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l egyen , melly esethen az aesthetioai gyönyörnek el kellene enyésznie, 
vagy végre a' históriai és ínythusi az allegóriáival ó'szvevegyittessék, és 
az által amaz jelentését elveszítse ; egy másik fontos nehézség azon di-
dacticai irányban van, mellyet könnyen vesz az allegória, és azá l t a l pro-
sára süllyed. Mindazáltal tudva van , hogy ez az irány, egybekötve bizo
nyos környülményekkel , mellyekben lehetetlen vagy ez éj irány talán dolog 
volt lepletlen kimondani az igaza t , melly képben hathatósabban 's a 'szép
ség ingerével lépek fe l , első és legbővebb alkalom vala illynemii allegó
r iákra . Az utolsó és legnagyobb nehézség abban láttatik lenni , hogy az 
a' phantasiakép, melly alatt az egyetemes rendesen beburkoztatik , ke-
vesb interessévei b i r , és kevesbbé van individuálisáivá, mint a' históriai 
megesett dolog. Ezen nehézségekben van egyszersmind annak o k a , hogy 
az allegória olly ritkán igazi; és rendesen csak a' mivészség alás/.áiá-
sának koraiban űzetik legbuzgóabban. Az utolsó nehézség gyakran kin-
szeriti az embert a' képző mivészségekben, az értelmesség kedvéért is, 
bizonyos önkényes és conventionalis SYMuor.UMOKnoz és ATTRIBÚTUMOK
HOZ (1. e.) k a p n i , mellyek a' tárgyon kivül fekszenek, és a' szemlélőt 
hidegen hagyják. Ebben a' tekintetben már az allegóriái ábrázolás inkább, 
mint valamelly más , tanuja a' pnilosophiai és poétái szellem ritka egye
sülésének , és a' mivész ritka feltaláló 's egybehasonlitó tehetségének: 
mert itt a' közönségesnek és különösnek egy elválhatatlan egésszé kell 
lennie. De mint mivnek nem csak az értelemhez kell annak szólni, va
lamelly emberiséghez méltó és megtestesíthető gondolat álltai, melly an
nak alapul szolgál, hanem az érzéshez is az eleven kinyomás á l ta l , melly 
amahhoz mintegy önkényt hozzá t a p a d , és annak meglelkesült testévé 
vá l t , ugy hogy az idea nincs elrejtezve, mint valamely homályos ta
l á n y , hanem a1 formát mindenütt és minden tagban ál thatva, kicsilláni-
lik. — A' poétái allegóriának mint önálló mivnek példájául tekinthetni 
Horatius I. k. 14-d. ódáját , mellyben ez a' költő a' romai statust és an
nak állapotját egy hajó képében poétái elevenséggel rajzolja; amaz es-
meretes elbeszélést a ' 3 gyűrűről , mellyet Lessing is bés/.őtt „ N a t h a n - " 
j á b a ; Kisfaludy Károly „ K é t ha jósá t ; " ide tartoznak sok mesék és pa
rabolák is, 's Aristophanes „Madarai ' 's Göthe „Epimenidesei" mer t az al
legória minden költésnemekben felléphetik. A1 képző mivészségben, mellyben 
az allegória használása áltáljában inkább a' személyesitésre van szorítva, 
mivel a' képző mivészség alakok által ábrázol , például szolgálhat Guido 
Fortunája , kit a' szárnyas gyermek játszva hajon kap. Ide tartoznának 
az allegóriái balletek és pántomimák i s , de a' mellyeket előadni sokra 
terjedne. Egyébiránt, hogy az allegória bővebben előfordul az uj keresz
tény mivészségben , mint a' rég iben, kivált a' Görögökében és Romaia
k é b a n , annak oka a' régiségnek és a' keresztényi időszaknak oharacte-
rében 's gondolkozásmódjában van , 's kiváltképen az azoknak alapul 
szolgáló különböző vallásos világnézetből értethetik m e g , melly szerént 
amaz inkább az individnalétól emelkedett fel az ideáléra, ez ellenhen a' 
szellemiből indult k i , mellyhez képest híjával lévén egy sokoldalú my-
thologiának, kénytelen vala ideájinak alkotását 's tárgyainak feltalálását, 
egy szóval a' mivészséget, a' szabad phantasiára hagyni. 

Ar. L E G K I (Ant.), I . C O R R K G G I O . 
A I . I E U S I (Gregorio), szül. Romában 1590, mh. ugyan ott 1640. Na-

nininak tanítványa vo l t , 's Olaszországban most is ugy tar tat ik, mint 
egy az akkori idők legjelesebb énekszerzoji közül. Leginkább elhiresedett 
egy Miserere á l t a l , mellyet esztendőnként a' nagyhétben Szerdán délu
tán 4 órakor a' sixtini kápolnában szokott két karban előadni , 's melly-
nek rendkívül való foganatot tulajdonítottak. Ezen szerzeményt azelőtt 
olly szentnek tar tot ták , hogy a' ki azt le merte volna i r n i , egyházi átok
tól félhetett, Mozart mindazáltal álthágta a' t i l a lmat , 's kétszeri hallás 
Után az eredetivel megegyező másolatot készí te t t , melly 1771 Londonban 
inutszjve, 1810-b.en pedig Parisban a' ^Colkelioz de* cfatsiyues'''' ffiimü 
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munkában kiadatott. 1773 maga a' pápa is küldött egy másolatot az an
gol királynak. A' mostani karigazgató Baini állítása szerént ezen Mise
i-erét Allegii nem egészen maga alkalmaztatta minden hangokra , hanem 
csak az első 18 vagy 20 tactus bassnshangjait tette f e l , a' többit pedig 
idővel az énekesek adták kozzá. A' 18-ik század elején az akkori ének
lés módja a1 pápa parancsolatjánál fogva sinórmértékül volt kijelelve, de 
partitúra soha sem volt. L. Sievers-t ,,Ciiciliá"-ban. 1825 No. 5. J. 

A I . I K Í » O (gyorsan, elevenen), egyik elnevezése a ' muzsikai fő-
mozgásoknak , mellyet nénielly hozzáadásokkal még szorosabban is 
meglehet határozni , mint allegro aff'ettuoso, ag i ta to , assai , maestoso, 
molto, vivace 'sat. , melly kifejezések megindulással , nyughatat lanul , fe
lettébb va ló , méltóságos, igen sebes , vagy eleven játszást jelentenek. 
Áltáljában az allegróval jegyzett darabot nem csak sebesen , hanem erő
vel és hathatósan is kell játszani. — A l l e g r e t t o olly mozgást tesz, 
melly az allegrónál valamivel csendesebb, az an d á n t in óná l pedig 
elevenebb, és igy mintegy közép ut ezen két időmérték közt. ./. 

A I . L E M A N D K , I) az esmeretes , eredetikép német , vidám táncz; 
2) igen eleven >f( tactusu tánczmelodia, melly a' franczia tambourinhoz 
sok részben hasonlít. 

Á L L H A T A T O S S Á G , az a ' charactcrtiilajdonság , mellynél fogva 
az ember nagy veszedelmek és feláldozások által sem engedi magát fel
tett szándékától elszakasztatni. A' bátorságot characterisálja, 's nagyságát 
a' veszedelem és feláldozás nagysága határozza m e g , mellyek egyébként 
a' feltett szándék végrehajtását akadályoztatni szokták. A. B. V. 

A L L I G Á T I O N i s R K G U L A (egyvelgesek számvetése), .bizonyos 
törvény, melly szerént két vagy több vegyítendő szereknek és ezen ve
gyítésből .származott massának mennyisége és minemüsége, egy rész tud
va lévén , a' más kérdésben forgó részt számvetés által meg lehet határoz
ni, lllyetén kérdések megfejtésére az arithmetica sok különös és azért 
könnyen elfelejthető regulákat szabot t , melly eket az algebra egy két sói
ba foglalva öszveségescn ad e lő ; a' honnan egyszersmind amazoknak okai 
is világosan szembe tűnnek. Tittel. 

A i. L i G A T o R vagy K A i M A K, a' gyikok neméhez tartozik, teste és 
farkasokkal gömbölyűbb és simább, mint a' tnlajdonképi krokodilusé, nem 
is nő olly nagyra mint ez, 's tojásai kisebbek. Középamerikában él. Ezen ál
lat bőrét most igen jelesen el tudják készíteni Kiasiliában. A. B. 1'. 

A L L I T E R A T I O (betür im), muzsikális f i g u r á j a a ' beszédnek (1. F I 
GURA), melly abban á l l , midőn egy tételben több egyenlő mássalhang
zók vagy- egjformán hangzó szótagok akadnak öszve. Ez az öszveakadás 
sokszor ellenére van a' fülnek, és annyiban gáncsos; de vannak esetek, 
midőn a' gyakorlott író ez által azt igyekszik előhozni, a' mit a' Frun-
c/.iák harmonie i?nit<rtive-neU (ntánazó harmóniának) neveztek, a' mi, 
Ízléssel alkalmazva, nagy szépséggé válhat ik , ellenkező esetben pedig 
könnyen gyermeki játékká alacsonyodik. A' remek utánazó harmóniákhoz 
és szerencsés alliteratiókhoz tartozik a' romai l i toiatmában amaz esme
re tes , a' lónak galoppját tactus szerént olly szerencsésen kifejező verse 
Virgiliusnak : 

Quadrvpedunte pedum tonitu quatit vngula campum^ 
's egy másik verse ugyan azon költőnek: 

Liictante.1 tenlos tempestatesque sonoras, 
mellyben "a' t-nek gyakori ismétlése a' szeleknek az ők lánczaik ellen va
ló folyvásti küzdését mintegy érezhetővé tenni látszik; a' franczia li-
teraturában többek közt Racine-nak egy verse: 

l'mir f/ui sönt ces serpens qui sifflent xur vos tétes ?, 
mellyben hallani véljük a' kigyóziszegést. — A' német literatiirában ke
vés költők olly gazdagpk illynemü szépségekkel, mint Bürger. A. W. 
Schlegelnek is illy alliteratiója van egy sonettjének végsorában: 

Wo Liehe hit und labt , ist Ueb das Lében. 
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Honi literatúránk nj költőji i s , többek közt Kisfaludy Sándor, Kölcsey, 
és inasok bővelkednek e' nemben nagy szépségekkel. Rövidség okáéit áll
jon itt például Vörösmartynak egy gyönyörű alliteratiója: 

Mint a' tiszta harang kedves csengései, gyengén 
Hangzott a' rebegő lyánynak szózatja fülében. 

Sok példájit lehet ennek lelni népdalainkban is. (Vö. ASSONANTIA és A N -
NOMINATIO.) 

A i . L i i n i u i r , a ' feudális törvényben minden tárgyat j e l en t , mel-
lyet valaki ölök és sajátsági jussal bir, 's ellene tétetik a' KCLDUMNAK (1. 
e.). Mert valamint a' léndum birtokosa, ha eziránt valamelly kötést vagy 
rendelést akar tenni , azt csak a' feudum urának megegyezésével teheti, 
's valamint maga a' feudum a' vasallusnak nem mindenik örökösére, ha
nem csak arra megyén á l t a l , a' ki a' feudális törvény alapjai szerént feu-
dumot bírhat ; ugy ellenben az allodialis tárgy birtokosa, ha különben 
egyéb törvények , egyezségek 's végrendelések által meg nem szoríttatott,, 
a' maga sajátjával szabadon tehet, a' mit a k a r , 's halála után is az allodi
alis tárgy rendszerént örököseire száll. Ezért neveztetnek amazok feudá
lis , emezek allodialis örökösöknek, 's az örökség maga feudális és allo
dialis örökségnek. Th. 

A ti I. o K o p A r H i c A , a' HOMOKOPATHICA (1. e.) ellentétele. 
Ár. i . ó K É P , 1 . S Z O B O R . 
A L I . OH i, 1) A 1 e s s a n d r o , szül. Florenczben 1535, a ' képírást 

nagybátyjánál Hronzinónál tanuk!, 's ennek nevét is felvéve. Michel An-
gelónak buzgó utánazója volt. A' képírók számára egy anatómiai érteke
zést adott ki (1510). Megholt 1607. Fija 2) C r i s t o f o r o , szül. 1577, 
atyja módját elhagyá, 's Paganit követte. Mivei közt J u d i t , melly ábrá
zolatra kedvese Mazzasirra (nyujta alkalmat, nevezetes, valamint Correg-
gio Magdolnájának másolatjai. Jól érte a' tájrajzokhoz, 's az arczképek 
festésében is ügyes vala; a' nagjherczeg kívánságára több nevezetes férj-
fiák képeit készítette a' florencz'i galéria számára. Mh. 1621. /, 

A 1.1. ó X ő K E alatt a' nemzeti gazdaságban mind azon javakat ért
j ü k , mellyek, ha uj javak előhozására fordíttatnak, az uj javak előho-
zásán tul is tartanak , 's annak birtokában maradnak, a' ki azokat e' czél-
ra fordította. Az álló tőke valamint le lk i , ugy testi is lehet. A' lelkihez 
számláltatik azon hozzáadás a' puszta természet ajándékaihoz, melly az 
emberben képzés, talentumok 's ügyességek, valamint mesterségek 's tu
dományok megtanulása által származik. A' testi álló tőkéhez tartoznak 
mindennemű szerszámok és műszerek az ásótól 's ekétől fogva a' legösz-
vetettebb mestersegmivig, ide tartoznak az épületek mind azok, mellyek 
neminemüképen magok is szerszámok és műszerek, p. o. malmok , kovács-
műhelyek, fürészmalrnok ' sa t . , mind pedig azok, mellyek a' szerszámok 
's javak eltevésére szolgálnak, p. o. tárházak, lerakó helyek, 'sat. , nem kü
lönben a' földmivplők, mesteremberek, kereskedők 's más munkások lakó 
háza i ; ide számláltatnak a ' j ó s z á g továbbvitelére szolgáló minden eszkö
zök mind azok, mellyek a' különözöttek birtokában vannak, ugy-
mint szekerek, lovak, hajók 'sat., mind pedig azok, mellyek az ország 
sajátjai , p. o. országutak, csatornák, kikötők 'sat. ; azónképen tartoz
nak ide a' földnek áilandó megváltoztatásai, javítás 's mivelhetővé tevés 
által. Th. 

A l . M A G E S T U M , 1. P X O I, E M A E U S. 
A I . M A K E R E K , M a l m k r ő g , éj. sz .46° 4 ' , k . h . 42° 20', Erdély

ben Felső-Fejér vármegye réteni járásában , most több földes urak bir
tokában lévő szász falu, egy evang. és egy nem egyes, görög'templom
mal. Ezelőtt A p a f i , Erdélynek utolsó fejedelmi nemzetségének, ősi jó
szága lévén , annak örökös fényes sírboltjával most is diszeskedik. Te
kintetet érdemel főképen azon jeles szobrozat , melly A p a f i G y ö r g y 
(mh. 1634) emlékezetére hitvese hűségétől itt felállíttatott. 

A L M A N A C H , 1 . K A L E N D Á R I U M . Í"— S . 
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A L M A R C O , a ' pénz dolgában 's pénzkereskedésben azt je len t i , hogy 
valamelly vert pénz neme csak egészben, a' marcaliak nehézsége szerént, 
a' mennyit nyom , nem pedig külön-külön egy egy darabnak értéke fogad
tatik e l , igy p. o. 07 egész nehézségű darab aranynak egy kölni marcát 
kellene tenni, azonban ha az arany a' forgás által megkopot t , 68 sőt 60 
darab is megyén egy marcára , 's akkor akárhány darab az arany , még 
is csak a' marcaliak beese vétetik tekintetbe , 's azért a' pénzcsomóra 
az iratik „Almarco ." Th. 

A L M Á S . Több helységek, puszták, folyók is ezen nevet viselik 
Magyarországban és Erdélyben, mellyek közül hármat jelelünk ki; I) A l 
m á s , magyar falu Komárom várni, tatai járásában .a' Duna mellett ve
zető bécsi utón , éj. sz, 47° 44 ' ; k. h. 30° 0° a la t t , gróf Zichy famí
lia jószága , 115 házzal , egy cathol. és egy reform* templommal, 760 
lakossal. Az ide tartozó hegyek jó boraikról és veres márványokról hí
resek; Van figyelmet érdemlő érczes vize i s , melly a' Duna köveeses 
partján igen sok buborékocskakkal ered olly bőséggel , hogy fél óra 
alatt egy ké tő l , áltmérőjü , 's 2 >A láb mélységű medret be tö l t , 's mal
mot hajt. Ez a' viz nyálban h ideg , tavasszal 's ősszel langyos, léiben 
meleg, ugy hogy az asszonyok mezítláb áztatják benne a' kendert 's 
mossák a' r u h á t , mit más víznél elébb megfej érit'. A' legelőről vissza
térő szarvas marha mohon issza a z t , 's akkor a' sónyalást megvet i ; ló
nak és juhnak nem kell. A' viz t iszta , bálványos felületű, zivataros idő
ben ollykor felzavarodik , vékony kénkő szagú, melly ha főzetik, hamar 
elrepül, dugott üvegben sokáig megmarad, de végre záp tojás büdösségü-
vé lesz. Izét kellemetlenné teszi ezen szag. Állató részei : sok kénkő, 
szénsavanyu széksó, sok kénsavanyíl széksó , meszes és magnesiai savak. 
Ezen vizzel haszonnal mondatnak élni belső és külsőképen azok , kik du-. 
gulásokban , aranyérben , taggyengeségben 's reszketésben , szélütésben, 
íheiimatisinusban, köszvényben, liypochondriában , hysteriában , ondó-
folyásban, havi tisztulás fenakadásaban, riihben éssöniörben szenvednek.-—• 
Itt volt hihetőleg A z a u m régi romái statio , a' mint is Nyerges-Újfalu 
és Ncszme'től fogva Szőnyig sokféle romai régiségek már kiásattak. —• 
2) T ó t - A l m á s , vagy inkább T ó - A l m á s , a' közel léyő tóról nevét 
kapván, elég) es tót-magyar falu Pest várni, váczi j á rá sában , éj. sz. 47° 
31 ; k. h; 37= 21' a lat t ; 196 házza l , egy cathol. templommal, 1339 lak. 
Földes urai báró Prónayak, a' kik ezen helységet jeles gazdálkodási j a 
vítások, ritka növevények nevelése, jó ízléssel intézett kerti szerek 's alkotá
sok által nevezetessé tették. Itt állíttatott fel 1807 egy különös selyemte-
nyésztó intézet, melly most is jó divatban lévén, az ország nagy hasznára 
még szolgálhat; — 3) II o m o r o d-A 1 m á s, olahul M e r ü l uj , oláh falu 
Erdélyben a' székely földön, Udvarhely székének homorodi kerületé
ben , éj. sz. 40° l o ' ; k. h; 43° 9', Homorod vize melleit. Említést érde
mel sós forrási , arán)-mosása és sokféle üregei miat t , mellyek között 
a ' magas n a g y m a l i hegy tövében lévő barlang legnevezetesebb; kiter
jedéséi-e, magasságára, csudálatos formájára és a' benne találkozó fonások, 
mocsárok, kőfalak 's egyébre n é z t e , mellyek mindenféle mesékre al
kalmat nyújtottak, p. o. a' gyermekseregnek Németország Hameln vá
rosából föld alatt ide Erdélybe tett u tazásáról , 'sat. S—«; és A,fí.V. 

A I . M K I D A , egy a ' lieira provinciában, a ' spanyolországi határ
szélen lévő legerősebb portíjgali várak küzziil, a' Coanál , 2750 lak. 17112 
nagy vérontás után a' Spanyolok által elfoglaltatott, hanem a' háborút kö
vető békeségben visszaadatottj Midőn Ncy Jul. 24. 1810 a' Coan keresz
tül Portugálba be akart ütni , Coco analus vezér oltalmazta Almeida 
várat Masséna franczia vezér ellen ; de minden ellenállása mellett is Alig. 
27. csak ugyan fel kellett azt adnia. Portugálból való tisszavoiiulásakor 
Mart. 1811 az Almeidából való kitakarodás Massénának 2 napi véres csa
tába került Wellingtonnal Maj. 3. és 4. Fuentes d' Onoronál, a' mit lát
ván a' franczia várbeli vezér Brenier, Maj. 11. éjtszaka Áluieidát] i.ska-
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porral szé thányat ta , 's keresztül tört az ostromlókon-, hanem az Angiu-
sok a' falakat ismét fel építették. L—i't. 

/ Á t . M o s , berezeg , Lambert herczeg fija, I. Béla kir. unokája , a' 
II. István nlan 111. Andrásig uralkodó magyarországi Királyok törzsök
apja. Felesége Sófia vala , a' smolenski orosz frjedelem Monomach Wla-
d imi r , vagy inasok szelént Ingelburga, ! . l n g o svéd király leánya. 
Maradt egy f ia , II. vagy V a k B é l a k i rá ly , és két leánya, Adelheid 
és Hedwig. Történeteit 1. LÁSZI.Ú 1 . , KÁLMÁN és ISTVÁN 11. királyok 
alatt. / Fúbri l'til. 

Á L M O S (Almus, Fessler szerént Álom), Ugek fija, ( gy magyar nem
zetség feje Asiában. Nevét némellyek onnan származtatják, hogy anjja 
Emes, midőn vele terhben volna, álmotlátot t , a 'melly elhitette vele, hogy 
sok királyok törzsökapját fogná szülni. Ezen Álmosnak hat más magyar 
nemzetség fejei, név szerént Eleund, Condu, Ound, Tosu , Huba és Tu-
hutiim , alája vetették magokat , 's örökös fejedelmekké 's fővezérekké 
választották őt. Helyéről és idejéről, valamint inditó okáról is e' történet
n e k , különböző vélekedésben vannak a ' történetírók. Annyi bizonyos, 
hogy a ' hét magyar nemzetség addig volt asiai lakó helyéből kiindult, 
és Európa keleti szélén elébb a' Don és Dneper , azután a ' Dneper és 
P ru t folyami között tanyázék egy darabig, innen pedig a ' kiowi orosz 
fejedelem Oleg birtokára ütött Álmos fővezérsége alatt. Az orosz és a ' 
vélek tartó kun hadak megveret tek, 's Álmos Kiow városa vívásához fo
gatott , a ' midőn Oleg követek ' s ' ajándékok által reáb i r ta , hogy neki 
békét hagyván, Attila hajdani birtokának elfoglalására menne. Ekkor hét 
kun nemzetség, E d u , l idumer , E t u , Bunger . Ousad, Boyta és Betel 
vezérlése a la t t , rokon nemzetre esmérvén a 'Magyarokban , hozzájok ad
ta magá t , sőt nrmelly Oroszok is követék őket VVIadimir és Halics tar
tományaiba , mellyeknek fejedelmei a' nyájasan fogadott, pompásan meg-, 
vendégelt és gazdagon megajándékozott jövevényeket egyiránt nógaták, 
hogy a ' Kárpáton által folytatnák utjokat amaz áldott földre , a ' mellyet. 
Atti la birt vala. Halicsból tehát általkelt Álmos a ' Havasokon, és a ' 
Latorcza völgyében egy meredek kőszikla tövében táborba szállott , a ' 
mellyben 40 napig tartó nyugodalmat engede fáradt hadjainak , és a' helyet 
Munkásnak nevezte. A' kőszikla tetején későbben Munkács vára épült 
A' körül belől lakozó tót eredetű földnépe ellenállani nem mere , hanem 
inkább önkényt élelemre valót horda a ' Magjarok táborába ; sőt a ' kö
zel lévő Ung vára, is , a ' megrettent várnagytól Laborcztól elhagyatván, 
könnyű móddal Álmos kezébe került. Ezen várnak megvétele után a ' 
már elaggott Álmos a ' fővezérséget általadta fijának Árpádnak. A' tör
ténetírók különböző vélekedéséhez képest esett ez a ' dolog 886 és 805 
között K. u. Fábri Pál. 

A i . M U K A N T H A R A T , neve minden a ' valóságos horizonnal egyen-
lőközü kereknek az égi golyóbison. Valamennyi ugyan azon egy almu-
kantharatban fekvő csillagoknak egyenlő magasságok van : a' honnan a' 
deákokkal m a g a s s á g k ö rn ek lehetne mondani. Hut tan al m ak a r -
t a n , mások al m i k a n t a r a t n a k olvassák, az itt fel vett olvasás leg
közönségesebb az astronomusok írásiban. Tittel. 

Á I N T O I I I A T Á S , ha valamelly könyv minden sarkalatos változ
tatások nélkül ollyan által újra kinyomtattatik , a' kinek a' könyv nyom- * 
tatására a ' szerző engedelmet nem adott. E' tárgy sok Írásra 's versen
gésre adott alkalmatosságot, de abban egyáltaljában megegyezik a ' köz 
vélekedés, hogy az álnyonitatás törvénytelenség, 's ezt az irás és nyom
tatás , valamint a' könyvkereskedés természete és czélja is bizonyítja. 
T. i. midőn a' szerző kéziratját valamelly kiadónak vagy könyvnyomta-
tónak eladja , akkor jnst ad neki azon kéziratot ugy, a' mint vagyon, ki
nyomtatni. Ez által ezen jus a ' kia lónak 's nyomtatónak valóságos saját
jává válik , ugy hogy azon kéziratot maga a' szerző sem adhatná el töb
bé másnak, hanemha lelki mivét egészen újra áltdolgozná. A' kiadó el-
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lenben a1 kinyomtatott munka egyes példányainak eladása által teljesség
gel el nem tulajdonítja a'' maga jusyt azt kinyomtattatni , hanem csak a' 
példánynak, mint ollyannak, sajátsagát és használását. Ha tehát az or-
száglásnak kötelessége, minden mivességet biztosítani 's védeni , köteles
ségében áll a' lelki mivek szabad eladását 's terjesztését , mint törvény-
szerénti foglalatosságot, előmozdítani, 's e 'végre a 'szerzők 's kiadók j ó 
sait olly meghatározott törvények által bátorságba helyeztetni , 's azon 
töri ényeket hathatósán eszközlésbe is venni , hogy nem csak a' törvényes 
kiadó valamint a' szerző fáradságának érdemlett jutalma meg ne csonMt-
tassék, hanem azon meggyőződés, hogy a' gyalázatos álnyomtatás^ biz** 
nyosan megbüntettetik, mind a' kettőt uj tudományos előfogúsokra bá
torítsa. A' hol ez nem tör ténik, ott nem csak a' kereskedés 's az Írónak 
külső állapotja, hanem a' publicuin is szerfelett szenved, melly olcsó 
ugyan, de csupa rossz könyvekkel kénytelen beérni. Nagy érdemet sze
reznek tehát magoknak az uralkodások a' l i teratnrára 's ez által a' cul-
turára nézve, ha valamint az író jósát az eladott lelki miv érdemjtitaU 
mára, ngy a' kiadóét is a' nyomtatás által közlésre szorosabban meg
határozzák (p. o. a' kiadásra tekintve) , és mint minden egyéb sajátságot 
az országban az álnyomtatónak olly megbüntetése á l t a l , melly őt ne 
csak becstelenitse, hanem becstelen foglalatosságának minden nyeresé
gétől is megfossza, bátorságba helyeztetik. Jgy a' lelki képzés mezején 
többet fognak munkálni , mint meghagyások 's eltiltások által. De hogy 
az e* részben teendő intézetek tökéletesen sikeresek legyenek, szükséges 
hogy minden egyenlő képzés , nyelv 's nemzetiség által öszVekötött or
szágok uralkodásai magokat kölcsönösen az ők nyelvében nyomtatott lel
ki mivek minden álnyomtatása ellen lekötelezzék. A' mi azonban azon alá
valóságot , melly szerént a' könyv-ék némelly csekély változásokkal kia
datnak, hogy azokat az álnyomtatás gyalázatos bélyege ne becstelenitse, 
mellyet kiadása elejébe tenni még egy álnyomtató sem volt eléggé szem
telen , továbbá a' még egészen el nem kelt munkának megváltoztatott uj 
kiadását illeti, szükséges, hogy mind a' két fortély a' tudós törvényszék 
által nyilván kárhoztattassék. 

Á L N Y O M T A T Ó , ollyaiif alávaló ember , a ' k i a ' szerzőnek ' s tör
vényes kiadónak engedelme nélkül valamelly könyvet njra k i a d , hogy 
ezen tolvajság által a' becsületes törvényes előfogó szerző és kiadó kárá
val minden baj 's fáradság nélkül bizonyosan meggazdagodhassék. A' 
nyilvános rablás ezen neme , a' nemzet becsületére legyen mondva, még 
Magyarországban nem gyakorol ta t ik , 's hogy valaha gyakoroltassék, azt 
a' bölcs és igazságos uralkodás, valamint a' nemzeti becsület 's képzés 
őrlelke nem fogja engedni; de Németországban némelly uralkodások en
gedelmével szörnyen garázdálkodik. A' legjobb lelki mivek durva fekete 
papiroson, megcsonkítva 's hibásan nyomtatva adatnak ki olcsó árOh az 
alnyomtatók által. Ez által ők meggazdagodnak ugyan , de az olvasó 
közönség megcsalatik, a' becsületes szerző pedig Ínséggel küszködni kény
telen, így halt meg a' többek közt Schiller is a' legnagyobb szegénység*-
ben, a' nélkül hogy gyermekeinek csak annyit hagyhatott volna i s , a' ho» 
va fejeket letehessék, Ó, a' ki az egész nemzetet meggazdagitotta! A' 
német szövetségactának 1815: I8-ik czikkelyében igértetett ugyan, hogy 
legelőször is a' szerzőkről és kiadókról az álnyomtatás elleti fog törvény 
hozatni , de ezen Ígéret ekkoráig nein teljesít tetett , 's a' német Conver« 
sations-Lexiconnak is vannak több álnyonitatásai, a' többek közt Macklo-
té (becsületes neve Erhard Károly) Stuttgartban. Akármint szépittessék 
is az álnyomtatás, az még is gyalázatos gonosz tett ma rad , 's a' tiz pa
rancsolatban is irva vagyon: „Ne lepj ! 4 ' Thi 

A I O E I , egy plántanem Linné 6-ik classisából, f t iel ly Jlissieu sZ6« 
rént az asphodálokhoz tartozik , 's niellynek egyszerű , rendes , háthásá* 
bu , hengeres csészéje van a' magzat a la t t , háromiekeszü tokot terem, 
s melly ben a' himszálak a' varzkon állnak. Kelet- és Nj ugotindiában '8 
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a' jó remény fokán terem , és sok fajai vannak, mellyek közül csak az 
aloe vulgáris tenyészik Európában. Belőle bizonyos gyanta izzad k i , mel-
lyet aloe hepaticának neveznek. Az aloes leveleiből kivont 's megsüritett 
nedv, mellynek a' kereskedésben előforduló négy faja között legközönsé
gesebb az aloe luc ida , a' rendszerént való medicinában ingerlő szerül 
szolgá la ' has nyavalyájiban, aranyérben, cachexiában, hypochondriában, 
rendetlen havi tisztuíásban 'sat. A. B. 1'. 

A t o m Á K (igy neveztetnek vélt atyjokról Aloeusról), Neptunus 
és Iphimedia fijai , rendkívüli nagyságn óriások , kik az Olympnst ostro
molták a' Gigasokkal; de minekelőtte elérték czéljokat, elestének Apolló 
nyilai által. Büntetésül a' Tartarusban kígyókkal köttettek egy oszlophoz; 
ezen egy bagoly is ü le , mellynek huhogásai kínozták füleiket. (\ ö. Gi-
CA&OK.) Ezen költemény Boeotiából származott. •—z— 

A i> O K O S K O D - Á s (sophisma), sokszor egy értelemben vétetik a' hi
bás okoskodással (paralogismus), a' mennyiben az formájában vagy fog
lalatjában hamis okoskodás. A' szerént, a' mint vagy maga csalatkozik az 
ember , vagy másokat akar csalni, •— a' hamis következtetés , tévelygő 
okoskodás, hibás okoskodás, paralogismus, vagy álokoskodás, sophisma, 
captio , cavillatio, szorosb értelemben. A' formális álokoskodásoknál szé-
lesb jelentésben vagy inkább a' kitételben fekszik a' hamis (sophisma 
dictionis), vagy magában a' gondolatban (sophisma extra dictionem). Ar. 
tdső akkor fordul elő , hol kétértelmű azon szó , melly a' következtetés
nek leglétalaposabb meghatározásai közt jő eW. A' materialis álokosko
dásoknál magok 'ezen meghatározások hamisak, midőn p. o. valami ugy 
adatik elő, mint közönséges vagy mint ok, holott nem az. A. B. V. 

A íj é) L c s A P <5 , 1. F E r . f i r . c s A P é>. 
Á l . OM-nak nevezzük a' léleknek ilvásálatti munkásságát , a' mennyi

re még tudunk arról a' felébredés után. Aí léleknek munkássága az ébren
léteiben öntestének 's a' külvilágnak észrevétéle, az érzeteknek, érzé
ki benyomásoknak felvétele á l t a l , előterjesztéseknek, megfogásoknak és 
Ítélettételeknek képzése , végre az okosságnak világossálétele , ideák me
rítései és az öntudat által jelenti ki magát. A' léleknek ezen munkássá
ga a' földi életben a' t es thez , még pedig annak bizonyos orgánumaihoz 
van kisebb nagyobb mértékben kö tve , a' lélek a' legbelsőbb öszvekötte-
tésben lévén a' testtel azon orgánumoknál fogva. Ezen eszközlő orgá
numokat az öszveseges idegrendszernek nevezzük. A'lélek azokban 's azok 
által munkálkodik a' t e s t r e , valaminthogy ennek azok által van befolyása 
a' lélekre 's annak állapotjára. Maga az idegrendszer kiilönb-kiilönbféle 
rendszereket formál a' testben; egyet a' testnek kiformálása- és megtartá
sára (a ' visszanemző idegrendszer vagy a' ganglionok rendszere), melly
nek középpontjai a' hasban vannak; egyet a' testnek a' külvilággal való 
viszonyaira (a ' cerebralis és vertebralis rendszer ) , mellynek közép
pontja az agyvelő ; végre egy mind a' két rendszert öszvekötő , mind a' 
kettő közt elterjeszkedő rendszert, a' sympathicus idegrendszert , melly
nek ideájánál fogva nincsen középpontja, hanem mind a' két rendszerhez 
tartozik. (L . IDEGRENDSZER.) Á' két főrendszer közül egyiknek vagy 
másiknak váltogatva felülmúló munkássága oka az állati élet két külön
böző , egymás ellenébe te t t állapotjának , az ébrenléteinek és alomnak; 
az eszközlő vagy 'vezérlő rendszertől függ az álom tüneményének lehető
sége. Az ébrenléteiben a' cerebralis és vertebralis rendszer munkássága van 
felül, az álomban ellenben a' ganglionok rendszere uralkodik. Innen az ébren
léteiben a' léleknek azon ereji munkások különösen, mellyek a' cerebralis 
rendszer orgánumaihoz, nevezetesen az agyvelőhöz vannak köttetve. Oda 
tartoznak az érzéki benyomások felvétele, a' mozgásokban való szabad 
önkény , az ön tuda t , melly az érzéki benyomásoknak azon tárgyakra va
ló vitelében, mellyektől ezen behatások erednek , azoknak helyes megíté
lésében, az azokra néző cselekedetek czélirányosságában mint meggon
dolás tfinik e l ő , végre az emlékezésben való önkény. Noha azonban az 
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ébrenléteiben a' léleknek szabad akaratja van felül, <le még is annak te
hetségei 's munkássága azon korlátok közé vannak szorí tva, mellyeket 
nektek azon részeknek, mellyekhez köttetve vannak, organisatiója hatá
roz nieg, ugy hogy a' munkásság még a' gyakorlásban is azon állapottól 
függ, mellybcn ezen orgánumok vannak. A' külvilág észrevétele p. o. az 
érzékek orgánumaira 's azoknak tehetségeire lesz szorí tva, az emlékező 
tehetség a' neki kimutatott agyvelőorganum egészséges vagy nyavalygás 
állapotjától függ. Az álomban nyugalomba merül a' cerebralis rendszer 
(legalább tnlajdonnemii functiójára nézve) ; a' léleknek az agyvelőorganum-
hoz köttetett csak megnevezett tehetségei egészen vagy legalább nagyré
szént meg vannak munkásságokban akadályoztatva. Valamint azonban 
meg kell engednünk , hogy a' léleknek bizonyos tehetségei és munkássá-
gaiaz agyvelő meghatározott orgánumainak íünctiójához vannak köttetve, 
ugy semmi sem ellenzi azon meglett dolgokkal erősített tétel elfogadását, 
hogy a' léleknek más tehetségei a' visszanemző idegrendszer centralis pont
ja i ra , a' ganglionok rendszerének nagy ideghálójira vannak utafva. Azok 
közé helyeztetjük p. o. a' testi (reproducáló) képző rendszerhez hasonló 
phantasia és k ép z el ő d és t e h e t s é g é t , melly utolsó különösen meg
felel nevének, mivel minden elvont előterjesztéseket, niegfogatokat és 
ideákat képekbe öl töztet ; továbbá azon emlékező tehe tséget , melly az 
önkénytől nem függ; végre a' távol látást , nem függve az érzékek orgánu
maitól 's az észnek combinatiójitól, nem korlátolva időtől és tértől . 
Ezen utolsó tehetséghez valami hasonlót találunk az állatok azon classisai-
ná l , mellyek kiformált cerebralis rendszer nélkül szűkölködnek, 's csak 
ganglionok rendszerével birnak, p. o. a' bogaraknál, méhnél , hangyánál 
'sat. Már ha az álom alatt a' ganglionok rendszerének munkássága fele-
meltebb az emberben, mint az ébrenlétei a la t t , mint valósággal is van, 
ugy a' vele öszveköttetett lelki tehetségek munkásságának is szabadabb
nak kell lenni. Nem kapván tehát a' lélek az álomban semmi észrevéte
leket az érzékek által a' külvilágról, nem lévén önkényes hatalma a' test 
mozgásain, öntehetségének belső irányzatjain : testének önérzete 's az a t 
tól függő hajlandóságok és ösztönök hatalma ébred fel benne a' köz ér
zésben; elevenebben felvirit benne továbbá a' képes nyelv tehetsége , melly 
által magának minden érzéseket , előterjesztéseket és gondolatokat képek
ben gondol; felébredt a' mélyen rejtett távollátás, melly által távollévő sze
mélyek életébe , sőt a' jövendőbe is bepillantani képes ; fellépik a' lélek
nek korlátolatlan emlékező tehetsége , melly neki mindent elejébe vezet
ni képes , mi őt valaha érintette. A' léleknek alvásalatti munkássága 
tehát csudálatos alakú, 's felette különbözik annak ébrenlétalatti munkás
ságától. Itt annak élete inkább kifelé fordul, inkább a' bennünket külső
kép körülvevő világgal és az emberrel való kölcsönös foglalatoskodásra van 
intézve, a' lélek önmunkásságát, az okosság czéljai 's az ész előiratjai 
szerént, tiszta öntudattal igazgatja; amott elfordulva a' külvilágtól egé
szen magába, belseje felé t é r , a' külvilág nincsen többé reá nézve , a' 
külső élet czéljaira és viszonyaira való m nden további tek in te t , az ész 
előiratjaira való minden ügyelet nélkül gondolkozik és é l , minden mun
kássága eleven képekben határozódik, mellyek számlálhatatlanul 's szü
net nélkül való változásban állnak elő 's tűnnek e l , és a' legkülönbféle 
alakokban 's jelenésekben mindent előterjesztenek, mi a' lélekben tör
ténik. A' felébredés után azonban a' lélekmunkásság elébbi állapotja is 
mét előáll, a' két rendszer eg}'mástól jobban isolálódik, az öntudat ismét 
inkább kifelé fordul, és a' léleknek alvásalatti munkásságáról semmi em
lékezetünk nem volna , semmi álomról nem emlékeznénk , ha a' két r é 
gió közt öszvcköttetés nem volna a' sympathicus ideg által, mellynél fog
va bizonyos esetekben, kisebb nagyobb mértékben, félben szakasztatik 
a' kettő közt lévő különválasztás ( isolatio), mig t. i. a' lélek magát az 
álomban a' külvilágtól visszavonja, magát egészen önmagába süllyeszti, 
a' ganglionok rendszerének felemelt munkássága á l t a l , azon öszvekötő 
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idegeknél fogva a' lélek (íntmlaijának szolgáló agyvelőorganumok nz in
gerlésnek azon fokán tartatnak fen , hogy ezen ön tuda t , noha egészen be
felé van is fordulva, még részszerént numkálkodhassék, következéskép a' 
lélek még emlékezhessék a' leiébredés után különös munkásságáról az 
álom alatt. Ha ezen utolsó meg nem történik, akkor nincsen álmunk, az
a z , nem emlékezhetünk a' felébredés után lelkünk különös munkásságáról 
az álom alatt. Néha az agyvelőorgannm csak gyengén van ingerelve, ugy 
hogy megemlékezünk ugyan valamennyire, hogy többféle álomképeink 
voltak , de azokat nem tudjuk világosan megkülönböztetni. Az álom kii-
lönb-különbféle feltételek alatt áll elő az alvókban , az idegrendszer inger
lékenységéhez és ahhoz képest , a' mint az ember természeti hajlandósá
gánál fogva az idegszellem könnyebben lépik által a' ganglionok rendsze
réből a' cerebralis rendszerbe. Az álomnak még némeily alkalomadó 
okait emiitjük meg rövideden. Az elalvás és felébredés idejében leg-
hajlandóbb az ember az á lomra , mert az agyvelőorganum vagy még 
felingerlődött ezen időszakban az érzékek benyomásai á l t a l , vagy pedig 
a' pihenés és nyugalom után az alvás által mar magában ismét ingerel-
hetőbbé let t . Ha az alvás csak könnyű 's gyakran félbeszakasztatik a' 
felébredés á l t a l , akkor elébb felingerlésben marad az agyvelőorganinn, 
's az érzékekre való benyomások könnyen a' munkásság csekély lépcső

jén tartják az öntudatot , gyakran tulajdon módon belé is vegyülnek az 
álomképekbe. Az agyvelóorganuinok erősb ingerlései is más orgánumok 
á l t a l , különösen magából a' ganglionok rendszeréből, gyakran az inger
lésnek olly lépcsőjére helyeztetik az agyvelőorganumot, mell}' által nz 
álom áll elő. Ezér t adnak olly sokszor alkalmat a' nyavalyák , különö
sen hideglelés és idegnyavalyák, az álmokra, mellyek nekünk annál ele
venebbeknek te tszenek, azaz , rólok annál világosabban emlékezünk is
m é t , mennél nagyobb ingerlésbe hozatott azok által az agyvelőoiganuin. 
Több beiéiről vett anyagok, i ta lok, gyógyszerek és mérgek is képesek 
ezt különös módon előhozni az á l ta l , hogy vagy közvetve a' vérforgás 
siettetése 's annak az agyvelő fele való utalása, részént közvetetlen az 
idegszellem erős ingerlése által a' ganglionok rendszerében az agyvelő
organum erősb ingerlését hozzák elő. Nem lehet azonban tagadni, hogy 
az álom magából a' lélekből is veheti e rede té t , részént az á l ta l , hogy 
annak munkássága már az álom előtt az ébrenlétben magasitva van, melly 
által az agyvelő orgánumai öszvehangzólag erősb ingerlésbe tétetnek; 
részént bizonyos behatások felvétele által , mellyek interesséjét kivált 
szeretet és gyülölés által inger l ik ; részént önmunkássága által is maga 
az alvás a l a t t , mellyek előre erősen meghatározott feltétel (p. o. bizo
nyos időben felébredni) , bizonyos ideáknak , indulatoknak 'stef. az alvás
ban előjövő eleven felingerlése, mellyek a' lélek öntudatjára való behatá
sok által annak orgánumát egyszersmind olly gradusban illetik , hogy 
álom állhat elő. Á l m o k magok azon képek és történetek, mellyeket az 
álomállapöt alvás alatt élőnkbe veze t , mell} ékre még a' felébredés után 
emlékezünk. Következései ezek ennél fogva a' lélek folytatott munkássá
gának az alvás alatt 's ezen munkásság characteristicus sajátságának. 
Mindenek előtt a' lélekmunkásságnak ezen sajátságát még kevéssé ki kell 
fejtenünk. A' lélek öntndatja a' külvilágtól 's az érzékek benyomásaitól 
el - 's egészen befelé fordul ön belső munkásságára és a' testétől reá
eső észrevételekre az ugy nevezett köz érzésnél fogva. A' köz érzés, 
melly az öszveséges, az egész organismuson elterjedt visszanemző ideg
rendszerből megy k i , épen ennél fogva csak a' test jó vagy rossz álla-
potjának homályos érzése az ébrenlétei állapotjában, de az alvás alatt 
felemelkedik, és a' léleknek ennél fogva, 's mivel az érzékek benyomásai
tól elfordulva, inkább befelé fordult, világosi) észrevételeket, érzéseket ad tes
tének állapotjárói 's mineműségéről. Idejárul, hogy a' lélekben eredet szerént 
fekvő képes nyelvtehetség a' ganglionok rendszerének magasított álla
potjában, mit az álom hoz e lő , szabadabbá l e s z , 's a' bőv anyagot a' 
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legktilötibféle 's elevenebb képekre dolgozza fel. Az álmokra való anyag 
részént mar magában a' lélekben fekszik, részént különböző utakon ve
zettetik belé. Mar magok az érzékek, noha nagyrészént lelánczolva az 
alvás kötelei által , adnak még i s , kivált a' nem egészen erős alvásban 
lassu behatásaik által egy némelly anyago t , mellyet a' lélek mint homá
lyos érzéseket vesz fel 's megfelelő képekre használ fel. Még több álom
képekre való anyagot kap a' létek a' magasított köz érzés által , mellynek 
behatásait képekben képzeli magának. A' test normális állapotjának ész- ' 
revételét p. o. közönségesen kellemetes képekben képzeli magának, vidám 
történetekben, olly képekben, mellyek a' test különös könnyűséget 's 
gyorsaságát mutat ják, p. o. önkény szeréut magasan a' levegőbe emel
kedni tndasb .n. Teste nyavalyás állapotjának észrevételét kellemetlen 
és szomorú képek, kiváltkép pedig ollyak által fejezi k i , mellyek a ' t e s t 
nek néminemű nehézségét és esetlenségét jelentik, illyek a' feneketlen 
Mélységekbe való sül lyedés, kergettetés és szabadulni nemtudás 'stef. 
A' nyavalyáknak különbféle charactere Szerént Is hol hevesek és vadak, 
Ind busák és szelídek az álmok. Sokszor valamelly nyavalyának kifejtő- , 
dését i s , mit még az ébrenléteiben észre nem -vettünk, megesméri a' lé
lek az alvásban, 's ezen észrevételt álomképekben, p. o. fenyegető ve
szélyek felül, képzi ki. Ellenben a' meggyógyulás időszakát , mellyet a' 
lélek korábban előrelát, mint azt az ébrenlévő , következései és más meg
tett változásai által érzi és lát ja , kellemetes!) és szelídebb jele* !sekhen 
jelenti ki. Az üldöző képeknek p. o. védgeniusok állnak ellenébe, a' 
zsibongó zaj a beteg körül lassanként elvesz, 's helyébe vidám társa
ságcsoportok állnak elő 'sat.. A' köz érzésben alapuló instinctusok , ösz
tönök és kívánságok is gazdag anyagot adnak a' léleknek az álomképek
r e , mivel ezek annál világosabbak, mennél felemelkedtebb a' köz érzés. 
A' szomjazó fris forrásokról 's folyók partjairól álmodik, kiüríti a' tele 
poharakat, a' nélkül hogy szomjúsága oltatnék; az éhező gazdagon ra
kott asztalokat lát álmában. Még a' szenvedelmek sem mulasztják el az 
álom varázsmiveiben való gyönyörködést 's kipótolják az t , mit tőlük a' 
valóság megtagad. De nem csak a' testnek a' lélekre való munkálkodása 
ad ennek anyagot az alvás alatt való munkásságra 's álomképekre ; ön
magából is igen gyakran képes ezeket előállítani. Már a' szenvedelem ál
tól képzett álmok is részszerént a' lélek tulajdoni, ha ez magát a' test
ből legközelebb eredt kívánságoknak neki adta ; de a' tiszta lelki munkás
ságokat, a' megfogatok és ítéletek képzését, az észnek magasi) czél-
jait és ideájit is az ő saját eleven képnvelvében képzeli a' lélek magának 
Még az ébrenléteiben jobban megkötöt t , az alvásban szabadabban fele
melkedő tehetségei is a' léleknek, az emlékezés és távollátás, adnak mnn-
ká'súgra való anyagot az alvásban. Innen van , hogy az'álmodó gyakran 
a' legtávolabb elmúlt jelenésibe látja magát visszavitetni, mellyekre töb
bé az ébrenlétei állapotjában nem emlékezett volna; innen olly álmok is 
állnak elő, mellyek jövendő tör téneteket , jósoló álmokat foglalnak ma
gokban, noha igen nehezen lehetne ezen tiszta lelki álmokat azoktól meg-
kilionhözt tn i , mellyek a' test behatása által álltak elő. Legtöbb álom 
esik éjfél előtt és reggel felé. A' inéi}' ' s , mint mondják, egészséges al
vásban nincs semmi álom. Jnnen némellyek az álmot az alvásból vagy 
materiális életből ismét visszatért lelki munkásságnak tartják. Az álmok, 
igaz, hogy többnyire csudás külünösségu alakok, hirtelen változó képek 
tarka vegyületét terjesztik elő , 's ngy látszik , minden plánum , minden 
rzél és jelentés nélkül , de ezek azért nem üres képzelet j á t é k i ; mindég 
ián azoknak valamit jelentő alapjok , mellyet a' lélek képes nyelvében ; 
majd egyenesen egy kép a l a t t , majd példázolva és ábrázolva, majd gu-> 
nyolódva terjesztenek elő 's fejeznek ki , mivel ez a' földi dolgokat a' lé
lek magasi) interesséje s/.erént itéü meg, 's foglalatjuk a' testnek állapot-
jától, annak szükségeitől és kiváuságitól, előterjesztésitől és ideájitól, az 
elmúlt és jövendő történeteiből, erkölcsi princípiumokból, lelki esmeret 
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mondásiból 'stef. vétetett. A' régi idő sokkal mélyebben behatott az ál
mok jelentésébe, mint azt az ujabb időnek részszerént könnyű, részs/.e-
rént kétkedő szelleme t ehe t t e , legalább kereste azt abban , 's a' legré
gibb időben csudálatos módon még inkább feltalálta a z t , mint p. o. Jó-
sefnek Canaanban és Egyiptomban való álommagyarázatja mutat ja , mint 
az azt követőben. Görögországban az álmoknak oraculumi jelentések is 
v o l t , innen a' templornbeli á ímok, p. o. Aesculapius templomában. 
(L lNCMBtTio is.) Vö. Cic. „ D e 7>i»i/iaf." I. 23 . Az álomképek jelenté
sébe való behatás próbáji nyújtottak alkalmat az á l o m k ö n y v e k r e , 
mellyeknek készítésével és terjesztésével, valamint a' vélek való éléssel 
is későbben ámítás és csalás, babona és k.innyelmUség űzték veszélyho
zó j á t ékoka t , 's innen a' miveltek gnnyává tevék, holott azoknak hihe
tőleg valaineliy termékeny idea szolgált a lapul , 's mellyek közt eredeti
leg a' legrégiebbekben , mellyek még tiszta figyelettel, éret t tapasztalás
sal 's kegyes komolysággal készültek , a' pelyva közt sok buzaszemecs-
kék rejteznek. További kivitelt láss Schubert munkájában „Symbolik des 
Traumes^ L. Greiner munkáját i s , „ l í e r Traum und dasfielterliufte Ir-
resein" (Leipzig 1817). A. É. P. 

A r , O P K U S (Maxim), szül. Jan. 21 . 1748 WiborgbaniFinnlandban, 
csász. orosz valós, titkos tanácsnok, a' Newsky Sándor, Wladimir 2-ik 
classisu 's több rendek vitéze. Tanult Abóban, 1767 és 1768 Göttiugeu-
b e n , azu tán , alig érvén el 20-ik évé t , Petersburgban a' külső dolgok 
depart. hivatalt n y e r t , 's annak feje gróf Ostermann cancellariaigazga-
tóvá tette. 1783 mint követ az etitini udvarhoz ment. 11. Katalin több 
súlyos dolgokat biza r e á , mellyeket szerencsésen végre hajtott. Páinak 
privát levelezése Nagy Fridiikkel az ő kezén fordult meg. Sokáig vi
selte Berlinben a' követi t isztséget , Sándor azután 1806 Londonba, vég
re ismét Berlinbe küldé. Későbben ronilatag"egészsége miatt; déli Német
országba köl tözöt t , 's Maj. 16. 1821 M. m. Frankfurtban hm. 

Ar. P A R I , olasz s z ó , ' s annyit j e l en t , mint a ' kereskedésben e-
gyenlő becsünek lenni , p. o. most a' banknota a1 conventiós ezüst pénz
zel a l p á r i á l l , azaz , mindegy akar egy bizonyos summa pengő pénzben 
fizettetik, akar banknotában, minthogy a' banknota sem többet, sem ke
vesebbet nem é r , mint a' mennyi arra fel vagyon irva. Th. 

A L P E R E S (incattus), azon személy, kin a ' törvényelőtt valami kö-
vettetik. Csak a' király maga nem lehet a lperes , hanem helyette a' fiscua 
vagy a' királyi ügyek igazgatója tartozik a' perben állani. Th. 

A r. PE s E K, legmagassabb bércze az európai száraz földnek, a 'kel . h. 
23—35° és az éjsz. sz. 44—48° köz t ; e' szerént az Alpesek a' hossza
ságnak 11—12 's a' szélességnek 2—4 gradusai alatt feküsznek , vagy 
6000 nsz. mf. borítnak el. Előhegyeiknél fogva Európának csak nem min
den hegyeivel öszveköttetésben vannak. Legmagassabb csúcsaik Sabaudiá-
ban és Helvetiában vannak, 's innen nyúlnak ki szerte szét ágaik. Részeik 
e' következendők : 1) A' tengeri Alpesek Nizza és Provence k ö z t , a' Mon
té Viso-tól a' földközi tengerig; jobbra Olaszországban az Apenninekkel 
ütköznek öszve, balra pedig az Alpinekkel egyesülnek Provanceban; leg
nevezetesebb csúcsai a' Monté Ardente , de Tende és Camelon. 2) A' 
cotti Havasok, a' Monté Yiso-tól a' Mont Genevren keresztül a' Cenisig; 
ezek valaszják el Piemontot Dauphinétol. Pelvoux de Vallouisse nevű 
csucsa 13,236, az Olan 11,200 és a' Viso 6236 láb. magas. 3) A' 
szürke vagy görög Alpesek, a' Cenistől az Isaren keresztül Col de bon 
Hommeig. Piemont és Sabaudia közt határt húznak; hanem nincsenek 
cfíy magasak, mint a' cotti Alpesek; legmagasabb csúcsok a' Cenis, 
melly 5879 láb. m. 4) A' pennini Havasok, a' Col de bon Hommetól a' 
Montblancon és nagy Bernhardon keresztül Mont Rosáig. Elválasztják 
Piemontot Sabaudiától és Wall is tól , 's itt vannak az Alpesek legmagasabb 
Csúcsai, a' legborzasztóbb jeges hegyek és legnagyobb jégmezők. A' 
Montblanc, melly Európának legmagasabb h e g y e , 's mellyre csak a118-iU 
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száz. utolsó negyedjében mentek fel legelőször emberek, 14,676, a' Mont Rosa 
13,428, a' nagy St. Bernhard 10,380, a' Velan 10,327 és a' Simplon 6174 láb. 
5) A'lepontini vagy helvetiai Havasok, Helvetiának napnyugoti részében, 
a' Mont Rosától a' lthodentis (Rhona) vize mellett két felől, a ' S t . Gott-
hardou keresztül Moschelhornig és Bernardinóig (Bündtenben) kiterjed
nek, 's elválasztják Lombardiát Helvetiától. Az Alpeseknek minden lán-
czai közt legtöbb látogatójik vannak, és a ' természetnek pompás szépsége 
által épen oily nevezetesek, mint az á l t a l , hogy belőlök folynak ki Eu
rópának több nagy folyóji. Nevezetesebb csúcsaik a' Finsteraarhorn, 
melly 13,234 láb. a' 12,875 láb. mag. Jungfrauaarhorn, a' 12,562 láb. 
mag. Schrekhorn, a' 13,171 1. m. F u r k a , a' 9104 1. m. Grimsel 's a' 
1)904 I. m. St Gotthard. Belőlök ágaznak ki a' Jurta bérczei és a' Jura. 
6) A' rhátiai Alpesek, Bernardinótól egész Bündtenen és Tirolison ke
resztül a' Dreiherrn nevű csúcsig , a ' sa lzburgi és carinthiai (Karnthen) 
határszéleken , 's délre a' Pellegrinóig. Lombardiát Németországtól és 
Bündtentől elválasztják, 's előhegyeiknél az Arlbergnél fogva, a' kiet
len Albbal és Schwarzwalddal, ezeknél fogva pedig Németországnak neveze
tesebb hegyeivel öszveköttetésben vannak. Ortefes nevű csúcsok 14,606, 

•a' YVettcrhorn 11 ,743 , a' Dodi 11,035, a' Riegelberg 9775 's a' Pilátus 
hegye 7080 1. magas. 7) A' noricumi Alpesek, mellyek a' Dreiherrn csu-
csától kezdve egész Carinthiát, Salzburgot, Austriát és Styriát keresz-
tiilhasitják, és a' sopronyi térségeken enyésznek el. Előhegyeik a' ceti 
hegyek , mellyeknél fogva a' csehországi erdős hegyekkel , és a' magyar
országi bérczekkel öszve rannak köttetve. Igen magas csúcsaik vannak,' 
mel/yek közt legmagasabban emelkedik fel a' 11,9821. m. Grossglockner. 
8) A' carnioliai Alpesek a' Pellegj-inótól a' Száva és Dráva közt a ' T e r -
glouig. Legmagasabb csúcsaik közül egy a' 7038 1. ni. Obis. 9) A' jul i 
Havasok a' Tergloutól a' Száva jobb par t j a , a' Kulpa és az adriai tenger 
közt a' Klek kőszikláig Zengnél. Ezek csinálnak Lombardia és lllyria 
közt határlineát. A' Terglou 9744, a' LoibI 4266 I. ni. Ezen Alpe-
sekliez tartoznak a' Karst és a' horvát- 's tótországi bérezek. 10) A,' di
nari Alpesek , Klektől Sophia tájékáig, a' hol a' Balkannal öszveütköz-
Vén, több előhegyeiknél fogva -a' hellasi és rimieliai, hegylánczot formál
ják. — Az Alpesek különbféle ágait legalább 7,000,000 ember lakja, 
jiiknek nagyobb része német származású, a' többiek pedig Olaszok és Sla-
vusok; 2,000,000-nál többen pásztorkodó népek , kik baromtartással fog
lalatoskodnak. A' noricumi, carnioliai, rhátiai Havasok oldalai gazdagok 
ásványokkal, kiváltképen vassal , ónnal és másféle érez ékkel; tetőjiken 
vad kecskék , mellyek mindazáltal felette ritkák lettek , közepek táján 
kőszáli zergék, ninrmotérok , havasi sasok laknak, 's itt díszlenek a' szép 
havasi virágok, mellyek a' tetők felé lassanként kihalnak (E. AI .PKSI 
UTAK) A' mi az Alpesek belső alkotását 's mineinüségeket illeti, ezt áltál
jában véve igen szép renddel alkotta a' természet ; éjszakra és délre csak
nem olly meredekek, mint valamellv kőfa l , mellyhez egy homokkő ha-
iomláncz ragad ugyan, de igen csekély magasságra emelkedik fer, 's 
geognosticai tekintetben a' tulajdonképen, vett Álpesekhez nem tar
tozik. Ez az olly meredeken külön vált hegymassa egy középponton 
lévő és két mészhegyláncztól forináltatik, mellyek délnyugotról éjszak
kel, felé nyúlnak; a' két utolsó Turinnál 's Genftől egy kevéssé dél 
felé kezdődik vagy ágazik e l , és itt Imegsziinik a' középhegyláncczal 
ugyan azon irányban menni. Ez a' legrégibb hegyi materiákból van al
kotva. Gnaisz és gránit foglalják el az Alpesek hegj'ének középső részét , 
és azok formálják azon magas , több vagy kevesebb mértékben széles 
hegytetőket, inellyeken számtalan sok csúcsaik, ágaik 's jeges térsé
geik miatt igen kevés helyen van alkalmatos ut. Az Alpesnek ezen al
kotó részei kiváltképen gazdagok szép kövekkel; főbb nemei gnaisz, 
mészkő, csillánikő, palakő és Igranit. Ezt követi mind az é jszaki , mind 
a' déli oldalon a' palakőmateria, melly meglehetős megasságra emelke-
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<lik fel , a' nélkül mindazáltal hogy a' legmagasabb pontokig felmenne; 
ez, kiváltképen tábla-, köszörű-, kovakövekből és az ugy nevezett magas
hegyi mészkőből á l l ; érczterüíetek is vannak benne, kiváltképen neve
zetesek azon kőnen»ek, mellyekbűl készíttetik .a' hires styriai vas. A' 
pprphyrmateria csak az Alpesek déli oldalán 's leginkább Ti ralisban 
ta lá l ta t ik , a' hol messze kiterjedő alacsony teriiletet formál. Végezetre 
a' középláncznak legifjabb alkotó vésze az idősebb vagy veres homokkő, 
melly valamelly durvább, gyakran gonib,olyagformán öszvetekergetett 
n e m ű , vagy finomabb, veres avagy szürke homokkőből áll. Az Alpesek 
tíjszakon és délen a' középhegyláucz aljából meredeken és igen romános 
formában emelkednek fel; a(kotó részeik: havasi (alpesi) vagy idősebb 
mészkő , márga, g ipsz , a g y a g , kősó , tropp , porphyr "sat.; megjegyzés
re méltók benne a' kalamiu, ónfény és agyagos vaskő területek is. A1 

mész hegylánczhoz rúgnak a' JURÁNAK (1. e.) ujabb alkotó része i , a ' své-
viai (sváb) Alp. 'sat. Lásd Ebei „ t / í e r ilsn Bau der Erde in dem Alpen-
gel>irgeí'~ (Zürich 1808.), Kastenhofer „Benierkungen auf einer Jl/ienreiseíi 

(Aarau 1 8 2 Í ) , melly munka az.Alpesek mellékén való gazdálkodásnak 
's a' berni béreznek esnierésére nézve igen fontos és kevesbhé esmereles 
tájékokkal esmerteti meg az olvasót. Az Alpesek természeti históriájára 
nézve igen sokat tettek egy Soluthurnból való Hugi nevii természet-
vizsgálónak 1828 tett alpesi utazásai. •- L—ú. 

Ar. P K S I U T A K . Legállandóbb emlékoszlopok, mellyeket Napóleon 
a' maga hatalmának 's pöliticájának a lkotot t , azon 4 hegyi országút, 
inellyek Sabaudiát, Fraucziaországot és Wallist Olaszországgal öszve-
kö.tik. Az e ' s " áz 5879 1. magas CRNISKX (1. e.) megyén Lansleburgon ke
resztül Suzába, a z a z , Sahaudiából Piemontba. Aunakelőtte öszvéreken 
vagy gyalog hiútokon kellett az embernek magát a' legmeredekebb ma
gasságon keresztül v i te tni , hanem 1805 Napóleon kocsival járható ország
uta t csináitatott i t t , melly 4 ' /* ni. f. hossz, és 18 1. széles. Télen is le
het rajta kocsival utazni. 1815-ben 16,000 szekér és 34,900 öszvér ment 
rajta keresztül. A' második a' 10,327 1. Simylonon (Sempione) viszi az 
utast keresztül Wallisból Piemontba. Glüs mezővárosától Domo d' Osko
lába. Ez az országút, mellyet Napóleon 1801—6 csináltatott , az az c-
gyet lenegy, a' mellyen Helvetiából az Alpeseken keresztül kocsival lehet 

" niKiin,!, 14 órányi hosszú, mindenütt 25 1. szé les , sehol sem nagyon me
redek , a' honnan a' legnagyobb terhes szekerekre nézve is járható. 
Több meredek mélységek felet t , meilyekben magasról leomló vizek zu
hognak, és 6, kősziklákon keresztülvágott üregen , mellyek több száz láb
nyi hossz. , 's a' meilyekben több lyukak által világosittatik meg az ut , 
megyén ez az ut keresztül. Ezen üregekből az utas igen kies völgyek
be lépik k i , mellyeken a' havasi pásztorok tartózkodnak kunyhójikban, 
és, a' fekete fenyves erdőkön, jeges bérczeken 's magas havas tetőkön 
tul azj ég kéksége tűnik szemei elejébe. Bámulásra méltó hidak kötik 
ö'szye az egyik hegyet a' másikkal a'borzasztó mélységek felett. Olaszor
szági,oldalának szebb tekintete v a n , mint a' helvetiainak , mivel ott a' 
kősziklák borzasztóbb formájúak. Azon van a 'Grandé galer ié , melly 683 
láb. hossz, 's ollyan, mint egy nagy granitkósziklába *ágott folyosó, és 
ezen pataktól , melly ott egy pompás vízesést formál, Frissinone folyo
sójának (galerié) neveztetik. Az országút nyugotra egy fertály órányira 
kezdődik Briegtől és a' Saltina hídján megyén keresztül; egy Ried nevű 
falucskán felüi jut el az ember , egy szép fenyves erdőt elhaladván, az 
első felyosóhoz, és ér azután, a' 80 lépésnyi hosszú Kanter hídon keresz
tül menvén, Persalba. Itt kezdődnek a' mélységek és a' hegyekről le
gördülő hóhalmok miatt veszedelmes helyek , a' honnan ez az országút 
igen. tekervényesen megyén, hogy az emiitett veszedelmes helyek kike-
lültessenek. A' Galerié des glaoieniél, a z a z , a' jeges tájéknál, egy élő 
fát seni 'ehet l á tn i , és az orszígut a 'Liigo maggiorén felül 1033 toise-, 
vagy a' tengeren felül csaknem. 6.00Q láb, esik. Tetején egy veudégfo-
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gadó (hospitinm), egy ntravigyázó ház és jobbra a' mélységben egy is
potály van az,utazók számára. Egy és fél órányira fekszik Simplon fa-
Inja 4548 láb. a' tenger felett. Az országút a' Voriola (egy folyó) mel
lett megyén csaknem Domo d' Ossoláig. Guntban van egy vendégfoga
d ó ; egy fertály órányira egy kápolnánál egészen megszűnik a' wallisi tá
j ék , Olaszország földjére lépik be az utas , a' hol a' legelső olasz falu 
S. Martónak neveztetik. A' tetőkről legördülő hóhalmok és az eső által 
kimosott nagy kődarabok gyakran megrongálják ezen országutat annyira, 
hogy a' javitás esztendőnként sok költségbe kerül , de a' mellyet még 
eddig sem a' helvetiai, sem a' sardiniai országló szék uem akart magára 
válalui. A' Simplon utjának romános tekintetét Osterwald egy szép 
munkájában igen szépen előadta. (Vö. SIMPLON.) Egy harmadik országút 
a' 6000 láb. magas Genevre hegyéa megyén keresz tü l , Francziaország-
uak és Piemontnak határszélén, mintegy 5 órányira ISrianfontól, egy 
Daiiphinében a' felső-alpesi departamentban lévő határszéli erősségtől. A' 
hegynek téres tetején egy falu fekszik egy klastrom mai , melly az uta? 
soknak befogadására szoígál. A' negyedik országút (!« Corniclie) Niz
zából Monacón keresztül Gonuába megyén , a' tengeri Alpesek tövében 
lévő kősziklás földön. — A' többi alpesi utak közt megjegyzésre méltó: 
1) A' St. Gotthardon l évő , az urii cantonból a' tessini cantonba; de 
mivel ez az ut igen terhes és alkalmatlan 's részszerént veszedelmes i s , 
kivált az ördöghidnál, az urni lyukban és a' livini völgyben Airolo fe
lé való leereszkedésnél, tehát azon a' portékák Helvetiából Olaszország
ba csak terehhordó lovakon szálittathatnak. Az ut 8264 h emelkedik fel, 's 
0307 1. magasságán a' Capticinusoknak egy hospitiuiuok van, 2) A' nagy 
Bernhardou lévő , a' genfi tótól Olaszországba (minden utak közt legrö
videbb Turinba és Gíennába), kocsin nem lehet rajta u tazni , hanem csak 
gyalog és terehhordó lovakkal. Az ut megrövidítése végett most arról 
van beszéd , hogy a' portékák szántására ez az ut Wallisból csináltassuk 
tienuába. 3) Az Inspruckból Olaszországba, a' 6063 láb. magas Brenne-
rcn (Tirolban) keresztülvivő országút , melly 4 órányi hossz, 's 4376 láb. 
magas. Ezzel öszveköttetésben van 4) az Austriától 1821 olta építtetett 
nagy országút , melly legmagasabb Európában, n. ni, a' melly Bonnié
tól , (Velflinhen) a' Braglióu és a? stilfsi hegysoron, 8400 láb, maga
san megyén keresztül. 5) és 0) A' Bellenzbol Cburba a' Bernhardinón 
és a' Splügenen keresztül vivő országutak 1823 olta járhatók kocsival; 
amaz a' Ingani, ez a' comoi tó felé megyén. Tessin canton ugyan 1818 
a' lombardiai országló székkel „llyan egyezést kö tö t t , melly szerént az 
az ő Lombardiából hozandó saváért és gabonájáért magát arra kötelezte, 
hogy egy Bellenzbol Cburba a' Bernhardin hegyén keresztülvivo uj útnak 
építését meg nem fogja engedni, hanem csak a' régi utat fogja olébbeni 
ailapotjában megtartani ; mindazáltal ez a' Graubiindten és más cantonok 
hasznával ellenkező egyezés felforgattatott, és az uj országút épitése való
sággal munkába is vétetett. Meyer J. J. a' graubündteni cantonon ke-
reszttilinejnő országutakat (Churból a' Splügenen keresztül a' comoi tóig 
és a' Bernhardon keresztül Be.llinzonáig) igen természetesen lerajzolta, 
melly rajzolatot Hegi és mások aijua tintával rézre metszettek , dr. Ebei 
pedig egy bevezetéssel és magyarázatokkal 's Kellel"' egy nti földi, abros
szal kiadtak (Zürich 1825). (L. ezt is „Desci-izinne della Vnlte'Una, e del
ié, tzrandione sttnde di Sleleio e di Splnga"^ Milano 1822.) A'stilfsi hegy
soron és a' Simplonon való országutépités talán a' legnagyobb munka, 
mellyet az emberi erő és mesterség az njahb időben előállított. L— t i . 

A i. P H A n K T v M , 1. l a í s . 
Ai . P H E U S , Görögország legnagyobb folyójinak egy ike , melh r Ar

cadiában Eurotas kútfejéhez közei ered , Olynipia mellett folyik e l , 's 
a' ioniai tengerbe szakad; a' mytholngia szerént. Oceanusnak és Thetys-
nefc, Occanus testvérének, (ija. Mint folyaniisten Dianát megszeret te , ki , 
hogy elkwiilje üldözéseit , magának 's Nymphájinak iszappal mázolta he 
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arczaít. Midőn szerelmében Arethusa Nymphát üldözé, ezt egy fellegbe 
rejtette Diana , 's forrássá változtatta ; A. magára vévé folyói formáját, 
's vize amazéval vegyült öszve. Ezen költemény hihetőleg onnan eredt, 
liogy A. egy helyt eltűnik ; a 'mythus szerént ismét előjő Siciliában, 's 
Arethusa forrásai egyesül. •—z— 

At , s E G N o azt teszi , hogy a' muzsikai darabot a' jegytől kezdve 
ismételni kell. , 

A L S Ó H Á Z , a ' közönségesek háza (fmuse of commont*), Nagy-
Britannia és Illand t;"yesült országok parlamentjének második 's a' nem
zet jósaira , nyilvános vélekedésre 's adómeghatározásra nézve legneve
zetesebb főrésze, a' 13-ik században (1205 's k.) származott 's fejtődött 
ki lassanként. 1297 nyerte meg az adó vagy is subsidinmok határozásá
nak jusát. Mostanában az egyesült királyság polgárrendjének 658 köve-

, , téből áll ; u. m. 8 knight 40 angol shireből y-50 citizen 25 angol citie-
i - . . bő i ; 339 burgesse 172 angol boroughból; 4 repraesentative az oxfordi 
'• ' és cambridgei universitasból; l\1 báron a' 8 cinque-portból; 12 kninght 

»' 12 walesi shireből; 12 burgesse a' 12 boroughból Walesban, 30 knight 
a' 30 skót shireből; 15 busgesse a' 65 skót citieből és boroughból és] 
100 irlandi követből. Az alsó ház tagjai részszerént a' földbirtokosakból, 
melly végre az ország shirekre vagy countiekre vagyon osztva, rész
szerént bizonyos citiekből vagy boroughokból, mellyek közül azonban egy
néhány alig áll egy két házból , holott ellenben, 100,000 lélekből ál
ló városok is képviselő nélkül vannak, részszerént a' cinque-portokból, 
részszerént pedig a' két universitasból állíttatnak elő. A' mi a' választó
kat (freemen, freeholder) 's a' választható candidatusokat, a' kiknek 21 
esztendősöknek kell lenni, nem különben az alsó ház szószólóját i l let i , 1. 
ANGLIA. Az alsó ház tagjai a' Skotqkat és íreket kivévén, fizetést 
vagy diátát nem kapnak , de nevezetes elsőségékkel bírnák. Minden 
parlamenthez újra választatnak a' követek; azonban a' voltak is válasz
tathatnak. Á' követek választájik meghagyásaihoz 's előírásaihoz vagy is 
szabásaihoz nincsenek kötve, 's assért közönségesen nem is kapnak. Az 
alsó ház foglalatosságai főképen: subsidimnok , a' versengő választások 
megvizsgálása, saját tagjainak kicsapása 's az országlás ellen nyilvános 
panaszok előadása ; jnsa vagyon a' nyilvános gonosztévőket büntetésre 
kijelelni, 's még magokat a' ministereket is a' felső háznál bevádolni. Az 
illyen vádperiiek neve impeavhment. A' tagok igennel 's nemmel szavaz
nak. Ha a' király a' lordok házában az alsó ház e' végre meghívott egy
néhány tagjainak jelenlétében , mellyek a- thronus álteilenében a' palota 
túlsó végén korlátok megett állanak, a' parlamentet felfüggesztette, szét
oszlatta (dissolved), 's a' Iordcancellár az iránt a' nagy pecsétes parancso
latot k i a d t a , akkor a' high sherif (a ' legfőbb polgári felsőség a' megyék
ben) 's a' mayor (polgármester a' citiekben és boroughokban) köz hírül 
adja az uj választás napját. A' candidatnsok magokat nála törvényesíteni 
's a' hűség esküvését (í/te oaf of allegiance) a' most uralkodó nemzet
ségre nézve letenni kötelesek. Erre a' candidatnsok a' freeholderek sza
v a i t , mindenféle eszközök, lakozások, szolgálatok, szerzések, kárpót
lások, vendéglés 's uti költségek á l ta l , ha a' freeholderek a' fővárosba 
Utazni kénytelenek , hogy szavhazassanak , megnyerni igyekeznek ; aján
dékok a' választást sikeretlenné teszik. Néniellynek váíassstása 200,000 
fontjába mintegy 2 000,000 pengő forintjába kerül. Azon jegyzék, melly-
re azon szavak száma, mellyeket mindenik candidatns ugyan azon egy 
nap kapot t , feljegyeztetett, pollnak neze>tetik. A' katonaságnak, míg a1 

vá lasz tás ' t a r t , a' választás helyétől 3 mértföldnyire távol kell lennie. 
Minthogy sok elpusztult helységeken (ROTTKN IIOROIIGH I. e.), még a 
parlamenthez választási jus r agad , azért igen nagy áron vétetnek meg. 
Bővebben 1. Hütner ^Beitrttge zirr Kenntniss von England" II. lap. 1,01 
's k. A' felekezetekről az alsó házban 1. MIXISTKIU PÁRT 'S OPPOSITIO. A' 
parlamentválasztás reformátiója, melly iránt már Pit t 1735 adott be egy 
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bilit az alsó házba , most még inkább, mint azelőt t , kívánsága a ' nem
zetnek. Ollyan városoknak mint Manchester és Birmingham több mint 
100,000 lakosa vagyon, 's nincsen képviselőjük; ellenben számtalan bo-
l'oughoknak, mellyekben alig vagyon 6 választó, két két parlament tagjok 
vagyon. Ezért történt Júliusban 1819, hogy Birminghamban a 'nép önha
talmával magának képviselőt választani mert. — Minthogy a' parlament 
csak minden 7-ik esztendőben választatik ú j ra , azért sürgeti most a' 
Radical-reformerek pártja olly zenebonásan az esztendei parlamentválasz
tásokat. De mind ennek ellene szegezi magát a' gazdagság aristocratis-
musa, 's a' nagyon is gyökeres félelem a' revolutíótól, mellyet a ' sze
gények gyülölsége a' gazdagok 's a' Dissentereké az Episcopalisok ellen 
alkalmasint fog szülni. Th. 

A L s ó - M i c s i N v K, falu Zólyom vgyében, három savanyuviz forrá
sai , mellyek közt legjelesebb az u. n. cserényi savanyu viz , a' Beszter-
czebányaiaknak 's egyéb szomszédoknak igen kedvelt italok. Alig észre
vehető mormolással 's kevés buborékkal fejlik ez ki kutjában, 's elég 
bőven folyik a' szomszéd patakba le. A' kimerített viz igen t i sz ta , sza-
gatlan , kellemetes savanyuságu 's áltható izü. Temperaturája S ° R . volt, 
midőn az atmosphaera 18° R. mutatott. Specif. nehézsége 1,0032. Sel-
meczi prof. H ö r i n g szerént 100 cubikhüvelyk viz 90 cubikhüvelyk 
szénsavanyat ado t t , tömött részeket pedig kovakövet, kén- és szénsa-
vanymeszet , szénsavanj'ii nmgnesiát, vasmeszet, kensavanyu magnesiat 
és széksót , sósavauyii s,zéksót, 's K i t a i b e l szerént szénsavanyu szék
sót is. A. Balogh Pék 

A i s t í D (János H e n r i k ) , Erdélyben károly-fejérvári professor.^ 
Nassau-Herbornból származott oda; a' hol csak ugyan holtig tanított . 
Mh. I63S. Következendő czimű két munkája által szerzett magának a1 

tudományok históriájában nevet: 1) Cursus philosophici eneyclopaedia, 
libris 27 eomplactens philosophiae metliodum serié praeceptorum, regula-
rum et commentariorum perpetua, insertis compendiis , lemmatibus, con-
troversiis^ tabulis, florilegiis . Jiguris, lexicon locis communibus et in-
diciittt) ita ut hoc Dollimén po.isit esse instar fíibliothecae philosophicae. 
Aiornata opera et studio Jnhqnnis Henriéi Alstedii Herbornae Nassovio-
rum (1020 4. mai.). Ezen munkában az. elmélkedő philosophiához szám
láltatnak a' mathesisből: ar i thmetica, geometria, cosmographia, ura-
noscopia, geographia, optica, musica és architectonica. 2) Methodus 
admirandorum muthematicoruin novem libris exhibens universam malhe-
sim • aulhore Jolianne Henrién Alsledio (a' szerző halála előtt Herbornbau 
harmadszor jö t t ki 1011.). Irt ugyan még A. egy harmadik munkát is: 
Artes liberóin etc., de a 'mellyet , tulajdon szavai szerént, mint 3-ik da
rabját az encyclopaediának kell tekinteni. A. élete történetei ez ige szer
zője előtt esmeretlenek. Szorgalmatossága dicsőítésére valaki A l s t e d i u s 
nevéből S e d u l i t a s hasonigét formált 's következendő distichont: 

Sedulus in libris seribendis atque legendis 
Alstedius nőmén sedulitatis habét. Tittel. 

A L T , az ének négy főhangja közt második helyet foglal (1. HANG); 
jegye a' harmadik linean alulról álló C - kulcs. Az alt hang nem szá-
long ugyan olly magasan, mint a' sopran vagy discant, ellenben néhány 
hanggal alább j á r , 's legkisebb köre 13 hangra , a' legnagyobb pedig 
a' kis f vagy e.*-től a' kétszer vont e-ig terjed, — A' hang erejének 
's könnyilségének tekintetéből meg szokták az alt hangot különböztetni 
a fél sopiautói Qmezzo sopran) is. Ezen hangot a' muzsikai szerszámok 
közt az ugy nevezett alt- vagy bracsahegedü (jilto violo) szokta kipór 
tolni , mellynek szinte hasonló kulcsa van. J. 

A i. T A D Á s (írarfiíi'o, resignatiri)^ azon t e t t , melly által valaki vala-
melly tárgy birtokába tétetik. Ez a' kötések megerősítésére szükséges, 
's különbféle lehet, ti m. valóságos (reális), melly az ingó tárgyakban 
k é z b e a d á s, az ingatlanokban b e v e z e t és által történik ; 's jelbeli 
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(symbolioa) ha a' tárgynak jele p. o. a' ház kulcsa álíaladatik; közeli 
(brevi mami), áss előhozott két esetben 's égy ál táljában, ha mind a' tárgy, 
mind az áltvevő jelen vagyon, 's távoli (longa nianu). ha vagy a' tárgy, 
vagy az áltvevő nincsen jelen, 's az áltadás csak kinyilalkoztatik.— Így 
adják által a' kereskedők távoliéi a' mas számára küldött árukat. 77*. 

A r . T A I , bérez Asiában, inelly az Uraiból nyúlik ki, Siberiának dél
re határt csinál , és az Asia belső részében lévő roppant hegylánczhoz 
tartozik. A' kalivani bérez is ide számláltatik. Az Altatnak legmaga
sabb csúcsa 6560 I. L—ú. 

Ár, T A L A O , bormérték a ' Hegyalján, 2548 franczia cubikujuyinak 
vétetik fel , a' mi szerént felérne 35 ' / í alsó-atifltriai pinttel ; a' közönsé-
ségeséletben azonban még mindég nagyobb egy alsó-austria akónál. A®***. 

A r. T Ai.Á N YO s , A r.T A r.Á N Y (a'i.vtliiluni). Álta.'ányosnak monda
t i k , a' mi minden viszonyban, minden tekintet és határok közé szorítás 
nélkül a z , a' mi és ugy v a n , a' mint van. Elleqében áll a' relatimui-
nak , melly csak valamelly tárgyra vitetve és fejtételek alatt létezik vagy 
bir bizonyos minemüséggel. E' szerént az absoliitnm niagábanérlhető 
gyanánt véte tve , vagy is az általány a' legegyetemibb észt megfogás, 
melly minden egyéb eszi megfogásoknak alapul szolgál, és az áltáljában 
tökéletest 's feltételetlent fejezi k i , a ' m i , ugy gondoltatván mint suli-
jecttim -—; Isten, A. B. S. 

A L T A N - , előrenyúló fedetlen része az épületnek, melly a' szabad 
levegő és kilátás használhatása végett ajtó által valamellyik emelettel 
egvbeköttetésbe tétetik. Az emeletnek kiálló gerend ijiia vagy különös 
oszlopokra, vagy egyszersmind a' ke t tő re , vagy gyámkövekre (comtn/c, 
Kragstein) épül , és különbféle formájú, az épitő vagy építtető izlésc 
szerént ékesített könyöklőkkel {lírnsl(ehne~) köríti foglaltatik. V. V. 

A r - T A T Á S (i/lusio}. Ez a' kifejezés a' szép mivészség köréhen olly 
ámítást jegyez , mellynek az éniber örömest , sőt eszmélettel áltadja ma
g á t , ellenébe téve a' csalárdságnak (fraim), mellyet kerül az ember , és 
a', melly csak szinli a' szépet , midőn az altatás azt még inkább emeli. 
Az altatás t. i. o l ly , nagyobb részént mivészség által szült ámítás, 
melly az érzéki látszaton épül , és melly, kiformálva a' szemlélő képze
lődő tehetség á l t a l , az értelmet arra ha tá rozza , hogy az érzékiképen 
ábrázolt tárgyat valónak tekintse. Nem aestheticai az a l ta tás , ha az 
maga magának czélja, a z a z , épeíí ezt a' felcserélését a' látszónak a' va
lóval tá rgyazza , vágyba csupán maierialis munkálatra törekszik, hanem 
csak akkor , ha eszközül szolgál a' szépnek kiábrá/.olására és a' magában 
tökéletesnek megtestesitésére. Az elsőbb esetben csalássá fajulna, melly
nek tárgya a' csalszin felfedezésével interesséjét elveszti, vagy idegen
séget és utálatot okoz (mint p. o. a' festett statuák) ; holott inkább egy 
t'enebb nemű interessét kell a' tárgynak kitüntetni, ha azon csalszin ele-
nyésztével semmiségbe tűnni nem akar. Azon altatás pedig, mellyet a' 
szép mivészség szüleményeinek elő kell hoznia, óllyan, mellyet az ein-
iier (t. i. a' képzett ember) önkényt, sőt azon eszmélettel , hogy a1 szem
élt tárgyak nem valók, folytathat és megújíthat, inellynél tehát az em

ber fentartja a' csalszint, mellyet a' phantasia egészen a' vaiónak szein-
íélhetőségéig kiképez. Minden szép mivészségek között kiváltképpn azok
nak tulajdonjok az altatás, inellyek láthatóképen ábrázolnak (ábrázoló 
mivészségek legszurosb értelemben), következőképen az ugy neve
tet t képző mivészségeknek (ezek közt pedig kiváltképen a' festésnek), 
és a' niimicaiaknak p, o, a' szinjátszóiuivészségnek. A' ki az elmének 
<:' kellemes és mulattató játékát az érzéki csalódás által elő akarja hoz
n i , szükség, hogy igen szorosan esmérje annak e rede té t , vagy azon 
•itat és módot , a' mell3' szerént a' látható tárgyak a' szembe tűnnek, 
's hogy már bizonyos mértrkben hatalmában legyenek a' neki ada
tfitt mivészségi eszközök, hogy az érzéki csalódást a' maga mivész-
sége által előbájo|ha.ssn, A*' rajzolónak tehát esmérnie kell a1 fény és 
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árnyék munkalatjait, :s tudnia, miként látszanak a' látható tárgyak élői
ről egyenként vagy a' távolban, perspective, és képesnek lennie ar
ra , hogy ezt a' tekintetet a' tárgyak elrendelése által a' lapon al
tatva előhozza. A'-haiigmivészségbeii az altatásnak nagyon sziik ha
tásköre van, mivel az a' hallhatót nagyobb tökélyben muta t ja , mint 
a' valóságot, 's minden ugy nevezett festése a' tónusoknak alól van 
a' hanginivészség méltóságán. A' poésisre is általvitetik ez a' megfo
g á s , és p o é t á i altatásnak mondják a z t , midőn a ' poétái tárgyak olly 
szemlélhetőséggel tűnnek a' költemény olvasójának vagy hallójának kép
zelődő tehetsége elejébe, hogy az elme azokban egészen e lmerül , és 
azok között, mint valamelly különös világban, mulatozik , sőt azok előtte 
mintegy valókká válnak. 

A i . T D O R K K R (Albert) , képiró és rézmetsző szül. Altdorfban Ba
jorországban 1485, 's Regensburgban mint városi építőmester 1538 mh. 
Nagyobb festései közt Sándor győzedelme Dariuson, mellyet a' Francziák 
Münchenből Parisba vittek , és az Idvezitő születése a' csász. bécsi ga
lériában jelesek. Rézmetszései közül' 68 van fen, mellyek igen becsül
teinek , 's fametszéseit a' gyűjtők szorgosan keresik, 1. 

A r, T E N n u R G', száz herczegség a' régi Osterlandban. L é t e l é t ' az 
által ve t te , hogy 1693 János , Wetniar herczege , a' szerencsétlen szász 
választó fejedelemnek János Fridiiknek unokája, atyai birtokaiban meg
holt bátyjának). Fridiik Wilhelm fijával megosztozott, "s ennek Altenburg, 
Jánosnak pedig Weimar jutott. Az altenhurgi ag kiholt (1672) , és a' 
herczegség Kegyes Erneszt gothai herczegre szá lo t t , kinek fijai az 
örökségben megosztozván, Altenburg a' gothai , eisenbergi és saalleldi 
hercv.egek közt szétdaraboltatott. Az eisenbergi herczeg Keresztely ha
lála után 1707 az eiserbergi birtokok ismét a' gothai házra szálottak. 
Ezen gothai rész 25 nsz. mfdet foglalt magában 109,556 lak. A' saalfeldi 
rész (8 nsz. mfdet 22,300 lak.) Camburggal együtt 1826 olta a 'szász-mei-
nniingen-hildbuighauseni herczege. A 'Nov. 15. 1826 tett osztálybeli egye
zésnél fogva Altenburg (Camburgot és némellyr apró részecskéket kivé
vén) a' szász-hildburghauseni herczege l e t t , a' ki most szász- ,altenbur-
gi berezegnek neveztetik. Ezen herczegségnek, melly Németországnak 
legvirágzóbb tartományai közé tartozik, 23 ' f i nsz. midőn 108,000 lako
sa van , kik a' jövedelmes földmivelés és a' jó lábon álló 's szorgalmatos 
baromtartás által igen tehetősök.— A'herczegségnek 3 curiája van, u. m. 
a' főrendek collegiuma ( 1 6 ) , a' közönséges nemességé (111) és a' váro
si követeké (8 taggal). (Lásd ^Staats- und Adressltandbiwh des Herzug-
ihims Suchsen-Altenburg, 1828"). Fővárosa Al tenburg, jól épült város 
a' Pleissenél, 1279 ház. 's 11,500 lak. 1308-ig a'birodaiombeli szabad vá
rosok közé tartozott. Rég i , (kősziklán fekvő kastély vára a' hérczegek-
nek 1455 történt ellopattatásokról nevezetes. Eg3'ébiránt megjegyzésre 
méltók a' városban: az 1703 alkotott gymnasium , az 1705 fundált nemesi 
személyek nevelő in téze te , több egyesületek és jóltévő in tézetek, vala
mint a' tógáton lévő szép sétáló helye is ; vannak gyapjumiveket ké-
szitő-, b ő r - , dohány- és kesztyünianufacttiráji is. Nevezetes váltó-, 
küldő-, gyapjú- 's gabonakereskedést üz. 

A L T E N S T E I N , a ' szász-meiningeni udvar egyik uradalma, 's 1798 
olta nyári lakhelye , a' thuringiai erdőhegy délnyugoti részén egy dom
bon. Az egész tájékot granitsziklák veszik körül. Innen egy negyedórá
nyira esik Németország legszebb barlangja az a 11 e n s t ei ni vagy l i e -
b e n s t e i n i bar lang, Liebenstein ferdő mellett. 

Á r . T E N G E D É S , (cessio), széles értelemben azon cselekedet az 
élők köz t , melly által valaki (az á l tengedő, eedens) valayelly just más
ra (az engedményesre, cessionarius) áltrtiház; szorosabb értelemben pe
dig csak az arra czélozó kinyilatkoztatás. Előfordul ez mindennemű adós
ságoknál, zálogoknál, kereseteknél, kháltságoknál 's törvényes haszonvé
teleknél, mellyeket másra ált lehet ruházni. Meg kell j egyezn i , hogy az 
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áltengedő az engedményesre több just nem ruházhat á l ta l , mint a1 men
nyivel maga bir , 's hogy csak ollyan jnsokat lehet áltengedni, mellyek 
mind természet; mivoltokra , mind törvényeinkre nézve másra áltszalitha-
tók. J a v a k á l t e n g e d é s é n e k Qcessio bonorum) neveztetik, ha a'meg
bukott kereskedő hitelezőjinek minden vagyonját ál tadja, 's azok azzal 
megelégszenek, éü további keresetet nem támasztanak ellene. 'ih. 

A I - T E R E C O . Ezen zárlat szokásban vagyon a ' k é t Sicilia országá
ban , mell}' által a' király valamelly helytartóra a' királyi hatalom egész 
gyakor lásá t , minden kivétel 's megszorítás nélkül bizza , ngy hogy azon 
helytartó mintegy második énje a' királynak. Ezen zárlat alatt adta 
által a' .montelüitei lázadás által megijesztett 1. Ferdinánd király Nápoly
ban Július 6. 1820 a' maga fijának ;s koronaörökösnek Ferencznek, ca-
labriai herezegnek, midőn őt helytartójának kinevezné, minden jusnak, el
sőségnek és hatalomnak gyakorlását azonképen, mintha ő azt maga gya
korolná. Ezen teljeshataímu acta erejénél bocsátott ki a ' régens berezeg 
mint az ország generalhelytartoja az Altér ego-val Jul. 7. 1820 egy 
h i rde tés t , hogy a' spanyol cortesek 1812 esztendei constitutiója, fentart-
ván azon változásokat, mellyeket a' nemzeti képviselés javalani fog, a' 
két Sicilia országának alaptőrvénye legyen. De mihelyt az austriai sere
gek Nápolyba benyomultak Mart. 20. 1825, ezen teljes hatalom 's zár
lat magában enyészett el. 

A I . T H A E A , Oeneus neje , D E Í A N I R A (I. e.) anyja. 
Á I T H A T Ó S Á G , a ' testek azon természeti tulajdonsága, mellynél 

fogva más materiákat térközeiken áltbocsátni képesek. Vannak olly anya
gok , mellyek minden előttünk esmeretes testeken álthatnak; ide tartozik 
a' melegség és a' tüz. Az aetherről is ezt tartják. Más anyagok, mint 
a' mágnesesség és electricitas, csak bizonyos testekbe hatnak be. A' 
tömött testeken rendszerént csak olly folyós testek hathatnak által, 
mellyek azokra rajok ragadnak, vagy legalább erősen hozzájok vonat
nak. A' savak, itató papiros , spongyia és más testek p. o. ált en
gedik magokat hatni a' viztől , 's ez azokra rajok is ragad. (Vö. P Ó 
RUSOK , POROSITAS.) A. B. V. 

A t . T I M E T R t A , 1. M A O A S S Á O M í: R Ú S. 
Ar. Ti.Á is zé)S ÁG. Ezen tulajdonsággal azon testek mondatnak 

birni , mellyek a' világosság sugárinak áltmenetelét nem akadályoztatják. 
Az áltlátszóságot nem a ' t e s t puhasága okozza , mert a ' f a , t ap ló , dugóké
reg nem áltlatszók , de igen a' gyémánt és a' kristály. A' viz és az olaj 
magokban véve eléggé áltlátszó folyósságok, de ezen tulajdonságot elvesz
tik , mihelyt egymással jól öszvevegyittetnek 's habartatnak. A' papi
ros áltnemlatszó, mig térközeit levegő tölti b e , de mihelyt vizzel vagy 
olajjal kenjük b e , azonnal áltereszti a' világosság sugár i t , ngy hogy 
rajta keresztül finom irást is el lehet olvasni. N e w t o n ezen jelenet 
okának azt ta lá l ta , hogy egy illy testnek részei egyforma tömöttségiiek, 
mihez még az ők térközei nagysága 's az azokban tartózkodó anyag tö-
möttsége is járul. A' testek áltnemlátszósága tehát onnan e r ed , hogy a' 
világosság sugári azoknak belső részein való áltmenetelekben számlál-
hatlau és különbféle módokon megtöretnek és visszaveretnek. Az áltlát
szó testeknél ezeknek részei 's az azok közt lévő közök sokkal kiseb
bek , minthogy a' világosságot észrevehetőkép visszavethessék. Épen eb
ből lehet könnyen kimagyarázni, miért áltlatszók minden tökéletes felol-
dozatok, 's miért nem akadályoztatják a' gőzök a' levegő áltlátszóságát 
mind addig, mig azok abban tökéletesen fel vannak oldozva. A' világos
ság mindazáltal az áltlátszó testeken való áltmenetelében nem kevéssé 
gyengül. B o n m e r ngy ta lá l ta , hogy a ' világosság 16 egymásra tett 
közönséges ablaküvegen á l t a l , mellyek öszvesen !) "fj linea vastagságúak 
voltak , 247 szer gyengébb lett. Még nincs elhatározva, mi az oka a' vi
lágosság gyengülésének az áltlátszó testeken való áltmenetelben. B o n g u-
er nem abban helyezteti azt , mint sok m á s o k , hogy a' tömött részek-
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be megütközik, hanem csak a' testek felületén lévő megtörő erőben, hon
nan nem annyira az áltlátszó testnek tömöttsége, mint a' megtörő fe-

. lületek soksága gyengiti a' világosságot. A. B. P. 
Ai . T:íw E N K r K i . , a' hangtudományban két különböző főhangnak egy 

közép által való öszvekötését teszi. ..Innen az ollyan hangok vagy jkotr-
ták is általmenőknek neveztetnek I) mellyek egyik hangtól á 'másik ugyan 
azon öszvehangzatban fekvő főhanghoz való általvitelt formálják. Helyes 
az általménetel a k k o r , ha az áltvívő kotta a' tactus rossz részére esik. 
A' dissonantia általmenőnek mondatik, ha közvetetlenűl fel nem oldatik. 
2) Általmenőknek mondatnak közönségcsen mindazon hangok vagy egész 
oszvehaugzatok is, mellyek a' tactus rossz részére esnek. J. 

A ÍJ T M K N E T E Í . A' F O I . Y Ó N . Az ellenség szeme láttára ralamelly 
széles folyón végbevihető általmenetelnél nem régiben is a' hadi vezérek 
nem tartottak a' harezmunkásságban semmit nehezebbnek, mert: annak sze
rencsés következését csupán a' hadi vezér szándékának titokban tartá
sában, a' mozgások gyorsaságában és a' seregosztályoknak adott paran
csolatok tökéletes végbevitelében helyeztették. Most már a' harczi ta
pasztaltság számtalan módokat talált az általmenetelt serencsésen vég
bevinni. Legtanácsosabb az általmenetel o t t , hol oltyan állásban va
gyunk , a' honnan a' partra általlövöldözhelünk., mert igy ágyujink oL 
talma alatt bátorságosabban építhetjük hidunkat. Vagy pedig igyekez
zünk ottan általmenni, hol a' folyónak hozzánk kikanyarodása vagyon, 
mert igy ágyutuzhelyeinket az általmenetelre határozott ponttól jobbra 
's balra felállítván, keresztlövéseket tehetünk a' túlpartra . Ha a' fo
lyó 300 ölnél szélesebb, ott már nehéz az általmenetel, mivel karta.es-
tüziink nem hathat á l ta l , pedig ennek oltalmában a' hidkészités vagy az 
általhajókázás legbátorságosabb. K. K. 

A t T M K R Ő , 1. D I A M E T E K. 
A Í J T O N A , Kopenhaga után legnagj-obb városa Dániának Holstein 

herczegségben (az éj. sz. 53° 54' 25" és a' k. h. 44° 20' 38" k ö z t ) , egy. 
fertály órányira Hamburgon alól az Elbénél (jtflbis), a' hamburgi hegy
től , Hamburgnak külső városától , egy kis patak által, melly város árká
nak neveztetik, választatik el. 23,C00-nél több lakossal, (ezek között a' 
német és portugali Zsidók száma 2400, kiknek polgári jusok és egy fő-
rabinjok van , a' ki parancsol minden Zsidóknak, a' Hambárgiaknak is , 
az Elbétől a' kis Bel t ig , kivévén a' Glückstadtiakat) mintegy 2230 ház
zal 's 520 lakhelyül szolgáló pinczével; igen lejtős helyen van épitve, 
melly a' város árka felé, kiváltképen pedig az Élbe felé igen meredek, 
a' honnan, ezen oldalról tekintve, amphitheatrum formája van. A' házak, 
az Élbe oldalán lévőknek egy részét kivévén , nincsenek egymáshoz igen 
közel épitve, sőt egynéhány kertek is vannak a' városban. A' közönsé
ges épületek közt ki tetszők : a' Lutheránusok temploma, a' tanácsház és 
az árvák háza. Legszebb része a' városnak a' Palmail le, egy hosszú és 
széles utsza, mellyet két felől a' legszebb házak- diszesitenek, közepén 
pedig egy több sor fákkal beültetett sétáló hely ékesít, a' honnan némelly 
helyeken az Elbére , a' malmokkal és hajóépítő műhelyekkel felkészült 
seigetekre 's a' szemben lévő* puszta , nagyobbjára hangafával benőtt , he
gyes völgyes partra lehet kilátni. Utszáji nagyobb részént szélesek és 
egyenesek, mellyek közül sok j ó l , némellyek pedig különösen jól van
nak kirakva kővel. Annál rosszabb az titszák kivilágítása. A' fabri-
kák csekélyek, kivévén a' ezukor- és szappanfőzéseket, a' halzsirkészí-
tést és kártonmanufakturákat. Nevezetes ezen városnak hering- és czet-
halászatja, valamint kereskedése is, jóllehet sem jó kikötője, sem csator-
náji nincsenek, mellyek a' portékák szálitását megkonnyitenék. Mivel 
Hamburg a' világnak legtávolabb lévő tájékaival öszveköttetésben van, 
innen az a' nagy haszon háramlik az altonai kereskedőkre , hogy a' Ham
burgból és Hamburgba evező hajókra ők is felrakhatják portékájikat, 
melíyeknek önmagok erejéből való kiállításában gyakran nem volna mód-
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jok. Mindazáltal nekiek is van 70 tulajdon ha;ójok. A' dán Országló 
szék is sokat tett iiéincily kedvezései által a' város virágzó állapotjára. 
Van t. i. benne egy kereskedői collegium, pénzverő h á z , váltótár, giro-
bank és 1739 olta egy acadieiiiiai gymnasium. Kevés hely talál tat ik, a' 
hol az országié szék a' különbféle vallásbeli felekezetek iránt annyi töre
delemmel volna , mint Altonúbaii. A' köz jó előmozdítására egyesült tár
saságok közül megcnilitetést érdemel a' schlcswig-holsteini hazafiúi tár
s a s á g , meilynek főigazgató széke itt tartja üléseit. Altona föOO táján 
egy csekély halászfalu volt. A' lakosok Hamburgba jártak templomba. 
1004 mezővárosi just kapott ; 1004 JI1. Fridi ik dán királytól városi rang
ra emeltetett és 1040-ig a' schaumbiiigi grófok felsősége alatt vol t , kik 
birták egyszersmind Holsteinnak ezt a' részét is. 17)3 Steenbock svéd 
vezér által felgyújtatott és, 3 templomon 's 30 házon kivül, a' lángok pré
dájává lett. Ezen szerencsétlen eset után Altona újonnan nyert szabadsá
g a i , valamint mély belátásit tisztviselőji és a' hosszú békeséges idő által 
ismét felemelkedett, kiváltképen nevelték pedig nagyságát és jú állapot
j á t az éjszak-amerikai és fraiiczia háborúk. 1813 és 1814 csaknem azon 
szerencsétlen sorsra juthatott volna, mellyet 100 esztendővel az előtt szen
vedett , mivel Hamburgnak megtámadtatásakor az oltalmatoknak nagy 
akadályokra vol t ; mindazáltal a' főelőlülőnek gróf Blüchernek ügyessé
ge , ki a' két ellenséges Vámét ki. ni. báró Benningsen, ki a' szövetsége
sek ostromló seregét vezérel te , és herczeg Eckmühl közt, ki a' hambur
gi őrsereget igazgatta , Altonáia nézve a' neutralitast mind a' mellett 
is okosan ki tudta eszközölni , bog}7 a' szövetségesek több izben reáütöt
tek a' nem messze lévő csiilagsánczra, melly Hamburg hamburgi hegy 
nevű leégett külső városának kulcsa vol t , megmentette a' várost a' végső 
veszedelemtől és a' különben elkerülhetetlen katonatartástól, melly már 
Napóleonnak Hamburgban közönségessé lett uralkodásról való lemondása 
és a' franczia őrseregnek Hamburgból való valóságos kitakarodása közt 
eltölt idő alatt elég súlyos lehetett. Ezenkívül ez idő alatt Altonának 
eleséggel való megrakása is csak az elmulhatatlanul szükségesekre szorít
t a t o t t , hogy a' város Hamburggal az] élelemre nézve alattomos kereske
dést ne űzhessen. . L—ú. 

A L T R A J Z O L Á S , 1 . C A I . Q U I R O Z Á S . 
A L T R A N S T Á ' D T I B K Í Í E , XII. Károly svéd király és 11. Auguszt 

lengyel király Sept. 24. 1706 kötötték. Az éjszaki haboru folytában 
Károly a' Szászokat Lengyelországban, hol Auguszt Lieilandot akarta 
meghódí tani , több izben megverte; Auguszt a' varsói országgyűlésen 
l e té te te t t , 's királlyá 1704 l.esczynski Szaniszló választatott. De mivel 
Auguszt a' Svédek ellen Péter czár tól , a' ki szövetségese vala, segittet-
v é n , Lengyelországban folytató a 'háború t : Károly, minekutána generáli
sa Rehnschöld a' száz generálist Schulenburgot Fraustadt mellett (Febr. 
14. 1706) megver te , Slésián keresztül Szászországba nyomul t , megszáiá 
a' választó fejedelemséget 's (Sept. 20.) Al t r a n s t a d t e t (falu a' mos
tani porosz Sachsen nevű prov.) választotta főkvártélynl. Az alatt Au
guszt meghatalmazottjai t i tk. tan. báró linhof Ant. Alb. és titk. refer. 
Pfingsten György Ern. Bischofswerdában Sept. 12. a1 békén alkudozának, 
meilynek feltételeit 24-kén írták a lá , mivel teljesen meg valának hatal
mazva. Auguszt lemonda Lengyelországról és Lithvaniáról , de a' kirá
lyi czimet megtar tá , lemonda a' Svédország ellen kötött szövetségről, 
különösen a' Pé te r czárral kötöt t ről ; LesczynsRit lengyel királynak es-
meré ; az elfogott lengyel herczegeket Jakabot és Konstantint szabadon 
bocsátá -, PATKUL Jánost (1. e.) kiadá Svédországnak; a' Svédeknek téli 
szálast engede Szászországban, 's lekötelezé magá t , hogy az egyházi 
dolgokban az Evangelicusok kárára semmi változtatást nem teend. A' 
svéd király ellenben és Lesczynski segédet igérének 11. Augusztnak azon 
e se t r e , ha ezen béke miatt a' czár által megtámadtatnék. Auguszt neiil 
akará ezen feltételeket elfogadni, azonban önjavára szolgálandó változta-
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tást reménylvén, Pfingstennck albát (blanquet , fejérleg) adott. De Ká
roly erősen megmaradt a' feltételek mellet t , 's Pnngsten az uibára ir ta 
a' béke ökleidének megerősítését. A' békekötés csak Nov. 26. tétetett 
közönségessé, mert Auguszt kénytelen vala azt t i tkolni, mivel Lengyel
országban függött nemineinüképen az Oroszoktól , sőt már a' békének 
niegköttetése után segítenie kellett őket ^ midőn a' svéd generálist Mai*-
deníeldet Kalis mellett (Oct: 2í); 1706) megtámadták. Dresdába csak 
Jtiu. 11). 1707 tért vissza. A' győzedelmes igen keményen b á n t a ' Szá
szokkal 's csak Septbi távozott e l , minekutána Poroszországgal az a 1-
t r a n s t á d t i s z ö v e t s é g e t (Aiig. 16. 1707), 1 . Jósét' császárral 
(Aug. 22. és Sept. 1. 1707) az a l t r a n s t i i d t i e g y e z s é g e t (con-
ventiót) megkötöttél, 's ez által a' Protestánsok szabad vallási gyakoriását 
megerősítette, 's a' behúzott 118 templom és oskola visszaádatását kieszköz-
lötte. Károlynak Pültawa melletti megveretése után Auguszt sikeretlennek 
liyilatkoztatá az altranstiidti békekötést Aug. 8. 1809; mivel Inihof és 
Fhugsteii visszaéltek az albával, 's mcghatalmaztatások hatarin tul hág
tak vala. Némelly lengyel urak meghivatására Lengyelországba jmeht, a' 
thronust ismét elfoglalta, 's a' czárral újra szövetséget kötött. 

A I. T R O N T Á S AZ K L I. E N S K G C S A T A R K N D J K N. Ez o l l y 
vizi \s egyszersmind mézei harezmozduiás, a' melly gyakran nagy 
nyereséggel használtatik a' habom mind a' két nemében. Egy bizonyos 
számú hajóssereg t i . a ' meghatározott jeladásra kitör a ' l ineábol, és 
teijesszeíü vitorlákkal általront az ellenség csatarendjén, hogy azt más 
oldalról is lövöldözhesse. A' Hollandok és Angolok köz t , ugy az Ango
lok és Francziák közt történt tengeri csatákban számtalan példáját lát
tuk ezen harczmozdulásnak. Ritytér német-alföldi admiral látszik ennek 
feltalálója lenni , ő leginkább 1066 Dünkirchennél nagy haszonnal tudta 
környülállásaihoz alkalmaztatni , mert admiral Monk flottáján többször 
általrontott, és a' már ő tőle elszakasztott hajójit megmentette. De 
ezen harcziuozdulás az Angoloknál későbben még is olly szokatlanná lett, 
hogy a' tengeri csaták elintézéseit egészen más alápremlszabásokra épí
tették. Clerk János, egy angol birtokos, a' franczia lázadás eiőtt volt há
borúban az aiigol hajósseregnek gyakori szerenesetlenségén aggódván , az 
Angolok támadása czéliránytalanságán fenakadott; mért abban áltrbiitást 
sehol sem talált. Vélekedését 1780 admiral Rodneynek lobogós kapitá
nyával közlötte , ez önmaga is meghallotta későbben, hogy ő La Gras-
son April 12. 1782 vett győzedeíniéberi, elfogadván Clerknek Vele közlött 
system.iját, szerencséjét csupán az áltroutásnak köszönheti. Clerk ezen 
haiczsysteniát elébb 1782, utóbb pedig 1804 „Ettsay OH nuval tact\e'*1* 
czimü munkájában adta ki. A' mezei csatákban is hasonló jó foganattal 
használtatott ezen nyereséges, de a' rosszul intézett környülállásokbán 
veszedelmes harezmozduiás. AJ A. 

A h T s z Á f, i T <> K K ii K s K K D í: s, transito-kercskédés , az a' keres
kedés i, a' melly valanielly országon csak keresztül megyén, 's mellyen 
á/.oii ország egyéb részt nem vészen, csakhogy azt a' szükséges intéze
tek által megkönnyebbíti 's bátorságba helyeztet i , országutjait 's hajó
kázható vizeit neki felnyitja ; azért adót hiiz, 's azt a' nyereségét szedi, 
mellyre íieki az áruk altszálitása alkalmatosságot nyújt. Ez mindenkor 
felteszi más nemzetek saját kereskedéséti, 's a' szónak szoros értelmében 
nem is valóságos kereskedés, hanem csak külön elnevezése a' saját ke
reskedésnek az említett tekintetben* T/i. 

Á f. T S Z I V Á R O G T A T Á S , 1: F 1 h TR, Á1, k 8. 
A i. T v o N u i, ( s A' H O M L o K R K s rí E v. Ez olly harezmozduiás, á' 

melly szerént az ellenséggel küszködő legelső csapat a' második és a' har
madik csapatnak segítségre jöttékor (ha p. o. á' hadi vezér az elsőt az üt
közetből kihozni akarná) némelly osztályoknak jobbra és balra húzódásával 
kinyitott réseken eltöredezett osztályokban általvoriul, és magát a' harma
dik csapat niegett alkalmatos helyeztetésben felállítja. Ezen mozdulással 
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a 'vo l t második csapat e lső , a 'harmadik pedig második csapat lesz, az el
lenséggel mar megverekedett és szenvedett első csapat ellenben, a' nélkül 
hogy az ütközet megszűnnék, harmadik, azaz , fartalékesapat lesz. Kzrn 
harczmozdulást csapatfelváltozásnak is nevezzük. Az 1630-ki Willstock 
melletti ütközetben, a' mellybeii Banner svéd hadi vezér az egyesült szász 
és császári 30,000 emberből álló seregnek 20,000-el ellenáll t , látjuk első 
példáját a' homlokrenden általvonulásuak, e' szerént a' már meggyengüli 
svéd gyalog ezeredek csatázva, a' kipihent hátrább állásokból előre nyo
mult második csapaton, a' nélkül hogy ezen felváltakozásnál zavarodás tör
ténnék, vagy a ' t üz egészen megszűnnék, általvonultak. Hasonló mozdu
lással nyomult Torstenson is a' jankovitzi csatában a' császári sereg bal 
oldala e l len , 's igy a' győzelmet előre segité. A 'nagy Gondéi* használ
ta ezen harczmozdiilást a ' jenai ütközetben, azólta pedig minden hatalma-
ságok hadi seregénél a' harczgyakorlásnál előjő. K. K. 

Ar. ü l i ) I. O L T . 
A I . V Á S , azon állapot, mellyben a ' lélek megszűnik á 'külvilágra való 

viszonyait gyakorolni, 's ezzel együtt elveszti az öntudat világosságát 's a' 
szabadságot is. Az alvás alatt fel lévén az agyvelő 's az izmok és érzékek 
orgánumai közt lévő feszülés oldva, az érzékek, az önakaratos mozgás 
's a' lélek tehetség! nem láttatnak kifelé munkálkodni. Az élet felsőbb 
(lelki) spháerájára tartozó functiókra nézve tehát az alvás állapotja az 
ébrenlétellel egészen ellenkezik, de nem az élet alsóbb (plántai) sphaerá* 
j a r a tartozókra nézve, mellyeken alapul a' belső magasb élet. A' sziv 
és tüdők foglalatossága, t. i. a' vérforgás és lehelés az alvás alatt is sza
kadatlanul íólytattatnak, csakhogy nyugodtabban és egyenlőbben, mint az 
ébrenléteiben; a' részek táplálása , az anyagváltozás, a' nedvekel . és 
kiválasztása 'sat. háboritlanabbnl 's tökéletesben végbe mennek, mint az 
ébrenléteiben. Az egészséges állapotban az álom mély csendjét sok
szor még az álmok sem szokták háborgatni , az alvó az élet köteléki alól 
feloldva látszik lenni , az öntudat homályba merülténél fogva, ha szinte 
testének nem minden functióji hallgatnak i s , honnan a' mély alvás nem 
egészen helytelenül hasonlittathatik öszfc a' halállal. Esincresek Meibo-
mius szép versei , mellyekkel ezen hasonlatosságot festi: 

Solnne le*l«, quamquam certissivia morlis imagOi, 
Contorlem cupio te lamen esse tori: 

Alma qvies optata veni ; itam sic sine vita 
Vicére, qvam svave est, sic sine morle móri! 

Asi álom szükségét a' külvilággal való öszveütközésben kimerült életerő 
hozza e lő , melly után az ellentételek erősebben, elevenebben lépnek elő, 
az erő öszvcsége nagyobb , mindennemű munka könnyebb. Az életkor 
'8 az embernek individuális alkotásához képest több vagy kevesebb idő 
kívántatik az alvásra. Mennél fiatalabb az ember, annál több alvásra 
van szüksége; a' közép életkornak két óra éjfél előtt 's öt óra éjfél után 
elegendőnek látszik lenni; az öregeknek kevés, az aggoknak meg-meg 
több álom kelt. Valamint a' szükséges alvás megtagadása, ugy a' feles
leg való is csak hamar káros befolyással van mind a' testre, mind a' lélek
re . A' háló szobának tágasnak, világosnak, száraznak, hívesnek 's csendes
nek kell lenni. A' szoros háló szobák, az u. n. aleovenok, a' firhangok-
kal körülvett nyoszolyák, a' virággőzzel 's egyéb erős szagokkal terhelt 
levegő az alvásnak jóltévő munkalatjait nagyon hátráltatják. Az ágy ne 
legyen igen p u h a , sem igen meleg, mivel az ez által kelleténél többre 
nevekedő bőrkipárolgás gyengeséget szül. A' déli á lom, mellyel különö
sen a' déli tartományok lakosi élnek (siestii) , a' testet elpuhítja, a' lélek 
tehetségeit ellankasztja 's butí t ja , mellyel ennél fogva egy egészségét 
szerető ember sem él. A. Balogh Fúl. 

A L v n . ÁG. Az alvilág ideája két képzelethez van kapcsolva: a' vi
lág és földünk minemüségének 's a' holtunk utáni fenmaradásnak képze
letéhez. (L. HALHATATLANSÁG.) A' gyermeki tudatlanságban élő ember 
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természetesen az egész vila'ghak tartja a' földiét. CSak az e'l, a' mi rajta 
lehel , alatta sürii setétség uralkodik. Felette van a' világosság országa, 
az istenek lakása. A' setétség mélysége (onderáh) már az ; indiai mythus 
szerént a' vétkezett lelkek büntetésheiye, de benne a' v i lág, a 'minden
ség i a' tisztáié kifejtésre rendeltetve. Áll 15 regióból , ezek közül »' 7 
alsó a' büntetés regiója a'földulat , 8-ik a' föld maga; a' 7 felső pedig, a' 
tisztulás regiója, a' föld felett vagyon. Kitetszik innen, hogy az alvilág 
ezen megfogása öszvefiigg a' lélekvándorlással. Az Egyiptomiaknál hol
tak országa az alvi lág, a' hol Osiris , későbben Serapis és Jsis geniu-
saikkal uralkodnak 's Ítéletet ta r tanak, a' hova Aniibis kiséri a' lelke
ket , 's a' mellynek benyiltát farkasok őrzik. Így van leképezve több 
émlékjeleken , p. o. egy sarcophagon a' brit museumban ; a' mérő serpe-

* nyő Osiris thronnsa előtt áll. (Vő. Zoega „ D e őrig. obelisc.íl) A' meg
vált lelkek vagy áltáljában a' holtak helyének neve Amenthes Vala ; azaz, 
az adó és elfogadó, i t t maradának a' le lkek, inig, a' papok tanítása sze
rént a' lélekvándorlásról, Osirishez vissza nem tértek. Á' holtak orszá
gának ezen képzeletét némellyek a' HOLTAK TÖRVKKYSZKKÍÍTŐI. (1. e.) 
származtatják, nielly Egyiptomban a' holt test eltakárittatása előtt tar ta
to t t ; mások szerént későbbi eredetű. A' holtak országa megfogásának 
kiképzésére az Egyiptomiak homályos charactere , vallások és temetőjik 
minemüsége nagyon hatott. Ezek a' testnek Ieglehetősb megtartására lé-
Vén rendelve (mire a' niiiihisálás sokat tet t) ; a' holtak kőmassákba épít
tetett lakjai (catacombák) voltak;, vagy pompás , festésékkel kivált hié-
roglyphákkál ékesí tet t , tartósságnak készült paloták. Felső- és Közép
egyiptomban nagy számmal találtatnak'. Alsó-Egyiptömbán a' hoítak csol-
nakol.on 's Memphisből a' Moeris taván keresztül vitettek a' temető ka
marákba; ezen temetők nagy száma gerjesztette a 'hol tak országáról való 
képzeletet , hielly ; ugy lá t sz ik , főképen Közép- és Alsó-Egyiptomban 
fejlett ki. Talán a' Zsidók képzeletének az ók scheoí rievü alvilágáról 
is az egyiptomi képzelet a' holtak országáról szolgált alapul. A' Cjnö^ 
gökről az mondja Dibdor. Sicul: (1,92 és 9 6 ) , hogy Hadesről ; az Ely-
siiimról és Tartarusról való megfogásokat Orpheus az Egyiptomiaktól 
kölcsönözte. Ugy találjuk, hogy a' Görögök eredetileg Tai-tárosí, Ere-
bos és Hades alatt értették az alvilágot ; azaz , azon homályos té r t , 
melly a' fiildkarika alatt találtatik; T a r t a r o s , mellyen a' föld nyugszik;, 
majd Chabs fija (az eredeti homályos t é r é , a' Véghetetlen üré altaljában) 
's Erebos tes tvére , majd; mint a' Titánok és elkárhozbttak börtöne, 
az alvilág legmélyebb részé; de még nem holtak országa. Szintiig57 hasz
náltatik Erebos és Hades (az utóbbi, mint a' Romaiák Orcnsa , tulájdoh-
kép személy) elejéiite mint földalatti tér áltáljában, későbben a' holtak 
tartózkodáshelye ugyan azon árnyvirágban ; csak hogy az a' boldogultak 
lakhelye mások szerént a' világ szé lére , a' böldogak szigetére (mint He-
siodnsnál) vagy elysinmi Virányra (mint Hotnerusnál üdyss . IV. 564) té te
tik által. Az Odysseában (X, 507) ezt olvassuk: Egy napi járó földnyiré 
Aeaea szigetétől, a' világfolyam Oceantis nyngóti Végénél; fekszik a' Cihi-
merinsok se té t , napvilágtól mégfosztatott országa. Jtt nj'ilik a' bejáráá 
Aides lakjába, 's a' földalatti bejárás sziklájánál Achefoh t a v a i mellyé 
be a' tiizes Pyriphíegethon ohil ik, 's a' Cocytus ; égy ága a' Styxnék: 
Az alviiágban ü} Aides, királyi páirza kezében, 's a 'holtakat i t é l i ; , ; i t í 
vari az Asphodelos r é t ; hbl a' lelkek együ t t ; a' pihenők árnyékai ; lak
n a k " 'S a' jók és gonoszak nehi esmertetnek: Csak az istenek különös 
kedveltjei laknak egy boldog szigeten a' fenvilágbait; Ezen képzelet 
a' földről való képzelettel fejiett ki tovább. A' holtak országa fnár most 
a' földbe helyeztetett , és rémletes tá jak; hol a' mélység nyílni látszott; 
mint anüak bejárásai tekintettek. Legközöhségesben igy képzelik: Kö
röskörül van a' holtak országa , a' Styxtől körülfolyva , 's belé csak az 
iszapos Corytuson keresztül lehet eljutni. Charon, azaz , révész évez^ 
téti keresztül az eltakarított hol takat ; kiket az alvilági Hermés kisér. 
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Á' túlsó partoir, hol a' lelkeket Charon kiszálitja, egy barlangban fekü
szik a' borzasztó Cerberus. Ezután téres helyre jutnak a' lelkek, hol az 
alvilági biró Minős ü l , 's elitéli, melljik lélek niellyik útra induljon. Itt 
az Aides lakjába vivő ut kélfelé osz l ik , az egyik j o b b r a , az EI.YSI-
IIMHA (1. e . ) , a' másik balra a' TARTUU'SKA (j . e . ) , az elkárhozottak 
büntetéshelyére, holRhadainanthus uralkodik, vezet. Ezen mythus egyip
tomi eredete világosan, szembe tűnik, 's a' Charon , Cerberus , COCA tus, 
Acheron egyiptomi nevek is arra mutatnak. Memphis szomszédságában 
vala t. i . , Diód. szerént^ Acherusia tava , melly az alvilági folyóról és 
a', holtak lakásáról való költeményre adott a lkalmat , mert ezen eveztet-
te a' holtakat keresztül egy révész , kinek bére 1 obulus volt , uz Egyip
tomiak temetőjire , a' kies r é t ek re , közel a' setét Hecate templomához. 
Innen támadt e' költemény: Charon lakhelyeikre , a' kies rétekre, evez-
teti a' holtak lelkeit. A' mysteriiimok is teijesztgettek egyiptomi kép
zeleteket az alvilágról. A' későbbi pliilosophusok és költök m«g némellyr 

különbségeket hoztak be az alvilág képzeletébe; 's igy a' t isztulás, egy
beköttetve a' lélekvándorlás ideájával, tette , hogy a' holtuk Jelkeinek 
bizonyos idő utáni visszatértét a' fenvilágba (mint Plató) hitték; —z— 

Ár, v i x c i , S . Vincentius, Winzendorf, W e n g s , Vincza, Erdély
b e n , éj. sz. 45° 59' , k. h. 41° 10' a l a t t , mezőváros Alsó-Fejér várni, 
felső kerülete alvinczi j á rá sában , a' Maros déli par t ján, épen B o r be 
r e k mezővárosnak általellenében. Földes ura a ' károlyvári káptalan 
és más nemesek. A 'bará tok klastromán kiviil, egy cathol., egy reform.., 
és egy n. e. görög temploma van. Magyarok mellett Bolgárok is nagy 
számmal lakják, a' kik Törökországból Erdélybe költözvén, 1701 ide 
szállttattak tulajdon magistratus és nagy privilégiumok oltalma alatt. Itt 
öletett meg 1551 ama' hires cardinalis, erdélyi helytartó és váradi püs
pök Martinusius György. „ S—s. 

Ali v t x r . ZY (Jósef, báró Borberki) , austriai csász. 's magyar kir. 
főhadvezér. Alvinczen szül. Erdély Alsó-Fejér vármegyéjében, refornii 
szüléktől 1735. Generális gróf Gyulai Ferencznél , ki több magyar nemes 
ifjat neveié maga körül, nőtt fel, 's ez a' maga gyalog ezeredjébe 15 észt. 
korában strázsamesterré t evé , 18-dikában pedig már kapitány volt. 1760 
Torgaunál és Schweidniz elvételekor mutatta vitézségét; 1762 a' töpli-
czi csatában meztelen fegyverrel rohant az ellenségnek, granatérosai 
u t ána , 's a' sebeket viselt tiszten figyelem. 1763 a' 7 esztendős háborít 
végével, második főstrázsamester l e t t , 's Lascynak az akkori uj gyakor
lás és szolgálat formája behozása rá is volt bizva. Habelschwertnél 
mint oberster ezeredjével a' cseh kapura rontott 's a' hessen-philippsthali 
herczeget elfogta. Melyén Theresia keresztje e z é r t , 's Jósef cs. gene
rál-majorrá, majd a' mostani felségnek a' tacticában tanítójává neve
zé; 1786 elejénte a' 26-dik számú, azután d'Alton ezeredjét, mellyben 
oberster vo l t , kapta. (1812 olta az Hessen Homburg h g i , száma iö.) 
Belgrád alatt Londonnal dolgozott. 1789 mint feldmarschal-lieutenant 
Belgium ellen vitte hadi osztályát; 1790 Lüttichben a' pártütést kell va
la elnyomnia, ,de lováról szerencsétlen leesése miatt a' vezérség Khenl-
nak adatott. O aranykulcsossá neveztetett. 1792—95 a' Francziák ellen 
Neerwindennél a' csata helyén éré a' commandeuri kereszt. Még 03 a' 
Dumotirier franczia seregét eskedte XVlli Lajos hűségére!; 1794 a' Latil-
l ioh , Nouvieu Landrecy i, Charlcrois és Fleuris helyeknél volt csatákban 
viselte magát jelesen. Landrecynél sebbe esett. Kigyógyult 's megint 
vívott. A' császár most fegyvertármestcrnek nevezé. Charleroisnál két 
ló sebesittetett meg a l a t t a , 's magát egy felpattant golyóbis iité meg, 
I t t , ismét még a' csata mezején érte Theresia nagy keresztje. 1794 té
len a' Düsseldorf és Wezel közt feküdt seregnél , Apriib. 1795 s' felső 
Rajnainál munkálódott. Nem sokára innen Bécsbe az udv, fó hadi ta
nácshoz m e n t , 's csak hamar a' Beaulieuvel Lombardiából Tirolisba vo
nult hadi sereghez abba uj bátorság 's rend öntése végett, gróf VViirm^ 



ALVlNCZYANA RES. AMADÉ 197 

sernek kemény lábra állított csat i' >kat ada által ; rendbe szedte a' t l-
rolist felkölt népet i s , melly megszeretvén, landstandjának választotta. 
Wiirmser sietett az alatt Mantua megszabadítására, 's elérvén azt, Qnos-
danqtjoli seregével együtt Bonapartét a' Minción tul szoritá. De külön 
rohan ez az austriai osztályokra, Quosdanovich Ang. 3. 1706 Leona-
tónnl. Wiinnser 5-kén Castiglionénál verve, 's a' roveredoi , a' bassa-
noi csaták is vesztve. Wnrmser hősileg Mantnába fészkeli magát, ro
bog ez alá austriai ereje. Vakmerőn hátráltatja Bonaparte az öszve-
kapcsolódást. Nov. 14 és 15 éjjelén rohan által az Etschen , Alvinczyt 
csatira kinszeriti. Három egész nap vívott vele Alvinczy dicsőén. De 
a' franczia fővezér csillaga már fen fénylett , a' hol bátorsága lelkessége 
keresztül nem hathatot t , szerencséje győzött. Alvinczy a' Brenta'n inne-
nig bátrájt, 1797 elpjén azonban megint Rivoliig nyomult elő, szerencsét
lenül megint. Januáriad 14 tűnve diadalma. Fmschl. Provera , kinek Ri -
volitól el kell vala húzni Bonaparte figj'elmét , a' mantuai benszorul-
tak láttára adta meg magá t , 's Mantua elesett. Fővezérré a' felség 
most Károly főherczeget nevezte , Alvinczyt pedig Magyarországon fő 
hadi kormányzóvá belső titkos tanácsosi ranggal. O igazgatta itt azon 
biztosság dolgait is mint elölülője, mellynek főparancsolatnál fogva a' 
hadi sereg számára nj köntös és fegyveríeirdpí kellé az időhöz képest 
szabni. Ezért a' Bánságban Torontál várni, elegyes adománnyal jószá
got kapott. Sept. 7. 1SÓ8 Maria Ludovica magyar királynévá koronázá
sakor a' király fő hadi vezérré t e t t e ; 1809 a' Leopold csász. vitézi rend 
nagy keresztjével tiszteltetett meg. Elhunyt Nov. 25. 1810; kívánsága 
szerént fegyveres pajtásai mellé takaritak. Sirján emlék, fmschl. gróf 
(lyalai Alberttől á l l í t ta tva, felülírással. Alvinczy mjnt ember lelki 
nemességet hizonyita tetteiben. Kevélységet , mászást egyiránt utált. 
Becsülte az igaz érdemet, barátsága nem ingadozott. Kötelessége min
den egyéb előtt való vol t , igy akarta lelni alajarendeltjeit is. Már te
kintete a' hibásnak pirongatás, a' dereknek jutalom gyanánt szolgált. A' 
kSzlegénységen atyjai gondja felvidániodását annak okos adakozással 
eszközlötte. E' szívességgel elegy katonai charactere társaságban nyá
jassággá vált egészen , niellyben szép termetével mindég csinosan, t isz
tán jelent m e g , 's mindenre figyelemmel vol t , 's fegyverei közt és kül
földeken nem felejté nemzete tudományos ügyét , nyelve csinosításáét. 
Esztendőnként! segédpénzt igért az erdélyi magyar tudós társaság fel
állításához 1790 innen , de melly máig is csak óhajtás. L. bővebben „ É r -
délyi museum" 1-80 füzet. Diihrenlei Gáb^r. 

A r. v i x c z v A v A R Í « ( \ I . I ; T H I , 1. E n. n íí r. v'o R S J Á O . 
Ár, XI NO KII (Ker. J ános ) , szül. Bécsben 1775, hires régiségnyo

mozó Eckhel alatt tanult 's a' régieket annyira megkedvelte, hogy töb
bé soha sem szűnt ineg vélek foglalatoskodni. Szülejinek halála által 
szép vagyonhoz ju tván , udvari ügyvédői tisztjét csak a' hozzá folyamo
dók pereinek jutalom nélkül való eligazítására használta. Költeményei, 
mellyeket ö.szvegyüjtve 1780 Hal léban, 1784 Lipcsén és 1788 Klagen
furtban adott k i , szép hirt szereztek neki , mivel eleven képzelő e r ő , fi
nom érzés és kellemetes könnyüseg bélyegzé azokat. Kevesb kedvességet 
nyert költeményeinek Becsben 1794 megjelent gyűjteménye; hanem an
nál kedvezőbben fogadtattak főinivei: „Mainzi Doolin" (1787) és „Bliom-
beris" (1791), két hősköltemény, mellyekben Wielandot u tánaz ta , *s 
mind azt teljesítette, mit alkotó erő nélkül szűkölködő elme és szorga
lom a' költésben véghez vihet. Híre csak múlékony volt. Utoljára F ló
riánnak Numa Pompiliusát fordította versekben. Megholt Bécsben 1797, 
minekutána három évig a' bécsi udvari játékszínnek titoknokja volt. Ér 
zékeny szive és vidám elméje társalkodását , ritka hivsége barátságát te t 
te kívánatossá. N. L. 

A n i n K (Eás'/.Ió , báró Várkonyi) , szül. a' 18' ik százade le jén , '» 
a' nagy-szombati academiában tanult , hol 1722 egy latin beszédet „ I V -
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cfnr itt pmelio S. Ivót,1 ada k i , mellyet nagy javalattal mondott volt az 
academiai nevendékek előtt. Elvégezvén tanulását , politicai pályára, lé
p e t t , 's mint niagy. kir. helyt, tanácsnok Posonybau hm. A. a' I8-ik szá
zad első felében kedvelt lyriciisa volt a' Magyarnak , 's a' szépek ajkairól 
zengedeztek;dalai, meliyeknek saját melodiájik voltak: , ,Nyájas énekei" 
erosi dalok, számok többre megy 130-nál; néhányat Kulcsár bocsátaköz
re 1817-ki „Hasznos mtilatságai"-ban. „Szere lmei" Alexanderversekbe fog
lalt lyriai-lftiró köl temény, niellyben szerelmi történeteit adja elő a' köl
t ő , még nyilvánságot nem látott. A ' „ B u z g ó szívnek énekes fohászkodá
s a i " (Bécs, 1755) már feledékenységbe estek. 

A M A D É (Omode) , 1) nádorispány 1. KÁROLY alatt (1. e . ) — 2) Pé 
t e r , Visegrád védelmezője 1544, (L. FERDINÁND I.) 

A M A Í> E I S T Á K , k F R A NC I S C A N IJ S 0 K. 
A M A D I S , egy a ' lovagpoésisbeu h i resnév : I ) G a l l i a i A m a d i s , 

ki paisczjmere, szerént az oroszlány vitéznek, a' pusztában pedig setét-
gzépiiek neveztete t t , Perion írancziaországi királynak és Eilisenának, a' 
bretagnei király Gavinter leányának, fija. 2) G ö r ö g Qr s z á g i A m a 
d i s , a' Galtiainak egy dédunokája és Lisuartnak 's Onoleriáiiak , a' t ra-
ueznnti császár leányának , fija. 3) C s i 11 a g z a t i A m a d i s , egy déd
unokája a' görög 'Amadisnek, Agesilaus colchisi király fija, a' ki Alas-
t raxereá tó l , a' görög Amadisnek Zaharával kaukasnsi királynéval nemzett 
s/ereleragyermekétől, származék le. Anyja e' harmadik Amadisnek Diana 
va la , a' gnindagai királyné Sidonia szereleingyermeke , Florisellel, a'' 
szép juhászné vitézével , a' görög Amadis törvényes fijával. 4) T r a p e-
z ú n t i A m a d i s , a ' ki eredett a ' görögországi Röge i tő l , az igen ked
vedtől, Floriselnek és Heléna apoljoniai herczegasszonynak egy fijától. 
Ez az Amadis dédunokája Floriselnek, 's fija Polixanáuak és Liscarnn 
patai herczegnek. — Ezen hősök tör ténete , melly Spanyolországra nézve 
korul belől a z , a' mi Nagy Károly az ő 12 pairével Francziaországra 
tiézve és Artus király a' kerek asztal vitézeivel Angolországra nézve 
v o l t , 9 nemzetségen megyén keresztül , de eredetére és arra nézve, a' 
mi benne históriai vagy költött dolog, olly homályba vau borítva, hogy 
még az is bizonytalan marad , ha spanyol , portugál vagy franczia erede
tű legyén e. A' spanyol origiuálban e' románnak 13 könyve van , mellyek 
közül Cervantes Don Quixote bibliolhécájáiiak esmeretes mustrálásában 
a' 4 elsőnek niegkegyelmeztetett, mivel azok nem csak legelső, hanem leg
jobb és egyetlen könyv gyanánt nézethetnek e' nembi'n, a' mit Spanyolor
szág mutathat; a' többiek pedig tűzre Ítéltetnek. Amaz eíső 4 könyv a' tulaj-
dönképi galliai Amadist foglalja magában. Szerzőjének néniellyek a' Por-
tngal Pa,sco Lobeirát mondják a' 14-ik száz. kezdetén, mások egy esmeret-
len portugali dámá t , ismét mások Pedro infanst, a' portugali 1. János 
íiját. Ellenben gróf '£ressan igyekezett hihetővé tenni , hogy'e' ' feltalálás 
dicsősége egy régi franczia iroiibadou.rt illet a' Riisticien de Puice osko
lájából, csaknem minden kerek asztalról szóló románok szerzőjét , 
FilepAnguszt király idejében (í 180—1223); de e' véleménj't csak akkor 
^enn,énk hajlandók elfogadni, ha azt a' legrégibb kéziratok eriticai egy-
tyehasónlitása megerősítené. Az 5-ik könyv szerzőjének, melly Esplandiná-
nak , Amadis legidősb fijának, kalandjait foglalja magában, Garcias Or-
clunnez dé Montalbo, a' régi kiadás revisora, mondatik. A' 6-ik könyv Pe-
lag. de Ribera altai Florisándo vitéz t e t t e i t , a' 7-ik könyv egy esmeret-
let iéi t , a' 8. Djaz I. á l ta l , a' Lisaiart tet tei t , a' 9. és 10. a' Florisel, a' 
görögországi Amadis 's, a' lovag Anaxante te t te i t , a' 11. és 12. a' Rö
gei és Agesilas lovag bnjdosásit , a' 13. a' Silvio. de la Silvaéit. Tovább 
a' spanyol originál nem megyén; ezután következnek a' franczia fordítá
s o k , riiellyek Niclas d' Herberay fordításától fogva (1540) ezen ro
mánt 24 -könyvre szaporították. A* 14—17. könyv magában foglalja a' 
Sphneramout és a' csillagzati Amadis, lovagi te t te i t , végre a' 18—24. a 
galUiii Amádjs, í«W)í m.aractékainak kalandjait s a' trapézunk Amadisé-
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vei együtt . Az egyes részei ezen igen hasonlatlan nemU egésznek, mel-
lyet ritkán lehet együtt teljesen feltalálni, különböző értékűek. Méltán 
mondja Boutenvek a' 4 első könyvről: „ E g y olly valóban nagy rajza a' 
legnemesb hősérzetnek és a' hűségnek, szorongó megkorlátozása nélkül 
a' szerelem jutalmának, de egyszersmind minden rsértő erkölcstelen vonás 
nélkül, az ábrándozásnak legnagyobb teljével, a' természeten felül exal-
tálva ugyan, de iuindazáltal az ábrázolásnak leghívebb szivü simplicitásá-
val a' józan Ízlést is gyönyörködtetve , mogéruemlé a' maga korában azt 
a' hódolatot, melryet századokig megtar to t t . " Folytatásai nem birnak azon 
aestheticai értékkel, melly az első 4 könyvet megkülönbözteti. Ezen román
nak vagy helyesebben ezen románcyclusnak ujabb német dolgozásai közül 
egy sincs,nifllly megemlítést érdemlene, mert Wieland pajkos ,,Uj Ania-
dTs"-ének csak cz ime, és legfeljebb a' hőstől kiállandó kalandok telje köz 
ama' régibb Amadisekkel. Ellenben pgy uj franczia költő , Creuzé de Lesser 
(1819 a' Hciault depart. praefectusa) próbát teve , uj köntösben olőábrá-
zolni földijeinek e 'hármas rQiiiános ínythusi kört. Első kötetkéjének: „ L e 
clievulicr de la table ronde1--, 20 énekben, 1SI2, 2,-ik kiadása jelent meg. A' 
2. köt . : „Amadi* de Gaulelí, hasonlóul 20 énekb . , 1813 jöt t ki. A ; ma
gyar literaturában az Amadisek egészen esnieretlenek. 

A M A I ( O A M A (az arab eredetű spanyol Amalgaoien-tői), a ' merctifius 
vagy kéneső üszvekötése más érczekkel, innen a m a l g á m á z n i , érczes 
substantiakat kénesővé! öszvekötni. Az a m a l g á m á z á s vagy is azon 
olvasztó-miihelyi bánásmód által, mellynél fogva valamelly érez kénesővel 
amalgamava költetik oszve, az czüstolvasztás igen nagy javítást nyert. Már 
a' légiek is amalgamáztak tc rmévi rauyat , mint Plinius lib. 33 , cap. 5 
és Vitriivius lib. l . cap . 8. beszélik. Az első szerént az aranysárt és kéne
sőt föidkancsókba öntöt ték, befedték azokat kendőkkel 's mind addig 
ráz ták , mig az arany felolvadt, 's az idegen anyagok a' kénesőn úszva 
váltak el. Az ainalgamát bőrön tíltnyomták 's végre elpárologtatták. Ké-
síbben ezt a' kicsinyben amalgamázist mozsarakban vagy kőedényekben csi
nálták, előre eczattel és timsóvát seny vesztvén az aranyerezet , hogy az 
ai anyát a' békasótól elválasszák. Még későbben az ainalgamázást ezüst
re is alkalmaztatták, 's nevezetesen Amerikába Pedro Fernandez de Ve-
lasco Spanyol vitte azt b e , 's gyakorolta nagyban 1 5 7 1 , noha még 
igen tökéletlenül. Közelebb já r t a' tökéletességhez egy Alonso Bnrba né
ni spanyol pap a' perui királyság Charcas nevű megyéjében 1609, az er
ezet vizzel és kénesővel réz. üstökben főzetvén. Ezt a' módot legnagyobb 
tökéletességre, vitte hazánkfia báró Boni Igmíoz a' I8-ik század végén, 
(L B I R S . ) Déli Amerikában következendőkép megy végbe az amalgamá-
zas : Az érczköveket először szárazon öszvezuzz ;k , azután malmokban 
(tahonas) kevés vizzel igen finommá őrlik 's vagy már ezen szétőrlés alatt , 
vagy azután konyhasóval vegyitik. A' megőrlött érozissiapot rakásokba 
(tortas és moutons) töltögetik egy lapos kövekkel kirakott he lyre , tapo-
s i s á l t i l öszvegyurják, forgatják 's tört vas- és gáliczvegvelékkel (ma-
gistral) vegyitik. Ezen inas iát ismét öszvegyurván, egy harmadrész sulyu. 
kénesőt hozzátosznek, 's az ősz végy lírást 12 —20 napig folytatják, inelly-
re a' próbáláskor amalgamát és l imadur t . a z a z , még nem amalgamázott 
ezüstérczet nyernek, mellj ' az aprSdonként hozzátett kéneső áltál ha
sonlókép amalgamá/ítatik. Végeiévén az amalgamázásnak, az amalgar-
mát kimossák, áltszivárogtatják 's kiégetik. Minthogy ezen módhoz, 
minden tökéletlensége melíett is , tűz nem ke l l , nem könnyen fogja azt 
déli Amerikából valamelly más kitolni. Sokkal egyszerűbb., sebesebb* 
nem olly sok kénesőveszteséggel j á r ó , de igen sok machinákat kivanó 
módja van Európában az amalgamázásnak. Ez azon alapúi , hogy az 
ezüst szariiezrtslté változtassék, ez a' kénesőnek és vasnak vagy réznek 
közös behatása által elbontassék , mellynél az előállott tiszta ezüst ma
gát a' kénesővel aiiiajgamává köti öszve. Nem minden ezilsttartó érezek 
alkalmatosak az amalgauvízXsia,, harieni, csak azok , mellyek finomul van-
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nak befecskendve, "'s a' kovakövesek, mellynek szűkében kénkovakővel 
is ki lehet ezt pótolni. A' bánásmód következendő : A' finomul öszvezu-
y.ott érczeket konyhasóval vegyit ik, lángkemenczékben erősen inegperge-
l i k , azután egy vas rácson áltvetik, hogy a' finom a' gorombától clvá-
lasztassék. Ezt az utolsót még egyszer megpergelik 's á l tvet ik , az el
sőt megörlik és pitleszitán álteresztik. A' tulajdonképi amalgamázás vizi-
rányosan fekvő 's tengelyek körül forgó hordókban tör ténik, mellyekbe 
rendszerént 20 mázsa érczlisztet, 3 mázsa vizet és •;//» mázsa tompa vas-
pléhdarabot tesznek. Minekutána ezen hordók másfél óráig forgottak, 
öt mázsa kénesőt adnak még hozzá, 's most 10—18 óráig szakadatlan for
gásban vannak. Ha a' próbák azt mutat ják, hogy az amalgamázás ftöké-
letesen végbement, akkor a' hordók vizzcl tele töltetvén, lassú mozgás
ba hozatnak, hogy a' snlyosh kéneső csendesen leülepedhessék. Ez 
megtörténvén, a' hordókat k iür í t ik , és először is az ezüsttartó kénesőt, 
azután pedig a' maradékokat eresztik l e , 's mindeniket külön fogják fel. 
Az elsőt sáhos vászon zsákokon nyomják á l t a l , hogy az aiiialgamával 
öszvekötött még mindég kevés ezüstöt tartó kéneső niechanicai nyomás 
által elválasztassék. A' nyomó zsákokban hátramaradt amalganiától lecse-
pegtetés által választatik el a' kéneső; hogy azonban minden kénesővesz-
teség lehetőkép megakadályoztassék, minden oldalról zá r t , 's csak alól 
nyilt harangképü vas edényekkel élnek, mellyeket ugy eresztenek le 
egy- vas ujratüzesito t ányér ra , mellyen az amalgama van, hogy azon 
vas edénynek alól nyilt alját bezárja a' v i z , mellyben az ujratüzesito 
tányér t tartó láb áll. A' vas köpönyeg egy kemenczében áll 's megtü-
zesit tetik, melly által a' kéneső gőzökké vál ik , 's ezek a' vízben öszve-
sürüdnek. A' tányérokon hátramaradt kénesőt együtt teszik fel az elvá
lasztó tűzhelyre , mivel az ritkán több 12 latosnál, 's ott finommá égetik. 
A' maradékokat feleresztik vizzel, nagy kádakba vezetik , ott gereblyék
kel felkeverik, mire a' kénesőanialgamarészecskék leülepednek. A' fo
lyadékból porló sót (konyhasóval, sósavanyu vassal 'stef. 'kevert glauber-
sót) lehet főzni, mellynek a' földmivelésben hasznát veszik. Az amalgn-
niázást még az arany megnyerésénél is használják, p. o. déli Ameriká
ban. Az aranytartó ezüstérczeket annakokáért az őrlésnél kénesővel ve
gyitik és amalgamázzák, mellynek ezen érez csak a' tiszta aranyat és 
ezüstöt olvasztja fel. Lehet azonkívül ezüsttartó nyers követ és rézkövet 
's ezüsttartó rezet 'steff*. is amalgamázni. H i d e g n e k hiják az amalga-
mazást akkor , h a m i n t a ' l e i r t , a ' közönséges levegőtemperaturában, 
és m e l e g n e k , ha felemelt tetnperaturábau történik, A m a l g a m á z ó 
m ű h e l y n e k nevezik azon intézetet , melly az amalgamázáshnz niegki-
vántató készületeket és machinákat foglalja magában. A' legjelesb 's En-
rqpában legnagyobb illyen műhely Saxoniában Freibergnel van, mellyet 
áz akkori vál. fejedelem épít tetet t , 's melly 1792 leégvén, még tökéle
tesben helyreálIi tátott , és 1796 olta szakadatlan munkásságban van. Le
írását lásd Villefosse munkájában (ftfíneralreie/tlhitm 77/. III. S. 531 , 's 
rajzolatját az atlas 35. tábláján). Nálunk az amalgamázó systema II. Jó-
sef császár alatt hozatott be , 's már az első próbatétel is szerencsésen 
ütött ki. A. B. V. 

A M A I , IA (Anna) , Sachsen (Sász) - Weimar hercze.giiéje, Braun-
Schweig-Wolfenbüttel hgének leánya , szül. 1739.'Férje, berezeg Fineszt 
Anguszt Konstantin, 1758 hm. 's a' 19 észt. Anna bölcs kormánya alatt 
csak hamar behegedtek ay.on sebek , mellyeket a' 7 oszt. háború ejtett va-
la a' herczegségen. Most figyelmét azon tárgyakra forditá , inellyek va
lódi díszt adnak az életnek, 's udvara tudósok egycsnléspontjává lc,tf. 
Németország jelesb férjfijait Weimarba voná , kik között; Hérde r , Qö-
t h e , Bött iger , B b d e , Musaeus, Schiller. Megholt 1807. 

A J I I I , T H E A, azon kecske neve, melly Jupitert szoptatta Creta szi
getén , a' hova anyja rejtette el Saturnus elől. Jupiter nevelőjit, Melis-
sus leányait, ajándékozta meg ezen kecske egyik szarvával, melly bőven 
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adott mindent, a' mire szükségek lehe te t t , 's bőség szarvának (cornu co-
piaé, cornii Amaltheae) neveztetett. Mások szerént a' kecskét őrző Nyiu-
pha volt Amalthea. így neveztetett a' cumaei Syhilla is. —z— 

A M A it A H r u , egy hervadhatlan virágnem , a' mennyiben leszakítva 
és szárazon is megtartja fris szinét. Innen ez a' virág a' költőknél a' 
halhatatlanságot példázolja. Több fajai vannak; egy ezek közül az ezer-
szcrszép. A. B, V. 

A M A T H U B , hajdan Venus tiszteltetéséről nevezetes város Cyprus 
szigetén; erről vette ezen istenné Amathusia nevezetét. 

A M A T i. Ezen nevezetes mivészfamiliának tagjai a' 10 és 17-ik száz. 
hegedűket készítettek, mellyek e rős , de a' mellett kellemes hangjok mi
att nagy becsben tartatnak \s igen drágák. 

A M A Z O N O K , Egy őskori r e g e , melly valamennyire történeti va
lóságon látszik épülni , olly asszonyi nemzetet emleget, melly nem szen
vedett férjliakat maga között, saját királynéjának vezérlése alatt harozolt, 
's országa sok ideig igen hatalmas volt. Hogy ki ne fogyjanak, a' szom
széd férjflakkal közösültek ezen hősasszimyok, a ' f iukat visszaküldték 
azoknak, a' leánykákat pedig hadi gyakorlásban nevelték 's jobb melye
ket , hogy a' nyilazáskor akadályul ne legyen , kiégették, 's innen szár
mazott (A^aFam, melytelen) nevek. A' régiek háromféle Amazonokról 
tesznek említést: ' 1) Az a f r i k a i Amazonok Myrina királynéjok alatt 
sok tartományokat hóditoltak meg , de Hercules semmivé tette őket. 2) 
Az a s i a b e l i e k a' Pontusban és Thermoden folyó környéken laktanak. 
Ezekről mondják, hogy egykor ellepték haddal egész Asiát , 's Ephesust 
építették fel. Hippolyta király néjókat Hercules ölte meg. Thesens ide
jében Atticára ütöttek, l'enthesilea (Mars és Otrere leánya) királynéjok 
vezérlése alatt Trója ellen mentek segítségül. 330 tájban K. e. Thales-
tris királynéjok meglátogatta a' macedóniai Sándort ; kevéssel azután el
tűnnek a' históriából. 3) A' s c y t h i a i Amazonok, az asiabeliek egy 
ágazatja,, a' szomszéd Soythák ellen harczol tak, későbben öszvekeltek 
ezekkel, beljebb mentek vélek Sarmatiába, hol vadásztak és hadakoztak 
férjeik társaságában. .V régibb geographusók délszaki Amerika belsejé
ben a' földnek nagy részét Amazonországnak nevezték, mivel első felfe-
dezőji azt alliták, hogy ottan Amazonokat találtának. Az uj geographia 
ezen hibát megjohbitá , 'a ezzel eltűnt az Amazonok országa i s , nielíy 
n;int Hrasilia és Peru egy része már csak régibb földabros/.okon látható. 
Az A m a z o n f o l y ó (hely. Maranhon), melly ezen ta r tományt , valamint 
a' Nilus Egyiptomot, nedvesiti 's termékennyé tesz i , a' föld legnagyobb 
folyója. (I,. DKI.SZAK! AMKRIKI.) Ennek első felfedezője Orelhan, mi
dőn felfelé haj óz ék azon, számos fegyveres asszonyokat talált partjain, 
kik szomszédjaikkal hadakozának, 's ez szolgált alkalomul a' folyó és 
tartomány elneveztetésére. —;—-

A M n t S S I D C U R , l . ' K Ő V K f . 
A M B O I N A , 1. F Ü S Í K R E S S Z I C f T E K. 
Á M B R A , egy hamuszínű , márványtarka, áltnemlátszó, kövér, gyu-

ladható 's igen könnyű substantia , mellynek melegítve igen kellemetes 
szaga yan. Találtatik részszerént a' tenger színén úszkálva , részszerént 
a' tengerparti fövenyben , sőt a' czethalak gyomrában is sokszor nagy 
darabokban, mellyeket igen drágán adnak el. Az ámbra eredetéről sok 
mindenféle vélekedések voltak, mellyek közt leghihetőbb a' dr. Swediau-
ré . Az ő sok vizsgálódásából t. i. kijő , hogy az ámbra a' czethal egy 
Heinének az u. n. physeter macrocephalusnak beleiben nemződik, 's ott a' 
tentaféregnek, ezen hal rendszeréntvaló eledelének, marndványiyalegye
sülvén, az emésztettél kiüríttetik. Asiában és Afrikában majd gyógyszer, 
majd füsz.crszáin gyanánt , majd illatgerjesztés végett használják azt. A' 
Törökök aphrodisiacuninak tartják. Európában sok hires orvosok ajánlot
tak azt mint gyógyszert ezelőt t , de most leginkább az illatárosok ve , 
dzik annak hasznát. Kétséget sem szemed azonban . hogy az antbra igen 
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jeles orvosi erővel b í r , mint azt legújabban Ilahnemann tapasztal.itjai bi-
ííonjitják. Az ambrát nem kell öszvezavarni a' borostyánkővel Qsucci-
jni/ii), mellyet az Arabok ainbráuak, 's innen a' Francziák amire jattne* 
nak neveznek. Ay Balogh l'úl. 

A M B R A S , A M R A S , fejedelmi mulató vár Tirolban, közelInspruck-
| i nz , az Inn, mel le t t ; hires volt luesterségmiveiiiek, régi fegyvereinek, 
képeinek 'sat. musciimáról, mellyet Ferdinánd főhercsseg, W K I . S K R Phi-
íippina (I. e.) fér je , építtetett a' 16,ik, száz. A' könyvtárt Maria The-
resia az insprucki universitásiiak ajándékozta; a' mivészi gyűjtemény pe
d i g , midőn 1805 Tirol Ravariaé le t t , Bécsbe vitetett és „Cs. k, ambrasi 
gyűjtemény' ' névvel a' Belvedere épületébe tétetett. Felvigyázója I'ri-
inisser Alajos (Bécsb, 181!)) igen szépen leírta azt. Sok régiiiiémet mivei 
találtatnak benne az ifjabb Kranach Lukácsnak , a'többek közt 48 szász fe-
jedelenp olajjal vászonra festett képe. Ezen gyűjteményből több darabok, 
kiváltképen könyvek és pépizek vitettek már. annakelőtte a' bécsi könyv
tárba és cs. k. pénzgyiijteménybe. A' kéziratok sz.áina, mellyek közt 
a' „r/eldcnb«c/i"-nak (vitézek könyvének) egy hihetőképen 1517-ről va
ló niásnlatja különös megjegyzést érdemel, a' vitézjátékok, fegyverek 's 
hajvivások jegyzőkönyveivel együtt , még most is 0Ö|, A' nevezetesebb em
lékoszlopok most rajzolatok által tétetnek csmeretesekké , '& már ki is jö t t 
a' habsburgi házból való képeknek egy kötete. L—ú. 

A M lí R 0 S l A , \. 1 S T t: N K K K 1, K I) K I. K. 
AM ii R o s i A N A B i K r, i o r H Kc A. E'-en kó'nyvtáiat Milanóban 1609 

cardinalis Borromeo Fridrik (Sz. Cárlo. Borromeo rokonja) alkotta 's köz
használatúvá tette. A' műkedvelő cardinalis nem csak Európát utaztatta 
be ennek szerzéseko.r, hanem Asiába is külde tudósokat , kik annak ösz-
vegyüjtését elősegitenék. Felnyitásakor mintegy 35,000 nyomtatványt 's 
15,000 kéziratot minden nyelven számlál t , mostanig már 60,000 (v. Mil-
lin szerént 140,000) nyom. könyvre nevekedett; Pinelli számos Kézira
tokkal gazdagította. Ambrusnak, Milano védszentjének, tiszteletére „#»'-
bliolheca Jmírnsiuna^-imk neveztetett. Tudós alapitója vele egy tudó-
jiok co/legiumdt egyesíteni sz inlékozott. Ezen coUegiiim tagjai miiideni-
Uének a' maga köréhez tartozó tudományok ismertetéséről kell vala gon
doskodnia , 's kivált a' kérdő idegenekkel tudósít isokat közölnie. A' ta
gok szarna 10-ra vo.lt megalapítva, de fundus szűke miatt 2-re kellett szo
r í t ta tn iuk, kik inast is ,,/)yctore« fíihl. Antbry- czimat és arany medail-
let ezen felülírással: „Sínguli ningula" viselnek megkülönböztetésül. 
Egyéb ritkaságai k ö z t , a1 Majo megesniertette Pu.iMi'sK-'i'KK-en (1. e.) 
kiviil , figyelemre niéltó még egy ^Virgilül*'''-, mellybe Petrarca első 
üszvetalájkozását Laurával feljegyzetté. A' bibliothecával egyesítve van 
egy galér ia , mellyben több Pl vészek jejes mivei láthatók. Azon 12 köt. 
közü l , Leonardo da Vinci ké-ziratjaival, mellyek mint Galazzo Arcona 
ha/.afiui ajándéka tartattak i t t , már csak egy van meg, melly rajzolatjai 
által a' legintercssantabb. A' többi mind Parisban maradt, 

A M B R O S V , 1) J á n o s , szül. Szelniczén Liptó várni. 1741 nemes 
nemzetségből. Tanult N.iPnlugyáii , lleszterczebányáii , Lőcsén , Debre-
rzenben, Pagonyban és Bécsben, 's a' theologia elvégzése végett Hal
iéba ment , hol Frankétól nagyon becsiiltetett. 1756-től a' berlini cseh 
rcclesiánál második prédikátor volt 1770-ig, melly évben a' havelbergi 
ccclesia hitta meg első prédikátornak 'a inspectornak ; 1773 pedig Sz. Ger-
trudiiál Berlinben első predika'tor lett. IMh. 1793. A, jeles szónok volt, 's 
tiszti hűsége által különböztette inog magát. Nyomtatot t tlieologiai és lelki 
épülésre szolgáló miinkájit Meusel jegyzete fel. L. Sámuel Amhrosius: 
„.•Innales n»vi ecele*. tikét. Vaf, a' 9-ik köt. „Heiiuius Denliriirdigkeileii 
tti t/er Mark /Ír«/!de,ií«r»-"(l7!)(i .Imii). — 2 ) S a n i n a l (Ambrosins , elébb 
Halványban t ó t , azután német prédikátor Selme/aien, hol nevelő intéze
te t is a lko to t t . Mn. 1806. Enilités.t érdemel ezen c z m ü munkája: „An-
nules HOVÍ ecvlesiastico-sehnlasLiii Ecaiigeltcor^um AugJistanae el Hehe-
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ticae confeuioqis in Austriaca Monarchia" (Schemuiczii 1793—^1803, 
vol. 9.) 

A M B R U S (Szent) , nagynevű egyházi a t y a , szül. 340 körü l , hihető
leg Tridentben, hol a ty ja , mint Galliának karmányozoja, leggyakrabban 
tartotta lakását. Már bölcsőjében kedvező jóslatot vőn: egy rajméh lep
te meg a' vár udvarán alvó kisdednek, képét. Bámult érkező dajkája, lát» 
ván, miként a' méhek ki- 's bejárnak száján minden sérelme nélkül , 's is
mét felreppentek a' levegőbe. Ebből atyja magas rendeltetését sejté. Ro
mának legjobb mesteri voltak tauitóji. Majd Majlandba ment testvérével 
Satyrussal törvény tanulásra. Itt ugy megkiilönbözteté magá t , hogy Va-
lentiniauns az Alpesek és középtenger közötti tartományoknak praefectu-
sává nevezé. Szelídsége és bölcsesége neki a 'népnél tiszteletet és szerete
tet s/.erze ; azért is, megüresedvén a 'majlandi püspöki szék , a' Catholi-
cusok és Arianusok egyesitett felkiáltással püspöknek nevezek, őt a' tem
plomban, fokáig vonakodott Amb. a' terhes méltóságot elfogadni, de hasz
talan. Éjjel megszökött, hogy l'aviába vonja magát; de reggel i.>üiiét Maj-
Jand kapuji előtt állott akaratja ellen. Végre megadta magát; folvevé a' ke
resztségét, mivel eddig csak catechumenus volt, 's nyolca nappal utóbb pap
nak szenteltetett. Ezt a' történetet az anyaszentegyház még ma is üli Due. 
7. Characterét mint püspök is állhatatosan megtar tó , azért a' köz tisztelet
nek tárgya volt. Megholt 397. Szelid, nyájas, tiiredelme,/, érzékeny és sze-. 
rény, minden tekintetét egyedül polgártársai boldogitására és az anyaszent
egyház javára fordította. Számos munkájit ugyan azon character bélyegzi. 
Legjobb kiadás az, melfyet a' Benedictinnsok rendeltek 1GS6—90. 2 köt. fal. 
Hibásan tulajdoniraíík neki az ő neve alatt esmeretes hymnus: , ,3V Deum 
landamus,il. valamint a' majlandi misekönyv i s ; de csaji ugyan a^ egyházi 
énekek inegjobbitásaha. nagy. befolyása volt. O. I. 

A M K I - O T D K I,A H O U S S A Y E (Ábrahám Miklós), philosopjuis, hi-
storicus és polit icus, szül. IC34 Orleansban. Birt különbféle tudományi 
esmcretekkeJ és eriiicai éles elmével, de izlés hijával volt. Néhány évig 
mint a' franczia követség titoknokja Velenczében mulatott , 's ő volt az 
első, ki a' velenczei respublica polgári alkotmányát szorosabban meges-
mertette ezen munkájában: „Hittoire du gouvernemenl de Venise," melly 
nagy figyelmet gerjesztett idejében, 's először Parisb. 1676, azután több
ször is megjeleni. — Egyéb munkáji nem nagy figyelmet érdemelnek. 
Megh. Parisban 1{06 nagy szegénységben. 

A M K X , eredetiképen zsidó s z ó , ' s annyit t e s z , mint ugy legyen. 
A' Zsidók vallásbeli nyelvéből vétetett b.o, a' Keresztényekéhe. A' Zsi-
dóknál a' synagogákban a' gyűlés végződésével mondatott áldást a ' je len -
voltak ámennel szokták megerősíteni. Az első Keresztények isteni tiszte
letbeli gyűléseiben is az imádságot , mellyet valamellj- tanitó vagy más 
tisztes tag fen szóval mondott, a1 gyülekezet ámennel fejezte be. Most 
pedig, a' mint tudva vagyon, a' predikacziók rendszerént ezen szóval vé
geztetnek el. Áment mondani valamellj' dologra, a' közéletben annyit tesz,, 
mint azt jóvá hagyni 's megerősíteni. K. J. 

A M R R I G O V K S P Ü C ' C I , szüi. Mart. 9 . 1451 Florenczben régi nem
zetségből, korán nagy előmenetellel halada a' physicában, astrouomiá-
ban 's földirásban , mellyek ott azon időben, nagy befolyások lévén a' 
kereskedésre, a' tanításnak 3 főtárgyai voltának. 1490 Spanyolország
ba méné kereskedés ir/ése vége t t , \ Sevillában tartózkodék Colombo 
második utazására készülésekor. Colombo utazásainak sikere Vespucoit 
a' kereskedésnek felhagyására '« az ujolag felfedezett földrész, inegesme-
résére ösztönözte. Maj. 10 14Ö7 legelőször utra iudula admiral Odeja 
alatt , ki 5 hajóval Cadiv kikötőjéből evezett k i , 's 37 napi utazás után 
Amerika sj.áraz földjét e l é re , mcgvizsgálá több 100 mf.nyire a' pariai 
tengeröblöt 's. partokat , 's visszatére 13 hónapi tengeri utazása után 
Spanyolországba, hol Sevillában az, udvarnál megkülönböztetéssel fogad-
taték. Majb. I4ÜU másodszori utazáshoz fagott , mellyen sok kis szige-
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tet felfedezett. Ezután ígéretek által ingereltetrén , Emánuel Portugál 
királyának szolgalatjába lépek, 's portugali hajókon két utazást tőn , t. I. 
Máj, 10. Í501 's Maj. 10. 1503. Az utóbbinak egy Malaccá felé vivő nyii-
goti ut felfedezése volt a' czélja, de elvesztvén egy hajót, a' többi öttel 
sok veszedelem után a' brasiliai tengerpartokon lévő Mind-Szeiit-baiban le-
le menedéket. 1506 (mellyben Colombo kimúlt) ismét spanyol szolgálat
ba á l l t , 's többször meglátogatá azon földrészt, melly már az ő nevét 
kezdé viselni. Ezen megtiszteltetés valóban inkább Colombot illette volna, 
mintsem Vespiiccit, noha tőle sem tagadhatjuk meg érdemeit. Ezen hírt 
főképen oharacterének köszöné, mert szerény , békeszerető volt , 's soha 
sem szándékozott a' királyban 's vágytársaibán gyanút gerjeszteni. Így 
t ö r t én t , hogy a' föld fele nevét vette fel , a' nélkül hogy ezen tisztele
te t A. vadászta volna. Különben is egyszer sem utazott mint parancsoló, 
hanem csak mint földiró 's, kormányozó. Tőle van egy mappa Amerikáról, 
egy napló 4 utazásáról , mell}' 1532 Parisban latán nyelven jöt t k i , 's 
22 levelb. „ A n i e r i g o l e v e l e l , " mellyek mindjárt elhunyta után Flo-
renczben di Caiio da Pavia Ján. lstv..nál jelentek meg, Mh. 1514 Terceit-
r ában , Amerikából visszatértekör. Emánuel , Portugál királya, kit utol
jára szolgált , a' lissaboni főtemplomban felfüggeszté azon Vittoria nevii 
hajó maradványait , mellyen Vespucci utolszor utazott vala Amerikába, 
'a Florencz tiszteltetésekkel haliiiozá familiáját. Ezen nevezetes férjig 
életének környiilállási még nincsenek egészen felvilágosítva, 's ellenke
zők azokról a' vélemények. —o—i. 

A M K H I K A , Asiától napkelet, Európától és Afrikától napnyugot fe
l é , az atlasi tenger és a ' roppant kiterjedésű csendes tenger közöt t , melly 
Australiát és Asiát (1. BEHINTJ) a' mi Európánknak napnyugoti száraz tar
tományaitól választja eh, a' hossz. 210—300' közt , két a' panamai hegy
szoros által öszveköttetésben lévő nagy világrész terjed e l : II. ni. dél
keleti irányban » K I . S Z \ K I AMKIUKA ( l . e ; ) , és éjszaknyug. irányban ÉJSZA
KI AMKRIK'A (1. e.). Ott a' hol ama' kösziklagál a' két tengert egymás
tól elválasztja, az atlasi tengernek nyugoti nagy öbléből, melly formál
ta a'mexieoi öblöt és a 'karaibi vizek öblét , a' régi világnak egy marad
ványa nyúlik ki U, m, az ANTir.i.ÁKiiak (I. e.) nagy kősziklákon lévő , vul
kán vagy tűzokádó természetű és tengeri férgek héjaiból alkotott szige
tei vagy NYUGIITINIIIA (l .e.) . Ezen nj világnak éjszaki határa SS éjsz. szél. 
72—09% mellyek közül amahhoz Hearne , ehhez pedig Mackenzie eve
zett e l , V Baffiii öblének 1818 kapitány Ross által a' szél. 78 c alatt 
felfedeztetett éjszaki partjain tul vesz el , az éjszaki földsarki öv alatt. 
Déli határait a' szél. 54 D alatt a' világot legelőször köriilhajókázó M A -
QEi.r.4Xnak (l.e.) tengerszorosa és ezentúl a' Tüzsjsigetekuek délszaki csú
c s a , a' Horn foka, csinálja. Ezen három nagydarab földből álló 2(XX> né
met ni. földnyi hosszan elnyúló, a1 szél. 133 gradnsa alatt 750,000 usz. 
ni. földön fekvő és az Andes hegyének láncxától a' csendes tenger felé 
körülövezett földrészt az Európaiak néni csak a' partokon vizsgálták 
már meg, hanem ínég belől is, és pedig kü'önbféle iránybán beutazták, 
nevezetesen éjszaki Amerikát Lewis és Clarké kapitányok 1804, major 
í ' ike 1805; Brasiliát Eangsdorf, iGrant, Mawe, Koste, Eschwoge, her-
ezeg Neuwied , Spix , Martius \s mások, főképen HUMHOI.DT Sándor (I e.). 
Első népességének és az Európaiak bemenetele előtt való állapotjának 
históriájára még nincsenek minden szükséges es.meretek öszveszrrezve. 
A' régi hagyományok, emlékoszlopok 's több effélék arra mutatnak, 
hogy az emberek Amerikába két izben vándoroltak be napkeletről , u. ni, 
délfelé az atlasi tengeren lévő, de most elenyészett földhidan és éjszak 
felé az orosz-éjszak! Arcjiipelagns szigeteinek láncban. Vagy talán Aiuc-
rikáuak legrégibb lakosai, a' Mexicóban lakó Ttiltekek, a' Hunniisoknak 
azon ágától származnak, melly 100 K. Ili éjszakkelet felé vándorlott, va
lamint a' délszakamerikai népek egy a' döghalál által 1050 táján hazá-
jQkból kiűzött törzsökétől a' Mexieoiaknak ? Ezt jobban, kiváltképen a* 



AMERIKA 205 

mi éjszaki Amerikát illeti , csak az amerikai régiségeket nyomozó társa
ság fogja felvilágosítani, niellynek czélja az amerikai régiségek felfede
zése , az ősi lakosok niár felfedeztetett eszközeinek 's szerszámainak meg
tartása^ a' régi kéziratok, oklevelek és könyvek, mellyek az Európaiak 
első megtelepedését adják e lő , öszvegyüjtögetése. Ez a' t á r saság , melly 
Oct. 28. 1812 eiősittetett meg, valamint lé te lé t , ngy előmenetelét is 
Worcesteri Tamás Esaiás nevű elölülője adakozóságáuak köszönheti. A' 
társaság munkájinak 1 kötetéből lehet lá tni , hogy azon régiségek, mel
lyek tulajdon értelemben az éjszakamerikai Indiaiakéi voltak , többnyire 
csak durva kőfejszékből és késekből, a' kukoricza megtörésére szolgáló 
mozsarakból, nyílhegyekből és hasonló dolgokból állanak, mellyek a ' t ö b 
bi atlasi tenger melléki tartományokban talált dolgokhoz tökéletesen ha
sonlók. A'régiségek második osztályát azon tárgyak teszik ^ mellyeket az 
első Európaiak hagytak magok után ezen tájékokon, vagy a' mellyeket 
az Indiaiak az elébbeni plántálóktól kaptak. Nevezetesebb a' régiségek
nek harmadik osztálya, melly azon néptől maradt , melly éjszaki Ameri
kában erősségeket vagy tuninlikat(sánczokat, bástyákat , magasra felhányt 
földhalmokat, tűzhelyeket) épített. Ezen népnek, a' mint az előszámlált 
munkákból kell Ítélni , sokkal pallérozottabbnak és a' mesterségekben 
jártasabbnak kellett lennie, mint a' mai Indiaiaknak. Azon magas 
fákból, mellyek az említett miveket benőtték, azt kell kihozni , hogy 
azoknak elpusztulása o l ta , mellyek egymáshoz köze l , az Erié tónak déli 
partjától a'mexicoi tengeröböl felé nyuió nagy térségen elterjedve, több-
nyíre nagy folyók szomszédságában találtatnak, és azon népnek elenyé-
szésétől fogva, meíly azokat alkotta , 's mellyről még a' régi hagyomá
nyok is halígatnak, mintegy 100Ü esztendőnek kellet eltelnie. Az épités 
módja szépreodü; sőt belől Amerika közepén az Ohio táján némellyek 
egy nagy elpusztult város nyomait is felfedezték. Megjegyzést érdemelt
nek az ugy nevezett múmiák (bebalzsamozott holt tes tek) , mellyek ki 
vannak szárasztva és durva materiákba vannak be takarva , ' s némelly Ken* 
tuckyban lévő salétroiiiliregekben találtattak. Mennél beljebb megyén az 
ember dél felé, annál számosabbak és nagyobbak ezek a' mivek. Nyo
maikon, Texas provincián és Uj-Mexicón keresztül , egészen délszaki 
Amerikába be lehet menni. •—Mennéí kévesbbé elégítik ki az emberi tudni-
kivánást, 's mennél homályosabbak az ezen világ részének ősi idejéről 
szóló tudósítások, annál gazdagabb nevezetes történetekkel annak ujabb 
históriája. Az lslandiaknak Winlandba (Grönlandba, Labradorba és é j 
szaki Amerikába) való 9S2-ki hajókázásának, valamint a' Vclencztíiek 
az Antillákról való tudósításainak (az 1424 készített földabroszokon) 
semmi következéseik sem voltak a' világ ezen részének esmeretére. Az 
íij világ hihetőképen csak alig népesedett meg ezelőtt 12 századdal; 's 
innen van a z , hogy az eredeti lakosok (Indiaiak) száma, mellyet Co-
MISIBO 1402—1497 , A'iEiuee 1407 , CAKÓT 1497, C u m u , 1500, BAI.ROA 
1507 (I. e . ) ' s mások Amerikában ta lál tak, ölly csekély; hanem ezek is az 
európai hódoltatok (nevezetesen Cortez és l 'izarro) kegyetlensége és rt-
ranyszomja miatt rabszolgaságra és nyomorúságra jutván , több tar to
mányokban csaknem egészen kiholtak ; másokban pedigi, több ágakra oszol
v á n , bárdolatlan vadász- és hadakozó életet é lnek , annyira kipusztítot
tak egymást, 's az európai erős italokkai való mértékletlén élés miatt 
annyira megfogytak az ősi lakosok, hogy most legfeljebb csak 16 millióra 
lehet azokat tenni. Ide .számlálván a' Spanyolok, Por tugálok, Anglusok, 
Francziák, Hollandok, Dánok , Oroszok és Németek által a' bányász-
s á g , czukor-, kávé-, pamut"-, indigó- 'sut. plánta'lás, földmivt'iés,. és ke„ 
reskedés végett Amerikába szálitott 4 'f, mii. Négert és Mulattot 's a' 
10 mii. Európait is. Amerika népessége 30 ' / j mii. teszi, jóllehet 500 
mii. embernél ínég több elélhetne a' világ ezen részének termékeny föld
jén. — A' miilyen bizonytalan az Amerikaiak eredete , éjen ollyan bi
zonytalan azoknak elágazása is. A' Lopez Ferencz által felvett 1500 kit« 
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íöiibfélc nyelvet Hnmboldt Sándor két törzsöknyelvre, u. m. a' tolte-
kire és apalachira , vitte fel. 

Az uj világ felső szinét a' természet nagyobb formákban alkotta, 's 
belsőjét legalább a' melegebb tartományokban frisebb éltető Bfővel ajándé
kozta meg , mint a' régi világét. Amerikának legtöbb félszigetei, leg
nagyobb folyóji (1. DÉLSZAKI AMKRIKA, M I S ISIPPI , PLATA , Onoxoco), leg
szélesebb kiterjedésű t ava i , leghosszabb hegylánczai (1. CORDILLKRAS), 
legnagyobb térségü, legbujább és legnagyobb füves mezei (pampas) és 
leggazdagabb érez- és kóterületei vannak. Altaljában véve mind a' plán
t á k , mind az állatok csudálatosan elágazó riemeire nézve ^ Amerika a' vi
lágnak leggazdagabb részei A' Baflin öblének nyárgalóczokat tápláló 
mohtól és a' Tüzszigetek kősziklájin termő bőrmolitói a' két földsark 
felől a' plántai élet a' 180 láb. magas, pálmafákig és az Öszlopformájti 
teactusig emelkedik fel , mellyek cisak a' föld ezen részének a' naptéritő 
kereknél lévő részében díszlenek. 'S ki nem esméri azon termése
k e t , mellyékkel csak az amerikai föld dicsekedhetik u. ín. a' cucaót, ko-
senillt. kukoriczát , perui ké rge t , k rumpl i t , dohányt és vaníliát? Épen 
Olly sokféle az állati világ is. A' déli Peserii és az éjszaki poláris femberj 
az Eskimo , épen olly hasonlók a' törpe erdei fenyőhöz ••,. mint a' kevély 
juharfához a' Pátagön és Karaib. Kírattképen bővelkedik Amerika igén 
sokféle nagyságú, formájú és szinii bogarakkal (csak méhet adott neki 
Európa) , férgekkel, halakkal , madarakkal és kétlaknakkal , leginkább 
pedig az Andesek kietlen helyein. Itt találtatik a' madarak óriása a' 
condur 's a1 pompás guaciimayo; i t t , nevezetesen a' napnyngoti tartomá
nyokban, a' láma és vieugna (két hasznos négyrábtl állat). Mindazáltal 
a' Brasiliában lévő tapirt a' napkeleti tartományok nagy állatjaival nem 
lehet ÖsZvehasonlitani. BufFonnák és Robertsónnak azon vélekedését, hogy 
uz amerikai négylábú állatok bem volnának olly hagyok és vadak ^ mint 
ezeknek a' régi világban lévő fajai, Jéft'erson éá más természetvizsgalók 
megezáfolták. A.' jaguár épen olly rettenetes i mint a' t ig r i s ; a' medve 
éjszaki Amerikában nagyobb , vadabb és erősebb , mint az európai; csak 
a' Gangesnél lévő örosziány múlja felül az éjszakamerikai pmnát nagy
ságával és erejével , valamint a' krokodilus a' kajmánt és aliigatort. 
Épen olly fundamentum nélkül való az az állítás is , hogy az európai szá
razon lévő ál la tok, mellyek közül a' leghasznosabbak, u. in. a' j u h , te
hén , kecske , lo , szamár ^ disznó, kutya ^ a' régi világból vitettek ál
tal az njba , Amerikában elfajulnának és elgyengülnének; Még kevesbbe 
igaz ez az emberrőL A' Néger és az Európai a' merész Mulattban és a' 
tüzes Cn.KUr.BAN épen olly erős testtel szaporodnak , mint elébbeiii hazajok-
hiiii; (L; e; és MKSTIZKK) : így van a' dolog a' lelki világra nézve is. 
Az Európaiak esmeretei , a ' tü rede lmesség , szabadság, polgári egyenlő
sége függetlensége az érdemnek becsülése és a' polgári alkotmány Ame
rika földjén mélyebben meggyökereztek, mint akárhol tnásut t , annyi
r a , hogy ott, S'hol a' nemzet önmaga szabott magának törvényeket , rö
vid idő alatt olly erővel fejlődött ki a' nemzeti l e iek , hogy ez a' legkii-
lönbféle eredetű nemzeteket egy egésszé tette. Amerikának ifjúi kebele 
szolgált és szolgál még most is menedékhelyül a' nyomatott Európai
aknak , mellybeh ifjadik meg az avuló napkeleti világ mind testére, mind 
lelkére nézve. — Lásd Carcy és Lea ^.Historicul chronological and ge-
ogtafical ameriean alias é t c . " (Philad; 1822). Buchon francziául is kiad
ta több toldalékokkal, (Paris 1825); ^Columbus, oder amerik. Miscellenií 

kiadta Röding (Ilanrib; 1810); „Ailanti»,<•'• Rivinustól Philad;; ésdr . Lips 
„S'íat»>fik von. Amerika11- (Frankfurt 1828). L. ÉJSZAKI AMERIKA , D É L 
SZAKI AMKRÍKA* NVUGOTINDIA , A N T I L L Á K , KIVÁNDORLÁS's in.) L—ú. 

A U B T U Y S T U S , égy a ' violakékszinnek minden árnyékolatjain ált-
fntó kvarcz , hiellynek szine vas- és vasfény-foszlánymész vegyelékből 
kel k i , melly az egésznek csak fél procentjét teszi. A' kvarcztól azonkí
vül abban hiilönbözik különösen, hogy sok rudas darabokba foszlik el, 
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mellyekct ngy kell tekinteni, mint tökéletlen oszlopokat, mellyek ollv-
kor pyramisokban végződnek. Ezen rudacskák szine épeii nem egyenlő, 
hegvek rendszerént legsetétebb, lábok ellenben gyakran szinetlcn. Az 
a m e t h y s t u s erekben többnyire agátkővel tarsUBitva fordul e l ő , még 
(ilídlg ngy, hogy szebben színeit hegyeivel az ér közepe felé, a' chalce-
don golyóbisokban pedig ezeknek középpontja felé Van irányozva. A' hal-
lányabb aljazatot, mclly az ér szegzetét t e sz i , 's gyakran chalcedonba 
megy által , a m e t hy s t u sa n y ;í nak nevezték. Mennél kurtábbak a1 

kristál.vrudncskák, annál mélyebb rendszerem azoknak szine, 's legszebbek 
azok, mellyek szabadfekvésii kettős pyramisokat ábrázolnak, mint a' hí
res siberiai amethystusbányákban fordulnak gyakran <lő. A' régiek az 
amethystushoz számlálták az indiai rubinokat i s , mellyeket későbben 
n a p k e l e t i am e t hy s t us o k n a k neveztek. Az amethystus éra igen kü
lönböző a' szerén t , a' mint szine mély és egyen lő , mert sokszor felhők 
csunyitják el. A' legszebb köszörült amethystusok karatjáért megadnak 
4, 6, 7 forintot p. p., 's ezt az árt egyszerűen sokszorozzák á' kaiaíok 
Számával. Azonban sokságok miatt nagyon leesett azoknak becse , 's most 
a' szász és cseh amethystusok főkelete Velenczén keresztül Törökország
ba, hol azokat igen kedvelték asszonyi ékességül * hasonlókép megszűnt. 
Ha g y ü r ü k ő , mennél több felületet adnak neki , hogy a' neniegyképit 
foltokat elrejtsék 's ragyogását neveljek. A' halványabbak alá kékrefes^ 
tett érczlevelet tesznek. Azokat , meliyckben belől setétebb foltok van
nak , fövenybe és Vasreszelékbe pakolva rövid időre megtüzesítik , melly' 
által a' foltok eloszlanak. Hu a' tüzesités folytat tá t ik , minden szin vég
re elenyészik, 's ekkor nemigázi gyémántékességre szokták használni^ 
mint a' kristálykövet, de a' mellyhess a' keménységben nem hasonlít. 
Ezen okból az amethystus alkalniatosb a' köszörülésre és metszésre ; 's 
mivel jó nagy massákban fordul e rő , mindenféle edényeket , pixiseket és 
más mestermiveket szoktak belőle dolgozni. Pecsétet a1 régiek is metszet-' 
tek amethystusba, 's még vannak több efféle antikoki Hajdan nynkbakótó 
gyanánt is használták azt a' mérgek eltávoztatása vége t t , 's e' végre a' 
nap vagy hold képével jegyeztetett meg. A'mágusok azt ál l í tot ták, hogy 
a' részegségnek nem csak elejét veszi , hanem attól tüstént meg is sza
badítja a z t , ki testére köti. Ezt közönségesen h i t t ék , sőt Arislotelcs is 
bizonyította a z t , 's ez nyújtott alkalmat a' kő elnevezésére i s , melly 
annyit t e sz , józan. Csekély ára miatt az Üvegesek is használják most 
a' vékony szárfo ma darabokat üvegmetszésre. Pixisre az itgy nevezett haj^ 
amethystusokat keresik , mellyek mint a' rózsakvarcz, hajképüleg kris
tályosodott Vasfényfoszlánnyal vaunak áltjárva. Hamis iivegékességek-
re és különösen amethyslu>sz nii tcjásdad cznkorpixisekre 's sans-
si trekre, vagy kék kobaltüveget vegyítenek érczbiborral , vagy közönsé
ges zöld Üveget tisztított vasfényfoszlánnyal. Kis mennyiség ebből meg« 
fosztja színétől a' zöld üveget , de nagyobb mennyiség aniethystussziut 
ad annak, mint a' szokáábanlévő ivó edényekeh láthatni. A' keményebb 
amethystusfolyókhoz kaliüveg helyett ónüveg jő négy rész kovákőbTI 
és tizenhat rész öhfejérből. Petrus Aiiensis szerént magából az aniethy-
gtusból is csináltak hajdan néhány tarka folyókat nyakékességekre. A' 

Í
iorrátört amethystnst vagy aranylevellel és széksóval, vagy rézresziiék-
icl és kámforral vegyítették. Ezen vegyelékeket 48 órai izzó tűz által 

üszveolvasztotlák , 's belőlök galambnyakszinii Vagy az avanturinhoz ha-1 

sonló folyókat nyertek. A. B. I\ 
A M I AN T U S , fö ldlen, a ' Romaiaknál linum viruni incombnstibile* 

saiamandra lapidea, 'sat. az asbestnek egy neme 's egy ros to s , hajtható, 
rugós érczes snbstantia, mell}' vasércz fektétekben fordul e l ő , 's néha 
egy hüvelyknyi áltmérőjü ereket formál. Szálait dÖrgölés által el lehet 
egymástól választani, mellyek kevés tisztítás által a' len- vagy.selyem-
szálakhoz lesznek hasonlókká. Legnevezetesb tulajdonságok a z , hogy a' 
legizzóbb hévséget is kiállják, a' nélkül hogy substantiájokból veszítsenek, 
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sőt az által megtisztulnak, honnan nevek ctftutneí, melly henioeskolhatlant 
tesz. A' régi Romaiak és Görögök ezen érczből a' vászonhoz hasonló szöve
teket készítettek, 's Plinius az mondja, hogy ezek néha csaknem olly tino-
mak voltak, mint az abyssns, egy finom pamut, mellyet csak gazdag asz-
szonyok viselteké Az amiantusból készült asztalkendőket, mint l'linius s/.ein-
ínellátott tannja volt, vendégség után a' tűzbe szokták hányni megtisztítás 
végett, 's belőle készült szövettel szokták n' királyok holt testeit is betakar
ni, hogy azoknak hamva a' farakás hamvával iiszve ne vegyüljön. Ki men
vén szokásból a' holt testek megégetése, az ainiantiis szövetek készítése 
módja is feledékenységbe merült. (L . ASÍÍKST) A. Jla/ng/i l'át. 

A ÍI i K N s , Picardiában, megerősített fővárosa Francziaorszag Som-
me nevű depart; a' Sonunenél, 5980 haz. 's 41,000 lak. püspök lakja; 
van benne 1750 olta egy Socielé d' rmiiliiliim . egy mesterségek-, tudo
mányok- , a' kereskedés és íöldinivelés 1 iteraturájáiiak ucademiája \ egy 
lycenni , St. Acheulben egy a' Jesuilák igazgatása alatt lévő nevelő inté
zete és a' du Gard nevű közel lévő apátságban a' Trappistáknak egy 
klastroniok, továbbá jó gyapjú-, szőnyeg-, damaszt* és kaziinirnianiifuctnrák, 
melly inivek közül 130,000 darab kél e l , végre bőrfabrikák, szappan
főzések 's 80 painutfestés ; pástétomai i s , mellyek közül igen sok vitetik 
Angliába, igen hiresek. 1.—ú. 

A M I K S S I békekötés , alá Íratott Mart. 27. IS02 Bonaparte Jósef, 
marquis Cornwallis, lovag (Ritter) A zára és Schininielpenhink ur ál
tal . Midőn Anglia 1800 észt: magát minden continelitalis frigyeseitől elha
gyatva Játá , és az orosz császár P á l , kedvetlcnkedve azon, bog)- Mál
ta az urdunak, meJlynek nagymestere ő vol t , vissza nem adatott, 
P rus s i á t , Dániát és Svécziát az éjszaki fegyveres neutralitasnak vissza 
állítására r eáve t t e , tehát P i t t a' három utóbbi nemzet hajójira árestoiaot 
vetett . Annak ellenére az angol kereskedés elől az európai continens el
já ra to t t , 's ez a' környülmény a' parlamentben az oppositiónak ad i á' 
diadalmat a' ministeriuiu ellet). Minthogy már ugyan akkor a' ministe
rek ki nem nyerhetek a' király egyezését a' cath. Irlandusok emancipá
lására , tehát szé tosz lo t t á ' Pit t i ministeriiim, és a' .szószóló Addingtoii 
lépek Pitt helyébe mint a' kincstár első lordja. Az uj ministeriiim, 
inellyben lord Ilawkesbury vala fő a' külső dolgokra iigyelésben , azon
nal béke alkudozásokhoz foga. Oct. 1. 1801 aláíratott Londonban a' prae-* 
liminaris béke , Mart; 27 1802 pedig Amienshcii a' definitív békeség 
Nagy-Britannia, Francziaorszag, Spanyolország és a' liatáviái respubli-
ca között. Anglia megtartá a' maga elfoglalásaiból Cej lón és Trinidad 
szigeteket ; a' jó remény fokának kikötőji nyitva marad.inak neki. Fran
cziaorszag visszanyeré coloniájit és Brasilia felé Guianaban Araowarit 
ha tá ru l ; a' 7 sziget respublicája megesmertetett^ és Málta ismét ordo-
statussá neveztetett; Spanyolország és a' bataviai respublica visszanyeré 
coloniájit, Ceylont 's Trinidadot kivéve; a' Francziák Ígérek , hogy Ko
mát 's. Nápolyt Elbával együtt elhagyják; az oraniai háznak kárpoilás 
igér te te t t ; végre a' portának integritása a' háború előtt volt állapotjában 
esmertetet t , mellyért S e I i m sultan Maj. 13. 1802 az aniiensi tractatus-
höz forma szerént hozzá állott. De ez a békekötés Angliában csak ha
mar köz gáncíicilásra talált, Mert az első consul egy nagy expc'ditió't ké-
szite Sz. Domihgóba, és minden írlandi kikötő helyekben frauezia consu-
latusokat akara felállítani.' Ellenben Nagy-Britannia vonatkozék Egyip
tomot és Máltát e lhagyni , azt áll í tván, hogy Francziaorszag az elsőb
bet fenyegeti, a' mire Sebastianinak hirtelenkedő tudósítása az ő Egyip
tomba való küldetéséről alkalmat nyújtott. Maj. 10. 1803 általada az 
angol udvar a' maga ultimátumát a' két status minden uj differentiájinak 
el igazítására, kívánván kárpótlást a' Kontinensről elűzetett sardiniai ki
rály részére, Lampediisa szigetnek áltengedését és hogy a' frauezia seregek 
a' bataviai és helvetiai respúbíicák határait hagyják él. Ezt megfagadá a' 
frauezia kormányszék, ' s a ' londonytdvar újra hadat izént unnákMaj. 18.1803 



AMIOT AMNEST1A 200 

A j i t i n T , Jesnita, szül. Toulonban 1718, mh. Pekingben. 1703, hol 
mint franczia missionarius 1751 olta tartózkodott. Jár tas lévén a' rhinai 
és tatár nyelvben, C/iina esmeretét egyenesen a' forrásokból meríthette. 
Bő tudósításokat közlött annak régiségeiről, nyelvéről , történeteiről és 
mivészségeiről, 's több chinai munkát franczia fordításokban esmertetett 
m e g , mint: „/','log-e de la ville de Moukden et de ses entiruns ; poétáé 
compqsé pur Kieng-hong empereur de la Chine et de la Tularie etc. 
Traduit en fraiif. par le F. Amiot." (1770) ; „Art militaire des C/iinots, ou 
recueil d' aiicieus traitéí etc. Tr. en fr. par le V. Amiot.'-'- (1772). Mind a1 ket
tőt Deguigne adta ki. A. munkájinak nagy része kijött ebben: „Wlenurires 
conchriiánt P htsloire , les sciences^ les árts , les moeurs, les usages des 
Ckinois". (Paris 1776—1791 vol. XV.) A' többek közt Confucius biogra-
phiája: „Abrégé hist. des principaux traits de la vie de Cvnfuciiis" *s 
egy tatár-mantsu grammatica. Tatár-mantsu szótárát Langlé tette k ö 
zönségessé. — A. Jakab , 1. AMYOT. 

A Mj ni A N u s M A R c K 1.1. i N u s , romai történetíró a' 4-ik századból 
K. u . , született Syriának Antiochia nevű városában. 31 könyvre , mellyek-
ből azonban a' 13 első e lveszet t , osztott munkája magában foglalja a' ro
mai birodalom történetét Nervátol kezdve Valens idejéig. St. Croix mél
tán szinte olly igaznak, mint pártatlannak nevezi. Előadása valamennyire 
kemény , de erővel teljes ; a' tárggyal bánása Polybiusra emlékeztet , és 
némélly helyei t , nevezetesen a' romai birodalom lefestését a' 4-ik szá
zadban , Tacitus is sajátjának fogadhatná. Jó régi kiadása van Gronovi-
ustól (Leyd. 16l)3), ujabb Ernestitől (1773) és legújabb Wagnertói (Lip
csén 1808). B. / , . 

A M M O N , lybiai istenség. Némellyek Tri ton fijának tar t ják; mások 
azt regélik, hogy ' erdőben talál íatot t , hol egy juhon kivül más élő te
remtmény nem vala , 's Jupiter és ezen juh fijának mondják. Mások a z t 
beszélik, hogy Carthago és Cyrene között néhány pásztor akadt reá , 
kiknek, mig a'honiokon ü l e , jövendölt; ^de mihelyt felemelek , azonnal el
némult. Mas rege szerén t , Indiába mentekor szomjú- !s hévtől lankadtan, 
Xerolibyához közel segédért esedezett Bacchus Jupi ternek; erre megjele
nek egy k o s , 's addig kapára , mig a' homokból forrás nem serkeilt, ek
kor eltünék. Bacchus ezen kost Jupiternek esmeré , isten gyanánt tiszteié 
's templomot épite neki. Diodorus Sic. szerént , A. lybiai k i rá ly ; neje 
Rhea , Sattirnus tes tvére , kedvese Amalthea vo l t , kivel Bácchust nem
zette. Ez építette ama' hires templomot, hol A. nem szózatokban, ha
nem jelek által adatott oraculumi jós la tokat , 's a' hol mint k o s , vagy 
mások szerént kosfővel vagy kosszarvakkal volt leképezve. A' hajdani 
Ammoniunira nézve vö. OASE és MERŐÉ. — A m m o n s z a r u , koss/.aru 
módjára tekeredett kagylónem. —z— 

A M M O N I A C U M , I . B Ü Z S él. 
A M M O N I U S . Ezen név alatt több tudósok , kivált alexandriai bölcsel-

kedők tették magokat esmeretesekké. Tudni illik : 1) egy peripateticus 
vagy inkább eclecticus bölcselkedő Krisztus születése után az első század
ban Plutarchus tanítója; 2) A. Saccas , ki K. u. 193 körül egy neoplato-
nicns oskolának fundálója volt Alexandriában ( I .AI .EXANURWI OSKOT.A); 
3) ezen oskolának egy másik követője az 5-ik és 6-ik században Hermias 
fija, Proclus tanítványa és Simplicius tanítója. K. J. 

A M N E s T í A , görög eredeti! szó , 's felszabadítást a' büntetés alól 
és tökéletes megbocsátást j e len t , mellyről valamelly felsőség azon sze
mélyeket , kik valamelly vétséget vagy bűnt elkövettek, többnyire azon 
feltétel alatt , hogy azonnal vagy valamelly meghatározott napig kötelessé
gekhez visszatérjenek, bizonyossá teszi. Ugy szoktak a 'dcsertorok , azaz, 
szökevény katonák időről időre a' tökéletes amnestiának, azaz , tökéletes 
büntetlenségnek Ígérete mellett visszahivatni, c' mi közönségesen generál 
pardonnak neveztetik, ez alatt azonban csak a' szökés vétke értetik, 
hogyha pedig valamelly katona még azonkívül más bűnt is követett- volna 
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el , ea abban nem foglaltatik, hanem azért meglakol. A' nép 's országok 
fellázadása alkalmatosságával is szokott amnestia kihirdettetni, minthogy 
a ' büntetést a ' törvények szorossága szerént alkalmasan végre sem lehet
ne hajtani. Az alól legfeljebb a' lázadás fejei 's gerjesztőji szoktak ki
vétetni. Hazánkban is több példáji voltak az amnestiának, a ' legneveze
tesebbek törvénykönyvünkben a' Sigmond császár 's királyé 1403-ik esz
tendőben, és VI. Károly császár és 111. királyé 1715:49*ik czikkelyében 
a ' szathmári békeség után. 

Á M O R a ' Romaiaknál, a ' Görögöknél E r ő s . Az ujabb mytho-
logia szerént A. Venus és Mars fija, a ' szerelem i s tene , a ' halhatatlanok 
legszebbike, nyilakat 's ivet viselő szárnyas gyermek, néha be vannak köt
ve szemei. Nyilai ejtik a ' szerelem fájdalmas sebei t , 's hatalmától istenek, 
emberek rettegnek. De nem mindenkor enyeleg 's dévajkodik a ' gyermek 
anyja ölében; hanem az ifjúság virágzatjában is e lő jő , p. o. mint Psyche 
kedvese. Anyja részerői testvéreinek egyike Hymen , a ' házasság istene, 
kinek A. sok but okoz lengesége által. A' lyricusok, elegiacusok és 
epigrammatisták kiváltkép ezen isten mythusát képezték k i , 's csak ha
mar szerelemistenkékről (Amorettekről) kezdenek beszélni. (L . HYMEV, 
CUP IDO . ) AZ őskori mythologia szerént , A . legrégibb, minden nemzemé-
nyek előtt élt istenség; általa szülte a ' terméketlen Chaosa' setétséget, 
mellytől az aether és nap (dies) származott. Ezen legrégibb A. a' min
dent gerjesztő 's termékenyitő szerelem fenséges megfogása. Némellyek 
a' gyűlölséget állítják ellenébe. —z— 

A M O R E T T I (Carlo, abbate) , szül. Onegliában Mart. 13. 1741 , mh. 
Majlandban 1816, nagy mineralogus, és egy volt az Ambrosiana könyv
tá r conservatorai közül 171)7 olta. 1772-ig Pannában az ecclesiai törvény 
professora, 's az ujabb nyelvekben felette jártas volt ; a ' honnan sikerrel 
igyekezett hazafijait tudósítani más nemzetek előmeneteléről a' tudomá
nyokban és mivészségekben. Tagja volt a' majlandi Societá patriolica-
nak , az olasz nemzeti intézetnek, a' Societá it«iiana-nak, a' Societá d' In-
coraggiamento delle science e delle arti ttabilita in Milano-nak. Barátival 
adá ki a' „A'uoea scella d' oputcoli interestanti sulle tcience e sulle ar-
/»'"-t, mellybol 1775—1788 27 quartkötet jelent meg rézképekkel. Bányász
tudományi esmeretei 1808 a' Consiglio delle ?niniere-be hittak ót. 6 volt, 
ki legelőször sürge té , hogy az Ambrosiana kincseit szorosabban vizsgál
nák m e g , miben azután abbas Majo olly sokat tett. Így segité világra jőni 
a ' vicenzai Pigafetta „Első útját a 'világ körül 1519—1522", 's annak „ E r t e -
kezéséta ' tengeri ú t ró l " , mellyet 1811 Jacobs és Gries olaszból németre for
dí to t tak , továbbá 1811 kapitány Maldonado éjszakkeleti utazását az atlán-
ticus és csendes tengeren, 's 1804 Leonardo da Vinci Tmltato della pit-
fura-ját, rézképekkel, valamint ezen híres festőnek egy életleirását is 1806. 
Végre 1808 a' Codive diplomatico Sanf' Ambrosiano-t, a' 8-ik és 9-ik szá
zadbeli olasz diplomák szaporítására, mellyeket páter Fumagalli gyűjtött 
öszve. Nagy munkájából „f lel la rabdomanzia ossia elettrometria animált 
ricerche fitiche e storicke'^ (Milano 1808, nagy 8-rét) egy kivonatot adott 
ki 1806 ezen czim alat t : Elementi di elettrometria animale. A. fí. V. 

A M O R O S O (szerelmesen), némelly muzsikai darabnak édesandalgással 
való alőadását jelenti. 

A M O R T I S A T I O . Amortisálni ezen franczia szótól amor t i r , voltaké
pen annyit jelent, mint kioltani, megsemmisíteni, erejétől életétől megfosz
t a n i , 's ezen értelemben hazánkban a ' törvény előtt is használtatik, p. o. 
kötelező levelet , kötést vagy akarmelly más írást és cselekedetet megsem
misíteni. De vagyon törvényünkben más értelme is , midőn tudni illik va-
lamelly jószág vagy vagyon holt kézre, azaz , városra, püspökségre, káp
talanra 's más efféle községre kerül. Az amortisatio törvénye a' szabad 
kirá ly i városok ellen 1542-ik esztendőben a' 33-ik czikkely által hozatott, 
melly szerént nekik nemesi jószágot adomány mellett szerezni nem sza
bad , az egyháziak ellen pedig 1198 esztendőben Ulászló 3-ik törvénye 
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S5-ilv czikkelye á l ta l , nielly szerént még különözött személyektől sem 
vehetnek akar örökösen, akar zálogba jószágokat. Végre ezen szó azon 
értelemben is vétetik, ha az adósság akar mindjárt , akar bizonyos idő aiat t 
szakaszonként elenyésztetik. Ez közönségesen az ország adósságaival 
szokott történni. Ennek végbevitelére szükséges, hogy az adósságba vert 
országnak legyen bizonyos amortisáló vagy is enyésztő fondja (francz. 
amortissement , angol, sinking fund) , mellynek jövedelméből az adóssá
gok lassanként elenyésztessenek. Több illyeu fondok vagy fundusok van
nak Angliában 's többféle neműek. Ehhez hasonló az austriai nemzeti 
bank, a' papiros pénzek, nevezetesen pedig a' váltó czédulák elenyészte-
tésére. X«. 

A M O S , propheta , Jerusalem tajékabeli pásztor , midőn Usias Judit, 
H. Jerobam Israél kiráiya va la , 850. észt. tájban K. e. hévvel kelt ki az 
lsraéliták közt elterjedt bálványimádás ellen. Az ó test. foglalt prophe-
tái könyve egyes képekben az lsraéliták vétkei t , elfajultságat 's végiom-
lását rajzolja; az egészt boldogabb idők jövendőlése fejezi be. Képei ele
venek, beszédje világos és kerekded, előadása környülállásos. Ezen pro
pheta kétség kivül a' Zsidók legjobb iróji közé tartozik. 

A M P H I A R A U S - , Oicleus (mások Lszerént Apolló) és Hypermnestra fi-
ja , az istenek jóslói tehetséggel ruházták fel. Jól tudta, hogy Theba ostro
mában elesik, 's elrejtezett, de elárnltatván neje E R I P H Y L E (I. eO által , Po-
lynicessel részt vett a' háborúban, 's a' legvitézebbek egyike volt. De 
midőn egykor visszaveretének az ostromlók, a' föld megnyílt előtte la 
elnyelte. Azon helyen Oropusban, hol ez tö r t én t , iunep (Aniphia-
raea) rendeltetett t iszteletére, 's közel a' városhoz egy temploma volt, 
mell) ben oruculumi jóslatok adattak. Halálát hja Alcmaeon megbos
szultál —z— 

A M ' P H I B I ÚM t)« • , 1 ; K Í T L A K C A i . 
A N P H I B O L I A (kétértelműség, kétes értelem)^ mellyet a ' többféle 

jelentésű szaVak vagy véletlen egymás mellé vetése, vagy szándéklott ösz-
vejátszodtatása okoz. Bizonyos szójáték. A' philosophiában a' képzetek 
felcserélése, kétes helyzet, csíptető. 

A M P H I B R A C H V S ^ 1 . R H V I H H Í I S , 
A M P H I C T Y O N O K T Ö R V É N Y S Z É K E ^ Görögország szövetségi 

törvényszéke, legtöbbek szerént Amphictyon ki rá ly , Deucalion és Pyr rha 
iija, Strabo szerént Acrisius király az egyes görög statusok egyesülés 
pontjául alkotta. Elejénte Delphi, későbben Thermopylae vagy inkább a' 
közel fekvő Anthela volt gyűlések helye. Görögország 12 népségéhek 
mindenike két két követet küldöt t , kik nagy pompával gyűlvén egybe, 
eligazították a' nyilvános visszálkodásokat, egyes varosok ügyét a' jóság 
Vagy hatalom Utján elintézték , 'j a' polgári és főbenjáró vétségeket, ki
vált a' népi törvény megsértetését 's a1 delphii templom ellen vétkezőket 
megbüntették. A' vétkes népség pénzre büntet te te t t , 's ha azt a' kisza
bott időben le nem t e t t e , a' summa kettőztetett . Ha még most sem en
gedelmeskedett , az egész szövetséget felszólították, hogy fegyveres 
kézzel szorítsa azt az engedelmességre. A' gyűlésnek jusa .volt , az illy 
népséget ki is rekeszteni a' szövetségből. Példát a' 10 észt: phocisi hábo
rú mutat. L. Tittmanu jutalomirását; ^,Ltber deii Bünd dér Amphictyonen.í'' 

A l r t P H I M A C R I J S , 1 . R H Y T H M U S ; 
A M P H I O S Jupiter és Antiope fi ja, a ' Görögök legrégibb hangmivé-

sJie. Lydiában, hol Tantalus király Niobe nevű leányát vette nőü l , t a 
nulta meg a' muzsikát, 's onnan hozta Görögországba. Itt Thebában 
uralkodott , mellynek eíébbi neve Cadmeá volt. A. öszvekapcsolta a' fel
ső várost az alsóval, a' hét kapuval ékeskedő kőfallal körülkerítette 's 
Thebának nevezte* Hangjainak ('s talán ékesszóllásának is) jelenteni 
hatalmát, azt mondák a' költők, hogy lantja szavára a' kövek fallá ra-
kásodtanak , 's a' vad állatok , fák , sziklák és folyamok húrjai zengését 
követték. (Vö. ANTIUPK.) — S — 
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A H P H I S C I I (kétárnyéknak), egy azon nevezetek közü l , mellyek 
által a ' föld lakosi a' mathematica geographiában d é l k o r i ön (vagy 
akármi talpon álló homályos tárgyak) árnyékokra való nézve egymástól 
megkülönböztetnek. Nem fog ártani ezen különbségek valamennyi nemeit 
ez ige alatt csomóban és természetes rendben előadni. H e t e r o s c i i 
(egyárnyékuak) , a' föld azon része lakos i , a ' ho l a' délkori árnyék örök
ké vagy dél vagy éjszak felé nyúlik, azaz , mind a' két naptéritő és a' 
szomszéd sarkkerekek köze lakosi. P e r i s c i i (kerengő árnyéknak) , kik 
azon részein laknak a' földnek, a' hol minden test árnyéka szüntelen e' 
körül forog, t. i. a' két sarkkerekektől fogva a' szomszéd sarkakig. Ain-
p h i s c i i (kétárnyékuak) , kik a' földnek azon részét lakják, hol a ' 
délkori árnyék egyik részében az esztendőnek az éjszaki sark irányába 
e s i k , a 'más ikban pedig a' déliébe; avagy a' két naptéritő köze lakó-
j i . Mivel pedig esztendőnként mindenik naptéritő lakosi egyszer , mind 
a ' kettő köze lakosi pedig kétszer a s c i i , a z a z , árnyéktalanok, né-
melly geographusok áltáljában valamennyi lakosit a' föld forró övének 
igy nevezik, mindazonáltal különbségnek okáért a' határbelieknek ( a ' nap 
téritők lakosinak) a s c i i h e t e r o s c i i , a ' közbelieknek a s c i i a m p h i -
s c i i kettős nevet adván. Tittel. 

A M P H I T H E A T R U M , a ' radak viadalának 's a ' küzdők játékának 
előadására rendel t , fedeletlen, tojásdad épület a' Romáiknál , kiktől mind 
a' t á r g y , mind annak neve eredet t , mert a' Görögök és a' hajdan egyéb 
népei ezen épületet nem esmérték. Közepén az a r é n a , megtömött és 
fövénnyel beterített kerekded szabad tér vo l t , mellyen a' játékok tartat
tak. Ezt e rős , vastag kőfal környékezte , oldalain nyilasokkal felkészít
v e , hogy azokon a' küzdők bemehessenek az a rénára , valamint a' vadak 
is a'-fal mellé épült boltozott ketreczeikből oda bebocsáttathassanak. A' 
falon oszlopokkal diszesitett párkányozat nyugodott , és ettől kezdve 
emelkedtek mind magasabbra és távolabbra az ülések, mellyek közül a' 
14 első a' tanácsosoké és lovagoké, a ' többi a' köz népé volt. Plinius VIII. 
7 szerént Pompejus, Dio Cassius LXU. p. 709. szelént Július Caesar R; 
ép. 709 évén építtette az első nagy amphitheatrumot, ez fából vol t , és 
játék után szétbontatott. Húsz évvel későbban Statilins Taurus építtetett 
először kőből egyet. A' romai COLISKIIM (I. e.) legnagyobbik a' régi am-
phitheatrumok közt. Veronában is áll még egy (Polában egy másik), 
mellynek belsején a ' r é g i épitésmódot egészen láthatni , fentartására szor
gosan ügyelnek 's ott arénának híják. A' romai régiségeknek egyike 
sem állotta ki annyira az idő viharait , mint ezen híres épület. Formája 
tojásdad, építése módja a' Coliseuméhoz hasonlít. Ma amphitheatrumnak 
nevezik a' Francziák játékszíneink azon r é szé t , melly a' játszó helynek 
ellenében vagyon'és a' mind egyre feljebb meg feljebb emelkedő ülése
ket magában foglalja. B- L. 

A M p H 1 T R i T E , Óceanus és Tethys vagy Nereus és Doris leánya. 
Midőn Neptunus feleségül akará venni, elrejtezék előle, de ő egy del-
phin által felkeresteté, 's ezt , mivel eíhozta a' hölgyet, a'csillagok kö
zé számlálta. A. mint a' tenger istennéje és királynéja Tritonok vonják 
kagylókocsin vagy delphinen ülve képeztetik; kezében Neptunus szigo
nyát tartja. —z— 

A M P H I T R U O , Theba k i r á lya , Alcaeus f i ja , Alcmene férje. Plau-
tus szerént Moliére, e' szerént pedig Falk és Kieist mulattató vig já té
kok tárgyává választották a' Jupiter által rajta elkövettetett csinyt (1 . 
AtcMENK), mellyekben az igazi Amphitruo visszatérte 's öszvetalálko-
zasa az Ál-Amphitruo val nevettető jelenetek tárgya. —~— 

A M P L I F I C A T I O , kiszélesítés rhetoricai tekintetben. Megvan ez már 
minden bőv előadásában valamelly egyes előterjesztésnek vagy Ítéletnek. 
Mert az illy hőv előadása által különbféle viszonyoknak maga a' tétel 
is szélesittetik és mintegy kiterjesztetik. Az ampliíicatio kiváltképen a 
rhetoricai kivitelre t a r toz ik , és az a' része annak, melly ricm belső kut-
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főkből, azaz , a' megfogásból és a' tárgynak belső minemliségéből •, ha-
nt'iu külső kutfőkből van merítve. ,lde számláltatik: valamelly tárgynak 
más dolgokhoz való képestsége, nevezetesen a' hasonlatosság és ellenes
s é g , nem különben az egyetemesnek képestsége a? különöshöz, a' min a' 
példa alapul, és a' bizonyságtételek valamelly tárgy felől. A' rhetoricá-
nak némelly oskolájiban 4 részét vették fel az ékesszólást amplificatió-
nak : valamelly tételnek hasonló (ide tartozik a' hasonlat i s ) , ellenes, 
továbbá példák (különös esetek) és bizonyságtételek által való megvilá-
gositását, 's ezen megvilágositásnak, mint a' chria létalapos részének, 
Ügy kellé V főtétel tulajdonképi megállapítása után következni. Ezen 
foglalat szerént ugy lehetne az ékesszólási kiszélesítést meghatározni, 
mint valamelly tételnek olly kivitelét, mellynél az ember tul megyén an
nak közvetetlen és létalapos foglalatján, és annak más dolgokhoz való ké-
pestségénél fogva igyekszik azt megvilágosítani. A' kiszélesítés tehát 
minden esetre felteszi a' tárgynak önmaga által való tulajdonképi magya
rázatját és megállapítását, következésképen valamelly tételnek csak 
kivitelét teszi tel jesebbé, ámbár gyakran sokkal képesebb az olvasót 
és hallgatót meggyőzni és annak akaratjára munkálkodni, mint a' szo
ros magyaiázatok és megmutatások. Még szorosabb értelemben az ékes
szólási amplificatión némellyek különösen valamelly tárgj7nak példákban 
való bő kifejtegetését értik, A' görög és romai rhetorok pedig az ékes-
saólási kiszélesítésen valamelly tárgynak gondolatok és kifejezés által való 
nagyobbitását vagy kisebbítését értették ; Longinus érté a' tárgyhoz tar
tozó minden viszonzatok egybefoglalását, melly-nél fogva a ' m á r megálla
pított dolog még inkább megerősíttetik. Mind a' két meghatározást igen 
lehet egyesíteni,, mivel az illy kiszélesítésnek rendesen a' tárgy nagyítá
sa vagy kicsinyítése, 's annak a' hallgatók előtt magasztalása vagy ala-
csonyitása a' czélja. Minthogy továbbá az illy kiszélesítésnél, a' hall
gatókra való teljes hatás vétetik czélba, könnyű megfejteni, miért tévé 
Cicero 's több régi szónokok az ampliíicatiót a' beszéd foglalatjának 
öszvcsummázásával (enumeratio vagy recapitulatio) együtt a' berekesztés 
létalapos részévé ; azonban ollyankor az amplifjcatio alaítf(exaggeratiónak 
is neveztetik) csak a' tárgynak utolsó megerősítése é r te t ik , melly mel
lett a' hallgatóra kiváltképen valamelly egyetemes tételnél fogva munkál
kodni igyekeztek. 

A M P L I T Ú D Ó (tágasság). Az astronomiában igy neveztetik a ' való
ságos keleti vagy nyugoti pont és valamelly épen felkelő vagy lenyugvó 
osillag köze (amplitudn orliva , occidaa). Mind a' kettő különösen vagy 
é j s z a k i va_gy d é l i nevet visel, valamint a 'csil lag keltekor vagy nyug
takor a' láthatár éjszaki vagy déli sarkához esik közelebb. Szinte am
plitúdónak neveztetik a' BAr.r.isTicÁban (1. e.) bizonyos egyenes linea és a' 
görbe liueákról 's a' mágnestűről szóló tudományban egy szeglet. Vittel. 

A M P R I N G E N (Gáspár J ános ) , Magyarország kormányozója. (L . 
LEOPOI.D 1.) 

A M P U T A T I O , a ' tagoknak metsző instrumentumok által való elvé
tele. A' chirurgiai mivészségnek arra kell ugyan igyekezni , hogy az 
ainputatiót eltávoztassa, de még sem lehet azt több esetekben elkerülni. 
Az eddigleni orvosi tudomány szerént illyenek : 1) nagy lövéssebek, mi
dőn a' tagok teljesen öszve vannak zúzva, kivált a' lábakon, a' térdhaj-
lásban, a'czombcsontokon; 2) sokáig tartó evesedések és odvas fekélyek 
menetelekkel, mellyek csont fenét okoznak, kivált ha ugy jelennek meg, 
mint nyavalyák maradványi vagy álttételei; 3) csontfekélyek, az ugy 
nevezett fekélyes csontpnffadás, csontgyuladások és daganatok verő-érdaga-
natok miatt. 4) a' hideg fene , melly valamelly esmeretlen belső okból 
támadt,- vagy mélyen a' tagba ereszkedik; 5) rákos fekélyek ; 's 6) az 
ollyneniü daganatok i s , mellyek nagy verő erek megsértése nélkül ki nem 
irtathatnak, 'sat. Meg kell azonban vallani, hogy mind ezen okok ritkán 
elegendők ezen nagy és veszedelmes operatiónak végbevitelére, 's hogy 
az eddigleni orvosi tudomány számtalan olly esetekben fosztotta meg a' 
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szerencsétlen betegeket testrészeiktől, hol czélirányos belső saerek (Utal 
a' segedelem lehető lett volna. Nem világos e, hogy az előszámlált je
lentő esetek (indicatiók) nagy része olly belső nyavalyákon é p ü l , mel-
lyek egy illy rettenetes operatio által még inkább elmérgesittetnek, 's 
a' betegnek bizonyos halálát siet tet ik, mint a' mindennapi tapasztalás 
bizonyítja. Innen minden bizonnyal reményleni l ehe t , hogy az orvosi 
tudomány tökéletesedésével ezen operatio mindég ritkább leszen, 's reá 
csak a' legkétségbeesettebb esetek fognak okot szolgáltatni. Egyébiránt 
maga ezen operatio is időről időre tökéletesittetett. Hároni methodust 
szoktak különösen említeni. A' Ravatoné szerént (Amputafíon á deux 
Imnbeaux) három különböző bemetszések tétet tek, az első a' bőrön által, 
azután egy második körmetszés egész a 'csont ig , végre az első metszésen 
felül néhány hüvelykkel egy metszés az izmokba, melly által ezek 
inind két oldalán a' csontnak meghasittatnak, 's belőlök két bőrhasáb 
formáltatik. Ezeket egy segéd az operationál feltartja , 's akkor a' csont, 
mennél feljebb lehe t , elfürészeltetik, a' két hushasáb öszvetétet ik 's be-
gyógyittatik. — Langenbeck a' hasábokat kívülről a' csont felé irány
zott ferde metszéssel csinálja. — Mások tölcsér vagy tekeképü seblapot 
csinálnak az izomsubstantiában , mellynek hegyét a' csont formálja. A-
lansonnak ebbeli tulajdon methodusa abban á l l t , hogy a' bőrt körmetszés 
által egész az izmokig ál tmetszet te , 's akkor a' kés élét ferdén be-[és 
felfelé i rányozván, minden izmokat egész a' csontig keresztülvágott, 
ugy hogy az által tekeképü seb állott e lő , mellyben mennél feljebb elfii-
részelyén a' csontot , a' seb begyogyittatott . Ezt a' methodust azonban 
nehéz követhetősége miatt kevesen követ ték, noha az ujabb időkben 
Gráfé {egy tulajdon alakú késnek készíttetése által igen megkönnyítette. 
Leggyakrabban élnek a' körmetszés által való amputatiónak azon módjá
v a l , mellyet már Celsus előadott , 's mellyet azolta sokképen tökéletesí
tettek. Ezt követi a' hires Dupuytren is Parisban. — Ezen methodns 
szerént az operatio előtt a' verő-értörzsökök megnyomatnak, hogy a' 
vérzés megakadályoztassák, egy segéd mind két kezével megfogja a' ta
got , 's a' bőrt erősén felfelé húzza. Most két függőleges körmetszés
sel a' bőr és a' Iius egész a' csontig vágat ik, a' csontról a' csonthár-
tyácska levakartatik, 's akkor egy hasított köteléknél fogva a' husrészek 
vissza és felfelé huzatnak, 's a 'csont, mennél magasabban lehe t , elfüré
szeltetik. E' meglévén, a' véredények egy horgocska segedelmével elő
vonatnak, 's először a' nag3'obbak, azután az apróbbak selyem fonallal 
egy kétélű tőnél fogva igen gondosan leköttetnek. Megtisztítván és szá
rasztván a' seblapot, a' hasábos amputatiónál a' hushasábbal a' seb 
befedetik, 's a' szélek ragasztó flastrommal egyesittetvén kötelékkel be
köttetik. A' körmetszéses amputatiónál a' sebszéleket egymással érintés
be hozván, ezek ragasztó flastrommal olly móddal egyesittetnek, hogy 
a' sebnek valamelly részén nyílás maradjon a' nedvességnek kifolyá
s á r a , 's ekkor a' csonka tag a' seborvosi tudomány rendszabási sze
rént beköttetik. Az amputatio előadott módjainak elsőségét az esetek
nek minemüsége határozza el. A' szerencsés kimenetel az operáló ügyes
ségétől 's a' sebbel való okos bánástól függ nagyrészben. — Az apróbb 
tagoknak, mint kéz- és lábujaknak, elvétele is körül belől olly móddal 
tö r tén ik , mint a' nagyobbaké, de el lehet azokat metsző vas által is 
venni , 's ezt az operatiót daotylosmileusis-nek nevezik. Sokszor szükség 
van a' tagoknak a' csuklókban vagy izfoglalványokban való elvágására is 
(exarticulatio , enucleatio) , mit eddig igen veszedelmesnek tartottak , de 
melly Larrey tapasztalati ázerént még kevesbbé a z , mint egyéb ampu-
tatiók. Ez az operatio különbféle módokon megy végbe. Rendszerént 
egy vagy két hushasáb formáltatik az izlap befedésére, de a' melly az 
exarticulatiók miuemüségéhez képest különbféle módosítások szerént tör
ténik meg. A. Balogh Vál. 

A M K I S . I . A H B K A S . 
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. A M S TKRi) AM. Ez az egész világon hires kereskedő és a 'német-a l -
földi királyságnak, az ország sarkalatos polgári alkotmánya szerént , 
fővárosa, a' 13-ik század elején még halászfalu vol t , mellyet az Amstel 
família birt. Az emiitett század közepe táján emelkedett fel csekély vá-
rosocskává, midőn városi jusokat kapott. 1236 a' szomszéd Kenneme-
rektől , Gysbrecht van Amstelnek a' hollandi gróf Floris meggyilkolá
sában való részvétele m a t t , megtámadtatott , (elprédáltatott 's birtokosa 
belőle kikergettetett. E* szerént Amsterdam Amstellanddal a' hollandi 
grófoké l e t t , a' kik a' várost sok szép szabadságokkal ajándékozták 
meg. Kereskedése csak hamar já lábra kapott a' keleti tengeren, 's a' 
16-ik száz. hires kereskedői várossá lett. Első szerencséjét a' földes ura
ság alól grófi felsőség alá való általmenetelének, későbbi virágzó álla
potját pedig a' spanyol uraság alól lett kiszabadulásának köszönheti. Ez 
által Amsterdam az egyesült Belgiumnak legelső kereskedői városává el
mélkedett fel. Már 1585, minekutána Antwerpia ismét a' Spanyoloké 
lett, és szélesen kiterjedő kereskedése az Ainsterdamiak kezére került , 
fel kellett építeni a' városnak nyngoti uj oldalát a' régi Amsterdam mel
lett. 1503, 1612 és 1658 ismét megnagyobbittatott. 1622-ben 100,000 
lakosa volt. Mindég nevekedő nagysága szomszédjaiban végre irigységet 
gerjesztett. Leicester 1587 árulás, ' 11. Wilhelm berezeg 1650 reároha-
nás által akarta azt elfoglalni ; hanem mind a' két próbatétel rosszul ü tö t t 
k i , a' két polgármester Hooft és Bicker szemessége miatt. Az amsterda
mi polgármesterek olly nagy tekintetet szereztek ekkor magoknak a' status 
főgyülésében, hogy az a' 18-ik sz iz . első 04 esztendejében csaknem hasonló 
volt az örökös helytartóéhoz. Ezen fényes idő szakaszában Amsterdam 
olly temérdek gazdagságot gyűj tö t t , hogy Európának egy városa sem 
mérkezhetett meg vele. Itt volt minden napkeleti és napnyugoti termé
seknek főpiacza, kikötője mindég annyira tele volt hajókkal, hogy erről 
az oldalról alig lehetett a' város tornyait látni. A' Hollandiak egyenes 
szivüségének és takarékosságának hire igen előmozdította az amsterda
mi kereskedés virágzását; megakadályoztatta ellenben a' Pampns előtt 
lévő homoktorlás, a' honnan a' nagy tengeri hajók csak portékájik egy 
részének lerakása által evezhettek be. A' kereskedői hajóknak a' Znyd 
tóból Texelnél való kievezése is csak bizonyos szelek fuvásakor volt le-' 
hetséges. Végre gyakorta érezte Amsterdam a' had siilyait is. Már 
a' 17-ik száz. fényes időszakaszában 1653, Angliával folytatott háborúja 
mia t t , kereskedése annyira alászálött , hogy 4000 házában senki sem la
kott é s , a' mint i ra t ik , a' váltótáron fii nőtt. Mindazáltal a' kereske
dés újra feléledt és még az 1780—94 nyughatatlan esztendőkben i s , ki
vévén az 17S1 és 1782 angliai háborús esztendőket, meglehetős jó álla
potban volt. Hanem az országiásnak 1795 történt megváltozása olta a' 
kereskedés a' jó állapottal együtt mindég alább alább ment. Legkárosabb 
volt Amsterdamra nézve Hollandnak Francziaországgal való erőltetett 
öszveköttetése, mivel a' franczia politicát a' Francziaországgal habom
ban lévő hatalmasságok ellen követnie kellett. A' Hollandiak nyakára 
erővel tolt Bonaparte Lajos igyekezett ugyan a' hollandi kereskedésnek 
néntelly kedvezések által leendő újra felélesztésén, sőt 1808 királyi lak
helyül 's az országló szék helyéül Amsterdamot választotta; de Lajosnak 
első tette Napóleont még inkább felingerelte Holland el len, az utóbbi 
pedig, ha szinte némelly uj élelemkutfők nyíltak is fel ál tala, több te
kintetben káros volt. Hollandnak 1810 Francziaországgal lett tökéletes 
egycsittetése Amsterdamnak külső kereskedését egészen semmivé tet
te , sőt némelly rendelések, mint p. o. a' dohány monopóliumnak bevite
le és az ugy nevezett droits r éun i s , még a' belső kereskedésre is vesze
delmes következéseket húztak. Az 1813-ki zendülés Amsterdamnak haj
dani foglalatosságait ismét visszaszerezte. A'zoltaSa' kereskedés ismét 
feléledt, mivel a' régi nagy kereskedői és biztos házak temérdek tőke 
pénzei , Amsterdamnak mind portékákkal , mind váltó czédulúkkiti' való 
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kereskedésben esmeretes pontos és jó módja, ügyes vevő-kcritőji és a' 
kereskedést megkönnyítő és bátorságositó sok jó intézetei mind a' né
met-alföldi, mind a'külföldi kereskedőket Amsterdamba édcsg tik, 's ezt 
a' várost a' többi kereskedői városoknál kitetszőbbé teszik. Legneveze
tesebb in tézete i , mellyek Amsterdamnak az egész világon való kereske
dését előmozdítják, a' többek között nagy számmal lévő hajóépítő mű
he lye i , kötél- és dohányfabrikáji 's több illyenek. — Közönséges épüle
tein kiv ül Amsterdamnak 1732-b. 26,385 háza vo l t ; azt mindazáltal meg 
kell j egyezn i , hogy Hollandban egy házban (a 'házak többnyire csak Taz 
utsza felől vannak kiépítve 's 3—4 ablakok van) rendszerént csak egy ház
nép lakik. A' lakosok száma 1796-ban 217,000-et 1808-ban 208,000 te t t , 
kik közt 20,000 Zsidó volt. 1820 ellenben csak 180,000 ment a z , kik 
közt 90,010-en Reformátusok, 38,000-en Catholicusok, 's 30,000-enLutherá
nusok voltak. A' férjfi nemnek az asszonyi nemhez való iránya mintegy 
ngy van, mint 4 az 5-höz; 1817 az egészen és csak részszerént szegények 
száma 39.000 volt. Alacsony fekvéséért a' város nagyobb része karókra 
van épitve. Az Amstelt és a' csatornákat 290 hid köti öszve. Am
sterdamnak a' kikötő felől sok templomtornyainál fogva igen pompás 
tekintete v a n , valamint altaljában véve az egész városnak, ha az Am-
stel magas és 660 1. hosszú hidjáról és a' Műiden felöl való 's napkelet 
felé eső bemenetelről, az ugy nevezett plántálásról (plantage'), nézi az 
ember. Régenten Amsterdam erős vár vdlt, melly 26 bástyájával , kivált
képen vizének kiöntéseivel, még XIV. Lajost i s , ha megtámadja e? gon
dolkozásba e j te t te ; hanem 1787, minekutána a' közel lévő besánczolt fa
luk megadták magokat , Amsterdam is hasonlót cselekedett. A mostani 
hadi mesterség szerént Amsterdamot csak környékének vízzel való elbo
ntásával lehet megtar tani ; mivel a' királyi méltóságától megfosztatott 
Lajos uralkodásának vége felé Amsterdamnak a' várépitésnek uj mód
ja szerént va!ó megerősítésére tett feltétel még végre nem hajtatott. Har
lem felől való oldalát most a' halfwegeni vizrekesz, keleti oldalát pedig 
Naarden vára fedezi 's védi. —• Közönséges épületei közt kiváltképen 
hires a' hajdani tanácsház. Ennek építését Kampen Jakab kezdette el 
a' westfaliai békeség után , mellyben állapíttatott meg 1648 a' német
alföldi köztársaság függetlensége; 1655 lett egészen készen. A' tanácsház 
alatt egy pinczében v.an letéve az amsterdami bank kincse. Ez a' pom
pás épület 13,659 földbe vert karókon á l l , 282 1. hossz. 335 1. széles és 
116 1. m a g a s , 's egy kerek toronnyal ékeskedik. Belől a' 17-ik század
beli német-alföldi képfaragók és festők remek mivei vonják a' néző 
figyelmetességét magokra. Felette nagy békételenséget szült annakoká-
é r t a ' s o k német-alföldi hazafiakban a z , hogy Napóleon Lajos 1808 ezt 
a tanácsházat tette lakhelyévé, és hogy komornokok 's udvari emberek 
foglalták el a' nép tiszteletre méltó tanácsosai öszvegyülésének helyét 
V tanácskozó szálájit. A' királyi szék számára ez alkalmatossággal ren
delt szála egész Európában legszebb. A' hollandi festések pompás mu-
seuma, melly egy ideig benne vol t , most a' Trippenházba tétetett által. 
A' mostani király is ebben a' palotában , melly hajdan Stadhnijsnak ne
vezte te t t , l ak ik , ha jAmsterdamba megyén. A ' v e l e szemben lévő mér
tékekre iig3'elő tisztség Lajos Király a l a t t , hogy a' palota előtt lévő 
piacz tágasabb legyen, lerontatott 's a' westeri p iaezra tétetett által. A' 
városi tisztviselők most a' hajdani herczegek udvarában (Princzenhofe) 
tart ják gyűléseiket. A' váltótárt (Börse) , melly 1608—13 épí t te te t t , 5 
bolthajtás tartja, mellyek alatt folyik az Amstel a' Damrackba; 250 láb. 
hossz, 's 140 láb. széles. A keletindiai kereskedői társaság háza , melly-
nek nem régen egy egész szárnya , mivel gabona tárháznak használtatott, 
őszvedölt , a' status hajóépítő miihelye és a' Kattenburgon (az Ynél) lé
vő magazin most m kereskedésre és hajókázásra szolgálnak. A' szép 
Tr ippenház , mellyben gyűl öszvé a' tudományok és szép mesterségek a-
eademictja, most a' tudományok és szép mesterségek temploma; a' Fe-
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li* meritis társaság, melly a' kereskedői kar teremtménye, 's mind azt , 
a' mi csak a' leiket foglalatoskodtatja és nemesiti, előmozdítja ; a' Doctiina 
és amicitia társaság; az igen derék olvasó mnseum ; a' különbféle mu
zsikai egyesületek; a' hollandi, franczia és német já tékszínek; az Athe-
naeum illustrehez tartozó hortus medicns; a' virágzó deák oskolák és szá
mos igen jó nemzeti költők bizonyítják, melly igen becsülik az Amster
damnak IL1 tudományokat és tudósságot. Vallásos, jóltévő és jó rendet 
kedvelő érzésekre nézve tanúbizonyságul szolgálnak a' számos templo
mok, az öreg férjfiak és asszonyok ispotálya, a' szegények 's árvák há
zai , a' fenyítő haz , a' hajózási oskola, az emberiség czéljainak előmoz
dítására egyesült társaságok, a' dolgozó-, fonó- 's erkölcsjavitó intézetek. 
Számosak a' különbféle vallásbeli felekezetek templomai ; ezek közt a' 
német-alföldi Reformátusoké 10 , a' franczia Ref. 1, az Angoloké I, a' 
Romai-Catholicusoké I S ; a' Görögöknek és Örményeknek is van egy tem
plomok. Legpompásabb a ' tö l tésen lévő nj templom, mellynek prédikáló 
széke 's orgon íja valóságos remek mivek ; itt vannak de Rnyter tengeri 
vezér, a' vitéz van Galen és ama'1 nagy költő Vondel sírboltjai, itt erő
síttetett meg sok zűrzavarok 's viszontagságok utfín a' status alkot
mánya i s , a' sarkalatos törvények megállapítása és a' mostani királynak 
Mart. 20 'j 30. 1814 tett hódoló esküvés által. Az Oude Kerket Heems-
kerk , van' der Zaan, Zweerts és van der Hulst emlékoszlopai teszik 
nevezetessé, niellyeket ezen halhatatlan tengeri vitézeknek a' háládatos 
nemzet emeltetett. A' Wester templomnak igen szép tornya van. Ezen 
sok szép, jó és nagy mellett mindazáltal rossz oldalai is vannak Amster
damnak , de a' mellyek természetiek , u. m, a' nedves levegő és dögle-
Jetes szag , melly főképen nyáron alkalmatlankodik; továbbá a z , hogy 
jó forrásvize nincs , 's igen magas és keskeny házai a' lakóknak alkal
matlanok , nem lévén a' felette nagy népességnek benne elegendő alkal
matos heíye. Igen fontos Amsterdamra nézve az nj csatorna, melly a' 
kikötőtől éjszaki Hollandnak legszélsőbb csúcsáig megyén 's 26 I. mély7. 
Amsterdam kereskedésének két főakadályát hárítja e l , u. IJJ. a ' porté
káknak a' mélyen lemenő hajókból másokra való leterhelését , minek
előtte a' kikötőbe beevezheitek volna, és azt a' nehézséget, mellynél 
fogva a' nem igen mély iíiiyd tóba a' hajók ellenkező szél idején b<' és 
ki nem mehettek ; a' portékák e' szerént Amsterdamba be és Amsterdam
ból ki ezen tnl gyorsabban és olcsóbban szalittathatnak. Ezen Amster
damtól Nieuwe Diepig 14 órányira ásott csatornának, mellynek egy ré
sze posványos földön megyén keresztül , és több falukon kívül Pnrmerend 
és Alkmaar városait is érinti , legkisebb szélessége 120 1. 4 vizejtő (éclu-
ses a sas") és 2 közönséges Qécluses de pasunge^ zsilipje van , mellyek 
olly nagyok, hogy a' íineahajók is keresztül evezhetnek rajtok. A' ke
reskedők hajójit , terheikkel együt t , két nagy gőzhajó 2 nap alatt az 
egész csatornán keresztül vontatja. Ennek a' városnak topographiai orvosi 
leírása, mellyet dr. C. .1. Nieuwenhuijs ezen czim alat t : „iVoeee eener 
geneeskundige plaatsbeschrljving der Slad Amsterdam^- 1820 adott ki, 
remek munka. L—>í. 

Aittur. K T Ü M , bizonyos f igurákkal vagy bélyegekkel megjelelt test , 
p. o. k ő , érez, állatrészek 's más effélék, niellyeket a' babonás ember 
magánál hord , hogy magát általok a' nyavalyáktól 's megigézésektől megó-
ja. A' név, mint maga a' dolog is, napkeletről ered, még pedig leghihe- • 
többen az Araboktól, kiknél azt hamail-nak vagy függeléknek nevezik; 
a' deák amollire-tól voló szármáztatás gyenge alapon épül. Mint a' kő 
és érez malasztzálogok (talismanok) könnyebb pótlékát , fiatalabbnak kell 
ezt amazoknál ta r tani , de annál kiterjedtebb is érette az amuletumokkal 
való élés ; mert a 'Törököknél 's Középasia lakójináj senki sincs nélküle. 
A' keresztény Európában a' Zsidók voltak annak elterjesztőji. Legneve
zetesebb talán a ' ' vo l t , mellyet lord Byron haláláig hordott egy tokocs-
kában testén: egy ördög3zövetség Sátán és Salamon köz t , melly á'tal 
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min len ki ázt h o r d t a , az elsőnek incselkedése! ellen bátorságba (étetett. 
LnAllg. Zeit.''' 1825, Beil. 55.) Az amuletnmok a' régi népeknél, p. 0. 
Egyiptomiaknál, Görögöknél, Romaiaknái igen szokásban voltak. A' 
Basilidianusok a' Pogányoktól áltvették az azokkal való élést. Azókumu-
letumai kőből vo l tak , mellybe ezen szó Abraxas volt vésve. Sok ba
bonát űztek az amuletumokkal a' Zsidók a' nyavalyák elűzésére. Az el
ső századokban sok Keresztények hordtak egy hallal, minta 'Megvál tó pél
daképével, megjeielt ainuietumot, melly sokszor a' kereszt fájából volt 
készi tve , vágy valanielly sz. Írásbeli hellyel jelelt pántlikákat. A' lao-
dicaeai egyházi zsinatban hivatal elvesztése alatt megtiltatott a' keresz
tény papoknak az amuletnmok hordása. Az arab tudománynak és 
astrologiának elterjedésével, elterjedtek az Arabok astrologiai amuletu-
inai vagy az u. n. TAI.ISMAVOK is (1. e.) nyugoton. Azon apró szentek 
képe i , mellyeket a' nápolyi hajósok magoknál hordanak , nem egyebek, 
mint amuletnmok. A' Törökök , Tibet iek, Chinaiak és sok más népek 
mai napon is igen hisznek azokban ; sőt liuropának csaknem minden tar
tományiban , ellen nem állván a ' tudományos miveltség 's felvilágosodás
ban való előmenetel, vannak, kik az illynemü bűbájosságoknak tisztelő-
j i . Vol tak , kik tudományosan is igyekeztek az illy dolgok lehetőségét 
megmutatni. A' hires Boyle , midőn a1 test lyukacskájiról (pórusairól) 
s zó l , felhozza ezek sokságának megbizonyitásául az amnletumakat, mint 
jjéldájit a' külső kifolyások behatásának a' tes tbe , 's azt mondja, hogy 
ű sok illynemü külső gyógyszerek hathatóságáról meg van győzetve, 
mellyre felhozza például , hogy neki egykor nagyon folyván orra vére, 
's nem tudván azt semmikép megállítani, egy emberkaponya multát csak 
addig tartván bőréhez , mjg a' moh megmelegedett , orrvérfolyása meg
szűnt. A' luagnetismiis is felhozta minapában isidét az amuletumokkal 
való é lés t , de természetesokokból, mivel t. i. némelly substantiák gyógy-
ereje részént a' külső hozzáérés által nyilatkozik k i , ' r é s z é n t mivel azok 
munkásságát a' képzelődő erő előmozdítja. L. Passavaut 's „ünters. über 
4. Lebensmagnetismus etc." (Fkf. a. M, 1821). A. li. V. 

A M U R A T H , I. M V R A D. 
A sí 0 s E T T A, könnyű 1 ft. ágyú, a* hegyközti hározban használható, 

töltése áll I ft. 14 latqs óntekéből és 10 ft. puskaporból. Öt gradusnyi felemel
tetéssel 1137 lépésnyire foganattal lő. Most az amusetták már használatban 
nincsenek, hanem a' mostani 1 ft. hegyi ágyujink kipótolják azokat. K. K. 

A M Y O T ( J a k a b ) , szül. 1513 Meluuben, tanult Parisban , 's főkép 
a ' g ö r ö g és romai l i teraturát kedvelte, mellynek azután a' bourgesi nni-
versitasban 10 évig vala tanítója. 1. Ferencz Bellósaneban apáttá , IX. 
Károly auxerrei püspökké, Francziaország nagyalaniizsmírává 's a' párisi 
nniversitas. curatorává t e t t e , III. Henrik pedig a' Sz. Lélek rendjével a-
jándékozta meg; de mivel a' ligával t a r to t t , á' nagyalamizsnárságtól el
esett. Megholt 1593, A. szászadjának jelesebb tudósai közé tartozik, for
dított Plutarchusáról azt mondja Racine, „Ó stylusában olly kellem (gra-
ce) vagyon, melly jelenkori nyelvünkön el nem é r h e t ő . " Megjelent az 
először Parisban 1559 's köv.; legujobblag illy czimmel: Oeuvres de 
l'lutarque, traduit par J. Arnyai, avec des no(es et des obsermtions 
par Mrs. Brotiers et J. F. T'auvilliers. Sonv. edit. revue, forr. ef uug-
menl. 'sat . (Paris 1801 és köv.) 

A N A. Ezen két szótag vezetéknévhez kapcsolva plly gyűjteményt 
képzel te t , mellyben valameily nevezetes személy elmésségei, sajátságai, 
magaviseletében rendességei állanak, a' mikből azt egészen élőnkbe te
remve látjuk. A' túsz apró emberkékről is örömest suttog, annál inkább 
figyelmet gerjeszte elejétől fogva a' nagy ember magáról. Hogy evett, 
hogy beszél t , kivált miféle szerelmecskéji vol tak, ezek elbeszélése va
lóságos innep szokott lenni. De lélekvizsgáló okost is érdekel az elfe
l é , azért már Xenophon és Laertei Diogenes feljegyzett minden oL 
lyan vqnást , melly által a' leir t görög személynek egészen lelkébe lehet 
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pillantani. Hlyének leiesése által mutatja Aulus Géllius is a ' Romait. 
Ouintilianus szerént, Ciceróról egy szabadosa irta fel annak minden t ré -
fá j i t , 's Maecenas apró kellemességei, mellyekkel eszes vendégeit czifra 
ebédjeinél kötelezé l e , ismét ennek szabadosa által jutottak köz tudo
másra. De ezek gyűjteménye még nem e' név alatt volt: Ci ceroniana, 
Maecenasiana; a' tudományok visszaállításakor adták legelőször Scaliger 
mondásainak e' czimet: Scaligeriana. Különösen a ' Franczia kapta fel, 
az e' hirre költ firma alatt hamar kész akarmelly kedvencz véleményt 
is világ elejébe repíteni. Ott nála a ' sok: Hue t iana , Menagiana , Pog-
giana, Moliériana, Pironiana, Voltairiana, Bonapartiana, Biévriana, 
Brunetiana, Pot ier iana, Pradt iana , a ' különös tárgyakról lévők pedig 
így: Parisiaua, Revoltitiana, Polissoniana, lvrogniana. A' Németeknél 
esmertesek a ' Taubmanniana és Luther Márton „Asztali t réfáj i" 's Ni-
cölaitól: Anekdoták a ' nagy királyról. Ide tartozhatok Mátyás király 
elevenkedései is Galeotus Martiustól, Hlyen ana forog fen sok Erdődi 
Lajosról, Turóczi Károlyról, báró Naláczy Istvánról 's bár ezután köz
tünk is lenne efféle elmések savas mondásainak egybegyüjtője. Némelly 
könyvtárban az ana egészen külön osztály, D. G. 

A N A B A P T I S T Á K , 1. K E R E S Z T S É G I S M É T L Ő K. 
A N A C A S I S (sugárhajlás) , I. S v o Á n T Ö R E S. 
A N A C H A R S I S , vándor Scythák nemzetéből eredt híres bölcs , k i 

körül-belől 600 esztendővel élt Krisztus előtt. Atyja Gniirus királyi vér
ből e rede t t , 's anyja görög származású volt. Megtanulván ettől a' gö
rög nyelvet , lángra gyúlt esmérni a ' Görögök törvényeit , erkölcseit és 
literaturáját , 's megnyervén a 'királytól , hogy Athénébe mehessen követ
ségbe, a' szélvészes fekete tengeren keresztül ezen hires városba sie
tett . Ott mindenek felett a ' Görögök akkori legnagyobb bölcsének So-
lounak társaságára vágyott. Önföldije Foxaris veseté be hozzá, 'a 
mondják, hogy midőn megizente volna egy szolgától, hogy Anacharsis 
Scytha kíván elfogadtatni mint barát és vendég, ezt izente neki vissza 
Solon: , ,A 'barátságot legjobb otthon kö tn i " mellyre Anacharsis ezt fe
leié: „Engedje hát Solon, ki otthon van , hogy barátja lehessek, 's fo
gadjon házába." Solon, elbámulván ezen helyes feleleten, elfogadá őt , 
's bizodálmára is méltónak találván, barátságára méltatá. llly jeles ta
nító által a' Görögök bölcscségébe 's literaturájába béavattatván , általa 
az első házakba is bevezet tetet t , 's az Athenebeliektől első idegen vé
tetett be mint polgár. Több esztendők után sok esmeretekkel gazdagít
va , elhagyván Athénét, bejárta a ' világ nagy részét , 's fáradhatatlan 
szorgalommal nevelvén mindenütt lelkének kincseit , hazájába önveszté-
re visszatért. Földijei t. i. a' görög bölcseségnek és tudománynak el
lenségei lévén, midőn ő, noha suril erdők lombjaitól fedve, Cybelének 
áldoznék, Saulius királytól , k i , mint Herodotus mondja, testvére volt, 
nyíllal megöletett. ]gy veszett el a ' scytha philosophns, kit erkölcsei
nek szelídsége, magas lelke 's mély elméje nemzetén felülemelt. Ritka 
ékesszóló tehetsége, alkalmat adott a ' scytha ékesszólás magasztalására. 
Hogy az orvostudományban is járatos volt , Plutarchus írja. Munkáji el
vesztek , de sok elmés mondási emlékezetben maradtak. A' régi írók, 
mint Cicero, A'alerius Maximus, Laér t ins , Maximus Tyrius 's mások 
dicséretesen emlékeznek róla. Az ujabb időkben Anacharsis utazása 
alapul szolgált Barthéle'my hires munkájának: „Voyáge dii jeunp Ana
charsis en Grece" melly néhány esztendőkkel ezelőtt magyarra is le
fordíttatott. (Kolosvárt 1820. 8. kötetben.) A. Balogh Fái. 

AN A c H o R E T A, ollynemü szerzetes, ki magányban é l , tulajdon 
neve remete. Azon szerzetesek ellenben, kik társaságban élnek, Coenobi-
táknak neveztetnek. 

A N A C H R O N I S M Ü S (kortévesztés), egy hiba fa' chronologiában), 
nielly akkor követtetik e l , midőn valamelly történet kelleténél régibb-, 
nek vagy ujabbnak állíttatik. T« 
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A S A C O I K T H O N , a ' grammaticában és rhetoricában a ' constructio 
következetességének hijánya. Ez abban á l l , hogy valame!ly utótétel az 
előtétéiből grammatice nem származik , vagy egészen kimarad. A' sok 
közbevetett tételek mel le t t , mellyeket nem könnyű ál tnézni , könnyen 
előáll ez a' hiba. De gyakran valamelly beszélőnek vagy Írónak vigyá
zatlanságából is következik. Azonban, minthogy az illy hijány vala
melly szenvedelmes állapotból is e redhet , tehát az anacoluthon alkal
maztatása a' szenvedelmek ábrázolásakor characteristicai kinyomásra 
használtathatik és szépséggé felemeltethetik. Például szolgálhat Tereid 
tius Hecyrájából a' szenvedelemtől felháborodott Pamphiltis beszédje: 
Nam nos omnes... quibus est alicunde aliquis objectts lábos, 
Omne quod est inlerea tempus, pn'iis quam id rescitum est^ lucro est, 
Némelly anacoluthonok sajátjai bizonyos nyelveknek. 

A N A C R E O N , a' görög legjelesb 9 lyricus egyike, szül. Teosban 
Ioniában, 's 500 K. e. virágzott. Po lycra tes , Samos tyrannnsa, udva
rába hitta m e g , 's barátsággal viseltetett iránta. Itt éneidé A., a' bor-
és szerelemtől lelkesülve, kellemes dalait. Meghalván Polycra tes , Athé
nébe men t , 's Hypparchustól nagy megkülönböztetéssel fogadtatott. En
nek eleste Athénét elhagyni k inszer i té , 's hihetőlég Teosba té r t 
vissza. Midőn pedig lonia Dárius ellen támadt fel, Abderában kerese 
menedéket , hol vidámon 's boldogul élte öreg napjait 's 85 észt. korá
ban megholt. Teos pénzére verette képé t , 's szobra Athénében az Acto-
polison állott. Költeményeinek csak kis része jutot t hozzánk. 5 könyv
ből csak 68 A. nevét viselő költeményt b í runk , 's ezek közül is csak 
néhányat esmér Anacreonéinak a' eritica. Gyengéded ideálok ezek a 
lyrai poesisben , mellyeket természeti könnyüség 's naiv kellemek kísér
nek ; mi nehéz1 ezen tulajdonságok e lé rése , bizonyítják számtalan sze
rencsétlen utánazártok, mellyek az A n a c r c o n i dalok nevére nem mél
tók. Anacreon metrumát , melly róla vette nevét , közönségesen három
lábú jambusoknak tartják végütéssel, Hermáim szerént ioiiicus a' majori
ból áll anacrusissal í g y : 

p o. 
Ujabb időkben A. költeményei számos kiadásokban jelentek meg. Egyes 
ódákat gróf Desewffy Jósef, Kazioczi Ferericz! íés ddet. Földi fordítot
tak m a g y a r r a , mellyeket folyó írásainkban láthatni. 

A N A O R U S I S , a' muzsikában előjátékot, a ' metric íban pedig felütést 
vagy előszótagot teszen. (L. T I Í K S I S . ) 

A N A r> Y o K R N E, (azaz , a' tengerből kelő), Venus mellékneve. 
Apelles leábrázolta ezen jelenetet , 's némellyek szerént Campaspe, Nagy 
Sándor kedvese, mások szeréntPhryne szolgált neki példaképül. E z , a' 
mint regélik, Eleusisban, Neptunus innepe alkalmával, a' nép láttára le-
vétkezek, felolclá haját 's feredni méné a' tengerbe, hogy láttassa a' 
festővel, mint emelkedék Venus a' hullámokból. (L. P H R Y N E . ) Augustus 
idejében ezen kép Romába került. —z— 

A S A S O O S , a ' Biblia betű szerériti alkalmaztatásának egyik módja. 
Anagoge szerént magyarázni a 'Bibl iá t annyit t e sz , mint annak betű sze-
rénti értelmét főbb és menn5'ei dolgokra alkalmaztatni, p. o. a' szomba
ti nyugalmat a' mennyei nyugalomra vinni vagy amazon ezt érteni. Effé
le hibás magyarázatok vagy példázódások ezelőtt kivált a' prediká-
cziókban és épületre irt könyvekben nagyon szokásban vol tak, p. o. az 
énekek énekében előforduló vőlegény a 'Krisztusról , a' mennyasszony az 
anyaszentegyházról magyaráztatot t , 's ezen képek játékos alkalmaztatása 
egész a' botránkoztatásig vitetett. Az ujabb időkben a' mysticusok ezen 
ízetlen játékot ismét kezdik gyakorolni. K. J. 
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A N A G R A M M A , egy vagy több szónak visszáról olvasásából vagy 
a' hetük múskénti elraka'sából kifejlö más értelem. R é t , visszáról t é r , 
kár, rák anagramma, 's ez is mind az : dgíTti, l^aríj; adnlator , laudator; 
testamentum, mulat mentei1; Democritus, ttocet risum; logica, caligo. 
Fauler , Laufer. Ezen játsziság régen nagyobb divatban vol t , felülírá
sok is készültek csztendoszámmal anagrammában. Calvinns azzal tette ki 
nevét Instifiitióji czimlapján igy Alcuinus. De a' leleményes eszű későbben 
's ma is mulattat effélével társaságot. Ebből Louis guatorziéme Hoi de Francé 
et de Kavarre, ezt kérések ki u 'gyakran győzött sergü'XIV. Lajos idejé
ben^ l a , Dieu confnndra larmíe qui osera te resisler. Ezen két szóban: 
revtilutinn francuise, milly nevezetesség lapang ! Ln Corse lajinira^ és ez : 
l'eto. Berlin deák nevéből lierolikiim ezt fejtik ki Sí. Fridi ik idejében, lu
men oríi. Magyarban ezen szóból: káposzta 28, ebből petrezselyem 30, ke
resztény-bői 6 1 , 's még ebből: szép leány csókja 173 egészen egyéb értel
mű szót hozhat ki az azokkal nebelgeni akaró. I la illy anagramma kisiité-
sére egykét betűt ki kell hagyni, már nem tiszta. D. G. 

A N A K I . K T . Két illyen nevű pápa élt. Az első martyr volt 91 észt. 
Ennek tulajdoníttatik, hogy Komát 25 parochiára osztotta. A' második 
egy Zsidónak unokája, elébbi nevén Leoni P é t e r ; clugnyi barát volt ; 
btóbb cardinalis és pápai követ Franczia- és Angolországokban. Pápává 
lett 1130, tőle vette Roger a' siciliai király nevet, l l .Lo tha r cs. ellen is 
jól védelmezte magát, és megh. 1138. G. I. 

A S A L Í C T A , tulajdoilkép kiválogatottat jelent. Különösen pedig 
több vagy csak egy Íróból is kiválogatott öszve nem függő helyek 's 
töredékek gyűjteményei neveztetnek igy: 

A X A L K M M A , görög neve bizonyos kerek képnek, mellyen a' világ 
golyóbisa különbféle kerekei ugy vannak lerajzolva, a' mint azokat a' 
szem bizonyos helyeztetésből látja. Kiváltképen az árnyékórák készítésé
ben éltek vele a' régiek. Ptolemaeus egy könyvet irt ^Analemma''- czini 
alatt , mellyet az időtől szenvedett csorbák kifoltozgatásival (Comman-
din Fridr. ultal)Manutius Pál Romában kiadott 1562. Auaiemiiía némelly 
íróknál annyit is t e s z , mint ASTIIOLAMUM (I. e.) vagy PIJANÜPHAKRIIIM 
(1. e.); mások mind a' három igét egy értelemben veszik. Tittel; 

A N A L Ó G I A , eredetiképen jelenti valamelly dolognak bizonyos te -
kintetekben való képestségét (reittlio), hasonlóságát vagy egye/ilőségét. 
Valamelly dolognak esmerete, melly csupán e' képestségen épü l , a n a 
l ó g i á i e s m e r e t n e k neveztetik. Ha pedig két dolognak illy hasonló 
vagy bizonyos tudva lévő tekintetben egyenlő voltából azoknak egyéb 
tekintetekben is hasonló létére vagy azoknak egymással még. nagyobb 
egyezésére következést húzunk, az illy okoskodás a' logicában a n a l ó 
g i á i o k o s k o d á s n a k neveztetik, melly a ' valószínűségen (v. hihetősé-
gen) felül nem emelkedik. Használtatik ez az okoskodás az irók tolmá
csolásai körül (tolmácsolati vagy hermeneuticai analógja), kiváltképen 
pedig a' szent írás magyarázatja kö rü l , a' hol a' szent írásnak a' hit
ágazatokban való megegyezése feltétetik (analógia fidei); továbbá a' tör-
véiiyszahások alkalmaztatása körü l , melly szerén t , midőn valamelly 
törvénynek meghatározott végzései nincsenek, a' törvényeknek hasonló 
esetekben hozott végzéseikkel való egybehasonlitás szerént hozatik íté
let; végre a' gyakorló orvostudományban a' gyógyszerek alkalmaztatása 
körül. Nagy részek a' tapasztalati természettudomány tételeinek ezen 
az okoskodáson épü l , V midőn mennél több jelenetek tapasztaltattak, 
annál nagyobb megegyezés tétetik fel azok között. A' nyelvtudományban 
értetik az analógián a' szók képzésében való megegyezés; A' niatbesisben 
bizonyos mennyiségi relatiók egyezése, valamint két quantitativ nagyság 
egyenlőségének förmnláji is analógiáknak neveztetnek. A. li. S. 

A N A L Y S I S , feloldozás, szétbontás. A' philosophiában analj sisnek 
nevezzük azt a' logicai munkát , melly szerént valamelly adatott közön
séges megfogást, annak tökéletes felvilágosítása vége t t , annak egyszerű 
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czimereire feloldozunk. Az a1 megfogás ped ig , melly egy másiknak, 
mellyben befoglaltatik, felbontszolása által nyeretik m e g , ebben a1 te
kintetben analyticus megfogásnak neveztetik. A' philosophiaban az ana-
lyticus methodus az, melly szerént a' feltételestől vagy a' következetek
től indul ki az ember , és ugy megyén fel azon alapokra vagy feltéte
lekre , mellyek alatt valami egyTedül lehetséges. Inkább lehetne regressi-
vának (visszamenőnek) nevezni, megkülönböztetésül a' syntheticus úttól 
(1. S Y N T H E S I S ) , úgymint a' melly előremenő (progressir). Innen könnyű 
felvenni annak alkalmaztatását és használását. Analytice teszen az em
ber vizsgálatokat, mikor a' tapasztalatnak következésén kezdvén a' dol
got , azokat a' környülményeket, mellyek közt a ' tapasztalatot tenni kell, 
az ahhoz kívántató előkészületet vagy a 'próbatétel t ugy igyekszik meg
határozni , hogy a' kívánt megfogás vagy tétel határozottan és bizonyo
san kijőjön./ Ellenben a' syntheticus ut abban á l l , hogy az ember bizo
nyos eló'-e való feltevésekből indul k i , mint előtételekből, és a' termé
szet által hozatja ki a' következtetést, melly azokból folyik. A.B.S. 

AN AkY sí s (fejtő tudomány), mint rendbeszedett tudomány, az II.n. 
t iszta mathesisnek azon szakasza, melly állandó és változandó értékű 
mennyiségeknek mindenféle öszveszerkeztetéséből származott formákkal 
foglalatoskodik. Czélja, mindennemű mathesisbeli kérdés megfejtése, 
melly okból találgató mesterségnek is neveztethetnék. Kiterjedésére néz
ve határokat nem esmér. Az algebrával olly szövetségben van , mint a' 
remek miv olly eszközzel, melly híjával el nem készülhetett volna, vagy 
mint az algebra a' betüszámvetéssel. Miolta az analysis folyamatba jött, 
szokás annak könnyebb részeiből többet vagy kevesebbet az algebrával 
egyetemben, mintegy kóstolónak vagy toldalék gyanánt előadni. Innen 
támadt az analysis felosztása a U és f ő b b r a n g ú nemekre, melly osz
tálynak határi természetesen ez okból különbféle kiterjedésüek, csak 
annyi bizonyos, hogy a' difftrentialis és inlegralit, avagy egy szóval 
az iufinitetimalii culculus a' főrangú analysis tulajdon birtokához szám
láltatik. Nevetséges volna, i t t ezen tudom nyról , melly az emberi el
mének legfelségesebb szüleménye, csak valamennyire érthető rajzola* 
tot is adni akarni. Ezen roppant alkotmány főépitóniesterinek nerei : 
Newton , Le ibni tz , Bernoulli testvérek (Jakab és J á n o s ) , Alembert, 
Eu le r , Maclaurin, Lagrange , Laplace , Legendre , Argobast , Poisson, 
Gaust. Könnyebb megtanulása végett sok másokon kívül igen jó köny
veket í r t ak : Bezout , Lacai l le , Lacro ix , Unger 's hazánkban Makó 
és főképen Pasquich. Megjegyzésre mé l tó , hogy hajdanában az ana
lys i s , mint azt Pappus (alexandriai híres mathematicus a' 4-ik szá-
Kadból) Coltectioties mat/temalicae czimii munkájiból esmérjük ,| egészen 
geometriai tárgyakra vala sor i tva, melly tehát a' mostani analysisnek 
csak része. Tiltel, 

A N A M O R P H O S I S , h S z K M I R Á N T i 
A N A N A s, a' bromelia egy neme, 's legkellemetesb gyümölcstermő 

plántája a' tropicus tartományoknak , melly meleg házakban nálunk is te
nyészik. Az amerikai szigeteken olly nagy gyümölcsöket terem t, hogy 
eggyel több emberek jól lakhatnak. Ezen leves gyümölcsnek hasonlítha
tatlan szaga, a' földi e p e r , birsalma és muskatalszőlő szagát egjesiti 
magában, 's ingerlő savanykás édes, illatos ize azt a' gazdagok kedvelt cse
megéjévé tette. Hiják királyalmának 's ezukorkenyérnekis. Ai Balogh Pál. 

A N A P A K S T Ü S , 1. R H T T H M D S . 
A N A P H O R A , egy rhetoricai figura, melly ngyan azon szónak vagy 

ugyanazon szókötésnek több egymás után következő tételek elején való 
ismétlésében á l l , midőn ellenben ugyan azon egy szónak vagy ugyan azon 
szókötésnek az illy tételek végén való ismétlése epiphorának vagy ho-
moioteleutonnak neveztetik; Némellyek az anaphorát nemi megfogás gya
nánt tekint ik , és az elsőbb fajt epahaphorának nevezik. Hlyen anaphora 
van ebben: , ,A ' vallás más valami; 's bizony sokkal méltóságosabb 's hí-
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stony sokkal feljebb való , mintsem hogy azt a' mivészség kiszolgáltató* 
jának tekinteni lehetne." L á t n i v a l ó , hogy azanaphora olly figura, melly 
a1 hathatóságot akarja előmozditani, de épi-u ez. könnyen toganatlanná 
válik valamelly oratornál az igen gyakori ismételés á l ta l , a' mint ez a ' 
predikácz.iók körül sokszor megtörténik. 

A N A R C H I A , fejedelmetlenség, valamelly országnak vagy polgári 
társaságnak azon állapotja, midőn köz igazgatása nincsen. Mivel pedig 
igazgatás nélkül a ' polgári társaság fennem ál lhat , minthogy a' köz czél 
elérésére, a' mi egyedül való oka a' polgári társaságok öszveszövetkezé-
sének, okvetetlenül közigazgatás is szükséges;-magából következik, hogy 
a' fejedelmetlenség, mint a' polgári társaság czéljaival ellenkező állapot, 
a' rendetlenség állapotja, és a' polgárok boldogságát veszedelembe hozván, 
's igy a' polgári társaság felbomlását egyenesen maga után húzván, ter-
mészetlensége miatt állandó soha sem lehet , hanem csak rendkívüli oko
zatokból származik 's elenyészik, a ' mit Magyarország is több ízben ta
pasztalt. Th. 

A N A S T A S I A , I . ANDRÁS király felesége (1. e.). 
A N A T H E M A , Istentől megátkoztatott. Ezzel a ' szóval szokás a/, 

egyházi számkivetést kifejezni. Azért valakire anathemát mondani , vagy 
valakit anathematisálni annyit t e sz , mint az egyházból számkivetni vagy 
kitiltani. 

A N A T Ó M I A (a' görög uvxTíiimi-hü] , melly azt teszi szétvágni, szét
darabolni), bontszolás mestersége. A' mennyiben az állati testek vizsgá
lásával foglalatoskodik, zootomiának is nevezik. Az anatómia a ' termé
szeti) istoriának egy része , 's az orvosi tudomány legfontosb segédtudo
mányi közé tartozik. A' legrégibb népeknél nem igen volt .szokásban az 
emberi test felbontása. A' régi Egyiptomaiak nagyon utálták a z t , mert 
szokás volt nálok a z t , kinek a"' holtak bebalzsamozásánál fel kellett azok 
hasát metszeni, kövei hajigálni meg. A' Görögöket vallások alaptételei 
akadályoztatták az anatómiával való foglalatoskodásban, a' holt embe-
rek testét mennél hamarabb el kellvén nálok temetni. Még Hippocrates 
idejében is igen középszerűek voltak az anatómiai esmeretek, 's hihetőleg 
az állatok felbontásából vétet tek; de még is a' csontalkat esmerete mes
szebb ment már. Midőn későbben a ' Ptolemaeusok alatt egyiptomi Ale
xandria lett a' tudományok és niivészségek ülö helyévé, a' chalcedoni 
Herophilus az anatómiát is magas fokára vitte a ' tökéletességnek (300 
Kr. e.). O sok emberi holt testet felbontott, 's Celsus tanúbizonysága 
szerént, még arra is nyert engedelmet, hogy a ' gonosztévőket elevenen 
felnyithassa, noha ezt nem lehet közelebb bebizonyítani. Sok fontos fel
fedezésekkel gazdagította ő az anatómiát , p. o. az agyvelőről, az idegek 
fnnctiójiról, a' fodorháj ereiről , mellyek a' májba mennek 'sat. Erasi-
stratus, ki vele egykorú vol t , csaknem még többet tet t az anatómiában. 
Az agyvelő alkatjában többeket még világosabban meghatározott , az üres 
vérérben neveket adott az ajtócskáknak, mellyek még mostanig szokás
ban vannak. Későbben ismét keveset gondoltak az anatómiával , kivált 
az Enipiricusnk. Galenus, ki Alexandriában nyerte miveltetését (131 
észt. Kr. u.) , az akkori 's azelőtti orvosok minden anatómiai esmereteit 
öszvegyüjtötte, de ngy lá tszik , hogy maga nem igen vitte elébbre az 
anatómiát, mivel többnyire állatok bontszolásával foglalatoskodott, 's-
mit ott talál t , azt alkalmaztatá az emberi testalkatra. Az Arabok az ana
tómiával nem gondoltak, mivel vallások több czikkelyei tilták a z t , innen 
orvosaik csak a1 Görögöknek, különösen Galenusnak Írásaiból merítették 
az anatómiai esmereteket. Igy maradt tehát az anatómia több százado
kon keresztül. Csak a' 14-ik században állottak egyes férjh'ak e l ó , kik 
nem elégedvén meg az cddjgleiii anatómiai esmeretekkel , magok mertek 
anatómiai vizsgálódásokat tenni. Az emberi holt testek felbontszolásától 
való babonás félelem, melly eddig uralkodott , lassanként tűnni kezdett, 
több gondolkozás szabadságát ébresztvén fel a' philosophia szelleme az 
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emberek között. Mondini de Luzzi bolognai professor bontott fel elő
ször nyilvávosan 1315 két holt testet , 's azután nem sokára az emberi 
testnek egy leírását is adta ki , nielly noha benne sok helytelenségek 
voltak, sokáig anatómiai kézi könyv gyanánt szolgált. ..Ezen időtől fog
va szokásban vol t , hogy esztendőnként egyszer kétszer minden univer-
sitasókban nyilvános emberi holt-testbontszolások tétettek. Azonban csak 
lassanként emelkedett az anatómia, mivel a 'bontszolasok által csak Gale-
nus Írásait 's Mondini kézi könyvét igyekeztek magyarázni. Csak Mon-
tagnana , padnai profegsor a' tizenötödik században, dicsekedhetett azzal, 
hogj tizennégy holt testet bontott fe l , a' mi akkor sok volt. A' tizenha
todik században mindenfelé nagyhírű anatómusok álltak elő , 's az anató
mia stúdiuma, ismét közonségesbbé lett. Fallopius, Eustachius, Botari 
l ius , Varolius és sok mások uj felfedezésekkel gazdagították az anató
miát. Harvey a' vérforgást fedezte fel 's mutatta meg 161!). Több híres 
anatómusok éltek a' tizenhetetlik században i s , kik közül különösen azok, 
kik az organismus egyes részeinek vizsgalásaival foglalatoskodtak, ismét 
sok felfedezéseket tettek. Így mutatta meg p. o. Wirsung a' fodorháj-
mirigycsőt , Schneider a' taknyos hártyát 'sat. A' tizennyolczadik szá
zadban hirt szerzettek magoknak anatómiai felfedezéseik által: l 'acchioni, 
Valsalva, K e i l , Lancisi , Ru i sh , Ha l l e r , Boerhaave^ Vicq d' Azyr, 
és sok mások. Az ujabb időkből különös említést érdemelnek Meckel, 
L o d e r , Re i l , B i c h a t , W a l t e r , sok másokon kivül , mint hires anatómu
sok. Az anatómiát vizsgálódásinak tárgya szerént közönségesre és kü
lönösre osztják. Az első altaljában vizsgálja a' test állató része i t , mel
lyek minden orgánumokkal 's egyes rendszerekkel közösök p. o. a' reczés 
szövetet , melly a' test minden képeleteinek ősanyagját t e sz i , a' csontok, 
k ö t ő k , izmok és inak, idegek, véredéinek 's egyéb részek alkatját és 
állató részeit. A' második az életmivek egyes gruppjait vagy egész 
rendszereket ir l e , különösen azok formáját, felosztását, egymás közt 
's a' szomszéd részekkel való öszvefüggéaét. Az anatómia különbféle «sz-. 
tályait a ' tes t részei szerént nevezik e l , mintosteologia, csonltodomány; 
myologia, izomtudomány; desmologia, kötők és inak tudománya; splan-
chuologia, belek tudománya, hova a' tüdők, gyomor és az egész bélcsator
na , a' máj , l é p , vesék és hó lyag , gyomormirigy 'Sat. számláltatnak; 
angiologia, a' nedvességet vivő edényekről szóló tudomány, nevezetesen 
a' véredényekről, mellyek verő- és vérerekre oszlanak, lymphás edények
ről , mellyek részént a' belekből szíják fel a' tejnedvet, részént az egész 
testben eí vannak oszolva, hogy az elválasztott nedvességeket felvegyék, 
és a' vérbe visszavezessék; nevrologia, az idegrendszerről és az ágyveiőről 
szóló tudomány; dermologia, a' bőr leírása. A. B. 1'. 

A N A T Ó M I A I K K S Z I T M K N y E K. AZ állati testek és testrészek sub-
Stantiáját, mellyek ,az életiség elvesztése után jelen állapotjokból felbom-
lani 's uj öszveköttetésekre lépni igyekeznek, az emberi mesterség 'által 
még lehet tartani. Az orvosra nézve fontos, a' nyavalya által megsértett 
organisatiókat ezen betegség változtatta állapotjokban 's ellendarabul 
ugyan azon orgánumot sértetlen állapotjában megtartani , practicus haszon 
véget t ; más oidalról az egészséges testrészekből készített anatómiai ké
szítmények anatómiai oktatásul szolgálnak. Az anatómiai készítménye
ket vagy kiszárasztás által lehet megtartani , mint a' csontváznál, vagy 
folyósságokban, p. o. borléiben, terpentinolajban ' sa t . , mint a' beleknél 
's más lágy részeinél a' testnek, vagy végre injectio (befecskendés) ál
tal. A' befecskendésnek az edényeknél szokták hasznát venni , mellyek-
nek menetelét 's elágazásaid világossá tenni , 's mellyeknek formáját meg
akarjak tartani. Az edény kezdete, p. o. az aorta a' verő ereknél , egy 
fecskendőnél fogva megtöltetik valamclly lágy festett massával, melly az
után az edények minden ágaiba elterjeszkedik, azokat feldoniboritja és 
láthatókká teszi. Ezzel a' móddal a' legfinomabb hajszál edénykéket is vi
lágosan elő lehet állítani. A' befecskendezendő massa rendszerént szap-
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pan-, szurok-, olaj-és terpentinvegyelékből á l l , mellyhez még ralamelly 
festő substantiát is tesznek, p. o. veresét a' verő e r e k , zöldet vagy ké
ket a' vérerek, fejéret a' lymphás edények számára. Az igen finom edé
nyekbe, p. o. beszívó lymphás edényekbe, kénesőt szoktak fecskendeni, annak 
szerfelett nagy eloszthatósága miatt. Száraz praeparatumok a' minden lágy 
részektől megtisztított, kifőzött és megfejéritett csontok, a' természetes 
csontvázak és a' befedő, de áltlátszó íirnájsszal bevont lágy formaiatok, mint 
az izmok, belek 'stef. Mennél hirtelenebb megtörténhetik a' készítmények
nek szánt orgánumok kiszárasztása, annál jobban meg is maradnak azok. A' 
16—22°- u alkohol, mennél szinetlcnebb, annál jobban megtartja a 'praepa-
ratumokat; mihelyt erősebb az, azonnal elront minden szilieket. Szoktak kö
zönséges vagy igen erős spanyol borson lehúzott alkoholt is használni egy 
kevés sósavannyal. Az erős folyadékokkal, mint minap fasavahnyal , való 
mosás a' praeparatumoknak majd fejérséget, majd keménységet ad. Kivált 
azon csontoknál szükséges a' mosás, mellyek rothadtak voltak. Az izmokat 
ki szokták cserzeni, 's mind a z t , niit a' férgektől vagy a' nedves levegő 
ártalmas befolyásától félteni l e h e t , czélirányos firnajsszal szokták be
vonni. Az igy elkészített praeparatumokat vagy valamelly kemény testre, 
vagy pedig rámában szokták felállítani. A' praeparatumoknak folyadé
kokban való tartására közönségesen tiszta üvegeket használnak, mellye-
ket olly erősen bedugnak, hogy hozzájok semmi levegő ne férkezhessék; 
mert a ' p o r , levegő, nedvesség, melegség, h idegség , nap , férgek 's 
végre maga az idő is azt elrontani igyekeznek, mit csak a' mesterség 
tud sokáig megőrzeni. A' megromlott készítmények restauratiója ritkán 
tökéletes. A. 13. F. 

A N A X A G O R A S , egy a ' legjelesb ioniai philosophusok közül , szül. 
Clazomenében Ioniában, a' 70 olympi ásnak első évében (500 Kr. e.) , gaz
dag és előkelő szüléktől ; a' philosophiára adta magát Anaximenes alatt, 
mások szerént a' maga földije Hermotimns a l a t t , 20 észt. korában uta
zásra men t , megjárta Egyiptomot és minden tar tományokat , a' hol a' 
tudományok virágzottak , 's azután megtelepedék Athénében. Itten szoros 
egybeköttetésbe lépett Periclessel , 's csak hamar az előkelő polgárokat, 
úgymint Archelaust (Perdiccas macedóniai király természeti fi j á t , a' ki 
maga is !) évig uralkodott) és Enripidest tanítványi közé számlálá. A' 
természeti tudományok mély stúdiuma olly karba tévé ő t , hogy a' 
napnak 's holdnak fogyatkozásit, földrengést és eg3'éb jeleneteket kima
gyarázná; de ellenséginek fondorlati által istenkáromlás gyanújába es
vén és bevádoltatván, kénytelen vala Athénét elhagyni. Elméne tehát 
Lampsarnsba, hol 3 észt. múlva megholt 72 észt. korában. Okfője ez va
la : „Semmiből semmi sem lesz ." Azért is chaost és minden testek ala
pos alkotó része gyanánt bizonyos nemű atomokat vett fel , mellyek az 
áltatok képzendő testekkel egyenlő természetűek valának. Ezek az ato
mok, önmagokban mozgással nem birván, e g y m á s , hasonlóan örökkéva
l ó , az anyagtól különböző, lelki lény által mozdittattak meg kezdetben, 
mellyet'ő NoSs-nak (mens) 'nevezett. Ezen mozgás által és a' hasonlat-
lan részek elválasztása 's a' hasonlók öszverakása által képződött a' világ; 
a' földi testek alászáltak, mig az aether vagy a' tüz a' felsőbb tájakon 
széledt el. Azonban ő a' csillagzatokat is földi természetiteknek tar tá , 
's többek közt a' napot egy izzó kőmassának, nagyobbnak a' Peloponne-
susnál. A' tejutról azt h i t te , hogy az a' napnak ragyogványa, valamint 
a' szivárvány. A' földet laposnak , a' holdat egy homályos , lakható test
nek monda, melly a' maga világát a' naptól veszi; az üstökös csillago
kat pedig vándorló csillagoknak. Az érzékenységekről azt á l l i tá , hogy 
azok bennünket megcsalnak, és az észt tekinté a' válóság kútfejének. 
Egyébként azon lelki princípiumnak felvételééit őt sokan legelső theistá-
nak nézték a' philosophusok között. Azon, hogy követőji legyenek, nem 
igyekezett soha , nem is állított fel semmi sectát. Tanítványa Archelaus 
azonban mindenben az ő nyomdokát követ te , és a' ioniai philosophiát 
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Athénébe egészen általvitte. Si-haiibach kiadá .,.Anaxugorae fragm. c. 
comment. et vita''- (Lipsiában 1827.). A. Ji. S. 

A N A X I M A N D K R , Praxiades f i ja , Thales tanítványa és földije. 
Szül. 610 (Kr. e.) Miletnsban. A' szerént , a' mit Diogenes Laert ius, Eu-
demns és Plutarchus felőle irnak , megkülönböztetett érdemű astronomus 
és geographns volt. T. i. ő volt volna mindenek előtt a z , a' ki az ecli-
ptica hajlását GNOMON által (1. e.) meghatározta; a' hold fényét a 'napétól 
kölcsönöztetni tanította; a' föld gömbölyű formáját megesmérte, a' föld
golyóbist és mappákat feltalálta 'sat. Azonban Delambre a' régi astrpno-
miáról irt históriájában a' fen emiitett tanuságokat rostára vetvén, A. 
érdemeit tetemesen lealacsonyítja. Qliistoirc de 1' astronomie ancienne 
Vol. 1. pag. 15.). Tittel. 

« A N A X I M K N E S , Miletusból, virágzott az 56 olympias körül (556 
Kr. e . ) , Auaximander tanítványa volt , kinek tanításaitól mindazáltal el
hajlott. Az ő véleménye szerént a' levegő (KJJJ) vala minden dolgoknak 
ősi e l eme , meilynek véghetetlen, isteni és szüntelen mozgó erőt tulajdo
n í to t t ; az emberi lelket is nem egyébnek hitte élő és érző levegőnél. Azt 
á l l i t á , hogy az égnek külső kerülete földből van; a' csillagok földtestek, 
körülömöh e tüzmateriával; a ' n a p , meilynek futása határozza meg egye
dül az évszaka i t , lapos mint egy t á n y é r , valamint a' levegőben függő 
föld is. Apollóniái Diogenes szélesebben kifejté az ó tudományát. A.B.S. 

A N C H I S K S , Capysfi ja , Tros dédunokája. Venus , elragadtatva A. 
szépségétől , Ida hegyén (mások szerént a' Simois mellett) phrygíai pász-
torné képében látogatta meg őt, 's Aeneas volt szerelmek gyümölcse. Tró
ja elfoglaltatásakor válain vitte ki Aeneas atyját az égő városból, 's hajó
ra ült vele. Az öreg Siciliában holt meg. Egy más rege azt mondja, hogy 
Jupiter villáma sújtotta le, mivel mámorában Venus titkát kibeszélte. —:— 

A N C I L I . O N , 1) D á v i d , szül. Metzben 1617, tanult Genfben, 
Meauxban calvinista prédikátor l e t t , 's a' nantesi edictnm visszahuzatá-
sakor elhagyá hazájá t , 's mint franczia prédikátor Berlinben hm. 1092. 
Irományai közül , mellyek nem igen számosak .voltak , egy sem maradt 
fen. — 2) K á r o l y , az elébbinek fija, szül. Metzben 1650, elejénte 
parlamenti ügyvéd va la , későbben atyját követé Berlinbe, hol a' fran
czia gyarmatok (réfugiés) directora, utóbb főbírája, ennekutána követsé
gi tanácsnok, a' király historiographusa és a' franczia cellegium igazga
tója lett. Megholt 1715. Irományai közül emlékezetesek: ^Histoire de 
1' étaltlissement des Francait réfugiés dans les étals de Brandenbourgi1, 

(Berlin 1690) „Wlélanges criliqiies de litéralure (Basel 1098). — 3) 
D á v i d , Károly öccse , szül. Metzben 1670, atyja után prédikátorrá lett 
Berl inben, későbben kir. cabineti prédikátor. Mh. 1723. A' porosz ki
rály Angliába, Hollandba, Lengyel- és Magyarországba's Neufschatel-
lie küldötte volt bizományokkal, meliyeket' ura megelégedésére vitt vég
be. •— 4) L a j o s F r i d r i k , szül. 1740, mh. 1814 mint főconsist. ta
nácsnok 's a' franczia egyház prédikátora. Több értekezései a' „Mém. 
de V acad. des Sciences de Berliné-ben jelentek meg. Fija 5) F r i d r i k 
(János Pé t e r ) , szül. 1769, elejénte a' kir. katonai academiánál professor 
vo l t , későbben a' koronaherczeg nevelője l e t t , 's a' polgári érdem- és 
a' veres sasrendet megnyerte. Most valós. titk. követségi tanácsnok, 's 
1815 olta a' külső dolgokra ügyelő ministeriiimban a' politicai osztály di
rectora. Mint író esmeretes „Mélanges de litérature et de pliilosop/iie" 
(Berlin 1801) „ Tableau des revnlnlions de sysléme politique de 1' Evrope 
depuis la fin da 15 siécleíí (legújabb kiadás Paris 1823) 'sat. mnnkáji ál
tal. „ Z a r l'ermittelung der Extrémé in den Meinungen'-'- (Berlin 1828)-
jának még csak első része: „G'eschic/ile und PoliíiJt" jelent meg. 

A X C O N A , az anconai delegatiónak és hajdani markgrófságnak fő
városa , a' velenczei tengeröbölnél, egy püspök lakja, 17,330 lakossal, 
kik közt 5000 Zs idó , kikötője igen szép , mel lyet , valamint a' várost 
magát i s , már a' legrégibb írók dicsérnek. Trajanus romai császár 
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partjait márvánnyal rakatta k i , a' miért a' háládatos polgárok neki egy 
még most is a' Mólón álló emlékoszlopot emeltek fejér márványból. A. 
1732 szabad kikötővé té te te t t , és kikötője eliszaposadása mellett i s , esz
tendőnként 1100 hajótól látogattatik m e g , a' honnan a' város kereske
dése, valamint fabrikáji is, igen jó karban vannak. Van vesztegháza is. A' r é 
gi híres vár , mellyet a' Romaiak, Gothusok, Longobárdok és Saracenek 
több Ízben lerontottak; de omladékaiból önereje által ismét felemelke
dett köztársasággá, 1532 a' pápától fortély által megvétetett és környé
kével együtt az egyházi statushoz kapcsoltatott. Az Oroszok, Törökök 
és Austriaiak által való ostromoitatasa 1709, midőn franczia gen. Meunier 
által sokáig vitézül oltalinaztatott , igen nevezetes vo l t , mivel a ' falain 
legelőször lobogó orosz zászló az austriai katonaság által levet te tet t , és 
ez által Pál császárnak a' szövetségesekkel való szerencsétlen meghasonlásá-
ra ok adatott. 1815 olta csak a' fellegvár van még megerősítve. L—IÍ. 

A N C Y I . os i s , csuklók merevénysége, szorosb értelemben a ' csuk
lók mozdulhatlan egyesülése, öszvenövése. Nemigazi ancylosis a' csuk
lók néminemű görbesége. A' nyavalya létezését a' szemmellátás árulja el. 
Sokszor ezen nyavalyával más tagok éktelenito görbesége 's a' hallás 
csontocskajinak ancylosisával s iketség, az alsó állkapcza azon nyavalyá
jával nennághatás »an társaságban. Az ancylosis a' beteg tag elsovány-
kozását 's vérzéseket , verő-érdaganatokat és gyengült emésztést , sőt ha
lált is okozhat. Ezen nyavalyák kezdetében a' beteg tagjaiban fájdalmas, 
mozgáskor kisebb nagyobb csörgést , gyengeséget , a' tagnak nehezebb 
kiegyenesithetését szokta észrevenni, mint az egészséges állapotban. 
Rendszerént többféle okokból szokott az ancylosis előállani , 's részént 
az egész test organismusára, részéut csak a1 merevény tagra munkál. 
Sokszor az ancylosis örökségi, "s a' vénség és a' i'érjfi nem inkábbaiája van 
annak vetve, mint az asszonyi. Az igazi ancylosis gyógyithatlan, ' s m á r a ' 
nemigazit is igen nehéz egészen meggyógyítani. Beíolyhatik ezen nyavalya 
előállására a' nemi ösztön zabolátlan kielégítése is. A. B. JK 
' ' A N D A N T E (menóleg), egy a ' muzsikai főmozgások közü l , 's mint
egy áltmenetel a' lassú mozgástól a' csendes és középszerűre. Néha hoz
zá adatik von moto, 's iliyenkor elevenebb előadást kii án. A n d an t i n ó , az 
andante és allegretto között mintegy középút , és igy ennél valamivel 
lassúbb, amannál pedig sebesebb. Az andante rzimü darabot nem csak 
halkkal, hanem lágy kifejezéssel és kellemetescn is kell játszani. J. 

A M I K Ás (Szent ) , Péter apóst, bátyja és Krisztustól először neve
zett tanítvány. Mind ketten halászok voltak; de lemondtak ezen foglala
tosságokról, 's az Idvezitót követték. Andrásnak viszontagságai Jézus 
halála után bizonytalanok ; a' közönséges vélemény szerént keresztre fe
szíttetett. Az Oroszok őt tartják apostoloknak, kitől az evangéliumot 
vették legyen; a' Scotusok pedig őt tartják országok védszentjének. A' 
kereszténység első esztendejiben neve alatt volt egy evangélium es-
meretes , de sem e z , sem a' neve alatt esmeretes acták nem tőle 
> annak. (1. I. 

A N D R Á S 1., Kopasz László f i ja , Magyarország királya 1047—1061. 
Kevéssel I. ISTVÁN halála előtt (1. e.) Béla és Leventa becseivel kibujdo
sot t , és elébb ugyan Lengyelországban tar tózkodék, azután pedig Jaros-
lawhoz, a' kiowi fejedelemhez, ment, a' kinek leányát Anastasiát feleségül 
vette. Itt laktában azt az izenetet hozták neki Viska, Bua és Bukna, 
hogy a' békételen Magyarok Csanádon Pétertől másod ízben is megta
gadták az engedelmességet, és őt kívánják királyokká. Bejött tehát Le
venta val együtt az országba, a' hol Abaujvár alatt számos Magyarok
kal találkozott oszve, a 'k ik Vata szószólójuk.által azt kivánák tő le , hogy 
engedné vissza a' nemzetnek ősi vallását. Nem ellenkezett ekkor András, 
a' minek a' lett a' következése, hogy a' békételének a' ker. egyházaknak 
's papoknak esének, és pusztítást 's öldöklést követének el azokon. Ek
kor vesztette el életét a' csauádi püspök GHI.LÉRT is (1. e.). Német Péternek 
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megfogatásra után Székes-Fejérv árra ment András , és a' három életben ma
radt püspöktől, a' mi eléggé csudálatos, keresztény szertartással megko
ronáztatott 1047. Kevéssel azután Leventának, a' pogány vallás tüzes 
pártfogójának, halálával, azt a' parancsolatot a d t a , hogy feje 's jószága 
vesztése alatt kiki ója magát a' pogány szertartásoktól , és I. István tör
vényei tmegtar t sa ; melly parancsolatnak volt is 'fogaiiatja, midőn a' ker. 
vallás pártfogóji váratlan nagy számmal fegy verkeznének fel a' király mel
lett. Reményié András , hogy ez által megengeszteli Péter hatalmas 
pártfogóját III. Henrik császár t , a' kinek ezen felül meggyőzetetthez il
lő ajánlásokat tett. De ezeknek kívánt foganatját nem lá tván, a' vitéz és 
hadban jártas Bélát a' külföldről magához hitta i, az ország harmadját 
neki ál taladta, 's magának még fija nem lévén, a' korona örökségével is 
megbiztatta. III. Henr ik , a' ki addig a' felzendült Német-Alföldiek csi-
lapitásában foglalatoskodik va la , 1051 hadakat vezérelt Magyarországja 
és Buda tájára előnyomult, de a' hol a' Béla vezérlése alatt ellenálló Magya
roktól megveretet t , ésmegfutamodott népének elhányt vértjei Vértes ne
vet-adtak a' vidék hegysorának. A' következő esztendőben sikeretlenül 
vitta Henrik Posonyt ; I X . L e o romai pápa pedig közbe vetvén magát, 
egyezést eszközölt a' hadakozó felek között 1053, mellynél fogva András 
a' Lajta bal partjának Péter és Aba által történt odaejigedését megerősí
tet te , a' romai-német birodalom pedig Magyarországon való felsőségétől 
elesett. Állandóbbá tet te a' békeséget a' császárnak kevéssel azután be. 
következett ha lá la , fijának IV. Henriknek gyermek kora és Judit 
(mások szerént Sofia) leánykájának Salamon , András 6 esztendős fija, 
számára való eljegyeztetése; melly után azonnal megkoronáztatta Andiás 
Salamont 1058. Ez a' dolog idegenséget szült a' korona örökségével meg
biztatott Béla és királyi bátyja, közö t t , melly háborúra ütött ki. András 
kincsét és fiját Mölkre küldötte Erneszt anstriai marchio oltalma a l á , és 
német segítő seregekkel öccse ellen indult , a' ki lengyel hadakkal a' Ti
száig nyomult volt b e , a' hol számos Magyarok is gyűltek zászlóji alá. 
I t t csatára kelt a' dolog; a 'Németek megverettek és nagyobb részént el
hullottak, a' köszvényes király pedig a' tolongásban lováról leesvén, a' 
futóktól agyo.i tiportatott 1061. Holt teste a' tihanyi klastromba vitetett, 
a' mellyet ő állított vala fel. Fáhri l'ál. 

A N D R Á S II. (Jerusalemi), III. Béla királynak második Ijja, Ma
gyarország királya 1205—1235. (Elébbi történeteit 1. BKI.A 111. és IMIIK 
királyok alatt) . Uralkodásának első 9 esztendejében a' Halics és Wla-
dlmir miatt több vágytársak között támadott és folytatott visszálkodá-
sok oda vonák figyelmét. Mint örököse apja III. Béla által azon 
tartományokon szerzett felsőségnek, az oda való Bojároktól is meghiva, 
általkelt hadjaival a' Kárpáton, és többnyire ott tartózkodék ; fegyven s 
közbenjárásának pedig a' lett a' kimenetele, hogy 1214 második fija, 
a' 6 esztendős Kálmán, a' halicsi 's wladimiri rendek kívánsága szerént, 
egyéb követelők elmellózésével, azon tartományok királyává koronázta
tott , feleségül pedig eljegyeztetett neki Lesko lengyel herczegnek 3 
esztendős leánya Salome, a' ki akkor mindjárt Magyarországra hoza
tott . Ben az országban az alatt Gertrúd k i rá lyné , a' Tirolban birtokos 
Meráni berezeg leánya, kinek férje mindenben engede és kedvét töl
t e , kénye szerént gazdálkodék. Az ő kívánságára Bertold nevű fiatal 
V eg3'házi emberhez illó esmeretekben járatlan testvére kalocsai érsek, 
k é , azután a' letett Bank bán helyébe horvát- 's dalmátországi bánná, 
sőt erdélyi vajdává 's bács-bodrogi főispánnyá is tétetett. A' királyné 
másik tes tvére , a' bambergi püspök Ekbert i s , minekutána püspökségét 
Filep németországi király megöletésében való részvétele miatt elvesz
tette , Magyarországra jöt t 's a' királyi udvarban tar tózkodék. a' hol 
nagy becsületben tartaték 's bőven megajándékoztaték. Mind a' ketten 
pedig fennyen és megvetőleg viselek magokat a' hazafiak iránt. RJS a' 
dolog nem csekély zngolódást szült az országban; sőt 1209 a' spalatroi 
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gróf Domaldo némclly magyarországi utasokat fogatott e l , a' kiknek 
leveleiből kitctszék, hogy a' békételenektől Geiza herczeg (I. BKI,A 
Hl.) fijainak meghívására valának küldve. Midőn pedig 1213 ismét Ha-
licsba ment volna a' k i r á ly , feleségére 's Bertold érsekre bízván egé
szen az országot, az akkor nádorispányságot viselő Bank szép feleségén, 
a' királyné szobájában 's hihetőleg ennek segedelmével, erőszakot tett 
Ekbert. Erre a' békételenek tanácsában elvégeztetett a' királyné megö
letése, és az esztergálni érsekkel Jánossal közöltetett a' szándék. A' 
kitől midőn kétséges értelmű válasz érkezett volna , helybenhagyásra 
magyarázák a' közlők, és a' bihari főispány Péter a' nádorispánytól 
vezettetve a' királyné szobájában teremvén, ezt felkonczolta ; mások a1 

királyi palotát ki rabolták, és a' nagyobbik királyi pecsét is eltűnt ezen 
zűrzavarban. Ekbert még jókor elillantott. A' királyné emberei viszont 
a' következő éjjel Péter fűispányt és ennek társait megfojtották ; Bank 
nádorispány lakolása bizonytalan. Ugyan azon idő tájban a' kalocsai ér
sek lakására is reáütöttek az ellene agyarkodók , és azt kirabolták; 
maga Bertold élete mentésére az országból kitakarodott. A' király ha
zajövetele után a' bűnösöket megbüntetni nem m e r t e , hanem uj házas
ságra lépvén Jolantával , Courtenai Péter atixerrei franczia gróf leányá
val; ezt 1216 megkoronáztat ta , melly alkalmatossággal vetélkedés tá
madván az esztergami érsek és a' veszprémi püspök közöt t , a' pápa azt 
í té l te , hogy a' királyné megkoronázása az utolsót illeti. — Konstanti
nápolyban 1204 olta, a' mikor franczia keresztes hadak megvették volt 
a' várost, ugy nevezett latán császárok uralkodáuak. Ezeknek másodika, 
Flandriai Henr ik , 1216 meghalálozván, némellyek a' választás jusával 
birok közül 11. Andráshoz küldöttek, és őt a' császári méltósággal 
megkínálták. Hajlék az elfogadásra András , és a' szent háborúra Ha-
licsnak megbékéltetése olta régi fogadása szerént tett készületeit siet-
teté. Azonban a' Velenczeiek befolyása által András ipja Courtenai Pé
ter választatott császárrá. Megnyugodt ebben András , és minekutána 
legidósebbik fiját, a' 11 esztendős mindjárt születése után megkoronáz
tatott Bé lá t , ifjabbik királynak h i rde t te , igazgatóul pedig az eszter
gami érseket Jánost rendelte volna melléje, 1217-ben 10,000 lovassal és 
erdélyi szász gyalogsággal elindult az Adria felé, Spalatróban bérlett 
velenczei hajókra szálott külföldi hadi társaival együtt , 's útjában Cy-
prus szigetén kikötvén, elvitte onnan magával a' cyprusi királyt Lu-
gighani Hugót és az ott tartózkodó jerusalemi királyt Briennei Jánost, 
és vélek együtt Palaestina partjára szálott Acre (Ptolemais) városánál. 
A' hatalmas és vitéz Saladin halála után birodalma, az ő maradéka, az 
Ejubitak között részekre szaggattatott vala. De még sem vittek semmit 
véghez András és hadi tá rsa i ; a' minek főoka a' közöttök támadott 
egyenetlenség és irigység vala. A' Tábor hegyén fekvő várnak vívásá
ban szövetségeseitől e lhagyatván, lemondott András a' további hada
kozásról, és főképen minekutána méregnek tulajdonított betegségéből 
felépült 's országából nyughatatlanitó híreket vett volna, haza indult 
Kis-Asián keresztül, a' hol a' nicaeai görög császárnak Eascaris Theo-
doruak leányát Mariát Béla fijának eijegyezte, 's által is vette. Ezen 
útjáról Jerusaleminek szokott neveztetni , holott igen kétséges, hogy volt 
e valaha magában Jerusalemben, a' mellyet akkor a' hitetlenek birának. 
Haza érkezvén 1218 észt. elején, az országot nagy zűrzavarban találta. 
Mert távollétében az ország nagyai a' korona jószágainak és jövedel
meinek nagy részét magokhoz ragadták , a' hatalmasak mindent kények 
.szirént cselekedtek, a 'gyengébbeket elnyomták, az igazság és jó rend 
felbomlott, Kálmán Mstislaw orosz fejedelem által Halicsból kikergettetett 
vala. Az utolsó ugyan magyar hadak által rövid időre visszaállíttatott, 
de minekutána jegyesével Saloméval együtt Mstislaw fogságába került 
volna, kénytelen volt András Halicsot és Wladimrrt 1221 a' győzedel
mesnek általengedni a' magyar korona felsősége alatt. Királyi jöredel-
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mének visszaszerzésére 's öregbítésére olly módokat választa András, a' 
mellyek nagy békételenséget gerjesztenek az országban. Ide tartozik fő
képen az erőszakkal szerzett jószágok 's az érdem felett és nélkül nyert 
királyi adományok visszavétele, 's a' korona jövedelmének Zsidók és 
Jsmaelitak (Mohammed vallása^ követő Bolgárok) kezére való bizása. 
Az első felingerié az érdekletteket, az utolsó áltálján fogva ártalmas va-
la az országnak. Ehhez járult az i s , hogy a' békételenek és a' király 
ellen oltalmat keresők az ifjabbik királyhoz Bélához folyamodának, egye
dül ő általa reménylvén sérelmeik orvoslását, a' király lelkében pedig an
nak udvari emberei, főképen Dienes nádorispány, gyanakodást 's idegen
séget gerjesztenek hja i r án t ; a 'miből nagy meghasonlás lett, a 'melly ve
szedelemmel fenyegeté az országot. Ennek elhárítására, a' midőn már kö
zel fegyverre kelt volna a' dolog a' két király közöt t , a' pápa 's né-
melly egyházi 's világi főemberek unszolására ország gyűlése tartatott 
1222, a ' mellynek 31 czikkelybe foglalt végzése a r a n y b u l l á n a k 
neveztetik. Ebben megállapittatott a' két királynak egymáshoz való 
k ö z e , kifejeztettek a' nemesség sarkalatos jusa i , eltöröltettek némelly 
kártékony visszaélések. Különös figyelemre méltó az utolsó czikkely 
berekesztése, a' melly az ország minden rendbeli nemeseit arra az eset
re , ha a' király ezen végzés szabásai ellen cselekednék, meghatalmazza, 
hogy neki ellenmondjanak és ellenálljanak. De ezen végzés után sem 
állott helyre az általa irányzott béke és jó r e n d , sőt Béla az apjával 
támadt nj visszálkodások miatt Eeopold anstriai herczeghez vette ma
g á t , 's uj békéltetés lett szükségessé, a' visszaélések feumaradtak , a' 
korona jószágainak főképen Béla által Sürgetett visszaszedése bosszantá 
az érdekletteket. Hijába reményltetett a' bajnak foganatos kiirtása az 
1231 országos végzéstől, a' mellyben az arany bulla megerősíttetett, 
és szabásai megbővittettek és megvilágosíttattak , a' nemesek ellenmon
dása 's ellenállása helyébe pedig az esztergami érseknek arra való meg
hatalmazása t é te te t t , hogy a' királyt az anyaszentegyházból kizárhas
s a , mert nem csak hogy nem javult általa az ország állapotja, sőt egy 
részről némelly békételenek annyira mentek , hogy a' királyi ház ellen 
öszveeskiidnének , és II. Fridrik austriai herczeget hinák meg a' kirá
lyi székre; más részről pedig az egyházi kar neheztelése is napról napra 
nevekedék, és arra bírta Robertet , az esztergami érseket , hogy 1232 
az országot tilalom alá t enné , Dienes nádorispányt pedig és egyéb ta . 
nácsadójit a' királynak az . anyaszentegyházból kirekesztené. A' király
nak a' pápához való folyamodása az egyházi fenyíték visszavételét esz
közöl te , és az 1233 egyezést szülte, a' melly által magát a' király az 
egyházi kar jósainak szoros megtartására esküvéssel kötelezte. Ugyan 
ebben 's a' következő esztendőben András és Béla szerencsésen hadafto-
zának az austriai herczeggel, a' ki a' békételenekkel egyetértésre lépett 
va la , és őt nagy summa pénzen való békevásárlásra kinszeriték. Tágul
ván egy kevéssé bajai , 1234 harmadik házasságra lépett az özvegy ki
rály Beatrixxal, az estei marchio Aldrovaudini leányával, de már 1235 
megholt. Érdélyországra nézve említést érdemel , hogy 1211 a' n é m e t 
v i t é z i r e n d n e k vagy S z e n t M a r i a v i t é z e i n e k adta II. András 
a' Bárczaságot, a' hol Marienburgot 's talán Brassót (Kronstadt) is ők 
építették. De már 1224 mint felesleg való adományt, minthogy a'Szászok 
elégségesek volnának a ' ta r tomány védelmére, visszavette; és a' Szászok
nak a1 Bárpzasággal együtt azt a'szabadságlevelet adta, a 'melly polgári al
kotmányoknak alapja. Panaszt tett ugyan a' rend a' pápánál, és ez több 
izben fenyegetéssel kiváná annak visszaállítását, de minekutána 1226 Kon
rád , a' masowi herczeg Lengyelországban, segitségiil hitta volna a ' ren
det a'szomszéd pogány Poroszok el len, és ezeknek földjét neki ajánlotta 
volna, elhallgatott ez a 'Bárczaság iránt való követelésével. Fábri J'ál. 

A N D R Á S 111. (Velenczei), Magyarország királya 1290—1301. Ész
téi Bea t r ix , 11. András harmadik felesége, minekutána az országból el-
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szökött volna (1. M:r.i IV. ) , bátyjánál Istvánt s zü l t e , a' ki különbféle 
viszontagságai után Velenczébe jutot t , a' hol feleségül nyerte Morosini 
(mások szerént Mauroceno) gazdag patrícius leányát Tomasinát , a' kitől 
szül. V e l e n r z e i A n d r á s . Ez 1286 IV. LÁszr,é alatt (l.e.) Tótország her-
czegévé tétetet t , de kevés idő ntulva, austriai krónikák szerént , Trigaui 
Arnold gróftól vendégségre hivatván, le tar tóztat tatot t , és általada-
tott Albrecht austriai berezegnek , a' ki őt Bécsben egy darabig berezegi 
módon tar lá , de a' miolta András a' vadászatból visszatérő Albrechtnek 
az austriai nemességgel együtt elejébe lovagolni nem aka r t , királyi szár
mazására nézve ezt tnegalacsonyitásnak áll í tván, azolta mindent megta-
gada tőle Albrecht , ngy hogy András nagy fogyatkozásra juta . IV. 
László halála után az ország nagyainak Árpád férjfl maradékához hü fe
lekezete két szerzetest küldött Bécsbe. Ezek szerzetes köntösbe öltöz
tetvén Andrást, hajóra ültek ve l e , és a' Duna hátán Budára hozták. A' 
honi krónikák és történet írók, Engelen kivül , hallgatnak ezekrő l , és 
egyenesen Dalmátországból hozzák be András t , a 'ki 1290 Fennéna nevű fe
leségével, a'kujavi lengyel berezeg leányával , együtt Székes-Eejérváron 
megkoronáztatott. Mindjárt azután egy Ál-Andrassal támadott baja , a' 
ki az 1278 meghalálozott András herczegnek, V. ISTVÁN (1. e.) fijának, 
adá ki m a g á t , és Lengyelországból némelly honiak biztatására bejött, 
de a' vitéz Sós Györgytől kiűzetvén, futtában vizbe fnlt. Erősebb 
vetélkedő társa vala Albrecht austriai he rczeg , a' ki apjától, Rudolf 
császár tól , minden jns nélkül adománylevelet nyert volt Magyarország
ról . De ezt is letette András. Mert 1291 Bécsig előnyomulván hadjai-
val , 's a ' v á r alját felégetvén, lemondásra 's a' még IV. László alatt 
elfoglalt magyarországi váraknak és helységeknek visszaadására kinszeri-
tette a' többrevágyó szomszédot. Azonban a' nápolyi királyné Maria, 
Y. ISTVÁN leánya (I. e.), vélt jusát fijára Martellus Károlyra ruházta volt 
a' pápának helybenhagyásával , és annak részére tudta vonni Dalmátor-
szágban ugyan a' hatalmas Brebir i , Magyarországban pedig főképen 
Német-Ujvári (Glissingeni) grófokat. András tehát anyját Tomasi
n á t , és bátyját Morosini Albertet Velenczéből magához h iva t ta , az 
utolsót tótországi herczeggé t e t t e , és ott személyesen beiktatta védel
min" Kárqly pártosai ellen. Visszajövet a? leselkedő Német-Újváriak fog
ságába került a' k i r á ly , és csak nagy summa pénzen válthatta meg ma
gát ; a' miért azután ama' pártosokat az ország ellenségeinek hirdettet
te , az esztergami érsek Lodomér által az anyaszentegyházból kizárat ta , 

•és több vára ika t , nevezetesen Kőszeget elfoglaltatta. IV. Miklós pápa 
halála után két esztendőnél, tovább üresen állván a' sz. szék , és e' miatt 
egy darabig nyugta lévén, bejára András az országot Omode nádoris-
pánnyal, ítéletet t á r t a , a' nem igaz utón idegen kézre került kir,ályi jó
szágokat visszaszedé, a' jó rendet mindenütt helyreállítani igyekezel,. 
Megerősíteni láttaték királyi székét Martellus Károlynak 1295 töi tént 
halála, és Fennéna elhunyta után Ágnessel, Albrecht leányával, való egy
bekelése 's uj ipjával való szoros szövetsége , mellynél fogva hadi sereg
gel seirité azt Adolf császár ellen 1298, ugy hogy Albrecht nagy rész
ben Zólyomi Demeter gróf és Madacs Pál által vezérlett magyar hadi tár
sainak köszönhette Adolfon nyert győzedelmet és császárságra való e-
meltetését; mindenek felett pedig az ugyan abban 's a' következő 1299 
a'Rákos mezején tar tatot t nagy országgyűlés , az első a' maga nemében, 
a' mellyen az egész nemesség személy szerént vala jelen a' Kunok 's 
Szászok követeivel e g y ü t t , 's a' mellynek fővégzése a' v o l t , hogy III. 
Andrást, mint Árpád valóságos maradékát , mindnyájan természetes ki
rályoknak 's uroknak esmérik. De az alatt V i l i . Bonifaciu? pápa Mar
tellus Károlynak elmaradott fiacskáját Róbert Károlyt Magyarország 
királyának esmérte , és Csényi Gergelyt, az akkor nála mulató eszterga-
mi érseket , a' maga képviselőjévé tette Magyarországon, a' ki a' szám
kivetett Német-Ujváriakkal együtt be jö t t , az egyházi rendet a' rákosi 
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gyűlésről Veszprémbe i déz t e , hogy ott a' király felett Ítéletet tartson, 
az engedetleneket egyházkivetéssel fenyegette. Er re az országgyűlés 
berekeszte te t t , a ' k i r á l y ' s a' rendek fegyvert fogtak, Gecgely a' Német-
Ujváriakkal együtt Horvátországba vonta magát , 's Róbert Károlyt , a' 
kit a' Brebiri grófok oda hoztak vol t , 1300 Zágrábban megkoronázta: 
Ugyan abban az esztendőben a' király anyja Tomasina , 1301 pedig ma
ga a' király is megholt méreg által. Ugy mondják, hogy asztali kése 
vala megmérgesitve. Ő volt Árpádnak utolsó férjfi maradéka (I. MÁRK) . 
Első házasságából v.iló egyetlen leánya , a' 7 esztendős Ersébet, a' cseh 
kii-, herozegnek Wenczelnek vala eljegyezve, de apja halála után mosto
ha anyjával Ágnessel együt t , hihetőképen Albrecht császár akaratja sze
r é n t , apáczává lett. Fábri Vál. 

A N D R Á S , herczegek. 1 ) A n d r á s , II. András király harmadik 
fija (I. MÁRK. ) . 2) A n d r á s , V. István király második fija (1. ISTVÁN 
V. és LÁszr.ö JV.). 3) A n d r á s , I. Károly magyar király fija, szül. 
1327. Róbert nápolyi király egyetértésével még kisded korában a' kis 
Joanna férjének és általa idővel Nápoly királyának szánva, hogy az oda 
való nyelvet és szokásokat jó előre magáévá tehesse , már 0 esztendős 
korában Nápolyba v i te te t t , hol a' kézfogás mindjárt, a' menyegző pe
dig kevés idő múlva véghez ment. Azonban a' tüzes Joanna csendes fér
jé t soha sem szerette , 's nem sokára a' hidegséget gyűlölség váltotta fel; 
más felől a' gyenge András gondatlan kedvenczei által vezéreltetve , a' 
nápolyi nagyok szeretetét tökéletesen elvesztette. Róbert halála után 
1343 az elfojtott békételenség egész erővel k i t ö r t , mellynek lecsendesi-
tésére I. Lajos magyar király anyját küldé Nápolyba. Ez a' két ifjú 
házas között színlelt békét szerzett u g y a n , sőt ennek megerősítésére a' 
pápától engedelmet is nyer t ; azonban eltávozása után a' visszálkodások 
újra kiütöttek, Joanna férje koronázását akadályoztatja, a' kormányt 
magához ragadja, vesztegető és bujálkodó életét folytatja, férjét egészen el
nyomja és megszenvedi, hogy az ellene öszveesküdtek Nápolyból vadászat 
szine alatt Aversába csalják, ott éjjel szinte szeme előtt nagy kegyetlenség
gel és sok hurczolások után megfojtsák Aug. 20. 1345. Gr. Teleki Júsef. 

A N D R Á S K E R E S Z T , X formájú kereszt, Szent Andrásról vette ne
vé t , kiről azt mondják, hogy Nov. 30. 83 Patrasban Achaiában illy for
májú kereszten holt legyen meg. 

A N D R K (Keresztely Káro ly) , 1821 olta würtembergi kir. udvari ta
nácsos , elébb Brünnben gróf Salmnak gazdasági tanácsosa, a' Hesperus 
nevű folyó Írásnak, az austriai nemzeti kalendáriomnak és egyéb az or
szág és nép miveltetésére czélzó, fontos irományoknak hires kiadója, 
szül. Mart. 20. 1763 Hildburgshausenb. A' nevelői hivatalra adta magát 
és egykoron főgyámola volt Salzmann nevelő intézetének, mellyet 1785 
nevendékek oda vezette és mivolti segedelmei által akkor mentett meg, 
mikor felállitójának lelke csüggedni kezdett. Mint író 1788-tól fogva 
1798-ig a' nevelés és tanitás körül szerzett magának érdemeket. Főkép 
becsiilik a'nevelők először Bechstein, uztitán Blasche társaságában kiadott 
ezen munkájit : Gemeinniitzige Spaxiergange auf allé Tagé int Ja/tre (10 köt. 
3-ik kiad.). Jó oskolai könyv volt e' következő irása i s : Ctnnpendiöne 
Bibliotheh der gemeinniitz. Kennlnisse (120füz) , mellynek folytatása el
akad t , midőn a' szerző 1708 végével a' briinni protestáns oskolák igaz
gatását á l tve t te , és a' tilalom megjelent, hogy asutriai alattvaló még kül
földön se nyomtattasson munkát a' bécsi könyvvizsgálás helybenhagyása 
nélkül. Ezen időből való a' Iíeichsanzeiger vagy a' mostani Allgemei-
ne Anzeigér der Deutschcn nevű folyó írás planuma, mellyet elejénte 
(már most 33 év előtt) Gothában udvari tanácsos Beckerrel egyesülve 
kezdet t , de kivitelét kevés idő múlva ennek magának engedte. Sok jót 
te t t André az austriai birodalomban 1800-tól fogva 1805-ig l'atriniischeí 
Tagehlatt czimü, 's Jósef császár ideje olta eíső és sok ideig egyetlen 
illy nemű, nemzeti folyó Írásával, könyvvizsgálási környülállások azonban 
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meggátolták folytatását. Mennyire törekedett André a' tudományos es-
mereteket közhasznuakká tenni , megmutatta a' többek közt 1802 ezen 
munkájának : ABC oder erstes Lehrbuch der Mincralogie kiadásával, és 
több száz ásványgyüjtemények elterjesztésével, mi által ezen tudomány
nak Austriában a' köz életre nagyobb behatást szerzett. írói tehetségét 
André rész ént altaljában a ' n é p miveltebb osztá lyára , részént különösen 
a' mezei gazdákra íorditá. Amazoknak 1809 olta Hesperus nevii 's a' 
hozzá értőktől kedvezőleg fogadottencyclopaediai folyó Í rásá t , emezeknek 
gazdasági újságait (Oecanomissche Neuigkeiteri) szánta. Mind a' két fo-
l\ó irás jeles dolgozó társaktól sok eredeti darabokkal ékesit tetvén, köz 
kedvességet nyert minden német ajakú tartományokban. 1810 felszólitta-
tott kalendáriomirásra. Ez nyújtott neki alkalmat az austríai köz polgár 
miveltségére is behatni , mint szélesen elterjedt és az utolsó években fon
tos statistioai toldalékokkal gazdagított nemzeti kalendáriumának 14 évi 
folyamatja nyilván bizonyítja. A' földleírásban és statisticában is jele
sen dolgozott, és az austríai cs. kir. birodalomnak tőle megjelent leírásá
ról (ez lő-ik köt. Bertuchtúl Weimarban kiadott Laender.und Vülherhan-
ie czimü füldleirásnak) a' bécsi folyó írások is dicséretesen emlékeznek. 
Végre 1812 fontos okokból elveszte André az IBOö adott engedelmet. Így 
tudományos foglalatosságaiban magát gátoltatni képzelvén, minekutána 
Mijns 4-ikén 1821 a' würtembergi királytól udvari tanácsosnak nevezte
tett volna, würtembergi szolgálatba á l lot t , hol a' gazdasági egyesület 
középponti tisztségénél tudományos titoknokká és az egyesület folyó Írá
sainak szerkeztetőjévé lett. — Még említést érdemel , hogy Brünnben a' 
mezei gazdaság, a' természet és ország esmeretének előmozdítására fel
állott cs. morvái társaságnak husz évig, ugy szólván, lelke vol t , mig 
végre 1820 titoknoki hivataláról lemondott. Különösen a' Fercncz muse-
umának felállítása körül is nagy érdemet szerzett magának. B. L. 

A N ' D R E O S S Y (Antal Ferencz , gróf) , franczia generál is , dédunoká
ja a' hires A. Ferencznek (mh. 1688) , ki mint ingenieur a' languedoci 
canalist azatlasi ésföldközépi tenger közt tökélyre vitte, szül. Mart. 6.1761 
Castel-Naudaryban, 17S1 artilleria-Iieutenanttá leve. 1797 megkülönhöz-
teté magát mint az ágyuzó sajkák commandansa a' mantuai t ó n , ezen 
erősségnek ostromlásakor, későbben pedig t u d ó s , kivált mathematicai 
mnnkáji á l ta l , mint katona és a' kairói nationale institutnm t ag j a , az 
egyiptomi franczia táborozásakor. Franczia követ volt Londonban az ami-
ensi béke u tán , azután Bécsben 's utoljára Konstantinápolyban. 1814 
visszahivá őt innen a' k i rá ly ; 1815 a' 100 nap (cent jour) alatt njra hi
vatalra adá magát Napóleon alatt. Következő munkájúi kívül: „ $ « r le 
canal da Midiíl; .„Mémnire sur 1' irruption du J'onl-Euxin dans la me-
diterranée'-í és nMémoire sur le systéme des eaux qui a&reuvent Constunli-
nople" becsültetik a' Bosporusról és a' török birodalomról ir t munkája. 
Megholt A. Montaubanban Sept. 16. 1828. 

A N D R I E U (Ber t rand) , az uj időbeli történetekre 1814 olta készí
tett 's javalattal fogadtatott emlékpénzekről esmeretes medailleur Paris
ban , szül. Bordeauxban 1761 , mh. Parisban 1822. 

A N I I I U K U X (Francois Guillaume'Jean Stanislaus) , a ' jelesebb uj 
franczia játékszín! költők közül való. Szül. 1759 Strasburgban, 's a' re -
volutio előtt herczeg Uzés titoknokja volt. A' revolutiokor a' sza
badságnak kelt pár t jára , polgári alkotmányt v. constitutiót aka r t , 's 
alapítani azt a ' természeti törvényre. Mint író könnyű elmésség, jól ta
láló characterfestés, kellemes költések által tetszék. Csak nyelve nem 
mindentltt tisztált, némellyet gondatlanul hányt öszve. 1798 a' törvény
hozó testnél a' Seine departementnek volt küldött je , 's lelkes beszéd
jei a' legalsó vagy kezdő oskolák, a' sajtó szabadsága 's a' követeknek 
Rasradtban történt meggyilkolása felől nagy figyelmet vontak reá. A' 18 
lirninaire után tribun le t t , "Július 21 . 1800 titoknok, Septemberben a' 
tribun a tus elölülője. Buzgón és rendithetlenül szólott az első consul 's a' 
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statustanácsnak polgári alkotmányt sértő erőszakoskodása elten, mig 
1802 le kellett lépnie. A' császár azonban még is kinevezte későbben a' 
becsület légiója vitézének, 's a' Collége de Francé l i teratura, a' poly-
technicai oskola szép tudományok professorát tiszteié benne , ugyan az 
által tétetve ezekké; a' király pedig 1816 a' franczia academia. 40-e kö
zé számlálta. Hogy ne tisztelné akarmelly párt az egyenes nton maradó 
jelest. „ / ínajr imandre", vig já téka , egy felvonásban, elsőbb dis/.ü dolgo
zása. Tetszenek: ,,Les étflurdts" és .,WIt>liére avet: se.i amit.i-í Bécsben 
ezen munkája i s : „L'.xamea crilique dn theatre des, Grec*.'"'' D. G. 

A N ' D R O M A C H E , Eé'tion, Thebe (Ciciliában) királyának leánya, 
HKCTOR (vö. e.) neje. Trója elfoglaltatásakor Pyrrhnsnak, Achilles fijá-
n a k , j u t o t t , a' ki Epirusban 3 fiút nemzett vele. De Hermionéval kel
vén egybe, általadta Helennsnak, Priamus fijának, kinek még egy fiút 
szült. Ezen A. Euripides egy szomorú játékának főszemélye. —z— 

A X O R O M E D A , az aethiopiai király Cepheus és Cassiopeja leánya. 
Mind az a n y a , mind a' leány ritka szépek voltának. Midőn egykor azzal 
dicsekednék Cassiopeja, hogy leánya szépsége felülmúlja a' Nereisekét, 
az istennek könyörögtek atyjoknak, hogy állna bosszút megbántatások-
ért . Neptunus beözönlé Cepheus b i r tokát , 's egy szörnyeteget külde bün
tetésül , melly veszéllyel fenyegeté azt. Az oraculnm jóslata szerént a' 
tetigeristent csak ugy lehete megengesztelni, ha Cepheus a' szörnyeteg
nek adja prédául leányát. Cepheus kénytelen volt feláldozni A.t , ki 
egy sziklára kibilincseltetétt. Perseus , midőn meggyőzvén Medusát, 
a' gorgoni fejet tartva kezében , jőne vissza a' Pegasuson, illy állapotban 
látá meg a' leánykát. A' szánakozás és szerelem érdeklették a' hős szi
v é t , 's a.zt Ígér te , hogy megöli a' szörnyeteget , ha A-t feleségül nyeri. 
Cepheus ráállott 's szavát meg nem szegte. A. P E R S E U S (1. e.) tetteinek 
emlékéül a' csillagok közé számláltatott. —z— 

A N E c n o r A , tulaj donképen aneedotun (görög szó) , a z , a' mi még 
ki nem adatott és esmeretessé nem tétetett. Mi e' szóval rendesen vala-
melly rövid, vonszó elbeszélésnek, valamelly nevezetes vagy elmés ki
nyilatkoztatásnak, rendkívül való vagy nevetséges esetnek megfogását 
kötjük öszve. Ezen megfogásnak kimagyarázása annál nehezebb , mennél 
többb nemtl dolgok értetnek és foglaltatnak be az a la t t , 's gyakran az 
aneedoták egyértelműek az ANA-val (1. e.). Ha az aneedoták yalamelly 
közönségesen érdeklő történt esetek vagy nevezetes személyek élete iránt 
esmeretlen felfedéseket nyújtanak, vagy valami különös elmés fordula
tot vesznek, ugy kiváltképpen alkalmatosak a' társasági körökben való. 
mulat ta tásra , csakhogy mindég attól függ a' dolog, hogy azok épen ide
jében és finom beszélésbeli ügyességgel mondassanak e l ; illy esetekben 
egy már gyakran hallott aneedota is kedves benyomást fog tenni. A n e c -
d o t á l ó - n a k nevezik nálunk gúnyosan az olly ember t , a' ki minden alka
lomra , minden szóra kész a' maga mindennapi történettárát kiüríteni, 
valamint az olly irót i s , ki a' maga munkájit holmi költött vagy pedig 
minden fontosság nélkül való beszédekkel 's historiácskákkal ékesgeti. 

A N E M () M E X R U M , 1. S Z É I. M K R Ő. 
A N E V R V S M A , verő-érdaganat, valamelly verő érnek ez vagy amaz 

helyen való kiterjeszkedése. Ez az igazi anevrysrna, de ide számlálják 
még a' neniigazi anevrysmát i s , midőn valamelly verő ér fel lévén nyílva, 
a' vér. a' szomszéd reczés szövetbe lépik, továbbá mikor valamelly verő 
ér külső hártyáji meg vannak sértve , 's a' belső hártya az előállott nyí
láson által kiterjeszkedik^ kinyomul és egy zsaoskot csinál (öszvetett 
anevrysrna); végre a' verő-vérérdaganat (anevrysrna varicosum), midőn 
a' gondatlan érvágásnál a' vérér egészen , egyszersmind pedig az alatta 
fekvő verő ér felső oldala is áltvágatik , 's igy ebből a' vér a' vérérbe nyo
mul. Az igazi anevrysmának okát eddig részént a' vér erős nyomakodá-
sábán, részént a' verő-érhártyák gyengeségében és petyhiidtségében ke
resték az orvosok, de kétséget sem szenved , hogy ezen fontos nyavalyá-

(. 
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nak oka sokkal mélyebben fekszik, mellynek felfedezéséhez az ujabb or
vosi tudomány hatalmasan közelget. Az anevrysina sokkal többször elő
fordul a' nagy verő-értörzsökökön, kivált a' sziv szomszédságában, az 
aorta ivhajlásán és a' külső tagokon, p. o. a' térdhajlásban 's az oldal
bordákon, hol az artériák inkább ki vannak a' kiterjesztés és erős moz
gások, test megszorításai, taszí tás , esés és zúzás által tétetve a' gyako
ri megsértéseknek. Adhatnak azonban alkalmat, kivált a' belső anevrys-
mákra többféle nyavalyák, erős vérbuzgások, hevitő italokkal való élés, erős 
szenvedelmek és indulatok, kivált ha rag , sőt okozhatnak ezek verő-ér-
szakadásokat 's ezek által hirtelen halált is. A' külső anevrysmákat az 
artériák táján lévő , olejénte kicsiny, gömbölyű vagy tojásdad daganat
ból lehet megesmérni, melly puha , rugós , 's mellyben az érveréshez ha
sonló kotogást vehetni észre. Ez a' kotogás megszűnik, ha a' daganat 
felett erősen megnyomatik az a r t é r i a , 's megjelenik azonnal, mihelyt a' 
nyomás megszűnik. A' nyavalya első periódusában sokáig kicsiny marad 
a' daganat , vagy legalább igen lassan nő ; a' másodikban már hirtelen 
megnevekedik, szine megváltozik 's kékké lesz , fájni kezd, a' szom
széd részek feídagadnak, a' daganatban kevesbbé észrevehető a' kotogás, 
Végre ha gyógyulás nem következik, megreped a' daganat , mellyben 
igen sok részé i t megaludt , részént foiyós vér van, és a' beteg vére el
folyván, vagy a' rész megfenésedvén, meghal. A' belső verő-érdaganato-
kat nehéz megesmérni; gyanítani lehet akkor , ha az érverés nem egyen
l ő , 's ha a' beteg szivdobog.isban szenved, (de a'.mellyet nem kell ösz-
vezavarni a' bővérüeknek , hypochondriacusoknak , a' görcsökre hajlandó 
asszonyszemélyeknek 's meff. szivdobogásával), ha e' mellett a' lehelés-
sel való bajlakodasok , belső , kotogó fájdalom 's gyengeség jelennek meg. 
A' külső anevrysmákat eddig ugy gyógyították, hogy vagy tartós nyo
mást alkalmaztattak a' daganatra, vagy pedig kiirtották azt operatio ál
t a l , niellynél (Hunter methodusa szerént) az artéria a' daganat felett 
megniezitlenittetvén, leköt tet ik , ugy hogy azá l t a l a' vérnek az anevrys-
ma zsacskojába való folyása megakadályoztatik, .'s annak öszvehuzódása 
eszközöltetik. A' tökéletesített orvosi tudomány az anevrysmát a' test
ben lappangó nagy nyavalya küljeleül vévén, annak gyökeres gyógyítását 
csupa belső szerekkel igyekszik végrehajtani, meg lévén a' felől győzet
ve , hogy a' külső szerekkel való gyógyítás csak a' nyavalya képét vál
toztatja, de a' kivánt czélhozjutást elő nem segíti. A. fí. P. 

A N F O S S I (Pasquale), szül. Nápolyban 1729, az ott való muzsika
oskolában elébb hegedűt , azután pedig Sacchini és Piccini mesterektől 
muzsikaszerzést tanul t , melly utolsónak kedvét megnyervén, annak köz
benjárása által 1771 a' romai delle Dame játékszínhez j u to t t , 's noha ott 
nem igen nagy szerencséje vol t , Piccini niég is több illyen helyekre se
gítette. Ezentúl szerencsésebb lett ugyan Anfossi, mert az ugy nevezett 
„Üldözött esmeretlen" daljátéka 1773, valamint következő esztendőkben 
t,La finta giardiniera^ és , , / ! gelúno Ai vimentn'-'; darabjai is köz te t 
széssel fogadtattak; de ellenben az nOli/mpiadelí 1776 olly rosszul ütött 
k i , hogy az ebből származott kedvetlenségek miatt Romát elhag5'ni kény
telen vala. Ekkor Olaszországot keresztül utazván mint velenczei con-
servatorinmbeli tanító, 1780 Francziaországba m e n t , hol az Ü l d ö z ö t t 
e s m e r e t l e n t a' királyi academiában ismét előadatta, de ennek kelle
mes és vidám muzsikája itt sem nyert ollyan te tszés t , mint a' mülyent 
érdemlett. Innen Londonba ment , hol 1783 az olasz játékszínnél muzsi
kaigazgató volt. 1787 ismét visszatért Romába, hol több darabjait előa
datván, azoknak szerencsés kimenetelén nem csak elébbi kedvetlenségeit 
elfelejtette, hanem általok köz figyelmet és kedvességet is nye r t , mel-
Jyet egész 1795 történt haláláig megtartott. Szerzeményei ugyan Sacchi
ni és Piccini munkájira emlékeztetnek , mivel magát azok után formálta 
és mivelte; de ízlése, előadása 's feíemelkedésben és kifejtésben való 
mestersége olly szembetűnők, hogy e' részben némelly darabjainak be-
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rekesztései valóü remekek, termékeny esze pedig; oda mu ta t , hogy igen 
könnyen is dolgozott. Jelesebb tréfás daljátékai közt említést érdemelnek: 
, , / v ' « » a r o " , , , / ! curioso indiscreto1'-, , , / viaggiatori feltei'-': Ezen ki
vül leginkább Metastasio után több oratóriumokat 's énekeket is ké
szített. J. 

A N G E F , E K , német n é p , melly a ' m a i Magdeburg herczegségében 
lakott va la , 's hihetóképen a' Longobárdok régibb ülő helyébe költözött, 
mikor ezek a' Cheruskiak földjének éjszaki részét elfoglalták. Minthogy 
a' Rhenushoz és a' romai birodalomhoz soha sem közelitének, nyoma 
sincs neveknek a' romai Íróknál , kiknél a' Chauzok és Szászok közönsé
ges neve alatt jőnek elő , míg Britannia meghódoltatása őket , mint egyes 
népet , esmeretesbekké nem tette. Az 5 százb. csatlódtak erős szomszéd
jaikhoz, a' Szászokhoz, 's Angol-Szászok neve alatt a' mai Angol országot 
(1. NAGY-BRITANNIA) hóditák meg; egy része a' dán félszigeten maradt, 
hol Schleswig herezegség keleti tengerpartján egy csekély vidék Angelnek 
neveztetik. 

A N O E L O (Michel) , 1 . BUOXAROTTI. 
A N G E I , O , (Casteilo di S.) , I. ANGYALVÁR. 
A N G E I - O N I (Luig i , g ró f ) , Frosinoneból. Repülő Írásit 1814 Olasz

ország népei eggyé léte iránt a' burkus király kegyesen fogadta. A' ré
gi 's mostani olasz po lgá r i , társalkodás! 's tudományos állapot leírása 
benne vonszó. Uj a' lombardiai követségnek, melly 1814 Parisba a' szö
vetséges fejedelm • diez men t , sikeretlenségéről szóló előadás. Lord Cast-
lereagh igy nevezé az Olasznak önfüggése iránt kiadva volt hitegetéseket: 
„Opere d' imbecillitá'-1. 1818 Angeloni Parisban ezt adta ki 2 kötetben: 
„ D e l l ' Itália, uscenle del Settembre del 1818, liaggiomenti IV dedica-
al italica nazione.íi D. (}. 

A N G E L U S S i r , E S I U S , tulajdon nevén dr. SchefFIer J á n o s , egy
házi költő és mysticus, szül. 1624 Boroszlóban, 111. Ferdinánd császár udvari 
orvosává l e t t , 1653 a' romai cath. hitre t é r t , és 1650 születése helyén 
egy monostorban holt el. Gyengéd é rzésére , tüzes lelkesedésére, de 
mellette .\agyzó fonákságára 's áhítatos enyelgéseire nézve hasonlít a' 
„ T r u t z Nac/ttigalliU költőjéhez, Spee Fridrikhez. „Ckerubinincher Wan-
derumann nevű munkája majd egy egész századig többféle kiadásokban 
elterjedt épületes könyv volt. Először Glogauban jelent meg 1675. Ezen 
kivül még két munkát i r t , egyet : „Geixtlic/ie Hirtenliederii, másikat 
,,/íefrübte Vsyclie'''- nevezete aíatt. Emlékezetét az ujabb mivészoskola 
megnyujtá. 1815 Heid adott ki Angelus Silesius mondásaiból egy gyűj
teményt ; 1818 Horn hasonlót cselekedett, és 1820 Berlinben jelent meg: 
^Sammliing géiítlicher Spriiche aus dem cherubinischen Wandersmaaa.v' 

A N G I O Í , O G I A erek és lymphás edények tudománya. (L. ANATÓ
MIA.) 

A N G L A I S E (ang. country-dance) , angol , eleven ' s könnyű mozgá
si! i táncz; eredetét a ' franczia r i g a u d o n t o l veszi, melly lassanként 
egyszerűbb l e t t , 's most közönségesen négy fordulatra szoríttatott. 8 ta-
c tusu , 's kétszer ismételtetni szokott melódiája, mesterkélés nélkül ösz-
vekötött kottafignrákbol- 's egyenlő számu felosztásokból áll. Táctusa 
rendszerént efí vagy >ft. J. 

A N G T . K S E A (Henrik Vilmos P a g e t , uxbridgei gróf, marquis), an
gol lovas generális, ki a' Waterlooi ütközetben Jun; 15. 1815 megmutatott vi
tézségéér t , hol egyik lábát elveszte, Angleseai marqni.sságra emeltetett. 
Szolgált Wellington alatt Portugálban és Spanyolországban , hol mint ge-
nerailieutenant, Paget név a l a t t , ügyessége 's bátorsága által magát több 
alkalmakkal megkülönbözteté, 's több izben meg is sebesitteték. Angliá
ba visszatértekor Augb. 1815 a' lichfieldi polgárság diadalban vivé a' vá
ros házához és egy tiszteletbeli kardotai5rujta neki. Marquis Anglesea a' 
brit felső házban ü l , és a' királyné processusában a' büntető bili mellett 
voxolt. Szerencsétlen egybeköttetése lady Charlotte Wellesleyrel , Wel-
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lington sógorasszonyával, kit férjétől elválta után hitvesül ve t t , tudva 
van. Vicekirállyá íeve lrlandban, de 1828-ik észt. végén visszahivatott, 
mivel Wellington nézeteivel nem egyezett. 

A N G L I A , A n g o l o r s z á g , N A G Y - B R I T A N N I A (I. e.) déli része, 
a' tulajdonképen való Angi iá t , Wales herczegségét , Man szigetét és a' 
normanni szigeteket, inellyek öszveséggel 2770 nsz. mföldön fekiisznek, 
foglalja magában. A' körüle lévő tengerek sok öblöket és kikötőket for
mainak. SO hajókázható folyója közt legnevezetesebbek: a 'Themse (Tha-
mes), meíly ezt a' nevet Hentleynél Berkshirének határaiban kapja, -
elébb pedig Isisnek neveztetik; a' T r e n t , meíly az Ousevel való egye
sülése után Ilumber nevet visel; a' Severne és a' Mersei. A' tartomány 
belső öszvekötésére igen sok CSATORNÁK (1. e.) építtettek. Tavakkal An
glia nem bővelkedik , a' legnagyobbak éjszaki részében vannak. Legna
gyobb tava az igen kellemetes környékü (kiváltképen a' rajta lévő legna
gyobb szigeten) AVinand tó. Még gazdagabb szép tájékokkal a' Der-
vent-Water t ó , mellyet szép téres rétek és meredek kősziklák vesznek 
körül. Némelly tájékain posványok és mocsárok is talál tatnak, kivált
képen Lincolnban. Földje részszerént tér , részszerént hegyes völgyes. 
Déli partjait alacsony halmok, dél-kel. partjait krétás hegyek fedik; H 
éjszakkel. tartományiban, nevezetesen Norf'olkban és Lincolnban, pedig 
alig emelkedik feljebb a' föld a' tenger vizénél, 's igen lapályos. An
gliának legdélnyugotibb pontjától a' nyugoti partokig egy mindég fel
jebb feljebb emelkedő hegy nyúlik, meily most inkább, majd kevesbbé 
közeledik az ország közepéhez, és a' inelly7 cornwalli hegynek nevez
tetik. Futását éjszaknak in téz i , több ágakra oszlik, a' nyűg. partok 
felé hajlik, a' nyűg. grófságokat hegyesekké teszi és csaknem egye
sül a'j walesi bércczel, mellynek legfelsőbb csúcsa, a' Snowdon, 3456 
I. magasan van a' tenger felett. Angíiának főhegy e a' P e a k , mellynek 
láncza Derby , Lancastcr és York grófságokon terjed e l , és kiváltképen 
Derbyben igen bájoló tájékokat formál több igen nevezetes barlangokkal, 
mellyek közt kiváltképen megjegyzésre méltó a1 legszebb csepegő kövek
kel fedett castletoni barlang. A' Bonvenné] lévő 150 1. nagy barlangban 
sok régi világbeli állatoknak csontjai és szarvai találtatnak. A' természet 
csudájival gazdag Peak béreznek legmagasabb csúcsai a' 4050 1. magas 
Wharn és a' 3087 1. Jiigleborough. Egészen a' Cheviot bérczekig, mel
lyek csinálnak Anglia és Skóczia között h a t á r t , kiterjed. Angliának 
éghajlatja nedves és változó, de nem egészségtelen; gőzköniyéke homá
lyos és ege nem tiszta. Kevés tartományokbau ér el az ember olly nagy 
vénséget és olly erős testére nézve , mint Angliában. Mind a' hévség, 
mind a 'hideg mérsékletiek, és a' tél gyengébb, mint más a' szélességnek 
ugyan azon , sőt beljebb eső gradusa alatt lévő tartományban. A' fagyás 
ritkán tart tovább 24 óránál , a' hó egynéhány nap alatt elolvad, 's a' 
barmok egész esztendőn által a' szabad ég alatt tartatnak. Földje áltáljá
ban véve termékeny, a' földmivelésre, gabonatermesztésre 's borom-
lartnsra alkalmatos, és a ' legszebb zöld gyeppel fedetik, mindazáltal még 
most is van benne 7 mii. acrenyi pusztaság 's miveletlenül heverő föld. 
Termései: igen jófaju szarvas marba , mellyhez erejére nézve kevés eu
rópai tartományban találtatik hasonló; kiva'ltképen jó lovak ; sok juhok, 
mellyek a' spanyolországiak után legfinomabb gyapjút adnak ; sok sertés ; 
nagy és erős kutyák; sok szárnyas á l la t , kiváltképen ludak, mellyek 
annyira meghizlaltatnak , hogy 30 fontot nyomnak; temérdek halak, ten
geri csigák 's tengeri rákok; ragadozó vadjai épen nincsenek 's enni va
lók igen kevesen találtatnak. A' lakosok termesztenek gabonát, több bú
zá t , kevesebb rozst , igen jó á rpá t , jóizü kerti növevéuyeket, lent, ke-
es kendert , elég és jó komlót , sáfrányt, édes gyökeret , ihabarbarát , 
iilönös nagyságú, ée vizes gyümölcsöt; bor helyett , mellyet a' sok eső-
ések és gyakran felhős ég miatt termeszteni nem lehet , csak almabert 
;szitenek, A' tűzi fa nemlétét kőszén, mellyel a' természet Anglia 
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földjét igen gazdagon megáldotta, pótolja k i ; építésre való fát más tar
tományokból viszen be. Egy európai tartomány sem ad annyi és olly jó 
czint , mint Anglia; továbbá van Angliának sok ónja és r e z e , sok vasa, 
plajbásza, egérköve, czinkje, piskolcza, kobaldja, kalaininércze, leg
jobb kallóföldje, porczellánföldje, edénynek 's pipának való agyagja, 
s ava , inelly mindazáltal a'belső szükségre nem elégséges, igen jó építe
ni vaíó köve , kénkővé, gáliczköve, t imsója, palaköve, krétája , alaba-
s t roma, gránitja, porphyrja, márványa, kovaköve, ásvánj os vize. — 
A' tulajdonkénen vett Angiiát mintegy 12 mii. és Walest 760,000 lak. 
lakja. Az Angolok a' hajdani Angolok és Szászok maradékai; igen 
szép 's erós emberfaj, mellynek német nyelvből származó nyelve sok 
deák , fr isiai , franczia és britanniai szavakkal elegyes. A'Wall is iak, a' 
hajdani Britek maradékai , mellyek Walesben és Man szigetén minden 
más népekkel való öszveelegyedés nélkül megmaradtak, vendégszeretések, 
jó indulatjuk és társaságszcrétések állal különböztetik meg magokat a' 
komoly 's barátságot nem kedvelő Angoloktól; hanem tudatlanok, ba
bonások és szegények. Nyelvek, melly a' hajdani k y m r i , ugyan az, 
mellyen beszélnek még most is a1 bretagnei lakosok. Mindazáltal a' 
luanxi nyelv (azaz a' Mona vagy Man szigetbeliek nyelve), melly az iri-
nek vagy irlandinak leánya , igen elegyes angol , normann és olasz 
szavakkal. A' kymri ellenben az iri Celták nyelvétől az által különbözik, 
hogy német törzsökszavakkal van öszvekeverve. A' normamii szigeteket 
Francziák lakják, kik felette hibásan beszélnek francziául. Uralkodó 
vallás Angliában az angol reformata (I. ANGOI, KGVHÁZ) vallás, mellyen kell 
lennie az uralkodó famíliának és a' status főtisztjeinek. Minden más val-
lásbeli felekezetek szabadon követhetik vallásokat, a' honnan sehol sincs 
annyiféle vallású lakos, mit Angliában; vannak itt ugyan is Catholieu-
sok , Lutheránusok, lndependensek, Armiuianiisok , Arianusok, Socinia-
íiusok , Qmikerek , Methodisták, Mennoniták, Ilerrnhiiterek és Zsidók. 
— A' lakosok fele fabrikákban él. A' nagyok gazdagsága és fényűzése, 
a' miieknek a' coloniakban és más tartomány okban való nagy kelendősé
g e , a' fabrikák tulajdonosainak gazdagsága, azok a' sok niachinák, niel-
Jyek a' mivek készítésében az Angoloknál több millió kezek helyét pó
tolják k i , és a z , hogy az Angol a' külföldinek a' maga miveit cseké
lyebb áron adhatja , mint ez azokat a' maga hazájában megszerezhetné, 
mind ezek az okok , mondom, a' mesterségi szorgalmatosságit a' tö
kéletességnek és nagy kiterjedésnek magas fontjára emelték. A' fabrikák 
esztendei müvei, lehúzván a' készitetlen matériák á r á t , 114 mii. és a' 
tiszta nyereség 27 mii. font sterlingre tétetik. Legnevezetesebbek a' pa-
mutíabiikák, mellyek észt. 197 mii. font pamutot dolgoznak fel; a' gyap-
jufabr . , mell} éknek a' temérdek hazai gyapjú nem elég; a' bőr - , vas-, 
aczél- , veres- és sárga-réz-, czin- , porczejlán és félporczcllán- 's iiveg-
fabrikák, hanem a' setyem-, vászon- és papiros fabrikák is jó állapotban 
vannak. A' bőr és aczél mivek talán egész Európában sem olly jók és 
szépek, mint itt. Epén olly tökéletes vas hajók, kocsik és hidak ké
szíttetnek i t t , mint legfinomabb aczélrngók és óralánczok, igen jó mathe-
mat ica i , seborvosi , opticai és physicai szerszámok. Híresek az öntött 
vas mivek, a' nagy vason tő fabrikák és lapított mivek fabrikáji. A' bir
minghami apró mivek mind Britanniában, mind Britannián kivül legbe-
csesebbek. A' porczellánfabrikák közt legesmeretesebbek a' wedgwoodiak 
(1. WKDGWOOII).V AZ üvegmetszés igen nagy tökéletességgel űzet ik , híre
sek kiváltképen a' kristályból csinált fénymivek. (L. ANGOI. ÁRUK.) Czu-
k o r - , ser- 's pálinkafőzései hasonlóképen igen fontosak. A' kereskedés 
nagy kiterjedésének főokai: az országnak igen hasznos fekvése; a' sok 
kikötők; az igen nagy nemzeti szorgalmatosság; a' világ más részeiben 
lévő leghasznosabb birtokok; a' nagy LONDONI KANK.(I. e.) több kisebb 
bankokkal együt t ; a' kármentő tá rsaságok, mellyek minden nagy angol 
városban találtainak ; a' csaknem minden kereskedő nemzetekkel kö-
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tött kereskedésben egyezések és a' kereskedői társaságok , mellyek közt 
a' keletindiai legnevezetesebb. A' békeség olta mindazáltal a' fabrikál 
mivekkel való kereskedés alább szálot t , és a' nép azokkal foglalatoskodó 
osztályának nyomorúsága naponként nevekedik. Az egész angol kereske
désnek csaknem >/s része a 'Londoniak kezében van , azután következnek 
a' Liverpooliak, Bristoliak, Hulliak sat. •—Anglia 40 shireből vagy gróf
ságból all; ezekhez járulnak még W a l e s , melly 12 shiiere psztatik, Mari 
szigete és a' csatornán lévő 23 nsz. mföldön fekvő normanni szigetek 
(53,000 l ak . ) , n. m. J e r s e y , Guernsey, Sarké és Alderney (francziául 
Aurigny) , az az egyetlenegy he ly , mellyet Anglia hajdan Francziaor-
szágban tet t foglalásai közül megtarthatott. A' britanniai nép gazdag 
életerejének, poígári szabad életének és a' britanniai világon való uralko
dásának minden csiráji a' hajdani Anglia földjébe voltak elrejtve 's ebből 
féjtődtek ki. Britanniának minden melléktartományi, W a l e s , Illand és 
Skóczia (Scotia), azon alkotmányokat 's rendeléseket, mellyek által reá-
jok nézve lehetséges l e t t , hogy az erőnek azon kifejtűdésében részt ve
gyenek, részszerént Angliától kapták, részszerént pedig már régebben tu
lajdonjaik voltak, minekelőtte Angliával egyesittettek volna. Ha a' nép mos
tani állapotjára jutásának történeteit vizsgáljuk, a 'hajdani szász alkotmány 
lelke a z , melly a' népben és a' statusban még most is olly hathatósan: 
munkálódik, a' régi britanniai tulajdonságokat és szokásokat ugy kikü
szöbölte , hogy alig maradtak meg azoknak imitt amott nyomai , a' Dá
nok durva erejének, valamint a' Normannok vitézségének ellenállott, 
sőt magokat ezen győzedelmeseket is meggyőzte. A' szabad köz érzés 
's létei a z , mellyből származott a' nép erejének azon egy czélra való 
munkálódása, 's ama' köz lélek, melly nek nem csak Anglia maga kö
szönheti jó állapotját és hatalmát , hanem a' melly ott i s , a' hova An
gliából áltulplántáltutott, mindenütt sziiitollyan bőven érezteti jóltévő 
következéseit, mint az anyaországban. Mind a z , a' mi a' világot moz
gásba hozza, csak az arra való törekedés vo l t . a' mit Angiia eddig 
h i r t , 's mindég nyilvánságosabbá lesz- a z , hogy Anglia az a' pont, 
mellytől kell a' világ sorsának további irányát vennie. Anglia az ő 
gyarmatiban független statusokat neve l , mellyekből az ő polgári rende
lései mindég tovább terjednek, és akkor i s , ha az eredeti épület az 
anyaországnak megráz.atása által öszveoinolnék, épen agy fogják azok 
meneteleket a' régi és uj világon keresztül folytatni, mint most. Maga 
a' franczia zendülés sem egyéb, mint annak megújítása, a' mi elébb An
gliában történt azon fontos és jó következésekhez, mellyeket Francziaor-
szágnak egy része , mint a' revolutiónak szüleményét, magának akar tu
lajdonítani, már annakelőtte több hasonló jó következéseket 's hasonló 
módon állítottak elő az Angolok hazájokra nézve. Mindazáltal az ők 
közönséges és legfontosabb rendelései nem a' háborúnak, hanem a' 
békeségnek gyümölcsei ; még a' hajdani időből származnak a z o k , «» 
a' nép belső csatázásaiban 's J á n o s , . 111. Henr ik , 1. Károly és 
JI. Jakab ellen való küszködéseiben csak megtar ta t tak, nem pedig: 
szereztettek. Azért látszik azokon nagyobb részént még most is a' 
durvább időszakasznak néminemű rozsdája , a' mi onnan j ő , hogy az 
Angolok minden újításnak felette nagy ellenségei, kik inkább elszen
vednek akarmelly nagy alkalmatlanságokat, sőt a' legszembetűnőbb vis
szaéléseket és igazságtalanságokat is e l tűr ik , mintsem ollyan újí
tásokat tegyenek, mellyeknek végé t , a' mint hiszik, bár melly csekély 
legyen is azoknak kezdete, előre látni nem lehet. A'népnek a 'par lament
ben való ollyan képviselése, melly nek választatása módja képtelenséggel 
ha táros ; egy olly törvény kiszoígáltatása, melly a' polgári törvényes 
dolgokban csaknem üres szó ; azon büntető törvén) hozás , mellyben a' 
ritkán történő \s nem tartós politicai nyiighatatlanságok rendszerént indu
latos keménységgel teljes állapotjának nyomai 's a' rendes határnak ál-
talhágása örökittettek, és mellynek végrehajtásában önkényesség, részre-
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hajlás és nép előítéletei uralkodnak; azon polgári tó'rvénj'eket, mcllyék
ben a' földek bírása; olly lánczokkal van megterhelve, hogy nincs ollyau 
törvénytudó, a' ki ezen birtok másra szárításának (common rccovery) 
közönséges formáját a' praxis tekervényes utjain tökéletes bizonysággal 
keresztülvihetné: mind ezek, mondom, elszenvedtetnek, csak hogy a' ré
gi alkotmány ne is iletlessék. Es még i s , ha ez az alkotmány ingadozni 
lá tszik , nem annak főfalai és oszlopai, mellyeknek fundamentuma még 
meg nem rendit tetet t , azok , a' mik ingadoznak, hanem csak a' szobák-
belső alkotása az. A' népnek a' földek bírásában való minden részvétel
ből lett kiszorittatása, mind a' szegénységnek, mind a' gazdagságnak fe
lettébb való nagysága a z , a' mi ismét hajdani természeti egyenlőségébe 
igyekszik magát visszahelyeztetni, és a' földek tulajdonosainak és sta
tus hitelezojinek uralkodó pártja előtt igen tudva lévő dolog az, hogy ők 
nem a 's ta tus t , hanem csak magokat kénytelenittettek oltalmazni. Itt te t
szik m e g , melly helyesen látott Montesquieu, midőn az aristocratia fő-
virtusának a' magamérséklést nevezte. A' magamérséklés Anglia bel
ső politicájának talpköve. Mindei< közönséges terheket könnyebbíteni, a' 
nép állapotján szelid vele való bánás által segíteni , hogy ez kétségbe
esés által erőszakos eszközökhöz nyúlni ne kinszeritessék, ez az a' fő-
czé l , mellyet a' ministeriunj szemei előtt tart . Az ország főrészében, 
ugy lá tsz ik , hogy ezt a' czélt el lehet é rn i , ellenben a' megrongált Ir-
landra nézve ez a' feltétel hajótörést szenved, i t t ugyan is csak fundamen-
tumos ujitás segíthet a' dolgon, nem pedig azon csekélységek elnézései 
és kevésbe kerülő áldozatok, mellyek által az angol aristocratia (midőn 
t. i. ez az arendapénzt kevesebbre teszi) jövedelmeinek alig érezhető 
részéről mond le. Sőt külső politicajában is a' magamérséklést tette 
Anglia sinórmértékévé. Minekutána 30 észt. alatt a' felzendült Fran-
cziaorszag ellen kötött 's felállított öszveszövetkezéseknek feje volt, és 
ezen rettenetes háborúban a' népnek minden erejét feláldozta és kime
rí tet te volna, mintegy lemondott ezen magamegerőlteíésének és győze-
delmeinek jutalmáról. Visszahúzta magát a' zendülés princípiuma el-
len való további 's részszerént már könnyebbé tétetett küzdéstől; más 
hatalmasságoknak engedte Európa ügyében a' bíróságot 's i téletbozást; 
sőt azon rendszabásokat sem akadályoztatta m e g , mellyeket önországló 
széke nyilván nem hagyott helyben , hanem a' legszorosabb neutralitast 
tartotta szemei előtt. Csak 1825 és 1820, midőn Amerikában és Portugál
ban fontosabb következésü mozdulások és zendülések ütöttek k i , szakasz
totta félbe munkátlanságát és neutralitasát. De akarmilly sorsa legyen is 
Európának, annyi bizonyos, hogy Angliának munkátlan magaviselete mel
lett i s , intézeteinek mustraképe 's példaadása által a' statusok kifejtődé-
sére nagyobb befolyása fog lenni , mint a'mennyivel valaha a' csupa fegy
veres erő és nagy hatalom birt. Ennél fogva tekintsük meg Angliának polgá-
gári alkotmányát egyenként és annak legújabb időbeli polgári állapotját. 

1 . N é p e s s é g , n é p a l k o t m á n y , n e m e s s é g . A ' britanniai 
birodalom (1828)88,000 nsz. mf. 137 mii. lakost foglalt magában, mellyek 
közül 5,555 nsz. mf. és 22,260,000 lak. jő Európára ; a' honnan már 
európai népének számára nézve is Európának statusai közt az első he
lyet érdemli. 1825 a' nép száma Angiiában 12,422,700, Skócziában 
2,113,000; lilandban 6,950,000; Gibral tárban, Helgolandban és Máltán 
110,300 Volt, odas/.ámlálván a' szárazon lévő és tengeri 640,500 em
berből álló katonaságot is. Már Lowe 21,500,000 tet te Nagy-Britanniá
nak és lrlandnak népességét, az .ő „jPrese/íí slale of J'.'n1gla?/d"jában 
(London 1822). E' szerént Nagy-Britanniát Európában az orosz biro
dalom (47 mii . ) , Atistria ( 3 2 ' f s mii.) és Francziaország (32 mii.) után 
a' negyedik hely i l let i ; ha pedig Európán kivül lévő alattvalójit (kik 
Colqnhoun szerént 42 mii. szabad hazafiból és 576,346 rabszolga Né
gerből ; Hamilton szerént pedig az adózó tartományokban lévő alatt
valókon kivül lS2S-ban 83 mii. lakosból állottak) hozzá számláljuk, 
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akkor első helyen volna a1 népességre nézve. A' nép számára nézve Skó-
cziának felföldi tájékai még Törökországnak is utána vannak , mivel i t t 
egy angol nsz. mföldön 5 0 , amott pedig csak 30 lakos van. (az európai 
Oroszországban 2 3 , Németországban ÖO—170, Francziaországban 150— 
154, Felső-Olaszországban 219-en laknak egy nsz. mföldön); Angliát ma
gát ellenben, (a 'hol 1 ang. nsz. mföldön 2 3 2 , 's Irlandban 237. lakos van) 
csak Hollandia (362 l a k . ) , Flandria (420, sőt kel. Flandriában 554 lak.) 
mnlja felül. Hanem arra nézve , a' mit a' főtartományok 22 mii. lakosa 
a' statusnak ad , egy európai népet sem lehet a' Britekkel öszvehason-
litani. Elmellőzvén az t , a' mit Anglia és Skóczia szabad tetszése szerént 
a d , Angliában minden főre esztendőnként altaljában véve 63 shilling 
(Irlandban csak 11 shil.) közönséges adó esik, midőn az orosz biroda
lomban egy főre 9 sfí , Austriában 1 2 , Prussibáan 13 's Francziaország
ban 24 shilling jő. Nagyon hibázna a z , a' ki azt vé lné , hogy ezen a-
dóknak nagyobb része a' kereskedésből vagy coloniákból jő be . Ha Lo-
we- és Colquhounnal a' nemzet tőkepénzét 2200 mii. font sterlingre tes
szük, ugy abból 1400 mii. a' földbirtokokra 's a' földmivelés jövedelmei
re jő, és csak 300 mii. marad fen a' kereskedésben lévő tőkepénzekre. 
(400 mii. a' házakra 's más épületekre számláltatik, mellyeknek egy ré 
sze a' kereskedéshez, nagyobb része pedig, a' földmiveléshez tartozik, 
a' bányászságban lévő tőkepénz 65 mii. , a' csatornákban , országutak-
ban és nagy erdőkben lévő pedig 45 millióra tétetik). A' kereskedés 
és manufactiirák tőkepénze tehát ugy van a' földekéhez és a' földek j ö 
vedelmééhez, mint 3 a' 14-hez. Az esztendei uj productumok értékét 
Colquhoun 1812-ben 430 mii. számlál ta , mellyből a' föld- és bányami-
velésre 226 mii . , a' kereskedésre 's mamifacturákra pedig mintegy 204 
mii. esik. Ellenben a' kereskedéssel foglalatoskodó és manufactuiákban 
dolgozó famíliák száma a' földmivelőkét felülmúlja, mivel amaz mintegy 
7,mik, e 'pedig csak 6 mii. embert teszen. Hanem mivel Colquhoun Illand 
népességét nagyon kevésre t e t t e , ott pedig a' lakosok többnyire földmi-
véléssel foglalatoskodnak, tehát csak ugyan a' földmivelők teszik a' több
séget. Minden esetre nem emelkedett volna a' kereskedés és mestersé-
gi szorgalmatosság ama' rendkívül magas pon t r a , ha az egész nemzet e-
reje rendkívül nagy mértékben ki nem fejtődött volna, és csak az erő e-
ze'n kifejtődésének köszönheti a' nemzet az ő eddig való szerencsés bel
ső öszveköttetését. Két dolgot kell ebben a' tekintetben kiváltképen meg
jegyezni : u. m. az angol nemesség hasznos helyeztetését és azon nagy 
szabadságot, mellynél fogva a' status alkotmánya szerént kiki mind e-
gyenként, mind másokkal egyesülve, szabadon munkálódhatik. Az első 
által a' nemzetnek minden belső meghasonlásai elkerültettek vagy lega
lább csak hamar megorvosoltatok ; a' második által pedig azon köz jóra 
czélozó közönséges törekedés 's azon köz lélek állott e lő , niel ly, mint 
az angol nemzeti charactcrnek tulajdon vonása, olly igen szokott dicsér
tetni , de a' mellyel minden nemzet dicsekedhetnék, ha annak szabad me
ző engedtetnék. 

Az angol n é p a 1 k o t m á n y n a k hasonlóképen 3 rendje t á n , 
mint más európai tartományokban : I. az urak rendje vagy a' főnemes
s é g , (nobility); II. a' lovagi rend vagy az alnemesség, (gentry) ; és 
H l . a' polgári rend (commonalty) ; a1 papság semmi különös rendet sem 
formál, hanem különbféle rangjaihoz képest mind a' három közé t a r 
tozik. Mindazáltal az angol törvények és szokások csak 2 rendet esmér
nek , u. ni. a' nemességet, melly alatt csak a' főnemesség értetik, és a' 
köz emberekét, kikhez számláltatik az alsó nemesség is. Ezen rangbéli 
különbség semmi meghasonlást sem szül a' nép öszveköttetéseiben, mi
vel a' nemesi famíliák öszve vannak olvadva a' polgárok rendjével, a' 
mennyiben a' nemesi jus mindég csak a' legidősebb linra szokott szála-
ni, minthogy a' felsőbb hivatalokra és méltóságokra vezető ut legalább 
a' törvények szerént, a' közönséges szolgálat legfontosabb ágaiban pedig 
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valósággal is nyitva áil az érdem előtt, és a' nemesség semmi ollyan kü
lönös jussal nem é l , nielly által a ' józan gondolkozásn nemnemesek meg-
bántathatnának, vagy a ' k ö z jóra való adózásban az egyformaság törvé
nye megsértethetnék. A' rendek egymáshoz való állása a' polgári alkot, 
inány által olly jó rendbe van helyeztetve , hogy az egyiknek elmúlha
tatlan szüksége van a' másikra, és a' főrangú a' köz jóban való fárado
zásainak legszebb és legmegjiitalmazóbb részét csak az alsóbb rangnak 
bizodalma 's iránta való jó hajlandósága által érheti el. Az alsóbb ne
messég ped ig , mell} más tartományokban rangjának különös hasznai és 
elsőségi jitsai által a' néppel ellenséges öszveköltelésbe helyeztetik, 
Angliában sem a' polgári alkotmány szerént, sem valósággal nincs a' pol
gárságtól külön válva, nielly a 'nemességgel az alsó parlamentben együtt 
tanácskozik a' közönséges dolgok fe le t t , és a' ki szorgalmatossága , sze
rencséje , tudománya és szép lelki tehetségei által a' köz népén felül e-
melkedik, nemes levél nélkül i s , nem az emberik kedvezése, hanem ér
deme , a' sors kedvezése által 's törvényes utón ülhet a' követek sorába. 
Az Angolok még soha sem jöttek arra a' gondolati a, hogy a' főbb egyhá
zi méltóságokat , mint némelly tartományokban a' katonaságokat vagy 
statusi hivatalokat, a 'születéstől tegyék függővé; soha sem tett az angol 
nemesség próbát a' természettől az által való el távozásra, hogy anyai 
részről is nemesi származást kívánjon , vagy hogy a' família jószágaiban 
való örökösödést és a' legfőbb nemesi méltóságokat a' nemesi születés
től függőkké tette volna. Az angol királyi székben az ujabb időkben is 
két királyné (Maria és Anna) ü l t , kiknek anyja Hyde Anna, II. Ja
kab első felesége, a' ki 1650 titokban ment férjhez és 1661 csmertetett 
meg törvényes ki rá lynénak, csak egy prókátornak, a' hires Hyde Edu
á rdnak , a' ki későbben íiagycancellarius és Clarendon grófja l e t t , leá
nya volt. Későbben is jöttek elő a' királyi famíliában hasonló történe
t e k , és másokban azok a' skót törvénynek azon különössége által, melly 
szerént a' titkos és a' szülék megegyezése nélkül kötött házasságok meg
tiltatnak ugyan , de a1 már egyszer megkötöttek kötelező erejüekké té
tetnek , megkönnyebbittetnek. (L GRIÍTNA G R E K N . ) Sem adótól való 
szabadsága, sem a' törvényszékek előtt való különbsége a' nemességnek 
nem ad okot arra , hogy a' polgárság panaszkodjék ; csak a' közönségek 
némelly szolgalatjaitól szabadok némelly lordok, 's az a' jusok ezek
nek , hogy a' felső parlamenttől Ítéltetnek meg a' főbenjáró vagy ciimi-
nalis ügyekben, mivel az igazság kiszolgáltatása szintollyan kemény reá-
jok , mint másokra nézve , ezen kivül még sokkal költségesebb i s , épen 
nem méltó az irigylésre. Az angol nemesség történeteiben mindenütt 
ugyan azt a' sarkalatos törvényt lehet látni , melly az angol törvényho
zásnak és polgári alkotmánynak egész menetelében feltaláltatik : li. m. a' 
régi rendeléseknek hiven való megtartását és az időhöz 's kürnyülállások-
hóz va ló , de igen lassú előrehaladással öszveköttetett hűséges ragasz
kodást. A' mostani nemességen még most is láttatnak azon állapotnak 
némelly vonása i , mellyben az már az Angolok és Szászok alatt volt; tu
lajdonképen való örökös nemességet ezek nem esmértek ; az ők nemese:, 
az előkelők első osztálya, csak a' királyi famíliák tagjai voltak, és ezek 
közül is talán csak a' király fijai és unokáji számláltathattak a' nemes
séghez. Az ország érseke papi méltóságánál fogva azokéhoz hasonló 
ranggal 's hasonló jussal h i r t , nem ellenben, mint az ujabb időkben, 
fekvő jószágokkal. Az ország kerületekre (shires) , későbben grófságokra 
(counties) , oszta tot t , mellyeknek feje egy ealdorman (senator, kit a' 
Dánok eorlnak neveztek) vol t ; hanem ez hivatalát mint királyi tiszt nem 
bírta örökség szerént. A' szabadok közt a' király és nagyok szolgaji, a' 
thanok , kitetsző jnsokkal é l t ek , de ezeknek rangja sem volt örökös; a' 
földmivelő paraszt (ceorl) is felemelkedhetett vagy lehetett a z z á , ha 5 
hydenyi földje vol t . tulajdon templomot, harangtólnyot és a' vár kapu
jánál törvényszéket t a r tha to t t , és a' királynál lévő közönséges gyűlésben 
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jelen volt. A' kereskedő is megnyerhette a' thani mél tóságot , ha tulaj
don költségén 3 tengeri utazást t e t t , és a' ki vitézi fegyvereket szerez
h e t e t t , hogy a' királyt egy helyből (manor) a' másikba kövesse, föld
birtok nélkül is eljutott már a' thanság középső lépcsőjére. A' különb
féle jobbágyi állapotokban lévő szabad parasztok (ceo'rls, co t se t s , bova-
r i i , bowers, bure) és a' személyes szolgála t ra ' s földmivelésre (theowi 
nifin, esne a' Szászoknál, a' Dánoknál pedig thraels) köteleztetett örö
kös szolgák?tették a' népnek többi r é szé t , de a' mellyeknek különbözése
annyival öszvébb voltak eg3rmással keveredve, mivel s' rabszolgaságból 
szabad polgárságra, a' szabad polgárságból thanságra és ealdermanságra 
vagy grófságra való lépés kinekkinek lehető volt. Az Angolok és Szászok 
idő szakaszának vége felé mind ezek a' méltóságok és rangbéli különbö
zések már igen közel voltak a h h o z , hogy örökösökké legyenek, a' Nor 
mannok urasága pedig tökéletességre is vitte azt . A' kerületek helytar
tóságai , a' megyék, 's grófságok örökösökké le t tek , de feudális kötelez-
tetések mellett , 's épen ennél fogva egy század lefolyása alatt nem egye
bek voltak azok, mint csupa méltóságok. Már János király alatt az 
earlok csak a' bárók első osztályát t e t t é k , kik ugyan sok földet bir tak, 
nem ellenben tulajdonképen való grófságot vagy grófi hivatr.lt. Ez a' 
kerület eddig való második t iszt jeire, a' kerület közönségének előljáróji-
ra, biráj ira , a ' shire-gerefanokra, vice-comitesre, exac torokra , reeves-
r e , és sheriflekre (grófokra) b izatot t , kik azt mind e' mai napig 
megtartották. (Vö. G R Ó F . ) Minden fekvő-jószági birtokosnak meg kellett 
a' normann királyok feudális uraságát esmérni , minden statushivatalok 
örökösökké lettek , sőt a' püspökök és a' püspöki süveges apátok is a' 
bárók sorába léptek. Jószágaikért katonai szolgálatra köteleztetett fen-
dnmok birtokosai tették a\ lovagi r ende t , hanem ebből majd két osz
tálybeli UÍÍ rend , u. m. a' grófoké és b á r ó k é , emelkedett f e l , 's ez ma
radt meg csak azon jnsnak bi rásában, hogy az ország gyűlésén (parla
ment) személyesen megjelenhessék , midőn a' lovagság vagy nemesség 
csak [követei által lehetet abban jelen. Hogy ezen változások alatt a' 
szabad földmivelők száma megkev^'sedett és a' szabad árendások jobbá
gyokká té te t t ek , annál nem is lehetett egyebet vá rn i ; mindazáltal a' 
polgárság, kiváltképen London városában , már igen hatalmas és a' csu
pa bérfizető jobbágyok (freeholders) rendje sokkai számosabb vol t , hogy 
sem ismét az ellenkező irány nem lett volna csak hamar uralkodóvá. A' 
népnek a' bárók nyomása miatt 11. Richárd alatt (1381) tör tént felzen-
diilése, midőn az a' rabszolgaságnak áltáljában való eltöröltetését kíván
t a , csak kezdet vol t , mel lye t , még 200 esztendő sem múlván el ezen 
történet után , teljes szabadság 's a' jobbágyi köteleztetéseknek tökéletes 
elenyészése követett. Minden osztálybeli földbirtokosak, sőt a' roboto
sok is részt vettek mint freeholderek a' parlamentbe küldendő nemesi 
követek választásában, és csak azok rekesztettek ki ezen jusból , a' kik
nek a' jószághoz épen semmi jusok sem vol t , u. m. a' csupa árendások 
(farmers) és azok, a' kik valamelly jószágot bizonytalan időre kaptak, 
mellyet a' földes irr , a' mikor aka r t a , szabad tetsz,ése szerént visszave
hetett , vagy a' copyholderek. Az uri rend két osztályához későbben 
még más harmadik jött. 111. Eduárd hódításainak fényében legidősebb 
fiját (1337) Cormvail herczegévé tette és 1362 ifjabb fijai számára két 
berezegi méltóságot (n. m. Clarencet és Lancastert) alkotott. II. R i 
chárd nem csak az ő ifjabb nagybátyjait nevezte ki York és Gloucester 
herczegeivé , hanem kedveltjét Vére Robertet is Illand herczegévé tet te . 
Azolta a' berezegi méltóság mind eddig megmaradt az angol főnemesség 
legfelsőbb lépcsőjén, mindazáltal csak í ancaster herczege bir t valóságos 
berezegi jószággal, mivel a' lancasteri grófság III. Eduárd 4-ik fijáé 
Gannt Jánosé lett mint herczegl birtok (apanage) valóságos felsőségi 's 
uralkodói jusokkal. Ez a' herczegség ugyan már 1461 ismét egycsitte-
tett a' koronával , különös polgári alkotmánya mindazáltal még mind ek-
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koráig megmaradt. Az emiitett idő olta több famil.'ák jutottak berezegi 
mél tóságra , hanem a' York és Lancaster házaknak a' korona felett való 
véres háboruji és a' status ellen elkövetett vétke miatt történt gyakori 
kivégeztetések megemésztették azoknak nagyobb részét. ]J. Káról}' ide
jéből még csak két herczegi titulus van m e g , u. m. Norfolk (1483-tól) 
és Somerset (1540-tól), melly méltósággal 11. Károly az ő törvénytelen 
ágyból született fijait ajándékozta meg. Az ujabb időkben ]IJ. György 
o l t a , ugy lá tszik , mintha az országló szék sinórmértékévé tette volna, 
hogy csak a' királyi házból született herczegeket ajándékozza meg ezen 
titulussal , hanem Wellington tettei kivételt kívántak és csak ő az az 
egyetlen e g y , a' ki 1766 olta herczegi méltóságra emeltetett. Most 13 
ango l , 8 skót, kik közül mindazáltal kettő egyszersmind angol herczegi 
titulussal b i r , és egy irlandi herczeg van. Többnyire a' berezegek mar-
qu i s , grófi, vicegrófi , bárói 'sat. titulust is viselnek egyszersmind , mi
vel Angliában a' főbb titulusok némelly alsóbbakat is magokban foglalnak. 
A' berezegek és grófok közé II. Richárd uj , a z a z , marquisi méltóságot 
alkotot t , az említett Vére Robertet dublini marqiiisvá nevezvén ki. Ezt 
a' méltóságot soha sem birták sokan. Angliában 1789 csak 1 marquis 
vo l t , most 17 , Skócziában 3, Irlandban 12. A' marqnis után a 'GRÓFOK, 
EARI.OK (1. e.), melly mind ezen titulusok közt legrégibb, következnek. 
A viscount vagy vice-gróf titulus VI. Henriktől veszi lételét és hasonló
képen soha sem volt számos. Most Angliában 2 2 , Skócziában 4, Irland
ban 52 van. A' grófok száma Angliában 100, Skócziában 39 's Irland
ban 74 ; a' báróké Angliában 134 , Skócziában 23 és Irlandban 74. (E-
zeken kivül vannak még más bárók i s , p. o. a' kincstár baróji (of the 
pxcheqner), az 5 kikötő bál óji (of the cinque ports) 'sat . ; hanem ezek 
nem tartoznak a' főnemességhez, a' felső parlamentben nincs helyek 's 
titulusok nem szál firól fira. (Minden főnemes lordnak, azaz , urnák ne
veztetik és az ország nagya vagy paire (báron of parliammt). A' lon
doni birónak (mayor) , mig hivatalát visel i , lord titulusa van. Az érse
kek és püspökök személyekre nézve a' főnemesség rangjával és jusaival 
b i r n a k , mellyek közt legnevezetesebb a' parlament felső házában való 
ülés, melly jussal az angol pairek mindnyájan, a' skócziaiak és iiiandiak 
csak magok közül választott 16 (skócziai) és 28 (irlandi) követeik által 
élnek. Mind ezen méltóságokban csík a' legidősebb fiuk örökösödnek, 
kik atyjok életében -a' közönséges életben (a ' hivatalos levelekben ugyan 
is esquireknek neveztetnek), atyjoknak második ti tulusát, és ha ennek 
más titulusa n incs , p. o. csak b á r ó , akkor lord titulust viselnek. A' 
főnemesség többi különös jusai igen csekélyek. A' criniinalis ügyekben 
a' felső ház által Ítéltetnek m e g , a1 civilis dolgokban pedig ugyan azon 
törvényszék alatt vannak, melly alatt a' status többi polgárai. I l a m a -
gok tartanak törvényszéket , soha sem kötelesek hitet tenni l e , ellenben 
mint tanuk megeskettetnek. Az ellenek tet t rágalmazások némelly ré
gi statútumokban, mint scandalum magnatum, különös büntetésekkel fe-
nyeget tetnek; de valósággal ezen statútumok nagyon ritkán hajtatnak vég
re . 1813-ban (ide számlálván a' 6 érseket és 42 püspököt is) a' főneme
sek 564 famíliát tettek, és csak a' világi főnemességnek jövedelme Col-
quhonn szerént 5,000,000, az egyházi uraké pedig 240,000 ft. st. ment .— 
Jl . Az alsó nemesség (gentry) , a 'szónak a' közönséges életben vett értel
me szerént , miiíd azokból á l i , a 'k ik nem közönséges kézi munka, apró
lékos kereskedés 'sat. által élnek, hanem törvén5'es értelemben e' követ
kezendők tartoznak hozzá: I) mind azok, kik nemesi származásnak, és 
jgy a' főnemeseknek minden ifjabb fijai és ezeknek niaradékai; 2) mind 
azok , a' kik hivatalok vagy méltóságok által személyes nemességet ér
demlettek. Annakokáért az alsó nemesség nem is szokott különös levél 
állal* adatn i , mivel az csak valamelJy a' polgári társaságban viselt hivatal
nak magától előálló következése. Így volt elég hajdan Francziaországban 
is , a ' t i tu luson, (t. i. egy Secretaire du roi titulusán) kivül. csak a' vivre 
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Doblement (nemes ember módjára élni) a r r a , hogy valaki az alsó nemes
ség jusaiban nemes levél nélkül is részesüljön. A' csupa gentlemannak 
vagy nemes embernek semmi különös titulusa s incs , megesmertető je lül 
mester (master) nevet visel , mellyet senkitől sem lehet megtagadni. A' 
nemességnek egy felsőbb lépcsőjét formálják azok, a' kik KSQUIRRS (VÖ.) , 
ecuyers (arinigeri, scut i fer i ) , nemesi czimerekkel élhetnek, a' nélkül 
hogy lovagok volnának. Ezeket hajdan csak különös királyi czimeres le
velek által lehetett megnyerni; hanem ez már régen kiment a' szokás
ból. Minden status hivatalok, a' békebírótól kezdve felfelé, a' docto-
ratus, a' barristeri gradus just adnak a r r a , hogy valaki neve mellé es-
tjiiire titulust tegyen, a' mit egy angol sem mulat el. A' lovagok (Rit ter , 
eques) idősebb és a' pairek ifjabb fijai születéseknél fogva esquirek, melly 
titulusban első szülöttség jusán ezeknek maradékai is Örökösödnek. Min
den külföldi nemesek, sőt az irlandi pairek is Angliában csak az, esqui
rek közé számláltatnak. A' lovagi méltóságnak (I. KNIGHT) e' követke
zendő lépcsőji vannak. Közöttök állanak a' baronetek, egy az első szü
löttség jusán örökség szerént való t i tu lus , mellyet I. Jakab király talált 
fel 1611, midőn a' felzendült liiandia ellen való táborozásra pénzre volt 
szüksége. 100 személy ta lá l ta to t t , kik közül mindenik 1000 font sterlin
get adott kölcsön azon megtiszteitetéséért , ha neve elejébe ezt a' szót 
„ S i r ' ' teheti és czimerében az ulsteri provincia czimerét használhatja. 
Minden különös jusaik ebből állanak; de épen a z é r t , mivel tiszteletbeli 
jus a z , a ' baronetek, mint önérdemeknek nyilvános megesmertetésével 
vagy mint érdemes elejékre megemlékeztető je l le l , igen büszkék azzal. 
Ezen méltósággal a' kitetsző tudósok, .polgári és katonai tisztek szoktak 
megajándékoztatni, a' honnan a' baronetek száma most 851-re megyén. 
A' lovagok és esquirek számát Colqnhoun 11,000-re, a' nemesekét , kik 
csupán jövedelmeikből élnek, 35,000 atyára teszi. — III. Ezen alsó, rész
szerént személyes, részszerént hivatalból származó és valóságos nemes
ség 's a' polgári rend (commonalty) közt olly kevés a' hülönbség, hogy 
p. o. Blackstone az angol törvényekre irt hires commentariusaiban ezt 
amahlioz számlálja. Az itt vett szorosabb értelemben pedig a' polgárok 
rendjéhez tar toznak: először minden földbirtokosak, kiknek jószágok 
esztend. legalább 40 shil. jövedelmet hoz be , vagy a' yeomenek , továb
bá minden mesteremberek és napszámosok ( t radesmen, artiticers és la-
bourers). Mint mindenütt, itt is ezek teszik a' nép nagyobb részét ; de 
sehol sincs a' szegénység súlya és a' bővelkedés olly ellenkező i rány
ban egymáshoz, mint Angliában. Egy háznépnek észt. szüksége ugyan 
is a' nép szegényebb osztályában 45 's a' városokban 48 font sterl-re 
tétetik 's a' népesség y> -ének (18 millióból 7 ' / , milliónak) kell annyi
ból élnie. A'népnek ' /Ve (1,548,000 ember) pedig még ezen szükségére 
szűken kimért jövedelemmel sem b i r , hanem szükségének 'fs -ét imitt 
amott a' közönségektől kapja mint alamizsnát. A' szegények ezen taxája 
Angliában és Walesben Mart. 6. 1827 — Mart. 5. 1828-ig 7,715,055 ft. 
sterl. tett. A' népnek ' /s-e (a ' felsőbb 's alsóbb statustisztek, orvosok, 
törvénytudók, tani tók, tőkepénzesek, nemesek és gazdagok, valamint a 
szegények is) semmit sem termesztenek és semmi miveket sem készítenek, 
's még is azok nyelik el a' termesztmények és mivek értékének >fs -ét . 
A'házi gazdák számát Colqnhoun 3£ millióra t e sz i , mellyek közül a' ki
rályi famíliára 12, a' főnemess'égre 5 6 4 , a' gentryre 36 ,861 , a' status 
polgári tisztjeire 21,500, a' száraz földi és tengeri erőre 222,500, a' 
papságra 19,000, a' törvénytudókra 19,000, az orvosokra, seborvosok
ra és patikásokra 18,000, a' földmivelőkre (kik közt 70,000 középszerű, 
210,000 csekély földbirtokos 's 280,000 árendás van) 1,302,000, a' mes
teremberekre, kereskedőkre és manufacturásokra l,50ö,774-en számlál. 
A' középső rend (egy orvos , ügyvéd 's középszerű statustiszt) famíliá
jának esztendei jövedelme áítaljában véve 3—400, egy felsőbb status
tiszté vagy tehetős jószágbirtokosé S 0 0 — 1 0 0 0 , u' bai-eneteké 3500 és 
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a' főnemességé 10,000 font sterl. tétetik ; ezen előadások mindazáltal e-
gyenként véve nagyon hijányosak 's a' főbb rangnakra nézve igen cseké
lyeknek látszanak. Mr. Thellusson, a' kinek nagyatyja 30 mill. álló 
tőkepénzt halmozott öszve , 1 ' /a mill. esztendei jövedelmével 430 baro-
netnél vagy 120 lordnál bírt többel. A' szegénység és gazdagság közt 
lévő eeen nagy különbözésnek következése a z , hogy a' középszerű sza
bad földbirtokosak száma mindég kevesebbre olvad , és földbirtokok ke
vesebb kezekre kerülnek, valamint az i s , hogy a' kereskedésben és ma-
nufacturákban a' más számára dolgozó béres munkások száma napon
ként nevekedik, kiknek helyeztetése ennél fogva mindég súlyosabb, kö
vetkezésképen a' szegénység mindég nagyobb lesz. Ez az az örvény, 
mellyhez Anglia most gyors lépésekkel közelíteni láttatik ('s mellybe lr-
land már elmerült), ha csak a' nagy földbirtokosak aristo crat iája , elég 
belátással és nemes lelküséggel b í rván , rendkívül való áldozatokkal (p. o. 
a' JÖVEDELEMADÓ (I. e.) viszontbehozása által) a' végső veszedelemtől 
meg nem szabadítja azt. Az erre szolgáló eszközökről már több éles be-
látásu férjfiak gondolkoztak, a' millj7en eszközök t. i. a' status adóssága 
egy részének rendkívül való , jövedelemre vetett adó által leendő keve-
sebbitése , Hatzfieldtől; az országban lévő szegényeknek inivelethm, dé 
mivelésre alkalmatos tájékokon való megtelepítése, Owentől; a' jobbá
gyok állapotjának és a 'földbirtok más a lkotmányinak, részszerént azon 
sulyps formalitásoknak, mellyek által a' fekvő jószágok birtoka igen 
megnehezittetik, el törlése, részszerént 's kivaltképen a' nagy földbirtoko
saknak arra való kötelezése által leendő törvényes megállapítása, hogy 
földjeiket^ illendő bérér t örök árendába adják , vagy más visszahuzbatat-
lan módon a' földmivelőknek engedjék által, '* ennél fogva ezek nagyobb 
részének bizonyos élelmi kútfőt nyissanak fel. Ezen utolsó eszköz An
gliának hajdani törvényével, melly a' földes urnák megti l tot ta , hogy 
jobbágyait jószágaiból szabad, tetszése szerént e lűzze , tökéletesen meg
egyeznék. Így változtatott már annakelőtte a' copyholdereknek csak a' 
földes ur jó tetszésétől függő jószághoz való jusa egy legalább a' pa
rasztnak haláláig visszahuzhatatlan 's nagyobb részént örökös jusává is. 
Hogy t. i. a' földbirtoknak a' nemzet belső állapotjába mélyen beható for-
májit is emlí tsem, tehát a' szabad földbirtokosak, kik. az ők jószágait 
feudális jus szerént függetlenül b í r ják , akar h a d i , akar udvari szolgá
latot (knight service , grand serjeanty) teljesítettek, vagy adóztak és 
más szolgálatokra (freesocage , viliéin socage) köteleztettek azokér t , so
ha sem nyomattak el egészen. Ezek közül származtak a' mostani szabad 
földbirtokosak (freeholders) és II. Károly alatt minden lovagi feudumok 
örökös szabad feuduinokká ( f ree , and conimon socage) lettek, következés
képen minden feudális köteleztetések és szolgálatok (kivévén az egyházi, 
frank almoigne és udvari szolgálatokat , p. o. koronázáskor) egészen jel
töröltet tek. De magok a' robotra köteles jobbágyok (villeins) i s , kik 
közül származtak, a' mint van említve, a' mostani bérlő és robotoló pa
rasztok (copyholders) , ezen szolgálatjokon kivül szabad embereknek né
zettek. Legnyilvánságosabban kitetszik ez azon háromféle törvényszé
kekbő l , mellyek a' feudális uradalmakban t a r t a t t ak , 's mel lyek , jóllehet 
részszerént ritkán tartatnak többé törvény szerént, még most is megvan
nak. A' polgári ügyekben a' freeholdereknek tulajdon törvényszékek 
(court - báron at common l a w , baron's cou r t , freeholder's court) van , 
mellyben a' földes urnák vagy az ő tiszttartójának előlülése alatt ők a' 
b i rák ; a' robotoló parasztok ügyeiben ellenben a' földes ur maga a" bíró, 
a' ki az uradalmi kerületnek különös törvényei szerént (customary court) 
itél. Ezek a' törvényszékek 3—4 hétig t a r t a tnak , és pedig eredetiképen 
a' földes ur tornáczában. Ellenben a' criminalis ügyekben a' freehol-
derek és robotoló parasztok kétszer vagy háromszor tartottak büntető 
törvényszéket (court - leet , vagy a' mint az Angol - Szászok nevez
ték , firik-right) a' király nevében, mindazáltal az uradalmi tiszttartó-
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nak (steward) elólülése a la t t , a' kinek e' végre törvéivytudónak kellett 
lenni. A'jobbágyi hűség megsértése 's az árulás miatt te t t panaszokat 
a' tiszttartó a' királyi birák elejébe terjesztet te; a' kisebb ügyekben el
lenben maga gyűjtött jn ry t a' kérdésben forgó ügynek megvizsgálására, 
melly megtörténvén, maga a' tiszttartó mondta ki az Ítéletet. Mind ezek
nek előadásából kiki láthatja, hogy a' parasztoknak a' földes urasággal 
való öszveköttetése és ennek törvényszolgáltatási jusa a' nép közönséges 
szabadságával kevesbbé volt Angliában ellenkezésben, mint más tartomá
nyokban , és hogy a' törvényszolgáltatási hatalom eredeti vonása , „ h o g y 
t. i. e' legyen a' szabad emberek vezérlője és elöljárója," itt tisztábban 
tartatott m e g , mint akárhol másutt. De épen e' tette az Angolokat, mint 
népet, nagyokká és erősökké, bár melly sok van is egyébiránt az ők ren
deléseiben ollyan , a' mit gyalázni lehet. 

II. S t a t us a 1 ko t m á n y . Epén nem lehet Montesrjuieuvel, jól
lehet már sokan vélekedtek u g y , azt mondani , hogy az angol sta-
tnsalkotmánynak ereje a' 3, u. m. az igazgató , birói és törvényhozó 
hatalmaknak egymástól való különválasztásában á l l ; mert kiváltképen 
a' parlament mind az országló szék foglalatosságaiban, mind a' birói ha
talomban igen nagy és valóságos részt vészen, főképen az alsó parlament, 
a' mennyiben ennek felvigyázása alatt vannak a' status igazgatása és sok 
országlást illető dolgok, nevezetesen az országutak, hidak, csatornák 
épitése 's más közönséges építések, az ifjak nagykorúvá t é t e l e , váló pe
rek 'sat. az ugy nevezett privát Miieknél fogva ; hasonlóképen vészen 
részt a' nemzet a' bírói hatalomban is a' felső parlamentben, a' mennyi
ben ez a' legfelsőbb törvényszék Angliában. A' király pedig az ő titkos ta
nácsában vagy a' titkos tanácsosok-közül kiválasztottak kisebb gyű
lésében, a' oabineltanácsban, gyakorolja mind törvényhozói, mind birói 
jiisait; a' 3 legfelsőbb törvényszéknek hasonló hatalma van a' romai 
praetoiokéhoz, mivel itéletmondásaiknak néminemű törvényes ereje van, 
és a' status hatalmának ezen 3 ága annyira öszve van szövődve' egy
mással, hogy egy sem független a' másiktól. Epenolly kevéssé lehet a' ki
rály és a' parlament 2 házának helyeztetését ugy nézni , mint a' mo
narchiának, aristocratiának és democratiának öszveelegyedését, sőt in
kább a' par lament , kivévén ennek egynéhány tag ja i t , kik különös kiné-
zéseknél fogva szólanak a' nép mellet t , áltáljában véve aristocratákból 
áll. Az alsó ház vagy a' parlament alsó háza pedig csak a' nagyobb föld
birtokosak gyűlése , valamint a' felső ház is , csak inas formában 's azon 
különbséggel, hogy ennek tagjai született aristooraták. A' nép kívánsá
gainak a' 2 ház közül egyikben sincs törvényes és szükséges védelme
zője, hanem valóságos jusai és azon sarkalatos törvények, mellyeken 
a' polgári s z a b a d s á g á n , más intézetek által bátorságosittatnak, és ezen 
rendelések fenállását az ő részéről ismét 2 környülállás védelmezi, hog5r 

t. i. egyfelől ugyan azok egyszersmind az aristocratiának is bástyául szol
gálnak a' monarcha önkényes uralkodásra való hajlandósága ellen. más 
felől attól lehet ta r tani , hogy a' n é p , ha azon reá nézve hasznos rende
lésektől megfosztatik, (a ' millyenek a' nép törvényszékei a' jnryban, a' 
gyüléstartásra való jtis és a' sajtószabadság), nem csak ezeket tartja meg 
erőszakosan és kezei közöt t , hanem meglehet még többet is" kicsikarna. 
A' királyi hatalmon még most is látszanak a1 régi német népalkotniáuy-
búl való származásának nyomai. A' szabad fegyverviselők vezérei kirá
lyokká, az ország fő feudális u ra ivá , törvényhozókká (a' parlament vég
zései ugyan is csak kérések, mellyeket a' király egy „Majd meglátom"-
mal , le Roi s' avisera, félre tehet) és bírákká lettek (mert a' westmin-
steri f'őbirák sokáig egészen a' k i rá ly tó l , a' ki azokat akármikor elbo-
csáthatta hivatalokból, függőitek, és a' király a' törvényeknél fogva 
mintegy jelen van azokban), hanem a' királyi hatalom több egyezéseknél 
és szokásoknál fogva korlátok közé van szorítva. A' parlament szabadsá
gai csupán csak természetes lehetetlenség által szoríttatnak meg , és gyak-
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ran olly hatalom adatott annak kezébe, melly a' királyén is felül emel
kedett. Mindazáltal a' megállapitott közönséges vélekedés ellen semmit 
sem t ehe t , a' honnan az Angoloknak igazságok van , midőn azt mondják, 

"hogy az ok polgári alkotmányában 3 dolog van, mellyeknek valóságos 
tulajdonságát és kiterjedését nem lehet szorosan előadni, 's ezek a' ko
rona j u s a i , a' parlament hatalma és a' nép jusai. Itt is az angol-szász 
alkotmány szolgál fundamentumul , melly 1. Vilmos (1066) ugy ne
vezett hódítása által módosíttatott ugyan , de a' fődolgokban kevés vál
tozást szenvedett. A' feudale systemának közönséges használása a' feu
dális uri jusoknak nagyobb kiterjesztése és a' normann udvari alkotmány 
bevivése, mellyel a' főtörvény- és igazgató székek alkotása öszve volt 
kö t te tve , voltak ezen változásnak főpontjai; hanem a' hajdani alkotmány
nak belső valósága, a' nemzetnek 2 gyűlésében, u. m. a' Wittena-gemo-
tében (a' bölcsek, azaz , a' püspökök és előkelők gyűlésében) és a' nép 
közönséges gyűlésében vagy Mickel-gemotében (nagy gyűlésben) való 
törvényhozó jusa, és a' népnek bírói hatalma a' vele egy ranguakra néz
ve , a' couTt-baron és a' court-leetben az uradalmak jobbágyainak megí
télésére, a' grófság törvényszékében, county-courtban és a' sherifl's-turn-
ban vagy a' grófság criminalis törvényszékén, az assisekben és juryban, 
's végre a' pairekre nézve a' felső házban vaió bírói jusa megmaradtak, 
a' királyok rendkívül nagy feudális uri jusai pedig a' szahadság leve^ 
lek által III. Henrikig megszorittattak *) . 

A~) A' k i r á l y . (L, Cbitty „Treatise on t/te laté of l/te prerogatices 
of t/te Crown and t/te relatíve' duties and rig/tts of t/te .lubjecl1" London 
1820), A' korona örökös bizonyos törvények szerént, mellyeknek megvál
toztatására a' parlamentnek hatalma vau. A' királyi méltóságban való 
örökösödés első szülöttség jusán először a"' fiakra, és ha ezek nem volná
n a k , a' leányokra megyén, kik az utolsó király férjfi ágon lévő atyja-
fijait abban meg előzik. l ía a' királynak örökösei nincsenek , akkor a' 
megholt király atyjafijai örökösödnek a 'királyi székben, de csak u g y , ha 
a' korona első birtokosától hozzák le származásokat, Az ebben való rend 
linea szerént megyén, és igy az idősebb lineából származott asszonyi 
nem az ifjabb lineából lévő férjfi atyafiaknál elébb el jut a' királyi 
székre , hanem a' testvérek közt a' fiuknak mindég több jusok van a' ko
ronához , mint a' leányoknak. A' korona közbevetetlemil tmegyen által 
az örökösj'e, a' nélkül hogy arra nézve valami különös cerimonia vol
na szükséges. Soha sem marad tehát a' királyi szék üresen, és Angliában, 
valamint Erauczjaorezágban i s , igaz a z , hogy a' király nem hal meg és 
a' megholt az élőt a' korona birtokába helyezteti; a' honnan II. Károly 
országlása nem a' királyi székre lett hazahivatásától, hanem I. Károly 
halálától kezdve számláltatik. A 'k i rá ly 18 észt. nagykorú; a 'koronaörö
kös kiskorúsága alatt miképen igazgattassék az orsz,ág, a' király intézi 
el testainentomában, mel lyet , ha a' király nem te t t , akkor a' parla
ment teszen a' felől rendelést. A' koronaörökös III. Eduárd olta szüle
tet t Coruwall-, egy nyilvános levél ereje szerént Walesnek herczege. A ' k i 
rály a' westminsteri apáts ígban koronáztatik meg a' canterburyi érsek, a' 
királyné pedig a 'yorki érsek által. A' királynak és udvarának, a' főtisztek-
nek 'és collegiumoknak tartására a 'parlament 1820 a' Civir.r.iSTvr (I. e.) 
IV Györgyre nézve, Nagy-Britanniából 850,000 's Irlandból 207,000 fontra 
tet te . Az ország főhivatalai, mellyek két örökség szerént valókon kívül 
a' királytól szabad tetszése szerént töltetnek be, ezek: I) a'nagycancella-
rius (lord high-chancelor) egyszersmind nagy pecsétre ügyelő (keaper of 

*) A' bri tanniai statusalkotmánynak oklevelei ezek : 1) I. Henrik hajdani szabadságievei* 
(charta i ibertatnm , charter) ; 2} a' magna charta (the great charter) ; 1. C h a r t a ni a g-

.n a ; 3) a' P e t i t i o n o f r i g h t s (1. e.) törvényért való esedezés ; 4) a' H a b c a s-
C o r p u STB i 1 1 (I. e.); 5) a1 Declaration of r i g h l s , bizonyos alkudozás . mellyet I I I , 

Vilmosnak if)8!) el kel le t t fogadni , hogy a' koronát e lnyerhesse ; 6) az i7oi és Í7n5-iki 
örökösödést i l le tő acták; 7) a' Skóczia egyesülését tárgyaxó i7o7-iki •» 8) az Irland A«* 
gl iához való kapcsollatásáról szóló i8o í - ik i acták, . 
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thegreat seal). 2) A' nagykincstárnok (lord high-treasurer), a' kincstár elölü
lője. Ezt a' tisztséget 1. Györgytől fogva 5 biztos visel i , kik kincstár 
lordjainak neveztetnek 's kik közül az első ministeri hatalommal bir. 3) 
A' status vagy a' titkos tanács elölülője (lord president of the privy coun-
cil). 4) A' titkos pecsétre ügyelő (lord privy sea l ) , a' ki nyomja reá, 
minden királyi privilégiumokra, adományokra 's más oklevelekre a' t i t 
kos pecsétet, mellyekre csak azután nyomatik reájok a' nagy pecsét , ha 
szükséges. 5) A' nagykamarás (lord high-chambeiian). 6) A' nagymar-
schall (lord earl marshall), a' ki egyszersmind főbíró a' genealógiai ügyek
ben. Ezt a' hivatalt a' Norfolk herczegi família birja örökség szerént. 
7) A' nagyadmiral (lord high-admiral) vagy a' tengereket és folyó
kat illető ügyek főbirája. Ez a' hivatal most több biztosok kezében van, 
kiknek elölülője admiralitás első lordjának neveztetik. Skócziában, An
gliával való egyesülése o l ta , ínég 5 korona- és statustiszt van. A' király 
Angliában minden elejivel és örököseivel egy egészet formál; egy magá
ban fenallótest , a'-sole corporation. A'thronusban való örökösödés meg
változtatásának jusát a' parlament mind a' York és Lancaster famíliák 
egymással való háborúskodásakor, mind főképen az 1688-iki zendülés 
után használta, midőn II . Jakabot és ennek második házasságából szüle
tett maradékait a' királyi székből kirekesztette, és az 1700-iki Act of sett-
lemeiffljen A koronát Sófia herczegné (a' palatinatusi választó fejedelemné 
Ersébe t , a' ki 1. Jakab angol király leánya volt, ifjabb leányának) 
protestáns maradékainak adta. A' király hatalma törvények által meg 
van szoritva, és egy közte és a' nép közt köttetett sarkalatos egyezésen 
fundál tátik. Mert bármelly állhatatosan ragaszkodtak is 1. Jakab és az ő 
két fija azon princípiumhoz, hogy az uralkodói hatalom Istentől adatott 
j u s , még is mindég ellene mondott annak a' nemzet és 111. Vilmos; Maria 
és Anna csak azon közönséges kinyilatkoztatásoknál fogva ülhettek a' ki
rályi székbe, hogy a 'k i rá lyi méltóságot a' nemzet kezéből fogadják cl. Mi
vel pedig mind e' mellett is , kiváltképen II. Károlynak a ' k i r á l y i székre 
lett emeltetése olta, megesmertetett azon principium, hogy a' statusban a' 
királyi hatalom felett semmi más hatalom nem lehet, a' király tettei vizsgá
lat alá nem vétethetnek és a' királynak minden személyes felelet terhén 
felül > kell emelkedve lennie, a' honnan egy a' status törvényének első 
sarkalatos pontjai között a z , hogy a' király igazságtalanságot nem 
tehet , ennél fogva azon eszközök , mellyek által az országié szék törvé
nyes korlátok közt tartat ik, igen mesterséges egészet formálnak és mes
terségesen fejtődnek ki. 1) T. i. a' monarchának minden cselekedetei a' 
törvények értelme szerént vétetnek, előre feltévén az t , hogy a' király 
semmit sem teszen fel ol lyant, a' mi a' törvényeknek ellenére volna. 2) 
A' törvényekkel ellenkező rendelések 's parancsolatok nem a' királynak, 
hanem az ő tanácsosainak tulajdonittatnak, a' honnan mindezek, mind 
pedig azok, a' kik az illyen törvénytelen parancsolatok végrehajtásának 
eszközei, elvádoltathatnak és vizsgálat alá vétethetnek, a' nélkül hogy 
szabad volna a' király parancsolatjára ntalniok. Ez a' felelet terhe alá 
való vettetése" a 'k i rá ly tanácsosainak egy az angol , valamint áltáljában 
véve minden statusalkotmánynak főbásfyáji közül ; de sehol sincs is az 
olly tökéletesen kifejtve, és sehol sincs a' mouarcha iránt való tisztelet 
a' polgárok bátorságával 0II3' jól egyesülve, mint Angliában. Ezen két 
principium által lehető a z , hogy a ' törvényekkel ellenkező királyi rende
lések, p. o. valanielly polgári alkotmánnyal ellenkező megkegyeímezés 's 
több effélék, félretétessenek, midőn vagy azt mutatják meg , hogy a' 
per folyamatját a' megkegyeímezés meg nem akadályoztathatja, vagy va
lakinek jiistartásait meg nem semmisítheti, vagy ugy veszik a' dolgot, 
hogy a' királynak hamisan van a' tárgy előterjesztve. 3) Mind a' parla
mentnek , mind a' törvényszékeknek jusok van a r r a , hogy az országló 
»zék tetteit szabadon rostálhassák; kiváltképen a' parlament, valamint 
a7 felső háznak mindenik tagja , azzal a' jussal b i r , hogy a' királynak a' 
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királyi parancsolatokkal ellenkező vélekedéseket elejébe terjeszthesse. 
Mindenik pair ugyan is született statustanácsosa a' monarchának, a' hon
nan mint pairnek jusa van a' királynál különös meghallgattatást kérni, 
hogj' annak az ország boldogságára czélozó vélekedéseit előterjessze. A' 
monarchának azon feltétele ellen, hogy a' polgári alkotmányt eltörölje, 
az angol törvények már azon oknál fogva semmi gátat sem vethetnek, 
mivel ezen principiumnal fogva: , ,A ' királynak semmi igazságtalanság sem 
lehet czélja" az igazságtalanságnak már megfogása is lehetetlen 's fel 
sem lehet azt a' királyról tenni. A' honnan megesmért és II. Jakab esete 
által bebizonyított igazságnak tartatik az Angliában, hogy a' polgári al
kotmány megsemmisítésére czélozó egyenes és elhatározott próbatétele a' 
királynak a n n y i , mintha az országlásról le akarna mondani; ellenben 
azon kérdés , melly cselekedetekből lehet általlátni, hogy a' király a' 
polgári alkotmány eltörlésére törekszik? nincs eldöntve. „ H a " igy szól 
a' király pártján lévő Blackstone (Comment I . , 245), , ,a ' törvény és hi
stória hallgatnak, ugy illő dolog reánk nézve, hogy mi se hozzunk ítéle
t e t , sőt inkább a' maradékra bízzuk annak megítélését, hogy micsoda 
esetekben kívánhatja azt a' szükség 's az egésznek java , hogy ama', jólle
het elrejtve pihenő , de a' polgári társaságban elválhatatlanul benne lévő 
hata lmat , mellyel sem éghajlat, sem idő , sem polgári alkotmány, sem 
egyezés valaha el nem törölhetnek vagy meg nem csonkithatnak, hasz
nálják ?" 4) Minden statuspolgárnak hathatós bástyája van az erőszak
tételek ellen a' HAREAS-CORPUSBAM (1. e.) vagy a' tisztek elvádolhatá-
sában, a' parlamentnél való panasztehetésben és végre a' sajtó sza
badságában. Hanem a' királyon való személyes keresetekre nézve semmi 
törvényszék s incs , és csak az az egyetlenegy ut van azoknak megnyeré
s é r e , ha a' kereső a'nagycancellariushoz folyamodik, a' ki a 'királynak 
bejelenti a' dolgot 's egyszersmind javalja, hogy az t , ha keresete igazsá
g o s , elégítse ki. A' király ellen indított , jószág felett való perekben kü
lönös törvénykezés módok vannak, mellyek a' caiicellaria törvényszé
kén folytattatnak. Ezek szerént előre feltétetik, hogy a' király a' peres 
földnek birtokában van , 's megjegyzésre mél tó , hogy a' királyról az 
ítéletmondásban semmi szó s incs , hanem csak a' birtok ítéltetik a' pa-
naszló félnek, a' királynak ahhoz való erósebb jusát fentartván (amnoean-
tur mantis domiiii regis , et restituatur pelenli possessio, salvo jure do-
mini re.^is), és hogy az itéletmondás végrehajtásának illetlensége elke-
rtt l tessék, az itéletmondás nem egyéb , mint a' birtok általvételére való 
utasítás. Ez áltáljában véve a' királyi hatalomnak a' parlamenthez és a' 
nemzethez való állása, valamint a' coloniákbau i s , a' mennyiben a ' s ta tus 
törvényének főprincipiuma az, hogy az angol jusok mindenüvé, a 'hova csak 
Nagy-Britanniának hatalma kiterjed, általplántáltassanak; a' honnan az an
gol coloniákban mindenütt fel lehet találni az anyaország alkotmányának 
képét. A' mi a' királyi hatalomnak a' status kormányozása egyes ágaiban 
való megszorittatását i l le t i , erre nézve méltó megjegyezni, hogy p. o. a' 
törvénykezésre nézve, mellynek a' közönséges hatalom 's a'hazafiak sze
mélyes szabadsága között közbenjárónak kell l enni , a' királynak és a' 
ministeriumnak alig lehet annak folyamatját megzavarni. A' király csak 
védelmezője a' törvény alkotmányának, ellenben a' végrehajtás nem az ő 
hatalmában van. Egy status tisztjének sem adhat nagyobb hatalmat, mint 
a 'mennyi t annak a' törvény maga a d , és mind azok a' rendelések, mel
lyek az egyes polgárok személyes törvényes állapotját illetik, ha nem a' 
törvényszékek által adatnak ki, sikerétlenek és épen nincs azoknak kötele
ző erejek. A' király megkegyelmezési jusa is igen keskeny korlátok kö
zé van szorí tva, u. m. a' ki sem az egyes polgárok jusait meg nem cson
ki that ja , sem a' már folyamatban lévő törvényes vizsgálás folytatását 
abban az esetben, ha az alsó ház lépik fel mint panaszló fél a' status 
főbb tisztjei e l len , meg nem akadályoztathatja. Az Ítélet kimondása 
után ugyan a' büntetést a' király egészen vagy résznyire elengedheti, a' 
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közönséges hivatalokból való kirekesztetést mindazál ta l , melly többjpol
gári vétkekkel (kiváltképen a' közönséges hatalommal való visszaéléssel) 
törvényesen öszve van köt te tve , egyaltaljában meg nem semmisítheti. 
Innen a' Habeas-Corpns törvénynek megsértésével elvádoltattaknak sem 
kegyelmezhet meg a' király. A' közönségesen káros következést! csele
kedetekre nézve nincs a' kegyelmezésnek elébb he lye , inig a z , p. o. a' 
valamelly folyóu való hajókázás megakadályoztatása miatt tett panasz 
egészen el nincs igazítva, és altaljában a' kegyelemlevelekre nézve is , 
ha ezek hamis előadásokon fundáltatnak, a' törvényszékek, min t sem kö
telező tírejüeket, félre tehetik azokat. A' kegyelemlevelben annakokáért 
a' véteknek, mellyre nézve a' bűnösnek megkegyelmezés ada t ik , pon
tosan ki kell t é te tn i , mellynek az a' következése, hogy a' valósággal 
veszedelmes gonosztévők nem könnyen nyerhetnek kegyelemlevelet; a' 
törvényszékek jegyzőkönyveiben legalább a' legrégibb időktől fogva a' 
legujabbakig egyetlenegy eset sem jő e lő , hogy valamelly szántszándé
kos gyilkos kegyelmet kapott volna. 

H. A' p a r l a m e n t alkotásának hasonlóképen az angol-szász alkot
mány talpköve, hanem a' normann időszakasz elsőbb esztendejiben a' 

. systema feudale által különös formát kapot t , a' mennyiben a' koronának 
csak közbevetetlen vasalljai gyűltek öszve az udvarnál minden esztendő-, 
ben háromszor, u. ni. Karácsonykor, Húsvétkor és Pünköstkor. 1.11. Hen
rik alatt az országlás törvénytelen birtokosa Montforti Simon, Leicé-
ster grófja, ismét a'- nép. közönségesebb gyűléséhez folyamodott, a' 
mennyiben (1265) minden grófság nemességéből 2, és minden királyi 
városból vagy városi közönségből (cities és horöughs) hasonlóképen két 
követet hivott öszve, és ha ez valósággal njitás és nem hajdani szokás 
volt i s , 111. Henr ik , midőn az eveshami ütközet által szabadságát vissza
kapta és a' királyi székre j u t o t t , még is megtartotta azt. Ezek a' ren
dek gyakran 's egy7 helyen gyűltek öszve, hanem ha fontos tárgyak adták 
elő magokat, akknr mindenik r e n d , u. ni. a' főpapok, bárók és a' ne
messég a' városokkal tulajdon 's különös gyűlést tartott, feleleteiket mind
azáltal a' királynak mind együtt terjesztették elejébe. A' parlament két 
háza csak III. Eduárd (1327—1377) alatt vált el állandóul egymástól, 
midőn a1 főpapság a' világi főrendüekkel, a' nemesség pedig a 'városok
kal egycsittetett. Az érsekek és püspökök egyházi méltóságoknál fogva 
vettek részt ezen jusban, és csak Angliának a' Normannok által lett el-
foglaltatása után tétettek azoknak világi birtokai feudális uradalmakká 
's hajtattak a' feudális kötelességeknek a l i ' a . VIII. Henrik előtt 27 püs
pöksüveges apát és 2 prior tartozott az egyházi főszemélyekhez, ha
nem a1 klastromok eltöröltetésekor mind azok elenyésztek. A' világi 
pairek törvény szerént nem voltak mindég tagjai a' parlamentnek, hanem 
csak azok, a' kiket a' király arra meghívott, de a' pairi méltóság (főne
messég, lordság) és parlamenti rang lassan lassan elválhatatlanok 's egy-
jelentésűek lettek. A' király mindazáltal mindég fentartotta magának 
azt a' j u s t , hogy a' lordok számát tetszése szerént nevelje, jóllehet nincs 
többé arra szabadsága, hogy valamelly már egyszer kinevezett lordot 
azért , mivel rossz gazdálkodása miatt nincs többé abban az állapotban, 
hogy rangjához képest é lhessen, méltóságától megfosszon. 1. György 
alatt a' lordok házában már keresztülment egy biíl (törvénnyé teendő 
feltétel), melly szerént áz nj lordok kinevezésére való királyi jus bizo-
zonyos számra sori t ta tot t , hanem az alsó h á z , látván annak ar is to-
ciatiai czélját, egyaltaljában visszavetette azt. Egy király sem használta 
annyira ezt a ' j u s t , mint III. György. 1760—1820 2 herczeg, 16 mar-
quis, 47 gróf, 17 vicegróf (viscount) és 106 báró neveztetett ki csak ma
gában Angliában, és igy ide nem számlálván a' skócziaiakat és irlan-
diakat. Ez által 111. György uralkodásának vége felé (Febr. 1820) 
az angol főrangú urak száma 291 ment fel (I. Jakab alatt 106, 1673 154 
volt) Skócziának és Irlandnak Angliával való egyesittetése által a' sko-
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tziai nagyokból még 16 's az irlandiakból 28 követ és 4 irlandi püspök 
(Irlandnak 4 érseke és 18 püspöke ugyan is egymást felváltva jelennek 
meg a 'parlamentben) jöt t ahhoz, annyira hogy a' felső h á z , az angol 
2 érseket és 22 püspököt isiidé számlálván, 1820-ban 303 lordból, kik közt, 
28 egyházi főszemély vol t , ál lot t ; az irlandi catholicus pairekkel pe-
<lig 1829 olta alkalmasint felmegyen 400 azoknak száma. Az ALSÓ 
HÁZ (l.e.) (558, u. m. 531 angol és walesi, 45 skócziai és 100 irlandi tag
ból áll. Hanem ezen tagoknak felosstatása igen egyenetlen, ha a' né
pesség és földbirtok irányát megtekintjük (1. V Á H S Z T Á S I FORMÁK). Már 
a' grófságok igen egyenetlen nagyságúak. Yorknak 1 milliónál több , Rut-
lamlnak csak 20,000 lakosa vau , 's még i s 2 nemesi követet kü ld , mint 
amaz. A' walesi 12 grófság és a' skócziai 33 grófság közül mindenik 
-egy követet küld, mindazáltal Skócziáuak 6 kisebb grófsága erre nézve 
egyesi t te te t t , a' honnan Caithncsz és Bu te , Clackmannan és Kinrosz, 
CroniLUíy és Nairn együtt választanak egy követet, Irlandnak 32 grófsá
ga közül mindeniknek 2 követe van jelen a' parlamentben. A' választás
ban minden frceholdereknek (bért nem fizető szabad földbirtokosaknak), 
a' kiknek észt. 40 shilling 's több jövedelmek van földjükből, van r é 
szek. Ezeknek száma a' grófságokban igen különböző; Yorkban a' vá
lasztási jussal birok száma 16,000, más grófságokban ellenben az egyes 
famíliák földbirtoka olly n a g y , hogy azok magok nevezik ki a' gróf
ságnak l vagy 2 követét. Innen van a z , hogy mintegy 11,000 sze
mély választja az angol és walesi képviselőknek felét. Skócziában a' 
grófságok 30 követe csak 2767 jószágbirtokostól választatik. Ott ugyan 
is csak a' korona közbevetetlen alattvalóji bírnak választási jussal, 
ezeknek száma pedig egy grófságban sem több 220, a' legtöbbekben 
100-ra sem megyén, Clackmannanb. csak 16 , Nairnb. 2 0 , Peebleb. 34 
Sutherlandb. 35. Iriand kénytelen volt a' csupa árendásoknak egész 
életekre választási just adni , mivel a1 földbirtokosak felette kevesen 
volnának, és azApril . 13. 1829 költ emancipationsbill Irlandban a' válasz
tók jövedelmét 40 shillingről 10 font sterlingre emelte fel. Jóllehet a' 40 
angol és 12 walesi grófságnak 92 követe közül , épen4ö-an egyenesen az 
egyes nagy földbirtokosaktól 's többnyire a' főnemességből választatnak, 
még is ezen ugy nevezett lovagi tagok (knights of shires) a' parlament 
legfüggetlenebb tagjainak tartatnak. Mert a 'város i követekre nézve, ,kik 
közül Anglia 405 , Wales 12 , Skóczia 15 és lrland 35 nevez k i , még 
rosszabbuí áll a' dolog. A' városok képviselői jusa eredetét a' történetnek 
köszönheti. Eredetiképen minden királyi polgári szabadsággal bíró he
lyek (boroughs), valamint a'^provinciák fővárosai (püspöki lakhelyek, 
oities) i s , követeket küldöttek; mivel ezek is közbevetetlenül a' király 
alatt voltak. Hanem ezek , a' mennyire csak lehete t t , kihúzták magokat 
ezen kötelesség a lól , mellyet csak szolgálatnak, költséges terehnek, nem 
pedig jusnak és többi polgárok felett való elsőségnek néztek. Ennél fogva 
ezen helyek közül sok elvesztette az orsággyülésen való megjelenhetés 
jusa t , mellyet azután ismét megnyerni igen nehéz volt. A' királynak 
azon hajdani jusá t , hogy uj privilégiumok által országrendi just oszto
gasson, legutolszor II. Károly használta Newarkra nézve; a' koronának 
ez a' jusa most nincs meg többé , és azolta több város nem is nyert or
szágrendi just. VIII. Henriknek uralkodásra lépésekor a' városi követek 
száma 269-ra szálott le ; hanem azon elébbeni királyi jusnak, hogy a' ki
rály uj parlamenti választó just osztogathat, viszon-helyreállittatása ál
tal 1078 ismét 180-nál l e t t . több , kik Walesnek Angliához való kapcso
lása által 12 és a' hajdani Chester és Durham palatinatusi grófságoknak 
a 'koronával való egyesittetések által még néggyel szaporodtak meg. Ezen 
országrenclj*ét alkotó polgárságok közül sok egészen vagy nagyobb ré-
szént elenyészett , elpusztult (1. ROTTHÍN BOROUGHS), és a' parlament tagjai 
kinevezésének jusával most már csak néhány ház él. Old Sarumból p. a. 
most csak egy várkastély omladékai állanak fen , "s a7 választás jusával 

- . 
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csak 7 földbirtokos b i r , annyira hogy a" csak Caledon grófjától fflgg)^ 
vagy egészen csak néhány familiák kezében van az. Több nagyobb I H -
rosokban is a' választási jus vagy a' freeholdcrek, vagy csak bizonyos 
várbeli fendnniok (bonrgage-tenures) kezében van , a' honnan a 'vá lasz 
tók igen kevesen vannak, p. o. P l ) mouthban 60,000 lakos közt 230, 
Harwichban 17,000 lak. közül 3 2 , PÓrtsmnuthban 45,000 lak. közül 100, 
Balhban 32,000 lak. közül 1 8 , Bristolban 106,000 lak. közül csak 50' 
'sat. Ezen kevés számú követek is nagyobb részént Anglia valamelly 
nagy famíliájának befolyása alatt vannak; innen van a z , hogy mintegy 
12 família több tagokat nevez ki a 'parlamentbe 100-nál, p .o . a 'Monnt-Ed-
geconihe és Fitzvvilliam grófok közül mindenik C-ot, ugyan annyit Do~ 
vonschire és Bedíord herczegei; a' Pelhamok , NeSvcastíe herczegei,. 
Chichester grófjai és Yarborough lordjai 1 5 , Norfolk herczege 10; 
Lonsdale grófja ugyan annyit 'sat. Azon kevés he lyekkel , mellyck 
független választó férjfiaktól töltetnek b e , rendszerént gyalázatos ke re s 
kedés űzetik, a' törvények ellenére is a' szavak és pártkerrsők éra 
közönségesen esmeretes, egy csekély falu helye közönségesen 500O font" 
steii. ér. Ellenben a' legnevezetesebb városoknak, u. in. Manchesternek 
(105,000 l a k . ) , Birminghamnak (118,000 l ak . ) , Leedsnek (80,000 íak.),, 
Shefl'ieldnek (45,000 lak.), 's igen sok 10—40,000 lakossal biró valós
nak épen semmi része sincs a' képviselő-küldésben ; a' honnan nem csu
d a , hogy annak jobb rendbeszedése, az ugy nevezett parlament uj al
ko tá sa , egy a' nép legközönségesebb kívánságai közül. Mert a' pa r l a 
mentnek mostani alkotmányában igen könnyű a' ministei éknek több ollyan 
lépéseket tenni, mellyek épen annyira ellene vannak a' köz vélekedésnek, 
mint az f.rszág javának, kiváltképen Anglia temérdek adósságait azon meg-
átalkodottságnak köszönheti, mellyel az Amerika és Francziaország éljen 
háborút folytatott, nem tekintvén a' népet rend kívül sajtoló nagy adóssá
gokra. De épen olly könnyen által lehet látni azon sarkalatos okokat is. 
mellyek ezen reformatiót megakadályoztatják, mivel most már nem a' 
korona, hanem az uralkodó nagyok azok, kiknek befolyása az által cson
kolást szenvedne.' A' MIMSTKRI PÁRT és OPPOSITIO (1. e.) iundamentumos 
czéljaikra nézve kevesbbé különböznek egymástól, mint némelly mellékes 
dolgokra nézve, és a' nép lelke szerént való oppositio még nagyon távol 
van a t tó l , hogy a' ministereknek a' parlamentben veszedelmes lehessen. 
A' parlament nincs mindég 's állandóul öszvcgyülve, a' mi egyetlenegy 
eszköz a r r a , hogy tökéletesen el ne fajuljon, lianem a' k i rá ly i , minden-
más hatalomtól független jusok közé tartozik annak öszvehivása és szét
oszlatása. Sem e z , sem amaz nem maradhat el tovább 7 esztendőnél. 
Amaz minden lordnak személy szerént 's leve] által való nieghivatása és 
a' grófságokhoz 's városokhoz küldött parancsolatok á l t a l , hogy t. i. kö
veteket válasszanak, megyén véghez. A 'par lament most mindég a 'wes t -
minsteri régi ki/ályi palotában tartatik , a' hol mind a' felső , mind az' 
alsó háznak tulajdon szálája van. Az első ülést mindég maga a' király 
kezdi el egy a' felső házban a' királyi székről tartatni szokott beszéd
del , mellyre mindenik ház különösen 's írásba tet t köszönettel felel. Mi 
nekutána a' parlament tagjai (kivévén 182Ö olta a' (atholicnsokat) a' 
VIII. Henrik által bevitetett egyházi esküvést (oath of suprrmacy), melly 
szerént a' király esmertetik meg az angol anyaszentegyház fejének és 
a' TESTŰT (1. e . ) , az alső ház tagjai pedig ezen felül még a' jobbágyi 
hitet is letették volna, az alsó ház szószólót (speaker) és egy 5 személy
női (kik közül egy az alsó ház jusa i i a , a' 2-ik a' nép panaszaira, 

• a' 3-ik a' törvénytelen választásokra, a' 4-ik a 'kereskedésre és az 5-ik 
ciz egyházi dolgokra ügyel) álló biztosságot választ, mellyek meglévén, 
a'tanácskozások elkezdődnek. A'felső háznak elölülője a' lord cancellaiius. 
A'parlament mindenik tagjának van jusa valamit előterjeszteni (1. Bi t i . ) . 
A' ki nincs j e l en , elveszti syavát; a' lordok mindazáltal képviselőket 
(proxies) küldhetnek. A' parlament foglalatosságaira és fcrinájira nézve 
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I. B I L I , és ACTA. A' parlament az ország kormányozásában és a' törvé
nyes dolgokban is nevezetes részt vészen. Minthogy minden pénzbeli 
jóváhagyások mást kirekesztőiig az alsó háztól jőnek , ennél fogva min
iden köz jövedelmet illető tárgyaknak elejébe kell annak terjesztetnie!;, 
és egyetlenegy tárgyat sem lehet gondolni, melly kérő levelek vagy pa
naszok által mind a' két ház előtt elő nem jőne. A' felső ház , mink 
a' bárók hajdani törvényszéke, mellytől a 'westminsteri 3 legfőbb tör
vényszék csak elvált , még most is legfelsőbb itélő széke a' nemzetnek. 
A' polgári dolgokban legfelsőbb fórum és Ítéletmondást megsemmisítő 
tövényszék a z , mivel az angol , skót és irlandi főtörvényszékek itélet-
hozása ellen tett megsemmisitő panaszok a' felső ház elejébe tartoznak. 
A' melléktartományok (Man sz igete , J e r sey , Guernsey, a' coloniák) 
főtörvényszékeiről a' perek feljebbvitele ellen és azoknak megsemmisítése 
végett tett panaszok a' királyhoz tétetnek az ő titkos tanácsában. A' 
criminalis ügyekben a ' lordok a ' törvénybirák a ' l o r d h i g h s t e w a r d 
törvényszékén , melly mind annyiszor öszvegyülik, valahányszor lord a' 
bepanaszoltatott fél. A' lord high steward méltósága ezelőtt firól fira 
szálot t , hanem most minden különös esetben másnak adatik az. Ha pe
dig a' parlament különben is öszve van gyűlve, akkor nincs szükség ezen 
különös törvényszékre, 's következésképen szorosan véve a' lord high 
steward kineveztetése is szükségtelen. Más személyek is idéztethet
nek a' felső ház törvényszéke elejébe, ha t. i. az alsó ház a' panaszló 
fél. Ekkor a' criminalis törvénykezésnek minden forntáji megtartatnak 's 
az ítéletet csak 12 lord szavának többsége mondhatja ki. Egy illyen 
pernek folyamatja nagyon lassu és költséges. A' mi időnkben 3 illyen 
criminalis per folytat tatott , u. m. az indiai főkormányozó Warren 
HASTINGS (1. e.) ellen a' nép sanyargatása 's kegyetlensége miat t ; Dnn-
das Melville viscount ellen, hivatalának rossz lelki esmerettel való foly
ta tásáér t , és a' yorki berezeg mint generalissimus ellen, a' ki a' kato
nai hivatalok pénzért való eladásával vádoltatott. Az utolsó ellen nyil
ván nem tétetett v á d , 's a' két első a' büntetés alól felszabadittatott; 
mindazáltal Hastings perének 7 esztendeig való húzódása és azon te
mérdek költségek , mellyeket a' maga védelmezésére kellett fordítania, 
már maga is elég büntetés volt. Nagyon különböző a' felső háznak ezen 
törvényszéki rendeltetésétől a' büntetésnek a' törvényhozás utján való 
kimondása, act of at tainder, ha halálos büntetés mondatik k i , és bili 
of pains and penali t ies, hogyha kisebb büntetésről van szó. Ezzel a' 
különös jussal mindenik ház élhet (a ' megholt királyné ellen a' per a' 
felső házban kezdődött e l ) ; nincs annak törvényszéki formája, sem a' 
fenálló [törvényekhez nincs köt te tve , hanem a' végzésnek mind a' két 
háztól el kell fogadtatnia és a' király jóváhagyásával meg kell erősíttet
nie. HowardAnna, Vi l i . Henrik felesége, és 1. Károly ministere Wenth-
"worth Tamás (Strafford grófja) 's mások ezen módon Ítéltettek halálra. 

C. A' n é p s z a b a d s á g a i . A' nép. szabadsága, ez a ' minden 
Angollal vele született jus (birth-rigth) , mellyről minden Angol büsz
keséggel és tisztelettel beszél, a' polgári alkotmányhoz és a' királyhoz 
való állhatatos ragaszkodásnak ezen kútfeje semmiben sem áll egyébben, 
mint a' mit minden statup igtr a' maga polgárainak: u. m. a' törvényes 
bátorságban. Senkinek sem szabad életében és testében megsértetni, 
szabadságában legkisebb megcsonkittatást is szenvedni, javaiban megká-
rosi t tarni , kivévén a' polgári alkotmány által megerősíttetett törvények
hez' képest hozott bírói Ítéletmondást. Hanem a' mi az angol polgári 
alkotmányt kitetszővé t e sz i , nem ezen megsérthetetien és szent jusnak a' 
magna chartától 111. Vilmos Bili of rights-éig való megesmertetései-
ben, hanem azon eszközökben á l l , mellyeket ez az alkotmány kinfekkinek 
kezébe a d , hogy azokat akarmelly esetben is a' maga hasznára fordít
hassa. Ezek az eszközök 3 főrészre osztatnak: I. Közönségesen meges
mért czikkelye az az angol síatusi törvényalkotniánynak , hogy különös 
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törvények állal senkinek se tiltathassék meg a z , a' mi a' már fenálló 
törvények által nem tilalmaztatik. E' szerént a' polgárok az országló 
széknek, a z a z , a' t isztikarnak nem feltételeden, hanem csak a' polgári 
alkotmányból folyó engedelmességre köteleztetnek. 11. A' tiszti kainak 
a' néptől való szembetűnő különválása, 's a' népen való felettébb nagy 
uralkodása és ennek orránál fogva való vezetése az által távozlattatnak 
el , hogy az angol országlás alkotmánya a' status kormányozását illető 
tárgyak közül többeket bizott a' n é p r e , mellyekbe ennek igen fontos 
befolyása van. Ide tartóinak a' békebjjrák és esküdtek , a' grand j n r y , 
a' niuiiicipalis alkotmány, mindenek felett pedig az a ' j u s , hogy minden 
közönséges dolgokra nézve öszvegj ülhetnek 's egyesülhetnek. 111. A ' s z e 
mélyes szabadság a' status tisztjeinek felelet terhe alatt való léte és k i 
váltképen az önkényes elfogatások ellen hozott Babeas-Corpus nevű tör
vény által bátorságosittatik. 

111. Az i g a z g a t á s {alkotmánya. Erre nézve is sok nyomait talál
juk fel a' mai Angliában még most is a' hajdani időknek. A' mi a' kö
zönségeknek angol-szász alkotmányából e lenyészet t , nem annyira a ' t ö r 
vények által töröltetett e l , vagy másnemű rendelések által szoríttatott 
k i , mint inkább önnön magában enyészett el. Az igazgatás ezen al
kotmányánál főképen két pontra kell figyelmezni: t. i. miképen alkot
tattak a' közönséges hatalom eszközei és micsoda öszveköttetésben álla
nak e'/ek mind egymás köz t , mind a' néppel? Mind a' két tekintetben 
Angliának sok különösségei vannak. Az elsőkben t. i. nyilván lehet lát
ni , hogy annak , a' mi más országokban a' közönséges hatalom legfel
sőbb középpontjából származik, nagy része Angliában a' népre van bíz
va ; a' másodikban pedig a' status szolgalatja alkotmányának keménysé
g e , a' közönséges hivataloknak, mellj ékben a' tiszteknek felelet terhe 
alatt léte önnön hivataloknak tulajdon jusaira van ép í tve , néminemű 
függetlensége által igen nieglágyittatik. yí) Az igazgatás alkotmányá
nak rendje. Az ország igazgatásának feje természetesen a' király , mint 
az egész statusnak mind békeségben , mind bábomban , mind az egyhá
ziakban, mind a' világiakban feje, segittetvén a' ministejektól , a' sta-
tustitoknokoktól és a' t i tkos tanács tó l , a' par lament től , az ország leg
főbb tisztjeitől és törvényszékeitől. A 'k i r á ly az országnak közönséges föl
des ura, egyetlenegy 's sziikségesképen való feudális ura (lord paramount), 
és pedig olly szorosan véve, hogyha ő valamelly jószágot a' feudális kö-
teleztetések alól való felszabadítással adna valakinek, ez az adomány már 
magában sikéretlen volna, ü kútfeje minden törvényszéki hatalomnak 
(íbns justitiae) ; a' patrimoniale fonimok vagy valakinek azon jusa, hogy a' 
maga jószágában birói hatalommal bírjon, esmeretlenek, kivévén azt , hogy 
valamelly ugy nevezett nemesi jószágnak birtokosa (lord ofthe manor) bi
zonyos csekélyebb polgári vétkeket megítélhet; de akkor is ugy , ha az ügy 
megítélésére a' freeholdereket meghija. A' király továbbá minden nevelet-
1™ és árvákká lett gyermekeknek közönséges pártfogója (parens patriae), 
a'honnan a' tutorság ideje alatt az árvák vagyonjának jövedelmét búzhat
ja; ő végre minden méltóságoknak, hivataloknak és jusoknak forrása (fons 
honoris). Az angol egyház már Vi l i , Heniik előtt megesmérte őt a' maga fe
jének, a' honnan mind azon egyházi rendeléseknek (canones), mellyeket az 
az ő egyházi parlamentjében (convocafion) hoz, a 'k i rá ly tól kell megercsit-
tetniek; ő nevezi ki az érsekeket és a' püspököket is. Ő a' békeségnek 
legfőbb fentartója, és minden polgári vétkek ugy nézetnek, mint a' ki
rály ellen való hűségnek, a' király békeségének vagy legalább a' kirá- , 
lyi méltóságnak és jusoknak megsértései. A' békeség 's háború és a' kii -
só hatalmasságokkal való öszveköttetések egyedül ő tőle függenek, a' 
mennyiben a' nemzet által való segítség, pénzfzetés arra nem szükséges. 
0 osztogatja ki többnyire a' statitshivatalokat, hanem azoknak szabac -
ságait sem nem nevelheti , sem meg nem csonkithatja. 6 a' parancso
ló hatalomnak feje a' statusban ; de a parancsolat o t t , a' hol az igazgü-
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tás ezen ágára nézve különös staíushivatal van , csak az által adatba* 
tik ki. A' ministerium szélesebb és keskenyebb értelemben vétethetik. 
Szorosabb értelemben a' cabineti ministerek tartoznak ahhoz 15-en, kik 
között a' belső, a ' k ü l s ő , a 'hadi és coloniákat illető dolgokra ügyelő sta-
tustitoknokok , a' kincstár canceljariusával, mint köz jövedelemié ügyér 
lő ministerrel , a' tulajdonképen vett 4 osztály ininisterei. A' lord can-
cellarius ugyan a' törvényszéki alkotmánnyal szorosan öszve van köttetve; 
ő az ország cancellariájának feje, melly tartatik a' parlament után leg
főbb törvényszéknek ; ő nevezi ljj a' békebirákat 's több más tiszteket; 
mindazáltal a' szoros értelemben vett igazság kiszolgáltatásra és köz bátor
ságra ügyelő (polizei) niinister a' beíső dolgokat kormányozó staíusti-
toknok. Ez által adatnak ki a' birák kinevezései, a' büntető itéletmon-
dások megerősítései és meglágyitásai, minden megkegyelmezések, és ne
ki kell a' belső bátorság és csendesség fentartására gondjának lenni. Szé
lesebb értelemben több más tisztek i s , u. m. a' f'őkamarás, a' főposta-
m e s t e r , a' korona főiigyvédője 'sat. is a' ininisteriumhoz számláltatnak. 
A' ministerek mindnyájan a' király szabad tetszése szerént neveztetnek 
ki 's bocsáttatnak el hivatalokból, és rendszerént,. ha valamellyik mi-
nister valamelly ellenpárttól kiszorít tá t ik , az alsóbb hivatalok is az uj mi-
nister pártján lévőkkel töltetnek be. A' titkos tanács (privy council) a' 
királyi ház hercz egeiből , a' ministerekből és más a' királytól kinevezett 
férjfiakból á l l , melly utolsók rendszerént mind halálokig megtartják mél
tóságokat (a ' honnan a' hivatalokból elbocsáttatott ministerek rendsze
rént tagjai a' titkos tanácsnak); de az ülésekben csak a' királynak külö
nös meghívására jelennek meg (a ' mostani titkos tanácsosok szánta 152). 
A' két é r sek , a' korona főtisztjei és az alsó ház szósz.ólója születéseknél 
vagy hivataloknál fogva titkos tanácsosok. A' titkos tanácsosokat a' ki
rály tetszése szerént elbocsáthatja méltóságokból, 's az ő halálával hiva
talok magától megszűnik; mindazáltal egy 1708-iki törvénynél fogva a' 
tanács ebben az esetben még hat hónapig folytathatja kötelességeit, ha 
az uj királytól elébb el nem bocsáttatik. Minden esztendőben fel szoktak 
a' tanácsosok nevei jegyez te tn i , és a' ki az elébbeniekből nincs többé be
í r v a , annak j e l e , hogy titkos tanácsosi méltóságát elvesztette. Többnyi
re minden dologban csakjavalló 's tanácsot adó szava van a' titkos tanács
nak , a' coloniákat vagy az országnak a' világ más részeiben lévő birto
kait illető dolgokban mindazáltal bírói hatalommal b í r , és pedig azon 
dolgokban, mellyek a' tartománynak közönséges állapotját illetik, első, a' 
meiléktártományok főtörvényszékei által eldöntött perekben pedig leg
főbb törvényszék (vö. TITKOS TANÁCSI RENDELÉSEK és CABINETI PARAN
CSOLATOK). — A' status igazgatásának alsóbb ága a' hajdani német gróf
sági alkotmányon fundáltatik. Minden szabad emberek tizedekbe (ec-
clésiákba, feudális uradalmakba), századokba és grófságokba egyesülnek, 
melly egyesületek közül mindeniknek tulajdon községi öszveköttetése 
van , egymásért közönségesen és kölcsönösen jót ál lanak, 's mind' egyik
nek tulajdon törvényszéke és hadi alkotmánya van. Anglia e' végre 40, 
Wales 12 grófságra (shires) osztat ik, mellyek közül ennek előtte) nC-
mellyek u. m. Chester , Durham, Pembroke , Hexam (most Northumber-
landhoz van kapcsolva) és Lancaster palatinatnsoknak (counties palatine) 
nevezte t tek , mivel grófjaik királyi jusokkal bírtak azokban, mint a ' n é 
metországi hajdani herczegek (duces palatini) és a' francziaországi feudá
lis berezegek, nevezetesen a' normandiai , bre tagnei , burgundi, guien-
nei 's mások. Ezen grófságoknak tulajdon főstatusigazgató székeik vol
tak 's a 'grófok minden királyi jmv>kkal megvoltak ajándékozva, a 'hon
nan ezek nem is tartoztak a' parlamentet formáló ország rendjeihez. Dur
ham még most is fenáll \s főura a' püspök, mindazáltal jnsai már Vili . 
Henrik által igen megcsonkíttattak. Chesterben és Lancasterben is még 
sok maradt fen aT palatinalis grófság alkotmányából. Ezeken kiviil 12 
légi püspöki városnak (cities) és 5 másnak van azon elsőségi jnsa, 
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hogy magokban grófságok legyenek (county corpora te) , azaz , hogy a' 
grófi hivatalt tulajdon tanácsok által viseljék. Minekutána a' hajdani grófi 
méltóság elenyészett, a' SHKRIFFEK (1. e . ) , a' grófságok második tisztvi-
selőji (vice comites), léptek ezeknek helyére, 's ezek most a'grófságnak 
első tisztjei, jóllehet a' lordhadnag3'nak, II. Károly olta a' polgári kato
naság vezérének és a' grófság legnagyobb birtokú lordjának, utána vannak. 
Mig a' hajdani grófok (comes, a ' k i t a 'Normannok néha countnak nevez
tek) a' királytól választat tak, azok voltak a' grófság közönségének t iszt
jei ; azután lett kineveztetések királyi jussá. Mindazáltal nem választat- ' 
nak a' királytól szabad tetszés sze rén t , sőt egy a' király önkényes 
akaratjánál fogva kinevezett sheriff (pocket sheriff) törvénytelennek t a r -
tatik, mivel a' törvényes a' nagycancellariustól és más status tisztjei
től candidáltak közül neveztetik ki a' királytól. Hivatalok esztendeig 
tart. A' sheriff a' maga segítségére alsheriffeket (nnder sheriffs) választ
hat , a' grófság kerületei számára tisztviselőket (bailiffs) nevezhet k i , 
de jót kell érettek állania. A' grófságnak második tisztje a' coroner 
(coronator) , a' kinek főfoglalatossága a z , hogy azon eseteket , mellyek-
ben közönséges panasz tétetik , kinyomozza. A' fotörvénybiro (lord chief 
justice of the kingsbench) az országnak első coronerje , 's hivatalával, ha 
akarja, az egész országban mindenütt élhet. Most mindenik grófságban 
4—6 coroner van , kik a' grófság közönségétől választatnak 's hivatalo
kat egész halálokig megtartják. Hajdani tekintetekből igen sokat elvesz
t e t t ek , mivel többnyire csekély szüíetésü emberek vágyakoznak a' co-
roneri hivatalra az ezzel öszveköttetett jövedelmekért. Ha valamelly 
holt test találtatik, ha valaki hirtelen vagy a' tömlöczben hal m e g , a' 
coronernek kell a' halálnak okát 4—6 szomszéd esküdttel kinyomozni, 
midőn a' vizsgálódást pergamenre irja , melly a' fő udvari törvényszék
nek vagy a' legközelebb lévő assiseknek adatik által. A' hajótöréseket 
és talált kincseket is neki kell megvizsgálni, és ezen esetekben a' király 
jusaira ügyelni. Legnevezetesebbek pedig az angol igazgatásnak minden 
tisztviselőji közül kétség kívül a' békebirák (1. BFKETÖRVÉNYPZÉKEK) 
(cnstodes vagy conservatores pac is ) , kiknek kezeiben van csaknem az 
egész köz bátorságra 's jó rendre való iigyelés és ezen kivül az igazga
tásnak még nem csekély ága is. Az ország békeségének legfőbb fentar-
tója maga a' k i rá ly; hanem többnyire a' status főbb tisztjei is , u. m. 
a' lord cancellar, a' kincstárnok , lord marshal l , a' lord high constable, 
a' 12 főbiró 's. mások is részt vesznek a' békebirói hivatalos foglalatos
ságokban az egész országban, a' sheriffek és coronerek a' magok grófsá
gaiban 's alsó tisztviselők a' magok törvényszékei alatt lévő kerületek
ben. Béketisztek elejétől fogva voltak Angliában, kik eredetiképen a' 
grófság gyűlésében választat tak, mig Hl. Eduárd azoknak kinevezését k i 
rályi jussá nem tette. A' békebirói nevet III. Eduárd alatt kap ták , mi
dőn 1351 a' hütelenség vétkének megítélése reájok bízatott. Elejénte egy 
grófságban csak ketten vagy hárman voltak, de idővel mindég többen 
lettek és most minden, a- ki a' grófságban lakik és földbirtokából 100 ft. 
st. esztendei jövedelmet vészen b e , lehet békebiró. A' nagycancellarius idő
ről időre közönséges pátenst készít a' grófság minden békebirájinak szá
mára , mellyben gyakran 5—600 is neveztetik ki egyszerre. De nem 
élnek mindnyájan valósággal hivatalokkal, 's a' ki ezt akar ja , a' korona 
titoknokja áítal az ország cancellariájában különös levelet (Dedimus p o -
testatem-et) adat magának, leteszi a' közönséges és különös esküvést, 's 
ez által just kap magának hivatalos foglalatosságainak gyakorlására. A' 
valóságos szolgálatban lévő békebirák száma Angliában 1796-ban 2351, 
Walesben 305 és Skócziában 1463 volt. Foglalatosságaiknak egy részét 
kiki maga, némelly részét kettő együ t t , a' harmadikat ellenben csak a' 
grófság minden békebirájinak gyűlése viheti véghez, melly minden fertály 
esztendőben egyszer tartatik és levéltári jussal biró törvényszéket formál 
(court of record). Hajdan a' békebirák sokasága között bizonyos válasjs-
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tottság vol t , melly bői némelly tárgyakban legalább egynek jelen kellett 
lenni , és ezek ezen clausulának: Quorum aliqnem vestrum A. B. C. D. 
unum esse volumus, első szavától quorumoknak neveztettek; hanem most 
ez a' különbség csak nem egészen eltöröltetett. A' békebirák munkássá
gának köre az ők közönséges pátensétől függ, melly még most is egy 
1592-ben készíttetett forma szerént adatik ki a' főfiolgokra nézve; egyéb
iránt sok statútumokkal meg van bővitve, a' honnan a' békebirói fogla
latosságok határa igen széles kiterjedésű. Legjobb kézi könyv a' békebi
rák foglalatosságaira nézve Burnnak ezen munkája „Justice of the pea-
c e " 1755-ről , melly már 23-szor adatott ki. Ők a' békeségnek fen-
t a r t ó j i , a z a z , nekik van jusok valamelly polgári vétekbe legelőször bele 
szólani , a' gyanús személyeket elfogatni, 's ezeket kezesség mellett 
szabadon bocsátani , vagy vizsgálat végett tömlöczbe té te tni ; ók vizsgál
ják meg az esküdtek törvényszékével vagy a' juryval a' birtokokban 
való erőszakos megháborittatásokat és adják vissza a' tulajdonosnak tör
vényes bir tokát ; ők büntetik meg és tiltják ki a' grófságból a' koldu
sokat és kóborlókat, 's ők ügyelnek egyszersmind a' szegények közönsé
ges tartására 's nyomozzák ki a' törvényes házasságon kivül született 
gyermekek atyjait és gondoskodnak azoknak élelméről i s ; ők vigyáznak 
mindenütt a 'közönséges jó rendre és a' törvények megtartására; ők 
ügyelnek az uj vendégfogadók, ser- és pálinkakorcsmák építésére, 's 
húzzák vissza a' szabadságot , ha valaki azzal visszaél. A' nép gyűlé
seinek , 10-nél több személy esedező leveleinek két békebírótól kell 
jóvá hagyatniok. Azon minden fertály esztendőben tartatni szokott 
gyűléseken, mellyek fen emii t te t tek, a' sheriffhek, coronereknek, 
főconstableneli, a 'tisztviselőknek , tömlöcztartoknak és minden bíráknak 
jelen kell lenniek , mindazáltal az utolsóknak csak kevés része, 's rendsze-
rént mintegy 12—40-en jelennek meg. Egy a' békebirák közül custos 
rotuloruni, a z a z , irományokra ügyelő vagy levéltárnok, a' ki arra a' 
közönséges pátensben a' királytól neveztetik k i , 's rendszerént egy a' 
grófság legjelesebb férjhjai közül. Az elölülő (chairman) a' békebiráktól 
választatiki Ezen ülésekben 's gyűlésekben határoztálnak meg a' grófság 
közönséges köl tségei , nevezetesen az országutak, h idak , tömloczök, kö
zönséges épületek fentartására 's a' tisztviselők fizetésére szükséges költ-. 
ségek'sat.-, 's osztatnak fel egyszersmind a' közönségek között ; itt nevez
tetnek ki továbbá a' szegényekre Ügyelők, az ecclesiák előljáróji 's más 
t isztek; vég re , i t t ítéltetnek meg a' kisebb polgári vé tkek , csekély lo
pások , verekedések, fenyegetődzések 'sut. egy g rand- ju ry segítségével, 
's intéztetnek el az egyes békebirák rendelései ellen tett panaszok és 
feljebb vitt ügyek. Ez a' törvényes alkotmány mind Angliában, mind 
Anglián kivül ugy magasztal tat ik, mint minden azon rendelések közt, 
meliyekkel Anglia b i r , a' legjobb; már Coke, I. Jakab alatt élt főud-
varbiró, azt mondotta, hogy ha ez a' hivatal igazán viseltetik, az egész 
keresztény világban nincs hozzá hasonló. A' békebiráknak épen semmi 
fizetések sincs ; a' jövedelmeket mindenik békebiró rendszerént irnokjá-
nak ad ja , csak Londonban és Westminsterben kellett fizetéssel békebi-
rákat kinevezni. A' békebirói hivatal a' tehetős embereknek igen be
csületes -és közhasznú munkássági pályát nyit fel; öszveköti az a' nép
nek minden osztályait és rendjeit , mivel a' legfőbb rangnak is kapnak 
azon t iszteleten, melly ennek a'hivatalnak jó lelki esmerettel való folyta
tásából háramlik reájok, és a' békebirák, kik az egész grófságban egy
forma hatalommal b í rnak , nagy száma mellett i s , az illendő kérés rossz 
kedviiségből vagy büszkeségből , hogy a' hivatalbeli halaimat a' kérő an
nál inkább é r ezze , nem könnyen vettethetik meg. E' mellett ezen 
törvényes alkotmány által a' népnek minden pallérozott tagjai mintegy 
kinszeri t tetnek, hogy hazájok törvényeivel megesmeikedjenck; a' sok 
szükségtelen i r ká l á s , mcllynek súlya alatt más statusok tisztjei csaknem 
iiszveroskadnak, 's mellynek sokasága közt a' tárgy maga elvesz, el-
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kerültetetik; és a' nemzet a ' természettel legmegegyezőbb aristorratiai 
módon, azaz , az ér telem, józan ész és a' lelki pallérozódás aristocra-
tiája által igazgatja magát. A' végrehajtó hatalomnak legalsó eszközei 
a ' CONSTABLEK (1. e . ) . a' kiket inkább a' nálunk lévő falusi bírákkal és 
fertálymesterekkel, mint a' hajdúkkal lehet öszvehasonlitani. A' hon
nan ezek is (kivévén a' fizetés mellett szolgáló , kőz bátorságra ügyelő
vagy politiatiszteket) tulajdonképen a' közönségek tagjai 's polgárok, 
és igy ennek a' hivatalnak alkotásában is a' közönségeknek az igazga
tásba való befolyása a ' fővonás, melly Angliának minden intézeteiből 
kitetszik, 's melly, midőn ezen intézeteket a' más statusok polgári alkot
mánya felett kitetszővé teszi , egyszersmind távol van attól , hogy a ' 
monarchiái hatalmat democratiai módon megcsonkítsa, sőt inkább ugy 
nézethetik, mint a' monarchiái hatalomnak és nagyságnak legneveze
tesebb kútfeje. — A' közönségeknek az uralkodásba való ezen befolyá
sával a'legszorosabb öszveköttetésben van i í ) a ' s t a t u s t i s z t j e i n e k 
f e l e l e t t e r h e a l a t t v a l ó l é t e . Ennek fundamentuma a z , hogy 
a' status minden tisztjének jusa és kötelességei a' törvények által olly 
pontosan ki vannak mérve , hogy azok csak egy más törvény által vál
toztathatnak , bővíttethetnek vagy csonkittathatnak meg. A' status
nak mindenik tisztje , az elsőtől az utolsóig , hivatalbeli tekintetét 's ha
talmát a' törvényektől , nem pedig valamelly felsőbbnek kezéből veszi, 
és igy hivatalának törvényes használásáról a' status közönségének szá
mot köteles adni. Egy következése ennek az , hogy senk i , a' ki vala
melly törvénytelen cselekedet miatt bepanaszoltatik 's elvádoltatik, ma
gát valamelly felsőbb tisztnek parancsolatjával nem mentegetheti , hanem 
a' felelet terhe épen a' legalsóbb tiszteken kezdődik, a' kiket könnyeb
ben reá lehet arra húzn i , mint az előkelő és hatalmas férjfiakat, kik 
ellen az leginkább vagy puszta formalitás, vagy csak a' meghasonlás 
lelkének munkája. A' ki a' status valamelly tisztjének hivatalbeli te t te 
által jusaiban magát megsértetettnek vél i , ezt a' kár megtérítése végett 
bepanaszolhatja (p. o. ha ok nélkül tétetett tömlöczbe) , és pedig a ' n é l 
kül hogy valamelly törvényszéknek engedelemadására szüksége volna. 
Ezen kármegtéritések sok esetekben a' törvények által már előre meg 
vannak határozva, midőn a' költség kétszeresen 's háromszorosan is vis
szafizettetik , némelly esetekben pedig az esküdtek törvényszéke (jury) 
által határoztataak meg a' környülállások szerént. A' hivatalbeli ha
talommal való visszaélések ezen kivül igen nevezetes büntetéseket szok
tak magok után húzni , mellyeket sok esetekben még a' királyi kegye
lem sem lágyíthat meg. A' király p. o. semmi pénzbeli büntetést el 
nem engedhet , melly a' megkárositottnak, a' panaszlónak vagy a' fel
adónak van Ítélve. Igy tehet panaszt valamelly r a b , a' ki törvényesen 
helybenhagyott ok nélkül vitetik más tömlöczbe , egy illyen parancsolat
nak mind kiadója , mind végrehajtója e l len , valamint az a' rab i s , a' 
kinek fi óra lefolyása a l la t t , minekutána kívánta volna, az elfogásról 
szóló parancsolatnak hiteles mása ki nem ada t ik , ICO, a' nagycanceÜarius 
vagy ennek képviselője ellen ped ig , ha a' kér t Habeas-Corpus mandátu
mot megtagadta , 500 ft. sterlingig. Hogy a' megbüntetéstől a' status 
polgárai még nagyobb bátorságban lehessenek, sok esetekben nem csak 
annak , a' kit a' büntetéspénz személyesen i l le t , hanem egy harmadik
nak is jnsa van a' törvényes pénzbeli birságnak lefizetése végett panaszt 
tenni. Ide tartoznak kivaltképen azon esetek , mellyekben valaki ollyan 
hivatalt válal - fel , mellynek folytatására szükséges tulajdonságokkal nem 
b i r , vagy a' törvényes feltételeket, hitletételeket 'sat. nem tölti be. 
A' ki a' parlamentben helyet foglal, a' nélkül hogy törvényes birtoka 
volna, akárkitől bepanaszoltathatik , midőn 500 ft. st.re büntettetik. Ha
sonló büntetése van az ollyan sheriffnek, a' ki a' parlamentbe külden
dő követek választásában törvénytelenséget követ e l , és ez az angol 
törvényalkotmánynak legkitetszőbb o lda la , hogy mind ezen esetekben 
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a' személynek tekintete az igazság kiszolgáltatásának folyamatját meg 
nem gátolhatja. Magok a' ministerek sincsenek bátorságban, midőn 
nyughatatlan időkben, szokás szerént , a' Habeas - Corpns törvény fel-
függesztetik, az emiitett kármegtéritő és büntető panaszok el len, hanem 
ha a' törvény felfüggesztésének ideje lefolyt , akkor a' felfüggesztés ide
je alatt a' fogságbatétettek panaszainak egy uj törvény által (indemnity 
bili) kell elnyomatniuk , mellyet azok a' parlamenttől meg nem ny érnek, 
ha az emiitett törvény felfüggesztésével igen nagy mértékben visszaéltek, 

• és a' valóban veszedelmes emberek helyett ártatlanokat tettek és tar tot tak 
fogságban. A' felelet ezen terhe alat t léteire sokat teszen az alsó ház
nak azon j u s a , hogy a' status főtisztjei ellen is felléphetik mint pa-
nnszlő fé l , és bár mennyi ellenvetést lehessen is különben az esküdtek 
alkotása ellen felhozni, az mindazáltal tagadhatat lan, hogy az esküdtek 
által való i téletmondás, kik közé a ' s t a tus tisztjei nem vétetnek b e , a' 
mennyiben ennél fogva a' nép maga tart az ő tisztjeire nézve törvény
széke t , nem keveset teszen a' tiszti kar ezen felelet terhe alatt létének 
még nagyobb megerősítésére és a' status igazgatásában a' közönségek 
alkotmányának fentartására. Igen hibázna az , a' ki azt vélné, hogy 
ezen polgári alkotmánynál fogva a' status tisztjei igen sok panaszoknak 
és vádaknak volnának k i t é t e tve , 's hogy azok hivatalokat állandóul 'a 
jó kedvvel nem viselhetnék. Sőt inkább ezek a' panaszok igen ritkák, 
mivel a' t iszteket már a' felelet terhe alatt léteinek öntudása visszatar
tóz ta t j a , 's nem azok adnak a r ra okott. Kiváltképen a 'békebirák törvény 
ellen való te t te iben , ha azokban semmi alacsony mellékes c z é l , bos
szúállás kivánáss., önhaszonkeresés vagy uralkodásra vágyás nem fedez
tethetik fel, a' kár megtérése végett tet t kérések 's panaszok benyi'jtat-
nak ugyan a' fő udvari törvényszéknek, de büntető perbe a 'bevádoltat tak 
nem kevertetnek. Igazságosság, igazságszeretet és egyenesség a z , a' 
mi , 's helyesen, egyedül tekintetbe vétetik. — Az igazgatás alkotmánya 
ezen fővonásai közé tartozik még C) Angliának polgári (municipalis) al
kotása is , melly szerént a' közönséges életnek közönséges intézetei in
kább a' polgáiok szabad akaratjára vannak bizva, mint valamelly felső
ségtől parancsoltatnak. Hogy az ember nagyobb tűzzel van az iránt, 
a' m i t , mint maga szüleményét , ugy néz és ugy s z e r e t , az igen ter
mészetes dolog. Az országló szék annakokáért méltán enged szalad 
mezőt ezen köz munkálódásnak , mellyre nézve a' polgáiok gyűléseket 
is tar thatnak a' közönséges dolgok felett való tanácskozás végett. Erre 
Angliában egyéb nem szükséges , mint egy békebirónak kinevezése, a' 
ki a' gyűlés idejét és helyét meghatározza. A' tanácskozásnak ezen 
jusa (1. I ' K T I T I O ) egy 1820-iki parlamenti végzés által csak módosítta
t o t t , de belső valóságában semmi változást sem szenvedett. Csak a'gróf
ság állandó lakosainak szabad , de fegyver né lkü l , az illyen gyűlések
ben jelen lenni , hanem a 'sheriffek, békebirák, mayorok (birák) sem re
kesztethetnek ki azokból. Ezen rwidszabasokra való figyelmezés mellett 
a' közönségek gyűlése meg nem akadályoztattathatik. 

' I V . P o l g á r i é s b ü n t e t ő t ö r v é n y h o z á s , t ö r v é n y s z é 
k i a l k o t á s é s t ö r v é n y t u d o m á n y . A ' status polgárainak tu
lajdon jusaira nézve , ha ezt t. i. szélesebb 's a' büntető törvények hozá
sát is magában foglaló értelemben vesszük, Nagy-Britanniának alkotmá
nya nem kevesbbé kitetsző , mint azoknak közönséges jusaira nézve, 's itt 
is egy ollyan épület tűnik szemünk elejébe, melly elébb eljutott a ' t ö k é 
letességnek és kiterjedésnek bizonyos pon t j á ra , mint Európának más tar- " 
tományaiban, de a' mellyben épen azért még most is , midőn a' többi 
Európa a' maga törvényes alkotmányát olly igen megváltoztat ta , nem 
csak sok r é g i t , hanem igen sok megavultat is lehet találni. Ha. szinte 
a' törvények kifejtődése áltáljában véve hasonló menetelt vett is a' többi 
s ta tusokéhoz, mivel a' nép régi jusai i t t is már korán elenyésztek, és a' 
11-dik századbeli ujabb törvényeken a' romai törvénynek befolyását nem 
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lehet meg nem esmérni, mindazáltal az angol törvények nagyobb erede
tiséggel bírnak , mint más statusokéi , mivel először a' romai törvény An
gliában soha sem nyert valóságos törvényes kötelező erőt (kivévén az 
egyházi törvényszékeken, és igy a' házasságot és testamentumot illető 
dolgokban, 's az admiralitás törvényszékein, de itt is igen fontos megszo
rításokkal) , és másodszor annál fogva , hogy a' valóságos törvényhozás, 
minthogy soha sem volt magának az országié széknek kezében, sokkal 
kevesbbé volt munkás, mint más tartományokban. Angiiában soha sem 
jelent m e g , bármelly csekély foglalatú polgári vagy büntető törvény
könyv i s , sohasem valamelly országos-, polit iai- , törvényszéki- , vagy 
perek folytatását illető rendelés , a' mi a' I5-ik század olta a' legkisebb 
német statusban is megtörtént. A' törvények kifejtése annakokaért a' bí
rói végzésekre bízatott , és csak néha határoztattak meg némelly fontos 
pontok nyilvános törvények ál tal ; de ezekben is csaknem mindég vala
melly a' polgárok törvényes öszveköttetéseiben már annakelőtte megtör
tént hasonló változás esmertetik m e g , következésképen a' törvények ál
tal semmi uj változás sem tétetik. Legtöbb történt ezen tekintetben 
1. Eduárd uralkodása (1272—1307) a l a t t , a' kit ennél fogva az Angolok 
Justinianusoknak neveznek. Az angol törvényes alkotmány annakokaért 
kétszeres alapon fekszik, u. m. a' közönséges törvényen (common law) 
melly alatt az ér te t ik , a' mi a' törvényszékek theoriájában és praxisá
ban fejtődik k i , és a' megállapíthatott törvényeken (statute l a w ) , mel-
lyek a' nyilvános és ujabb parlamenti törvényeket foglalják magokban. 
Az ugyan is áltáljában hibás előadás, hogy ezen különbözésnek nemzeti 
különbféleség volna az oka , mellynél fogva a' közönséges törvények an
gol-szisz eredetűek lévén, a' Normannok hódítása után csak az 'ország
nak régi lakosai éltek azokkal, ellenben a' parlament végzései által ho
zott törvények csak a' Dánok, azután 1. Vilmos normann-franczia va-
sallusai számára hozattak. Ezen különbözésnek semmi nyoma nem talál
ta t ik , sőt inkább a' normann-franczia feudális törvények, Angliának a' 
Normannok által lett elfoglaltatása u t án , közönséges törvényei lettek 
ezen tartománynak 's az angol vasallusoknak, és midőn 11. Vilmos és 1. 
Henrik a' népnek a' hajdani szász szabadságok egy részét visszaadták 
(mell}7 visszaadást az akkori időbeli krónikák ugy Írnak le, mint Edu
árd Confessor törvényeinek helyreállítását) , akkor a' normann urak is 
részt vettek abban. Altaljában ped ig , a' mint már említve van , az angol
szász törvényes rendelések belső valósága megmaradt és csak Normandiá
nak formájihoz és nyelvéhez alkalmaztat tak, 's ezen kiviil semmi neveze
tes változást sem szenvedtek azok. A' királyi udvar, a' par lament , a' 
törvényszékek, sokáig francziául beszéltek; 111. Eduárd alatt (1327—1377) 
a' de ík nyelv lett törvényes nyelvvé 's az is maradt 1730-ig, midőn egy 
törvény által minden angol itélő és törvényszékeken az angol nyelv téte
tett közönséges nyelvvé. Azon változásokat, mellyek az idő menetelével a' 
nép alkotmányának belső valóságában tör tén tek , leginkább a' törvé
nyes alkotmánynak kell tulajdonítani, m e l l y , mint az udvar alkotmányá
nak egy része , hasonló alkotást kapott ahhoz, mellyel az a' normandiai 
herczegségben b í r t , 's melly a' szásztól főképpen abban különbözött, 
hogy a' bírói hatalom a' Szászoknál a' közönségeknek, 's kiváltképen a' 
grófság közönségének, kezében volt a' püspök és gróf közös előliilések 
a la t t ; midőn pedig Angliát a' Normannok foglalták e l , a' királyi hata
lomnak egy részévé tétetett a z , melly az alsó forumokon többnyire a' bá
rókra bízatot t , a' felsőbbeken pedig a 'k i rá lyi tisztek által gyakoroltatott. 
A' 'grófság törvényszékeiről a' fontosabb polgári és criminalis ügyek azon 
szin alatt vétettek e l , hogy az által a' királyi j u s , a' fontosabbakban a' 
jobbágji hűség, a' csekélyebbekben a' királyi méltóság sértetett meg. 
A' hajdani udvari törvényszék (aula regis) a' királynak fő udvari tisztjei
ből ál lot t , kik között egy főbíró (justitiarius capitalis) vo l t , a' ki hatal
mára nézve az Aragóniák justiziájahoz hasonló vo l t , és magát a' királyt 
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is megítélhet te , a' minek a' lett a' következése, hogy az egész hivatal 
eltöröltetett. E' helyébe 3 állandó törvényszék rendel tetet t , több törvény
tudó tanácsokkal, mellyek közt első volt a' főtörvényszék (court of com-
mon pleas , curia communium placitorum) az alattvalóknak egymás közt 
való polgári ügyeire nézve , mellynek hogy maradandó helyet fog kimu
t a tn i , már János király megígérte a' magna chartában 1215. Mindazáltal 
a' békeség megrontásai és szarvasabb vétkek, mellyek a' feudális hűség 
megsértésének néze the t tek , a' fő udvari törvényszék (court of kings, 
melly queen's bench-nek is neveztetet t , mivel a' k i r á l y , mint előlülő, 
hajdan egy a' többinél magasabb padon ült benne) elejébe tar toztak; e' 
tulajdonképen még most is együtt j á r a' királyi udvarra l , és felsőbb fó
rum az ország főtörvényszékénél. Végre a' királyi jövedelmekre nézve 
egy kamarai kormányszék (court of exchequer, curia scaccarii) állítta
to t t fel. Ezen három törvényszék közül mindeniknek egy főbírája 
(chief justice) és 3 tanácsosa (ezek a' kamarai törvényszéknél báróknak 
és a 'főbiró chief baronnak neveztetik) van, és ezen 12 főbíró teszi együtt 
azon collegiumot, melly dönti el a' többek között a' kétséges törvényes 
kérdéseket is. A' kamarai törvényszékhez tartozik még a' kamarai can-
cellarius (chancellor of the exchequer) i s , a' ki teljesiti a' köz jövedel
mi minister foglalatosságait. Az ország fótörvényszékéről az udvari fő-
törvényszékhez, az udvari feudális törvényszékről és udvari főtörvény-
székről pedig a' feudális kamarai törvényszékhez (court of exchequer 
chamber ) , melly az ország cancellariusából, a' fókincstárnokból és a' 
más két főtörvényszék tagjaiból á l l , mind ezen esetekben pedig a' lordok 
házához vagy a' felső pariamenthez lehet az ügyeket feljebb vinni. Ezen 
törvényszékek mellett 's néminemű részben azoknak felette van az ország 
cancelíariája (court ofchancery), melly a'nagycan.cellariusból, egy vicecan-
cellariusból és 12 ügyeket előterjesztő tanácsosból (masters ofchancery) áll. 
Az ország cancellariusa elejébe tartoznak, mást kirekesztőleg, mind azok az 
ügyek, mellytk a' királyt személyesen érdeklik, vagy ha a' királyi adomá
nyok kérdésbe hozatnak, a' concursualis perek, tutori ügyek és azon ajánlá
sok, hogy valamelly tárgy nem szoros igazság, hanem illendőség szelént Ítél
tessék nieg. Idővel a' többi törvényszékek is nyertek arra szabadságot, 
hogy illendőség szerént Ítéljenek, valamint lassanként a' cancellaria is 
több törvényes ügyek eligazítását tette tulajdon jusává. Csak az ügyek 
megmutatásába nem avathatja magát a' cancellaria, mivel esküdtek tör
vényszékét nem rendelhet , és ekkor az ügy az udvari főtörvényszék ele
jébe vitetik. Mind ezen eredetiképen korlátok közé szorított munkássági 
kör mellett is mindazáltal, most akarmelly polgári törvényes ügy elkez
dődhetik akarmellyik előtt a' 3 főtörvényszék közül , ha a' felek abban 
megegyeztek, mivel bizonyos törvényes költeményekkel élnek , p. o. 
hogy az ügy az udvari főtörvényszékhez vitethessék, az költet ik, hogy 
a' bepanaszol tátott a' várnagyság (marshalsea) tömlöczeben van , vagy 
a' panaszló adósává az ország békeségének megrontása által l e t t ; hogy 
a' feudális udvari törvényszék előtt folytatathassék a' per, azt adja elő a' 
panaszló fé l , hogy ó maga is adósa a' k irálynak, és örömest fizetne, ha 
a' bepanaszoltatott adósságának letartása által azt lehetetlenné nem tenné. 
Az egyházi ügyek , házassági perek és ingó vagyonról te t t testamento-
mok a' ' püspökök törvényszéke, a' tengeri kereskedést illető dolgok, 
tengeri rablások , bátorságositások 'sat. az admiralitás törvényszéke ele
jébe tartoznak. Ezeken'kivül még igen sok alsóbb törvényszékek vannak 
az ügyek és helyek különbféleségéhez képest; hasonló itélő székek Ches-
t e r , Durham és Lancaster palatinatusi grófságok, a' cormvalli bánjász
törvényszékek (stannarics) és a' Londonban lévő nagyszámú bírói székek. 
Hanem a' fen emiitett 3 főtörvényszék, mellyek üléseiket Westmin
sterben tartják^ vigyáz többnj'ire minden más törvényszékekre e'3 so
kakkal közülök közösen munkálódik. Mind az országnak távolabb fekvő 
részeire né/,ve igen nehúz volt a' perlekedő felek ügyeit Londonban foly-



ANGLIA 203 

l á tn i , tehát már II. Henrik alat t ( I l i t — 1 1 S 9 ) az rendeltetet t , hogy a' 
birák az országot utazzák be, és ez a' rendelés vagy a' grófságokban esz
tendőnként tartatni szokott ASSISEK (I. e.) tökéletesebb formát vettek 
magokra. Azolta a' 12 főtörvényszéki birák minden esztendőben kétszer 
utazzák be Angliának minden grófságait, és ötszörös meghatalmaztatások-
nak ereje szerént 1) mint békebirák, 2) a' criminalis ügyek (oyer and 
terminél) megvizsgálására és elintézésére kinevezett biz tosok, 3) minden 
már elébb elkezdett criminalis ügyek bevégezésére (goal del ivery, 4) a' 
peres feudális birtokok (assise) és 5) a' 3 főtörvényszéken kezdett pe 
rek , a' mennyiben az utazó biró elébb megérkezett a' grófságba, mint 
az ügy a' főtörvényszéknel felvétetett volna (nisi p r iu s ) , eligazítására 
rendelt biztosok gyűléseket tartanak. Melly fontosok legyenek ezen assi
sek (vö. J U R Y ) , mint a' grófság nevezetesebb férjfijainak közönséges 
gyűlése, más tekintetben i s , Angliának polgári életére nézve , kiváltkép
pen Cottu (,,/)c 1' administralinn de lajtistice criminelle en Anglelerre'-'') 
igen jól előadta. A' mi pedig a' törvényes alkotmány kifejtődését illeti , 
a' törvényszékek alkotásának már ezen kevésbe foglalt rajzolatjából is le
het látni , hogy annak minden hajdani különössége és a' polgári törvény
szolgáltatás minden hijányossága mellett is, legalább a' törvény princípiu
maiban nagy együgyűséget és állandóságot kell szükségesképen szülnie. 
Ez a' törvény további kifejtődésében lévő változhatatlanság és állandóság 
az által még nagyobbá lesz , hogy azon törvényszékek, mellyek levéltári 
jussal (courts of record) birnak , tulajdon itélethozásaik által "annyira 
megköttetnek, hogy soha sem távozhatnak el azoktól t ö b b é , a' nélkül 
hogy önitélettételeiket meg ne semmisítsék, 's épen ebből lett a z , hogy 
az angol törvényszéki szokás ollyan kiterjedésű és ollyan kötelező erejii 
l e t t , mellyben áll az angol törvénytudománynak nagyobb része. Ez a ' tö r 
vényszéki szokás teszi Angliának közönséges törvényét. Soha sem lehe
tett ugjan ez a' szokásbeli törvény valóságos törvénnyé; mindazáltal a' 
törvények magyarázása , fellengős megkülönböztetései és kiváltképen a' 
költemények és újonnan feltalált ügyorvosló módok által azokat határok 
közé szorította és foganatjokat megsemmisítette. A' törvények ezen r é 
sze eiedetiképen nem csupa szokásbeli törvény volt , hanem a' régibb 
i:lők valóságos törvényeit is magában foglalta az. Midőn pedig a' Nor-
mannoknak Angliában lett megtelepedése után , a' romai törvény jó sy-
stemajánál és pbilosophice helyes princípiumainál fogva, főképen a' pap
ság (Lanfi anc, Be b. apát és azután canterburyi érsek, Vacarius 's mások) 
által Angliában is esmeretessé té te te t t , a' honi törvénytudók az által dol
goztak, nyomós következéssel el lene, hogy annak tudományos formáját és 
közönséges igazságait a' hazai törvények hasznára megtanulták. Angliá
nak elébb voltak honi törvénykönyvei, mint akarmelly más ujabb euró
pai tartománynak; Glanvilli Ranulph „ D e legibus et consveludinibus An-
gliae'^ czimü munkáját 1189 táján i r t a , és Bracton munkája, melly ha
sonló czim alatt a' törvénynek igen jól kidolgozott systemájat adja elő, 
III. Henrik idejéből való. I. Eduárd törvényei tették a' honi törvények 
győzedelmet tökéletessé, mivel ez a' derék fejedelem, IX. Lajos fran-
czia király példáját követvén, a' törvényszékeknél jobb rendet hozott be. 
Az ezen időben irt törvénykönyvek, u. in. a' Br i t toné , F l e t á é , Heng-
hamé, 'sat. nagyobb részént még most is használatban lévő törvényeket 
foglalnak magokban . és azok formálják azon középpontot, mellyből szár
maztak a' közönséges törvények. Ezek, a' mint a' fen mondottakból lát
szik, a'törvényszékek itéletmondásaiban egészen megtar ta t tak, mellyek 
ennél fogva már régen különös gondossággal szedettek öszve, és II. Edu
árdtól fogva (1307—1327) elébb a' törvényszékek hajdani annalisaiban 
hivatalosan, későbben pedig privát szorgalmatossag által tétettek közön-
srgesekké. Ezen gyűjtemények minden 10 esztendővel nevekedtek szá
mokra és nagyságokra nézve. 1,11. György uralkodásának végéig 256 illyen 
gyűjtemény (reporters) vol t , mellyek közül sokak ismét több kötetek-



204 ANGLIA 

bői állottak, a' honnan a' törvények tanulását minden esztendővel szöve
vényesebbé t e t t ék , kiváltképen midőn a' törvénytudomány az ujabb idő
ben a' két angol uuiversitasnál taníttatni szokott tárgyak közül egészen 
kirekesztetett . Mert az universitasok egészen egyházi intézetek lévén, 
csak a' romai törvény, mellyhez a' papság mindég különösen ragaszko
do t t , 's melly volt csak a' papi törvényszékeken szokásban , taníttatott, 
's ezen az utón végre talán közönségesen is e' használtatott volna Angli
á b a n , ha egy szerencsés környülallás a' honi törvényeknek segítségére 
nem jöt t volna. 'S ez a' környülallás, a' mint fen említve van , a' János 
király niagna chartájában felállíttatott westminsteri legfőbb állandó tör
vényszék vol t , melly által az abban dolgozó törvénytudók bizonyos czéh-
beli egyesületet formáltak, 's majd arra a' gondolatra j ö t t ek , hogy a' 
honi törvényeket tanítsák és nevendékeiknek tudós mesterlegényi és mes
ter i jusokat , 's mintegy barristeri {baccalauretis vagy licenciatus) és ser-
jeant at lawi (serviens ad legem, equeslegum, doclor) academiai rangot 
adjanak. (L. BAR,RE.) Sok ifjú emberek gyülekeztek öszve közös lakhe
lyeken, hogy a' cancellariánál (az inns of chanceryben, cancellariai szál
lásokon) a' theor iá t , a' törvényszékeken pedig (az inns of courtban) a' 
praxist magtanulják. Ezen szálasokból társaságok származtak, melíyek 
még most i s , mindazáltal csak mint csupa formák, olly formán állanak 
fen , hogy senki sem lehet ügyvéd , a z a z , valamelly ügynek védője, a' 
ki azt az i d ő t , melly a' 4 inns of court-ra (lnner Temple , Midelle Tem-
ple , Lincoln's lnn és Gray's lnn) ki volt szabva, mint azoknak tagja, 
ki nem töltötte. Az ezen intézetekben lévő tudós tanitás már rég olta 
megszűn t , ellenben némelly gazdag emberek hagyományi által 1758 Ox
fordban Viner Charlestöl (megholt 1756; a' ki 1741—1751 24 kötetben 
az angol törvénynek egy nagy repertóriumot készített) és 1800 Cambrid-
geben Downing Györgytől az angol közönséges törvény tanitására cathe-
drák vagy tanítói székek alkottattak (Sir Downing 1719 holt meg. A' 
testamentuma fellett támadt per 1800-ig tartott , a' mi nyilvános tanúbizony
sága az angol perfolytatásnak). Viner oxfordi fundatiójának első tanítója a' 
hires William BI.ACKSTONE (1. e.) vo l t , a' kinek az angol törvényekre ir t 
magyarázatjai még most is a' legnevezetesebb munka a' maga nemében, és 
pedig kiváltképen philosophia-practicai foglalatjáért. Ezen törvénymagya
rázatokat legujobblag Edw. Christian cambridgei professor 's fija William 
adták ki. Egyébiránt Angliának törvényes literatnrája a' systemában való 
kidolgozásra nézve nem igen gazdag; lord Coke institutióji (még 1. Jakab 
idejéből) még most is egy a' legkelendőbb munkák közül, mellyeket nem a' 
titulusok szerént kell megítélni. Legnevezetesebb azok közül egy a' Lit t le-
ton jus feudaléjára Littleton 1472 táján ország főbírája volt) irt magyarázati 
a' status positiv törvényeire nézve is csaknem csupa historica-antiqua-
r ia vizsgálódásaik (hanem mindég practicus czélból) vannak az Angoloknak 
Seldentől, Madoxtól, Bradytól, Pet tyt tő l , •Spelmanntól, Nath. Bacontól 's 
másoktól. Angliának közönséges törvényt, a' mi foglalatját illeti, nem csak 
a' po lgár i , hanem a' criminalis törvényeket is magában foglalja. Annak 
mind a' két tekintetben való értelmét kevés szókkal és még is pontosan 
előadni lehetetlen. Hogy a' földbirtokok a' systcina feudaléra alkottattak, 
az már elő van adva , és jóllehet II . Károly a la t t , kivévén némelly udva
ri szolgálattételeket, p. o. koronázáskor, minden feudális szolgálatok el
törö l te t tek , még is lehet mind ezen polgári rendelésekben i s , kiváltké
pen az örökösödésben, a' feudális fundamentumot most is látni. Meg
jegyzést érdemlő a' mellett az Angoloknak az a' nagy szabadsága, melly 
szerént javaikról testamentumaik által szabad tetszések szerént tehetnek 
rendelést. A' 13-ik században a'feudumokról épen nem lehetett rendelést 
tenni , az ingó vagyonuknak pedig csak >/3 részéről lehetett azt cseleked
n i , hanem a' papság segítségével lassanként oda vitetett a1 dolog, hogy 
a' gyermekeknek még az ős i , nemzetséget illető feudumokra nézve sincs 
szükségesképen való örökösödési jusok. E' mellett a' földbirtok olly sok 
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különös megszorításokkal terheltetik, és annak egyik kézről a' másikra 
való jutása annyira meg van nehezítve , hogy egy illyen pernek folytatá
sában a' legtapasztaltabb ügyvédőnek Iegmesterségesebb fogásai is sike-
retlenek. A' criminalis törvényeknek ez a' mondás szolgál talpkövül, hogy 
minden polgári vétkek a' k i rá ly t , mint legfőbb feudális urat 's békeség-
fentartót, sértik meg; a' nagyobb gonosz t e t t ek , u. m. gyilkosság, gyúj
togatás, rablás , lopás, csalás a' jobbágyi hűség megrontásának (felony), 
a' kisebbek pedig a' király megsértésének (misdemeanors) nézetnek. A' 
jobbágyi hűség megsértéséről a' hazaárulás , súlyosabb büntetésére néz
ve, különbözik; a' mi az elsőbbet i l le t i , annak rendszerént halál a' bün
tetése. A' pénzbeli bünte tés , tömlöc/,, korbácsolás csak a' kisebb polgá
ri vétkek büntetései. Az igen gyakori halálos itéletmondások a' papok
nak azon privilégiuma (benefit of clergy) által lágyittatnak, melly lassan
ként közönségessé l e t t , 's melly szerént a' halálos büntetés rendszerént 
Botanybaiba való vitetéssé változtatik; továbbá a' gyakori megkegyel me
zesek 's az esküdteknek azon jusa á l t a l , hogy a' nagy vétek helyébe ki
sebbet tesznek, p. o. a' 40 fontnyi lopást 39 shillingre szálitják le. Mi
vel a' positiv törvényhozás a' közönséges törvények systemájába 
igen ritkán vágott be l é , és a' törvény azon változásainak, mellyek a' 
nép életéből magából fejtődtek k i , inkább engedett , mint azokat előállí
totta volna, tehát már ez maga ugy látszik, mintha a' törvényszékek vég
zésein épült törvényeknek (statute law) különös dicséretére szolgálna, 
mellyet mindazáltal semmi tekintetben sem érdemel meg. Sőt inkább épen 
annak tanúbizonysága a z , hogy ezen partialis későbbi segédtörvények 
igen keveset használnak, sót Kavarodást szülnek. A' mélyebben fekvő fo
gyatkozásokat nem merik eltörölni, hogy az egész törvényes alkotmány 
meg ne rendittessék ; egyes hozzátételek és változtatások pedig a' rossza
kon nem segítenek, sőt még nevelik a z t , mert a r r a , hogy azok a' többiek 
közé , a ' többiekkel megegyezőleg iktattassanak b e , sokkal mélyebb be
látás szükséges a' törvények minden egyes részeinek öszveköttetésébe, 
mint valamelíy uj sarkalatos törvénynek alkotására. Annakokáért méltán 
hányják szemére az angol közönséges törvényhozásnak ezen két egymás
sal ellenkező h ibákat , u. m. a' munkátlanságot és hirtelenkedést. Nem 
meri ugyau is az a' hijányosságokat eltörölni, a' törvénykezés menetelét 
a' polgári ügyes bajos dolgokban, kiváltképen a' fekvő jószágok szerzésé
re nézve, egyiigyübbé t enn i , a' hajdani kegyetlen vagy az idővel együtt 
elrepült környülállásokhoz alkalmaztatott büntető törvényeket megsem
misíteni ; ellenben minden parlamenti ülésben igen sok egyes rendelések 
hozatnak, a' nélkül hogy az elmúltra és a' jövendőre Iegkevesbbé tekin
tenének, és pedig olly könnyű gondolkozással, nielty gondatlansággal 
határos. Innen van a z , hogy a' parlamenti törvények gyűjteménye min
den esztendővel szaporodik, és az azzal való é l é s , valamint a' törvény
székek végzéseinek esmerése és tudományos kidolgozása i s , mindég ne
hezebb. A' törvények nyelve, valamint a' törvényszékeké is , olly hosszas 
és ugyan azon egy dolgot jeientő szavakkal teljes, hogy a' világosságra 
és tökéletesebbé tételre való felette nagy törekedés miatt gyakran az egész 
törvény érthetetlen lesz , és a'legfőbb dolgok kimaradnak belőle. A' kö
zönséges törvények helyett mind addig csak helyhez alkalmaztatott 's 
partialis rendelések hozatnak, mig ezek lassanként ugyan az egész or
szágbanelterjednek, vagy valamelíy tárgyba minden oldalról belé vágnak, 
de akkor egyszersmind nem is egyeznek többé öszve, 's ámbár nagy ra
kást tesznek, de nem egy törvényekből álló egészet. így hozattak a' 
csekélyebb adóssági ügyek folyaniatjára nézve 50, a ' jószág más birtoká
ba való általengedésének ügyoivosió módjaira nézve 8 2 , a' szegények
ről való gondoskodásra nézve 106, a 'vadászatra nézve 50, csak egy niar-
hadögre nézve 3 5 , a' halászatra nézve 113 különbféle rendelések, a' 
nélkül hogy valamellyik ezen rendelések közül az elébbenieket egészen 
megsemmisítené. A' RufFjicad készítette parlamenti törvények (statutes 
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at l a r g e , melly 17C3 keadetett el 'a minden esztendőben folytattatik) 
gyűjteményeinek János király magna chartájától 1780-ig 32 vastag köte
te van; egy más ik , melly tömöttebben van nyomtatva, 's Tomlinstól és 
Raithbytól adatott k i , 1215—1817 10 kötetből, 's a' Paker ingé , melly 
az 1215—1790 hozott parlamenti törvényeket foglalja magában, 23 's az 
innen 1817-ig hozattak gyűjteménye 34 kötetből áll. A' statumoknak 
azon pompás hivatalos gyűjteménye, melly a' régi okleveleknek 18IO ol-
ta kezdett kiadásához tartozik és a' parlament költségén Tomlins és 
Taunton urak ügyelése alatt jő k i , 1210—1509 3 kötetet teszen. A' hon
nan egy mind a' törvénykönyvekben foglalt közönséges törvényeknek, 
mind a' statútumoknak egymással öszveköttetésben lévő és mindent ma
gában foglaló törvényekben való uj szerkeztetése (vagy más szavakkal 
a' régi törvények uj könyve) Angliában épen olly közönségesen ohajtatik, 
mint más tar tományokban; kiváltképpen a' criminalis törvények megjob-
bitására nézve egynéhány esztendők olta több kitetsző törvénytudók, ne
vezetesen Romilly S a m . , Mac in tosh J. igen munkások voltak, 's Peel 
egy biztosságot is nevezett ki , melly azzal foglalatoskodik. Ez az utol
só legközelebb azt tette munkásságának tárgyává, hogy a' criminalis tör
vényhozásnak egyes részeit lág3Ítsa és a' halálos büntetést több csekély 
vétkekre nézve eltörölje. Már Blackstone panaszkodik a' miatt , hogy az 
angol törvények 10O esetet tesznek jobbágyi hűséget megsértő bűnökké, 
meílyekben a' benefit of clergy kizára tot t , vagy mellyekre halálos bün
tetés hozatik. \S azok közt némellyek igen különös tulajdonságnak. Egy 
fővétek t. i. a ' jobbágyi hűség ellen a z , ha valaki álruhába öltözve és 
fegyveresen találtatik valamelly erdőben, országúton 'sat . ; ha valaki rossz 
indulatból vagy bosszuállásból valamelly kertben vagy mulató erdőben a' 
fákat körülvagdalja, marhákat vagy juhokat ö l , vagy megsebesít; a 'ha
lálra itélt gonosztévőknek , kik a' bürt*etés idejének eltelése előtt Botany-
baiból visszaszöknek, szálast a d ; valamelly pénzverő házba álruhában 
megyén ki 'sat. Többnyire minden lopás és hamis levelek által való csa
lás halállal fenyegettetik, annyira hogy a' törvények felette nagy ke
ménysége és a' bevádoltattak nagy megkiméltetése a' szóval való kö
zönséges perfolyamatban és az esküdtek által való megitéltetésben egy
mással párosodra vannak. Hanem ez a' kedvezés is nagyobb részént csak 
csalóka fény. Azon rendelés á l t a l , hogy minden ítélettételek vala
melly vádnak valóságos igaz voltánál fogva csak a' nép közül választott 
12 férjfitól és csak köz megegyezéssel hozassanak, elkerültetik vagy leg
alább megnehezittetik ugyan, hogy az országló szék valakit büntetés alá 
vethessen, ha a' sokaság ítélete szerént bűnösnek nem találtatik; de a' 
sokaság, mellynek orgánuma az emiitett 12 esküdt , vak és indulatos 
í t é le te , a' bírónak, a' ki a' tanuk nyilvános kihallgatása utáii az ügyet 
személyes kinézése szerént bírálja m e g , befolyása ellen az ártatlant sen
ki sem oltalmazza, midőn a' bűnös megvesztegető külseje , tettetett sze-
mérmetessége és lelki nyugodalma, az ügyvédő mesterséges fogásainak se
gítségével, az érdemlett büntetést g jakran kikerüli. A' kínzás Angliá
nak szabad földjén soha sem szenvedtetett meg, és olly szelid a' rabokkal 
való bánás , hogy a' per közönséges folyamatja alatt senkinek sem szabad 
azt a' dolog öszveköttetéséről megkérdeni , hogy önmagának ne legyen 
vádolójává. De arra sincs senkinek j u s a , hogy az esküdtek lelki esme-
rete elejébe bizonyos regulákat szabjon, a' ju ry csak első tekintetre itél 
's mondja ki a' legtávolabb lévő gyanú okaira a' „Vé tkes ' ' szót, mellyeta' 
bíró halálos ítélete követ, és senki sem fogja a' bevádoltatottnak pártját, ha 
ügyvédet nem vehet fel szegénysége mia t t , vagy ártatlanságának távol 
lévő tanujit a' törvényszolgáltatás napja előtt elő nem állithatja. „ Igen 
félhetünk", így szól az Edklbürgh review „ h o g y az angol criminalis 
törvényfolyamatnak ez a' pontja már több ártatlanoknak került- életébe"; 
a' honn tn ezeknek az intézeteknek idegen földre való általplántálására 
valóban hosszas meggondolás szükséges. Bentham Jeremiás rettenetesen 
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irja le az o „7Vutl< eerius -4sín«ri í"- jában (London 1823) az angol 
törvénykezés költséges és bizonytalan voltát. L. D. Beschornernek ^Grund
inge des Gemeinwesens und Beleuchtung der engl. Staatsveru>altungil ne
vű munkáját is (Leipzig 1820). L—ú. 

A N G L I A I , A N G I , U S Á R U K 'sat. 1 . A N o o r . Á R U K 'sat. 
A N O O I , Á R U K . AZ angol áruk alatt, mellyeket Napóleon a ' canti-

nentale systema által 1810 esztendőben az európai száraz földből egészen 
kitiltott és tűzzel 's vassal ü ldözöt t , közönségesen a' Manchesterben 
készült pamut áruk 's azon apró áruk ér te tnek, mellyek Birminghamből 
és Sheffieldből jőnek a' kereskedésbe. De ezeknek még több nemei is 
vannak, mellyek magákat egyáltaljában jóságok 's olcsóságok által meg
különböztetik. Mi csak a' legnevezetesebbeket hozzuk elő. Glasgowban 
(Skócziában) készülnek vékony k a r t o n , tiszta musselin, koczkás pulli-
cateszövet; Aberdeenben (hasonlóképen Skócziában) gyapju kötött ha
risnya; Tiwertonban serge; Exonban fianell; Leedsben vas tag 's közép
vékony posztó, biber, calmouck, számos gyapjúszövet, úgymint: merino, 
taniisz, callamancoe, Jiaj*; Halifa-sban ugyan a z , a' mi Leedsben , 's 
ezen kívül még karsay is ; Rochdaleban b o y ; Norwichban gyapju da
maszt és shawl ; Nottinghamban vékony harisnya; Etruriában a' fejér 's 
fi'kete wedgewoodei cserép kőedény; Manchesterben fejér czérna (az 
ugy nevezett water- és mule-twist), karton, az ugy nevezett manchester, 
pamut batiszt 's több egyébféle á r u k ; Birminghamban qtiincaillerie, az
az , gyermekjátékok , gombok , 's számtalan apróságok; Sbeffieldben ké 
sek 's ollók; Londonban majdnem mind a z , a' mi a' tartományokban, 
de mind csinosabb 's tökéletesebb minemüségben; a' miért ez drágább 
is , 's ezen kivül a' legtökéletesebb mathematicai 'szerszámok, csinos 
üvegáruk, nyereggyártó müvek, kocsik 's t. ef. — Sok okai vannak, 
mellyek az angol áruknak a' szárazföldi áruk felett elsőbbséget szerez
nek, 's nagyon h ibáz , a' ki azt kiszi , hogy azoknak puszta eltiltása 
fabrikájinkat hasonló jóságra 's olcsóságra viheti. Legelső oka a' felsé
ges angol országalkotmány, a' melly minden egyes személyt jusaiban 
véd 's biztosit , 's neki minden tehetsége 's ügyessége tökéletes 's sza
bad kifejtődését engedi ; az angol nemzetnek köz le lke , melly minden 
nagy ideá t , a' melly a' nemzeti boldogságot nevelheti , felsegít 's arra 
egyesül, innen származnak csatornájik, felséges országutjaik, az ők in
tézetei az utazás 's minden öszveköttetések könnyebbitésére ; a' legsze
rencsésebb szigeti fekvés; a' legkiterjedettebb hajókezás földünk minden 
pontjai felé 's az ez által különbféleképen felserkent 's előmozdított nagy 
munkásság 's egymást kölcsönösen felsegítő szorgalom. Végre legneve
zetesebb befolyások vagyon az angol áruk valamint olcsóságára, ugy j ó 
ságára nézve i s , a 'kimeríthetetlen földalatti kőszénfekteteknek, mellyek 
állal gózmachinájikat minden fabrikájikban, mamifactnrájikban 's mi-
vészségckben a' legnagyobb előmenetellel használva, sokkal könnyebben, 
mint másutt lehetséges, fentarthatják. 

A N O O I - B A N K , I . L O N D O N I B A N K . 
A N O O I . B I R T O K K K I. K T I N n I Á B A N. Egy angol kereskedői tá r 

saság bír Hindostanban egy országot, melly ötször nagyobb Nagy-Bri
tanniánál. A' calcuttai statisticusok ezen birtokot most »' keletinek 
szokták nevezni. 1000 egybeállott 101 londoni kereskedő a' kelet-
indiai kereskedésre, 200,000 t lr t . raktak öszve, ez nem sokára meg-
kétszere/.tetett, és 4 hajót készítettek ki. Mivel a' nyereség neve
zetes volt , a' tőkepénz 4 mii. tallérnál feljebb emeltetett. Némelly 
indiai fejedelmek kegyeim"sségéből több factorságokat állithatának fel. 
1043 Madras városát nyer ték, hol Sz. György erősségét építették. E' 
volt a' társaság első birtoka e' tartományban. 1608 vettek egy környéket 
Bengaliá'iah, hol most Calcutta áll. Az 1689 felállott második keletindiai 
társaság 1708 a' régivel egyesült. Ekkor alkottattak a' társaság birto
kaiból a' calcuttai, madrasi és bombayi előliilőségek a' száraz földön, 
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's a' negyedik, Benkulen, Sumatra szigetén. Elejénte' inkább czélja va-
l a , a' kereskedésre állandó pontokat nye rn i , mint tartományokat birni. 
De a' 18-ik száz. közepén a 'nagy Mogul birodalma belső békételenségek, 
a' Pe r sák , Afghanok és Marattok berohanásai által igen meggyengitte-
tet t . A' Francziák Keletindiából minden Európaiakat ki akarták űzni, 
a' társaság erőszakra kinszerittetett. Lord Clire meggyőzvén a' Fran-
cziákat , mint hóditó lépett fel. Egész Bengalia az Angolok hatalma alá 
jutott . 171)2 olta politica által mindég terjeszté a' társaság birodalmát. 
Esztendei fizetésére védhatalom igértetett néháiry fejedelmeknek. 'S igy 
a' barátságos fejedelmek minden más szövetségtől 's saját védszerektől 
elvonattak. Elébb meghódittattak ezen barát ellenségi, 's azután a' ba
rá t maga háládatlansága miatt. Az adó felemelése 's tartományok ré
szei kére t tek , ezt megtagadván, mindene elvétetett. A' félt Hyder Ali 
meggyőzetett. Elesek (Maj. 4.) 1709 Tippo Saheb fija is Seringapat-
nam lakó városának elfoglalásánál. Erre a' Marattok is meggyengittet-
t e k , 's az 1818 's köv. háborúban a' keleti és nyugoti Marattok ugy 
megaláztat tak, hogy 1823 olta egy keletindiai birodalom sem lehet ve
szedelmes a' társaságnak. A' generalgouverneur lord Cornwallis meg-
crősité és nagyobbitá a' Warren Hastings által kiterjesztett birtokot; 
ezután 1703 sir John Shore követte mint igazgató , utána lord Teign-
niouth; 1798 marq. Wel les ley ; 1805 ismét Cornwallis, (Minekutána sir 
J. Barlow a' Row Holkarral kötött békéig; 1807 lord Minto; 1813—23 
marq. Hastings (Moira) ; 1827 lord Amherst ; azolta lord Will . Caven-
dish Bentinck. Jelenleg az ang. keletindiai birtok magában foglalja Elő-
indiának legszebb r é s z é t , Malaccát , egy parti vidéket Utóindiában né
hány szigetekkel, öszvesen 53,000 nsz. mf. 123 mii. lak., mellyek közül 
25,800 nsz. mf. 83 mii. lak. közvetetlenül az országiásnak van alája vet
tetve , a' többi adózó fejedelmeké. Amazok 3 előlülóségre: Calcutta (1. 
Bengalia INDIÁBAN) , Madras 's Bombay, vannak felosztva. Észt. jöve
delme 28 mii. ft. st.nél több, költsége csaknem 29 mii. A' társaság activ 
tőkéje 49 mii. felülhalad, adóssága mintegy 40 mii. Hadi ereje 213,000 
főből á l l , kik közt 22,540 kir. europ. seregek. A' belföldi seregek eu
rópai módra vannak felfegyverkeztetve, 's ugyan európai módra gyako
roltatnak a' fegyverben, 's azért az európai hadakozás mesterségének 
szelleme által India többi statusainak seregeit felülmúlják. A' gene
ralgouverneur, kinek lakhelye Calcutta, stattisi főtiszt a' polgári 's ka
tonai dolgokra nézve, nem csak a' Calcuttái előlülőségben , hanem min
den többi indiai gouverneuroké i s , kik nem az ő előlülőségéhez tartoz
nak. Csaknem ugy uralkodik, mint k i rá ly , de tetteiért a' brit parla
mentnek számot adni tartozik. A' generalgoiiverneurnek, ngy a' többi 
előlülőségek gouverneureinek is 4 tagból álló tanács van adva. A' szüle
te t t Britek 's ivadékaik b r i t , a 'Hinduk és az benszülöítek tulajdon tör
vényeik szerént tulajdon birájik által Ítéltetnek. 1828 a' keletindiai pro
vinciákban csak 40,000 Brit találtatott. De miolta a' generalgouverneur 
Aprilb. 1823 a' sajtószabadságot korlátok közé szorította, Angliában több 
erőszakos visszaélések nyilvánosan feddettek m e g , mellyek Keletindiá
ban a' brit szabadságot sé r t ik , 'B a' benszülöttek civilisatióját akadá
lyoztatják. A' Hinduk vallását, szokásait és néposztályait a' brit kor
mány nem háborgatja. A' keletindiai társaság ezen birtokain kivül a' 
koronáé CKYI.ON szigete (1. e.) Vö. Sir John Malcolm: „Polt'ítcalhittpry of 
India front 1784 to 1823" (2 rész, Lond. 1826); James Mill: „Hi.iltiry 
of british India!"'' (6 köt. 3 kiad. Lond. 182$) és Hamilton: ^Kaslindia 
gazelleer" (2 rész , 2 kiad. Lond. 1828.). 

A N G o I. E G Y H Á Z (máskép püspöki egyház). Igy neveztetik An
gliában az a' reformált egyházi alkotmány, melly szerént főtörvény. 
gyanánt tartatik a z , hogy a' püspökök Istentől rendeltettek, és hogy-
az egyháznak azok által kell igazgattatni. Hajdan a" pápák igen nagy 
hatalmat gyakoroltak Angliában, 's esztendőnként nagy summa pénzt 
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kaptak ezen országból. VIII. Henrik az ő tudva lévő házassági elválá
sa miatt öszveveszett a' pápával , 's 1531 magát tet te az angol egyház 
fejévé. De még e' mellett ő buzgó Catholicus maradot t , 's a' pápának 
a' lelki dolgokba való hatalmán és a' szerzeteseken kivül az egyház 
régi tanitásában csak igen keveset változtatott el. A' reformatio ugyan 
már ő alatta is titkon , 's következője VI. Eduárd alatt nyilván is talált 
kedvességet, de csak Ersébet kiráiyné idejében 1558 vétetett be egé
szen. Ersébet adta Angliában az egyházi alkotmánynak azt a' formát, 
mellyben az még most is v a n , 's az arra felvigyázást az érsekekre és 
püspökökre bizta. Azután a' következett fejedelmek, jóllehet minden
kor fejei maradtak az egyháznak 's abban a' főhatalmat gyakorolták, 
még is megtartották ezen a lko tmányt , mert ugy találták, hogy a' kirá
lyi tekintetnek nagyobb erőt ad a z , mint a' Presbytei ianusok szabad 
köztársaságibb alkotmánya. Angliában tehát a' püspöki (episcopalis) 
vagy főegyház az uralkodó , 's egyedül az értetik az angol egyházon. 
Ez a' külső isteni tisztelet különbféle rendtar tásaival , különösen pedig 
azzal, hogy püspökök által igazgattat ik, megkülönbözteti magát a' genft 
egyháztól, mellynek csak a' vének vagy presbyterek az előljáróji. Ugyan 
azért Angliában az ezen ntolsóhoz tartozók Presbyteriariusoknak hivat
nak , vagy más néven Puritanusoknak i s , minthogy a' püspöki egyház
ban meghagyott 's megtartott cathol. cerimoniáktól 'megtisztí tott külső 
isteni tiszteletet tulajdonítanak magoknak. Ezen vallasbeli felekezeteknek 
lelke a' politicai dolgokról gondolkozásban is különbséget okozot t , 's 
egymást üldözték a' szerént, mint a' környülmények engedték. Az egy
házi felekezetekből politicai felekezetek származtak, mellyek Angliában 
a' köz békeséget sokszor megzavarták. A' Puritanus felekezet kebelé
ben támadtak az Independensek, kik az egyház igazgatását sem a' 
véneknek, sem a' püspököknek nem akarták engedni. Ezeknek segedel
mével indította Cromwell I. Károly alatt a' revolutiót. Ezen háborús 
időkben számos vallasbeli felekezetek vették eredeteket , niellyek közül 
Angliában ínég most is több megvan húsznál. Sok háborgások után a' 
Presbyterianusok végre III. Vilmos alatt 1695 a' türelemről szóló tör
vény QAct of foleraíion) által teljes lelki-esmeretbeli szabadságot nyer
tek. Azolta Angliában és lrlandban a' püspöki , Skócziában pedig a' 
presbyterianus egyház az uralkodó. De minden egyéb vallasbeli feleke
zetek is el töretnek, mellyek, a' Presbyterianusokat sem véve ki, az Epi-
scopalisoktól megkülönböztetvén, közös névvel: Nonconformistáknak vagy 
Dissentereknek hivatnak. L. EMANCIPATIO és Carwithen: History of the 
English Church (Lond. 1829). . K. J. 

A N G O L K É P Í R Á S É S H A N G M I V É S Z S É G , ! . A N G O L M I V É S Z -
S É O . 

A N G O L K E R T E K , 1 . K E R T É S Z S É G . 
A N G O L K Ö R T (corno ing-lese), nem e g y é b , mint egy nagyobb 

's görbére hajtott hoboe, azonban ennél, noha violin kulcsa van, öt egész 
hanggal mélyebb, 's azért ezen muzsikaszerre mindent öt hanggal fel
jebb kell tenni , p. o. ha a' darab C-ből megy , azt az angol kürté G-be 
kell tenni. Sem olly kel lemes, sem annyira kiterjedő hangja nincs, 
mint a' bassetkürtnek. J.. 

A N G O L L I T E R A T V R A, T U D O M Á N Y , P o E S I S ÉS J Á T É K S Z Í N . 
1) L i t e r a t t i r a és t u d o m á n y . A' nyelv magában foglalja a ' nemzet 
tulajdon világszemléletének systemáját , ennek kifejlése pedig több időn, 
több viszontagságon megyén á l t a l ; azon idők szine tehát a' ^-elven is 
szembe tűnik. Ha az angol nyelvet történeti tekintetben vesszük 
fel, eredeti bélyegének, mivel Britanniában elejénte Celták l ak tak , gal-
Insnak vagy celtának kellett lennie. Július Caesar hoditása után a' ro 
mai nyelvből vévé egy részét. De 400 K. u . , midőn a' Skótok és Pik-
tek nagj obb erővel nyomulának éjszak felé , 's a' segédül hitt Szászok 
mind inkább megtelepedetlek, 350 év eltölte alatt a' szász nyelv beha-
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tásának is nem Iehete nem nyilatkoznia. Későbben a' Dánok nyomák 
reá bélyegeket, 's végre Hóditó Vilmos alatt a' Normannok is. Így te
hát ó-celta , latán, angol-szász, dán és normann egyveleg az angolnyelv. 
Minden nemzet eredeti é le te , mint i l lyen, ennek elemeit , a' megesnie-
rést és ábrázolást , vagy akárhogy nevezzük az élet ezen kettős olda
l á t , mint elkülönözetlen 's szilárd egységet, magában foglalja, és a ' tör
téneti kifejlés , melly későbben következik, csak ezen egység szétoszlá-
sa 's egyes , elébb megkötött momentumok elólépése. Ezen kor mythu<-
si kornak neveztetik, 's mivel, a 'mondottakhoz képest, a 'mythus , mint le -
ligiosus idea ábrázolása, 's a' történet közönséges értelemben még elkülöniiz-
ve nincs , mindenütt a' rege korának és mezejének tekintetik, 's mint ter
méketlen a 'h is tór iára nézve, egészen kirekesztetik. E z t , ha felvettük az 
abstractiót, helyben kell hagynunk; de más részről nem tagadhatjuk, hogy 
a' mythus elkülonözve 's magában tekintve is igen termékeny vizsgálatok 
tárgya l ehe t , 's fenséges ideákra vezérelhet , sőt vezérel is. Arthus ki
r á l y , a ' ke rek asztal (Tafe l rundí) 's Merlin varázsnok említésére, mi dus 
's messze terjedő regekör nyilik a ' jár tasnak! Az Angolok későbbi haladá
sait a 'scholastica philosophiában inkább a 'közöns. európai miveltségnek, 
mint nemzeti literaturájoknak tulajdoníthatjuk. Az angol nemzeti literatn-
ra krónikákon és romanczákon vagy balladákon kötött beszédben kezdődik. 
A' krónikák , mellyeket cyclusi hósköltemények gyanánt nézhetünk, a' 
Normannok sajátjai , kik a' főbb rangot t e t t é k , mig az angol-szász és 
éjszaki-franczia elemek lassanként öszve nem folytak, mellyek köz germán 
eredetűek voltának. A' balladák ellenben, mellyeket vándorló minstie-
lek daloltak, az Angol-Szászokéi voltak, 's főkép Skotországban és Anglia 
éjszaki határain virágzottanak. A' poésis ezen neme egészen a' Li-;k 
századba te r jed , 's a' balladaköltés, mint népdal , az angol literatnra 
a rany korában tűnik el. Anglia sajátképi tudós literatnrájanak kezdet
pontjául azon időt vesszük, mellyben kereskedő Caxton, haza térvén 
messze jár ta u t á n , mintegy 1474 tájban Westminsterben a' könyvnyom^ 
tatást kezdé gyakorolni. Chaucer az angol poé'sist, legalább formájára 
nézve , kevéssel azelőtt alapittotta ujolag, 's valamivel szorosabban 
szabta a' mivészség kivánatihoz ; csaknem azon időben kezdték a' pro-
sát is mii élni: 's igy az angol poésis és ékesszólás kezdetpontja ugyan 
egy időbe vág. Cáxton , az időt követvén , elébb mythico-religiosus 
munkákat bocsáta köz re , mellyek tartalma a' Frankok és Szászok Tró
jából származását tárgyazó, az éjszakon közönségesen elterjedt regék vol
tának. Hogy későbben a' classicnsok fordításait olly időben, midőn még 
parlagon feküdt a' classica l i teratura, adta k i , noha nem vala igyeke
zetének kívánt s ikere: valljon, köszönetet nem-érdemel e? De igy 
kezde hasadni a' literatura hajnala, melly a' Tudorok alatt lassanként ra
gyogóbb fényre derült. Mert ott is a' classicnsokból áradozott a'miveltség. 
De minekelőtte egyes , tárgyakba ereszkedünk, az ang. literatura egé
szének általányos áltnézete mellett lehetetlen azon észrevételt elmellőz-
niink , hogy a' nagy , szinte méitékhaladó, századokiglani harczok által 
fentartott 's megerősített szabadságvágyás és az egyes személyek komoly 
gőge , ama' republicanisnius, mellyet az országnak shirekre osztása, a' 
képviselők választása 's az esküdtek törvényszéke által alapított meg 
Nagy Alfréd, itt is kimutatkozik. Kimutafkozik hasonlatja (ana/oguma) 
a' különbféle egyesületekben; ki mutatkozik a' tudásnak czélzásában az 
életbéli használatosságra, valamint a' theoria és áltáljában a' speculatio 

. i rán t innen eredt csekélyebb fogékonyságban. Kitűnik uiiivorsítasaik alkot
mányából , a' tanulás fblyamatjából 's végre egyes , ott fejlő géniek ere
j é b ő l , kiket maga a' nemzet , megerősítvén őket szabad sajátosságok
b a n , mondhatni bizonyos tekintetben, megóvott a' franczia izlési csino-
nosodástól. Noha egy részről az előadott characterben az egyoldalúságot 
's a' jó izlés hijányának ártalmas létét nem lehet meg nem vallanunk: 
tisztelnünk 's nagyra becsülnünk kell más részről ezen kemény, szinte fa-
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nyár vonásokkal irt képben ama1 nagy e r ő t , melly már gyakran keze
sül 's közbenjáróul szolgált az európai statusszövetség minden nemzeté
ért , ha kellett. — Az angol li teratura tö r t éne te , a' legközelebb elő
adott szükkörii értelem szelént , 3 időszakra osztatik. Mindenikből kitet
sz ik , hogy, noha némel ly , szinte tudós uralkodók részént munkájik, 
rész ént intézeteik és adakozásaik által segítették a' tudományokat, min
den magából a' nemzetből fakadt , 's szabadlelküsége á l t a l , mellyhez 
fogható, mivel vagyonossága által emeltetik, sehol sincs, mozdittatott elő. 
Az e l s ő i d ő s z a k b a , a ' Tudorok alatt (1485—1603), VII. Henrik , 
Vili. Henrik (scholast. theologus vo l t , 's Luther ellen irt-, költött i s ) , 
VI. Eduárd , Maria és a ' tudós Ersébet ; a ' m á s o d i k b a , a ' Stuartok 
alatt (1603—1702), 1. J a k a b , a ' ki tudományos miveltségü prosaicus és 
szónok vol t , a 'szerencsétlen I. Károly , a' tudományok háborgatott ápo
lója Cromwell , II. K á r o l y , a' k i , noha p a z a r , a' tudományok egyesü
letét megerősí tet te , 11. J a k a b , 111. Vi lmos , kik mind a' ketten meg
ajándékozták a ' könyvtárakat , tar toznak; a ' h a r m a d i k végre Annától 
a' mi időnkig terjed. 

A' legújabb kori ang. literaturának characteréről bővebben fogunk ér
tekezni. Pillantsunk legelébb is a' 18-ik száz. utóbbik felére , a' tudo
mányok és mivészségek mezején szűk aratást le lünk, sót némelly tudo
mányok mezeje , kiváltképen a' természettudományoké, egészen par
lagon feküdt. Csak néhány ragyogó nevek , mellyek a' literatura di
csőségét gyámolitják, jöttének által Anna királyné idejéből: Johnson, 
Hume, Robertson, Gibbon , B ü r k e , de koszorujik bántása nélkül is ál
l i that juk, hogy közülök egy sem volt valódi nemzeti író azon értelem
ben, mint azt Shakspeare-, Bacon- és Miltonról mondhatjuk; hanem egyet 
szükséges itt figyelembe vennünk, a' stylus t. i. mindég szembetünőbbleg elő
haladó magasb miveltségét azon időszakban, 's valolag felvéve, az volt 
a' legközelebb lefolyt időkor legjobbb hagyománya. Ha pedig a' szép 
mivek mezejét tekintjük, egy ragyogó név sem tündöklik é lőnkbe, egy 
sem, mellyet a' költői szellem legmagasb ihlete lelkesített volna, noha 
Tbomsont, Akensidet , Penrose t , Grayt és Goldsmithet méltólug becsül
jük. Ámbár pedig ezen időszakban még mindég az Anna királyné alatt 
virágzott arany korban keresek a' költés remekei t , már akkor i s , mint 
a' nevezett költők néhányának munkájából ki te tszik, változásnak indult 
a' poétái i z lés , 's az ó honi költés szelleme halkkal kezdé a' reáigázott 
formák alatt emelni szárnyait. Azonban az angol magasabb reptü köl
tés kifejlését még sokáig hátráltatta az aestheticai eritica állapotja, 
melly a' vizsgálódásunk tárgyául vett korig még mindég igen alacsony 
fokon állt. A' ki erről egyes aestheticai munkák és a' eriticai folyó i rá-
.sok massájáuak olvasása nélkül meg akar győződni, tekintse közelebbről 
Anglia legnagyobb nemzeti költőjének, kinek tiszteítetése a' nép melyé
ben lobbadozó poétái szikrát soha el nem áltatja, uj 's legújabb magya-
razój i t , meglát ja , hogy Shakspeare szellemének mélységét és gaz
dagságát még csak fel sem foghatták. Azon időszakban i s , mellyhez 
immár fordulunk, folytaták hatásokat a' literatura emelkedésének ked
vező környülállások, mellyek a' nép helyezetéből, társasági és puliticai 
viszonyaiból e red tek , sőt vagyonosságának és tekintetének nevekedése 
az európai népek közt azon környiilállósokat még terjedtebb hathatóssággal 
ruházta fel. Ez legelébb is a' tudományos miveltségnek külső kedvezó-
és előmozdító eszközeihez vezérel. Angliának két univei sitasa régi alkat
ját megtartá, 's egyedül azt tekinthetnők előlépés gyanánt, hogy valamint 
Oxfordban, ugy szinte Cambridgeben is, nagyobb buzgalommal ápolgat-
tattak a' természettudományok némelly részei, és a' tanitásmódban némi
nemű javítások történtek. Ezen universitasok a' részben is régi chara-
cterek Ili vei maradtak , hogy Oxfordban kiváltkép a' classicá l i teratura, 
Cambridgeben a' mathematica gyakoroltatott előszeretettel; de Nagy-
Uritanniában is mind a' két intézetet ezen tekintetben veszedelmes egy-
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oldalnsággal vádolták 's álliták , hogy Oxfordban, hol az academiai gra-
dus elérésére mathematica esniereteket nem is kivannak , igen nehéz a' 
mathematicára tanítói lelni ; Cambridgeben ellenben a' vizsgálatok alkal
mával csak egy tételt sem képes megfejteni a' görög nj testamentumból 
a' theologus nevendék. Hogy ezen hijányok , valamint egyebek Angliá
ban , meg nem szűnnek, okát az uristocratismus és az uralkodó egyház 
interesséjében, mellynek tagjai az academiai praebendákban kizárólag 
részesülnek, kell keresnünk; holott az universitasok korszeréntibb elin-
téztetése mellett ama' praebendák, mellyek hivatalbeli munka nélkül jö-
vedelmes statiók, másra fordíttathatnának. Igen szembetűnő volt az 1810— 
1 8 , midőn a' parlament kinevezte választottság az alrend taníttatásának 
megvizsgálására a' fővárosban, minekntána munkásságának köre ki ter
jeszte te t t , a' nagyeszű Brougham előlülése a l a t t , a' tudósok oskolájit 
és a' c o l l e g e s-eket (1. COLLKGILMOK és UMVERSITAS) az universita-
sokban js vizsgálásai alá akard vonni , mig a' felső ház, némelly vissza
élések már felfedezve lévén , ezen avatkozásnak a' főbb rendek nevelte
tésébe ellene nem szegezkedett. Altaljában ha az angol főoskolákat ré -
szeletlenül méltatjuk, alkatjok elsőségeit felülmúlják annak hijányai. — 
A' tudományi és mivészségi egyesületek, mellyeket részént az országlás 
bőkezűsége, részént mi veit férj fiak igyekezete alapita meg ; előniozdittat-
t a k , közebb hasznnakká té te t tek , 's számok ujak felállítása által sza-
porittatott. A' királyi társaság (Aoyal society] Londonban, Banks ha
lála után, chemicus Davy előülése alatt adá 1829-ig emlékirásait („WrVn-
sophical tra>isaclton8í'') ; most Sussex herczeg az elölülője. Ezen társaság
gal az edinburgi hasonló nevű egyesület vetélkedik, melly 2 classisból 
a' physirai- és literatúraiból á l l , \s 1821 olta Scott Wal te r a' praesese. 
Az ujolag alkotott tudománji egyesületek között legnevezetesbck: AVcr-
ner természethistóriai társasága Edinbnrgban , a' geológiai t á r saság , a' 
természetvizsgáló társaság Cambridgeben (1820 o l t a ) , a 'kertmivelő tár
saság Londonban és Edinburgban, a" természethistóriai Glasgowban (1808 
o l t a ) , az entomologiai társaság, az épitésmivészségi társaság Londonban, 
mellyek mind adnak emlékirásokat. Ezekhez járultak ujobblag az 1820 
alapított Astroiwmical-society Londonban és 1821 a'-Anyai literary so-
ciety, mellyek czélja a' l iteratnrát segéd- és jutalompénz által előmoz
dítani. Ezen közhasznú egyesületek közt megkülönböztetést érdemelnek 
azon intézetek i s , mellyeket ezen század elején privát személyek alkot-
tanak Londonban, 's a 'mellyek különbféle tudománjok nyilvános előadása 
által nagyérdemüleg hatnak a' miveltségre. Legrégibb a' lloyal imtitti-
tion (1800 o l t a ) , melly 1818 olta chemicus Brand intézése alatt bő-
tartalnm folyó Írást (Journal of science, literali/re and the árts) ad 
ki . A' legújabb angol liter át ura történetében főkép azért nevezetes, 
mivel chemicus Humphry Davy 1806 olta itt adá elő a' tudományra 
nézve nagyfontosságú felfedezéseit. Ezt a' hasonló plánum szerént al
kotott London iniiitvtion követte 1807, azután több efféle intézetek 
nyitattak m e g , mellyek között a' Koyal tociety of literalvre tisztelet-
pénzeket és évenkénti jövedelmet alapit jeles tudósok számára. — A' 
tudós folyó Írások sokoldalulag hatnak a' tudományosságra, 's kiváltké
pen a' eriticai folyó Írások a' vizsgálatunk alá. vett időszakban a' jeles-
ség azon fokára emelkedtek, mellyen ezelőtt nem álltak. A' régibb bi-
ráíó folyó írások közül némellyek, mint az 1749 olta fen ál ló Wlonthly 
review, a' Critical review (1765 o l t a ) , áltjöttek időszakunkba, de 
azonközben mig az ntóbbik elenyészett , az első sokat nyert az ujabb 
korban, 's nagyobb szabadlelküség és részeletlenség által kiilönbözködik, 
mint az előtt. De mind azok feliilmulattak, midőn 1S02 az FAinburgh 
rerietv kezdődék, mellyből mintegy 12,000 pél. kelt e l , 's a' melly az 
1899 Londonban megjelent Qiiarterly revietv-hen vágytársat látott. 
Valamint a' korább időbeli folyóirások, mint p. o. a' fen emiitett két 
rendbeliek, ugy ezen ujabb eriticai szószólók is valamellyik politicai 
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pártnak hódoltak, mellynek nézetei és törekvései nem legkedvezőbben 
hatottak a' literatúrai bírálásokra. Ezen két intézet minden korábbiak. 
tói sok alapos értekezés, — de gyakran olly t á rgyakró l , mellyekre a' 
bírált munkák nem ritkán igen távolról adnak alkalmat , főképen a' sta
tustudományok köréből — nagymiveltségü stylns 's a' korábbi időkben 
szokatlan sanyaruság által különbözik. A' Quarterly review egészen az 
azt megelőzte Edinburgh reviev-nek plannmát vévé fe l , 's jelenleg vele 
együtt részesül a'publicuin kedvelésében, de politicai tekintetben egye
nes ellenkezője; mert a ' skót időszaki irás a ' Whigpár t princípiumait, 
az angol pedig a' Toryékat védi. A' Quarterly review az előadásra 
nézve, melly elejénte valamennyire nehézkés vala, csak későbben érte 
el vágytársát , de idegenkedéseit még most is keményebben 's néha go
noszul nyilatkoztatja. Ugy látszik, hogy ezen két bőhatásu irást az 
1822 olta a' cambridgei tudósok intézése alatt megjelenő Cambridge 
quarterly review követni törekszik. A' többi csupán bíráló időszaki Írá
sok közül ezeket emiitjük : A' fíritish review évnegyedenként jelenik, 's 
gyakran jó darabokat ad ; a' fíritish crilc-t a' püspöki egyház orthod. 
követőji bocsátják közre ; az Ecclectic review a' protest. Dissenterek vé-
leményit sokkal mérséklettebb princípiumok szerént véd i , mint azelőtt. 
Az uj fíelrospectire review figyelmét régibb, méltatlanul feledékenység
be jutott munkákra , mellyek a' tudományok helyreállítása olta jelentek 
m e g , fordítja. Az 1817 olta Londonban megjelenő J.iterary guzefte-t 
ama' folyó Írásokétól különböző plánum szerént szerkeztetik, hetenként 
egyszer jelenik, 's bíráló jelentéseken kívül , mellyek bő kivonatokat 
közlenek, literatúrai tudósításokat és mulatságra szolgáló darabokat is 
ad. Ha politicai kérdések j ínek szóba, .szorosan a' 'Toryk princípiu
mait követi ezen folyó irás. Plannma- 's külsejére nézve a'London mii. 
>eum, melly 1822 olta áll fen , ennek utánazása. A' hasonlólag 1S22 
megjelent Monthly censor a' honi és külföldi literatura öszveségét akar
ja felvenni. A' külföldi literaturáról a' jeles Foreign review and Con
tinental miscellany (Lond. Blackn. 1828) és a' Quarterly foreign re
view (Lond. Treuttel és Würzn.) ad tudósításokat. A' különbféle fog
lalatú időszaki írások, a' Magaziné-., fontosok az angol liter, históriában, 
minthogy mindennemű vizsgálódásokra utat nj'itottak s az esmeretek 
köz elterjesztésére nagy hatással voltak. 1731 előtt csaknem mind politi
cai tartalmúak voltának a' folyó Írások. Akkor támadt az. angol folyó Írások 
legrégebbike, a' Gentleman's magaziné, melly azolta folyton jelenik 's fő
kép Nagy-Bitannia régiségeiről sok tudósítást közöl. Valamint követőjinek 
nagyobb része, ujabb irományok bírálását is tárgyai közé számlálja. A' többi 
vegyes időszaki irások közül megjegyzést érdemel: az I796Priest ley, Price, 
Nees, Aikin, Morgan, Godwin, Holcroft által megalapittatott, több észt. olta 
Philipps Richárd által kiadatott Monthly magaziné, melly valamint politi
cai, ugy vallásbeli tekintetben is , szembetünőleg mindég egy párt színét 
viselte, mindazáltal szabadlelkü princípiumok követőji közt még most is 
el van terjedve; a' New monthly magaziné, melly támadásakor 1814 
egyenesen amannak szegezkedett ellenébe, de Campbell Tamás igazgatá
sa alatt (1821 olta) szabad véleményekhez á l lo t t , 's sokkal becsesebb 
le t t ; az 1817 a' régibb (1739 olta fenállt) Scalch' magaziné helyébe lé
pett Edinburgh magaziné and literary miscellany ; Blackveood Edinburgh 
magazine-e, mellyet sanyarú literatúrai bírálások 's elhatározott Tory-
principinmok különböztetnek; a' London magaziné, melly Scott John 
alatt igen emelkedett, de a ' k i Blackwood .^Magaziné'-'- redactorának egy 
küldöttjétől kettős viadalban meglővetett; és az 1822 kezdett fírighton 
magaziné, melly a' parlamenti beszédek bő kivonatjait foglalja magában. 
A' közönséges tárgyú folyó irások sorába tartozik az 1758 olta éven
ként megjelenő Annual register, mellynek foglalatja status- és Iiteratu-
ratörténet , 's az 1780 olta Stockdale által csaknem hasonló plánum sze
rént kiadatott New annual register. Fontos repülő irások (reple^ek) 
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gyűjteményét The pamphleleer Valpy adja füzetenként. A' kirekesztő-
leg eg3' tudomány körének szánt folyó írások közt, egy 1810 olta a'clas-
s ica , bibliai és keleti literaturának is van szánva, Valpy Clatsical 

jpurnül-á. Idiai tárgjakkal és a' keleti literaturával foglatoskodik 1810 
olta a' becses: Asiulic juurnal. Főkép a' természettudományoknak, az 
astronomiának, mechanicanak és földesmeretnek, a' fen említett Qaarlcr-
ly juvmal-an k ívül , a' bőtartalinu Edinburgh philosophical jtwruiil van 
szánva, mellyet Brewster és Jameson évnegyedenként adnak ki. Régebb 
olta divatjának Tilloch philosophical Journal a. és Thomson Anuuls of 
philosophy or Magaziné of chemistry, mireralogy\ mechanics, nalural 
hutory, agricullure and the arís-a; és a' Bolanical magaziné, mellyet 
most dr. Sims ad ki. Ha a' theologiai folyó írásokat tekint jük, igen 
szembe tűnik , de egyszersmind a' püspöki.egyház gyengébb buzgalmá
ból , mellyel elsőségeit rég olta véd te , könnyen megfejthető, hogy az ő, 
de mérsékleti princípiumai szerént lélekkel 's ügyesen dolgozott idősza
ki irása The chrislian oliserver ellen több jeles folyó Írásokat adnak ki 
a' Dissenterek. így a' Monthly repertory, melly a1 régibb Froteslant iis-
scnlers magazine-hö\ támadt,' 's kivált bíráló részében jeles, többnyire az 
Unitáriusok közt van elterjedve. Az Evangelical magaziné^ melly ko
rábban igen el vala ter jedve, főkép a' protest. Dissenterek minden ne
meitől gyamolittatik , egy idő olta Burder előlülése alatt egy választott
ság által intéztetik, 's becses missioi tudósításokkal kedveskedik. Ha
sonló szellemben ir t 's igen kedves a' New evangelical magaziné., melly 
literatúrai részében amazt felülmúlja. A' The christian inslruclor or 
cangregati'onalmagaziné, melly biographiákat, predikácziókat, értekezé
seket és bírálásokat közöl , az Independensek pricipiuniait vallja. A' 
The methodiU magaziné csaknem kizárólag Wesley követőjíhek van 
szánva, 's példátlan elterjedésén a'Methodisták olly nagy száma mellett 
Nugj-Britanniában (1817ben 190,000 voltak) nem lehet esndalkoziinnk. Az 
angol ujabb közönséges encyclopaediai munkákról az IÍNCVCI.OPAKDIA 
czikk. fogunk említést tenni. — Á' literatura előmozditó eszközeinek so
rába tartoznak a' könyvtarak is. Ujabb efféle intézetek alkotásáról sem
mit sem tudunk ; ellenben a' brit inuseum Londonban a' n\h. dr. Burnry 
ritka gyűjteményé által bővül t , mellyet az országiás "1818-ban 13,500 fit. 
sterling, fizetett m e g , 's a' mellyben 14,000 köt. nyomtatott könyveken 
k ívü l , több kéziratok is ta lál ta tnak, p. o, a;-, l l ias , melly hajdan Stown-
ley birtokában vol t , görög szónokok és a' görög testamentum fontos kéz
iratokban a' 10-ik és 12-ik száz.-ból. Egy másik becses része ezen könyv
tárnak a' maga nemében egyetlen gyűjtemény, melly politicai újságok
ból áll 1003-tól a1 mi korunkig. Ujobblag III. György könyvtára gazdagí
tot ta ezen museumot. De mind azon kedvezések közt , mellyekben a' li
teratura részesült , legnagyobb áldással hatott reá a' sajtószabadság 1694 
olta a' mi korunkban i s ; olly palládium maradt e z , mellyet senki meg
bántani nem mert! 's a z , a' mit Mack-lntosh mondott ékes beszédjében, 
midőn Peltiert védelmezte az első consulnak Napóleonnak vádja ellen, 
az időnek 20 év olta csudálatosan megváltozott környiilállásiban is igaz: 
„Sértetlen még egy menedéke a' szabad kinyilaíkozásnak ; van még Eu
rópában egy he ly , hol az ember szabadon beszéltetheti józan eszét a' 
társaság legfontosb ügyei rő l , hol a' legkevélyebb, leghatalmasabb tyran-
nusok tetteiről bátran kimondhatja Ítéletét. Anglia sajtója szabad még. 
Őseink szabad alkotmánya védi. Védik az Angolok szivei, karjai, 's 
mondhatni véljük, ha elenyészik, csak Britannia romjain enyészik e l . " 
'S noha a' honi szabadság ezen bás tyájá t , mint a' Britek méltán neve
zik, sem meghatározott törvények— az ingatag 'sajtótörvények mint itt, 
annyi szabadságot az önkénynek sehol sem engednek — sem az esküdtek 
— kik a' sajtó vétségek megítélésére nem a' köz , részeletlenséget bizto
sító mód szerént.választatnak — nem védik i s : Az Angolok szivei, karjai 
a' parancsolok tisztelete a' nyilvános vélemény n á u t , 's félelmek azon 
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veszélytől, mellyel bizonyos ponton já rna a' nép javalat lansága, ezek 
azok, mik e' bástyát olly hatalmasan oltalmazzák. — 

Ézön bevezető vizsgálódások után tekintsük a' l i teratura egyes me-
zejinek gyümölcseit. 

A) P h i 1 o 1 o g i a. Már megjegyzek, hogy a' Briteknél is a' görög 
és romai classicnsok- 's nyelvekkel való foglalatoskodás vala a' jövendő 
miveltség kezdetpontja 's eszköze. Ezen stúdium Olaszországban már 
korábban kezdte t enyészn i , 's. 1490 után Grocyn William , Coílet John, 
Linacíe Tamás 's Lilly William honjokban terjesztgették az ott fő
kép a' görög üt. nyert esmereteket. De a' philologiai miveltség első 
magvait Erasmus Rotterodamns hinté 7 év múlva Oxfordban, mind azon 
akadályok el lenére, mellyeket a' világi papok részeletes hevessége, hall-
gatványai csekély javalatja, 's még a' pestis és mozgalmak is .gördítettek 
elejébe. Noha e' miatt Angliát elhagyá, de két szorgalmas 's nagy talentu-
niu Angol, Momjoy William és Gray Tamás, szavainak engedve, visszatért 
's több jeles férjhakkal megesmerkedett, de tartós ott mulatásara szükséges 
gyamolitásban még sem részesült. Fel volt ugyan a' szellem e' részről 
ébresztve, de a' szerzemények mintegy a' 16-ik század végéig nyersek 's 
miveletlenek vol tak , mint Crisp'n görög szókönyve, mellyet azután Grant 
adá ki, 's a' classicusokból némelly fordítások bizonyítják. A' prosa ugyan 
már ama' régi remekek után indulni törekvék; de az antik világnézet bi
zonytalan és félszeg viszonadása közt való szorongás miatt az óhajtott 
czélhoz azonnal eljutni lehetetlen volt. Az Angol csak lassanként fedezte 
fel a' régi élet olly hatalmasan kitűnő nyilvanságában a' Görögökkel , de 
főkép a' Romaiakkal való rokonságát , 's igy meg vala már nyerve inte-
resséje munkájik i r án t , a' nélkül még is hogy a' nyelv egészen fejtetlen 
maradt volna. A' görög és romai classicusok olly költők , mint Popé, 
Dryden 's m. által készíteti fordításainak i s , noha sajátképen kevés 
philologiai becsek van , nagy befolyások volt a' classica literatura 

f iránt való Ízlésnek ébresztésére és elterjesztésére ezen nagy publicum-
ban. Egy görög szótár megjavításában nagy része volt Robertson Hű l 
nek (1670); egy latánnak alaposságában Holyacke Tamásnak (1677) , 's 
néhány év előtt Goudmannak, melly kiadás (1693) a' cambridgei szó
tárt elhomályositá. A' hajlandóság, melly elébb csak gyengén szítt a' 
zsidó nyelvhez , a' 17-ik századb. lassanként más asiai i^elvek iránt is 
ébredezett , 's Bedwel l , Pococke Eduárd , Greaves J o h n , Castle Edm. 
Hnisch Sand. , Clarké Sam. , Hyde T a m á s , DudleyLoft , Wal ton (a ' hat 
utolsó a' londoni polyglossa kiadója) Lightfoot J o h n , Selden John, Good
will T a m á s , Spencer John , Pearson John és Richárd , Scattergood Ant. 
az Arabok régiségeit fejtegették és magyarázták. Syriai grammaticát 
lieveridge Wi l l . irt. Huntington Róbert samaritanul , Greaves , Castle, 
Hyde persául tud tak , 's ezen nyelvek grammaticáji t , szótárait 's az 
egyéb ide tartozókat esmertették m e g , 's Bemard fid. 29 nyelv alpha-
betumát tudta előállítani. A' 18-ik században Daves Richárd , Burges 
Tamás a' görög metr icá t , Mattaire Mihály a' dialectnsokat fejtegették; 
Toup John görög grammaticusokkal és lexicographnsokkal foglalatosko
dott. BENTI.EY (1. e . ) , a' kit combinatiója, éies elméje, nagy tudomá
nya , valamint logicai mestersége, a' criticusok fejéve t e t t , Markland, 
Tayíor John szó- és magasb eriticát egyesen vagy mind a' kettőt együtt 
gyakorlottak. Baxter, Bent ley , Cunningham, Gatacker, Ga le , Hndson, 
Cieech, R o w e , Simson, Gregory , Wakefield, Daves , Zách , Pearce , 
Hearne , Wasse , Barnes , Clarké , Upton, Mangey , Heath , Musgrave, 
Syrwhi t , 's a' század vége felé a' genialis POIIKOX (I. e.), (Sentley szelle
mi roknnja, classicnsokat adtának ki. A' legújabb időben legnevezeteseb
bek: Bntler (Aeschylns k i a d ó j a ) , ^ . Burney (metricus), BI.OMFIKI.D (Ke . ) , 
Barker (grammaticus és lexicographus), Gaisford , Dobree , Monk, 
Elmsley, Kidd 's a' pnradoxus Payne Knight. Azon szemrehányás, mel
lyel a' classica l i tera tura , az angol universitasoknál divatló tanulásnak 
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módját i l lették, hogy t. i. nem azon szabad lélekkel adják reá magokat, 
inelly a1 lelki miveltség alapjává tehetné, hanem szorongva kicsiségekhez, 
kicsided grammaticai vizsgálódásokhoz ragaszkodnak, ezen több esztendő 
előtt még Nagy-Britanniában is i'enzengő szemrehányást megerősiteni lát
szik az, hogy a ' b r i t tudósok, a' Németek, Franc/iák- és Olaszokkal irány-
latba téve, a'classicusok criticájában még igen keveset munkáltak. Megvá
lik majd, valljon azon javítások, mellyek nyilván ama'szemrehányások ál
tal gerjesztetve, kivált az oxfordi főoskolában, a' classica literatnrára néz. 
ve is, szabadabb nézetek szelént a ' ké t ntolsó évtizedben történtek, valljon 
termékenyebben fognak e jeles tudósok miveltségére hatni, mi annál bizto
sabban va rha tó , ha mint reménylhetjük, végre az ó fonák tanitásmódnak 
maradványai már egyszer eltűnnek.— Mig az angol universitasokban főkép 
a' görög nyelvet gyakoriak, a' latánt pedig elmellőzték (innen magyaráz
hatni , hogy az angol, kivált az oxfordi tudósok latán stylusa igen rossz 
hirbe jö t t ) , a' skót universitasok épen ellenkezőt tettek. A' görög nyelvet 
Skotországban, hol a' latán nyelv esmerőji között kiváltképen Gregory je
leskedett, csak az ujabb időkbeh kezdették forróbb szorgalommal gyako
rolni, melljet különösen a' halála után 1821 megjelent, ó Görögökről szóló 
tanításairól és Collectanea graera majora é.; minora (Edinburg 1802 köv.) 
czimü munkájáról estneretes Dalzel And. , a' görög literatnra professora 
Edinburgban, és bold. prof. Young gerjesztettek. A' classica literatnra me
zején legfontosabb jelenetek közt VAI PV (1. e.) ujolag kiadta STKPHANUS 
Henriknek (1. e.) görög szókönyve említést érdemel , melly mindazáltal 
a' classica literatura tudományosságának jelenkori állapotjárol Angliában 
nem legkedvezőbb tanúbizonyságot nyújt. Az ugyan azon kiadótól 1819 el
kezdett classicusok gyűjteményét (Begení's clatsics') csak csinos külseje, nem 
pedig belső eriticai becse különbözteti meg. A' görög, latán és goth nyelv 
rokonságáról JAMIKS*N (I. e.) tett a' Hermes scyűticut-han (1814) vizsgá
lódásokat. A' zsidó nyelvet á' 18-ik század kezdete olta szorgalommal 's Íz
léssel gyakoilá Lowth és Kennicott, az arab nyelvet Chaniing, A\ hite, Jo
nes, Dow, Gladvin, Davy, Sulivan, Gaudin, Nőtt , Ouseley, Champion, Scott. 
A'kelet i nyelveket áltáljában, valamint az élőket ugy a' holtakat i s , na
gyobb buzgalommal tanul ták, mihelyt azok a' részént tenger i , részént 
szárazföldi utazások által mind inkább nevekedő világesmerettől gyakorlati 
érdekletet is nyerének, az ujabb időkben főkép a'missiointézetek által. A' 
phoeniciai és palmyrai nyelvet Swinton, a' koptit Wilkins é s W o i d e , az 
örményt Whiston William és George vizsgáltak. Az indiai nyelvnek és 
dialectnsainak esmeretét Holwell, JONKS (1. e.), Wilford, Leyden 's m., 
altaljában véve a' calcuttai társaság hozták é le t re , mellvnek nagyhasz-
nu g) ümölcseit az időjárta érlelendi meg. A' zsidó nyelv kevés ollyan 
dolgozókat nyere az ujabb időkben, kik a' jeles Lowth vagy Kennicott-
ra emlékeztetnének. E' mezőn Boothroyd szorgalmának s ikere , egy zsi
dó Biblia Kennicott textusa szerént jegyzésekkel, legfontosabb, mellyet 
1810 kezde 's 1816 végze el. Annál szembetűnőbbek voltak egyéb ke
leti nyelvekbeli dolgozások gyümölcsei , mire Anglia politicai állapotja 
sokképen szolgála ösztönül 's legdúsabb segédeszközüket nynj ta , 's a' 
mit e' részben tettek 20 év olta az angol tudósok, koszoinjik legra
gyogóbb virágait teszi. Wilkins Károly az Európaiak közt első, ki si
kerrel tanulá a' sanserit nyelvet , 's a' sanserit literatnrát sikerrel esmer-
tette meg a' nyugoton, annak grammaticáját (London 1808) adta k i ; ez 
alapossága által jeleskedik egyéb e 'nemű munkák felet t , nel lyeket elébb 
Coíebrooke (a' sanserit nyelven irt grammatica) Calcuttában , későbben 
Carey (a ' Bengaliaban szokásban lévő grammaticák szerént dolgozva) 
bocsátottak közre. Masden (1812) a' malayi nyelv jeles grammaticáját 
és szótárát adta ki. M O R R T ON (I. e.) ehinai grammaticat (Seranipore 
1 8 ( 5 , 4.) 's későhben ehinai lexicont lépetett világ elejébe. I.ockert két 
elementáris munkát dolgozott ki az arab syntaxisról (Calcutta 1816, 
4 ) , Gladwin (1SCI), Rousseau (1805) 's kivált l.nmsden persa grammá-
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ticákat Írtak, 's Wilkins számos pótlékokkal és igazításokkal Richardson 
persa- arab- angol szóköuyvét (1800, 4). A' köz hindostani nyelvet 
Gilchrist, Hadley (1809) 's későbben Shakspeare (1813 és 1817) gram-
maticajikban és szótáraikban, 's Carey (1805) a' bengaliai dialectust ta-
nitá. Az 1799 olta Calcuttában megjelenő 's Angliában újra nyomtatott 
Asiatic res arches^ mellyek a' derék Jones Will . alapította calcuttai tu
dós egyesület emlékirásait adják, az indiai nyelvtudományosságról, ki
vált Colebrooketól, ki az indiai nyelvben és szokásokban jártasok közt 
első helyet érdemel , jeles értekezéseket közlenek. Ezen egyesület 's 
munkás elölülője Anstruther John iparkodásainak köszönhetni, több for
dításokon kiviií a' sanscrit 's más keleti nyelvekből, az első eredeti nyel
veken nyomtatott indiai munkákat, melíyek a' calcuttai és seruniporei 
nyomtató műhelyekből kerültek ki. Nagy-Britanniában a' napkeleti nyel
vek tanulását leghatósabban előmozditó' eszközök közé tartozik az J 8 0 5 
niarquis Wéllesley serkentéséből alkotott és czélij ányosan elintézett ke
letindiai collegium (East-India college') Herfordban, hol a' kereskedői 
társaság szolgalatjába készülő ifjak a' közönséges , históriai és statisti-
cai esmeretekben 's a' keleti nyelvek alapmegfogásaiban vesznek oktatást, 
azután pedig a' fort-williunii tanitó intézetben (Calcutta mellett), melly-
nek csupán nyelvtanítás a' czélja , tökéletesitik magokat. Hogy a' több 
idegen nyelvekkel való foglalatoskodás, a' nyilvános igazságszolgáltatás 
és kormányi tanácskozások formája szülte szükség 's a' korábbi classi-
cusok iránt viselt szeretet 's bennek való kevélykedés mellett , a' publi
c i s ták , költők és historicusok által az angol nyelvnek is nagyobb töké
letességre -kellett emelkednie 's terjedésében, világosságában és hajlékony
ságában nyernie, d e , mint magának a' nemzetnek i s , egyszersmind ol-
lyas valami alkotmányost 's feszességest felvennie, természetes volt. De 
valljon a' Francziákkal való öszveköttetés 's az ők befolyása által az 
utóbb lefolyt időkben valósággal annyira gazdagul a 's olly hatható
san tenyészék e , mint korábban a" nemzeti szellem mélységében gyöke
rező , nagyerejil férjfiak á l ta l , kik közül mindenek felett Shakspeare ér
demel megkülönböztetést? olly ké rdés , mellynek igenlése vagy tagadá
sa a' nemzet mélyebb méltatásától függ. Annyi bizonyos, hogy a' nyelv
nek csinosulása, mellyet a' társalkodás hoz e l ő , magában véve még 
nem bővülés és nyereség, mivel körének terjedéke a' nagyobbá vagy 
kevesbbé mély sokoldalú kimivelődéstől függ, hanem a' miveltséggel va
ló hasonnemüsége 's képzékenysége által kell mint illyenuek bebizonyul
nia. Az angol grammaticusok, nyelvvizsgátok és le*icographusok közt 
Lowth, Sheridan, Walker 's mindenek előtt JOHNSON Sámuel (1. e.) 
nevei díszlenek; az ujabb időkben Nares , Horné, Took, C r a b b , Malone 
lidm., Todd John , Hazli t t , Allén, G r a n t , L e w i s , Adams Jani. 's Ni. 
Ellenben azután , mit korábbi időkben Hickes , W a n l e y , L y e , Pr ice , 
Somner, Bensőn, Tluvaites 's m. tettek az éjszaki eredeti nyelvek vizs-
gílásában, még az angól-szász nyelvre nézve is kevés történt. A' skót 
Alföldnek rokon dialectusa részéut Jamieson J. etymologiai szókönyve 
(Gdinb. 1808, 4.) 's az ő in téz te , résznyire bővített kivonat, részént az 
ó-skot költemények (p. o. Sibbaldtól) gyűjteményeihez rekesztett glossa-
riumok által lett esmeretesbbé. Vallancey ó-irlandi, Conellan és 'O'lleilly 
jelen iriandi, Richárd Wales nyelvebeli grammaticakat és szókönyveket 
írtak. Azon változásokat is, mellyeket az anyanyelv a' szabad leánystatusban 
szenve'de, Piekering, egy Americai, az egyesült statusok tulajdon szavai
nak és szólásmódjainak jegyzeményében öszvegyüjtötte, 

B. Ré g i s é g t u d o má n y. Ha a' nyelvtudomány köréből legköze
lebb a' classicus régiségek tudományának jelen időszaki nyereségeire for
dítjuk figyelmünket, legelébb is a'Denon nagy munkájához irt becses pót
lékvizsgálatok tűnnek szemünkbe , mellyeket lord Engin követségi titok-
nxkja Kaniilton Williaih Törökország több részeiről szóló (Aegyptica 
ItSOJ) észrevételeinek 1 köt. közöl. Görögország őskorát M t n s u ( I . e.) vizs-

/ / 
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gálta (Horae pelasgicae 1815). A' Dilettantik társasága 1809 régi 
egyiptomi, hetruriai, görög és romai sculptura, Nagy-Britannia különbfé
le gyűjteményeiből választott próbájit csinos képezetekben leírással együtt 
l á t t a t á , 's 1817 Attica még >e nem képezett régiségeiről 's az elensisi, 
r hamnus i , suniumi 'sat. épitőmivészség maradványairól hasonló munkát 
bocsáta közre. Leake, a' ki becses vizsgálatokat irt Görögországról (1814), 
a' régi Athene , Gelle Trója topographiáját (1S02) 's egy munkát Ithaca 
régiségeiről ada ki. Stuart és Itevett munkáját Athene régiségeiről 
(1816) ezek hagyományából Wood pótolta meg a' 4-ik kötettel. Az „ J ' n -
tiquities of Vo«i«"-ból 1822-ig 2 köt. jelenék meg. Combé a' brit muse-
umban találtató régi márványemlékeket (1812—15), az égetett földből ké
szült edényeket (1810) 's a' régi pénzeket (.1814) irá le. IÍI.GIN MÁRVÁN'Y-
EMi.ÉKEl-nek (1. e.) képezetei is megjelenének (1816). Moses (1814) an
tik vasok (mivedények), oltárok és triposok 'sat. gyűjteményét adá. Her-
culanum régiségeit Drummond és Walpole . („Herculanensia" 1810) fej
tegették. 

C. T h e o l o g i a . Valamint a' közönséges élet 's annak rezgései An
gliában a' nyelvtudományt előmozdították, ugy történt ez más tudomá
nyokkal is. A' theologiában a' külső, vagy ha ugy nevezhetjük, a ' g y a 
korlati , a' status felé fordult r é s z , t. i. az egyház 's annak formája vé
tetet t legelőször munkálódás alá, 's annak kiképzése többféle külső súrló
dások által még jobban haladot t , mint a' stúdium niethodusa által. Ugy 
iparkodott Vi l i . Henr ik , a - k i a' hét szentségről Luther ellen irt mun
kájáért a' hit védjenek t a r t a to t t , a 'pápá tó l elválni 's befolyását az angol 
papságra akadályoztatni; de midőn e' részben az önzés nemzeti bélyege 
szerént elszigetelve munkálódnék , a' munkának lassabban kellé folynia és 
a' nemzeti képzésre nézve sokkal csekélyebb előmenetelének lenni , mint 

•különben, a' hol közös erő munkálódik. Ö, mint VI. Eduárd , számos 
klastromot törölt e l ; de ez által csak egy lehető, fenyegető akadály moz-
dittatott e l , de előmozdító eszköz nem állíttatott elő. Sőt midőn Maria, 
V1U. Henrik leánya , ezen buzgó követője a' pápának, az uralkodáshoz 
j u t o t t , akkor rettenetes visszalépések történtek tüz és vér á l t a l , ' ' s a' 
külső nyomás sokakat , a' kik azt szabadságérzésekben eltűrni nem akar
t á k , a' külföldre űzö t t , a' honnan a' királyné halála után uj esmeretek 
által meggazdagodva 's megerősödve, Ersébet uralkodása alatt visszatértek. 
Valamint már akkor a' nemesség alászálott , ugy emelkedett fel a' nép 
gazdagsága 's önbirodalma a' földmivelés, kereskedés, hajózás 's a' Spanyo
lokon nyert győzedelmek által. Az angol szabadságlélek a' Puritannsok, 
Episcopaiisok 's később a' Methodisták felekezeteiben is zabolátlanul lé
pett fel, 's ezen indulatosság, a' külső polgári életre fordított eszmélet
tel egyesülve, nem igen látszott kedvezni az Isten esmerete csendes 's 
áhítatos ápolgatásának 's kiképzésének. De épen ebből lehet megmagya
r á z n i , hogy e1 stúdium is az Angoloknál egyoldaliivá le t t , a' mi érettebb 
kifejtődését még most is hátráltatja. Amaz emiitett versengés csak két, 
a' philologia által öszveköttetett mezőre vitt: t. i. először patristicára és 
egyházi történetek tudományára, mellyben Feli John, Beveridge, Whar-
t o n , Dure l l , Cave, Usher , Bingham érdemesítették magokat , 's másod
szor a' magyarázás mezejére. Itt Poole , Pococke 's több fen emlí
tet t férjíiak dolgoztak. 1. Jakab 47 tudós által az ugy nevezett Királybi
bliát dolgoztatta ki. A' dogmaticára , mint a' felsőbb keresztényi életnek 
előadására, a' mennyire az egyes a' kereszténység formája alatt lévő 
egész által meghatároztatik, annál kevesebb gond fordíttatott , mivel ez 
szemléleti (theoretica) oldala vala. Ellenben már korán llobhes és Cher-
burg által terjesztetett el a' Deismms, mellynek Templer John, Eduárd Cla-
rendoni gróf, és Howel Williain ellene szegezték magokat. A' 18-ik száz. 
Tind.il, Tol land, Coll ins, Woolston , Morgan, Chubb, Shaftesbury, Bo-
lingbroke valának Deis ták, és Chandlerben, Butler Johnban, Lardneiben 
eUenjeikre ta lá l tak , a' kik a' kereszténység pártját fogták, llly tartós 
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volt az ingadozás mind a' két oldalra egész a' legújabb időig , ngy hogy 
a' Disseuterek versengései 's a' keresztény vallás bizonyításai még inost 
is a' legnevezetesebb theologiai jelenetek. Mivel a' kevélység a' keresz
ténység ideájában annyira idegen , hogy ez inkább ellenséggé 's egyenes 
ellentételévé leszen, 's a' nemzeti kevélység is erkölcstelen, azért ezen 
tünemény, azon hidegség a' kereszténység i r án t , nem csudálatos ugyan 
Angliában, de oll/an vonás, melly azt bizonyítja, hogy a' képzés való
ságos magassága, némelly szép tulajdonságai mellett i s , e' népben még 
idegen. Patrick Simon, 'Lowth , Clarké, Hammand, P y l e , Whitby; 
Doddridge, Locke s mások iparkodásainak ellenére is a' magyarázat tudo-
mánya még sem miveltetett ki tökéletesen. , A' 18-ik száz. először Mill 
Jolin, Whitbey ellenzésével, gyűjtött Variánsokat, utána Kennicott, az 
utóbbi masoreihi kéziratokból. Grabe a' hetven magyarázó , Holmes 
Róbert ahhoz való criticus apparátusa mellett segittetett. Még is az An
golok kitündököltek, mivel a' Németek még e' tudományt nem gyakorol
ták , a' kik azonban itt i s , niint minden tudományban , gyorsan , mélyen 
's bátran behatván, őket lassanként kiszorították. A' püspöki egyház 
ujabb iróji közt jeleskedik a' tudós Marsh Herber t , most püspök Peter-
borougbban, 's a' theologiai stúdiumra nézve Cambridgeben, a' hol taní
tói széke vagyon, valamint Eichhorn „B e v e z e t é s é"-nek kidolgozása, 
ugy az öszves theologiai tudományok áltnézése 's egyéb munkáji által ér
demeket szerzett magának, de ellenben nem régiben azon eszközök ál
tal , mellyeket a' megjéjebeli papok calvinistás gondolkozásának kinyo-
ínozására használt, botránkozást okozott: Legjelesebb szólóji közé tar
toznak Porteus és Horsley püspökök, kiknek predikáezióji öszvégyüjtet
tek. A' másképen gondolkozók nevekedő sokasaga mellett nem lehetett 
versengések nélkül, annyival is inkább, mivel a' Methodisták is igen se
rénykedtek írások által munkálódni, 's nem tagadhatni , hogy ezen csiszo-
lódásoknak, mellyek az uralkodó egyházat elébbi tunyaságából felébresz
tették , már hasznos következések volt legalább a' gyakorlati keresztény
ségre nézve, riicHyre talán a' tudományos léleknek annyira szükséges ma
gasabb élesztése fog következni. A' bibliai társaság munkálódásáról má-

isutt vagyon szó. Az angol missiókról, mellyek majdnem kirekesztoleg 
a' Dissenterek "s főképen a' Methodisták által igazgattatnak , legjeleseb
ben ir Buchanan tudúsitasaiban az indiai missiókról. A' presbyteri egyház 
Oookban igen oktatv történetíróra talált, a' ki a' skót reformatio történe
teit (1811) Oookshankban a' reformatiótól a' revolutióig való időszakot 
irta le (1812). M' Crie az ő Knox reformátor életében (1S12) az annyira 
eleimért derék férjfiuuak hü 's érdemes képét irta l e , a' reformatio elő
meneteleinek 's elnyomatásának Olaszországban a' lö-ik század történe
teit irta. 

D. T ö r'v é n y t u d o m á n y. Britországban még ez is nevezetes , hogy 
itten az ó és nj idők törvényhozásainak nagyobb része a' maga erejében 
van. Meni és Mohainmed határozzák el a' Hinduk 's Mongolok polgári 
ügyeit és az Indiából feljebbvitt ügyekben kénytelen a' főtörvényszék 
Wliitehallban a' Koránt és Puranast megkérdezni. Jnstiniaiuis szól O-Aii-
gliínak püspöki törvényszékein a 'házasság 's végrendelés dolgaiban, az 

.admiralitás ítélő székén a' tengeri kereskedés 's hajózás tárgyaiban és a' 
ioniái szigetek törvényszékein. Jerseyben 's Guernseyben még Rollónak, 
a' Normannak, régi szabásai vannak divatban, mellyeket már Rouenben 
nem esmérnek; Canada még azon régi törvényeket t i sz te l i , mellyeket 
Francziaország elvetett, 's azon rendelések, mellyeket Szent Lajos a' vin-
cennesi tölg5'fa alatt magyarázot t , elhatározzák a' földbérléseket Szent 
Lőrincz öblében; az általelleni félgolyóhison Móricz szigeteiben (egyéb
iránt !sle-de-France) uralkodik Napóleon törvénykönyve; alcaldok 's cor-
rcgidorok Ítélnek spanyol törvény szerént Nyugotindiában , landdrostok 
a 'néhai egyesült alföldi respublica törvényei szerént ; és Man szigeté
ben élnek még a' régi scandinavi tengeri királyok törvényei. A' törvényei* 
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ezen kiilönbftílesége mellett a' törvénytudomány literaturájában is hason
ló különbféleséget lehetne vá rn i , de ez egyaltaljában hü maradt hajdani 
különösségéhez, 's a' mint azt az angol törvénytudónak szokott képzése 
menetelétől különben nem is várhatni, főképen a' vidéki törvénynek a' 
gyakorlati szükséghez alkalmaztatott magyarazására vagyon szorí tva, a' 
nélkül hogy a' szemléleti álláspontra felemelkednék. A' törvény történe
teiben nevezetesek az alsó ház kiküldöttsége által kiadott régi rendelések. 
Uj megjobbított kiadásait Halé „Angol polgári törvén}' történeteinek" (Com-
mon lay/) Runnington 1820. és Blackstone, , ,A ' vidéki törvény magyarázat-
j a inak" Christian 180Í) adták ki. Touilhis statútumok gyűjteménye 111. 
György uralkodása utolsó esztendejéig folytattatott , 's ezen inassáuak hasz
nálása ttaithby és Ruffheab lajstromai által könnyebbittetett. Chitty Be-
awes kereskedési törvénykönyvét ntegbővitve újonnan adta'ki 1813, kia
dott egy külön munkát a' vadászati 's halászati törvényekről 1810. Wil 
liams egy igen becses útmutatást a' békebirák számára 1812 és egy hasz
nos szókönyvet a' törvényes nyelvben szokásban lévő kifejezésekből 1811) 
és Holt Ludlow a' becstelenitő Írások iránt hozott törvények (libel law) 
előadását adta k i , ezen törvények, lassanként való változtatások 's a' 
legnevezetesebb törvényesetek történeteivel együtt. Ezen törvények ki
merített magyarázatjai , mellyekből, a ' .mint tudva vagyon, a' nyomtatá
si törvények ál lanak, találtatnak Erskinenek Ridgway által öszvegyüjtötfe 
törvényszéki beszédjeiben. Az angol büntető törvénykönyvnek, vagy is in
kább az egyes büntető törvény halmának megtisztítása a' régi 's ujabb 
barbaria rozsdájától 's az ellenmondás szemrehányásától a' törvény 's 
annak teljesítése között különösen a' lelkes és nemes Romilly munkája va
j a , a' ki még nem szűnt a' parlamentben tartott beszédjei, mellyck 1820 
öszvegyüjtettek, 's külön Írásai által, mint észrevételei az angol büntető 
törvények iránt 1810,czél já t elérni. Ismételt javalatjainak, meliyeket 
1810-től t e t t , végre azon következése vala , hogy a' parlament kiküldött
sége ezen törvényeket megvizsgálta, 's ennek olvasni méltó tudósításai 
(„Report from tke gelect Comittee on criminul laws" London 181Ü) ne-
niinemüképen fáradozásai folytatásának tartathatik. 

E. O r v o s i t u d o m á n y. Nem ment ez az orvosi tudományban sem 
jobban , mert e' sem ereszkedett a' haszonra fordításnál többre , 's mind 
a' két universitasban , Oxfordban és Cambridgeben, a' philologia, mathe-
sis és logica közönséges alapján épült annak stúdiuma, 's csak 'az életben 
mivelte ki jobban magát. Azonban itt i s , mint minden tudományban az 
Angoloknál, voltak egyes nagy fejek, kik különösen az anatómiában nagy 
felfedezéseket tettek. Olly jókor már 1. Károly alatt Harvey a' vérfor
gásról fontos tapasztalásokat tett. 1651 Whar ton minden mirigyeket le
i r t , 's felfedezte a' nyálcsatornakat a' pofamirigyben, CIopton Haver a' 
nyálkás mirigyeket (glandulas mucilaginosas), Glisson Ferencz a/, irr.ita-
bili tast; Bidloo az emberi test ábrázolásait a d t a , mellyhez Cowper irta 
a' textust ; Sj 'denham, mint antiphlogisticus, a' practicumban sok hypo-
theticuniot elvetett. Nagy orvosok voltak a' Hunterek és Ciurikshank. 
Először Edinburgh hozott be tökéletes oktatmányt. Nevezetes anatoinicu-
sok a' két Monroe, practicus Mead , Huxham, Pringle, Heberden , Ba
k e r , Da rwin , Brown, Jenner , a ' tehénhimlőoltás feltalálója, Currie. 
A' chirurgia csak 1745 választatott el a' borbélyi foglalatosságok
t ó l , 's vizsgálások alá vettetett. Az azt illető tanításokon kivül, vannak 
még elég más oskolák i s , mellyekben magokat Cheseldeu, Po l l , Nour-
s e , Sha rp , Huntei ' , Bell 'sat. kimivelték. A' bábaságban 1/63 Smellie 
volt h i r e s , és Aitkiu (1789) tanitó könyve által. (Vö. ANGOT, ORVOSI ÉS 
SURORVOSI TÜDOM'NY kül. czikk.) 

/ ' . A' m a t h e s i s csaknem minden ágazatinak haszonvehetéséért 
a' polgári életben és kézi mesterségekben, kiváltképen pedig az astronü-
mia elkerülhetetlenül szükséges voita miatt a' tengeri kereskedésben fe
lette nagy tiszteletben tartatik az angol nemzetnél. Csalhatatlan bizony-
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sága" ennek az angol mathematicusok hosszú lajstroma i s , kik között 
többen a' mathesis birodalma határit tetemesen tágították és annak hi
stóriájában mint első rangú csillagok tündöklenek. Világos nyomát az 
astrononiianak Európában a' 13-ik század előtt nem lelhetni (1. Delamire 
Hint. de P astron. du moyen age. pag. 241.) , és a' legelső astronomiai 
munkát (Tractatui de sphaera czim alatt) Európában irta egy angol ba
rát. V'ezetékneve Halifax, szülő földje után Holywood, legközönsége
sebben Joaunes de Sacrobosco. Virágzott 1232 tájban. Parisban tanított, 
a' hol csak ugyan 1256 meg is holt és a' Mathurinus barátok klaslromá-
ban temettetett el. Az emiitett munkának foglalatját maga a' szerző ezen 
szavakkal adja elő: Tracialiim de sphaera quatuor capitibus distingui-
mus, dicturi primo composilionem sphaerae , quid sit sphaera , quid sit 

' ejus centrum* quid axis tpftaerae, pólus mundi, quot sint sphaerae , quid 
sit forma mundi. In secundo de circulis, ex quibus sphaera materialis 
componitur, et illa super coelestis componi intelligitur. In tertio de or-
lu ct occasu signorum et de dicersitate dierum et nocliuui et de divisione cli-
malum. In quarto de. circulis et motibus planetarum et de causis eclipsiu.n. 
Ez a' munka oskolakönyv volt egész Európában mindenütt, és minden kéz
ben forgott a' 17-ik századig, a 'midőn Clavius által Bambergában 1611 újra 
kinyomtattatott. B. Sacrobosco egyéb munkáji, mellyeket esmérünk, ezek: 
De algoriihmo, egynéhány levélből álló könyvecske durva deák versekben, 
de computo ecclesiastico, de astrolabio. Ugyan ezen homályos században élt 
BACO Roger ( l .e . ) , a' ki főképen optica tudományáról hires és Angliában 
szü'etett , élt és holt meg. (Szül. 1214, mh. 1294.) Nehogy pedig valaki gon
dolja, hogy akkoron az Angoloknál a' uiathematica tudományok a 'szerzetes 
klastromok falai közé szoríttattak legyen, világos és mai napig oktató ta-
tanuságot hagyott Írásban Baco Roger (maga Franciscanus barát), lm 
tulajdon szavai: Laici enim et omnino illiteratiflgurare et computare 
sciunl, et canlare, et laec sünt opera mathevialicae. ... non solum da-
mnösum est clericis, sed omnino turpe et vile, íjraod ipsi ignorant, quae 
laici utiliter et pulchre sciunt. A' 14 és 15-ik században élt mathemati
cusok között egy Angol sem találkozik; a' 16-ban pedig csak Digges L e -
onard geometra, ennek fija Tamás astronomus és Recorde Róbe r t , egy 
becses algebrai munkának szerzője , irt a' geometriáról és cosmographiá-
ról is. 'Ezentúl mind inkább inkább virágzottak a' mathematica tudományok 
Angliában, szaporodtak iróji. Itt csak a' legnevezetesebbeket lehet rövideden 
említeni. A' 17-ik században Briggs Henry (szül. 1556) leghasználhatóbb 
formába öntötte a'logarithmusokat, mellyeket előtte Napier John (Skótus, 
szül. 1550) feltalált. Az algebráról jeles könyveket írtak Harriot Tamás 
(szül. 1560, mh. 1621) és Oughtred William (szül. 1573, mh. 1660); f'őké-
peni Harrioc, ki egyszersmind Jupiter holdjai és a' napfótok feltalálásá
ban Galilaivel és Sclieinerrel vetekedik az elsőségért. Ekkori volt Hoirox 
.leremiah is (szül. 1619 tájban), egy főrendü genius , de a' ki csak rövid 
ideig jár t e' földön; minden astronomiisok közt ő látta legelőször Venust 
a' nap tányéra előt t ; Xeie> theorif of lunar motions czimü munkájával New
ton mint alappal é l t , valahol csak a' holdat választotta vizsgálódása tár
gyának. Ide tartoznak W A M . I S János (I. e .) , Gregory Jakab (szül. 1648), 
jeles opticus és geometra. VVard Seth (szül. 1617, mh. mint salisburyi püs
pök 1671). Barrow lsaác (szül. 1630. mh. 1677.), Newton mestere, sokféle 
becses munkájíval's Euclides jeles kiadásával. Hooke Roberr astronomus, 
niechanicus, opticus (szül. 1635, mh. 1702). Molineux WiUiam(szül. 1656, 
mii. 1698.) astronomus és opticus. Flamsteed (szül. 1646, mh. 1719.) leg
első királyi astronomus, 3000 veszteg.álló csillagokat magában foglaló laj
stromával, melly valamennyi előtte készülteknél nagyobb gonddal és pontos-
sí ggal készült, pompás munkája ^História coelestis britannicaií. mellynek 
3-ik kötetében találtatik az épen említett csillaglajstrom, egyszer a' . 
szerző éltében kedve ellen Halley által, másodszor pedig holta után (1725) 
tökéletesebben Hodgson James által. Wren Kiistóf (szül. 1632, mh. 1723) 
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jeles astronomus; ugyan a z , a' ki a' londoni Sz. Pál templomát tövéből 
felépítette, tehát akkoron legnagyobb architectus. Részszerént a' 17-ik, 
részszerént a' 18-dik szazadban éltek az utóbb említetteken kivül N E W 
TON lsaac (1. e . ) , H\r,i,EY Edmund (1. c . ) , COTKS Roger (I. e . ) , BIIAD-
I.EY James (I. e.), MACMUIUM Colin (I. e.( az egész földkerekségen, a' 
hol a' mathematica tudományok illendő becsben varinak, esmeretes nevek, 
utanok lehet vetni Demoivre Ábrahámot (szül. 1667, mh. 1 7 5 4 ) , hires 
analystát Angliában, a' hova 11 esztendős gyermekkorában származott , és 
Simson Robertet (szül. 14 Oct. 1087, mh. 1708) több jeles érdemeiért a' 
matliesisben , főkép a' régiek analysisa felfrisitéséért. A' 18-ik században 
híresek lettek Dollond Jolin (szül. 1706, mh. 1761) a' szint nem játszó 
üvegek feltalálása és legjobb csővek készítése által az opticában, Robins 
Benjámin (szül. 1707) az artilleriáhan , Simson Tamás (szül. 1710, mii. 
1761) az analysisben és geometriában annyival nagyobb dicséretre méltó, 
mivel szegény vándorló takácslegényből tulajdon elejével szerzetté tudo
mányát. Emerson William (szül. 1701, mh. 1782) a' mathesisnek csak 
nem minden ágazatiban. Price Richárd (szül. 1723, mh. 1791) a' polgári 
arithmeticában. Smith (1738) az opticában. Bírd és Sissonaz instrumentá
lis astronoiniában. A' most folyó században is mutat Anglia a'matliesisben 
jeles neveket. W o l l a s t o n csillaglajstroniait, V i n c e , B r i n k l e y 
(immár püspök), P o n d , W o o d h o u s e , H e r s c h e l il. astronóimisok ér
demeit ki nem esméri? Tovább B a r l o w o t az analysisben, O l y n t h G r e -
g o ry t a' mechanicában méltó dicsérettel kell említeni, e' felett R-a ni s d e n 
és T r o u g h t o n astronomiai instrumentumi álmélkodásra gerjesztik a1 

nézőt könnyű szerű hasznáihatásojk 's pontossa'gok miatt; hogy ne legyen 
szó számtalan hajóépítést és hajókázó mesterséget tárgyazó szerzők ne
veiről. Ha századunkban Anglia Lagrange-t és Laplace-t nem mutathat, a' 
he lye t t , hogy némellyek módjára az angol oskolákat okozzuk, meg kell 
emiékeznünk, hogy Newtonnak sem volt párja az egész földön tulajdon 
századjában, a' ki mindazáltal hasonló szabású (régi módi) oskolában 
tanult.- Választott lelkek az i l lyenek, mellyek nem az oskolából emel
kednek fel, hanem az égből szálának a lá , századok múlhatnak el egy
nek megjelenésétől a' másikéig nem csak egy nemzetre , hanem az egész 
emberiségre nézve is. . 

Ér. Te r m és z e t tn d o*m á n y o k. Már cardinalis Wolfey, kinek 
képét olly találva adá Shakspeare Vili . Henrikében, tanitószéket állított 
ugyan fel a' természettudománynak 1518 Oxfordban, 's azelőtt két esz
tendővel egy füves könyv is jelent m e g , mellyet 1550 Turnernek és 
1597 John Gerardnak füves könyvei követtek, azonban egyedül 's egészen 
az angol szellemhez alkalmaztatva Verulami Baco Feivrirz munkált arra 
1605. O i s , mint Goethe mondja, mindenekben a' csupa tapasztalásra, 
a' határtalan empíriára, utalt, 's az által olly methodiistól irtózásra nyúj
tott alkalmat, hogy a' rendetlenség 's hányt vetett rakás ngy tekinte
t e t t , mint a' tudásnak egyedül való 's igaz elementuma. Bodley, ki ellen
ben mindent maximákra vitt vissza, ellenébe helyeztette magát Bacónak. 
Egykorúja Gilbert Vilmos különösen a' mágnessel foglalatoskodott 's be
cses felfedezéseket t e t t , mint p. o. az üvegolecrricitast; igy Barlow Vil
mos i s ; 1645 állott elő a'Láthatatlanok társasága Londonban és Oxford
ban , melly a' természettudományt tette vizsgálódásinak tárgyává. Itt, 
Goethe rajzolatja szerént , sok nevezetes dolgot nyomoztak k i , de az au-
ctoritastól való íélelem — mottója „Nullins in verba" volt — a' valósá
gosra , Baco által adottra való i rányza t , itt is a' theoria és praxis közt 
meghasonlást okozott, 's mindenféle hypothesisekre nyújtott alkalmat' a' 
tapasztalásnak 's rétionalis bánásmódnak methodnsa nélkül. Bovr.K Ró
bert (1. e . ) , Hook , NEWTON lsaac (I. e.), ez a' derék genialis fő , kinek 
keblébe még is egynémelly tévelygések belopództak, l l a l l ey , ki a' mag-
nestő elhajlásiról oll}' sok tapasztalatokat t e t t , Woodward János kUiöi 
nöscn kijelelték' magokat. Dauby 1632 egy füvészkertet fundált Oxford-



ANGOL L1TERAT. ÉS TUD. 283 

b a n , Cradescant, apa és fiu, egy természeti dolgok cabinetjét 1062, 's 
egy másikat Courtoo Vilmos. 1029 Parkinson János 3800 plántát irt le, 
's a' következő esztendőben Johnson Tamás egy angol plántalajstromot 
adott ki. Horn Vilmos brittus Flórája 1650 jelent m e g , 's későbben John 
Hill által újonnan dolgoztatott. Hasonlókép a' botanicával foglalatoskod
tak Morison Róbert , Ray János 1090, Millington Tamás, ki a' himszálak 
termékenyitő erejét felfedezte , mit annakutána Gréw Nebemias és Mor-
tand Sámuel megmutattak és megerősitettek. A' zoológiában dicséretesen 
dolgoztak Charlton Walter 1668—1671, Willonghby Ferencz (mh. 1672) 
Ray János (szül. 1628, mh. 1705). A' 18-ik században Wilson az electri-
citas öregbítését taní tot ta , Watsun és Franklin a' positiva és negativa 
eleetricitast fedezték fel. Ezen tárgyban CAVESDISH (1. e.) is dicső felfe
dezéseket t e t t , 's az oxygen felfedezése által 1774 Aug. elsőjén az an-
tiphlogistica chemia tulajdonképi atyja va la , mellynek felfedezését a' 
Francziák magoknak tulajdonitják. Crawford az állati melegségnek egy 
iij theoriáját adá. Azonban minden találmányok különösen áz empiricuui-
ra voltak irányozva. Igy tanitá Hales István, miként kell a' tengervizet 
ihatóvá tenni, megmérte gyertyák által a' levegő t i sz taságát , szelelőket 
talált fel a' hadi hajók 's fogházak számára. A' chemiában az antiphlo-
gisticus rendszer mellé állott Higius Vilmos. Kirwan, Pr ies t ley , l!at-
cliett, Davy, egy a' legszidlemga/.dagabb sbemicusok közül, szorgalma
tosan experimentáltak. Természethistoriában vizsgálódtak Ilill János, Mil
ler Fer. János, Blackwell Eisébet a' botanicát űzte 1711. Csak lassan
ként követték Linnét. Hill János 1750 volt az első, azután Miller János. 
Végre Smith megvette Linné cabinetjét 's a' Linné társaságot fundál
ta. Aiton, királyi kertész Kew-ban, mint esmérő bánik a' legszebb exo-
ticus növevényekkel. Cmtis egy füvészmagazint ad ki. Edwards György 
1743—1751 madarak természethistoriájat, Penuant Tamás 1703—1783 
zoológiát, Latham János minden madarak természetrendszerét adták ki, 
Adanis az ázalékállatocskákról i r t , mellyekből 359 különb-külonbféléket 
irt l e , Ellis János a' koraitokról és állatplántákról, Mertyn Tamás egy 
conchj^ologiát, Trembley Madera és Barbados természethistoriájat, 
Lawson a' Carolinák természethistoriájat. A' mint egy részről a' felsőbb 
piathesissel foglalatoskodók száma fogyott , akként szaporodtak másrész t 
a' természettudományok buzgó tisztelóji , 's mint 50 esztendő előtt három 
Br i t , Blak, Cavendish <s Priest ley, . nevezetes felfedezéseik által nj che
mia t alapítottak (1. CHK>IIA), melly Lavoisier nevét viseli, ugy a'jeles ifum-
pbyr Davynak maradt fen időszakunkban a' tudomány nj képbe öltözte
tése , midőn (1800 olta) egy erős galvanica battéria alkalmaztatása által 
az alkálikat és földeket szétbontotta, 's az által azon fontos felfedezésre 
jutott , hogy azok oxydált érczes substautiák legyenek. Ő és földijei, 
Daltnn, Leslie (a ' melegség természetéről való becses vizsgálódási által 
1804), Brande , Thomson, Brewstcr folyvást igyekeztek azolta a' tu
dományt felfedezések és nyomozások által elébbre v inni , 's egy olly nép 
közt, melly veleszületett hajlandóságánál fogva a' gyakorlásbavételt 
's hasznost mindég elejébe teszi a' csupa vizsgálódásnak, egy olly kézi-
inivtartoinányban, hol az adók nehéz nyomása miatt mindég a' költség 
's emberi erők megkimélésén kell igyekezni, a' cíiemiának technicns 
czélokra való széleskörű alkalmaztatása nem maradhatott ki. A1 termé
szethistória sok részei annyira elinellőztettek, hogy a' Britek a' Fran- S 
cziák és Németek megett hátra maradtak, a' mi a' füvésztudományra néz-
ve közönségesen véve , még mindég ugy van , noha a' honi botanica 
folyvást mivoltetett, 's erre nagyon sokat tettek az angol füvészkertek 
magas elsőségei, mivel azokban esztendőnként a' legritkább külföldi plán
ták neveltettek, 's onnan a' száraz földre terjesztettek el. Ezen kertek 
kincsei sok lefestésöfc, p. o. Andrews jeles rézképes munkája által ( , ,The 
botanist's reposi tory" 1797 — 1 8 0 8 , 5 négyrétkötet) tétettek esmerete-
sekké. A' tudományra nézve a' legfontosb nyereségek közül valók: So-
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werby, „English ttotany^-fa 2592 réztáblával, 8, melly 1814a' 36-ik darab
bal bevégződött; Curtis jeles „ÍVora innrfi«e/i*is"-énck folytatása Hóekéi
től (1816); Smith „Flóra 6ritannica"-ja. (1800—1704, 3 darab. 8.); Ilon-
kei- „Skócziai Flórája" (1821) és Greville „Shóczia lopvanőszőji" (1822); 
Dickson, „Britannia lopvanőszöji'-'' (1811) és Turner „Irlandia moszatjai'-'' 
(1804). A' zoologiátBewick „Anglia négylábnji és madarai" (1811—16); Do-
novan munkáji Britannia halairól (1808), bogarairól (1809) és csigájiról 
(1810); a' brit madarak leírása Graves-től előmozdították, az alatt migaz 
állattudoinányt sok utazók europánkivüli tartományokban lakó uj nemek 
és fajok által gazdagították. A' mineralogia és geognosia (vágj ' mint az 
angol természetvizsgálók rendszerént nevezik, geológia) Angliában uj tu
dományok, mellyeknek ápolása Skócziából ment ki , 's Angliában kivált 
az utóbbi időkben a' geológiai társaság buzgó munkássága 's ezen tu
dományuknak szentelt tulajdon tanitószékek fundálása által Oxfordban 
és Cambriilgeben előmozdit tatott , noha némelly angol geológusok (ki
vált Buckland Oxfordban) a' Moses hiteles írásaira való szorongó tekin
tet miatt nézeteikre nézve igen szűk korlátok közt vannak. A' skócziai 
mineralogusok közt JAMESOX (I. e.) Edinburgban, ki közöttök sok esz
tendők olta legmunkásabb vo l t , 's az általa fundált oskola sokáig Wer -
ner rendszerét követ te , noha már azelőtt a' freibergi geognosia ellen 
többen kikeltek; az ujabb időkben azonban az edinburghi oskola részént 
Hauy crystallographiájához állott ,^ részént , mint maga Jamcson, a' 
Mohs által felállított rendszerhez. O, Hibbert és Macculloch különösen 
tökéletesítettek Skocziának 's szigeteinek geognosticai esniertetését, 's 
az utolsónak köszönik Skocziának egy jó geológiai abroszát. Anglia mi-
neralogusai közt még megnevezésre méltók Clarké és Daubeny Oxfordban. 
Conybeare Anglia geológiáját adta 1822, Smith pedig Anglia és Vallis 
geológiai abroszát. Hutton theoriáját a' víznek és tűznek egyesült mun
kásságáról a' földképzésben tudományos alakba öltöztette Playfair 
(IS02), de noha nem talált, kik azt követték volna, az ujabb angol geo
lógusok még is inkább hajlanak a' vulcanistica, mint a'neptunistica theo-
r iáhnz , 's Macculloch, Hall és G. Mackenzie, egy geognosticai utazás 
s/.erzóje Islandián keresztül, egészen amahhoz. Az életmives maradványok
ról Parkinson 1805 egy munkát adott ki. 

H . P h i l o s o p h i a , különösen a ' s k ó c z i a i o s k o l a . Természe
tesen hogy a'pbilosophiának, ezen minden tudományok köz pontjának, ki
dolgozásában tetszik ki leginkább, ha a' világ ideális oldalához hajló ér
zék hibázik. Oxfordban scholastica uralkodott , Cambridgeben uj - plato-
nismus. Gale Tamás öszveolvasztotta azt 1677 theologiával. More Hen
rik 1687 cabbalával. üj-platonicus és keresztény volt Cudworth. Baco 
iráuyzatja már emlittetett. Hobbes különösen a' statusjusra és politicára 
adta magá t , 's ellenfelei Algernon Sidney és James Hanington voltak. 
Minden empirismus vol t , 's igy Locke löífO épen jókor jött. O az emberi 
esmeret végokairól való vizsgálódásoknak, a' nézelődő philosophiának, 
földijei közt több mint sz íz esztendő olta meghatározott irányt adott, 
mellynek annál erősben meg kellett egy tapasztalati philosophiát alapíta
n i , mivel niiír ezt az utat elébbi gondolkozók is megtörték, 's a' nép, 
mjnden benne lakó philosophiai szellem ellenére is , nagyobb szeretettel 
hajlik oda , a' mi különösen sohasem mutatta ki magát annyira , mint 
a' 18-ik század a l a t t , midőn az erős princípiumok nemléte V az ész
nek a' tapasztalati körre való szorítása által a' materialismusnak és sce-
pticismiisnak ajtó nyit tatot t , 's a' Locke oskolája által tudományos mél
tóságában el nem esmért metaphysica hátratétetett. Hume scepticismiisa 
ellen a' skócziai Re-id Tamás állott fel , ki a' megesmérő lélek törvényeit 
tapogató próbatételében, a' lélek tehetségeit néhány egyszerű , meglett 
dolgok által megesmért törvényekre viszi vissza, mellyeknek megvizsgá
lása egy közönséges meglett dologban végződik, melly semmi további 
nyomozást nem enged, minthogy az épen megegyenik a' mi természeti 
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szrrkeztetésnlikkel, a' ki tehát egy külvilág lételéről való hitünk Tégokui* 
alaplétünknek egy eredeti ösztönnemü elvében találja. Ezen visszatekin
tésre szükség volt , mivel mind azon gondolkozók, kik Angliában egész 
az ujabb időkig a' nézelődő philosophiával foglalatoskodtak, e1 két osko
la egyikéhez tartoznak, mellyeknek vezérei Lecke és Beid , 's mivel az 
utóbbikiiak rendszere az ujabb időkben skórziai metaphysica nevezete 
alatt jobban elterjedt, kivált Skócziában. Sokat tett arra különösen a' 
szellemmelgazdag Skótns , Dngald S t e w a r t , egykor edinburghi prcfessor, 
ki 1812 Keid próbatételét a' lélek tehetségeiről a' szerző életleirásával 
újonnan k iad ta , 's nézeteit egyszersmind jeles előadassál kijelelt saját 
niunkáji által is (Eletiientg of llic philosophy of mind és l'lilosvphical 
essays') megalapítani igyekezett. Az angol methaphysicusok többnyire a' 
Locke nyomaiba lépett Hartley-t követik , ki a' lélek minden tehetségeit 
az ideák öszvekötésének törvényeiből igyekezett lehozni. Kant tanit-
Hiánya csaknem semmi kedvet sem talált Angliában. A' moralphilosophi-
ában nem mentek az ujabb időkben (mint a' 18-ik század elején olly ke
vés szerencsével) az erkölcsiség legfőbb alapjaira vissza, hanem a ' tapasz
talati körben is tartózkodtak, mint p. o. Palay és Gisborne. A' philoso-
phiai izléstudomány (l'hilosopJty of criticism az Angoloknál) sem lépett 
l.i ezen körből , sem Knight-nál , sem Alison-nál, kik mind ketten írtak 
az izlés alaptételeiről, csak dr. Stewart ment mélyebb okokba be azon 
tá rgyró l , valamint a' szépről és felségesről való 's fen emiitett 
egyik munkájában (Essays) találtató vizsgálódásiban. , 

J. H i s t ó r i a . A' történetben is inkább hajlik az Angol a' tör
ténetíráshoz szorosb értelemben, mint status organismnsához, 's ki
váltképen a' magáéhoz. Most hazafiúi érdekletből, mondhatnók nemze
ti kevélységből indnlának ott a' jobb történetírók. Holinshead ltaph. 
gyűjtötte 1577 es 1587 Anglia, Skóczia és Illand krónikájit. 1587 sze
dett Harrison irt oklevelekből angol tör ténete t , Commelin gyüjté a' kö
zépkori angol történetírókat, utána Smile Henrik és CamuVn Vilmos. 
Közönséges világtörténetet kezde Kaleigh Walter 1614, de mivel hidegen 
fogadták, nem folytatá. Ó és nj testamentombeli évkönyveket I05OUsher, 
krónikát Simson Ed. adtak ki, valamint Pierce Tamás Robinson évköny
veit. 1649 és 1672 Marsham John a'krónikában nagy érdemű, nem New
ton. Ez alatt folyvást szedték az angol történet forrás i tRoger , Twysden, 
S t l i k n , Feli 's Gale. Angol egyházi történeten dolgozott Cave 1674 
synoptirai táblákban ^ és az egyházi irók tudományos történetén. Angol 
érsekekről 's püspökökről Wartou ^Anglia í a t r«" - j a adott tudósítást. 
Fnller „Hi res angol férjfijai" és Wood „Atfienae Oxonieiitesu-e nem meg
vetni valók. Ide tartoznak Beveridge, "V> arton , Duvell , l ' sher , kik a/. 
egyházi gyűléseket, törvényeket, szokásokat és régiségeket sokféleképen 
lilágositaltak fel. 1730 adá ki egy társaság a' közönséges világtörténetet, 
mellyből Guthrie és Gray 1764—1767 kivonatot készítettek. Koma tör
ténetét irák Fergiison és Goldsmith, a' görögöt ugyan Goldsmith, Gil-
lies és Mitford , a' romai birodalom elestét Gibbon; V. Károly és Ame
rika felfedezése történetét Boberison. Kevélységből az Angolok a' kül
földi birodalmak ujabb történetét nem szeretik , csak Napóleon fenyítő 
dynastiája idejében tekintenek arra. A' belső történetére gyűjtött Eymer 
(mh. 1714) még okleveleket, valamint Mahning, Ast le , Fenn , Lodge, 
Morgan , Howard , Ha r l ey ; Sommer , Macki; romai hadi régiségeket 
Britanniában Leroy. Though , Carle és Sniollet ezen szereket még 
nyei'sen dolgozák ki. Nagyon felülhaladta őket H u m e , de e z , igen meg
gazdagodván , csak 111. Vilmosig ment. Ujabb időkben „Nagy-Britannia 
memoir"ja Dalrympletől, és Anglia története Canninghamtul, Turnéitól 
és Kingáidtól említést érdemelnek. Biographiára szolgál: ^Hiigrapliia 
Brittmnica,ei a' „Br i t P ln tarch ," Johnson „Az angol költők é le te , " Ma
ion „ G r a y biographiaja," az ,,Ann. Oíiltwry.u A' muzsika történetét 
adtak Burney és Hawkins. Fanner , Granger , Berreuhont irfak mind a' 
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három ország tudósairól; Mackenzie a' skót tudósokról, skót költő Ir-
vingról; lrlandról Campbell, az orvosi tudomány viszontagságairól Aikin, 
a' botanica előmeneteleiről Pnlney. Heraldicusok voltak Bolton , Gillim, 
Gore ; nnmismaticiis Eveljn ; a' beltartomány földleiróji Camsden, Pur-
chas-Harcour. Számosak áltáljában az utazásleirók, u. ni. Herbert, 
Gage , B r o w n , Jesselyn , F r y e r , Bnrne t , Ovington, Manndrel, Waser, 

"•»' . Smi th , valamint világ- és felfedező utazásaik. Anderson és Macpher-
son kereskedéstörténete becsültetik. Földabrosz jobbitóji voltak Moll, 
Jeffery, Faden , D u r y , de la Rochet te , Kitchin, Dalrymple, Kennel, 
Arrowsmith. A' külföldi geographia ellenben rosszul áll ; maga Büsching 
sem nyert részvételt. A' számtalan utazók közül nevezzük ezeket: Chur
chi l l , Campbell, Streens, Dalrymble, Hawkesworth, Commodore Byron, 
Wall is , Carteret , Cook, Mulgrave, Portlock, Dixon, Vancouver, CI.AUKK, 
PARKV (I. e.). Hazai státisticán dolgozott Pennant ; statusgazdaság tudo
mányán S tewar t , Smi th , Price. Most egy munka sem lépik e lő , melly 
classicns volna, bár több elmés 's szorgalmas irók eriticai vizsgálódások 
és történeti szerek szorgos gyűjtése által jövendő történetíróknak segít
ségére dolgoztak. Minekelőtte ezeket áltnéznők, jegyezzük m e g , hogy 
ezeW terméketlenség a' história mezején nem még meg nem érintett nagy 
tárgyak híján a lapul , mivel N. Britannia története a' revolutio (1688) 
o l ta , a' polgári alkotmány és az angol kereskedési hatalom tökéletes ki
képzése időszakától fogva, mintegy a' mesternek méltó tárgyat nyújta
n a ; de inkább abban lefessen annak oka , hogy a' legjelesebb lejek több 
évtized olta részént a' költésre 's ékesszólásra, részént a' slatustudomá-
nyokra adták magokat , de az utolsó 30 észt. nagy esetei , mellyek olly 
hatalmasan ösztönöznek a' jelen- és múlt kor egybehasonlitására, 's va' 
mostani változások okainak az élőkor eseteiben való felkeresésére, imitt 
amott már gyújtó szikrakat szóltak. A' forrásgyűjtemények közt legelő
ször az alsó ház egy kiküldöttsége (üecord coimnillee') által ezen száz. 
elején kiadatott , statustörténetre és nyilvános jusra nézve fontos okleve
lek a' brit s tatustárakból; és az (1807—11) 15 negyedrét kötb. kijött ó 
angol krónikák folytatása enilitendok. így kezdek a' skót régi történeti 
munkákat ó skót nyelven kiadni. Szorgalmatosan szedtek az egyes tar-
toniányrészek történeteire ; sok grófságoknak és jelesebb városoknak tu
lajdon munkák áldoztattak, azoknak régiségei , még a' leghíresebb fő
templomok története is résznyire pompainunkákban előadattak, metlyek 
közül többet a' kir. régisígnj omozó társaság adott' ki. Egj ' gyűjtemé
nye a' brit nevezetes férjfiak és asszonyok jól metszett képeinek eredeti 
képek után Lodge által 20 füzetben végeztetett el (3 kiad. 182!)). Skot-
ország régiségeiről hasonló munkák, p. o. Chaliners és Scott Walter (a ' 

I skot-angol határkernlet régiségeiről) által nyújtattak. Ilume „Angol tör
t éne t e " 1805 Bowyer- áltai pompakiadást nyert (10 köt. fol.), de Belsham 
„Nagy-B.'itannia története a' revolutiótól az ahiiensi békekötésig" (1806, 
12 köt.), melly ama' remek munka végénél kezdődik , mélyen áll Smollet 
elébbi folytatása -alatt és részrehajlás által el van rutitva. Henry „Nagy-
Britannia tör ténete" (V!. Eduárdig) , mellyhez Laing (1804) egy függelé
ket a d o t t , főképen a' mivelés állapotjára nézve igen fontos, és az „An
glia története 111. György országlása kezdetétől az 1783-ki békéig" Adol-
phustól, csak a'jövendő történetilónak lehet hasznos, mint tettek gyűjte
ménye. Turner. „Angol-Szászok tör ténete" (1807) és későbben (1814—15) 
,,Anglia története Normandia elfoglalásától V. Henr ik ig" a' régi angol
szász időben sokat felvilágosított. Lingard „Anglia tör ténete" (6 köt. 
1825 és J2köt. 1828) egyoldalú, különben van érdeme. Fox hagyott hátra 

• „ I I . Jakab országlása első éveinek történetében" (1818) egy töredéket, 
melly a' benne uralkodó törvényes szabadság alaptételei miatt nevezetes 
és némelly különösségekben j e l e s , de mint történeti előadás magas lép
csőn nem áll. A' Stuart házat illető Írások, mellyekből Clarké (1816) 
H. Jakab életét adta k i , még tüb"b kivonásoknak is alapul szolgálhatnak. 
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A' polgári alkotmány történetét kidolgozták (1823) Millar , Moore, lord 
Russel , és Haliam („Conititutional history of hlngiy- 3 köt. 1820) Skó-
czia történetéhez hasonlóképen csak toldalékok adat tak , mellyek részént 
egyes időszakok kidolgozásából, részént a' cselekvő személyek becses em-
lékirásaiból 's más oklevelekből állanak. A' II száz. előtti kort i ' inker-
ton, a'ki sokat merészen tett fel e lőre , igyekezett felvilágosítani; de a' 
legderekabb munkát adta (1810) az alapos Malcolm Laing Skóczia tör té 
netében II. Jakab angol kir. székre való lépésétől a' két ország egyesülé-

' séig, niellynek első kötetei eriticai vizsgálasát foglalják magokben Maria 
Stuart részesülésének férje megöletésében. Az I745-ki támadást Home be
széli el (1802) nem egészen részrehajlatlanul, 's a 'skót Felföld történetéről 
's alkotmányáról, niellyre azon esetnek igen nagy befolyása vol t , Ste-
wart irt (1822). Hőmet követi Smollet. Irland története méltó dolgo
zót nem ta lá l t , mivel sem Gordon, sem Plowden nem adtak valami je
lest, ellenben Parnell „Az irlandi Catholicusok ellen való biintetéstörvé-
nyek tör téne te" (1808) hasznaiható munka volt. Így a' hazai történetben 
egy^niassa van felhalmozva, melly csak a' mozditó 's alkotó lélekre vár. 
Előadások az egész történeti időből vagy némelly szakaszaiból , a' mil-
lyeket a' német literat. derekakat mutathat , kivévén az oskolai könyve
ket, igen ritkák. Ezen közönséges munkák közt alig van valami jeles, 
sőt Dallam „Középkori t ö r t éne te , " némelly jó részeit kivévén, hasonló 
német munkákkal nem hasonlittathatik öszve. Gillies adá (1807) „ Ó -
Görögország történelének" folytatását világtörténet rajzolatjában , Sán
dortól Augustusig. Az elébbi kevéssé esmeretes uj birodalmak történeté- ' 
re folyvást a' mostani esetek buzdítottak, 's ezen részvételnek köszönhe
tünk sok felvilágosításokat, mellyek részént angol folyó Írásokban, r é 
szént különös munkákban foglaltatnak. Jeles lord Russel ezen mun
kája : .^Wlemoirs of the ufftiirs of Evrope from ihe peace of L'treiht 
(London 1824, 4. 2 rész 1829). Az ujabb kor történetének legjobb darab
jaihoz tartozik South munkája a' Spanyolokkal és Portugáliákkal való ha
bomról (1822) , ő irta már elébb Brasilia történetét (1810—19). Cava-
nah Mnrphy, egyesülve Gillies- Shakespeare- és Horne-val, adott egy de
rék munkát a' inohaniniedán biiodaloniról Spanyolországban, melly főké
pen az arab épités történetére nézve igen fontos. Az angol indiai birodalom 
nem talált ugyan még méltó történetírót , • de több töredékeken kívül, 
méllyek az .„Asiatic anmtal r t^ is /er"-ben (1799—1.807) foglaltatnak, 
Malcolm „India tör téne te" is (1811) jó szereket tart magában, neki köszön
hetjük l'ersia igen becses történetét ( l i 15). Megjegyeztük már, hogy az 
angol történetvizsgálók leginkább gyűjtésre adták magokat , ezen irányt 
megtarták azon számos életirásokban i s , mellyek időszakunkban megje
lentek, többek valóban, mint sem jók lehessenek. A' legtöbbek tárgyai 
híres Britek. Legjelesebbek az akkori történetre is fontos : „Mcmoirjai 
herczeg Marlbornughnak" Coxétól ; „Robertson tör téne t í ró , (1801) és 
philosophus Reid Th. (1803) élet irásai" Stewarttól ; Ritchie „ Ihnne Dá
vid é le te" (1807) és d'lsraélis --Jife and characler of Charles / . " (2 
köt. 1828.) Híres tudósok életirásaiból áll majd az egész tudománytörté
net i s , mellyben közönséges áltnézések nincsenek, ezt már a 'Németek
től kezdték kölcsönözni. Fibben még legjelesebb W a t t munkája ^Jliltlioth. 
BfkW (Glasgow 1819 olta). 

A") G e o g r a p h i a és s t a t i s t i c a . Bár melly nagyok voltak a ' 
Britek érdemei a' geographia körül az ujabb időkben i s , még is az ösz-
veséges földesmerctet leginkább csak nevezetes utazásleirásokkal gazda
gították. Közönséges geographiai munkákból a' mi időnkben is, valamint 
elébb, kevés jelent meg, a' minek a' külföldre nézve becse lehetne, vagy csak 
Mentelles és Malte-Brun Írásaival vetekedhetnék, mellycket J'inkerton 
1811, és Playfair 1808—1814 geographiai immkáji a' szokott segédköny
vek a' szorgalmatos kidolgozásra nézre el nem érik. A' legjobbakhoz 
tartoznak a' közönséges geographiai szókönyv: „ T h e cdiníurgh gazcttceríí 
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1318— IS22 6. Lt"t. 's Hamiltonnak hasonló munkája Indiáról 1815; u. 
k. Lond. 1828 2 köt. — A' régi geographiára nézve nagy érdemeket sze
reztek magoknak az érdemes Rennel a' 10,000 Görög visszahuzásának 
magyarázatjai 1810's Herodotus geographiájának systemaja által, és Vin-
cent a' régiek kereskedési öszveköttetéséről Indiával irt munkája által 
1807. A' belföldnek esmerete szorgalmatosan niiveltetett ; az ország 
majdnem jninden részeiről topographiai leírások jelentek m e g , p. o. min
den grófságok leírásai Angliában 's Walesben (JBeauties of England and 
Wales') Br i t tontól , Brayleytól 's másoktól 25 k. 1801 — 1810 és Lyson-
nak „Magna fírilanniajau 1800-tól fogva, több egyeseket elhallgatván. 
Nyomosak a' földmivelő társaság által kiadott nj áltnézései a' földmive-
lés állapotjának minden grófságokban, mellyek 1813—1810-ig 60 k. megje
lentek. A' háboruk ideje alatt , midőn a' száraz föld nagy része az utaz
ni szerető Britek előtt zárva va la , a' haza , különösen pedig Westmo-
réland 's W a l e s , képletes tájékainak esmerete több utazásleirások által 
is terjesztetett. A' legújabb statistieai munkák közt Lowe irása Angliá
nak állapotjáról, mellyet Jákob L. H. (Lipcse 1823) megnémetesitett, 
megkülönböztetésre méltó, Scotia szorgalmatos statisticusai, Sinclair, 
Chalmers és Playfai r , igyekezetek által lett esmeretesbbé. 'S a' Fel
föld állapotjának esmeretét a' felföldi társaság iratjai {„Transuctions 
of the Highlang society'-'-*) nevezetesen segítették. Irlandról főképen Ne-
wenham 1808 és Wakefield 1812 adtak statistieai tudósításokat. Az 
Angolok legújabb utazásleirásai közt némellyek azon érdemmel is jeles
kednek, hogy az eddig alig esmeretes földvidékeket legelőször felvilágosí
tottak , p. o. Elphinstone tudósítása Kabulról 1815; Potting'T utazása Be 
ludhistanban és Sindben 1810; Hall leírása a1 Lu- Tsu szigeteknek 1817 
's püspök Héber ,,Xarrat. of a jattra, thrmtgh. the Epper l'rov. of In
dia 1824 3-ik kiad. Lond. Í828 3 k.) Többet 1. UTAZÁSOK. — Az uta-
siásleirások közönséges gyűjteményét kiadta Pinkerton (1808 köv. 17 k. 4.), 
mellyek közt a' legutolsó 1814 az utazásleirások literaturáját foglalja 
magában. 

L) O r sz á g tu do má n y. Anglia mindenkor érdemesnek mutatta 
magát azon régi dicsőségre, hogy az ország igazgatásáról minden má
sok előtt szabadlelkü nézeteket állított fel , 's az uralkodó ts nép közt 
való irányt megalapította, a'-mellyek a' heves lázadások a l a t t , mellyek-
bői a' polgári élet szabadsága származot t , megtisztultak. Azon nagy 
mozgások befolyása, mellyeket a' franczia revolntio Európában felköl
töt t , főképen e' tudományok országában vala munkás. De ámbár ezen 
időszak folytában Angliában, a 'hol elébb a' királyok isteni jusáiól és 
a' nemzetek szenvedő engedelmessége kötelességéről való tanítás szó
val 's tettel szerencsésen megküzdetet t , az azzal épen ellenkező ta
nítás a' nemzet isteni jnsáról 's a' szenvedő engedelmességről az iránt 
még az okos 's jószándéku férjfiak által is egy ideig védelme/.tetett, 
még is a' józan vizsgálódás, melly a' közönséges alaptételek mellett 
a' tapasztalás útmutatásait is tekintetbe ve t te , nem sokára ismét meg
tartotta régi j n sa i t , 's a' lelkek mozgásából, melly egy minden olda
lú 's haszontalan fejtegetésre vezetet t , azon nyereség származot t , hogy 
a' politicai tudományok alapjai szorosabban megvizsgáltattak, 's a' mi 
e' vizsgálást kiállotta, annál erősebb meggyőződéssé vált. Az idő kör-
r.yiilállásai főképen ar ra szolgáltattak többféle alkalmatosságot. hogy 
az ország gazdálkodásának alaptételei , mellyeket legelőször Smith Adam 
emelt fel a' gyermekkor állapotjából, megfejtegettessenek, 's azon fek
v é s , mellybe ama'történetek által több európai országok ju to t tak , gyak
ran felvilágosította ama' tudomány számos homályos vidékeit^ mint a' 
többek közt a' pénzről , főképen papirospénzről 's adóvetésről való ta
nítást 's a' kereskedési politicának számos kérdéseit. De mind ezen éb
resztések 's kedvezések mellett is nem i alának az országtuclománynk 
ezen időszak alatt Angliában valódi kedvelt foglalatosság, 's ez okból 
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nem jelent meg egy munka i s , melly a' 113'ert felsőbb tudományi állás
pont emlékéül szolgálhatna, mellyet többnyire csak a' parlament vitatá
saiból, a' politicus 's criticus időszaki és alkalmatossági iratok fejtege
téséből, mellyeknek épen-e' miatt Angliában a' tudományra nézve olly 
gyakran állandó becse vagyon, lehet megesmérni. Az országtudoniány 
egyes részeinek alapos kidolgozásai találtatnak a' többek közt az éles 
látású Malthus iratjaiban a' népességről 's a' gabonabeviteli törvények
ről, Thornton munkájában Nagy-Britanniának papiroshiteléről (1802). Ri -
cardo vizsgalatjaiban az országgazdálkodásrol és adórctésről (^819), Miü 
és Macculloch követik alaptételeit. — 

A' tudományokban tett előmenetelek áltnézése után lehetetlen ama' 
közönséges észrevételt nem ismételnünk, hogy a' vagyonosság és haza
fiság sehol sem mozdította olly hathatósan elő a' tudományokat, mint 
Angliában. Biznnyitják ezt részént sok meggazdagult tudósok , mint 
Popé, H u m e , Blackstone, Hawkesworth , Gibbon, Paley; részént a ' 
privát személyek állították számtalan cabinetek, mint a' brit museum, 
a' Leweré , az Ashmolé; a' jutalomosztogatások; továbbá az egyes tudo
mányok előmozdítására alkotott tanitószékek ; számos tudós társaságok ; 
könyvtárak, mint a' brit niuseumé, Sions-College, Banks, Radcliflr, 
Bodley, Catham 'sat. Egészen a' nemzet szabadságához 's vagyonossá-
gához képest , mi e' vagy ama' tudomány iránt ébreszti az egyesek haj
landóságát , e' részben az egyes személyeknek több befolyást 's érdemet 
lehet tulajdonítanunk, mint a' kormánynak, mellynek behatása itt egé
szen félrevonul, 's a' nemzet méltóságát és erejét még inkább emeli. 
H a , csupán ellentételül, ide vetjük az oxfordi és cambridgei universi-
t a s t , nagyon szembe ötlik ez. Ezeknek alkotmányából kitündöklik egy-
szeisniind az angol nemzeti character. Tulajdonképi academiát , melly 
meghatározott, áltáljában regulázott képe volna a' Britek tudomáiiji 
sajátosságának, híjába keresünk, 's már a' fen mondottakból világos, 
hogy mindenkor csak egyes személyek, egyes talentumok állottak elő 
nagy felfedezésekkel, de közönséges, eszmélve befelé munkálkodó töre-
kedés a' tudományok után nem mutatkozott. Valamint az Angolok ke
vélységével és szabadságával tökéletesen megegyezett a z , sőt ezekből 
kellett erednie, szintúgy fentartotta azt a 'két universitas henye 's rossz 
alkotmánya. Nem volt , nincs is itt semmi egész , melly alkotásának 
regulássága 's kifejezése által vonszana, ébresztene. Ezt a' theoria iránt 
való gyenge fogékonyság nyomta el. Hogy némelly tudományok épeu 
nem, mások tökéletlenül 's egészen az oktatók kénye szerént adatnak 
elő, de itt is fentartják a' tanulók szabadságokat, 's így az egyes ta
lentumok csekély útmutatás mellett saját ösztönökre, saját hevekre van
nak hagyva: ez olly viszonyiranylatot látszik előttünk képezni , melly
nek hasznai és kárai könnyen észrevehetők. Mathematica, logica, clas-
sica philologia az az egyetlenegy, mit mint a' tudományok alapját 
űznek. A' többi tudományokat némelly előző , hijányos áltnézetek, út
mutatások és tanácslatok után, a 'mi privát szorgalomra bizza a ' theoriát , 
nyilvánosan kifelé 's csak a' praxisra irányozzák. 

2) A n g o l p o e s i s . Már az eddig mondottak megfoghatóvá teszik, 
hogy azon nemzeti, melly egészen a' nyilvános életnek 's nemesebb ér
telemben vett polgáriságnak é l , kivált mély , lassu , érzetlen komolysá
ga mellett, mi sajátja az Angolnak, más nemzetekkel, egészben véve, 
a' poé'sisben sem mérkezhetendik, ámbár keblében is tenyésztek ragyo
gó géniek, mellyek öszveségéül az egyetlenegy Shakspearet emiitjük, 
ki nemzete minden elemeit, még annak legsajátabbikát, az általok olly 
jelesen kifejtett humort (szeszélyt) i s , magában foglalja. De épen a' 
humornak ezen előlépte egyszersmind mutatja , hogy a' poesis félrevo
nulni volt kénytelen, mert a' comicum , mellynek (az ujabb korba tar
tozó) eleme a' humor, részént egy időnek uralkodó tendentiájával, ré
szént a' poesissel ellenkezik. Azért a' humor ottan soha el nem alszik, 
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sőt szinte [snlyegyenbe lépik a' tudománnyal; a' popsis ellenben gyakran 
igen hatra marad. A'nemzet már régibb ugy nevezett legjobb időszakában 
mutatkozott nagyobb hajlandósága ennek egy neméhez, t. i. a' leíróhoz, 
melly későbben még az ő geographico-topographiai tendentiájának is tőn 
szolgálatot , a' poésissel ős/ve nem férő egyoldalúságot árul el. E' mel
lett Shakspeare tudva vagy eszméletlenül mindenütt , hol csak parányi 
szikra gyuladozik a' poésisért , keresztülzeng; 's hogy némellyek a' 
nyelvvel érintkező oldalát mi vélték inkább, részént az idő já r tának , ré-
szént , véljük, az eleven kedv 's a 'szemlélet mélysége és gyengédsége 
híjának tulajdonithatni. Vizsgáljuk az angol poésis történetei t , 's taní
tást vecndUnk azokból. Ó romános poesist Percy, Ellis és Ritson gyűj
töttek. VIII. Henrik verseket , különösen sonetteket i r t , 's igy udvari 
tónussá lett a' verselés; W y a t és Snrrey mdr 1547 olta verselének. 
Borde és Heywood epigrammákat és tréfázatokat (Posse), Sackville por
tai biographiákat i r t ; sőt Tye az apostolok cselekedeteit is versekbe 
foglalta. A' provenfal - poésis gerjesztette próbákat ki nem mi vélték, s 
az angol poésis atyjának nevezett Chauzer (mh. 1400), ki franczia re
mekek szerént irt költéseiben élénk elmét ninlata , nem volt eléggé nem
zeti. Spenser és Waller koráig (a' lÜ-ik század utolja 's a' 17-ik 
első fel.) jeles dalnok nem mutatkozott. Ok , kik az idylliumi nemben 
dolgosának, a' nyelv lágyságára 's melódiájára nézve szerzettek érde
meke t , valamint Sidney js próbálkozott e' nemben. Spenser phantasiá-
ja gazdag, mint az Ai ios toé , a' zavarig pazaiiotta képei t , ő volt a' 
róla nevezett 9 sorú stanza szerzője. Ezen idő tájban élt S h a k s p e a -
r e , kinek óriási szelleme nem csak a' színjátékban tett epochát, de 
más költésnemekre nézve, különösen a' lyrai poésisben, sem lehet őt 
korujinak .egyikével is öszvehasonlitani. .Sbakspeare és Milton közt 
sok jó versmivész é l t , de nagy költő egy sem. Említést érdemel a' bú
songó Cowley. Milton, az „Elveszett paradicsom" köl tője , minden mun
kájában kora viszonyainak tüköré vol t , 's a' millyen magasan fel foga, 
ugy vissza is sugároztató azokat. Lyrai erővel 's hévvel te l jes , mint 
Klopstok „Mess iása ," néha oktató hangba ereszkedő religiosns eposa el
érhetetlen remeke az angol poésisnek, nuha mint egész a' eritica min
den kivánatinak meg nem felel. Ezt Dryden követ te , kit uj , szelídebb 
's franczia izlés behatása által mivelt characterü költői oskola fejének 
tekinthetünk. Poésise, melly az elbeszélésben legszerencsésebb, finom, 
gyengéd, ingerlő 's azért éles és csipkedő i s , verse 's nyelve nagyré-
szént teljes hangzata és sima. Dryden követője 's szellemi rokonja Po
pé vol t , kinek elmés és correct módja Anna királyné ideje olta az ó-
angol Ízlést elnyomta. Kora fijai közül különböztetést érdemelnek a' 
csinos Addison, kinek picsája verseinél nagyobb sikerű volt; prior Gay , 
az eleven comiciis, mint mese- 's vig-játékköltő; Thomson, a' kedves 
természetfestő, és Swift sarcastico-humoristicus (gúny-szeszélyes) ön-
létüségében ; a ' m é l y érzetü , innepi merészségű Young, de rdigiosus 
pathosa gyakran dagállyá fajul; Allan llainsay és Bruce , a' jeles skót 
népdalnokok. A' 18-ik száz. közepe tájától végéig Akenside mint böl
cselkedő didacticus, Gray mint elegiacus, a' genialis Goldsmith , Arm-
strong orvos mint humorista, Penrose és Bitins mint lyricnsok virág-
zottanak. A' legújabb korba hajló időszakaszban, mellynek költemé
nyeit sajátos béljeg je lez i , a' „Leon idas" költője Glower , a' mélyen 
néző COWPER (1. e.) 's a' falusi vidámságit Bloomfield díszlettek. A' ki 
ezen költői szerzemények egészét al t tekint i , 's a' 60—70 évnyi időszak
ban , Ersébet uralkodása közepétől a' res taurat ióig, olly ragyogó ne
vekre talál, mint Shakspeare , Spenser, Sidney; meg kell vallania, hogy 
abban a' nemzetiség szembetűnő bélyegével jelezett óriási munkák jöttek 
a' világra. De máskép lehetet e e z , midőn azon boldog időszakban a' 
soktudásra való hajlandóság 's az azzal elválhatatlannl ösüvefuggő l>ü-
lönözés és egyessé tétel az egybegyűjtött szellemi erőt még meg nem 
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törte 's szerte nem szilálta, midőn a' mesterkélés nem bénitotta meg 
a' lélek szabad repültét , 's mozgalmak rengették a' nyilvános életet? A' 
polgári háborúk szintúgy erős lelkeket hoztak vi lágra, valamint viha
raik a' phantasia pillangócsillárou porait szertefuvalták. Erre a' fran
c/ja izlés finom illendőség! erőszakával csúszott b e , 's e lmés, kérke
dő és ragyogó stylus lett uralkodóvá, de egyszersmind regulásabb 's 
mesterségesebb is. Ollyas v i l ág i , város i , józan 's dévaj valami volt 
benne, mi a' királynak 's udvarnokjainak, kik a' vidám franczia udvar
tól jövének 's a' mély komolyságban kedveket nem le l ték , jobban te t 
szett. A1 gyengéd phantasia helyébe satyra 's sophismálás l épe t t , nagy 
lelki gerjedelmekébe mesterséges szavalás, Shakspeare világot ölelő , v i 
lágtörténeti nyelve helyébe Dryden személyességei és szatyárságai. Dry-
den a' maga idejében kétség kívül legnagyobb költője volt .Angliának, 
a' nyelv senkinek sem volt ugy hatalmában , mint nek i , 's ha honjának 
korábbi remekeit tartja szemei e lő t t , politicai pártoskodásokba nem avat
kozik , udvaroktól , játékszínektől félrevonul, örökké fenmaradandó osko
lát fog vala alkotni. Ama' külföldi stylusnak magasságpontja Addison 
volt. A' szorongás, soványság és korlátosság "s a' szenvedélyes és ra 
gyogó teljes hija egy nyomát sem mutatják , hogy Shakspearenek földi
je. Popé lelkesebb, több Ízlése van 's élénkebb; de phantasia 's szén ve- 9 
dély nélkül szűkölködik. Thomson az ó nemzetit idézte vissza, 's noha 
nehézkés vala, sok tisztelőt hódita pártjára. Young stylusában mind a1 

kettőből, abból, mellyet eredeti stylusnak mondhatunk, 's a' külföldi
ből volt valami, érzése 's szenvedélye nem ugyan, de gazdag phanta-
siája, melly a' helyet t , hogy könnyiided játékokban 's ragyogó képek
ben ömledezett volna, gyakran az epigrammaticumba 's hideg túlságba 
ment által. Ugy akart irni mint P o p é , de a' természet inkább Cowley 
és Shakpearehez utasi tá , 's azért forgonyság, természetesség hijával volt. 
Akenside 's Gray a' régieket utánazták. Collins és Goldsmith keveset 
teremtettek. Cowper lerázá a' franczia bilincseket 's szabadon 6-angol 
szellemben ira, 's szintolly sajátos nemzeti a' Skót Burns erdei dala. Azon 
idő tájban, midőn ezen két költő a' néző helyet e lhagyá, léptek fel las
sanként ama' dalnokok , kik Anglia jelen költői hírét megalapiták. Uj 
éledésével a' honi költőmivészségnek, melly egyenesen a' románoshoz 
hajlik , magában Angliában a' német mód és mivészség behatásáról hal
lattak szavak; de ha megfontoljuk, hogy azon ujulás idejében az ujabb 
német poesisből olly keveset esmértek 's még most is áltáljában véve 
olly keveset esmérnek, hogy a' német mivészség szellemét teljesen fel
fogni aligha lehetett , mit az angol critionsok ekkoriglani nyilatkozásaiból 
észre lehet venni, 's hogy egyesek, p. o. Coleridge, közelebbi já r tas
sága a' német literaturában itt semmit sem határozhat e l , ezen beha
tást igen nehéz elhinnünk, 's hajlandóbbak vagyunk i t t az ujabb mivclt-
ség, épen a' romános, egy ideig elnyomatott , de soha el nem nyomat-
hatandó belső lényének uj ébredését megpillantani. Ezen ujuláskor i s , 
mint mindég, a' teremtő költői szellem a' biráló szellemnél sokkal e-
lébbre haladt , 's az angol eriticának állapotját tekintvén, igaza lehetett 
az ujabb dalnokok egyik lelkesebbjének, Wordsworthnak, midőn költemé
nyeinek korábbi kiadásában ezt választotta symbolumul: Keqiie te ut mi-
retur túrba, laborét, hogy ne csudáljon a' sokaság, azon légy! De 20 
év lefolyta alatt — a' mint főképen az .^Edinbvrghrerietv1-'-- és „Qtrarterly 
reríV?t-"-ből láthatni — a' eritica szelleme is tisztáltabb l e t t , 's már rég 
áltlátták a' legközelebb elmúlt időszakok fonák poé'tai tendentiáját, és 
mind inkább nagyobbulni és fényre derülni latszikba' l á tha tá r , hol pár-
toskodó nézetek nem borongnak. Az angol eriticusok az uj költői idő-
s o k kezdetében, midőn közülök egy a' Musának szabadabb szárnyaltát 
látván, , . a ' poi'sis és eritica uralkodó systemájától való elpártoltakról" 
szóla, 's Popé „találó 's finom sajátossága" a' poesisben legmagasbnak 
tartaték,* néhány akkor fellépett költőket Wordsworth- , Coleridge- és 
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Sonthey-t, kikhez későbben Wilson is j á r u l t , tói oskolának (Lacke School) 
neveztek, mivel főkép az elsőbbek a' westmorelandi tavak kies környé
keit festék dalaikban. De e' viszony épen ezen költők valamelly külö
nös sajátosságában olly kevéssé alapul , hogy reá áltnézetllnkben nem is 
figyelhetünk. Ezen előszavak után egyes költők characterének előadásá
ba ereszkedünk. WORDSVVORTH William (1. e.), ki az uralkodó critirával 
legelőször lyrai balládáji miatt (1708) esett ellenkedésbe, már fellépte
kor a' gondolatok- 's kifejezésekbeli egyszerűség után való törekedése ál
tal különböztette meg magát , de minden elsőségei mellett , mellyeket 
gazdag, mély költői lélektől, nagyerejü phantasiájától 's gyengéd érzé
sétől vőn, gyakran áliránynak indult törekedése, 's őt hin játékosságra 
vezeté. — SCOTT Walter (1. e.), a' hősido dalnoka, első elbeszélő költe
ményeiben , mellyek hirét megalapították, , .Az utolsó szerelmi dalnok 
éneké t" az ó romancza szellemében dalolta, már itt is az előidó erköl
cseinek, szokásainak és életmódjának leírásában ama' szivreható hűséget, 
a' characterek , történetek és természet ábrázolásában ama' elevenséget 
mu ta t t a , mellyben a' brit költők egyike sem érte e l , csak azon romá
nok szerzője , mellyeket közönségesen nekie tulajdonítanak, de egyszer
smind története szövevényében nem mindenkor szoros öszvefüggést 's e-
reje mellet t , melty nyelvével mindég rokon, gyakran hijányokat, mire 
az ábrázolásban neki tulajdon élénksége könnyen vezérelhette, tüntetett 
ki. Egészen másként mutatkozott lord BvRONban (1. e.) a' költői szel
lem , melly eredeti saját erejére nézve amazét kétség kívül felülmúlta, 
's áltáljában időszakunk legnagyobb erejű költőji közé ta r toz ik , de ked-
vélye harmóniáját vad szenvedélyesség 's komor világszemlélet zavarta 
meg , a' mi főfeltétele a' mivészi miveltségnek és felemelkedésnek. Köl
tői tehetségét főképen elbeszélő költeményeiben, 's kivált a 'képek gaz
dagsága 's erős nyelv által első helyet érdemlő „Childe HaroId"já-
ban (1812) bizonyította be. De legélénkebb phantasiája 's heves érzete 
mellett is szemléleti nyugalom nélkül szűkölködvén , characlereinek hat
hatósan kitiiiiB éltet nem adhatott, 's önállásu, erős vonásokkal jelezett 
alakokká nem teremthette azokat ; lehetetlen vala ennek a' drámában is 
nem mutatkoznia , m e l l b e n próbákat későbben teve. — CAÍIPBKI.I. Tamás 
(1. e . ) , ki a' „Reménység örömei" (1708) 's még inkább ezen elbeszé
lő költeménye: . ,Wyomingi Ger t rúd" által lett esmeretessé, az ujabb 
költők közt legtöbb szorgalommal van a' kifejezés i r á n t , de ez által 
a' sziv szabad ömledezését meggátolván, gyakran szorongóvá leszen; 
más részről ellenben a' versek magas harmóniája 's érdeklő gyengédség 
érzékeny helyeken elsőségei közé tartoznak, 's kisebb költeményeiben 
kivált gazdag phantasia 's gondolatok telje ragadja el az olvasót. —• 
SOUTHEY Róbert (1. e.) Scott ntán legtermékenyebb elbeszélő költő, sze
rencsés akar a1 természetből vett, akar önphantasiája teremtette nyugal
mas scenák rajzolásában, csak hogy sokszor tarkák 's halniozottak képei, 
's az ujabb költők közt leggyakrabban a' hiu csillám 's izlés eltévesz
tenének vétkébe esett. — C O L E R I I I G E S .T . (I. e.), kinek tehetsége a' ret
tentőnek .'s emberi szivbe mély pillantásnak festésében j e l e s , szintolly 
gyakor t a , mint Southey, kit mindazáltal mint költő felülmúl, a 'szörnye
tegerire 's enyelgőre ragadtatta magát. — W I I . S O N John (l. e.) fényes talen
t u m , elbeszélő 's leíró költeményeit (főkép „T/>e üle of palms" 1816 
és „77/e city ofthe plague<-<- 1816) a'Wordsvvorth kezdte hangon dalol
j a , 's t á rgya i t , mint e z , a' nép érzései- 's a' magányos élet örömei
től szereti kölcsönözni; 's noha , kivált vidám tárgyaknál elragadtató ér-
zeményének gyengédsége , a' kifejezés egyszerűsége 's ereje után való 
törekedéslien sokszor átfogást teszen. — MOORE Tamás (l. e.), Irlandi, 
hírt nyere ritka gyengédségii 's melodiás alkatú versei által (Anacreon 

- fordításában, epistolájiban és odájiban) ; későbben hathatós 's gyengéd 
irlandi népdalaiban elkerülte az erkölcstelenségeket, mellyeket méltán 
feddenek ifjabb énekeiben; egy elteszélő Jkölteményében .,Lalla EooW, 
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maga9b orientális irányt von, de a' csilláin, erőltetett elméssége 's igen 
tarka képei ritkán szivrehatók. — CRAIÍBE György (1. e.) , noha festé
seiben a' módolgatástól nem egészen m e n t , egyszerű 's értelmes nyel
ven leghívebben, legélénkebben utánazza a' természetet , és az emberi 
sziv 's legtitkosb gerjedelininek igen finom vizsgálója, mind a' mellet t , 
hogy a' miniaturfestés néha kicsikéssé fajul, 's a' tárggyal együtt mé
lyen aláhanyatlik az ábrázolás. A' legújabb költők közül még említen
dők : Roger Sámuel, Leigh H u n t , Bary Cornwall, Percy Bisshe Shelley -
(mh. 1822), Barton, W i t í e n , Montgomery, Clare , Hoog ; a 'Tomáuirók 
Radcliffe Anna, Edgeworth Mary , lady Morgan, Scott számtalan utá-
nazójit elmellőzvén, A' neki tulajdonított Waverley-novellák fényes idő
szakot tesznek a' literatura ezen mezején. Az Amerikai Washington 
Irving Scott szellemi rokonja, de még is sajátos, 's a' nemzetibb COOPER 
(1. e.) románjainak csak formája emlékeztet az angol előképre. 

3) A n g o l j á t é k s z í n . . Az előbocsátott áltnézetben a ' játékszini 
költés és előmenetele nincs ér intve, hogy a z t , mint legmagasb mivészi 
alkotást, egészben vizsgálhassuk. SchlegelW. A. lelkesen méltatta „J0ra?n. 
Viirlesungen'" czim.il í rásában, niellynek útmutatását e' czikk. magyar 
fordítója is követ i , más magyar criticusnak hagyván az angol játék
szini költőkről saját véleménye előadását. Mint mindenütt , Angolország
ban is vallásból eredt a' színjáték, 's ehhez csatlódott legelébb, jóllehet 
drámai játékok némelly nyomai (mint , a' niellyeket Walesben iiiterlu-
desnek neveznek) romai időszakra mutatnak. 'S igy a' moralitiei és my-
steries kezdek meg a' drámai költést. Elsőnek tartják Sz. Katalin csu-
dajit. VIU. Henrik alatt ^Every maiit'-'' emiitik mint elsőt , ezt „Hycke 
.icornsli és ,,ItiterludeÍL követ te , azután VI. Eduárd alatt ,,Jhsfy juven-
<«.!"; azonkívül sok tragicomoediák. Már 1551 Still „Gnr ton koinaas-
szony tő jé t" említ i , .inellybeii minden alatlvalósága mellett i s , ugy ál
lítják, sok a' furcsálkodás. Az antik tragoedia formájában is tettek né
melly gyenge próbákat. , ,Forrex és P o r r e x " vagy „Gorbodue szomorú 
j á t éka" , Ersébet első időszakából, valamint „Mustapha" lelketlen volt. 
A' „Spanyol tragoedia" volt az,első komoly darab , de bizonytalan és da
gályos ; Lilly „Campaspéja" édeskés és elfacsart; Maiiow ,,11. Eduárd
j a " müvészségtelen , de hiv és egyszerű, többi drámai dolgozásai vad és 
merész alakúak. A' Sbakspeare előtt feltűntek 's idejebeliek közül Green, 
l i eywood, Decker , Rowley, Peele 'sm. emlitendők. Az angol játék
színnek voltak ugyan macbineriáji, de tulajdonképi decoratióji nem- Mert 
egy kis távolnyira a' falaktól szőnyegek függenek. Hátul emelt hely va-
la. A' játékokat nappal aj ták. Földszinti ülések (parterre) szabad ég 
alatt valának. Az öltözetet legfeljebb tollak vagy rózsák a' czipőköu külön
böztetek a' közönségestől. Asszonyi szerepeket fiuk játszanak. Felvonás 
közben muzsika nem hangzék. így taláiá Sheakspeare a' játékszínt. 
Hogy időszaka miveletlen volt , nem állithatjuk. Ersébet kormánya a-
ldlt kereskedés és hajózás által virágzott Anglia. A' rég iek , valamint 
az Olaszok és Spanyolok mivei iránt fel vala az Angolok kedve ingerel
ve. A' társasági szellem merész , e rő s , déva j , elmés vol t , 's ha Sbak
speare némelly abrázolatibol ítélünk , csinos udvari tónus is volt. Mert 
bár mennyire emelkedjék óriási nagyságában a' költő időszakán felül, 's 
bár legmélyebb rejtekeiben szunnyadozó csirájit hozza napvi lágra , soha 
sem állithatni, hogy azzal semmi r égben nem függ öszve. Shakspeare 
még elébb nem csak mint drámai költő különböztette meg magá t , mint 
Hlyen pedig köz tiszteletben részesült. Ez és játékainak fényes fogad
tatása, az előadás olly csekély eszközei mellett , ismét bizonyítják , hogy 
időszaka durva 's miveletlen nem lehetett. Nincs itt helye ezen költő 
elérhetetlen fensége után indulnunk , sem az ő felette fenforgó némelly 
előítéleteket niegczáfolnunk ; miveltsége, mint minden egyes nagy mivelt-
ság, az idő 's história bilincsein keresztül 's tul hálada. Csak azt je 
gyezzük m e g , hogy munkája a' világi és lelki nézeteket olly harmónia-
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ban mutat ják, mellyben ezek ó'rökké egymásban tükröződnek 's egymás 
symbolumaivá lesznek, mi által a' valódi magas költői "szellemnek lénye 
bebizonyul. Szivesmerő nagy volt , charecteristicája mélyen ható 's igaz; 
kifogyhatatlan benne az individualisálás te l je , ebben aligha utóiérte va-
lamelly köl tő: olly veleje ez a' drámának, melly feloldásul van.téve 
az ujabb dráma elejébe. A' 34 közönségesen neki tulajdonitott darabon 
k ívü l , még talán többe is befolyt. Némelly másnak is tőle eredése bizo
nyos. A' Németek közt Tieck kezde legelőször némellyeket napvilágra hozni. 
Schlegel oda ezeket számlálja: „ P e r i c l e s " , „Londoni elveszett fiu," 
„ L o r d Cromvvell T a m á s , " „ S i r John Oldeastle," „Szonioru Játék York-
shireben." Némelly t á rgyaka t , ugy látszik, újra dolgozott ki. llly mes
ter l évén , nem tetszhetik valótalannak, h o g y , a' mint fen van mondva, 
az egész angol poésisen többé kevesbbé az ő szelleme lebeg keresztül 
és végig , és még is utói nem érve ; mert más talentumokat is az idő 
változott iránya 's hijányaik elfelejtetének. Bebizonyul ez Shakspeare 
egykojujin és az utána jö t t eken , 's őt mintegy ezek középpontjának 
nevezhetjük. Többen ezek közül utánazóknál nem egj'ebek, Chapman, 
Homerus fordítója, irá „Az Özvegy könnyei ," kitetszik ebből comicus 
esze; Heywood szomorú játéka : , ,A ' jóság megölte asszony", mivész-
ségteleu és könnyű, irt ezen kivül 220 darabot. Ben Johnson, kit Shak
speare becsüie, gyámolita és buzdi ta , azt vé l t e , hogy mesterén felül
emelkedett , mivel több oskolai tudóssággal birt. Szorgalmas, criticus 
és munkás volt ő, de kellem és pathos híjával, mint „Catilinája és} Se-
j ánusa" bizonyítják. A' r ig játékban jelesb l e t t , noha nehézkés, ro
m a i - g u n y u , 's szövevény hí ja , hihetetlenség és Czirkalniazas bősége 
maradtak tulajdoni. Beaumont és Fletclier, kik már Shakspeare ide
jében 50-néI több darabot írták 's mind inkább közeledtek hozzá , ter
mékenyek, könnyük és hajlékony ok voltak, csak hogy mindenkor a' ha
tás t vették igen nagyon számba. Ezek is jelesebbek voltak a' vig já
tékban , kifejezések természetes , de szemérmetlenség 's illetlenség bé
lyegzi dolgosásaikat. , ,A ' két nemes bá tya" , „Az égő mozsártörő hőse" , 
a' „ H ü juhászné" darabokról Schlegel bővebben khnondá Ítéletét. Ezekhez 
igen hasonlók Massinger és Shirley. Ezen régi sorbeli költőknél bizo
nyos elevenség és természetesség található , melly a' dialógus szökdösé-
seiből és rendetlenségéből származik, 's rajta a' szójáték felettébbi sze
retete tűnik szembe, stylusok többnyire könnyű fordulatú és képzett, 
néha feszes és czikornyás, gyakran keresve rövid, de szerencsésen oda
vetett képek emelik, áltáljában őszinteség és csín színezi. A' Purita
núsok miatt 1047—60 zárva maradtak a' játékszínek, most II. Károly 
udvari tónusa jőve divatba, melly a' mivészségbe is áltme'ne, ezen tónus 
erkölcssértő 's illetlen vala. Asszonyok is hódoltak annak, mint miss Behn 
és mrs Centlivre. Davenant az operamuzsikát hozta b e , 's a' decora-
tiókra nézve javításokat tett. Dryden sokáig a' közönség kedvencze ma
radt . Hibájít eléggé megfeddte az elmés herczeg Buckingham az ő drámai 
próbájában (The rehearsal). Ót elejénte Otway utánazta , ki a' szó tu
lajdon értelmében éhen holt meg. „Megszabadított A^elenczéje", „Árvá ja" 
'sat. némelly jó képességet mutatnak, 's nincsenek mély érzés és sajá
tos rajzolás nélkül , de sok illetlenség bélyegzi azoka t , 's öszverakás 
híjával vannak. Most Wicherley és Congreve lettek esmeretesek, de 
ők is vig játékaikban több kevesb I rkölcs te len t , illetlent és dísztelent 
ültettek ált az utánok jö t t ék re , kik Farquhar , Vanbrngh, Cibber, Steele 
'sin. Illendőbb, de egyszersmind szárazabb a'vig játék Anna alatt. COLMAS 
(1. e.) mint derék characteristicus esmertette meg magát. Garrick Shak-
speareen, a 'mint lá tszik , igen hiti, személyes, korlátos nézetek szerénfc 
vál toztatot t , 's maga is irt a' játékszín számára. Foote vig játékainak 
előrajzai és végzete resten vannak odavetve; a' characterek eredetiek 
és szeszélyesen vannak individuálisáivá. Cumberland nyelve világi 's tar
sasági tónuson hangzik, de futólagos 's szívtelen dolgozása. Sheridan 
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comic. esze jelesebb. Ha az idézett költőkhöz még néhány tragicust 
számlálunk , a' játékszín történetei meglehetősen ki vannak merítve. Meg-
nevezendők: Rowe M. mh. 1718, Shakspeare csudálója volt ő , 's érzé
keny és szivreható. Addison „Ca tó ja" franczia szabásig d a r a b , 's nincs 
benne semmi romai. Thogison igen t isz tá l t , de inkább olvasó, mint 
néző számára való. Szintolly kevéssé jeleskedik Young. Lillo házi és 
polgári életbéli jelenéseket mesterkélt virágos nyelven ábrázol t ; Moo-
reben characteristicája és helyezete dicséretes; Brooke darabjaiban a' 
szenvedélyes, gyakran szavaló nye lv , Claron Hillben a' regulásság és 
tisztáitság, de nincsen benne szenvedélyes erő. A' legújabb időkben 
Angolországban is mind inkább hanyatlott a' drámai mivészség. Az ural
kodó irány a' külső életre és viszonyaira, főkép a' kereskedésre 'sat. 
folyvást az m a r a d t , ha a' legközelebb lefolyt esztendők itt némelly a-
kadilyokat tettének is. Valamint a' régi melódiákhoz, vagy határozot
tabban szólván, az igazsághoz, egyszerűséghez és erőhöz való vissza
térés, mellynek feltételei az idegen formák elhagyása 's a' lélek belse
jének vizsgálása, altaljában szerencsés következésü volt a' költűmivész-
ségre nézve, igy a' drámát is felkölthetik vala, ha a' régi útra vissza
térnek , de a' mi időszakunkba csak szikrák viíáglottak által a' dúsabb 
előidőkbíil, mellyek még olly draimiköltőt sem ébresztenek, ki azon idők
nek csak halványabb csillagai közt is mutatkozni merne. Visszatekint
vén a' legközelebb eltelt időszakokra, lá tsz ik , hogy az angol dráma 
egyszázadnál régebben csaknem egészen megszűnt, midőn Dryden és 
Otway czélt nem ért próbatételei u t án , Addison, Thomson és John
son még szerencsétlenebbek voltának. Congreve, Young, Home tragoe-
diáji csaknem egyedül állnak a 'múl t században's az emlékezetben csak fé
lig élnek, 's minden v f á sa ik gyengébb aljasodott időre mutatnak, melly-
ben Shakspeare tiszteltetése is hanyatlóbb lett. Végre visszatértek a' 
régi kútfőkhöz. Massinger , Beaumout, Fletcher (1812), Ford (1811), 
's más korokbeiiek munkájinak kiadásai pótolták ki az érzet t . szüksé
ge t , 's szmátalan szomorú játékok , régi remekek fejtegetett utánazásai, 
láttak napvilágot. Első volt Baillie Jobanna, jeles költői tehetséggel 
megáldott skót asszony, ki 1802 olta szomuru jétékokat ada k i , mel
lyek mindenike egy különös szenvedélyt ábrázolt^ azután hasonló plá
num szerént vig jétékokat bocsáta közre ; de iliy plánum bilincsekbe 
véri a' le lket , mellyekben minden kelleme mellett egyes helyezetek-
ben könnyen 's szabadon nem mozoghat. Ehhez járult ama' fonák tö
rekvés , mellynél fogva tragoediájikban régi honi költőjik stylusát az 
u. n. classicus irók módjával egybeolvasztani igyekeztek. Az ó - ango l 
színjáték hasonló utánazásait , mellyek nincsenek érdem nélkül , Cole-
gridge, („Lelki esmeret fundálása") , Maturin („Bertram és Manuel") , 
Cornwall („Mirandola") , Milman ( „ F a c i o " ) , John Tobin („Uoney-
moon") ad t ák , de hihető csak az utói nevezettek 's Baillie Johanna ma
radnak fen. Példányaikat mind addig el nem é r i k , mig olly kifüuő 
uiáuazók maradnak, 's nem annyira előképeik szelleme után törekednek, 
hanem csak sajátosságaikat majmolják; nem ugy i rnak , mint amazok 
fognának most imi , hanem mint ők magok irtak volna 200 év előtt. 
Már most Byron és Scott is az ujabb drámaköltők sorába léptek. A-
maz 1817 ol ta , mikor Mansfreddel lépek fel először „ F a l i e r i t , " „Sarda-
napa l t , " , ,a ' két F a s c a r i t , " „ K á i n t " (1822) és „ W e r u e r t " 1822 adta 
ki , de ha egyes jelenések jelesek i s , áltáljában drámai hatás nélkül 
szükö'ködnek, 's a' characterfestésbeu nincs kiilönbféleség. Scott „Hal -
Iidon llilljében" (1822) ama' régi észrevételt jut ta t ta észbe, hogy jeles 
roinanirók majd soha nem voltak egyszersmind jó drámaköltők. Ha azon
ban visszapillantunk mind'ezen próbatételekre, mellyek legalább a' régi 
borostyánkosz írnkhoz vezető' utat sej tet ik, inkább elő-, miílt visszame-
telt válhatunk, 's reményijük, ha a' sejtés lelkesb és merészebb szelle
mekben létre valósul, koszorúkat vivaudanak. A 'v ig játék mezején szint-
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olly szegény rolt az aratás időszakunkban, hol a' szárazság és gyenge-
• ség mellet t , melly minden próbatételen szembetűnik, Farquhar és Van-

brugli vig játékaiban az elmésség és élénkség a' visszás korcsok ellené
re is inkább tetszett. Az angol játékszín jelenkori állapotjárói jeles 
észrevételeket adott Tieck nDramaturgitc/ie Blatterli 2 köt. (Vö. LON
D O N , Játékszín,) 

A' Britek prosája ifja 's a' Biblia és classicusok fordításain 
kezdődik. Némelly eldődök után Ersébet és Vi l i . Henrik időszakából 
(mint Raleigh, Habington (inh. 1054), Drummond mint historicus , Hall 
Jósef mint egyházi szónok) a' bekövetkezett polgári, mozgalmak, sok
oldalú gyakorlat által könnyű fordulatú alakot nyere a' prosa, 's a' dia
lógus Shakspeare dramájiban már korábban az időn megelőző tökélyre 
jutott . Mil ton, Cowley , a' nagy tudományú Bacon, Hobbes, a' diale-
cticus , 's a' statusi ékesszólás atyja Algernon Sidney említést érdemelnek. 
A' 17-ik század vége felé 's a' 18-ik elején mindég tisztáltabbá lesz 's 
finomul a' p rosa , 's kivált a' statusi ékesszólásban nagy politicai fon
tosságot nyer. Ide tartoznak az egyházi szónok Tiilotson, Teaiple mint 
politicai i r ó , a' philosophus Locke , a' classicus miveltségü Sbaftsbury 
's a' történetíró Gilbert Burnet. Az időszaki és héti irasok csinos pro
sája Steele 's Addison olta nyer miveltetést. Ezen periódusba valók 
Swif t , Goldsmith 's a' románirók Richardson, Fielding, Smollet; továb
bá a' humoristico kedvélyes Sterne vagy Yorok, az egyszerű 's értel
mes Chesterfield , Home, az aestheticus és moralista, Hurd, a' Cicero-
nianus , a' tudós Johson, Smith Adam, a' inoralphilosopbus , Fraklin 's 
a' statusi szónok Bürke. Egyéb statusi szónokok közt megkülönböztetést 
érdemelnek: Walpole R o b , Pi t t Will. (gróf Chataai), F i t t Will . , Fox, 
Sheridan 's m. (Vö. fen I. HISTÓRIA.) 

A N G O I . r. O V A K . Britanniában s o k , 's lehet mondani, minden nemű 
lovak vannak, a' legnagyobbaktól a' legkisebbekig, a' leglassubbaktó! a' 
legsebessebbekig. Az angol nemzet józanon számító 's huzamos munkás
sággal végrehajtó igyekezete azt vitte véghez, hogy most a' használás 
mindenféle nemeire saját lovakat nevel, mellyek egymás közt végetlenül kü
lönbözők, de mindenik tulajdon czéljának egészen megfelelő formával 's 
tulajdonnal bir. Az angol ló mind igen nagy divatban léte , mind valódi 
jósága miatt sokakat érdekel , 's azért eredete 's mostani állapotjának 
tudása számosoknak hasznos 's nem kevésnek szüks ;ges. Angiiának ere
deti lovai hasonlók 's hihetőleg egy fajuak voltak Német- 's Fianrzia-
országéival. Régi időben különös kijeleltséggel nem birtak. Az állat
tenyésztésben sikerrel javító Angolok igyekeztek ezen eredeti lovaikat 
különböző szükségekhez 's szolgalatjukhoz alkalmasabbakká tenni, 's ált-
l á tván , hogy húzásra nagyobb 's izmosabb, lovas alá sebesebb 's kön
nyebb , de azonban erősebb lovakra van szükségek, iliy tulajdonuakka 
igyekeztek lovaikat tenni ; azt egy felől uj fejők országokba hozatalával, 
más felől czélirányos páros í tás , nevelés 's tartás által eszközölték. Nye
reg alatt 's hámban sebes menésre használandó lovaikat napkeleti vérrel 
javították; nehéz teherhuzásra frieslandi 's flandriai fajokat hoztak. A' 
versenyezés és lovon vaió vadászat még hajdani időben is divatban léte 
által sebességet, győzőséget már rég igen kellő tulajdonoknak esmértek 
lovaikban, midőn azok még más országokban kevés becsben voltak, 's 
ott inkább csak pompás forma 's mozdulat kellett. Epén versenyezésben 
's lovon vadászatban tetszett k i , hogy az elejénte Britanniában szinte 
csak történetesen hozott napkeleti lovak 's azoknak ivadékai minden ho-

l niakat 's másokat sokkal felülmúlnak. Így lett a' versfutás 's vadászat 
lovaik javítására azon inditó o k , melly nélkül az angol lovak bizonyo
san mostani tökéletességekre nem jutottak volna. Sebesség, győzőség, az 

férő ezen két jelenéseinek illy bizonyos próbáji nélkül az Angolok is, 
mint mások, lovaik 's fajaik megváltoztatásában, csak a' látás nagyon 
habozó Ítélete bizonytalanságára hagyván magokat , Jezen fótiilajdqnok tt 
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lovaikban nem orökösithették volna. Országiások már a' IÍ5-ik század 
közepétől fogva igyekezett lovaik javí tásán, de csak példaadással, 
jutalmak kitevése 's örökösitése által. Már 1. Jakab alatt a' versenyezés-
beti magokat legjobbaknak bizonyított lovak pályadijakat kaptak. Ezen 
jutalmakat, inellyek apró arany harangokból állottak, 11. Károly 1648 's 
1084 közt 150 ft. sterling értékű ezüst billikomra változtatta ál tal , melly 
példát több grófságok 's városok is követtek; 111. Vilmos 's Anna király
né alatt nevekedett ezen dijak száma. 1. Györgytől fogva illy 100 ft. st.-
ből álló királyi jutalmak Angliában 's Irlandban 42-őre mentek. Csak 
li . György idejében elegyedett törvényhozás a' lovak dolgában, midőn 
az már egész virágjában vol t , bizonyos rendszabásokat határozván a' 
versenyezésre nézve. Soha Angliában az uralkodás nagy országos méne
seket nem áll í tott , méneket országszerte nem t a r t o t t , sem katonalovak 
nevelésébe nem elegyedett; de 'az egyes személyeknek szabad mnnkál-
kodási közt engedett , 's az igyekezetet czéiirányos jutalmakkal serken
tette. Napkeleti ló legelébb 1. Jakab idejében hozatott Angliába, utóbb 
II. Karolj' mr. Ferwick lovászmestere által több napkeleti mén t , főként 
kanczát hozatot t , melly utolsók royal mares név alatt maradtak emlé
kezetben , mint a' mostani televérlovak törzsökanyjai. Egyes szemé
lyek által is feles számú napkeleti lovak jöttek az országba. Ezen idő
től 1740-ig hozattak Angliába azon napkeleti mének , mellyektől szár
maznak Britanniának minden mostani nemes és nemesitett lovai. Ké
sőbben is sok arab ló jöt t be, valamint most is illyekkel feles próbák té 
tetnek ; de 1740 fogva egynek ivadékai sem érnek fel semmi tekintetben 
is az elébbenieknek fajaival. Három főtörzsöke vagyon a' mostani angol 
lovaknak: u. m. B . y e r l y T u r k 1689 hozatott Angliába, ennek nem
zetsége mostan Herod név alatt esmeretes , melly hires ló neki m;i-
sodunokája 1758 született ; D a r l e y A r a b e r , ezt 1705-ben mr. 
Darleynek testvére, ki külföldön egy kereskedő társaságnak volt bizto
sa, hozta az országba, ő vadásztársaságnak lett tagjává, 's vadászat c/.él-
jára szerzetté ezen lovat , ettől származtak Angliának két legnevezete
sebb lovai Ecclips és Childers; G o d o l f i n A r a b e r , mellyet lord Go-
dolfin lovászmestere Anna királyné idejében Francziaországban vet t , hol, 
a' mint mondatik, taligába volt fogva. Csak történetesen fedeződött fel 
ezen nagy értékű ló valódi becse: 1731-ben a' Hobgoblin mén mellett 
próbáló lévén egy Roxána nevű kanczának azon mén helyett tőle esett 
csikaja, melly versenyezésben annyira kijelelte magá t , hogy ezen addig 
becs nélkül volt arab ló temérdek áruvá vált 's utóbb a' leghíresebb lo
vaknak lett nemzője; későbbi maradéki közül Matshem volt leghíresebb, 
's erről neveztetik ezen harmadik nemzetség. Nincsen egy jó televér, 
de sőt félvér angol ló i s , melly e' három lótól 's többnyire több ága
zatokban ne származnék. Ezen három legfőbb fajakon k ivül , több má
soknak is maradtak ivadékai, mellyek az elébbeniekkel elegyittettek, 
millyenek: Curwen-, Thoulouse-, Compton-barbok-, Dodsworth-, Cullen-, 
Coomb-, Chillabi-Araberek, Selaby, Helmsley, Belgrád 's Lister Turk, 
mellyet II. Jakab idejében Berwicki berezeg Buda vára ostromakor 
szerzett , 's még mások. Az emiitett napkeleti mének 's kanczák, hogy 
melly tájból valók lettek legyen, tisztán tudni nem lehe t , mivel némeiíy 
xörök, más barbariai , meg más arab név alatt maradt emlékezetben ; de 
hogy legjobb 's tisztább eredetűek voltak, bizonyítják maradékaik. Az 
angol ló e' szerént származására nézve háromféle: 1) T e l e v é r (thou-
rough breed). Ezek mind az emiitett napkeleti ménektől 's kanczáktól 
veszik eredeteket, semmi régi honi vagy más idegen vérrel történt ele
gyítés ezekben nincsen, a' mint ezt a' már egy századtól fogva esz
tendőnként megjelenő versenykönyv (Racing Calender) , Williani Pick 
Turf Registere 's a' köz ménes könyv (General Stud Book), mellyekben 
minden valaha Angliában élt 's most is élő televérlovak fel vannak 
jegyezve, bizonyítják. Ezen könyvek egész köz tudással , következőleg 
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a' legnagyobb bizonyossággal írattak. Annyira köz tudás tárgya volt ott 
elejétől fogva a' lovak állapotja 's származása, 's olly kiterjedt az ebbe
li részvétel , hogy ezen nemzetségi lajstromok a' valótól soha sem tá
vozhatván, a ' legnagyobb hitelességgel bitónak. 2) T i s z t a é j s z a k i 
s z á r m a z á s ú a k . 3 ) E z e k n e k a ' n a p k e l e t i e k k e l p á r o s o -
d á s á b ó í s z á r m a z o t t a k . A' televérüek az által tartattak mind ad
dig fen, hogy az emiitett nemzetségek egymás közt elegyittettek, mind
azáltal a' vérségi közel atyafiság egybepárositása mindég clkerültetvén. 
Ezen lovak számtalan próbák 's példák bizonyitása szelént most legse
besebbek 's leggyőzősebbek minden országbeli lovak között. Az arabo
kat , mellyektől származnak, sokkal felülmúlják, a 'mint azt az Angliában 
gyakran tett 's Indiákon naponként történő feles próbák bizonyítják. 
Ezen különösnek tetsző jelenést leghihetősebben nem az okozza , mint
ha ama' régi arab lovak , mellyeknek az angol televérek tisztán megtar
tott maradéki , a' most próbára kiállottaknál sokkal jobbak lettek volna, 
hanem hogy ama' napkeleti törzsököknek mostani ivadékai szinte 200 
esztendős értelmes tenyésztés , megválogatás 's helyes vélek bánás által 
amazoknál sokkal jobbakká vál tak, ,'s magokban fenálló, maradandó és 
semmi újítás vagy idegen vér által történendő nemesítésre soha nem szo
ruló fajt formálták, mellyre Angliának igen kedvező éghajl.itja 's derék 
eledele nagy befolyással volt. Sebessége ezen lovaknak olly nagy, .hogy 
jó futó ló egy angol mértföldet (= 818 posonyi öl) közönségesen két 
minutum alatt megyén, 's így minden secundiimban 44 lábat — de van
nak pélíák ennél sokkal nagyobb gyorsaságra', a' hires Ecclips vágtatá-
sa minden ugrásával 25 lábnyit haladott , 's mivel ezen ugrást minden 
minutumban 140-szer, vagy is egy secundumban 2 1/5 -szer t e t t e , te
hát sebessége 58 'f lábnyi volt minden secnndumb. vagy 3500 1. egy 
minutum a la t t , és így egy angol mértföldet 1 minutum és 30 'fa secuu-
dum alatt futott. A' Childersnek haladása 82 ' / , lábnyi volt egy secun-
díim 's 4950 lábnyi egy minutum alatt. Ezen ló egy angol mértf. 64' 
secudum, a' nevvmarketti Beacon Course.ot C— 3Ü07 posonyi öl) 7 
minutum- ' s 30 secundumban szaladta el. Nem csak sebes futásra, de 
más szolgálatokra is az angol televérló legalkalmasabb. Az angol róka-
's szarvas vadászatokban, hol rossz helyeken sok és veszedelmes ugrá
sokban a' lovak ereje , győzős volta 's ügyessége a' lehetőség legfel
sőbb pontját kivánja meg , ezen lovak jelelik ki magokat leginkább. Ka
tonának 's utazásra is igen j ó k , hogy ha ezen czélok szeréut szok-
tattatnak 's t a r t a tnak ; de ez elkerülhetetlenül szükséges, mert a' csak 
versenyezésre gyakorlott ló, egyszerre egyéb szolgálatra fordíttatván, sem
mire sem alkalmas. Nagy gonddal 's kényesen tartott lovaknak idő 's 
egyéb viszontagságokhoz mindég lassan kell szokniok. Az angol televérlo
vak többnyire 15 és 16 marok közt lévők, színek nagyára pej, sárga, feke
t e - szürke kevés, fakó, tarka 'sat. nincs. A' jegyesek nem ritkák. Egész 
formájokon látszik napkeleti eredetek, csak hogy a' jó tartás 's a' fajra 
szántaknak szorgalmatos megválasztása által az eredeti napkeletieknél 
altaljában sokkal nagyobbak, izmosabbak. Igaz , hogy formájokban azon 
kellemes kép , melly a' napkeletieknek látására mindenkit annyira gyö
nyörködte t , nem mindég feltalálható; de ez az Angolok tenyésztésbeli 
cselekvő módjának következése, ók sebességet 's győzőséget, 's a' mi 
ezeket szüli, ár-: erőt 's egybehangzó testállást becsülvén 's keresvén 
leginkább, fajra használandó lovaiknál is erre ügyeltek főként. Olly kül
ső formákkal, mellyck a' belső tulajdonokkal szoros egybeköttetésben nin
csenek, mint szép fül, fő 'sat. kevesebbet gondoltak. Ez által az eredeti arab 
lovaknak ezen saját szépségekkel Angliában lévő maradékai közül so
kan nem nagy mértékben bírnák; de ellenben ezen vesztés helyett azt 
nyerték, hogy az arab lovaknál gyakran meglévő hijányokat, mint szűk 
melyet , cgybe'álló hátulsó térdeket , lapos 's alacsony marját , ingó la-
poczkákat, j ó r é s z t levetkeztek. Alkotások 's formájuknak olly leírását 
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tenni , melly minden angol lóra i l l jék, nem lehet , mivel egyáltaljában 
lovaknál a' különböző fajok esmertető jelei nem olly kivétel nélkül min
denben feltalálhatók 's szükségesképen meglévők, m i n t á z o k , mellyck 
egy állatuemet a' másiktól megkülönböztetnek. Kevés olly esmertető je 
lek vannak, mellyek mindenben megvolnának. Az egjesreszekben 's 
azok egybeszerkeztetéséhen nagyon sok különbségek lehetnek. A' mi 
leírást a' televér angol lóról tenni l ehe t , azt csak jól alkotott 's a' 
tökéletesség képzetéhez inkább közelítő egj^es lovakról lehet érteni ; de 
nem ugy, hogy ezen rajzvonások minden lóban mind meglennének, 
és hogy azon lovak , mellyek illy leírástól különböznek, rosszak vagy 
éjen nem azon fajból lennének. Olly esmertető jeleknek, mellyek ki
vételt szenvednek, nem igen lehet felvenni a' száraz főt, az inak látható 's 
hassal nem terhelt fekvését, hus és lombosság nélkül lévő lábakat, 's' bő
röknek vékony- és feszes vol tá t , valamint a' szőr lágyságát. Különben 
fejek többnyire egyenes , szemek s zép , tekintetek eleven, nyákok kön-
m ü , 's a' testből épen olly szabadon van kinőve, mint a' fővel hajlé
konyan egybekötve. Rövid és Sastag nyak ritkán található, marjók ma
g a s , derekok rövid 's e r ő s , lapoczkájok száraz , 's olly résültesen elő
renyúló, hogy ha a 'marj tói egy perpendicularis linea bocsáttatik, attól 
az első iáh honaljáig hat 's több hüvelyknyi is marad. Ezen linea hossza 
vagy mélysége némellyeknél egyforma, sőt több a' láb hosszaságánál. Nem 
laposan fekvő oldalcsontjaik testeket kerek bolthajtásra formálják, 's 
az abban lévő belső részeknek szabad és tág fekvést engednek. Lábaik 
szárazok, csontosok, térdeken felül inasok és szélesek, valamint térdek is. 
Láiiok szára gömbölyű 's az a' mellett fekvő in merő 's látható. — 
Siklájok nem felette rövid , de nem is lehajló. Keresztcsontjuk hosszú, 
egyenes, — források olly szoros , 'hogy a' csipő 's oldalcsont' közt alig' 
van némellynél egy hüvelyknél több hézag. Hátulsó ezombjok inakkal 
teljes, széles és hosszú. Hátulsó térdek száraz, t iszta; de izmos és erős. 
Körmeik nagyára j ó k ' s kemények , inkább öizveszorulásra, mint ellaposo-
dásra hajlandó. Serények ritkán tömött. Farkokat többnyire szépen hord
ják , kivált megállapodott korokban. Sziigyök kerek 's tel jes, 's a' 3—4 
esztendősöknél gyakran még keskeny is —- de neki tölt korosabb lovak
nál széles, valamint inakkal hatalmas hátulsó czombjaik is. Lábaik állása 
egyenes , de elől tübször lehet a' körmök és siklók kifelé, mint befelé 
állásának hibáját találni, —• a' hátulsó térdek öszveállása ritka. — J á r á 
sok könnyű, egybehangzó, 's pattanó erőt mutat. Soknak ugyan mené
se meredt és feszes, de kerek és szabad mozdulat legbecsesebb. Van
nak angol televérlovak, Mellyek ezen leírásnak kevéssé felelnek meg, 
keskenyek , vékonycsontua'k, hosszulábuak, lapos- és nyiilttestüek. E-
zek közül némellyek rövid távolságra könnyű teherrel való futásra nagy 
sebességgel bírhatván, Britanniában hol a' versenyezés olly nagy divatban 
vagyon , nem egészen haszontalanok. Csak ugyan becsek ott sem nagy, 
de futáson kivül egyéb szolgálatra főkép pedig fajra épen nem valók. 
Természete a' televérlovaknak többnyire j ó , de helytelen vélek bánás ál
tal gyakran gonoszokká válnak, menni szele tnek, a' verést nehezen tű
rik. Ritkán tanezosok. Ara a' televérlónak igen különböző, még próbá-
latlant 's ol lyat , melly vagy nem sokat igér , vagy futásban magát ki 
nem jelelte, meg lehet 50 -100 fonton venni , sőt gyakran még sokkal 
olcsóbban is; ellenben a1 kijelelteknek győzedelmeik mennyiségeihez vagy 
ivadékaik jóságához képest 100 fonttól 3000-ig felniegyen ára (pénzünk 
szfi'ént több 30,000 pengő forintnál), melly temérdek ár megfogható, azt 
tekintve, hogy voltak lovak, mellyek gazdájuknak néhány esztendei fu
tások által 20,000 fontot is behoztak, 's későbbre mint apalovak (kijelelt 
lovaknak 5 fonttól 50-ig lévén ménbérek , 's illy ménekhez egy eszten
dőben 50 kancza is hozatván) 250 fonttól 2500-ig adhatnak esztendei jö 
vedelmet. A' tiszta éjszaki eredetű lovak Angliában terhek hu/.ására 
használtatnak. Ezek rés/.szeréut az eredeti angol lovaktól Szármáznák, 
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de erősebbekké 's nagyobbakká váltak jó tartás 's okos tenyésztés által; 
Hlyének a' yorkshireí , suffblki, clidesdali nagy erős és formás lovak. 
Igen derekak ezek szántásra 's nehéz kocsiban nem nagyon sebes mene
telre. Durvább fejek, nyákok, húsosabb tagjaik, vastagabb bőrök, sző
rös lábok mutatják éjszaki eredeteket. Sokkal nagj'obbak 's lassúbbak 
ezeknél a', flandriai belgiumi eredetűek. —• Ezek helyes vélek való bá
nás által már huzamos idő által sokkal nagyobbak 's erősebbek lettek, 
minit Britanniába behozott elejik. Óriási egész formájok — van köztök 
22 markos is — azzal szokták ezeket megdicsérni, hogy soha egy tap-
pot sem mentek egyebet lépésnél, de ezen emelő otromba mentekben kép. 
telén terheket tudnak elhúzni. Ezeknek egyik faja mind fekete, más pe
dig szürke. Legnagyobbakat lehet látni Londonban a' serfőző házaknál. 
A' honi angol lovaknak a' televérekkel történt 's most is történő ele
gyítésekből származtak minden más különböző formájú 's tulajdoni! an
gol lovak. Ezen elegyítésben mennél több izeken által lett telévérió a' 
nemző , annál inkább közelitnek azokhoz formájok- 's tulajdonjaikban. 
Vannak köztök annyira nemesitettek i s . hogy alig különböznek a' tcle-
vérüektől. Azon irány, melly szelént annyi vagy amannyi rész napkele
ti vagy is televér vagyon egy lóban, szokta többnyire elhatározni, hogy 
hámban vagy nyereg a l a t t , lassúbb vagy sebesebb szolgálatra alkalma
sabbak e. (Hlyen elegyítésből való az ugy nevezett vadászló. Ezek al
taljában véve a' televértleknél nagyobbak, izmosabbak, köztök a' leg
nehezebb lovasok jól hordozására is lehet alkalmasakat találni. Akadá
lyokon való áltmenésben 's ugrásokban igen nagj r erőt 's biztosságot 
muta tnak , szélességre 18—22 lábnyi árkokon, magasságra 5 lábnyi 's 
még azon felül való kerteken is ált tudják lovasokat vinni. Már elhire-
sedet t , sebes, győző 's jó szökő vadászlovakért 1000 's több font 
sterlinget fizetnek helyben Angliában. A' könnyű lovasság alá valók is 
(charger) ezen elegyítésből származnak. Ezek kisebbek szoktak lenni, 
főként jó kerek mozdulat (round action) 's menőség (activitv) becsül
tetik bennek , más szükséges tulajdonok mellett. Az ugyan efféle szár
mazású uti lovak is (roadster) czéljoknak annyira megfelelnek, hogy 
vannak közöt tük , mellyek 24 óra alatt 20—30 német mfőldet elmennek. 
Azon lovak, mellyek seai versenyezésre , sem vadászatra nem használtat
n a k , hanem különben mint háti lovak szolgálnak, hackoknak neveztet
nek. A' 17 markos 's ollykor még nagyobb, városi hintó elejébe való 
lovak hasonlólag illyen fajnak. Miiül ezen lovak a' televérüektól meg
különböztetve , altaljában félvérüeknek neveztetnek, llly származásuakat 
szoktak többnyire külföldre 's mi hozzánk is mint hámos 's lovagló 
lovakat hozni. Árok ott helyben 40 fonttól IOO-ig. Mi nálunk (darab
jának kihozatala is 100 aranyba szinte bele kerülvén) 300 aranytól 000-
ig áll. Mindezeken kivül van Angliában egy kicsinyféle ló (Pony). 
Hazája 's származása főkép Skóczia. 14 markon alól vannak , de le
het 3 lábnyi magast is látni. Ezeket nagyságok 's elejékhez képest 
nehezebb vagy könnyebb lovasok használják útra 's lövő vadászatra, 
nytigtlmas 's azonban győzős voltokért igen becsesek. Hibás ló An
gliában is sok vagyon, csont kinövések szinte több , mint másut t ; de a-
jiok közt .a' kapcza legri tkább, kehes ló igen ritka. A' cholerát nevé
ről alig esmérik. Az Angolok lovaikat igen jól 's kivált a' nemesebb 
fajuakat nagy gonddal tartják. Szénát nem sokat , zabot bőven adnak 
nekiek, melly mind a' kettő a' legjobb minemüségü. Tisztaságokra is 
nagy figyelmet fordítanak, a' televérüeket j ó k o r , a' többeket későbbre 
kezdik használni, amazok közül az erősebbek már 2 esztendős korok
ban kiállíttatnak a' pályagyepre; még is ezen jókori erős használás mel
lett is az angol televérlovak igen tar tósok, 21—30 esztendős korokig 
épek 's használhatók maradnak. A' félvérüek is igen tartós életűek. 
Tenyésztésben főként ügyelnek a' közel való atyafiság elkerülésére. Nagy 
gonddal választják meg , hagy tulajdonira, formájára 's származására 
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nézve micsoda mén illik kanczájokhoz 's ez utóbbi faju hágó lovak bo
csáttatnak. Ritkán szoktak léivérü mének fajra használtatni. Televér-
ló több van lCO-nál országszerte, mellyeket határozott ménbérért akár
ki használhat. Gyakran van ollyannak illyen hágó lova , kinek egy 
kanczaja sincs, sőt némellynek egy- iJly ménló legfőbb vagyonja, melly-
ből tisztesst!gesen elélhet. Vannak példák , hogy illy lovak ezen ke
resményekkel birtokosokat meggazdagitották. Nem televérlovaknak 2—5 
font ménbérek , esztendőt ált sok ICO kanrzánál is többhöz bocsáttatik. 
Soha ménló Angliában szabadon nem hág. Az angol lovaknak szapora 
volta nagy. Sok mének több szász csikókat hagylak magok u t án , van 
példa, hogy egy kanczának 20—22 csikaja is vol t , a' nagyobb számot 
véve minden kancza után lehet 10—12 csikót számlálni. Csikaji nevelé
sében az Angol szabad levegőt, sok mozgást 's bő eledelt tart szüksé
gesnek. Nagy ménesek Angliában nem igen vannak, alig lehet egy 
kettőt 20—30 kanczából állót találni; de számtalannak van egynéhány 
kanczaja, 's ez okozza az angol lovak temérdek számát. Minden pol
gári 's katonai szükségekre e lég , 's a' környülniényekhez szabott illen
dő áru lovaik vannak. A' külföldre is olly sokat adha tnak , hogy az 
igen nevezetes szerző-kereskedői ággá vált. Még a' múlt század utolsó 
negyedjében nem volt szabad Angliából nemes faju méneket kihozni, hi-
hetősen még akkori ritkább voltokéit. Későbben a' Franczia háborúk 
nehezítették 's akadályoztatták ezen kihozatali , most már akármennyi 
's minemű lovak szabadon jöhetnek k i , az érettek fizetendő vám is igen 
csekély. Európának minden részeibe, Indiákra, Amerikába is nagyon 
sok mind használásra, mind fajra szánt lovak vitetnek Angliából; de 
sehova olly sok, kivált televérló nem megyén, mint Muszkaország-
ha. — Báré U esselényi MiHós. 

A K o o i II i v jl: s z s í: c. Angol niivészség alatt értjük mind azt, mit 
az Angol a' képző mivészségek körében előhozott. A' sok tekintetben 
olly igen megáídott 's gazdag Anglia e' részben szűkölködik, és azon is
teni sz ikra , melly a' nagyobb rangú mivészt teremti , Britannia nedves 
elimájában egészen elaludtnak látszik. Még fél század előtt sem vala An
gliának olly festője, olly képfaragója, kő- vagy aczélmetszője 's hang-
szerzője, a' ki más európai niivészekkel mérkezhetett volna: csak a' 
múlt század közepén kezdett Londonban Rainold igazgatása alatt egy fes
tői oskola tiímadozni. Azonban , noha kevés Angolok léptek a' mivészi 
pá lyára , a' kik felléptek, annál nagyobb dicsérettel. Ki tagadhatná 
meg képfaragó Flaxman compositiójinak valódi érdemét és* hatalmas vol
tát? Igaz ugyan , hogy csak környiilrajzok (contomok) ezek; de ha áll 
Bnonarotti ezen mondása: ,.Rajzolj j ó l , fenj reá akármi sz in t , ugy jó 
leszen", tőle sem lehet megtagadni a' nagy mivészi érdemet, l .aurenzi, 
a' portraitfestő, annyi hasonlatosságot, annyi valóságot tudott adni képei
nek, mint csaknem senki ő előtte vagy utána. Ide tartozik Gibson is , ki 
most Romában Canovának egyik tanítványa, Hamilton 's ni. Mind ezek az 
angol nemzet érdemét dicsérettel halmozzák. Marad ugyan az ők munkájá
ban olly valami feketevériiség, olly phantasiálás, p. o. tárgyakat Sz. János 
mennyei jelenéseiben, Dante pokolbeli utazásában keresni, 's azért az egész 
munka olly valami Miltonos vagy- Young-éjszakás, hogy egy hunioristicus, 
alig tudván phnntaséjával hozzá leereszkedni, rövideden manierirt (mó-
dolgatott) theatrnmos nevet ada neki. Némelly angol mivészekről szólani fo
gunk még a' KKPI'-ARÁGÁS TÖRTÉNETE czikkeryben. Mivészi helyet érdem
lő angol emlékpénzek még szemünk elejébe nem jöttek, 's még egy angol 
hangszerző sem tette magát nevezetessé a' külföldön. De mindenek felett 
a' mechanicai mivekben jelesek az Angolok. Az angol építőmesterek Jo-
MÍK Imgo és W R E N Kristóf (1. e.) nagy emberek. A' réz- és fametszők mivei-
ben technicájokra nézve, ugy látszik, az Angolokat még egy nemzet sem 
multa felül, 's a' nemangol opticusok. mechanicusok és mindennemű érczmi-
vesek tiszteletül veszik, ha munkájok az Angoléhoz soroztatili, Jü\ I. 
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A N G O L N Y A V A L Y A (rhachit is , spina nodosa deákul , l a noueuse, 
la chartré Fráncziául, the rickets angolul) hátgerénczkórság, ágyéknya
valya, kettős tagok, csontgörbülés, a' scrophulanyavalyának egy módosí
t á sa , 's azzal csaknem mindég öszvekóttetesben v a n , többnyire a' kilen-
czedik hónap és második esztendő közt mutatja ki magá t , s különösen a' 
csontokat támadja meg. Az előkar , lábszár , oldalbordák, osigolyadú-
czok izfejei megdagadnak , a' csontok vastagok, lágyak, lenesek, feké-
lj esek lesznek, meggörbülnek, ( lábak, kezek , mely csont , hátgrréncz, 
medencze); a' lábujak sárgák , feketék-'lesznek, megromlanak, darabos
tul kihullnak 's csak lassan pótolódnak vissza, e' mellett a' test scrophu-
lás tulajdonságú, ritkán mutatják mirigydaganatok magokat. Felnőttek 
is elkaphatják; ezeknél sebes annak lefolyása 's gyakran tizennégy 
nap alatt halalt hoz. Leginkább leányokat támad nieg kifejtűdések 
periódusában, sokszor elébb is. Néha magokkal hozzák a' világra a' 
betegek. A. JS. 1'. 

A N G O L N Y K Í V . EZ olly egyveleg, mintha p . o . a ' magyar , tót, 
o láh , rácz ös/.vc-visszaelegyedett volna, \s azokból előttünk egy külön 
nyelv állana válamellyiknek lőbb szellemével, melly a' t'ibbit magához 
sodrottá. Az angol al#pja szász, ebbe d á n , normann és franczia tolako
d o t t , 's igy a' teuto és frank öszveöntődése egy uj massárá lett. Ennél 
fogva története egész népcsapatok áltváltozásainak tüköré , mellyből ki
tetsző , mint bomlik szét egy egy emberiiem faj nyelvével, mint ad egy 
nemzetnek a' kifejlett nyelv öszvetartóságot. De kitetszik az azon beszé
lő nemzetnek sajátsága is. Az angol nemzet b r i t , szász , dán , normann és 
franczia vér, mindenikből valamije, 's maga régre külön testté vá l t , mint 
a' chcmiai eiegyités, melly külön productumot szül. Es igy néphalálból 
népeieríete a' világ enyésző 's termő rendszerében. Az angol szózat ezen 
egybeolvadása miatt szem előtt m á s , fülnek és nyelvnek m á s , mert fül 
és nyelv máskép veszi ált 's mondja k i , mint a' hogy a' szem leirva lát
ja . Megtartá u. ni. a' francziátol vettet annak irása módjával 's azt ó 
még is angol-szászosan mondja ki. Időszakai ezek: A) 450—787 Krisztus 
után. 450 az Angol-Szászok beütöttek Angliába 's ugy tolák annak ottan 
talált lakosait , a' Celtákat, Ossián földijeit, a' sziget határára, mint ké
sőbben a' Magyar a' Tótot. Wales völgyeiben van csak e' celta beszéd
ejtés maradványa ma. A' Romaiaktól adott Britannia név csak az orszá
gon marad t , mint a' magyar föld egy részén Pannónia, de az uralkodó 
nemzet angol-szász lett. Ezen még pogány nép közé , minekutána Ethel-
bert főkirálynak Kernben (500—610) keresztény felesége Be i tha , ( ha-
ribert frank király l eánya , magával keresztény szertartást vi t t , külde 
Gergely pápa 506 egy romai apátot Ágostont 40 pappal , a' kik prediká-
lásaira 507 Ethelbert 's vele egyszerre 10,000 keresztelkedett meg. Majd 
Ágoston az angol-szász nyelvet is a' romai abécze betüjivel irá le. War -
ton szerént (1. Rislory of the english yoclry} csak egyetlen egy emlék 
maradt fen az angol-szász nyelvből, a' mi egy kis mértékes vers Caed-
montól 's Beda egyházi történeteinek Alfréd által készült fordításában 
látható. B) 787—1066. Ez a' dán-szász időkor. 7S7 a' Dán-Szászok csap
tak az Angol-Szászokra, elejénte csak mint rablók jőve, menve, 851 mar 
köztök is teleltek 's végre azokkal őket Alfréd öszveelegyité (L. At.-
MIKD.) Ezt elősegítette nyelvek, mert a' két nép beszédojtése közel járt 
egymáshoz, A' minek ezolta angol-szász a' neve, az tulajdonképen dán
angol-szász. Ezen dánnal elegy angol-szász nyelven irta Alfréd király mun-
káj i t , inellyck még meg vannak, 's még ugyan azon a' négy Evangélis
tának szóról szóra fordítása, 's az Ál-Caedmontól a' Genesis, költőileg 
körülírva. C) 1066—1222. Ez a' normann-szász időkör. Elesik Hátaid 
dán-szász bitorló király Hastringsnál Octob. 14.1000, 's ellensége Vilmos, 
Normandia h g e , meghódítja Angliát (I . . VILMOS I lón i ró) . E z á l t a l , ki 
mint a' franczia királytól függött normandiai franczia berezegnek Róbert
nek természeti fija fegyverrel szerze magának országot, a' dán-angol-
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szász nyelv is erőszakosan félre lett téve. A' király gfrancziául beszélt, 
ngy a' veié Normandiából Angliába evezett nemesség, 's ezen udvari 
nyelve 'tanítására Vilmos még az angol oskolákat is reászoritotta. Azon 
folyt a' tanácskozás, 's annyira gyökeret látszék vern i , hogy ezen idő 
olta egészen máig francziául szokta irni az angol király a' public-billre, 
ha helybenhagyja ő i s : Le roi le vetít, a 'privat-billre, Sóit fait comme il 
est desiré, a' monney b i l i re , Le roi remercie ses Inyuux sujets , accepte 
leur henevolence et aussi le veut, ha pedig nem szereti valamellyikét igy: 
Le roi s1 avisera. Azonban az Angliába szált Franczia kevesebb számmal 
lévén a' honi Angolnál , ha megtanult is a' főbb hivalalbeli Angol fran
c iásabb lenni , a' nagy angol sokaság felülkerekedett, 's a' mindennapi 
szükséges snrlódás az angol és franczia nyelvet egészen njnak tetsző szó . 
jái.'.ssá elegyité. Alig lett volna e z , ha mivelt legyen már a k k o r a ' fran
czia, mert a' fenébb lévő lelkek munkáji nyelvének megadja magát a' 
hátramaradását érző, de sem franczián, sem angolon nem szólván még igé
ző szellem , a' két együgyű egymásnak leste le hijanyos szavát, 's a' szo
kás őket tudatlanul öszvepárositotta. Ez a' noimann-angol-szász beszéd
ejtés, mondja W a r t o n , darabos hajlatlan nyelv lett. Az angol-szásznak 
hasonlóságai lévén a 'szavak kifejtéseiben, költők és istenes irók már mi-
veltségének inditák és a' dánnal elegyedésekor erőt, felhangzást, értel
mességet kapot t , mivel atyafivér folyt öszve, de a' francziával elegye
dése, melly maga is öszveszedett vett celta és bomlott romai vo l t , ros
szul öntött forrasztásnak látszott. D) 1222 az angol nyelv végkifejléséig 
és máig. Az országtalan .lános király fija III. Henrik alatt Angliának 
akkor a' Francziákkal volt sokféle ügye ba ja , még több Franc/iát vitt a' 
szigetre, 's a 'nyelvnek ez által franczia-angol-szász időköre lett. Sőt 111. 
Eduárd idejében (1327—77) az u d v a r , parlament 's itélő székek nyel
vévé a' deák véte tvén, most nem csak a' francziábol, mint mostoha 
leányától, hanem a'romaitől, mint anyától, is sokat kapkoda a' már is iisz-
ve-viszahányt angol. 'S igy elszakadván már tulajdon út jától , mellyen 
analógiája felszabadításai szerént lehetett volna szükségéhez képest bő
vülnie, uj ideához nem magából származtatott nj szót , hanem minden 
átalás nélkül csak a' franczia, deák 's ez által a' görög kifejezést csúsz
tatta a' magáéi közé. Az ujabb angol költés atyjának Chancernek {Old 
Vhaucer Hehe the viorning star, szül. 1328, mh. 1400) nimikájin legin
kább kitetsző ezen áltmenetel. Az eredetisége vesztett nyelven ő már 
jobban nem segíthetett. Az angol ez olta mindenünnen való zsákmánylás-
ra van felszabadítva; uj észképet hal l , nem készít uj szó t , csak egye
nesen áltveszi az idegentől, a' maga nyelve hangzása szerént adja meg 
véghangját, 's a' szó divatba jő. Így alkotta tolmácsává a' későbben együtt 
vagy egyenként fel-feltünt angol észláng költői prosai teremtésének e' za
vart nyelvet, 's előttünk általak azon igazság, hogy akannelly zordop 
beszédejtést is becsbe tud hozni e' ket tő: génieknek abba osztott Jel-
késsége 's a' nemzet politicai hatalma. Micsoda vad Tatár vagy Baskir 
nyelve e z , mondhatná valaki az angol hangzatról a m a ' k é t szerencséje 
nélkül? Igj' tekintete van, mint a 'rossz énekjátéki textusnak i s , ha azon 
Mozart vagy Rossini ömleszti el igéző harmóniáját. Csak akarat kell te
hát 's huzamos e r ő , akarmelly nyelv arra való eszköz, hogy rajta elébb 
birtokosa öszvetartó nemzetiségre fejlődjék , azután aitala az emberiség 
neniesb jósaihoz közelítsen. Azon arany idő , melly az angol nyelvet a* 
leg mi véltebb európai nyelvek mellé eme l t e , Anna királyné igazgatásának: 
kora , a' 17-ik szazad vége 's a' 18-iknak eleje, midőn Swift, Addisou 
és Steele az angol prosát alkoták. Az irók illy buzgóságát nem nézé a» 
erőre kapott nemzet hidegen, a' parlament is 1730 (melly későn!) addigi 
deák nyelve helyett a' magáét tévé szokásba , 's ámbár mngna chartájáé 
Kezdve több oklevele 's országos dolga deákul van , mind e' máig tapasz
talja, hogy javára tévé. Azoita jő nyelvének hire szigetéből a' szárazra 
politicai becsében is P i t t , Fox , Sheiidan ékes beszédjei á l ta l , a' deák 
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olassicusokörök disze, velőssége méltán mindég tisztelendő mustrául mai ad
ván előtte. Az illy több oldalulag kicsinosnlt, bővült angol nyelvet 1745 
körül Johnson szedte nagy szótárába, mellynek szószármaztatási tekintet
ben maradt hijányait Todd uj kiadása hozta helyre. Adeliing azt a 'Né
nietek számára 1783 adta k i ; 's Kuttner és Nicholson pedig ahhoz német-
angol-szótárt készített , Baylenek angol-német 's német-angol szókönyve 
Wagner uj kidolgozása által lett a' többiek közt leggazriagabbá, az a' 
régibb irók 's különösen Shakspeare érthetésében is legbiztosabb eliga
zító. Magyar-angol 's angol-magyar szókönyv még nincs , pedig lenni 
k e l l . Az angol nyelvtanitok közt honjukban Murray , Allén és Grant 
grammaticája legnagyobb becsii. Németek számára Arnold és Wagner 
legjobb. Ezé 2 részb. 1819—1822. Magyarul tanitó angol grammatica 
sincs, még pedig ennek isienni k e l l . A' nyelv nehéz kimondásában uta
sítók Sheridan, Nare és AValker közt az utolsó ajánlhatóbb. Ezen gram-
maticai vizsgálódások kimutogatták már az angol nyelvnek tulajdon szer-
kezte tésé t , 's minden elegyék mellett is megmaradt saját folyamát és 
idiotismusait, a' mik előttök annyira őrizendők , hogy a' ki most talán 
gallicismust vinne közökbe, hibáztatják. Szót eleget idegent, mondja 
tehát az Angol , de a' gyökér tulajdon elágazása, a' faderekának veleje 
ronthatlan maradjon. Minden lakosa Britanniának nem angolul beszél, 
Angliában magában a' legkiterjedettebb ugyan , de Skócziának csak té
r é in , ennek hegyei közt 's Irlandiában 's Wales és Cornwallis tartomá
nyaiban a' régi brit- celta nyelvnek származatja. Ezeknek tehát az angolt, 
ha hivatalba jutni akarnak, későbben kell megtanulni. Beszédejtése vagy 
szójárása tájak szerént 's a' rajta beszélőnek miveltségéhez is képest kü
lönböző, legmÍveltebb az irói 'nyelv. Egyébiránt , mint Roma és Florencz, 
Paris és Orleans közt vetekedés forog fen, hogy mellyik helyen tisztább 
az olasz, a' franc/ia , ugy verseng Londou és Dublin egymással, 's a' 
többség mintha Dublinhoz hajlanék. Miveltetésének sikere ez. Prosodiá-
ja a 'németé l e t t , mivel ez alapja, jambusi, trochaeusi, anapaestnsi verset 
könnyen i r h á t , hexameter t , alcaicumot nem. Verselése rinies. (L. erről 
Campbell philoHophy of the rhelaricl\) Altaljában pedig költőiségre 's 
prosára lett kifejléséről Hugh Blair így i r : „Az angol nyelv mindenün
nen szedegetése által bő lett. Nincs mit panaszolnia az Írónak szúk lé
te e l len , kivált ha tö r t éne t i , er i t icai , erkölcsi 's politicai tárgyban dol
g o z , ezekre a' nemzet elmélkedő lelke jól kitágitá. Költői nyelvünk is 
nagyon különbözük a' prosáétól, ennek rhythmusá van 's a' megválogatás-
ra több szava , a' miben mi nagyon meghaladjuk a' Francziát , kinek 
majd csak inkább rime választja el versét prosájától. Az angol költői
ség a' lélek és sziv indulatjait hatalmasan tudja kifejezni. Szenvedelem
hez szavunk harmincz. De csinoskodások, apróbb kedves érzelmek festé
sétien meg a 'Franczia hagy hátra bennünket ' s kivált a' társalkodás és 
szíves magaviselet lekötelező szavaiban. Fordítsa valaki Marivaux novel-
lájinak csak néhány lapját angolra, 's minden nyomon érzi azon tárgybe-
li hi jányunkat, mert a' franczia olly kényes , mula t ta tó , olly vidám, 
hogy társalkodásra talán az a' legszerencsésebb nyelv az egész világon, 
de felsőbb tárgyak magasságaira 's mélyeibe annál az angol sokkal kitü-
nőbben száll fel és hat b e . " Dvírenlei Gábor. 

A S O O I O J S Z Í O , 1 . A K O L I J L 
A N G O L O R V O S I É S S K B O R V O S I T U D O M Á N Y . Másutt fogjuk 

megmutatni (1. NKMET ORVOSI TUDOMÁNY), hogy mindenütt minden nép
né l , mindennemű tudományos rulturának ugyan ezen népnek nemzeti 
characterén 's annak ismét ezen nemzeti characterből folyó psilosophi-
ai meggyőzetésén kell alapulni. Ezen tétel igazságát njolag bizonyítja 
az orvosi tudomány kimiveltetésének vizsgálása az Angoloknál. Midőn hát 
mi az angol nemzeti character alapvonatjait kifejtjük, reményijük, hogy 
egyszersmind az angol orvosi tudományéit is lerajzoljuk. Mindenek előtt 
a' szabadság a z , mellyben az Angolok mozognak, 's a' m<gköttetlen sza-
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badság az i smét , mellyet az orvosi tudomány megtanulásában 's gyakor
lásában is feltalálunk a' nagy szigetországban. Vannak ugyan az ország-
ló széknek hivatalos oktató intézetei Oxfordban, Edinburghban, Glasgow-
b a n , Dublinben ' s a t . , de senki sem kinszerittetik azért ezekből mcriteni 
a' bölcseséget. Szabad kinek kinek önpénzéért pnpil-nek lenni valamelly 
kórházban, itt magát kimivelni , 's még a' mellett mint patikáriusseged 
hallgathat is nénielly (minap azonban ezen esetekben szorosan meghatá
rozott) leczkéket, szolgálhat a' marine-nél, az armadiánál mint seborvos, 
sőt még mind ezekre sincs semmi szüksége , ha más eszközök, mint ta
pasztalás és tudomány által a' pnblicum orvosi bizodalmaba be tudja 
magát szinleni, 's ekként gyakorolják hát a' graduált doctorok , a' patiká-
riusorvosok, snrgeon-ek és kuruzsnlók mellett, a' gyógymivészséget! Hogy 
ezen a' módon bizonyos egységről az angol orvosi tudományban, mint az 
a 'Francziákéban igen észrevehető, gondolkozni sem lehet, világos. I d e j á 
rul az i s , hogy még a' nyilvános betegintézetek sincsenek, mint nálunk 
a' continensen , az igazgató szék a la t t , mert az angol igazgató szék ko
ránt sem terjeszti ki mindenre gondjait , hanem a' polgárok erszényétől 
's gondoskodásától függenek azok , honnan nem vezettetnek közös czél 
felé 's nem adhatnak közös resultatumot. Aralamint azonban továbbá a' 
dicsért angol szabadságnak, mint tudva van , egy olly zabolázó ar i -
stocratia áíl más oldalon ellenében, melly bizony a' világ egy tartomány
ban sem hatalmasabb és nyomóbb, ngy orvosi aristocratiat is találunk 
Angliában, melly valóban felette fontos az orvosi tudományra , különö
sen a' literaturára nézve. Ezt az aristocratiat kiváltképen a' College nf 
pliysiciuns és a' College of surgeons formálják Londonban. Ezen társa
ságoknak tulajdonképi tagjai (fellows) valóságos ministeriumi hatalmat 
formálnak; ők adják a' praxis gyakorlására való just Londonban és Lon
don körü l , a' honnan tehát még is azokat , kiket magokhoz közel lenni 
nem kivannak, eltolhatják a' leggazdagabb tapasztalás ezen középpont
jától is, 's szám nélkül valók azon chicane-ok, mellyeket el kell tiirniek a' 
nemtagoknak, ha azon tisztességre vágyalódnak, hogy a' collegiumba 
felvétessenek, vagj r csak ha dolgozásaikat 's tapasztalásaikat akarják is 
ezen társaságok archívumaiba (Meif. chir. Iransnctionx') letenni. A' do
loghoz értő olvasók Ítéletére bízzuk, ha befolyik e ' s mennyiben folyik be 
a' tudomány culturájára egy illy tudományos aristocratia. Felette fontos 
továbbá ezen czikkely czéljára az Angolok characterében való tenden-
tia a' praxisban haszonvehetőre; 's itt van az épen, hol az ők philnso-
phiáját szemügyre kell vennünk. Angliában mai napig is Lecke cm-
pirismnsa az uralkodó systema, melly ezt a' tételt oltalmazza: Tudo
mány csak tapasztaláson épüihet, mint minden megfogatjaink utoljára azon 
alapulnak, 's p. o. velünk született megfogatokat nem lehet elfogadni. 
Mi nagy fontosságú egy illy philospphiai systema az orvosi tudományra 
nézve, világos, mert ez jó előre minden hypothesis és theoria előtt be
zárja az ajtót. Ha még az e' mellett épen egy olly tiszta practica ten-
dentiára talál, mint a' millyen az Angol fejében van, ki minden gondolat-
jaira és cselekedeteire örökös n uttóul a' cui bono-t t e sz i , akkor el le
het gondolni, micsoda tiszta practica physiognomiát fog i t t magára ven
ni az orvosi tudomány; 's igy jövünk hát most itt az angol orvosi tudo
mány charactcristicájának fővonására. „Az. empir ismusból" , iq-y kiált 
minden angol könyv Harveytől fogva egész mai napig, „az empirismnshól 
kell nekünk orvosoknak kimenni, ha valami igazán haszonvehetőt aka
runk adni ; nyomoznunk kell mind az élő testeket (phvsiolnjria. patho-
logia), mind a' holtakat (pathologiai anatómia) ; ezen philosophiai alapté
telből mentek ki , 's gazdagították az emberi test alkatjárói és természe
téről való felfedezéseikkel a' világot Harvey, Highmore, Glisson, W a r -
thon, Wi l l i s , l . ower , lüdley , Cowper , Douclas , f heselden , Monro, 
liunter J. és V., Crnikshank , Bell J . , Darwin 's más földijeink; a' p r a . 
cticus tapasztalás mindenek felett való becsét esmérve tet te szemlélődé-
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seitj Sydenhaniunk., a' második Hippocrates , 's igy lettek Huxhani , Fo-
thergi l ) , Cullen , Brown, Armstrong, Bateman, Scudamore, Wilían '» 
más földijeink nagy orvosokká. így tette Jennerünk a' tehénhimlő nagy 
felfedezését. Ha ezek, mint mi véljük, szóló vonások az angol orvo
si tudomány characteristicájában , ugy azt is állítjuk , hogy azok , mint 
természetes do log , mindenütt az egyes dolgokban is feltaláltatnak. Már 
az 'angol orvosi munkák jóval több részének czinie is azon cui bono-ra 
m u t a t , 's azoknak kivitele még világosabban bizonyítja azt. Az angol 
orvosok legnagyobb részének munkájiban rendszerént nincsen semmi logi-
cai elosztás és rendszer , hanem az eseteknek (caser) sokszor igen fárasz
tó s o r a , mellyek többnyire a' könyvnek legnagyobb részét foglalják el, 
pótolja itt ki a' logicai elrendelést és az előadott tárgyba való melyebb 
behatást. Ezen okból az angol literatura (valamint az ő egészen hason
ló szellemű Journaljaik) nagyon haszonvehető egy részrő l , mert egy 
nemzet sem ád olly sok tapasztalati niaterialékat az orvosi tudománynak 
a' szó fenébb értelmében való Cui túrá jára , mint épen az Angolok. Ehhez 
járni még egy másik vonás az ők nemzeti characterében, melly ismét 
nagyon világosan feltaláltatik orvosi tudományokban, nemzeti kevélysé
gekot értjük. Egy szellemmel igen gazdag német író az Angolokat Eu
rópa politicus magánhangzójinak nevezi, ezen jelelés az angol orvosokra 
is mufatis mntandis reájok illik. A' continens tapasztalatjai 's munkálko-
dnsi igen nehezen hatnak által a' canalison , mert az Angolok azoknak 
megszerzésén nem sokat törődnek, ralaminthogy néptársaik nyelveivel 
is nevezetes esmeretlenségben élnek ők. Innen van a z , hogy nálok, hogy 
themánknál maradjunk, ritkán, sőt csaknem sohasem találjuk, hogy or
vosi literaturájokban a' Németekre , Fraucziákia 's inasokra tekintettel 
lennének , és csak nem régiben bocsátott ki egy nagyhírű angol orvos 
egy dicséretekkel elöntött circularét bizonyos újnak mondatott felfede
zésről , mellyet egy esmeretes déli németországi orvos t e t t , 's Németor
szágban mar sok esztendők olta felette meghányatott , vettetett 's mint 
megpróbált el is fogadtatott. Nevezetes ezen tekintetben az is , hogy a' 
sok paradoxumokkal teljesnek l á t szó , de csupa tapasztalati dátumokon 
épülő 's ennél fogva az angol szellemmel megegyező homoeopathia az 
Angolok figyelmét magára vonta, 's róla a 'mnl t esztendőben egy értelmes 
angol orvos bőv és kielégítő tudósítást közlött földijeivel (Edinburgh 
review January 1830). Ellenben az állati magnetismus tüneményei soha 
sem indították az Angolokat. Az angol orvosok tberapiája nagy beható-
ságáról h i r e s , 's a 'Francziákéval egyenesen ellenkezik. Az Angol minden 
felteit szándékaiban energicus és keresztültörő, 's illyen a 'nyavalyák 
meghódításában i s ; 's ezen módot igazolni láttatik a z , hogy neki csupa 
erős természetüekkel van dolga, kik csaknem kizárólag hussal és nagyon 
füszerszámozott serrel táplálják magokat , innen ő nálok minden gyógy
szereknek hatalmas dosisai, valamint az is , hogy ók rendszerént a' loge-
rősb therapeiiticus szerek országában dolgoznak. Borzasztó sokszor, a' 
mit az. Angolok az érvágással, calomellel, ópiummal, jalappaval 's több 
efféle erős szerekkel tesznek. Egy ujabb franczia orvos (Broussais) azt 
állítja ; hogy ezen vakmerő therapiának köszönik lételeket a' legrettene-
tesb desorganisatiók, mellyeket az Angolok olly gyakran leírnak, 's 
nem is lehet benne kételkedni, hogy az felette nagy befolyással van árok
nak felébresztésére. Épen illy energicus és keresztültörő az Angolok
nak cliirnrgiája i s , mel ly , ha csak a' bátorságra, merészségre és ope
ráló mivészségre tekintünk, első rangot foglal el. A' mi illeti a' sebor
vosi niivészség megyéjét, melly az ujabb időben nyilvánosan elejébe hágott 
az orvosi tudománynak, nevezhetnénk itt egy hosszú sor próbált derék 
neveket, mint annak jeles képviselőjit, ha a' sziik hely engedné; az olly 
férjfiaiban mint Bell C. Brodie, Astley, Cooper, Home, Howship, I aw-
jence , Travers 's mások, minden nemzetnek igaza van kevélykedni, ha 
szinte mások érdemeit megesmérték is. Végre fel lehet még hozni mint 
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egyet a' fóvonások közül — mert megfoghatókép i t t csak fővonásokról le
het szó mellyek az angol orvosi tudományt kijelelik, a' tapasztalások 
azon gazdagsága, az idegen világrészek nyavalyájiról , melly az Ango
lok orvosi literaturájában le- van téve. Csak egy hajókázó nemzetnek, 
mel ly , mint az angol , minden éghajlatok alatt otthon van , van olly sok 
és gazdag alkalmatossága a' távol climákban uralkodó nyavalyák vizs-
gálásaira 's rég olta szokásban van azokról Lind, Rollo, Clars, Jackson, 
Hillary munkájikat mint forrásokat tekinteni. (Vö. NÉMIÍT ORVOSI TUDO
MÁNY és FRANCZIA ORVOSI TUDOMÁNY.) A. B. V. 

A N G O I , T Á N C Z , 1 . A N G I . A I S K . 
A N G O I - T Ö R T É N E T 1 6 0 3 - i g , I . N A G Y - B R I T A N N I A . 
A N G o I. v K R S I RÁs. Az angol nyelv, német alapú 's francziaval 

gyarapodott lévén, azoknak viseli hangoztatását, legfőbbképen pedig a' 
németé szerént ejtődnek a' francziából 's más nyelvből vett szavak is. 
Ennél fogva az Angol verse Írásában is rimelt mértékes sorokat véve, 
mint a' mülyenekben folyhatónak a' Német találá poé'sise kicsinositásakor 
nyelvét, de az a' hosszú és rövid szótagok mértéke olly bizonytalanná 
lett a' sok elegyedés miatt n á l a , hogy külön hexameter t , alcaicumot 
'sat., hol a' rinivétek, még ngy sem irhát, mint a' Német. Ennyire elvesz
te a' francziaval elegyedése miatt a' régi német alaphangoztatást, mert 
a' franczia maga is, mint a' romainak elágazott leánya, kiveszve érzi fo
lyamából a' romai hangalapot 's azt acccntuált nyelvnek nevezé. Így az 
angol is félig accentmilt nyelv, félig ped ig , a ' mennyire néme t , h a n g 
e m e l ő , mivel tigy ad az Angol is gyökér szótagjára emeltebb hangot, 
m i n t a ' Német. Ezen okból nála sem szül két mássalhangzó egymás meÜett 
p o s i t i ő t , mert ezen szavai p. o. possible, disdaining, i woult vanish 

f M o, e ' '' ú '"(--'. ó o o h _ v 
illy hangmértéküek németesen , possible, gisdaining, i woult vanish , a' 
miben a' görög, romai 's magyar hangmérték fenakad. De a' félig ac-
centnált, félig hangemelő nyelvben, mint az o lasz , franczia és német 
szabás tar t ja , a' melly szótagon accentus vagy hangemelés v a n , az hos
szú, a' mellyen n incs , rövid, ha bar két három mássalhangzó van is 
egymás mellett. A' nem accenfuált vagy hangatlan szótagokat hirteleneb
ben ejtvén ki , 's a' legutolsó betiit mintegy elsimítván vagy az angol-
német kimondás természete szerént elnyelvén, ha mássalhangzó is ez, 
nem ütközik olly erősen a' rákövetkezővel öszve 's azt nem hátráltatván, 
hosszú hanggá sem teszi. Ai angol accentuálás természetéből folyó verse
ik mértékének értése végett álljanak itt az accentusok helyeztetésnek leg
alább főreguláji: 1. A ' k é t szótagn névmásai és mássalérthetők rendsze
rént az első szótagon viselik accentusaikat, mint éaua l , dislaff. 2. A' 
két szótagu igék utolsójukon, mint coontémn , contoin , pronótince. 3. A' 
két szótagu részesülők azon szótagra kívánják accentusokat, mellyen gyö
kér igéjeken van. 4. A' két szótagu előlutóljárók 's más particulák legu
tolsó szótagja van accentnálva, mint abóve, abőut, abrőad. 5. A' há
rom szótagu szavak legelső szótagjokon mutatják: mint ábsolute, sénsible. 
6. A' négy és több szótaguak utolsó szótagjoktól előre számlálva a' har
madikon viselik; mint exirávagant, particular, notoriety. Az accentu
sok ezen hatféle elhelyeztetése módjától azonban egy nagy sereg angol 
szó távozik el. Ezen főaccentuson kivül pedig vannak fél accentusok is, 
mellyek a' főtől két három szótagot röviden közben hagyva, éreztetik 
magokat, 's az őket viselő szótag a' versben majd hosszn majd rövid 
gyanánt vétethetik (anceps). Illy költői szabadághoz tartozik az is , mi
ikor a' két szótagunak, melly regula szerént legutolsóján viseli accentust, 
első szótagja, ha egyébiránt rövid i s , hossz.ii helyett szolgálhat, mikor 
a' versnek emelkedésébe (arsis) kerül. A' esak egy szótagból álló szavak 
bizonyos mennyiségére az Angolnak nincsen megállapított regulája, az
ért azok költőjiknél, a' hogy mértékek kívánja, hosszuk vagy rövidek. 
Csupán egy szótagu szó pedig felette sok yan , a ' mi ugyan egy egy 
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rendnek gondolatbeli tSmÖttségét nagyon elősegít i , de monotóniát is 
okozó. Hogy ezt oszlathassák, a' költők igen gyakorta élnek epithetumok-
k a l , mellyek rendszerént több szótaguak. Az accentusoknak fen emiitett 
mód szerént lévő egymás után következései szülik az esmeretes verslába^ 
k a t , 's azoknak öszveállitásainál fogva jambus , troshaeus és anapaestus 
mértékű vers van szokásban, az kevesebb vágj' több szótagu rendekben 
Íratván. A' rim azonban nem marad e l , hanem ha az ötös jambus hős 
költeményhez vagy szomorú játékhoz van választva, a' melly versnem e' 
két költői nemnek rendszerént tulajdonja. Rimetlen jambusban ir ta Sbuks-
peare szomorú já tékai t , abban Milton paradicsomát, Thomson évszakait, 
Voung éjjeli gondolatjait, Glover Leonidását. Nagyobb méllóságu 's 
oktató versezetekben tehát az Angol ötös jambussal él rim nélkül a' he
xameter he lye t t , niellynek Í r á s á t , valamint Alcaeus és Zappho mértékét 
is nyelve szerkeztetése, mint fen is említve van, meg nem engedi, ' saz 
ebben tett gyenge próbák fel nem kaphattak. Rime az Angolnak kétféle 
szabású: tökéletes és megengedhető. Tökéletes a z , midőn jól öszvehan-
gozva egyezik meg az utolsó szótag egymással, mint: lőre, slrove, lean. 
appear. Megengedhető, ha magában hangzó nem is találkozik magában 
hangzóval , hanem csak az utolsó betűk csiklandják a' fület egyforma 
hanggal: m i n t : distress , place ; shade, mead. A' rim tisztaságára ál
táljában nincs nagy ügyelet , mivel inkább a' felvett mérték belső rhytli-
musának megtartása van a' költő szeme előtt. A' rimetlen ötös jambus 
közé t rochaeus , anapaestus , sőt dactylns is elegyit tet ik, mikor ezeket 
elkerülni nem lehet , 's a' főnyugváson kivül , melty bizonyos modulatio 
kedvéért az ötödik szótagnál szokott lenni, az is meg van engedve, hogy 
ez a' nyugvás a' negyedik, hatodik 's hetedik szótagnál is megeshessek. 

A' rímelt jambnsok ötnemüek: 
1. Ha t lábuak , vagy tizenkét siótaguak.. melly nem más nevével 

Alexandervers, p. o. 
o — e — . o —. t^ —. o _. o — 
For thou art Süt of dúst; be hvmble and be wise. 

Ezek hosszú versre nézve nem igen vannak szokásban, inkább az ötös rí
melt jámbusból álló egy egy stanzának negyedik rendjéül tétetnek, hogy 
az egyformaságot oszlassák, 's valóban előfordulások kedves, Példa: 

The seas thall wasle , the tkies in smohe decay 
Hochs fali do dúst, and mountains tnelt avmy 
But fix'd his ivord, hit saving poiv^r remains 
Thy realm for ever latit, thy uwn Messiah reigns 

2. Ötös jambus. Példa : 
c _ o — o _ * o — Ü _ 

a) In these deep solitudet and awful cells 
Where heav'nly-pensive conteviplation dtcellt, 
And ever muting melancholy reigns ; 
Wliat means this lumiilt in a Vestals veins f 

(Popé hires epistolájának kezdete: Eloiia to Abelard.~) 
b) The curfew lolls the hnell of parting day 

The lotving herd wind slowly úer the lea, 
The plowmen home mard plods his weary « 'ay, 
And leavet the world to darkness and to me. 

Gray elégiája : t a' Temető. 
A' rímelt ó'tó's j ambus t , rendszerént elégia, elbeszélés, költői levél, 

prológus és epilógus válaszíja mértékéül. 
3 . Négyes jambus: 

IVhat ccstaties her bogom fire ! 
How her eyes languish wilh desire ! 
How blest, how happy should I be , 
Were that fond glancé bestouPd on me ! Cay. 
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Ez apróbb furcsa elbeszélések, mesék , epigrammák, költői levelek 
versneme. 

4. Hármas jambus, enyelgő énekekhez. 
O —i O _ O _ 

Jn p/aces far or near 
Or famous or o í j ca re , 
Where wholesome is the air $ 
Or where the most inpure. 

5. Kettős j ambus , kicsi kellemeskedő dalhoz. 
Az ódát 's balladát az Angol hosszabb és kurtább rendekkel elegyí

tett stanzákban i r ja , 's vagy egymást felváltogató vagy egymástól mes
szebb eső rimekkel. 

Trochaeusi ve r s , vigtárgyu énekekhez , anapaestusi pedig tréfások
hoz választatik. A' félig érzékeny, félig könnyű dalt pedig aas egyik rend
ben jambus; a' másikban trochaeusi sorok adják elő. 

A' trochaeusi versek mértéke illyen: 
_, o —. » _ o —. o 
_ O —, O — O —4 

_ 3 _ O —. O _ O 

— o _ o #—. o _ 
Az auapaestusiban az első láb jambus: 

t > _ _ u o „ o o _ 
o _ o o —. o o _ 

Egyébbiránt az olasz és franczia versnemeket mtnd Utánazták az An
golok; vannak zengzeteik, madrigaljaik, triolettjeik. Egészen külön nem 
nálok egyedül a' ballada. Döbrentei Gábor. 

A vo o v r, én K, (Bourbont Lajos Antal, herczeg) , 1824 fogva dau-
phln, XVIII. Lajos unokaöccse és a' volt franczia királynak X. Ká
rolynak, 's Savoyai Maria Theresiának legidosb fija, szül. Versaillesban 
Aug..6. 1775. Kivándoiia atyjával 178!), és nagyatyjánál Turinban test
vérével Berry herczeggel e g g y ü t t , kiváltképen az aitilleriatudomány ta
nulásával foglalatoskodik. Atig. 1702 Németországban egy kivándorlot-
tak corpusának vezérévé leve. A' háborúnak szerencsétlen kimenetele 
kinszerité atyjával együtt.Edinburghban letelepedi.i; mindazáltal bizonyos 
idővel azután visszaméne Blankenburgba Braunschweig herczegségben, 
végre pedig Mitauba Oroszországban. Itt öszveházasodék XV'l. La
josnak egyetlenegy leányával. 1801 elhagyá Mitaut és hitvesével 's XVIII. 
Lajossal eg jü t t Warsóba méné porosz kir. oltalom alá. De a' berlini 
udvarnak akkori systemája ujabb kivándorlásra kinszerité őket Oroszor
szágba, hol I. Sándortól a' legnyájasabban fogadtattak. Innen Angliá
ba méné , hol gróf Artois és az egész Bourbon família együtt lakék a' 
Har w.l l magányos mezei jószágon London mellett. Midőn 1814 a' szö
vetséges seregek Francziaországba benyomultak, a' brit-spanyol fő hadi 
szálasra St. Jean de Luzba méné Angoulémei herczeg és azonnal ama' hí
res proclamatiót bocsátá a' franczia armadiához ( J ' arrine, je suis cn 
Francé, dans cetté Francé, qui in'est si ekére). Már a' bordeauxi la
kolok Bonaparte ellen nyilatkoztaták ki magokat, 's napról napra gyü-
lekezének a' legbuzgóbb royalisták a ' ha t á ron , hogy a' herczegnek ajánl
ják szolgalatjaikat. Ez végezetre Mart. 12. tar tá az angol sereg védel
me alatt Bordeauxba bemenetelét, lnnepélyen igére a' herczeg az ösz-
vegyiilt polgárok előtt a' niairenek, hangos örömkiáltás közöt t , minden 
m u l t a k feledését 's jövendőre boldogságot. Három nappal azután egy 
proclamatiót bocsáta, mellyben a' király nevében, kivált a' conseriptio 
'» gyűlöletes adók eltörlését, a' kereskedés előmozdítását 's teljes val-
Jásbeli szabadságot igére, de egyszersmind nyugalmat és rendet kivána 
a'Krancziáktól, minden pártszeliem nélkül. Fáradhatatlan buzgósággal a' 
király i r á n t , városról városra s i e t e , hogy a' polgárokat 's katonákat 
megnyerje, 's Májusban Parisba érkezek, hol az egész kir. famíliát 
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együtt le ié , 's kiiraszírok és dragonyosok generalissimtisává's Francziaor-
szág admiraljává neveztetek ki. Febr. 1815 egy utazást teve hitvesével a' dé
li tartományokba, és mindenütt enthusiasmussal fogadtatott. De Bordeaux-
ban Mart. 9. hirt véve Parisból Bonaparte kiszálásáról, 's egyszersmind az 
ország generállieutenantjává neveztetett a' legteljesebb meghatalmazással. 
Azonnal elntazék, hitvesét a' Bordeatixiak hűségére bizván, és egy uj kor
mányszéket állita felToulouban, mellynek fejeivé gróf Damast és báró Vi-
trollest tévé. Ezzel előrenyomnia némelly lineatrupokkal és nationalgár-
• lákkal Montéiiníartig, hol Mart. 30 megveré a' Napoleonistákat. Azután 
Montelimarttól Valence felé méné, hogy l^yont elfoglalja, és Loriol mellett 
a 'Livroni tetőkőn és a' Dronve folyó hidjánál másodszor véré meg a' pár
tosokat, de April. 6. St. Jacquesnél megtámadtatott, Valence tájáig vissza
nyomatott és seregeitől elhagyatott. Bordeaux és Tonlouse elpártolt , ó 
maga is Port-St.-Espritnái letartóztattatott 's 0 napig fogva tar ta tot t , vég
re szabadon eresztetett s híveivel Cettcben Scamlinaiia svéd hajóra ült. 
Barcelonában szárazra szá l t , 's Madridba méné VII. Ferdinándhoz. Majd 
közelite ismét a1 franczia határhoz , hogy nj eszközöket hozzon mozgásba 
Bonaparte ellen. Puycerdában inegballá Jnl. 10., hogy Marseille fellázadt 
Bonaparte ellen. Azonnal ira a' kir. coniitéhez e' városban és generallieu-
tenant marquis de lliviéret gouverneurré nevezé ki. Ő maga minden Spa
nyolországba futott Francziákat egy corpusba gyüj té , és épen keresztül 
akara rontani a' határon , midőn a', német-alföldi történetek újra megnyiták 
XVIII. Lajos előtt a' főváros kapujit. Azonnal siete a' herczeg Bordeaux-
ból Toulouseba, hol a' kir. kormányt újra helyre állitá, 's rövid idő alatt 
sok kir. volontér bataillonekat állita fel, kik magokat 4 évi szolgálatra le
kötelezek, és az ő részére a' Pyreneken, Alpeseken és tengerpartokon lé
vő erősségeket elfoglalák. Parisba visszatérte után a' Gironde depart. vá
lasztó collegiumának praesidensévé neveztetvén, Aug. 15. hitvesévei Bor-
deauxba u tazék, hol a' választó colleginm üléseit egy hathatós beszéddel 
megnyitS, 's az a' gyönyörűsége leve, hogy a' választások óhajtása szerént 
Utépek ki. Oct. 12. a' pairkamara 5-ik bureaujának praesidensévé nevez
t e t e k , de szintolly ritkán jelenék meg azok köz t , valamint a' többi 
princzek. Politicai czivódások 's még inkább lármás sectás szellem a' 
OatbolicusOk és Protestánsok között késztetek csak hamar a' királyt, 
hogy e' princzet a' déli tartományokba küldje, hol ő a' pártszellemnek 
némelly kiütései után a' nyugalmat ismét helyl'e állitá. Azontúl szelíd 
és okos magaviselete által a' legnagyobb köz tiszteletet nyeré Parisban, 
valamint spanyolországi táborozása által is 1823 (I. SPANYOM>K;ZÁG), 
hol mint generalissimus belátással- 's részrehajlatlansággal forgolódék, 
megnyeré a1 nemzet bizodalmát és az ármádia szeretetét. Az 1830 észt. 
veszélyhozó királyi parancsok (ordonnances) Július három napjában (26. 
27. 28) végromlást okozván a' franczia thronusnak, 's a' szerencsétlen 
Bourbon famíliát harmadszori számkivetésre jut ta tván, a 'dauphin atyjá
val együtt lemondott itamkoiiilletben Aug. 2. 1830 költ actájánál fogva 
a' franczia thronusról, olly feltétel a l a t t , hogy Bordeauxi herczeg V. 
Henrik név alatt kiráíynak kiáltassék ki. Most Angoulémei herszeg a' 
száműzött királyi famíliával együtt Edinburghban lakik, a' Holyrood-
house szobájiban, mellyek már egykor nekiek lakhelyül szolgáltak. 

A x Q o u r, é M E (Maria Theresia Charlotte herczegné) , dauphine, 
XVI. Lajos leánya, szül. Dec. 19. 1778 Versaillesben , már korán éles, 
oltható ér te lmet , erős akaratot és mások szerencsétlensége iránt a' 
leggyengédebb érzelmet mutatá. Pál nagyherczeg , ki Francziaországot 
Comt du Nord név alatt beutazá , karjaira vévén búcsúzáskor a' 4 évi 
herczegkisasszonyt, e' szavakkal esókolá meg : ,,Éljen boldogul, én nem 
fogom többé l á t n i ! " „Gróf n r , " felele a ' g y e r m e k , „én el fogok hozzá 
menni !" — A' revolutio kiii te, és Aug. 10. 1792 az egész kir. familia 
a' Templenak egyik tornyába bezáratott. A' herczegné Dec. 1795 ki
cseréltetett azon deputátusokért , kiket Dumouriez az Austriaiak kezébe 
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adott va la , és Bécsbe vitetek. Az ő akkori jövedelme egy 400,000 for. 
álló tőkepénznek kamatjaiból á l l t , mellyet Krisztina austriai fhgasszony 
(Albert Sachsen-Teschen herczegnek meghalálozott hitvese) testált vala 
neki. Mig ő Bécsben tar tózkodott , elhatározta XVIII. La jos , hogy 
őt Angoulémei herczeggel öszveházasitsa; ez megesék Jun. 10. 1799 
Mitauban. Az orosz császár aláirá e' szövetséget; de az orosz biroda
lom politicai helyezete késztete minden Bourbont Jan. 1801 Varsó
ba futni. Itt élének 1805, a' midőn Sándor császár megegyezésével Mi-
tanba visszaterellek. De 1906 észt. vége felé kinszeriték őket Bona
parte győzedelme! Angliába futni. A' hgné Jun. 4. 1811 hagyá el leg
először hart.velli csendes lakját , meghívatván a' régens berezegtél Hl. 
Ggörgy születése innepéíe. Végre az 1814 Április hirül vivé neki a' 
Bourbonoknak a' franczia thronusra újonnan való felemeltetését, és már 
Maj. 4. bemenetelét tar tá a' királlyal Parisba. Napóleonnak Franczia-
országba visszatértekor férjével együtt Bordeauxban volt. Fáradozásai, 
hogy e' várost a' királynak megtarthassa, sikeredének valának, azért is 
hajóra ülvén, Gentbe méné, onnan pedig a' dolgok uj változásával vis-
s/.atére Parisba. A' Bourbon família kiűzetvén 1830 honjából , a' her-
czergné nehéz szivvel vált meg a' szép országtól , 's könnyekben fered-
ve köszöntötte uj lakhelyét Angliát , hol az exkirályi família darab ideig 
mulatott. Most a' llolyrood-house falai rejtik őt is Edinburghban, hon
nan gyakori utazások 's kicsapások által igyekszik elszórni gondjait. 

A N O Y A I . F K Y (Mátyás András), gazdaságiró 's több mezei gazda
sági társaság tagja, született Febr. 5. 1776 Naszályon, Komárom vár
megyében. A' keszthelyi georgiconban 1818—1823 gazdasági proiessor 
vala. Köz fényre bocsátott német és magyar munkáji ezek: nGrund-
tiitze der Schafculturíl (Sopronyban 1817); „Oeconomie der Landwirth-
tchaft." (két dar. Pesten 1823 és 1824.) , melly szeretve tisztelt nádo
runk Ő cs. k. Főherczegségének van ajánlva; „Grundsatze derFe/dcultur-i 

'sat. (négy dar. Pes ten , 1823 és 1824); „Mezei Gazdák larálja" folyó 
írás (Pesten, 1824 és 1825), melly 1829 olta ugyan ott ismét folyamatban 
vagyon; „Juhász-káte (Pes ten , Í830), Képe a' magyar galéria szániára 
Sept. 15. 1828 hiven lerajzoltatott. V, Thewreiok J,gyiijt. 

A N O Y A T T O K neve alatt az emberekkel közelebb öszveköttetésben 
lévő jó szellemeket értünk. Már a' zsidó theologia több classisaikat, 
több rangjaikat különböztette meg; de olly pontosan senki sem osz
totta fel őket , mint a' mennyei hierarchia szerzője , kinek Dionysius 
Areopagita tartatik. Ez 3 classist 's minden classisban ng3'an an
nyi rendet állapita meg. Némellyek azt áll í t ják, hogy a' látható vi
lág e lő t t , mások, hogy a' mennyel é3 földdel egyszerre teremtettek, 
midőn a' világosságot teremte az Isten, és szelleme a' vizek felett lebe-
ge. Az angyalok mint jó czéljainak előmozditóji, egész népek és or
szágok oltalmazóji, a' parancsolatok vivőji és magyarázój i , egyes em
berek védszellemei 's egyes ügyek eliutézőji szolgálják az Istenséget, 
Képzelik őket aetheri testű szellemeknek, mit a' nicaeai zsinatban (787) 
mint egyházi tanítást állapítottak meg; de ezzel a1 laterannmi zsinat 
(1215), melly testetleneknek állította az angyalokat , ellenkezik. Azok, 
kik a' lélek terhéül 's börtönéül nézik a' t e s t e t , 's különös fenségü 
megfogások van a' tiszta szellemekről, az angyalokat , tisztelni akarván 
őket , tiszta szellemeknek t a r t j ák , 's megjelenéseiket abbeli tehetségek
bűi magyarázzák, mellynél fogva önkények szerént testet 's emberi for
mát vehetnek magokra; azok ped ig , kiknél a' test nem tökéletleniti a' 
szellemet, testet tulajdonítanak nekiek. De mint véges lényeknek 
lakhellyel is kell birniok. A' régieknél, kik a' mennyet mint nagy kék 
szálát képzelték, mellyben az Isten lakék az angyalokkal, e' részben 
nem tátnadhata nehézség; nekünk, kiknek a' mennyről és mindenségről 
egészen más megfogásaik vannak, azt kell hinnünk, hogy, ha csak ugyan 
hatnak reánk, körülünk laknak láthatatlanul. (Vö DáMov, D;T,MONOM>GI,I.) 
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A ü o n r . v Í R , re 'gi , kerekded, erős épület Romában, mellyet 
VI. Sándor pápa a' 15-ik század vége felé citadellává készí t te te t t , hozzá 
egy hid (angyalhid a' Tiberen keresztül) vezet. Hadrianus császár 
sirul építtette magának ezen pa lo tá t , onnan vette latán nevét vioíes //«» 
driana. Egészen statuákkal vala körülvétetve, mellyek közül a' szép 
alvó Faunust találták (VIII. Orbán pápa alatt) az árokban, 's azt azután 
a' Barbarihi palotába vitték. A' császár tumbája porphyrbót volt. II. 
lnnocentius sirul rendelte magának; most a' Lateranumbau látható. Cre-
scentius itt védelmezte magát III. Ottó császár e l len , 's azolta Turris 
Cresceníii nevet viselt. Mostani nevét egy angyalnak broncz szobrától 
vet te , mel lyet , a' mint h isz ik , XIV. Benedek állíttatott az épület csú
csára a' genti Verschaffelt Péter modellje szerént. 

A x H A L T , egy több apró tartományokból öszvetett herczegség. A' 
herczegi háznak eredeti birtoka Ballenstedt volt a' hozzá tartozó tájék
kal együtt. Az Anhalt ház eleji magokat Balkenstedt (alsó-németorszá
gi módon Bolen- vagy Balenstedt) urainak nevezték, és cziinerekben 5 
arany mezőben lévő fekete gerendát viseltek, mellyet akkor is megtar
tottak és Saxoniába is á l ta lv i t tek , midőn magokat Askania grófjainak 
és Anhalt herczegeinek irták. Balkenstedtnek birtokosa ftsico gróf anyja 
Hilda u t á n , a' ki a' napkeleti markgrófók -memzetségéből származott, 
örökösödött 1031 annak az Élbe és Saale közt fekvő nagy birtokaiban 
's fijara Albertre hagyta azoka t , a' kinek ifjabb ftjarti Ottóra szalot-
tak az Anhalt família minden jószágai. Ez az Ottó a' szász hcrczeg 
Magnósnak ifjabb leányát Elikét vette feleségül, 's vele egyszersmind 
a' szász herczegséghez is just kapot t , mellyet mindazáltal a' Guelí-Este 
ház tévén magáévá, el nem foglalhatott , 's először nevezte magát As
kania és Ascherslében grófjának. Ennek fija volt a' hires Medve Albert, 
a' ki Eausitznak és Soltwedel markságnak lett urává 1134, mellyet a' 
Vendekkel folytatott szerencsés háború által a' középmarksággál bőví
t e t t meg és Brandenburgnak első markgrófja lett. Birtokaihoz még Or-
lamündét , Plötzkaut és Thuringiának több nevezetes részeit kapcsolta. 
Hét fija közül Ottó Brandenburg markságot , Hermáim Orlamünde gróf
ságot és Bernhard az anhalti birtokokat kapta örökségül Plöt/.kauval 's 
a' thuringiai jószágokkal. A' két első törzsöke kiholt , Bernhard pedig 
Anhalt mostani herczegének közelebbi törzsökatyja l e t t , és 1180 Orosz
lány Henrik szász herczeg számkivettetése után a' szász herc/.egsé-
get második fijára Alber t re , az anhaltit pedig az idősebbre Henrikre 
hag5'ta örökségül. Ez a' Henrik kezdett legelőször Anhalt-herczegi t i 
tulussal élni 's 3 fija marad t , u. m. Kövér Henrik Ascherslebent, a' 
Harzot és thuringiai jószágokat vette magának és az ascherslebeni 1316-ig 
virágzó lineat a lkot ta; Bernhard , a' ki Ballenstedtnck, Bernburgnak 
és némelly thuringiai birtokoknak lett urává és a' hajdani bernburgi 
1468-ig virágzó famíliának alkotójává, és Siegfried , a' kinek az ország
ban Dessau, Köthen , Koswig és Roslau jutottak. Az ezen utolsó által 
alkottatott linea 1307 Zerbst uradalmat és 1370 Lindau grófságot is 
magáévá t e t t e , *s 1396 ismét 2 ágra oszlott el, u. m. a' zerbstire, melly 
1526 holt ki, és dessauira, mellyben a'famili i még most is virágzik. I. 
Joachimra , a' ki a' Dessau famíliából való vol t , szálváu minden még 
meglévő anhalti b i r tokok, az ezeket egy egésszé t e t t e , 's ez által ezen 
tartományok későbbi alkotmányának talpkövét letette. 1586 történt ha
lála után 5 fija maradt , kik közül négyen 1603 atyai örökségeken ugy 
osztoztak m e g , hogy a' legidősebbé János Györgyé Dessau; a' máso
diké Christiané Bernburg; a' negyediké Rudolfé Zerbst és az ötö
diké Lajosé Köthen le t t ; a' harmadik pedig , a z a z , Augus/.t, pénzzel 
elégíttetett k i , azt mindazáltal fentartotta magának, hogyha valamellyik 
a' négy familia közül kihalna, annak birtokaiban ó maga vagy maradé
kai örökösödhessenek. Az utolsó eset 1665 előadván magá t , íijai való
sággal magokéivá tették a' kötheni kiholt famíliának birtokait. E' szc-
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rént az Aniialt házban négy herczegi linea virágzot t , mig 1703 Zerbsti 
Fridrik Augnszttal ki nem ho l t , midőn ezen lineának birtokain (.lever 
allodialis uradalmon kiviil , melly az orosz uralkodó h á z r a , későbben 
pedig az oldenbnrgi háznak holstein-gottorpi ágára szálott) a' dessaui, 
bernburgi és kötheni három linea megosztozott. Az Aniialt háznak e-
zen három ága még most is fenáll , és hogy ezentúl birtokaik több r é 
szekre ne osztathassanak, sarkalatos famíliái törvénnyé te t ték , hogy a-
zok az első szülött fiukra száljának, a' többi herczegck pedig kész 
pénzzel elégíttessenek ki. Az eddig uralkodott kötheni família ugyan 
1818 kiholt , a' tartomány mindazáltal a' famíliának egy pénzzel kielé
gített mellékágára Auhalt-PIessre szálott , és igy poiiticai tekintetben 
semmi változást sem szenvedett. Az Anhalt- Bernburg- Schaumbnrg 
melleklinea 'felsosége alá engedtetett H o y m , Ze i t z , Béliében és Frose 
négy tisztség, az említett família férjfi törzsökének 1812 történt kihalása ti
t án , a' bernburgi ágra szálott vissza. April. 1807 vették fel az anhal-
ti fejedelmek a' herczegi nevet. Ez a' ház a' német szövetséghez áll
ván, Oldenbiirggal és Schwarzburggal közösen egy ( azaz , a' 15-ik) 
s/.avok van a' szövetség gyűlésében'; a' nagj' gyűlésben mindazáltal min
denik háznak tulajdon szava van. Mindenik ezen 3 berezeg közül főu-
ralkodó jussal hirja ugyan a' maga ta r tományát , mindazáltal öszveköt-
tetésben vannak mind a' hárman egymássaí , melly szerént nem csak 
az örökösödés jusát tartotta fen magának mindenik l inea, ha valamel-
lyik hármok közül ki találna halni , hanem a' tartományok polgári al
kotmánya és hitelezés vagy adósságcsinálás is a' három ház megegye
zésétől függ, 's a' família legidősebb tagjának , a' ki most bernburgi ber
ezeg, felvigyázása alatt van. A' herczegi ház közös titulust és czimert 
visel. —Az Anhalt ház birtokai, mellyek öszveséggel49 nsz. mföld. feküsznek 
és 137,000 lakost foglalnak magokban, ide nem számlálván közbevetett 
birtokait , nagyobb részént a' Harz és Élbe közt feküsznek, és a' Prus-
siáboz tartozó szász provinciától kerittetnek körül ; földjük termékeny, 
lakosaik, kik részszerént földmivelésből és baromtartásból, Hernburg-
ban pedig bányászatból is élnek 's igen csekély manufacturákat tar ta
nak , tehető ük. — A z említett 40 nsz. ínfűidből és 137,000 lakosból j ő : 
1) Anhalt-Bernburgra 16 nsz. mf. 's 39,000 lak. Jövedelme 300,000, 
adóssága 322,300 tallérra tétetik. A' lakosok vallása, valamint az uralko
dó házé i s , a 'reform., mellyet legtöbben vallanak, hanem vannak Luthe
ránusok és Coswigkban 390 Zsidó is. A' tudományos mivelodest egy 
gymnasium mozdítja elő. 2) Anhalt-Dessaura 18 nsz. mf. 's 64,000 1. 
Ezen kívül birja a' herczeg prnssiai felsőség a la t t : Walternienbnrg ura
dalmat, P r io ran t , Schiraut , Möstöt , Salzfurthot és Kapel lé t , mellyek 
faluk, a' löbeniritzi jószágot , egy nemesi jószágot Nagy-Möblauban , 
Pra tá tWit tenbergnél , Burgehamnitznak egy r é szé t , Alsieben uradalmat 
a' Saalenél , a' mardorfi nemes jószágot , a' mülovi és remnitzi jószá
gokat, a' keleti Prussiábau lévő birtokait és egj' Radegast nevű falut 
a' kölni provinciában, melly mind öszve 26 nsz. mf. tesz 's 66,000 lak. 
van. Mind a' két birtoka a' berezegnek öszveséggel 44 nsz. mföld. és 
130,000 lak. foglal magában. A' herczeg jövedelme közbevetetlen sta
tusaiból 340,000, közbevetett birtokaiból 133,400 's a' status adóssága 
277,800 tallérra tétetik. Uralkodó vallása a' reform., hanem igen sok 
Lutheránus is van benne. Dessau és Zerbst városaiban vannak Catholi-
cnsok is. A' Zsidók száma Dessanban magában, a' hol sinagogájok is 
van, 980. A' tudományos mivelodest 3 gymnasium terjeszti. 3) Anhalt-
Köthenre ,15 nsz. mf. 's 34,000 lak.; ezen kiviil több prussiai felsőség 
alatt lévő kamarai jószágok , egy Béliében nevii falu és az Ascherslé-
bennél lévő tó melléki tartományok vannak a' herczeg birtoka alatt. E-
ten birtokain kiviil a' herczeg az orosz császártól Tauriában és a' dnie-
peri kerületben 8 nsz. mf. koronához tartozó szabad birtokot kapott a-
jándékba. Jövedelme a 'herczeg igen szép tulajdon jószágain kiviil 213,300, 
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ellenben a' status adóssága 889,000 tal. megyén. Fővallás a1 herczeg-
ségben a' reformata; a' berezeg mindazáltal 1825 Parisban feleségével 
együtt Catholicussá lett. Köthenben és Wulfcnben 400 Zsidó lakik. A' 
tudományos mivelődésre 2 gymnasimn ügyel. Az anhalt-plessi her-
czegség felső Slésiába;i 18 nsz. mf. fekszik 36,439 lakossal. Jövedel
me 60,000 tallér. A' katonaság Dessauban 6 0 0 , Bernburgban 12o em
berből, Kötheben pedig csak egynéhány testőraiőkből áll. L—il. 

A V I C H P *: T K FI , paraszt legényből vált cosmographus és geogra-
phus. Szül. Oberprofessben Insprnck mellett 1723, mh. Sept. I. 1706. 
Még 28 esztendős korában, mint az apja , ekét forgatott, vagy mások 
szerént juhokat legeltetett. Különös elméjére és a' tudományok iránt 
kisdedkorától olta vonszó hajlandóságára figyelmetesekké tétetvén az 
iusprucki Jesui ták , leczkét adtak neki a' mathesisből , nevezetesen a' 
mechanicából. Nem sokára A. égi 's földi golyóbist 's egyéb mathesis-
hez tartozó eszközöket készi te t t , melly ügyessége miatt tanítója altat 
M. Theresiának ajánltatván , a' császárné Tirolis éjszaki része felméré
sét bizta reá. Ezen foglalatosság közben babonás földijeitől sokat szen
vede t t , egykor élete is veszedelemben forgott , mindazáltal a' reá bizott 
mérést végre haj tot ta , abroszát is elkészítette. Terhesebb parancsolat 
volt reá nézve a z , hogy a' már kész abroszt , melly Bécsben igen nagy
nak ta lá l ta to t t , 9 levélre szorítaná ös/.ve. Hozzá fogott ugyan a' mun
kához , de minekelőtte azt elvégezhette volna, meghalálozott. Ezután 
8 esztendő múlva kijött az említett abrosz , ezen czim alat t : Tyrolia 
gengraphiae delineata a l'etro Anich et Blasio Huccer curante Ign. 
IVeinhart. Tittel. 

A N K A R S T Ö R M (János J a k a b ) , 111. Gusztáv gyi lkosa, elejénte a. 
pród vala az udvarnál, későbben altiszt a 'királyi seregnél, azután zászló
tartó a' testőrnél. Charactere szenvedélyes és szigorú vala , 's minden
kor megnemelégedést mutatott a' király rendelései i ránt , főképen , mi
dőn a' tanács és nagyok hatalmát határok közé szoritá. Ehhez egy 
pere elvesztéséből származott privát gyülölsége is járnia. 1783 elbocsát-
taték az udvar tó l , megházasodék, falura méné , de 1790 ismét vissza-
tére Stockholmba, hol gróf Horn- és Ribbinggel, báró Bielke- és Pech-
linnel 's oberstlieutenant Liljehornnal a' király meggyilkolása végett 
öszveszövetkezett. A' gyilkos tettet A. akarja végre haj tani , Ribbing 
és Horn vetélkednek ez iránt vele; a' dolog sorsra ke iü l , a' sors A.nak 
kedvez. Epén országgyűlést hirdet a' király Geílébe (1792); az öszve-
esküdtek is megjelennek, de nincs alkalom planumok kivitelére. Az or
szággyűlés végzései még inkább Felingerlik. Gusztáv visszatér Stock
holmba; tudják hogy Mart. 15. a' maszkozatban megjelenendik. Itt lő 
A. a' k i rá ly ra , 's rajta halálos sebet ejt. (Vö. GUSZTÁV III.) Elfogatik 
's tet tét megvallja, de bűntársait elárulni vonakszik. Apr. 19. 1792 ha
lálra Ítélték, több napig vesszőzték 's targonczán vitték a' vesztő hely
re. Mindenütt nyugalmat mutata , dicsekvék tettével, 's 31 észt. korá
ban mulék ki. H o r n , Ribbing és Liljekorn örökre számkivetteftek az 
országból. 

A N N A , utolsó uralkodásra jutott ága a' most egészen kialudt Stuart 
háznak a' nagy-britanniai thronuson, szül. Twickenhamban London mel
lett 1064, 4 évvel azután, hogy az ő unokabátyja II. Károly ismét 
felhága I. Károlynak véres thronusára. Második leánya vala II. Jakabnak, 
York akkori herczegének, első házasságából Hyde Annával, a' hires Cla-
rendon leányával. Még akkor atyja nem lépett által a' rom. cath. hit
r e , és igy Anna az angol egyház okfőji szerént neveltetett , és 1683 
György herczeggel, V. Kcresztely dán király öccsével, öszveházasitta-
tott . Midőn 1688 diadalmaskodott az a ' p á r t , melly az oraniai princzet 
meghit ta , hogy ipjáijak II. Jakabnak thronusit elfoglalja, Anna, Jakab
nak kedvencz leánya, örömest atyja mellett maradott volna. De lord 
Churchilltól, az utóbbi gróf Marlburoughtól , neniinemiiképen kinszerit-
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te te t t , hogy a' győzedelmes partjára álljon, 's minekutána nénje Maria 
1694, annak férje 111. Vilmos pedig 1702 gyermektelenül megholt , '» 
maga is már 1099 egyetlenegy fiját, az ifjú glocesteri herczeget, a' 
halál által elvesztette vala , fellépek az angol királyi székre , 's a' ma
ga csekély szellemi tehetségei és azon nagy történetek mel le t t , mellyek-
kel az ő uralkodása olly gazdag vala , mint királyné Marlboroughtól és 
annak feleségétől kormányoztatott. A' Toryk megnyugod ik ra j ta , hogy 
a' királyi pálc/.át egy II. Jakab leányának kezeiben tud ták , 's remény
lék , hogy a' hajdani fejedelmi házat majd visszahivatva fogják szem
lélni a' férj fiúi lineában. A' Whigek örültek legalább azon, hogy a' 
királyné, hiv a' hármas szövetséghez, ellene állt XIV. Lajos uralkodás
vágyának , hogy védelmezze Európa szabadságát és a' franczia 's spa
nyol koronának egy házban egyesülését" akadályoztassa. Így véve részt 
Anna a' spanyol örökülési hátiban, mellyben Anglia Gibraítart elfogla-
lá , egyetlen fontos nyeresége e' 11 évi hadakozásnak. Továbbá A. 
uralkodása alatt egyesitteték Anglia és Skóczia Nagy-Brittania név a-
latt, 's bár mint kiváná is a' királyné a' maga familiájának ujabb beikta
tását , mindazáltal a' hanoverai háznak vala szánva az örökülés. Híjá
ban próbált Jakab Skócziában kiszálani; a' jó Anna királyné kényte
len vala még e g y olly hirdetményt is aláírni, mellynél fogva az ó fejé
re jutalom tétetett . 17 gyermekből , kiket Anna szült vala. egy sem 
maradt életben, 's mint 44 évi özvegy, nem hallgatott a' parlament 
kéréseire, hogy nj házasságra lépjék, talán hogy famíliája thronusia 
lépésének ujabb gátat ne vessen. lmmost csak azon gondölkozék, hogy 
az egész statushatalmat a' Toryk kezébe t egye , kiknek részén mind a' 
három ország volt. Marlborough herczegné elveszte befolyását, Godo-
phin , Sundcrland, Sommers , Devonshire , Walpole és Camper helyét 
Harley (utóbb Oxford grófja), Bolingbroke, Roches te r , Buckingham, 
Granville György és Harcourt Simon váltották fe l , 's a' parlament 
felbontatott. A' békeség meghatároztatott. Marlborough bevádoltatott, 
hivatalából letétetett és számkivettetet. Azonban ugy lá tszik , hogy A. 
mind azon lépések ellenére, i s , mellyeket nyilván öccse ellen t e t t , nem 
tett le azon reményről , hogy az angol thronust neki megszerezhesse ; de 
Oxford és Bolingbroke engesztelhetetlen gyülölsége , kik közül az elsőbb 
az utóbbit bevádlá, hogy az a' praetendenst pártfogolja, á thágha ta t 
lan akadályul leve neki. Búsongva, hogy titkos óhajtását teljesülni nem 
láthatja, bizonyos bágyadtsági állapotba 's lethargiába esek 's niegha-
la Jul. 20. 1714. Eze» szavak: „Oh kedves öcsém, mennyire sajnállak 
t éged ! " mellyeket halálos ágyán mondott , felfedezék egész éltének t i t
kát. Egyébiránt A. uralkodása nem csak nagy hadi tettek által kü 
lönböztetett m e g , hanem a' literaturának is arany időszaka volt. 

A N N A L E S , 1 . É V K Ö N Y V K K . 
A N N A T Á K , egy esztendei jövedelem, melly a' pápának a& egyházi 

haszonvételtől a' bullának kiadásáért kiszolgáltalik. 
A s s o MI N AT i o , mondatik p ar o n o m a sí á n a k i s , egy muzsikai 

beszédbeli figura, melly ha nem ugyan azon szavaknak, de legalább 
ugyau azon törzsökü szavaknak ismétlésében áll , és az édes ékesgetésre 
's kellemetes enyelgésre hajlik, de igen könnyen gyermeki játékosságra 
is fajulhat, azért is nagy vigyázassál kell alkalmaztatni, Vörösmartytól 
olvassuk e' szép sorokat: 

F.ljtitxzodtad már kis játéhidat, 
Kedves fin, hamar játszódtad el. 

"s Náraytól : 
Addig ébren édes álmot 

Alva, édes életet 
Álmodoztam, 's áldtam 'érte 

Sorsomat 's a' végzetet. 
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A N N U I T Á S O K , egyák neme a' személyes jövedelemnek, inelly az 
előre befizetett pénztől az angol bank által fizettetik. (L. FOND.) 

A N N U N C I A S O K , 1 . F R A N C I S C A N U S O K . 
A N N U S (esztendő vagy év). Annus anomalisticus , rendhiju eszten

dő. ( L . A P S I S . ) Annus ciciiis, tropicus, sideralis ele. (L. ESZTKNDŐ.) 
A N O D V N A (ezen görög szóból Mn fájdalom, és a' megfosztó a-

ból ) , fájdalomenyhitő szerek. Ezen közönséges elnevezés tulajdonkép 
igen sokféle szereket foglal magában, mert mivel a' fájdalom olly sok
féle okokból származhatik^ természetes, hogy az azok ellen való sze
reknek is különbféléknek kell lenni. Így p. o. származhatik valami fáj
dalom gyuladásból, 's ezen esetben a 'hivesi tő szerek , langyos nedves 
borongatások fájdalomenyhitők. Még az érvágás és hashajtó szerek is 
munkálhatnak itt fájdalomenyhitőleg. Máskor a' hevitő szerek enyhítik 
a' fájdalmat, p. o. az ideggyengeségnél és görcsöknél. Ezen tekintetben 
a' liquor anodynus Hoffmanni is a' fájdalomenyhitők sorába tartozik, 
noha tulajdonképen nem az. Szorosb értelemben másszor az anodynu-
mok alatt olly szereket é r te t t ek , mellyek az idegrendszerre való közve-
tetlen mjmkálatjok á l ta l , megtompitván tudni illik annak érzékenységét, 
a' fájdalmas benyomás iiánt való fogékonyságot megkisebbíteni képesek. 
A' legrégibb időkben , midőn a' gyógyszertudomány még különbféle fe
jedelmek által is gazdagi t ta tot t , 's kivált a' mérgek és ellenmérgek tu
dománya jobban miveltetett, mint egy némelly része a' gyógymivészség-
n e k , sok ide tartozó»orvostestek fájdalomenyhitő tulajdonságát is köze
lebbről vizsgálták, és azon szerekből tulajdon classist csináltak. Mint
hogy ezt a' fájdalom iránt érzéketlenné tevő tulajdonságot--a' már legré
gibb időkben szokásban lévő mákonyon (ópiumon) nevezetes mértékben 
vették észre , ennek nem csak első helyet adtak a' szerek ezen osztályá
b a n , hanem megkülönböztetoleg anodynum nevezettel illették mind azon 
vegyelékeket , mellyekben ópium találtatott . A. B. V. 

A N O M Á L I A , szabástól el térés , törvény ellenlét, egyezetlenség. A' sza
bástól eltérő, anomalon. Uly értelemben e' szó grammatica nyelve. 

A K O B U . I A (rend h í j a ) , az astronomiában azt a 'szegletet jelen
t i , mellyet a' nap (vagy holdas planéta) közepéből valamelly planéta 
vagy cometa (vagy hold) helyéhez és ugj'an ezen planéta vagy cometa 
(vagy hold) napközeléhez (vagy planetaközeléhez) vont két egyenes linea 
formál. Tifíel. 

A N O M O K U S O K , 1 . A R I A N U S O K . 
A N O K T M I Jielae regis natarii história hungarica de septem pri-

mis di/ci6us Hi/ngariae. Elbeszéli a' hét magyar főember (1. AI.MOS) -
viselt dolgait , és Magyarországnak általok történt elfoglaltatását. Hogy 
a' munka szerzőjének neve P. betűn kezdődött , bizonyos; a' mellyből 
némellyek P á l t , mások P é t e r t hoznak k i , sót az 1802 meghaíálo-
zott E n e s e i G y ö r g y kéziratban hagyott magjai- értekezésében, 
vezetéknevét is ki t e sz i , és V i l c s i n a P é t e r n e k írja (I. Shedius 
Zeilschrift von und fiir Ungarn Ed. I. S. 137). Egyházi személy és 
11. vagy hihetőbben 111. Béla királynak udvari irója, utóbb pedig Er
dély püspöke vala. Munkája csak 1746 jöt t világosságra, a' mikor azt 
Schwandtner kéziratból kiadta , magyarra fordítva Mándi által kijött 
1799. Hiteles voltát kétségbe hozta Schlötzer, védelmezték főképen 
Cornides és Engel. Fúbri Pál. 

A N O R G A N I C U S , ellentétele az organicusaak, 1. ORGANON. 
A N Q U K T I I . D U P E R R O N (Ábrahám Hyacin tbe) , egyik legneveze

tesebb orientalista a' 18-ik században, született Parisban December 7. 
1731. Minekutána tudományait az ottani nniversitason dicsérettel vé
gezte , Auxerreben 's azután Amersfortban Utrecht mellet a' theologiát 
tanulta , de sokkal nagyobb hajlandóságot érzett magában a' hebraeus, 
arab és persa nyelvek tanulására. Azért Parisba m e n t , hol fáradha
tatlan szorgalma a' könyvtárban a' kézirások felvigyázójának abbé Sallier-

• * > 
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nek figyelmét magára ronta. Ea őt barátjáéval esmertette m e g , a' kik 
az ifjú Anquctilnak a' napkeleti nyelvek nevendékének tulajdonságában 
középszerű fizetést kiszereztek, történetből kezébe jutának egynéhány 
egy Zend kézirat szelént lemásolt levelek. Ezolta nem vala nyugta, 
India czélja lett életének. Feltette magában e' földet beutazni , a' Pa r -
sok szent könyveinek felfedezésérc. Az alkalmatosság kedvezőnek lát
szik; a' l'orienti kikötőben épen egy expeditio készíttetett Keletindiába, 
de védjeinek igyekezetei neki az együttutazhatást kiszerezni el nem sül
tek. Anquetil a' verbnngkapitányhoz megyén, szolgálatba lépik 's mint 
köz katona, hátán a' borjú, Nov. 7.'1754 Parisból elutazik. Mihelyt véd-
jei ezt hallják, sietnek a' ministerhez, a' ki igazságosan elcsodálkozván 
illy ritka buzgóságon a' tudományok i ránt , neki szabad utazást 's fize
tést enged. Kilencz hónapi utazás után Antequil Pondicheryban szálott 
ki a' szárazra. Mihelyt ottan az nj persa nyelvet megtanulta, Chaiider-
nagorba men t , a' hol reményiette a' Sansoritot tanulhatni. De e' re 
ményben megcsalatkozottnak látá magá t ; épen ismét elutazni készüle, 
midőn betegségbe esek, mellyből csak bajjal lábbada fe l , 's alig keriilé 
el ezen veszedelmet, midőn a' háború Franczia- és Angolországok közt 
kiiite. Chandernagor bevétetek 's Anquetil félvéri egész utazásának czél-
ját eltéveszteni, el tök élé magában gyalog Pondicheryba visszatérni. 
T ö b b , mint három hónapi bajos és veszedelmes utazása után odaérkez
vén, hajón Suratéba indult ; de hogy a' földet megesnie]hesse, valamint 
Koromandel partjait megesmérte, Maliéban kiszálott 's gyalog utazott 
Suratéba. Itten állandósága 's engedelmessége által meggyőzte egyné
hány pars papok (destcur) aggódásait. Ezek őt a' Zendben és Pehlwi-
ben annyira okta t ták , hogy egy szókönyvet 's egynéhány más munká
kat is ezen nyelvekből lefordíthatott. Erre elhatározta magában , a' 
Hinduk nyelveit , régiségeit 's szent törvényeit Benarezben tanulni, mi
dőn Pondichery bevétele őt Európába visszatérni kinszeritette. Egy an
gol hajóra szá la , Londonba ére , meglátogatá Oxfordot 's Maj. 4. 1702 
Parisba visszajőve 180 kéziratból álló kinccsel 's egyéb ritkaságokkal. 
Apát Barthélémy 's más barátjai pensiót eszközöltek ki nekie a' napke
leti nyelvek tolmácsának czime alatta a' királyi könyvtárnál. 1703 tag
jává leve a' szép tudományok academiájának. Most kezdé Anquetil az 
annyi bajjal gyűjtött materiálékat feldolgozni; megjelentek tőle időről 
időre a' Zcnd-Avesta, a' napkeleti törvér>3 hozás , az ő históriai 's geo-
graphiai vizsgálódásai Indiáról 's munkája a' kereskedésről. Későbben 
a' revolutio kezdé nyugalmát háborgatni. Hogy iszonyatosságait el
kerülje, elszakasztá minden öszveköttetéseit, szobájába zárkozék 's 
nem vala más barátja könyveinél , egyéb kedvtöltése a' visszaemléke
zésnél kedves Braminjaira 's Parsaira. E' magánynak gyümölcsei va
jának e' murikáji : IPlnde en rapport avec fEurope, és a' fel nem fe
dezhető titkok (Üupnek'' hat 2 köt. 4. 1804); az utóbbi fordítása egy 
persa kivonatnak a' Vedakból deákra. Midőn a' nemzeti intézet ismét 
elrendeltetett, Anqnetilt tagjának választá. Folyvást tartó munkálkodása 
's felette szűk életmódja által elgyengülve, meghala Parisban Jan. 17. 
1805. Bő kiterjedésű tudomány, majdnem minden európai nyelvek tu
dása 's nyugalom nélküli munkásság valának Anquetilban a' legtisztább 
igazságszeretettel, józan philosophiával, 's ritka önhasznutalanság s' a' 
legtisztább szívvel egyesülve. 

A N S E I , M U S , canterburyi é rsek , szül. Piemontban Aostán 1034. 
1060 bará t tá , néhány esztendővel azután p r io r rá , 1078 Normandiában 
Bee klastromában apát táleve, hova a 'hires Lanfranc híre vonszá, 's 1093 
mint amannak titánja, Angliában canterburyi é rsekké , melly hivatalt ha
láláig 1009-ig viselte. Éles elme és jámborság tündöklik Írásaiban. 
Buzgón kerese az Isten lételének bizonyítására sarkalatos okot, a 'mel ly-
nek végre a' Későbben u. n. ontológiai (lénytudományi) okban \aló fel
találásával magát kecsegteté i s , noha ennek feltalálását hibásan tulajdo-
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nitják neki. Ó t. i. a' legfőbb és Iegtökéletesb lény megfogásából an
nak lételét J kövttkezteté. Ámbár ezen o k , niellynek már akkor Gaunilo 
(marmontiéri barát) ellene szegezte m a g á t , elégtelen, Ans. igyekezete 
azonban, természeti theologiát v. philosophica religiót alapítani, akkorra 
nézve nagy fontosságú. Jóllehet az anyaszentegyház, valamint tanitóji, 
nevezetesen az ő szellemi rokonja Ágoston befolyását philosophiai gon
dolkozása módjára nem tagadhatni , mindazáltal őt illeti azon dicsé
re t , hogy philosophiai religiója alaptételeit (okfőjit, princípium) határozot
tabb dialecticai formában, élénkséggel és élettel kifejtegette, 's ez ál
tal egyszersmind valóságos alapját vetette a' scholastica philosophiának. 
Mnnkáji „ D e teritate," „ i í e libertate arbitriiJ-1- „JHowolog-iam" és 
tfVrologium," mellybcn a' fen emiitett okot kitevé, hírét fentartják. 

A N S G A R V. A N S C H A R , az éjszak apostola, mivel Dán- és Svédor
szágba a' kereszténységet behozta. Szül. Picardiában 's Corveyben a' klas-
trombeli oskoláhan neveltetett. 813 Sz. Benedek szerzetébelépet t , 820 
ezen szerzetbeli oskolának főtanitója lett. A' kegyes Lajos császár rende
lésére megkeresztelt dán herczegeket segédtársával Audibcrttel Dánország
ba követ te , 's ott több üldöztetések mán a' királyt 's a' nemzet nagy 
részét a' keresztény vallásra tél i tet te. Visszatértekor 831 Hamburgban me-
tropolt alkotott, 's ugyan ott első érsekké lett, de 847 az érseki lakhelyet 
Brémába tette által. Ekkor uj missioi utazásra indult Dánországba, hogy 1. 
Erich királyt ismét megnyerje; ennek ajánlásával Svédországba ment 's 
Glahus király engedelmével sokakat keres/tele. Megkeresztelte Erich titán
ját is 858. Mh. 865. A' romai cath. ccclesia felvette szentjei sorába. 

A N S O N , (George) , az angol hajózás évkönyveiben díszes név, 
szül. 1697 SÍmckboroughban Staflordshireben, korán tengeri .szolgálatra 
adta magát. 1710 Norris John alatt mint másodhadnagy a'i keleti 
tengeren szolgált, 's 1717 és 18 Byng György alatt a' Spaii3oIok ellen. 
1739 a' niinisterium egy a' Spanyolok kereskedése és gyarmati ellen 
induló flottának a' déli tengeren kormányozójává nevezé. Csak 5 nagyobb 
's 3 kisebb hajó készíttetett fel, mellyek 1400 embert vivének. A. Sept. 
18. 1740 hagyá el Angliát, de le Maire csatornából kieveztekor iszo
nyú vészek támadtak , 's 3 hónapig hátráltatták Horn fokának körülha-
józásában. Elválasztatván többi hajójitól, A. elére Jüan Fernandez szi
getét , hol más három hajójával, mellyek mindazáltal igen nyomorult 
állapotban valának, ismét Sszvetalálkozott. De alig pihenték ki magokat 
egy kissé katonáji, újra kihajózott , több fogást (prise) teve, 's F'ayta 
városát elfoglalta 's leégette. De minekutána az esztendőnként jövő 
gazdag manillai gályákat hijába leste volna, kénytelenittetett nem csak 
zsákmányának nagy részét, hanem két másik hajóját is megégetni, hogy 
a' még megmaradtat (a ' Centnriont) illendőleg felkészíthesse, mellyen 
Tinianra . a' Tolvajszigetek egyikére , vonta magát. Itt magával ragadá 
a' Centuriont egy vihar. Egy a' szigeten talált hajót megnagyobbitata 
A . , 's néhány héti nyugalom után Macaóba vitorlázott , hol az acapnl-
coi gálya elvételének planuma kapta meg. E' végből kihiresztette , hogy 
visszatér Európába, de a' helyett a' Philippinák felé intézé útját 's a' 
Spiritu-Santo foka mellett kóválygott. Egy hónap multával megjött a' 
várt gá lya , melly erejében bizván, csatát kezde. De az Angolok 
győztek, 's a ' g á l y a , niellynek értéke 400,000 ft. sterl. méné, hatalmok-
ba ju to t t ; az elébbi zsákmány 600,000 ftnal többre ment. Illy gazda
gon jőve A. Macaóba, eladá zsákmányait 's lobogója j rsai t hathatósan 
védte a' chinai kantonbeli kormány ellen. Innen észrevétetlenül vitorlá
zott keresztül a' franczia flottán a' csatornában, 's Jun. 15. 1744 3 évi 
's 9 hónapi távolléte után Spitheadba érkezett. Ezen veszélyes utazás a' 
földesmererre 's főképen a' hajózás tudományára nézve esmeretlen ten
gerek 's tengerpartok szorosabb megvi/.sgáltatása által nagysikerű volt, 
's ennek A. saját intézése alatt készült leirásá láttatta a' világgal hasz
n a i t , noha sajátképi tudományos czél hijával van. A. a' fejér lobogó 
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rontreadmiralja, 's későbben a' kék lobogó viceadmiralja lett >s parla
menti tag. Franczia adiniral Jonquieren Finisterre foka mellett vett győ
zedelme 1747 pairségre 's Anglia viceadmiralsngára jut tatá . A' király 
Soberton bárójává, 's 4 év múlva a' admiralitás első lordjává nevezte 
ki. 1758 Brest előtt kormányozta a' flottát, az Angolok kiszálását St . 
Malo 's Cherboiirg mellett segi té , 's hajójiba fogadá a' visszaveretett 
seregeket. 1761 végre admirallá 's azon flotta főkormányozójává lett, 
jnellynek a' királynét kell vala Angliába vinnie. Mh. 1762 Moor-Park 
nevil jószágában. Gyermeket nem hagyott. / 

A N S T K T T (János) , orosz császári titk. tanácsnok, rendkiviili kö-
Tet a' német szövetségnél, a' Newsky-Sándor 's több más orosz és kül
földi rendek vi téze , szül. Strasburgban, hol atyja királyi tanácsnok és 
itélószéki biró volt. 1789 orosz szolgálatba lépvén, elejénte mint al
hadnagy a' Scheerenflottánál a' Svédekkel akkor viselt háborúban részt 
vőn; az Ang. 13. 1789 történt csatában mutatott vitézségéért 11. Katalin 
császárné kapitánynak nevezé k i , 's Wladimir rendjét adá neki. 1701 
a' külső dolgokra ügyelő collegium assessorává lett, 1704 pedig Berlinbe 
volt küldve, melly udvarnál titkos dolgokban já r t el. A'porosz királlyal 
ő is jelenvolt a1 Lengyelek ellen, "s ezen táborozás főcsatájiban részesült. 
Lemondván az utolsó lengyel k i r á l y , A.-re bízatott a' krakói határok 
regulatiója, 's ő tanácsnok l e t t , azután a' lengyelországi adósságok ki-
vilagositása végett kinevezett colíegiiim tagjává 's elébb collegiumi, vala
mint 1801 statusi tanácsnokká. Ugyan azon évben mint követségi ta
nácsnok Bécsbe küldetett , hol 1809-ig marad t , 's az alatt a' legfontosb 
időpontokban 3szor tévé tisztjét mint udvarának ügyviselője. A' követ
kező esztb. Austria és Oroszország közt regulázta a' határokat. Az 
1812—13 é s — 14-iki emlékezetes táborozásokban mindég a' császár körül 
vagv a' főszallásban vol t , 's minden csatákban jelen. Ezen időszakban 
berezeg Schvvarczenberggel a' Varsó birtoka iránt folj t titkos egyezsé
gi flgyet igazgatta, 's minekutána a' későbbi kalisi egyezség előző rzik-
kelyeit tisztába hozta volna, titkos tanácsnokká neveztetek ki. A' prá
gai congressusra teljes hatalommal volt felruházva, későbben a' frank
furti territoriális recessnsba hasonlóképen teljes hatalommal folyék be, 
's ezért, valamint más azon korbeli fontos diplomaticai egyezésekben való 
eljárásáért fejedeleme kegyének mind ujabb ujabb bizonyságait érezé. 

A N T A K U S , Neptunus és Gaea (föld) óriás fi ja, Libyának egy bar
langjában lakék, 's minden jövevény kénytelen vala küzdeni vele. Mig 
anyját (a ' földet) é r in té , mindenkor uj erőt nyervén tő l e , mind niegöl-
dösé a' vele birkózókat , 's sorba raká kaponyájikat lakja körül. De 
Hercules, észre vévén győzhetetlensége varázs o k á t , körülöleié 's a' 
levegőben ta r tva , niegfojtá. —z— 

A M' A i. (Paduai Sz.) , született Lissabonban fényes nemzetségből 
Ang. 15. 1195. Egy a' leghíresebb tanítványi közül Asissi Sz. Ferenc i 
nek és szerzetének, mellybe 1220 állott , buzgó terjesztője. Vágyván a' 
martyromságra Afrikába indult, de a' szelek Olaszország partjaira vetet
ték, a' hol, valamint déli Francziaországban is, nagy foganattal oktatta a' 
népet. Legtovább tartózkodott azonban Paduában, 's innen a' neve. Szó
noki tehetsége különös említést édemel, melljet a' legenda irója korá
nak ízléséhez képest az által akart szembetűnővé tenni , hogy még a' 
halakat is figyelmetes hallgatókká változtatta. Megholt Jun. 13. 1231 
ésIX. Gergely mindjárt a' következő esztendőben a'szentek sorába helyez
tette. Portugálban és Olaszországban különös tiszteletben á l l , és sírem
lékét , melly Pad«ában a' tiszteletére épült templomban emeltetet t , a' 
kép fa rágás n m e k mivei közé lehet számlálni. B. V. 

A N T A L (Nagy fízent), kit többnyire a ' klastromi élet kezdőjének 
tar tanak, született 251 észt. Komában, közel Heraclcához Felső-Egyip
tomban. Kiosztván örökségjt és testvér húgát egy ahitatos személy gond
jára bizván, niagánj osságba köl tözöt t , hogy ahitatoskodása semmi által 
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sem háboritatnék. Számos Asceták találtattak ekkor Felső-Egjiptomban, 
kik az emberektől elvonulva magányos életet viseltek. Antal 305 táján 
maga körül többeket egybegyűjtött és a' szerzetes együttélésre példát 
adott. Antal kivánván vérét ontani h i téé r t , 311 Alexandriába ment, hol 
Maximinianus kegyetlen üldözést kezde a 'Keresztények ellen. Gyakran 
a' birák előt t , gyakran a' vesztő helyen bátoritá az elvádolt Kereszté
nyeke t , mindazonáltal élete megmaradóit , visszament tehát társaihoz; 
későbben pedig két tanítványánál egy távolabb fekvő vadonba költözött. 
Sanyarú életét , soknemii csudájit Athanasius, ki nála többször meg
fordult , az Asceták kérésére különös könyvben irta le. Hiérónyimis hét 
levelét nagy dicsérettel emlité ; mások szerént ellenben még olvasni sem 
tudott. Keleten majd minden egyházi felekezeteknél találtatnak szerze
t e s e k , kik magokat Sz. Antaltól nevezik, ámbátor, hogy különös szer
zetes rendszabásokat alkotott 's irt volna, bebizonyítani épen nem lehet. 
1095 nyugoton is támadott Sz. Antal rendje. Alkotója volt Gaston, 
egy delfinatusi nemes, ki ujának Meggyógyulását szentünk közbenjárásá
nak tnlajdnnitá. Az első klastrom Saint Didier la Motheban építtetett. 
Már 1090 a' clcrmonti gyülekezet , 1218 pedig 111. llonorius erősítette 
meg a' szerzetet , kötelezvén egyszersmind a' szerzetes fogadások bevite
lére. A' szerzetesek elejénte betegeket ápolgattak , különösen pedig a' Sz. 
Antal tüzében szenvedőket, mellyben hajdan Gaston fija is sinlődött; de 
minekutána VIU. Bonifaciustól a' kanonokok sorába té te t tek , felhagy
tak ez első rendeltetésekkel 's egyedül ahitatoskodásban tölték napjai
kat. A' szerzet feje Saint Didier la Motheban lakott és apátur nevet 
v ise l t , a' priorok comthuroknak, későbben pedig praceptoroknak hivat
tak. Tekintetek és gazdagságok Francziaországon kívül is nagyra nevel-

•kedett. Saxoniában a' lichtenburgi comthnr a' reformatio előtt a 'wit ten
bergi universitasnál cancellarinságot viselt. A' múlt században még 30 
klastromot birt a' szerzet, de lassanként mind elenyészett. VIII. Boni-
facins idejétől Sz. Ágoston rendszabásait követék, fekete öltözetet vi
se l tek , a' min mely táján kékes T betii látszott kivárva. />'. V. 

A K T A N J C U S I S , a ' rhetoric<ban valamelly szónak különböző j e 
lentésben és mint különböző beszédrésznek nyomosság>gal való ismétlé
s e , p. o. veniam advos, si mihi senatus det veniam. 

A N T A R , A N n A R , nevezetes arab fejedelem a' O-ik század köze
pén 's egy a' 7 megjutalmazott arab költő közül , kiknek megkoszornzott 
kéltéin estben arannyal selyembe varrattak be, 's a' Kaaba kapujára ielí'üg-
gesztettek. (L. ARAR H T E I U T C R A éSMOAT.tAKAT.) Moallakajában vitézi tet
teit VAblához való szerelmét irja le. Legtökéletesebben MeniI (Leyden 
1816.) adta ki. Jones után németje fordította Hartmann ebben: , , / /el l-
slrahlende Fleyadenam arab. poet.Hímmel" (Münster 1802). Asmai, hí
res grammaticus és tlieologus Arim al Rasid udvaránál, a' O-ik szá
zad elején, a' ki legelső gyűjtötte öszve a' rege által fentartatott arab 
te t teke t , Antar ezimü románjában Antar nevéhez 's vitézi kalandjaihoz 
sorozá az Arabok többi hires hősi tetteit. Ezen nevezetes 's vonszó 
románt szorosabban legelőször Jones esmei tette meg; azután Hammer 
ebben: ,.Fvndgruben des Úrzenfs" (1SI2) ezen románnak teljes példá
n y á t , melly a' bécsi cszászári könyvtárban t a lá l t a t ik , leirta ; ezen ki-
viil meg 6 példánya van Európában. Ezen román a' piopheta ideje 
előtt éjt Arabok szokásainak és életének, gondolkozás- és képzelődés-
módjának, véleményeinek és előítéleteinek legtökéletesb képét mutatja, 
's ezen kép hűségére még most is a' Beduinek sok vonásaiban reá lehet 
esmérni. Legtisztább arab nyelven vagyon irva, 's ennél fogva classicus-
nak tartatik. Benne költői prosa tiszta poésisse] elegy. Egyébiránt olly 
vonszó , hogy sok esmerők az „Ezer egy éjszaka"-nak elejébe teszik. 
líaiuilton , a' brit követségnek Konstantinápolyban ti toknokja, angolra 
fordította , („Antar; a bedoveen románcé, translaled fram (he Jrabic by 
Terrich Hamilionli Lond. 1819, 4 köt.) . Parisban is lefordították már. 
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A N T E N O R , trójai nemes, Homerusnál mint okos öreg jelenik meg. 
Ulysse's ésMcnelaus, követek lévén Trójában, nála voltának szálva. A' kö
tendő szövetség alkalmával Priamust a' csatamezőre kisérte, 's azt javalot-
t a , noha sikeretlenül, Ajax és Hector kettős viadala után, hogy adnák vis
sza Helénát. Hihetőleg ebből következtet ték, hogy Antenor egyet ért fa' 
Görögökkel, 's a' mint beszél ik , ő szolgáltatta kezekkez a' palládiumot, 
ő adott lámpással jelt a' berohanasra 's ő nyitotta meg a' falovat. Házát 
nem zsákmányolták k i , de ez a' Menelaussal elkövetett szívességnek tu
lajdoníttatik. Mi lett sorsa Trója veszélye után , különböznek a' véle
mények. Virgilins azon regét fogadta el, melly szerént A. fijaival Thra -
ciába, innen a' Henetekkel Olaszországba köl tözöt t , Padua tájékán lete
lepedett 's nj dynastiának lett törzsöke. . — z — 

A N T E R O S , a ' viszonszereleni istene. A' későbbi mythologia szc-
rént Piros, a' szerelem is tene , mind addig nem nőhete t t , inig Anteros 
testvére nem született. Ezen kellemes költemény azt j e l en t i , hogy a' 
szerelem viszonszerelmet óhajt. Némelly ujabb fejtegetek Anterosban a' 
szerelem ellenségét, az antipathiát, képzelik. —z— 

A S I H E M , I. A N T I P H 0 N I A. 
A N T H O L O G I A . (görög). Ezen szó tulajdonképen virággyiijteményt 

jelent. A' régiségben több anthologiák vagy különbféle íróktól szárma
zott 's magokat gondolatbeli gondolatszólás 's kifejezésbeli szépség és 
természetiség által megkülönböztető, apró, leginkább epigramniai költemé
nyek gyűjteményei készítettek. Legelsőben Syriai Meleager válogatott 
öszve Krisztus születése előtt 90-dik év körül efféle költeményeket, mel-
Jyek közé némelly saját mnnkájit is elegyítette; későbben hasonlót cse
lekedtek Thessalonicai Phi l ippus, ki hihetőképen Trajanus idejében élt , 
Diogcnianus Heracleota Hadrianus a la t t , Strato Krisztus születése után a' 
2-dik szazadban, ki Meleager gyűjteményét megszaporította, és Agathias 
a' 6-dik században, ki csupa nj darabokat szedett öszve és hét könyvbe 
foglalt. De mind ezen régibb gyűjtemények elvesztek. Mi csak két későb
bit bírunk, egyiket Constantinus Cephalastól a '10-dik száz., ki gyűjtemé
nyében a' régiebbeket , kivált az Agathiasét igen használ ta , a' másikat 
Maximus Planudestól a' 14-dik századból, ki konstantinápolyi szerzetes 
volt, de Cephalas anthologiájának Ízetlen kivonása által azt, mi az ő ide
jéig megvolt, inkább rontotta, mint gyarapította. Az utolsó legesmere-
tesebb, melly csak egyes részeiben egyezik meg a' Cephalaséval. A' görög 
anthologiát legtökéletesebben kiadta Jacobs bőséges magyarázattal . Ezen 
apró költeményekben a' poétái élet nagy mér téke , a' szép érzések gyen
gédsége , a' nyájas vidámság 's tiszta és nemes gondolkozás csodálko
zásra méltó. K. J. 

A N T H R O P O G N O S I A , emberesmerés ellentételben az anthropologiá-
val (embertudománnyal,), a' mennyiben ez valakinek birtokában van. Az em
bert, azaz, ön magát és különösen másokat esmérni kivánás 's ezen esmeret-
nek szükséges volta, adtak az emberesmei esnek különbféle utakon való kere
sésére alkalmat. Soha sem hagyatott el az igaz ut az emberesmeréshez ju 
tásra, az anthropologia és psyc'nologia stúdiuma által, 's próbáltak külfelől 
való utakon a ' test i sajátságok stiidiuma által jutni el a ' léleknek vagy is a' 
belső embernek esmerésére. Ezen igyekezeteknek köszönheti lételét a' 
chiromantia, 's abban van a' physiognomica és kaponyatudomány fonák 
alkalmaztatásának fundamentuma. Az emberesmerés, azaz , az emberek
nek , mint a'millyek-, esmerése csak a' kisebb nagyobb mértékben jelen
lévő tehetségből vagy is azon homályos érzésből fejlik k i , mellynéí fog
va a' belső embert érteni tudjuk, 's legbizonyosabban az emberre való 
szemes figyelés által miveltetik ki. J. B. P. 

A N T H R O P O L I T H U S O K , kővévált emberi testek vagy testrészek. 
(L. K ő v K v Á i, Á s o K.) 

A N T H R O P O I , O G I A (ezen görög szókból d^uTrog ember és >ey«f 
tudomány), az ember terniészethistoriáját jelenti és pedig azon értelem-

2 1 
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ben], 'mellyben ezen szó rendszerént vétetik, az embernek testi és lelki 
valójáról való esmeretek egész summájából anny i t , mint a'mennyi szük
séges minden mivelt embernek, ki nem medicns, az embernek esmerésé-
re 's egyszersmind a' törvényhozás 's bírói íunctio és az orvostudo
mány közt lévő öszveéréspontok áltlátására. ide tartozik tehát az ana
tómiából és physiologiából anny i , mennyi azon czélnak megfelel, hogy 
mind a' test alkarja és része i , mind azok functióji niegesmertesseiiek; 
továbbá a' psychoiogiából a z , a' mi tapasztalatkörit a' lélekről, an
nak tulajdonságiról:'s tehetségeiről tanit. (Vö. ANATÓMIA). A.B.V. 

A N T H R O P O M O R P H I S M U S , 1. B Á L V Á N Y O Z Á S . 
A N T H R O P O M O R P H I T Á K vagy A U D I A N U S O K . így neveztettek 

Audiusnak vagy Audaeusnak, egy syriai tanítónak, követőji, ki Scythiába 
kerget tetvén, a' keresztény vallást a' "Gothusokhoz vitte. Kr. u. 370 kö
rül holt meg. Minthogy az orthodoxus egyház őket kárhoztat ta , an
nál inkább ragaszkodtak vélekedéseikhez, niellyek szerént a' Húsvétét a' 
Zsidók I'aschájával egy időben innepclték, a' szokott egyházi büntetése
ket elvetet ték, a' méltatlan papok ellen hevesen buzogtak "s az Istensé
get emberi testben ábrázolva gondolták. A' 4-dik század vége felé még 
mutogatták magokat apró csoportokban mint sanyarú erkölcsű Separa-
tísták Syriában , az 5-dik században pedig elenyésztek. Azon vicenzai 
olasz papok, kik 038 körül azé r t , hogy az Istenséget hasonló módon 
gondolták, Anthropoinorphitáknak csufoltattak, nem formáltak különös fe
lekezetet. K. J. 

A N N H R O P O P H A G U S O K , ezen szóktól «y5-^^o; ember és QCCYU eszem) 
emberevők, kannibálok, ollyan emberek, kiknek, valamint egész nem
zeteknek i s , ez a' borzasztó szokások van, hogy a' természeti ösztön 
ellenére emberhússal élnek. Némellyek éhség állal kinszerittetnek arra, 
másokat a' bosszúállás teszen emberhusevőkké. Másoknál, ugy látszik, 
hogy vallásbeli bal Ítéletek következése a z ; legalább némelly utazók azt 
i r j ák , hogy a' Mexicoiak azoknak húsát ették m e g , a' kiket az ők 
bálványainak megáldoztak. Végre ugy lá tszik , hogy néha ez az utála
tosság valósága betegség, melly az APPETiTüSnak (1. e.) elfajulása. 
Így származott egy Goldschmidt nevű tehénpásztorban, a' ki történet
ből gyilkossá l e t t , midőn tettének eltitkolására a' meggyilkoltatottat 
darabokra vágta volna, emberhnsevésre va lók ivánság , mellyet a' meg
ölt húsával , midőn pedig ezt mind meget te , egy gyermekével, mel
lyet szántszándékkal ölt m e g , elégített ki. L. Gruner's Almanach für 
Aerzfe , 1782, a' 312 lap. Sőt Boethins skócziai históriájában egy pél
dát emlí t , hogy ebbe a' betegségbe egy egész háznép belé esett. Egy 
haramia feleségével és gyermekeivel együtt megégettetett, mivel több em
bereket csalogattak magokhoz, a' kiket megöltek és megettek. Csak egy 
leánya , melly mégigen ifjú vo l t , maradt életben, de ez is kivégeztetett, 
mivel alig érte el életének 12-dik esztendejét, már hasonló gonoszságot 
követett el. Hogy7 vannak ollyan népek, niellyek megölt ellenségeik 
húsát megeszik, esmeretes dolog; illyenek p. o. az Uj-Seelandiak; ollyan 
népek ellenben nincsenek, kiknek az emberhús közönséges eledelek volna, aT 

Battosokon kivül Snmatran, a'-kiket Anderson (London 1820) illycneknek 
ir le. Az uj világ első hodoltatojinak. a' Spanyoloknak, kegyetlensége 
a' jó indulatú Amerikaiakat borzasztó bosszúállásra ingerelte, a' honnan 
közönségesen gyalázták őket, csak hogy elnyomhassák; igy irtattak ki á' 
l 'araihck. (L. ANTILLÁK.) Hanem az ujabb világ körül hajókázók ezen ke
gyetlenséggel és emberevéssel való vádakat nem erősitették meg, és ott 
i s , a' hol ollyan népekhez vetődtek, kik megölt ellenségeik húsát meg
ették , szelíd és jószívű embereket' találtak. A' Chinaiak nem neveztet
nek emberevőknek, jóllehet kiki tudja , hogy Chinában a' gyermekek 
megölése nem tartat ik véteknek, és hogy Kantonban a' gyermekhus a' 
piaezon árultatik. II. József császár uralkodása alatt erővel reájok akar
ták a' Czigányokra is fogni, hogy az utazókat megöldösték, szétdarabol-
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t á k , besózták és megették. Egyébiránt az emberevés régi kegyetlen szo
k á s , melly a' .Scytháknál és Sanroinatáknál , valamint Kánaánnak régi 
lakosainál i s , uralkodott. L—ti. 

A N T I B A C C H I ü S , I. R H t T H M V 6, • 
A N T I C A G I . I A , 1 . M Ű E M L É K E K . 
A N T I G O N É , Oedipus és Jocasta rokonparázna ágyából származott 

leánya. (L. ETEOCI.ES és O E D I P U S . ) 
A N T I G O N U S , Nagy Sándor vezéreinek egyike, kit első szerencsés 

ütközetei után Asiában Lycia és Phrygia helytartójává tett. A. nem 
csak kis erővel védelmezé ezen tar tományokat , de lycaon iá t is meghó-
ditotta. Midőn Sándor halála után vezérei meghódított tartoniáiryait 
felosztanák magok közöt t , A.nak Nagy-Phrygia , Lycia és Paniphilia 
jutott. Perdiccas , a' ki Sándor egész birodalmát magáévá tenni törek-
vék 's Antigonnstól re t tege , a' király parancsolatja iránt való hütelen-
séggel vádolta. A. titkon általhajózott Európába, 's Craterus- és Anti-
paterhez ment ; ezek és Ptolemaens köz akarattal hadat izentek Pei diccas-
nak; Perdiccast saját katonáji ölték meg. De vezérének Eumenesnek 
ínég hatalmas seregei voltának Asiában. Ez ellen folytatá A. a' háborút, 
's megfogatván ő t , a' világból kivégezteté. Ekkép rövid idő alatt majd 
nem egész Asiának ura le t t ; mert a' Syriában országló Seleucus hason-
lólag meggyőzetvén , Ptolenmensnal kerese menedéket. A. Ecbatanában 
és Susában elfoglalá Sándor kincseinek nagy részét ; de számot azokról 
Ptolemaeusnak, Cassandernek és Uysimachusnak adni nem akar t ; sőt 
Cassandernek azon ürügy alatt hadat i zen t , hogy megbosszulhassa Olym-
pias halálát , 's az ifjn Sándor t , a' ki Koxane anyjával Amphipolisban 
tartózkodék, megszabadíthassa. Hiivágyása által felingerlé maga ellen 
a' vezéreket, 's ezek öszveszövetkezienek ellene. Mig Cassander Kis-
Asiában támadta m e g , Ptolemaens és Seleucus Syriába ü tö t tek , 's De-
metr iust , A. fiját, meggyőzték. Seleucus elfoglalá Babylont. Mihelyt 
a' történtek tudtára estek A.nak, azonnal visszatére 's Ptolemaeust 
visszamenetelre kinszerité. Denietrins visszavette Babylont Seleucustól. 
Erre A., Ptolemaens, Lysiniachns és Cassander békére léptének, melly-
nek következésében^ mig a' királyi czimet viselő ifjú Sándor nagykorú
vá leszen, kinek kinek a' birtokában- levő tartományok maradtanak. De 
midőn Cassander Sándort ésBoxanét megölte, a' vetélkedő társak között 
iijra kiütött a' bábom. A. a' királyi czimet kezdte viselni; de planuma 
szerént Egyiptomot el nem foglalhatta, mivel hajósseregének egy részét 
a' szélvészek semmivé t e t t ék , a' szárazról pedig Ptolemaens miatt be 
nem törhetett. Kevéssel ezután Cassandert egész .Görögországból kiűzte 
Denietrins. Ez Lysimachust hitta segédül , a' ki nagy sereggel ment 
Asiába 's Selencitssal egyesült. Ipsus mellett Phrygiában (301 K. e.) 
megütköztek , 's A. 84 észt. korában ezen ütközetben elesett. 

A N T I K , A N T I K O K , 1. M ü E M r, É K E K. 

A N T I K R I S Z T U S többfélét jelent. A ' Krisztus születését megelő
zött utolsó századokban a' Zsidók a' Messiás mellett egy Ellen-Messiast 
is gondoltak, ki az igaz Messiásnak javokra czélozó szándékait gátolja 
's a' zsidó népet az igaz Messiás eljövetele előtt sokképen háborgatja. 
Az uj-testamentomi szent irás ugy emlékezik az Antikrisztusról mint 
egy Tagy több hamis prophetákról , kik magokat Krisztusnak tar ta t ták; 
egyedül János jelenéseiben adatik ugy elő mint hatalmas 's a' kereszté
nyek iránt ellenséges indulattal viseltető fejedelem. A' Keresztények 
is az első századokban az anyaszentegyháznak Hlyen hatalmas ellen
ségét gondolták a la t ta , 's azt h i t t ék , hogy üldöztetéseik annak megjele
nésére mutatnak , melly Krisztusnak a' Chiliasta'k által várt másodszori 
eljövetele előtt történnék meg. A' Chiliasták ve'Iekedése szerént az ezer 
évutáni országnak nem elébb, hanem akkor kellett felállani, minekutána 
az Antikrisztus az anyaszentegyházat soká háborgatta. Mig ezen ország
nak reniénylése t a r to t t , addig az Antikrisztus is az emiitett értelemben 
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képzeltetett 's az egyházi a tyák által kiilönbféleképen 's gyakran igen 
képtelenül 's éktelenül rajzoltatott, mind addig, mig végre az ezer év a' 
reája magjarázott jövendőlések betelése nélkül elmúlván, a' Chiliasták 
ábrándozása is kicsinyenként megszűnt. Még azután is adott ugyan 

• János jelenéseinek magyarázása alkalmat az Antikrisztus megjelenése ide-
jéliek számolgatására; mindazáltal a' középidőben a' romai hierarchiának 
egyes vagy felekezet es ellenségei az Antikrisztuson Jegörömestebb értet
ték a' romai pápá t , kiről nem csak a' Waldensisek, Wickleíiták és Hus-
siták , hanem Luther 's ennek barátjai is azt áll í tották, hogy Krisztus 
ellen támadott 's Krisztust elnyomni szándékozott, következésképen iga
zán Antikrisztus; a' Pápisták ellenben Lutherra és egyéb reformáto
rokra ruházták ezen nevet. Ezen idő után is az Antikrisztus, ha nem 
közönségesen's nem a' legnagyobb résztől is, csak ugyan sokaktól és sok
féleképen nézetett az igaz anyaszentegyház ellenségének példázatja gya
nánt. Egy ideig némellyek a' sokak előtt rettenetes Napóleont csúfolták 
ezen titulussal. Most a' vallásbeli és politicai obscuransok nagy feleke
zete az okosságot, vagy inkább az okosságnak az •bbscurantismus czéljai 
ellen harczolását tart ja Antikrisztusnak; valósággal pedig az emberiség 
ügyének , melly egy a' Krisztus ügyével , épen maga az obscurantis-
musjja' legbizonyosabb 's legmegátalkodottabb, de minthogy azon ügy 
mint isteni ügy győzedelmet méltán reményiheti, nem meggyőzhetetlen 
ellensége 's ugy látszik , hogy a' keresztény Görögök ellen a' Törökkel 
forralt szövetsége sem tette azt erősebbé. — A' Zsidók között is megvan 
még Jerusalem elpusztítása után is egy régi képzelt jövendőlés szerént 
az a' h i t , hogy egy Armillus nevű Ellen-Messias harczol az igaz Mes
siással , 's hogy ezen harczban a' Zsidók hosszú nyomorgattatása után 
az igaz Messiás lesz győzedelmes. 

A N T I L L Á K . Minden esmeretes szigetcsoportok közt legszámosabb 
szigetekből áll az Anti l láké, melly a' mexicoi öbölben, Yucataiinak (egy 
spanyol tartománynak) partjaitól nem messze kezdődik , 's ivformára 
csak nem az Oronoco torkolatjáig terjed ki Gnianában. Közönségesen 
ezen szigetek közé számláltatnak a' Lukai vagy Bahama szigetek és szo
rosabb értelemben NYUGOTINDIÁNAK (1. e.) éjszaki része is. Nagy és 
kis Antillákra oszla tnak, az elsők száma 4 's ezek: Cuba, Jamaica, St. 
Domingo (most H a i t i , régen Hispaniola) és Portorico. A' kicsinyek, 
mellyek CARAIBI SZIGETEKNEK (1. c.) is neveztetnek, fekvésekhez képest 
szélben és szél alatt lévő (spanyol nyelven: Islas Barlotento és Solta 
venlo ; .angol nyelven Windicard--és Lvttard-Isles") szigetekre osztatnak. 
Amazok, mellyekhez tartoznak sok másokkal együtt. Martinique és Gua-
deloupe, jóllehet az Angolok csak a' leginkább kinyúló Barbados szige
té t tartják 's nevezik szélben lévőnek, közelebb feküsznek napkelethez 
és a' kel. szélnek, melly uralkodik az esztendőnek nagyobb részében 
ezeken a' tá jékokon, elébb ki vannak té te tve , m i n t a ' szél alatt lévő szi
getek (Ja Trinidad, Ciira^ao 's a' t . ) , mellyekhez a' napkeleti szél fek
véseknél fogva legkésőbben jő el. A' kis Antilláknak egy része (szám 
szerént 6 0 , mellyek közt Sz. Tamás és St. Croix a' legnevezetesebbek) 
Szüzszigetek neve alatt is említtetik a' földleiróktól. Az Antillák közül 
sokakon találtatnak hegyek, mellyek meszesek; némellyek csak kopasz 
kősziklák, a' honnan miveietlenül hevernek; többen vulkán (tűzokádó 
hegy) eredetűek, és nem képtelen az a' vélekedés , hogy régenten a' szá
raz földnek részei voltak és valamelly nagy természeti történet által kap
ták mostani formájikat. A' forró földövböz tar toznak; a' nagy hévséget 
mindazáltal a' tengeri szelek mérséklik. Éghajlatjok az Eunopaiakra 
nézve igen veszedelmes, mivel csaknem minden kivétel nélkül belé esnek 
azok i t t a' hideglelésbe, melly könnyen halálos lehet. Ezen szigeteknek 
természeti rossz oldalai közé lehet számlálni a' gyakori földindulásokat 
és kiváltképen a 'dühös szélvészeket, mellyek rendszerént Júliustól Octo-
berig uralkodnak és néha leírhatatlan dühösködések által rettenetes pnsz-
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titásokat visznek véghez. Ellenben az Antillák nagyobb részének termé
kenysége rendkívül nagy , 's bőven teremnek a' többek közt czukorplán-
t a t , kávé t , pamutot, indigót, fűszerszámot és déli gyümölcseket. Ösz-
veséggel a '33 napnyugoti indiai szigetnek, mellyek 10,500 nsz. mf. 's a' 4 
legnagyobbak köztilök 4653 nsz. ínfűidet foglalnak e l , népessége 
2,373,000-re tétetik, kik közt az Európaiak száma 514,000, a' szabad fe
ketéké 670,000 's a' rabszolgaságban lévő Négereké 1,000,000-nál sok
kal több. Az első lakosok a' Caraibek közül , kiket találtak a' Spa
nyolok az Antillákon, csak igen igen kevés találtatik még. A1 Spanyo
lok fel sem vették ezen általok felfedeztetett sz igeteket , mivel nem sok 
nemes érczeket találtak beunek. Annál inkább kaptak ellenben azokon a' 
Francziák és Angolok, kik meg is telepedtek ott. Igen fontos azEuropaiak-
nak az Antillákkal való kereskedése, mellyek közül 14 Nagy-Britanniáé, 
5 Fiancziaországé, 3 Spanyolországé, 3 Dániáé, 4 Német-Alföldé, 1 Své-
cziáé , 1 Columbiáé, 1 részszer ént független, résszerént nagy-britanniai 
felsőség alatt van , 's I egészen független. (L. H A I T I . ) L—ú . 

A N T I I , O C H U S , Nestor ( é s , a ' mint mondják, Anaxibia vagy Euri-
dice) hja , a' Tróját ostromló görög hősök legifjabbika; vitézi bátorsága, 
szépsége 's ügyes és fürge mozdulatú testalkatja miatt Achilles Pa t ro -
clns után leginkább kedvelte. O választatott k i , hogy Achillesnek Patro-
clus halála hirét vigye meg. Sebesen repült barátjához , könnyezve je 
lentette a' szomorú esetet, 's vigasztalva tartotta a' kétségbeeséssel küz
dőnek kezeit. A' megholt tiszteletét inneplő versenyjáték alkalmával a' 
pályafutás harmadik dija, neki jutott , mellynek becsét nem kevéssé emel
te Achilles dicsérete. Az ütközetben keze által sok vitéz Trójai esett el. 
Egykor Neptunus ragadta ki a' veszélyből. Végre atyjától, kit az aethio-
piai Memnon ejtett szorultságba, segítségül hivatván, midőn őt védelmezné, 
a' harczmezőn maradt (Pindar. Pyth VI), 's innen származott Philopator 
neve. Elestét a' 48 sz. ilinmi tab. láthatni. Az alvilágban Achilles és Pa-
troclus társaságában járkál . A' többi később e rede türege . ' — s — 

AN T IM 0 X I UM 1. P l S K O I . C Z . 
A N T I N Ó M I A , törvények harcza vagy törvénnyel ellenkezés. Kant 

antinómiának nevezi a' tiszta ész törvényeinek egymással ellenkezését, 
és érti az alatt azt az ellenmondást, a' mellybe jő az ész önmagával, 
midőn az az általanyost és annak azon törvényét , melly az adatott fel
tételesről a' feltételetlenre következést huz , a' testi világra alkalmaztat
ja. Illykor az. ész ellenmondásba jő magával , a' midőn vagy ollyas va
lamit kénytelen felvenni, a' mi az észnek határtalan kivánatjait ki nem 
elégiti , p. o. világ kezdeté t , világ ha tá ra i t , szabadságot, vagy vala
mit az értelem által elérhetetlent, p. o. világ örökkévalóságát vagy ha
tálytalanságát, munkálatokat utolsó ok nélkül és történetes dolgok véget
len sorát. Hogy ez az ellenmondás nem magokban az ész törvényeiben 
van, maga Kant megmutatja előszűr a' transcendentalis idealismus által, 
melly szerént a' testi világ nem valamelly adatott egész , és ahhoz sem
mi sem tartozik azon kivül, a' mit mi valóban tapasztalunk és az érte
lem törvényei szerént valamelly lehető tapasztalatban gondolhatunk ; niá-
xodazor pedig az észnek és az ész törvényeinek czéljáról való megfogá
soknak megjobbitása á l t a l , ugy mint a' mellyeknek nem a' tárgyak lé
telét és minemiiségét, hanem a' mi azok felől való vizsgálatunkat kell 
meghatározniuk. Találtatik illy antinómia nem csak a' speculativns, ha
nem a' practicus észben is. A. B. S. 

A N T I N O M I S M U S , törvényellenzés. így nevezték a ' wittenbergi 
reformátorok Agricola János azon tanítását, melly szerént, hogy az evan
géliumnak vagy keresztény hitnek az ember megjobbitására nézve an
nál nagyobb erőt tulajdoníthasson, az erkölcsi törvényt, különösen Moses 
erkölcsi törvényeit igen lealázta. Agricola János már 1527-ben keményen-
megtámadta Melanchthont azért , hogy ez az egyházi látogatás czikke-
lyeiben a' törvényt 's különösen a' tiz parancsolatot mint a' inegté-



328 ANT1NOUS 

rés hathatós eszközeit nagyon sürge t te , azt állítván, hogy a'törvénynek 
illyen nugy állítása nem állhat meg az evangéliummal 's Pápistákhoz 
hajlandóságot mutat. Ezen vélekedést visszavette ugyan 's hallgatott 
egy ide ig , minekutána Dec. 1527 Torgau városában egy ezen ellen
kezés eligazítása végett tartatott beszélgetésben Melanchthontól okok
kal meggyőzetett ; de 1537 egy wittenbergi tudós vetélkedés alkalmá
val ismét nagy hevességgel megújította azt Luther és Melanchthon ellen 
's világosan azt ál l í tot ta , hogy mivel az ember egyedül az evangélium 
által igazulhat meg, a' törvény a' megjobbulás és megszenteltetés eszköz
lésére egészen szükségtelen. Ezen félszeg vélekedést, melly csupán a' 
hitnek és a 'h i t erejének balul értéséből eredt, Luther az Antinomusok ellen 
készített értekezéseiben nyomós okokkal megczáfolta 's megbizonyítot
ta , hogy a' törvénynek' előterjesztése, a' törvény megtartására töreke-
dés a' bűnök megesaierése és az igaz megjobbulás végett igen szüksé
ges. Midőn Agricola ezen okokkal meggyőzetvén, állításáról ismét 
lemondott, Luther 1539 a' lemondást hírül a d t a , 's abban egyszersmind 
Agricolanak követőji ellen, kik felső és alsó Saxoniábau már nagy szám
mal voltak, keményen kikelt. Agricola ezt személyes megsértésnek vé
vén, ellene mondott annak, a' mit lemondásából Luther következtetett , de 
még minekelőtte pere a' saxoniai választó fejedelem által elintéztethe
te t t , elment Berlinben, hol 1540 egy olly lemondásirást adott k i , melly 
Luther t egészen megelégítette 's az antinomismnsi perlekedésnek véget 
vetett. Mind a' mellett is ez által csak a' két férj fi személyes hábor
gásai szűntek meg ; az a' kérdés pedig , ha valljon a' keresztény val
lás által eszközlendő tiszta erkölcsiséget inkább a' Krisztusért nyert 
isteni kegyelemnek 's isteni Ígéreteknek reménylése által lehet e elérni, 
vagy erkölcsi tanítás á l t a l , még mind ez ideig tudós vetélkedések tár
gya maradott. A' ki a' keresztény vallás lelkét jól e smér i , az a' hitet 
's erkölcsi törvényt egyiránt fontosnak 's a' keresztény tökéletességre 
nézve egyiránt szükséges elválhatatlan indító oknak t a r t j a , egyszer
smind pedig Luther érdemét abban is becsül i , hogy a' maga idejében 
igen elhatalmazott szokásnak, melly szerént csak a' hit sürgettetett, az 
erkölcsök megjobbitása ellenben igen kevéssé vétetett számba, magát 
hathatósan ellene szegezte. — Olly Antinomusok , kik megtérni akarók 
tanításában az erkölcsi törvény sürgettetését szükségtelennek tartották, 
hogy a' hit erejét annál inkább magasztalhatnák, még a' vétkeket is 
mente t ték , Angliában is voltak Cromvell idejében az lndependensek kö
zött. A' kegyelembeli határozatlan elválasztásiul szóló t u d o m á s o k buz
gó követőji lévén, az erkölcsi jóságnak az örök boldogság megnyerése 
végett hasznos és hathatos voltát egyenesen tagadták. Számok soha sem 
ment igen nagyra , 's a' 18-ik század végétől fogva egyházi egyesülés 
nélkül éltek. Vélek egyező vélekedésüek voltak az Antiuomaiius vagy 
jjarticularis Babtisták. (1. KERESZTSÉGISMÉTUÍK.) K. .1. 

A N T I N O U S , egy bithyniai ifjú, ki örök emlékezetben maradását 
szépségének köszöni. E' miatt fogadta Hadrian császár apródjának (page) 
's vele vol t , midőn a' romai birodalomhoz tartozó tartományokat beuta-
zá. Történetből fulte a' Ní lusba, vagy-azért kereste halálát habjai kö
z ö t t , hogy a' császár éltét megtartsa, vagy sorsával meg nem elége-
désből , nem tudjuk. Veszte határtalan fájdalmakat okozott Hadnannak. 
Nem csak egy a' tejutban njolag felfedezett csillagot neveztetett Antino-
usnak (melly név fenmaradt maiglan) ; hanem templomokat is építtetett 
számára , városoknak adta a' kedvelt nevét 's isten gyanánt tiszteltette 
egész birodalmában. Azért ábrázolá 's másolá minden kitelhető módon 
A. képét a' mivészség. Ezen ábrázolmányok résznyire az ó világi mi-
vészség legszebb emlékeihez tartoznak; nevezetesen a' Vaticanumon álló 
belvederei Antinous szobra , melly Hadrian ferdőjiben, 's a' campido-
gl io i , melly Hadrian villájában Tivoliban találtatott. De épen ezen szo
brok iránt különböznek az archaeologu3ok véleményei; némellyek nem 
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akarják Antinous ábrázolmányainak esmérni , hanem más herosok és is
tenek characteristicus jeleit találják fel azokban. Ezen ügyben Ítéletet 
tenni nehéz; mert azon mivészek, kik Antiiioiist ábrázolták l e , isteni 
ideálokat választottak példaképül 's A. személyességét adták azoknak. 
Ez által a' jelek öszvevegyültenek. A' vaticanumi szobor kihetoleg nem 
Antinous, de Hernies ; a' capitoliumi pedig Hermes - Antinous. „Minden 
abrazolmányokban", mond W-inckelmann Antinousról, „melancholiát mu
tatnak képvonatj, szemei nagyok , profilje Iassulag ereszkedő 's szája 
és álla a' valódi szép bélyegét viselik." (Vö. Levezow C/ber den Anti-
nuu».t dargestcllt in Kunstdenkmiilern des Allerthums. Berlin 1808.) 

A N T I O C H I A . Az ó világban több város viselte ezen neveti A' sy-
riai királyok, a' Seleucidák, lakhelye (most Antakia) Asiaban az Orontes 
mellett legnevezetesebb volt; kebelében a' tudományok tenyésztenek. Ké
sőbben a' romai helytartó és az asiai patriarcha lakhelyévé lett. Egy 
más Antiochia (ad Pisidiani) Nagy-Phrygiában Kis-Asiában feküdt, a' 
Romaiak coloniája le t t , 's nevezetes volt Luna templomáról. 

A N T i o c i i i A i O S K O L A , 1. C A I E C H E T Á K O S K O L Á J A . 
A N T I O C H U S , több syriai király neve, mell}' epochát tett a ' romai 

történetben. Az első, Macedoniabeli 's Filep király vezére , Laodice ne
jével a' nevezetes SEI.KUCUST (l. e.) nemzette. Ennek fija A. S o t e r , több 
háborút , ámbár nem legszerencsésebben, viselt. Esmeretessé lett mostoha 
anyjához volt szerelnie á l ta l , inellyet elnyomni igyekezett ugyan , de halá
los betegségbe esek e' miatt. Erasistratus, az udvari orvos, kitanulván 
a1 betegség okát , atyjának kinyilatkoztatta. Ez nagy szeretettel viseltet
vén egyetlenegy íija i r án t , általadía neki ifjú szép nejét. — Maradékai
nak egyike N a g y A. (A. Magnus) vo l t , a' ki testvérét Seleucns Ce-
raunust követte mint Syria királya az uralkodásban. 224 K. e. Mólót, 
a'médiai helytartót, megbüntet te , 's meggyőzvén Ptolemaeus Philopatort, 
egész Syriának általengedésére kinszeri tet te; a' Parthusokkal hasonló 
szerencsével hadakozott , ínig végre a' Romaiakkal is háborúba kevere
dett. Ez ama' hires autiochiai háború , mellyie Hannibállal egyesülve 
nag)' készületeket tőn. De mivel ezen vezér planiimait által nem látta, 
\s Görögországba csak egy sereget küldöt t , mell)' vesztegléssel tölte ide
j é t : elébb Thermopylae mellett , azután a' tengeren többször megvere
tett. Ez annyira elcsi'tgges/.té, hogy a' Romaiaknak Kis-Asiába való ál-
talmenteket sem hátrálhatta; ezek Magnesia mellett győzedelmeskedtek, 
's A. kénytelen volt a' leggyalázatosabb békére lépni. Midőn Jupiter 
Elymaeus templomából a' kincseket akarná elragadni, embereivel együtt 
megöletett. — Második fija A. E p i p h a n e s (ki a' Macábaeusok törte
nete szelént igen kegyetlenkedett a' Zsidókon) megtámadá az egyipíi; -
mi királyt Ptolemaeus Philopatort , 's Alexandriát ostromlá; de midőn 
pártját fognák Ptolemaeusnak a' Romaiak, Egyiptomot elhagyta. Ezt 
több , különbféle melléknevet viselő h. n. királyok követték a' syriai 
thronuson, mig A. A s i a t i c u s kiűzetvén Pompejus által, Syria romai 
tartomány nem lett. 

A N r i o i> K , Nycteusnak, Theba királyának, Honierus szerént A-
sopusnak leánya, Jupiterrel Zethust és Amphiont nemzette. Szépsége 
hires volt egész Görögországban. Epopeus , Sicyuni k i rá lya , elszöktette 
Ant iopé t ' s egybekelt vele; de Lycus megigéré Nycteusnak, kit az 
orszaglásban követett, hogy megbosszulja leánya elragadtatását. Epopeust 
megölte, A.t pedig,mint foglyot Thebába vitte 's általadta Dirce ne
jének, a' ki vele igen kegyetlenül bánt. Végre módot nyert Antiope az 
elszökésre., 's tijai megbosszulták a ' ra j ta elkövetett méltatlanságot. Dir-
cét egy bikához kötvén , halálig vontszoltatták. Egyébiránt A. történe
tét kiiiönbfélekép regélik a' mythographusok. —z— 

A S T I M V I S , — u s , 1 , P . u o s , 
A S T I P A T K R , vezér 's meghitt barátja Macedóniai Filepnek, Asiá-

ba menvén Sándor, Antipatert helytartóul Iiagyá Macedóniában. Noha 
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dicséretesen vitte tisztjét A., mert a' pártütő Memnont , Thracia hely
t a r tó já t , engedelmességre kinszeri te t te , 's a' Spartabelieket , kik füg
getlenséget áh í toz tak , meggyőzte: Olympias, Sándor any ja , kivel nem 
élt egyességben , még is gyanúba ejtette fija előtt. Sándor Asiába hit-
ta meg A . t , 's Craterust nevezte ki macedóniai helytartónak. Sándor 
meghol t , minekelőtte A. elindulna. A' birodalom felosztásakor Mace
dónia és Görögország neki j u t o t t , 's gyámatyául neveztetett ki a' gyer
meknek, mellyel Roxane , Sándor özvegye, teherben vala. Nem sokára 
kénytelen volt az egész öszveszövetkezett Görögországgal megütközni, 
elejénte szerencsétlenül harczol t ; de midőn Leonatus és Craterus jöt
tének segítségére , a? Görögök újra megadták magokat. Ezután, Per-
diccas ellen viselt háború t , mellynek kimenetele hasonlóképen szeren
csés volt. A. agg korában hm. 327 K. e. Azon vádat , hogy Sándort ő 
étette legyen m e g , bebizonyítani nem lehet. 

A N T I P A T H I A , a ' bennünk akaratunk ellen előálló idegenség va
lami személy iránt , mellynek fundamentuma abban van, hogy annak ne
künk nem tetsző külsejéről , annak belső becsére hiizunk következést. 
Rendszeréiit homályos annál 's öszvezavart a' mi Ítéletünk , 's gyakran 
nem vagyunk későbben képesek világos megfogatokra vinni azt vissza. E-
jsen az ihletéshez hasonló antipathián kivül azonban van még egy más 
i s , melly tapasztalásokon épül , mellyeket a' figyelmetes szemlélő az em
berekkel való társalkodás'oan 's forgolódásban gyű j t , 's mellyek által azt 
a' készséget teszi tulajdonjává , hogy magában valamelly ember tekinte
ténél helyesli érzéseket hijon elő. Ezen érzések a' hihetőség törvé
nyein alapulnak. Mennél többször vétetett valamelly eset é sz re , men
nél többször teljesedett az b e ; annál nagyobb annak okos várása , hogy 
az ez úttal is be fog teljesedni. A' lélek neminemitkép láthatóvá lesz 
a' testben. A' benlakó szenvedelmek bizonyos nyomokat hagynak abban 
h á t r a , mellyek akar.itunk ellen láttatják magokat, 's elárulják az em
bernek uralkodó gondolkozás- és cselekvésmódját. Ha már most bizo
nyos külső jelek sokszor, vagy valamelly velünk ellenkezésben lévő ter
mészettel egyesülve fordulnak e lő , akkor azoknak minden uj megjelené
se az antipathia érzését ébreszti fel bennünk. Az állatok és életnél-
kül való tárgyak iránt való antipathia részént hasonló módon 's ha
sonló okokból , mint az emberek i r á n t , részént pedig bizonyos tulajdon
ságokból, p. o. kigőzölgésből 'stef. származik , mellyeket némellyek tes
tek tulajdon organisatiójánál fogva nem szenvedhetnek. Sok esetekben 
az okoskodás és lassanként való hozzászoktatás az illynemü antipathiá-
kat gyengitheti és meggyőzheti , de sokszor minden eszközök siker nél
kül maradnak, 's áltáljában csak vigyázva kell azokkal élni, mivel az 
antipathia okát sokszor épen n e m , gyrakran pedig csak homályosan 's 
bizonytalanul gyaníthatjuk. A. B. V. 

A N T I P H T . O G I S T I C A C H E M I A , I . C H E M I A . 
A N T I P H O N I A , ellen- vagy váltó ének. Így nevezik különösen a' 

rom. cath. anyaszentegyházban azon mondást , mellyet elébb csak egy 
énekes kezd e l , 's ha a' következő verset két éneklő kar felváltva elér 
nekie t te , ugyan azt az egész kar ismétli. Szinte igy nevezik a' papnak 
azon énekét i s , mellyre vagy a' k a r , vagy az egész gyülekezet felel. 
Innen Antiphonariumnak vagy Antiphonálénak híják azon nagy deák 
énekes könyvet , mellyből a' kanonokok 's* más papok az iIlyen énekeket 
's psalinusokat leéneklik. A' 87. 7. psalmusból megtetszik, hogy az il-
lyen váltó énekek már a' régi Zsidóknál is szokásban voltak. Azt tartják, 
hogy a' keresztény anyaszentegyházba legelőször Sz. lgnácz K u. első 
században, á' nyugoti anyaszentegyházba pedig Sz. Ambrus hozta vol. 
na be. A' 6-ik század vége felé Nagy Gergely pápa is készített egy An-
tiphonariumot Szűz Maria és más szentek tiszteletére. Az Evangelicu-
soknál kétféle antiphonia van szokásban, melly vagy ollyan egész énekek
ből á l l , mint a' l i tánia, vagy pedig néhány bibliai igékből. Ezen utol-
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só részént a' pap által elkezdett bevezetést , részént a' karnak 's gyü
lekezetnek féleletét foglalja magában. Az Angoloknál a n t h e m - vagy an-
tiphoniának neveztetik bizonyos templomi muzsika, melly csak a' székes 
egyházak számára szolgál. Itt két sort egyedül asszonyi hangok énekel
nek , a' többit pedig az egész gyülekezet folytatja. Hándel több illye-
neket szerzett, J. 

A N T I P H R A S I S , szóbeli f igura, mellynél fogva valamit arról ne
veznek e l , á' mi annak épen ellenkezője. Így p. o. a' Parcák nevezete 
ettől mondatik származtatottnak lenni : pa rce re , kímélni , kedvezni, ho
lott azok koránt sem kedvezők; illyen antiphrasis által neveztetnek a' 
Fúriák is Eumenideseknek. Ezek körül rendesen irónia forog fen. 

A N T I P O D E S (lábbal ellenbenlakók), a ' mathematica geographiá-
ban két olly helyeztetésü lakosok, kiket a' föld valamelly áltmérője vá
laszt el egymástól. Ezekre nézve a' nap és esztendő részei ugysn azon 
idő.ben ellenkező módon történnek; p. o. éjfél van egyiknél , mikor a' 
másiknál dé l ; őszt ért egyik, mikor a' másik tavaszt. Egyiknek zenith-
je, nádirja a' másiknak, 's viszont 'sat. Sz. Ágoston (l)e civitate l)ei 
XVI. 9) , Lactantius (Institut. divinarum Dl. 24.) 's titánok számtalan 
theologusok nem csak tagadták az antiposok lé té t , hanem néniellyek kö
zülök mint lélekvesztő eretnekséget kárhoztatták, 's a' hol lehetett, meg
akadályoztatták ezen geographiai czikkely hirdetését. Példája ennek 
Vigilins, salzburgi püspök a' 8-ik századból, kit ez okból Zacharias 
romai pápa Bonifacius mainzi érsek vádjára egyházi átokkal fenyegetett. 
Mos t , minekutána a' földet annyian 's annyiszor körülutazták, ezen 
kiviil a' föld nappali forgása Copernicus áital meg van mutatva, egy jó
zan értelmű ember sem ketelkedhetik az antiposok létéről , a' tudatlan 
nép ellenvetesire pedig már régen megfelelt Plinius QHisl. nat. II. 65.) 
mondván: Ingens hic pugna literarum contraque vulgi ; circumfundi ho-
mines undique terrae, ebncersisque inler se pedilius slarect cunctis simi-
lem esse cneli verticem ac rímili mndo lerram ex quacunque parte médi
um calcari, illó, scil, vulgo, quaerente , eur non dcvidant eontra siti-
tanquam non ratio praesto esset, ut nos non decidere mirentur Mi. En
nek a' pernek kimeneteléből világosan következik, a' mit szinte egy ré 
gi bölcs tanúságunkra Írásban hagyott : Opinionum commenta delet dies^ 
naturae judicia confirmat. Antipodes és antichtones egyértelmű igék a' 
geographiában. Tittel. 

A N T I P S O R I C A , azon gyógyszerek, mellyekkel a ' homoeopathicus 
orvos a' sinlődő (chronicus) nyavalyák meggyógyitását eszközli. Hah-
nemann sok esztendőkön által nagy szorgalommal gyiijtötftapasztalásai 
's ezeken épült nézete szerént tudni i l l ik , az emberi nemet aiuijM ezer 
képekben nyomó 's az orvosok írásiban olly sokféle nevezetek alatt elő
forduló chronicus szenvedések legnagyobb része , a' vagy illendő tekintet
be nem vett, vagy gondatlanul 's fonákul gyógyított bői-nyavalyáknak, 
vagy is egy szóval a' testben lappangó psoráuak különb-ktilönbféle ala
kokban kifejlett szüleményei. Ezen szereknek felfedezése annál fogva, 
melly Hahnemann nagy érdemeire a' koronát teszi fel, az nj orvosi 
gyógymódban epochát csinál. Csak két esztendeje, hogy azokat a' ho-
moeopathia fundálója jeles munkájában CDié chronischen Krankhei-
ten, ihre eigenthiimliche Xatitr und homoenpatische Heilung. Dresdcn, 
und Leipzig 1828) esmeretesekké kezdette tenni , mellyből eddig négy 
darabot adott ki. A. Balogh Pál. 

A N r i Q u A , igy nevezik a' könyvnyomtatók és betűöntők az egye
nest álló latán betűket megkülönböztetésül a' dilit (cursiv) betűktől. 
( L . jíííTÜK.) 

A N T I Q U A R I U S , 1 . R É G I S É G B U V Á R é s Ó S Z E R E S . 
A N T I S P A S T U S , I . R H Y T H M U S . 
A v T i s T ii E N K s, a' cynicus sectának felállitója , szül. Athénében 

a' 89-ik olympiasban (424—421 K. e . ) , Gorgias Sophista oktatásai-
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val élvén, rhetorságot Űzött; de minekutána Socratest hallotta, lemon
dott az ékesszólásnak hiu czikornyájáról, hogy magát egészen a' philo-
sophiának szentelje. Socrates leczkéjiből merité azon buzgólkodást az 
erény mellet t , és azon kemény gyűlölséget^ a' vétek el len, melly az ő 
általa felállíttatott oskolát megkülönböztet*;. O az erényt az önkényes meg-
tartózkodásban és külső dolgoktól függetlenségben helyheté 's megveté a' 
gazdagságot, méltóságokat, testi gyönyör t , sőt még a' tudományokat 
és mesterségeket i s , csak az egy philosophiát vévén ki. Az indulatok ki
irtását sürget te , hogy a' lélek csendessége eléressék, 's valamint a' lel
k e t , ugy a' testet is épen csak a' legkerülhetetlenebb szükségekre akará 
szorítani , a' honnan nem átallott köz helyen i s , mint valamelly koldus, 
egy iszákkal hátán 's pálczával kezében megjelenni, l'lato észre vévé 
ezen szembetűnő magaviseletnek valóságos czélját. „ L á t o m " , ugy monda 
neki, „köntösöd lyukaiból kicsillámlani hiúságodat". Azonban e' magavi
seletnek különössége sokakat utánazásra ingei-le. Legjelesb tanítványa 
vala D i o g e n e s , a' ki elméjének ereje és elevensége 's kifejezéseinek 
sajátsága által különbözteté meg magát ; ellenben A. több méltóságot mu
tatott . E' mellett változhatatlanul követé a' virtust; 's mint mondjak, ó 
meré először üldözőbe venni Socrates vádlójit 's ő vivé ki , hogy azok
nak egyike száuikivettessék, másika halálíal büntettessék, de a' mit 
Barthélemy kétségbe hoz. Társalkodása kellemetes vala , és Xenophon 
, ,Vendégségében" dicsérettel említtetik. Socrates halála után (Budai Esai-
ás szeréut még életében) megtelepedett egy Cyiiosarges nevű athenei 
gymnasiumbau, a' honnan ve t t e , mint hiszik, az ő oskolája a' maga ne
vezetét. Erkölcsi mondásai esmeretesek. Sok munkáji egyetemben elvesz
tek , mert az ő'neve alatt fenmaradt levelek hamisaknak tartatnak. Halá
la ideje nem tudatik. A. B. S. 

A S T I T H K S I S , ellentétel, beszédbeli figura, mellynél fogva vala
melly gondolat egy ellenes előterjesztéssel való öszvekötés által szembe
tűnőbbé tétetik. Ez a' figura éles elmét kivan , és sokszor nagy hatha
tósság:!, csak hogy nem kell vele igen bőven élni, mert különben a' be
széd mesterkézetté válik. Szerencsés antithesis p. o. a z , midőn Lessing 
egy könyvnek megítélésében igy szól : „ E z a' könyv sok jót és sok ujat 
foglal magában, csak az k á r , hogy benne a' jó nem uj és az uj nem 
j ó ! " Az an t i t h e t o n t némellyek csupán a' contrastirozó előterjeszté
sek öszvekötésébeu hely hetik. (L. CONTRAST.) 

A Ü T I I R I N I T A K I U S O K . Igy neveztetnek mind azon tévelygők, 
kik a' Szent Háromságról szóló tudományt ugy , a' mint azt a'nicaeai és 
athanasiusi symbolum kifejezi, be nem veszik 's vagy a' Fiút és Szent 
Lelket az Atyánál alább valónak hiszik, vagy Krisztust csupán ember
nek 's a' Szent Lelket csupán az isteni erő megszemélyesítésének né
zik. A' keresztény- egyház régi idejében igen számosok voltak azon fele
kezetek, mellyek igy vélekedtek, különösen ide tartoznak az Aiianusok, 
Sabellianusok, l'neiimatomachusok. De az Antitrinitarius név csak a' 16-ik 
században lett szokássá, 's a' Socinianusokra vagy Unitáriusokra, az 
Episcopitist követő Remonstransokra és sok egyes theologusokra ruház
ta to t t , kik Írásaikban az említett vélekedést nyilatkoztatták ki. Az Auli-
trinitariusokat, mint ol lyakat , kik a' keresztén}' vallásnak egyik sarka
latos tudománj'át tagadják, sokan nem akarták Keresztényeknek esmér
ni 's keresztény országokban eltűrni; Servetus Mihály , egy spanyol Protes
táns, ezen eretnekségért Galvin sürgetésére 1553 Genevában megégettetett, 
's még az angol különben türelmes királyok is kemény rendeléseket adtak 
ellenek. Mind e' mellett is egy angol pap Lindsey Theophil 1774 London
ban és egy kereskedő Christie Skotországhan. Unitárius gyülekezeteket for
máltak , mellyek az uralkodó egyháztól különvál tak. Az UNITÁRIUSOK
HOZ különös czikkely alatt bővebben lesa szó. K, J. 

A N T O E C I (altalellenbenlakók). A' mathmat. geographiában két olly 
helyaztetésü emberek neve , kik a' földi aequatörtól , innen 's tul (által-
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ellenben) egyenlő távolságra, de egyszersmind ugyan azon fél déli kerek 
alatt laknak. Az általellenbeulakókuak egyetemben van delek és éjfelek, 
következésképen az órák számlálásában tökéletesen megegyeznek egymás 
köz t ; hanem ellenkező időkben érnek tavasz t , ő s z t , telet és nya ra t ; az
a z , egyiknél tél van , midőn a' másiknál nyár 'sat. ' Tiltel. 

A N T O I N E T T E (Lotharingi Maria Antónia Josepha Johanna), aus-
triai fóherczegasszony és Francziaország királynéja , szül. Bécsben Nov. 
2. 1755, 1. Ferencz császár és Maria Theresia leánya. Gondos neve
lést vett és különbféle esmereteket szerzett. A' természet ritka kellem
mel és szépséggel ruházá fel. Maria Theresiának egyik levelében az ő 
jövendőbeli férjéhez ez van a' többek közöt t : , ,A ' Kegyelmed hitvese, 
kedves dauphin, épen most válik el tőlem. Valamint nekem mindenkor 
gyönyörűségem volt, ugy Kegyelmedet is boldoggá fogja tenni. Arra ne
veltem ő t , mert régen előreláttam (sok évek olta kedvencz ideája volt 
Choiseulnek és Kaunitznak Francziaországot 's Austriát familiai kötelek 
által öszvecsatolni), hogy ő a 'Kegyelmed éltének pályatársa fogna len
ni. Szeretetet oltottam bele házastársi tisztjei i r án t , a' leggyengédebb 
ragaszkodást a' Kegyelmed személye i r á n t , 's a' legnagyobb figyelmet 
mind az iránt, valami Kegyelmedet boldoggá teheti és Kegyelmednek 
tetszhetik. Mindenek felett ajánltam neki az Isten iránt való alázatossá
got , mivel meg vagyok győződve, hogy soha a' reánk bizott népek 
boldogságát nem eszközölhetjük, ha meg nem alázzuk magunkat aze lő t t , 
a' ki a 'királyok királyi pálczájit eltöri és a' thronusokat szétzúzza, a1 

szerént , a' mint az ő tanácsában elvégeztetett". M. Ant. elutazása Bécs
ből szomorúsággal tölte el a' fővárost; Strasburgba érkezése pedig 's 
Compiegueig, hol őt XV. Lajos és a' danphin fogadák, 's onnan Ver. 
saillesig való utazása, hol Maj. 16. 1770 az egybekelés véghez ment, 
egy triumphhoz hasonlita. Megjegyzették későbben, hogy közvetetle-
nttl az egybekelés! cerimonia után egy rettentő vész , niellyhez hason
lót alig értek, egész Versaillest 's környékét rémülésbe hozá. Még több 
rossz jeleket képzeltek a' szorongó e lmék, midőn azon innepiségkor, 
mellyet Paris városa Maj. 30- a' dauphin ösz,vekelésének innepére tar* 
to t t , az okos rendelések fogyatkozásából a' Kue royale-ban a' tolon
gásban nagyszámú emberek szétnyomattak vagy eltapodtattak. Paris vá
rosának első repracsentansa, a' prévot des marchtmd, és a' politiahad-
nagy Sartines közt való etiquetti per vala oka e' szerencsétlenség
nek. Amaz kívánta, hogy a' szokás szerént ezen napon ő vezéreljen min
den politiai rendeléseket, 's tapasztalatlan és magában bizakodó lévén, 
elháritá Sartinesnek minden bele vegyülését, 's megesett a' szeren
csétlenság, nielly kiváltképen az uj házas párra a' legmélyebb benyomást 
teve. 53 holt meg 's mintegy 300 nehezen megsebesíttetett. Midőn M. 
Ant. XV. Lajos halála után királynévá l e t t , követé XII. Lajos példá
ját. Egy gárdatisztnek , ki azelőtt ő nála kedvetlenségbe esett 's most 
bucsut véve, megmondatá , hogy maradjon helyén 's feledje a' multat; 
a' királyné nem bosszulja meg a' dauphine neheztelését. Most is folytatá 
ő, kegyesség és adakozás által a' sziveket megnyerni; kivált az 1788-iki 
rettenetes télben a' leghathatósban gyámolitá a' szűkölködőket. De ezen 
idő tájban magára ingerié az udvari párt gyűlölséget, nielly mindent el-
követe, hogy őt a' nemzet előtt utálatossá tegye. Vádoltatott futó írá
sokban, hogy egyre szövi a' fortélyokat, 's ha bár ezen vádak közül so
ha egysem bizonyittatott f is meg, mindaz Utal meg kell vallani, hogy az 
ifjú tapasztalatlan királyné ncminemüképen alkalmat nynjta azokra. A' 
phantasiának nagy ingerlékenysége gyakran a' könnyelműségnek 's né
ha a' tettetésnek szinét adá neki; egy vele született nyugtalanság pedig 
állhatatiansiigra, uj módikra 's a' mulatságok örökös váltogatására ra« 
gadá. Ez által nagy summák vonattak el hasznosb czéloktól. Még ártal
masabb vala reá nézve a z , hogy tekintetét megkisebbité, elvonván ma
gát a' szoros udvari szokástól. Az e' miatt tett ganácsokat igen érzéke-
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nyen vévé; 's immost elhireszték ellenségei, hogy ő szivében austriai 
maradt 's született ellensége a' Francziáknak , kiknek boldogságát ő so
ha sem eszközölheti. Egy rend kivül való eset uj tárgyat ada rágalmakra, 
czégérre tévén a' királyné nevét egy gyalázatos processusban. Két drága
kőáros kiváná egy szörnyű nagy áru íiyakkötőnek kifizetését, melly a' 
királyné nevére vásároltatott. Azon nyomozásban, mellyet a' királyné 
világosan k i rán t , megbizonyíttatott , hogy azon vásárlást M. Ant. soha 
sem parancsolta; hanem egy ő hozzá hasonló termetű 's magatartású 
dárna vala olly szemtelen vakmerő, hogy az ö képét viselje és éjfélkor 
a' versaillesi parkban egy cardinalisnak rendezvoust adjon. (L. LA M O T -
TE és R O H A N . ) Mind a' mellett is elsüle az a' királyné ellenségeinek, 
hogy árnyat vessenek az ó magaviseletére. Midőn Calonne közre tévé, 
hogy a' status financziájában szembetűnő fogyatkozás van r vakon a' ki
rályné pazarlására háriták annak okát. Végre öszve kellé hini az ország 
rendjeit. A1 királyné jelen vala az első ülésnek megnyitásakor; de azon 
nillantattól fogva vidámsága elenyészek. Majd olly esetek következének, 
mellyek bátorságát próbára tevék. Megjelent férjével azon vendégségnél, 
mellyet a' testőrzők Versaillesban Or.t. 1. a' lineatruppok tisztjeinek ad
t a k , 's a' hol mindjárt, hogy az udvar eltávozott , a' nemzeti kokárda 
gyalázattal illettetett. Ez még inkább felingerié a' párisi pórnépet a' ki
rályné ellen. Őt tárták a' reactiv párt lelkének, melly akkor a' sereget 
Paris és a' nemzeti gyűlés ellen öszvevoná. Oct. ő. Versaillesba rohana a' 
párisi pórság; fi-án korán*a palotába t ö r t , megöle egynéhány testőrzőket 
's a' legdühösb fenyegetéseket szóra a' királyné ellen. Éjtszaka egy pa
pi ember ezt irá neki : „Tegyen intézeteket; holnap reggel 6 órakor meg 
akarják Kegyelmedet ölni !" A' királyné megtartá nyugalmát és eltitko-
lá ez írást. A' dtthösködők berohanának a' királyné szobájába, 's ő a' ki
rályhoz futa. Hogy a' gyilkos scenák meggátoltassanak, megmutatá ma
gát a' király és királyné két gyermekével együtt a' baíkonon. Ez a' lá
tat teve ugyan egy szempillantatnyi benyomást az ádázokra, de csakha
mar e' kiáítás hangzott: „Nem a' gyermekek, csak a' királyné egye
dül !" Ez azonnal elviszi fiját 's leányát a' király karjai közé és visszatér 
a' balkonra. E' váratlan bátorság lecsilapitá a' csoportot , 's javaló kiál
tás követé a' fenyegetéseket. Ugyan azon napon kénytelen vala M. Ant. 
a' Parisig való hat órányi utón a' legborzasztóbb néző játékot elviselni. 
Két gárdistának fejét vivék dsidákon hintója e lőt t , 's részeg fúriák a' 
legrettenetesebb átkozódásokkal vették körül. Midőn a' törvényszéknek, 
melly a' vétkeseket megakará büntetni , kiküldöttjei megkérdek őt arról, 
a' mi történt va la , ezt feleié: „Soha sem leszek a' király valamelly job
bágyának vádolója"; az ismétlett megkérdeztetésre pedig ezt : „Mindent 
láttam , mindent hallottam 's mindent elfelejtettem." Parisba érkeztének 
első hónapjaiban 300,000 livr. fordita a r r a , hogy a' szegény embereknek 

* a' kölcsönöző* házba adott rnhájikat kiváltathassa; de jótétei nem szeli-» 
ditheték meg a' felmérgesült elméket. Midőn XVI. Lajos 1791 elszáná 
magát a' szökésre , követé férjét , ámbár előrclátá, hogy az nem fog 
elsülni. Midőn Varennesből a' Tuileriákba visszaviteti , azt feleié a 'com-
missariusoknak, kik az ő kinyilatkoztatását kiváltak: .,Mivel a' király 
gyermekeivel eg5'ütt elutazni kivánt, semmi a' világon meg nem gátolha
tott volna engem, hogy őt ne kövessem. Eléggé megmutattam két év ol-
t a , hogy őt soha el nem hagyom." A' mi arra még inkább elhatározott, 
az az erős meggyőződés vol t , hogy a' király soha sem akará Franczia-
országot elhagyni; „ h a ő azt kivánta volna, tehát én mindent elkövettem 
volna, hogy azt megakadályozhassam." Ezen ostrom után a' nyugalom
nak egy pillantatja következett; azonban elérkezék az 1792-ki 20. Jun. 
és 10. Aug. Mindenre elkészülve mindent elkövetett a' királyné ezen 
napok utóbbikán, hogy férjét reávehesse, hogy fegyveres kézzel menjen 
a' halálnak el lenébe; vele együtt a' nemzeti gyűlésbe vezettetvén, hallá 
a' király letétetését kimondatni, annak b'irájit kineveztetni, és követé őt 
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a' Templeba. Egy udvari asszonyának sem engedték m e g , hogy őt kisér
hesse, l t t lakék ő leányával 's Ersébettel az egyetlen egy fűthető szobában. 
Siirtt vas rostélyok zárak el az ablakokat , mellyek csak egy bágyadt vi
lágosságot bocsátanak be. Most mutatá ki M. Ant. characterének egész 
erejét. Szüntelen nyugodt az övéi k ö z t , lemondást és a' sértésekkel 's 
szenvedésekkel nemgondolást csepcgtete beléjek. Midőn XVI. Lajos meg-
mondá neki, hogy ő halálra Í té l te te t t , szerencsét kivána neki egy olly 
gyötrelmes élet végéhez 's azon hervadhatatlan juta lomhoz, melly azt 
meg fogja koronázni. Férje halála után csak gyászruhákat kére a'acon-
venttől, mellyeket élete végéig viselt. Jnl . 4. 1793 fijától elválasztatott. 
É r z é , hogy ezen elválás örökre van, mindazáltal állhatatos.maradt. Ang. 
5. éjtszaka a' conciergeriebe tétetet t által. Egy setét és nedves szoba le 
ve itt utolsó lakása. Oct. 3. rendelé a' convent hogy törvényszék elejébe 
állittassék. Azzal vádoltatott, hogy a' financziákat elpazarlotta, a' közön
séges kincstárt k iür í te t te , abból a' császárnak summákat ado t t , a' külső 
ellenségekkel correspondeált és a' belső zenebonákat előmozdította. De 
a' tanuk nagy száma mellett is , a' kiket kihallgattak , a' legkisebb bebi
zonyítást sem lehetett ellene tenni, és méltán monda az ő védője thaveau-
Lagarde: , ,A ' mi engem egyedül zavarba hoz , nem a z , hogy feleleteket, 
hanem a z , hogy csak egyetlen egy szines vádat is ta lálok." Ba i l ly , ak
kor párisi m a i r e , a ' k i tanunak felszolittatott, bátor vala a' királynét 
egyenesen oltalmába venni , és annak vérszomjn ládlóját Fouquier-Tin-
viliet az ő nyilvános hamis vádjaiért keserű szemrehányásokkal i l letni. 
Maga a' királyné minden kérdésekre erős lélekkel és meghatározottság
gal felelt. Hebertnek azon gyalázatos vádjára , hogy a' maga tulajdon li-
ját elcsábította, ezt feleié a' legnagyobb kedvetlenséggel: „ E g y ÜI3' vé
teknek lehetséges volta iránt appellálok minden anyákra . " Tökéletes esz
mélettel hallá halálos í té le té t , és midőn 18 órányi ülés után fogházába 
visszavitetet t , csak hamar csendesen elahivék. Másnap reggel 11 órakor 
felhága azon taligára , melly őt a' vesztő helyre vivé. Bár mennyire in-
geiiék is a' népe t , hogy őt oda mentében sér tegesse , mindazáltal mély 
csend nralkodék. Nem vala ő többé a' kellem 's szépség által elragadó 
királyné; a' hu szétdulá vonásait , 's a ' n edves egészségtelen tömlccz-
ben csaknem elveszte egyik szemét. Ugy látszék , hogy tekintete meg-
rendité a' vad pórnépet. 12 óra tájon megérkezik a' nép XV. Lajes 
piaczán. M. Ant. egy hosszú tekintetet vete a' Tti i leriákra, azután sebe
sen hága fel a' vesztő állásra. Midőn feljutott, térdre veté m a g á t , és 
monda : „Is ten ! világosítsd és illesd meg az én hóhér imat ; éljetek bol
dogul, gyermekim, ö rökre , én a'"ti atyátokhoz megyek!" — Igy hala 
meg Oct. 10. 171)3 Francziaország kirá lynéja , csaknem egészen betöltvén 
3S-ik évét. L. „Marié Antoinelle a la conciergerie. Fragm. hisl. pu6L 
par le covtle da Ro6ianoíi (Paris 1824), és „Híéwí. svr la vie privce de 
Marié Antoin,.tte , Heine de Francé e í c . " Mad. Campqn (az ő felolvasó
ja) á l ta l , 5. k i adás , Paris 1823 , 4 köt. 

A N I O N É r. r. o (Messinai) , 1. O L A 1 r K S T K P. 
A N T O N 1 us P I U S (Titus Aurelius Fulvius) , Galliának Ncmaiisus 

nevű városából származott és Roma mellett Lavináimban született 86-ik 
évb. K. u. Atyja'Aurelius Fulvius consnl volt és ő is 120. ezen méltóság
ra jutott. Egyike volt azon consularisoknak, kik között Hadrianus Itá
liának főtisztségeit felosztotta, azután mint helytartó (proconsul) Asiába 
ment és Komába visszatérte után Hadrianus birodalmát mind inkább 's in
kább megnyerte. Feleségével Faustinával , Annius Verus leányával, ki
nek zabolátlan önviselctét a' vizsga szemek elől okos mérsékléssel igye
kezett elrejteni, négy gyermeket nemzeit , kik Faust inán, Marcus Aure
lius feleségén, kivül mindnyájan eli.oltak. Hudrianns őt 138 ríjanak fo
gadta , a' miért ő ismét L. -Verust és M. Annius Verust (Marc. Aurél.) 
fogadta fijainak. Ezen évben jutott, az uralkodásra és alatta a' birodalom 
csendes és virágzó volt. A' mértékletes é l e tű , szűkölködőkön segitű, 
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hölcseséget és erényt tisztelő fejedelem olly gondot viselt népére , mint 
tulajdon gyermekeire. Bölcs takarékossága által az adót megkisebbítette. 
A'Keresztények üldöztetését , mennyire lehete t t , akadályoztatta. C'yak-
ran emlegette Scipiónak szép mondását: „inkább akarok egy hazafit meg
tartani , mint ezer ellenséget megölni." Ezzel igazította vissza a' szük
ségtelen háborúkra való késztetést , és kivévén Britanniában viselt hadat, 
hol a' birodalom határait tovább terjesztette 's nj fal építtetése álta! a' 
Pictusok és Skótusok beütéseitől megoltalmazta, egész uralkodását béké
ben töltötte. Égések , vizáradások és földrengések pusztították tartomá
nyait , de bőkezűsége megenyhítette a' szerencsétlenség következéseit. 
A' tanács P i n s (gyermekien kegyes) melléknévvel tisztelte meg , mert 
Hadriannsnak, második atyjának, emlékezetét a' hálás fiu templomépítés
sel becsülte. Megholt élet. 74-ik,,uraik. 23 évéb. 168 K. u. Hamvait Adri-
anns sírboltjába takarították e l , tiszteletére a' tanács emlékoszlopot emelt, 
melly ma is fenáll Colorma Antonina nevezete alatt. Az egész birodalom 
gyászol ta , századokig áldatott a' Numához méltán hasonlított Antonius
nak neve, és következőji, a' nép kedvét vadászván, nevével ékesség gya
nánt éltek. B. L. 

A N T O N I N Ü S P H I I , O S O P H U S (Annitis Venis ) , máskép M a i - t u s 
A u r e l i u s és így legesmeretesb, szül. 121-ikb. K. u . , fogadott aty
jának Antoninüs Piusnak halála után 161 jutott a' kormányra. Az u-
ralkodást önkényt megosztá Lucius Vernssal , kit Caesarnak 's Augustus-
nak nevezett 's Lucilla leányával öszvehiizasitott. Plutarchus unokájá
tól Sextustól , Athénéi Heródes szónoktól és híres törvénytudó L. Vo-
lusius Mecianustól neveltetvén 's oktattatván , tudóssá Ion 's kivált a' Stoa 
philosophiájába szeretett. Mig hadvezérei Statius Pr i scus , Avidins Cas-
s iu s , Március Verns és Fronto a' Parthusokat megverték, Örményor
szágot , Balvyloniát, Mediát elfoglalták 's Seleucia városát a' Tigris 
mellett feldúlták, M. Aurelius Romára és a' Németekre forditá figyel
mét. A' várost döghalál , éhség és vizár pnszt i tá , mellyek gyászos 
következését enyhíteni törekedet t , ezek gyakor beütéseik által a' romai 
határt háborgat ták, de visszaverettek. A' parthnsi háború végével mind 
a' két császár diadalmi pompát tartott és Parthicus nevet vett fel. Azon
ban kevés idő múlva rettenetes döghalál ütött k i , mellyet a 'kele t i ha
di s e reg , merre csak ment , mindenütt elterjesztett. Ehhez járult föld
r engés , vizár és a' határos népek fellázadása Galliától kezdve szinte a' 
fekete tengerig. A' császárok Aquilejába mentek , hogy kikelettel a' Mar-
comannokat megtámadják, Ezek visszavonultak és békeségért könyö
rögtek ; de szerencséjére M. Aurelius nem hitt nekik 's hadi seregei? 
öszvegyüjtve tartotta. Meg is jelentek azok ujolag és a' háborn nyolcz 
évig tar tot t változó szerencsével. Verns a' haboru második évében el
hűlt, 174 az ellenség szinte Italiába nyomult, a' döghalál sok embert 
elragadott , és mivel a' kincstár ki volt ü r í tve , palotájának drágaságait 
kénytelenittetett eladni a' császár , hogy a' hábornt folytathassa. A' 
következő táborozásokban Roma győzött. Mikor 178 a' császár Esz
tergám mellett a' Quadokkal szemben ál lana, ezektől körülvétetvén, víz 
szűke miatt végveszélyben forgott; de egyszerre rémitő vihar támad, 
lankadt seregét zápor eső éleszti és ő győzedelmeskedik. Erre a' Mar-
comannnk, Quadok és egyéb Németek békeségért esedeztek. Avidius 
Cassiusnak lázadása , ki Egyiptomot és a' taurini vidéket meghódította, 
elvoná győzedelmétől a' császárt ; de minekelőtte Asiába é rné , a' lázi
tót önpártosai meggyilkolták. M. Aurelius ezeknek megkegyelmezett. 
Romába diadalmi pompával ment és a' belső dolgokkal foglalatoskodott, 
mig a' Marcomannok uj megtámadásai ismét táborba szálanr nem kin-
szeritették. Több ízben megverte őke t ; hanem Sirmiumban megbete
gedvén, Aurelius Victor szerént Vindobonában elholt élet. 59. uraik. 19. 
évéb. Görögül irt elmélkedéseinek legjobb kiadása, mellyet Casanbonns 
(Lond. 1643), Morus (Lip. 1775) és Schnlz (1802) szerzett. Marcus a' 
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romai legjobb császárok közé tar tozik , ámbár philosophiája és termé
szetes nagy lelktisége meg nem tartóztathatá , hogy Galliában a' Keresz
tények üldöztetését ne parancsolja. 

A N T O N I U S (Marcns) t r iumvir , az ezen nevii szónoknak unokája, a ' 
praetornak pedig Júliától , Caesar rokonjától, fija, született 68-ban K. e. 
Már ifjúságában nagyon hajlott a' feslettségre és szörnyű adósságot tet t . 
Ekesenszólást és hadi tudományt tanulni (íörögországba ment és onnan 
Gabinins consnlt követte a' syriai táborozásba. Mind itt, mind Egyip
tomban , hol I'tolemaens Auletest kir. székébe visszahelyeztetni segité, 
nagy bátorságot és szorgalmat mutatott. A' ka tonák , kik iránt igen 
bőkezű , engedékeny és barátságos volt , nagyon megszerették. Romá
ban öszveszövetkezett Curióval és ezzel együtt gyámolá a' császár pártját . 
Augnrrá és tribunussá lón ; de némelly javalatjai által olly gyűlölséget 
gerjesztett maga ellen, hogy Curióval és Cassius Longinussal Caesar tá
borában kellett menedéket keresnie. Ezen lépés volt egyik színlett oka 
a ' polgári háborúnak. Ennek kiütésekor (Pompejus ellen Caesar) Anto
nius Caesartól Itália fővezérének neveztetett ; kinek ő későbben nagy 
sereget vitt segédül Epirusba. A' pharsalusi ütközetben Caesar hadjá-
nak balszárnyát vezette és mint lovasság vezére 's Itália helytartója 
tért vissza Romába. Feslettsége és hatalmaskodása által ugy lealacso-
nyitá magát , hogy hazajöttekor Caesar tőle nagyon idegenkednék. Ek
kor tájban kelt házasságra Fulviával, ( lodius özvegyével, ki rajta egy 
ideig határtalanul uralkodott. Hogy Caesar Hispániából megfordult, rut 
hizeíkedései által Antonius nála njra beszinlette magát és 44-ikb. K. e. 
cousultársa lett. Ekkor Pan Lupercns innepének alkalmával nyilván Cae
sar lábaihoz borult és kétszer ajánlá neki a ' koronát , meilyet az a ' nép 
iirömkiáltásai közt tolt el magától. Kevés idő múlva megöletett Caesar, 
és Antoniust is azon sors éri , ha Brut i i s , ki őt a' köztársaság ré 
szire reniénylette hódi thatni , mellette ne szóljon. Antonius látván, hogy 
Caesar meggyilkolása nem nyer helybenhagyást , halotti beszédet ta r t 
hidegült tetemei felet t , véres köntösét a' nép elejébe terjeszti 's azt 
dühre és bosszúra gyújtja. A' gyilkosoknak futni kellett és Antonius 
egy ideig határtalan hatalommal uralkodott. Minekutána Caesar örökö
sével, az uralkodni vágyó és ravaszságból a ' tanács pártjára állott ifjti 
Octavianussal több izben ellenkezett és öszvebékült volna , innenső Gal
l iába, niellynek helytartójává lőn , indult hadi sereggel , hol Decimus 
Brutiis vitézül oltalmazta, Mutinát ostrom alá vette. Cictro ez alatt 
tartotta ellene hires beszédjeit 's a' tanácsot arra b i r ta , hogy Antoniust 
nyilván haza ellenségének kiáltsa és a' consulok Hirtius és Pansa kö
vetve Octavianustól ellene táborba száljának. A' háború változó szeren
csével kezdődött; hanem a' mutinai ütközet olly szerencsétlenül ütött 
ki Antonius részére , hogy az Alpesek közt tovább nem tartózkodhatnék; 
azonban Roma is elveszte mind a' két vitéz consulát, és igy seregei
nek vezérlése Octaviannsra szálott. Megmaradt seregével sok baj és 
nyomorúság közt áltvergődött Antonius az Alpeseken , és gyászba öltözve 
ment a' Galliában vezérkedő Lepidusnak táborába, kinek erejét csak ha
mar részére hódi tá , ugy hogy ez kinszeritené vezérét Antoniussal 
öszveszövetkezni-, sőt helyét is neki áltadni. Plancus és Pollio is párt
jára állottak seregeikkel, és igy a' kevéssel ezelőtt Italiát mint szö
kevény elhagyta Antonius 23 légióval és 10,000 lovassal tért oda vissza. 
Octavianus, ki eddig magát a ' tanács pártosának és a ' szabadság védő
jének szinletle, letette a la rczá t , Antoniusnak és Lepidusnak elejékbe 
ment és vélek a' Benő kisded szigetén nem messze Bolognától (mások 
szerént Panaro szigetén Modena mellett) találkozott, hol a' romai vilá
got magok közt feloszták. Itt határozták el kölcsönös ellenségeik szám
kivetését, még önpártosaikat is feláldozván egymásnak. Ezután Romá
ba mentek, és vélek öldöklés és rablás áradt egész llaliára. Cicerónak 
fejét és jobbját Antonius azon szónoki székre t e t t e , hol annak ékesen 
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szóló nyelve olly sokszor győzött. 300 tanácsos és 2000 lovag ve
szett el ezen öldöklésben. Minekutána a' háborúra megkívánt költséget, 
200 mill. sestertiust (12,500,000 for.), beszerezték és tisztviselőket több 
évekre neveztek volna, Antonius és Octavianns (44-ik évben K. e.) 
Macedóniába mentek , hol ellenijeiknek Brutusnak és C'assiusnak egye
sült seregei roppant táborrá nevekedtek. Philippi mellett Antonius ve
zérkedett Cassius ellen , a' véres ütközet szerencsétlen lón az utolsóra 
nézve, 's azért rabszolgája által magát megölette. A' második csatában 
hasonlóan főkép Antonius kinszerité Blutust ugyan ezen kétségbecső 
eltökélésre ; hanem holt teste meglátására mélyen megilletődék, azt kö
pönyegével befedé és tisztesen eltemetteté. Antonius, ezután Görögor
szágba ment , Athénében a' nyilván, oskolát meglátogatta és ezen még 
elhanyatlásában is fényes város iránt tiszteletét kinuitatá. Innen Asiá-
ba ment , Ciliciában parancsolá Cleopatrának, Egyiptom királynéjának, 
hogyr a' triiimviroknak nem tetsző önviseletéért mentse magát. Megje
lent a1 királyné személyeden, és ritka szépsége, kecses társalkodása 's 
éles esze által örökre megbájolta. Antonius követte a' kecses asszonyt 
Alexandriába, hol a' szakadatlan mulatságok közt nem elébb gondolko
dott ismét a' világ dolgairól, mint midőn Italiában lelesége és Octavia
nns közt kitört ellenségeskedések hire mámorából felriasztá. A' rövid 
háború még Antoniusnak Italiába érkezte előtt szerencsésen végződött 
Octavianns részére. Fulvia halála inegkönnyebbité öszvebékéléseket 's 
Antoniusnak Octaviával, Octaviánus bugával, lett öszvekelése niegeró-
sité azt. A' romai birodalom két ura nj osztályt tőn. Antoniusé lett 
napkelet , Octavianusé napnyugot, a' gyáva Eepidusnak látszólag Afri
kát adták. Sextus Pompejussal, ki a' földközi tengeren parancsolt, e-
gyezséget kötöttek. Antonius ezzel Athénébe m e n t , a' Parthusok ellen 
szerencsétlenül csatázot t , és visszatért Italiába. Octavia közbenjárása 
látszólag tökéletes egyetértést szerzett a' két triumvir közöt t , hanem 
Antonius Asiába visszamente után legszemtelenebb életet é l t , tartomá
nyokat 's egész birodalmakat pazarlott Cleopatrára és legszembetűnőbb 
igazságtalanságokat követett el. A' Parthusokkal volt második gyalá
zatos háborúja után Artavasdest , az Örmények ki rá lyát , kit hitszegés-
ről vádolt , árulás által elfogta és diadalmi pompával Alexandriába hur-
czoltá. Octavianns nem inulasztá e l , Antonius önviseletére hivatkozva, 
ellene a' Romaiak békétlenkedését feltüzelni. A' vetélkedők közt el
múlhatatlan lőn a' háború és mind ketten készültek. Antonius a' foly
vást tartó inneplések közt elmnlasztá legfontosb dolgai t , 's Samos szi
g e t é t , hol a' seregeit öszvegyüjté, muzsikusokkal, szemfényvesztőkkel 
és tobzódókkal eltölté. Octaviától nyilván elvált. Ezen tettét köz olcsárlás 
követ te , mivel Octavia nemes lelke esmeretes volt , Cleopatra büszke
sége pedig áltáljában gyülöltetett. Végre Roma hadat izent Egyiptom 
Királynéjának és Antonius mind consulságától, mind helytartóságától meg-
fosztá. Mindenik fél gyüjté hadjait, és Antonius az Actium mellett esett 
tengeri ütközetben 31-ikb. K. e. elveszte a' világ uraságát. Gyaláza
tosan repült futó Cleopatrája u t á n , elhagyván a' szárazon reá híjába 
várakozó derék seregét , honnan a' győzőnek ez is meghódolt. Erre 
Antonius Lybiába végreményéhez, ott hátrahagyott seregéhez, ment; de 
látván ezt is Octavianns pártjára általiam', annyira elszomorodott, hogy 
alig tudtak az öngyilkosságtól megóni. Visszatérvén Egyiptomba, elvon
va élt , mig Cleopatra elébbi életmódjára visszavezetheté. Mulatságai
kat Octavianns elérkezte szakasztá félbe, ki minden hódolási javala
tot megvetvén, Alexandriához nyomult. Ekkor ugy látszott feléledt An
tonius elébbi bátorsága, lovasságával kicsapott 's az ellenséget meg-, 
nyomta; de későbben az egyiptomi hajósseregtől 's önhadjától elhagyat
ván , sőt Cleopatrától is magát elárnltatva vélvén, ismét elcsüggedett. 
Nagy tűzzel wihant a' királyné palotájába magát megbosszulni; de ez 
futott előle 's halálának elterjesztett álhire által megcsalta. Eltökélvén 

\ 
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magában hasonlóan meghalni, ön fegyverébe rohant 30-ikb. K. e. Plu-
tarchus azt mondja: Antonius kére Erős nevű szolgáját, ölje m e ; ez 
tette magát , mintha engedelmeskedni aka rna , kiváná urá tó l , hogy ké
pét fordítsa e l , és magát áltdöfvén , lábához rogyot t , mire Antonius 
a' hiiség ezen hősi példáján megindulván, ugyan azon fegyverbe dőlt. 
Cleopatrának életben létét megtudván, l.ozzá viteté m a g á t , hogy kar
jai közt múlhasson ki. B. L. 

A N T O N O M A S I A , beszédbeli t rópus , mellynél fogva a' tulajdon ne
vek helyett valamelly jegyző tulajdonságot (mint Aphrodité fija Ámor 
helyett) tesznek, vagy valamelly tulajdon nevet nemi megfogás helyett, 
p. o. valóságos Cicero, e' he lyet t : orator. 

A s T R U O U K f , (Launay Emmanuel Lajos Henrik, gróf). Ez a ' r e -
volutio folytában híressé lett statusember született Vivaraisben. Ud
vari tanítója,' a' hires abbé Maury , korán kikép/.é az ő pompás és el
ragadó , de nem annyira nyomós ékesszólásbeli idomjait. Talentumait 
legelőször ama' hires munkában használá : „Memnire mr les F.talsgé-
•néraux, letír droils ct la muniére de les convor/uer" (I7S8), mellyben a' 
legzaboíátlanabb szabadságérzet, minden monarchai statusok tökéletes 
kárhoztatásáig és a' felzendül és igazolásáig, olly hathat*' san ki vala fe
jezve , hogy az elmék akkori pesgése mellett ez a' munka feliilható 
javalást nye r t , és méltán tekintethetik egynek a' legelső szikrák közül, 
mellyek a' fianczia revolutiót lángra lobbanták. De midőn 17S0 a' ge
nerális statusok deputatusává neveztetett va la , vedé az örökös nemesség 
ju sa i t , azok között vol t , kik a' 3 status javalott egyesítésének a' 
legkeményebben ellene szegezek magokat , és egy az emberi vagy in
kább polgári jósokat megállapító constitulióra voxol t , azonban a' mel
lett ngy adá ki a' király Veto- já t , mint av monarchiának elmellózhe-
tetlen támaszát. 17Ö0 eíhagyá a' gyűlés t , bizonyos feltételekkel adá 
be polgári esküjét , bevádoltatott mint zcnebonáskodó, nyilván védel-
niezé magát , 's azután Petersburgba és Bécsbe m é n é , folyvást diplo-
maticai bizottságokkal és ügyekkel foglalatoskodva. Immost a' legbuz-
góbb védője leve a' monarchiának és a' Bourbonoknak. 1798 Oroszor
szágból Olaszországba küldetvén , Majlandban Bonaparte parancsára el
fogatott; h i tvese , a' hires opera énekesné St. Huber t i , módot szerze 
neki az elszökésre. 0 visszatéve Bécsbe , azután pedig Oroszországba, 
hol őt I. Sándor 1803 statustanácsossá tévé és diplomaticai foglala
tosságokban Dresdába küldé. Itt ira ő egy nevezetes munkát Bonapar-' 
te ellen: .-Frcigmenl du 18-me Here dej'olyíe, Irvuvé sur le ment Aílios.^ 
Oroszországba visszatérvén, módot lelt abban , hogy a' tilsiti békének 
titkos czikkelyeit kitanulja, azzal Angliába méné és közié azt a' mini-
steriummal, nielly által olly nagy befolyást n y e r e , hogy Canning a' 
franczia dolgokban semmit sem tett az ő tanácsa nélkül. Leutalta ő a' 
maga diplomaticai öszveköttetéseit , kivált Fi ancziaországban, és közön
ségesen egynek tartatott a' legnagyobb politicusok közül. Minden ragaszko
dásai és sok fáradozásai mellett is a' Bourbonok iránt nem sült el neki. hogy 
SVI1I 1 ajos bizodalmát egészen megiTyerhesse. 1812 megöletett hitve
sével együtt egy London mellett lévő faluban a' maga olasz inasa Lo,-
renzo á l t a l , ki mindjárt a' tett után m; gát agyon lövé. A. fi. S. 

A N T W K R P E N (Antorf, Anvers , Antverpia) , nagy és jól épült fő
városa egy német-alföldi provinciának, nielly 1814 az elébbeni Antwer
pen marquiságból és Mecbeln uradalomból, mellyek fianczia felsőség alatt 
a' két Nethcn depaitamentuniot tették , a lkot ta to t t , 48 nsz. mf. fekszik 
's 330.CCO lakost foglal magában. A' város a' Schelde mellett van , mel
lyen |8 főcsatornánál és a' I iancziák által csináltatott 3 víztartónál 
fogva a' legnagyobb hajók is könnyen hozzá evezhetnek a' város kő
vel | kirakott partjához ; igen jól meg van erősítve, 's egy fellegvára és 
10,Ct!0-nél több háza van , mellyek közt megnézést érdemel : a' pom
pás vál lótár , melly egész Európában legrégibb, a' tanácsház, a' fő-
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templom, mellynek boltozatját ]25 oszlop ta r t j a , Európában legmaga
sabb , azaz , 444 láb. tornyával, 's a' mell) ben nyngosznak Rubens (a' 
kinek famíliája Antverpiából származott) te temei , továbbá az Ostrclins 
(a ' Hansa városok hajdani portéka lerakó helye) 'roppant háza , 'sat. 
Lakosainak száma 65,000; püspök lakja. Van benne a' tudományok
nak egy academiája , egy festő- és képfaragóacademia , egy orvosi-, seb
orvosi oskola 's egy tengeri fegyvertár. Csipke-, czukor-, plajbász-, kró-
tomfesték-, pamut-, 'csipkeczérnaí'ábrikáji igen virágoznak, 's az ant-
verpiai varró selyem, fekete selyem matériák és könyvnyomtatáshoz 
való festék mindenütt híresek. Kereskedése , minekutána a' Sebeidé itt 
ismét felnyittatott , mindég nevekedik, 's 1823-ban 788 hajó, mellyek 
közt 353 külföldi volt , evezett b e ; vevőkerití'je is a' városnak már is
mét 100 van. A' Német-Alföldieknek a' Spanyolokkal való háborítja 
előtt nevezetesebb kereskedőváros volt Amsterdamnál , melly nagysá
gát Antwerpen (a' 16-ik száz.) elaljasodásának köszönheti. Akkor a' 
Scheldét minden nemzetek meglátogatták hajójikkal, annyira hogy egy
szerre 25CO hajó is volt a' kikötőben, és gyakran több hetekig kellett 
a' kereskedőknek várakozniuk, mig kirakodhattak. Antwerpenben, mel-
lyet akkor 200,000 lak tak , a' Hansának roppant 'portéka lerakó helyei 
voltak. A' város ezen virágzó állapotján legelső csapást a' parmai her-
czeg , spanyol fővezér, ostromlása ej tet te, midőn pedig a' westlaliai bé-
keségben a1 Schelde reá nézve tökéletesen elzáratot t , hajdani fénye 
egészen elenyészett. II . Jósef fel tétele, hogy a' Sebeidének ezen el-
záratását megsemmisítse , nem sült el , és csak a' Francziák hajtották 
azt v é g r e , midőn az austriai Belgiumot vagy Német-Alföldet elfoglalták. 
A' Schelde ugyan is szabaddá tétetett és a' kereskedés hirtelen felemel
kedett volna, ha Napóleon Antwerpent kereskedővárossá, nem pedig 
csatamezővé tette .'volna. 1814 a' város az Angoloktól és Szászoktól 
Graham alatt bekerit tetet t ?s Carnottól védelmeztetett, a ' k i azt a' IViaj. 
5. kötött fegy vei nyugvás pontjai s/.erént az ostromlóknak általadta. 
Beniie születtek van D y c k , a' két Teniers , Seyher , Crayer, Floris és 
Brill hires festők. • L—ú. 

A N U P I S , az egyiptomi főistenségek egyike. Elejénte ku tya , ké
sőbben kutyafejű ember képében tiszteltetett , 's onnan vette Cynocepha-
lus nevét. A' mythus szerént Osir is , Isissel vélvén lenni , Nephthys-
sel nemzette. Midőn ezt a' lotuskoszornról, mellyet Osiris NephthyB-
nél hagyott va l a , megtudta Is i s , keresni ment az anyja által Typhoii-
tól való félelemből kitett gyermeket*, kutyák segítségével reá is akadt, 
's hiv őrt és kisérőt nevelt belőle magának. A. az isteneket őrzé , mint 
a' kutya az embereket. Így Plntarchns. Diodorns szerént A. és Ma
cedón Osiris atyjok kisérőji valának. A. sisakja küíyabőrrél vala be
vonva, azért tiszteltetek kutya képében. — Az Egyiptomiak theologiá-
ja szelént A. a' 8 elsőrangú istenek hetedike' volt, 's egyértelmű lé
vén Piernies-sel (Mercurius planéta köz nevével) Mercuriust jelentette. 
Mint Mercurius egy nappali órának uralkodó planétája 's a' bölcseség 
geniusa is volt. Eredeti képe az egyiptomi állatimádásból vette kezde
tét ; itt a' vadászat védszelleme vol t , későbben Zoega szerént védszel-
lem áltáljában 's az istenek őre lett. A' Görögök Hérmesekben lel
ték fel A. t , 's ugy olvadt ezzel egybe. 

A s v i r . r, K (Jean Baptiste Bonrgnignon d"), a' királynál- első geo-
graphusa , a' felülirások 's szép mivészségek academiajanak pensionárinsa 
'sat. született 1697 Parisban. Egy földabrosz, melly történetből 12 évi 
gyermekkorában kezeibe ju to t t , feléin -észté az ő geographiára való 
hajlandóságát. Elkezdé azon tartományokat és tájékok t, mellyekről 
a' romai történetírók emlékeznek , rajzolni, és minden igyekezeteit a' 
geographiára irányzá. A' régieket csak azon szándékkal olvasá, hogy 
kikozhassa azon városok helyezetét , mellyekről azok szédanak, és meg
határozhassa azon széles birodalmak ha t á r a i t , niellyeknek vonásait a' 
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történetírásban feltaláljuk. így korán szélesen kiterjedő esmereteket 
szerzett magának a' geographiában ; ezek által csak hamar esmeretessé 
lett a' legnevezetesebb tudósok előtt , és 22 évü korában kir. geographus-
sá tétetett. Ekkor kezdé esmereteinek massáját megállapítani és rendbe 
szedni, és ez által szerzé meg magának azt a' finom tac tus t , melly va
lami ösztönhöz hasonlít , de d' Anvillenél az éles elméjű és minden kör-
nyülmények tekintetbe vételével tett öszvehasonlitások szüleménye va-
la. Az *ő éles látása csaknem mindenütt fellelé a' valóságot. Azért 
mint criticnst egy a' legelső helyek közül illeti ő t , 's annál méltáb-
b a n , mivel az ő véleményeinek 's gyanitásinak nagyobb része a' későb
bi nyomozások által pontosan bebizonyodott. Oszvesen 211 abroszt 
és plánumot 's 78 értekezést adott ki. Mindenek felett említést 
érdemel a' régi Egyiptom földabrosza. Az ő „Or/ris veteribus notus", 
és „Orfjis f«manus'ii czimü munkájinak mindenek kezén szükség forog
n i , kik a' régi történetírást olvassák, valamint az ő Gal l iá t , Italiát 's 
Görögországot ábrázoló mappájinak is. Hasonlót kell mondanunk ugyan 
ezen tartományok középkori mappájiról is. Az ujabb időkorra való niap-
páji is szolgáltatják mind a z t , valamit az akkor meglévő segédeszkö
zök engedtenek. Ő maga egyszerű és szerény vol t , ámbár a' gáncso
lás iránt egy kicsit kelleténél érzékenyebb. Testének természetes gyen
gesége nem gátlá ó t , hogy naponként 15 órát dolgozzon. Két évvel 
halála előtt meghódolának szellemi tehetségei a' vénségnek, 's igy ha
la meg 1782. Drága mappagyUjtemenyét az országló szék vásárlotta 
meg 1779. 

A N Y A P I A K , vagy anyarokonok (cognati) a z o k , a ' kik valakinek 
anyja után vérei. A' magyar törvényben az 1-ső rész 116 , 117 , 118 
és 120. szerént azon rokonok is anyafiaknak tartatnak , a' kik ugyan a-
zon egy nemzetségből, de leányágon, származnak. T/t. 

A N T A J K I K K . Ha a ' most születtek a ' színnek bizonyos különös
ségei t , foltokat a' bőrön 'sat. hoznak magokkal a' v i lágra , anyajelek
nek szokták azokat neve*zni. A' dologért magáéit a' tapasztalás szól, 
's a' köz nép azt annak tulajdonítja, hogy az anya valamelly dolgot 
megcsudált. Ha a' gyermek setét-veres foltot hoz magával , akkor azt 
mondják , hogy az anyát terhességében ott, hol a' folt a' gyermeken van, 
eseresnye érte. Megmutatásul még Jákob mesterségére is utalnak, 
tarka bárányt hozhatni elő. A' philosophusok azon voltak, hogy nem 
csak az anyajeleket , hanem más különösségeket i s , mint a' tagok 
csonkaságát, a lakját , többségét vagy kevesebbségét 'sat., az anya kép
zelő erejének és igy lelkének a' gyermekre való befolyásából magyaráz
zák. De helyes és pontos felbontszolások tanítják, hogy azl anyából 
egy ideg sem megy a' gyermekbe, a' mi pedig megkívántatnék , ha az 
anya leikének a' gyermek formálására befolyásának kellene lennief Sőt 
inkább pontos figyeletek taní tot ták, hogy a' gyermeknek különösségei 
és formátlanságai, mellyeket valamelly képzeleti idea következésének tar
tanak , természetes munkalatjai a' gyermek testében és helyezetében 
lévő olly állapotoknak, mellyek részént a' képzeleti ideára való külső 
alkalomadás előtt már megvoltak, részént még azoknak hypothesise 
szerént i s , kik az anyai képzelő erőnek ezen munkalatjait veszik fel, 
az által elő nem alhattak. Láthatni is illyen különösségeket az anyák
nak minden megelőző képzelődések né lkü l , nem különben a' plánták or
szágában való születéseknél i s , hol semmi lé lek , ennélfogva semmi kép
zelő erő sem vehet részt a' formálásban. Minden illyes dolgok követ
kezéskép semmi nem egyebek mint az életmives életben, de nem az 
anya lelkében, megelőzőleg előállott rendetlenség következései. A.B.l'. 

A N Y A K Ö N Y V , 1 . M A T H I C U L A . 
A N Y A S Z E N T E G Y H Á Z , 1 . S Z É N T E G Y H Á Z . 
Á N Y O S P Á I , , kitűnőbb magyar elégiaköltő, Esztergán", Vesz

prém mellől. Nemes szüléktől lett Deceinberb. 1756. Komáromi ól na^y-
2 2 * 
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anyjától Győrre vivék oskolába, majd Pápára . Ma'r 16-ik esztendejé
ben tanács e vagy tetsző hajlandóság Sz. Pal remete szerzetébe lép
t e i é , 17-ikben szorosabban kötelezé magát, 's Nagy-Szombatba kiildék 
tovább tanulni , 20-ikában philosophia doctora. A' heves , érzékeny 's 
nagy hazafiúi indulatú ifjút egyéb tanulásai közben Bessenyei György
nek 1772, Báióczinak 1774 magyarul megszólalt mnnkáji 's főkép Bar
csainak forró honisággal irt versei kapták meg, 's egy teremteni vágyó 
ihlet j á r ta el költőinek fakadt keblét. Megkezdett Ovidiusa, kiből Péne
lopét forditá, 's Virgil iusá, Horatinsa 's még Lucannsa mellől is el-
inté a' serdülendő nyelv árva Musája 's nem csak utánazó szellem 
terülvén r e á , melly az uj időben a' deákoskodó versirókat csiklandá a' 
nagy példányok után , hanem önerejiiség lobogtatván , tulajdon nyelvét 
ragadtatta meg vele nemzeti büszkesége. Kitetsző ez a' honi magas 
akarat tüze el- elkeseredésében. A'jmit illy természeti bnzdulat az ifjú 
Paulinusnak versekbe sugdosa , bizodalommal kiildé Barcsainak, mint ér
zett lelki rokonjának. 'S a' jó nevelésű Barcsai szivesen fogada, vehetve 
buzdítá a' tapadó ifjú k ö l t ő t , esmcretségbe hozta különösen a 'phi loso-
phiai lélekkel verselgetett báró Orczi Lőrincczel, Báróczival, Bessenyei
vel, a' mi a' nemzet kivirradásán setét borongót mind inkább közelitet
té is teneihez, mért nyájas intésre könnyebben fejledezik a' rejtező tar
ta lom, ámbár erős geniet akarmelly pedant eritica sem ijeszt cl. Re
pül az arany sas keresztül zivataron i s , de szebben fényledeznek tollai 
viditó nap sugarain. |Ányost barátság is éleszté már 's neki annak támo
gatása i ra , mint igen érzékenyen születettnek, nagy lelki szüksége volt. 
IJtidára jő 1777 Nagy-Szombatból az universitas, ő ve le , 's theologiaját 
itt tanulja 5 esztendeig. I t t , ugy látszik, kényére é l t , könnyű vérii, ha
mar nyiíó természete mindenütt hirtelen talált örömet, 's világ előtt is 
megfordulhatása eleven lelkét jótevő mozgásban tartotta. Barcsaihoz, az 
ő szeretet t jéhez, 10 költői levelet irt innen; Bessenyeihez, kinek 
Catholicussá változásán nagyon tudott örülni , ö tö t , Báróczi-, Kreskai-, 
Mészáros-, Kóuyihoz többet kevesebbet. Virág Benedek társát , barátját 
innen ébreszté. Itt ir ta több más versét is ezen 5 esztendő a l a t t , ta
lán itt fordította 2 darabját is németből , azon nyelvet e' német város
ban jobban gyakorolván. Ez költői kifejlése. Mint embert közép ido-
•11 ti testtel , magas termettel , szőkére hajló hajjal és szakállal, tűzben 
forgó 's borulo-viduló szemmel , könnyen felpattanva, hirtelen, lecsende
sedhetve , dicsőség vágyában, egyenes lclküséggel, néha hig ésszel 
elegy mélázással Játák, hallak járni , cselekedni, szólani társai. Majd Bu
dáról 25 esztendős korában a' Nyitra vármegyében feküdt Elefanti klas
tromban , Novemb. 1781. Egyedül már itt a' meleg vágyakodó cellája 
falai köz t , nem többé körülötte tanulótársai 's a' két város népe. Ele-
fánti magánosságomból, remeteségemből, igy ir már Mészáros-, Harcsai-, 
's báró Orczihoz. Elkülönezve tücskökkel szerzé mulatságát. Kis 
házikót csinált kártyapapirosból, rá egy lyukat , hitta tücske i t , jöttek 
ki 's falevelet adogata enniek. 'S a' sokat ü lőt , a' csak setét falakat 
látót és csak rengetegbe nézőt lassú busongás komoritja el'. Most ér-
zé , bogy a' szerzetbeli élet nem az ő meleg véralkatjának való. Melan-
choliába esik. Es csak esztendő alatt lankac'a már igy el u' repkény 
elme, az epedő szerelmes sziv. Világba inkább megint ve l e , Székes-
Fejérvárra ' az első grammatica tanítására küldik. Be a' szétereszkedett 
idegeken az ottani még akkor sárvizes gőzü levegő miatt hamar nya
valya foganszott meg, 's Ányos Sept. 5. 1784-ben 28-ik észt. Veszprém
ben kimúlt. Vége tovább haladásának poésisében. Temetve ott a' Fran-
ciscanusoknál. Költői lelke alkotott még aranyeres és más betegségé
ben i s ; a ' „Kalapos k i rá ly t" fektében, hasára tett papirosra irta. Elete 
's munkáji szép kiadását Bacsányi Jánosnak köszönjük , I. Magyar Mi
n e r v a , l. köt. Bécsb. 1708. Azok elégiák, költői levelek, allegóriák, 
énekek 's egy oktató Tersezete: „Az isteni gondviselés." Mindeniken e-
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legiai szin. Mély érzés , bókép'i phantasia, régi hazai szokáshoz ragasz
kodás , vágj r a' nemzeti femnaradásért, férjfias erő minemüségek. Es 
minden darabja csak könnyen odavetettnek látszik. Mind ez megmoz
gatta az olvasóságot, 's ezen énekeinek: Szomorú csillagzat, — lm ko
porsód ajtajánál, 's Esdeklése daliását máig is hallani. Ki hathatott reá? 
Deák költők nem, azokban nincs az ő meleg érzelmessége, ámbár ki
tűnő vélek társalkodása, mért igen is bőven festegeté hasonlításukul 
mythologiajokat. Romeo és Júlia rázta meg Weisse fordítása szerént. 
De Shakspearet közelebb nem esmérte. Ányosban az a' meleg gyulongás, 
ömledő ál tengedés, valami szebb után esdeklő keresés , hirteien ború, 
hirtelen derű öntulajdon, eredeti szellem. Ez a 'férj fiúi csendre , melly 
snbjectivitását magasabból kormányzottá volna, nem érhetett költőnk 
még mind a' maga telje nem esmerésében élt, szép önmegfclejtkezéssel nyújt 
Barcsainak, sőt (mint költőt nézve a' száraz) Bessenyeinek koszorút, 
tulajdon versei próbák előtte, 's Kónyiékhoz is melly hiven tapad. Iga
zi mély vonásai a' gazdag géniének, az igen jószívű embernek, ki min
dég akkor ébred fel a' maga tökélyét látni, midőn már rég kedvesen 
hirdetik mások. Belőle kiégni tolakodott tüze 's képzelésének heve a' 
szokott nyelven, ugy látszik theoria nélkül , tétetett vele változtatást, 
's igy néhol szerencsésen üte k i , másutt nem követendő. Jól eső uj for
dulatok: A' hajók csendesen ússzák ú t ja ika t , Te kis ifjúságnak heversz 
kebelében. És mind a' kettőre példa : Aggott Orczit látom mint a' sast 
ifjudni, Sebes szárnyaitól felhőket hasadn i ;— Szerencsés jövendő! tu
dom feltalálod, Midőn Trója helyét ekéddel sétálod. Érettebb korában, 
hihető, csinos tactusa itt ott egyengetett volna nyelvén, rhythmusán, mint 
p. o. ez t : 

„ T e pedig, Barátom , ki Buda hegyéről 
Olly szépen Kartigam írtál esetérői , ' 
Méltán dicsekedhetsz tollad erejéről , 
Mert borostyánt kaptál nemzeted szivéről. '*• 

könnyen megjobbította volna igy : Kartigamnak írtál szépen esetéről, 
Méltán dicsekhetei tollad erejéről (vei). Gondolatjait is tömöttebbeu szőt
te volna öszve, hol most terjengve állnak, 's mivel a' négyes rimü Zri-
nyiversnem ugyanazonság nélkül csak a' legnagyobb gond után lehet 
elfogadható, a' mint szerencsésen is betöltötte mind uj képpel, gondolat
tal néhányait, valamint ezt tenni újonnan Vörösmarty is tudta. De ol-
lyan 's egyéb elresteltséget, hijányt nem szükség lenéznünk ma fenhadará-
zással. Tisztelettel sírjaikhoz kezdőjinknek. Elbúsult neki . szánással 
szólongottak fel nemzetünknek bizony még éjében magast akart büszke 
leikei 's áldozának szinte csak azt h í r é n , hogy Sz. Jánosok maradnak 
a' pusztában. A' tő lök reánk még parlagon maradton mi jelenjünk meg 
szebb öngyiimölcseinkkei. Jól itél Ányosról Kölesei az Élet és Litera-
tura l-ő részében , az 57. lap. 1826. DSbrentei fíúhur. 

A O R T A , I . E R E K , 
A P Á c e A , 1. K L A S T R O M . 
A P Á C Z A I C S E R K J Á N O S , egy Erdély egykori legjelesbb tudósai 

közül. Tanulásait Kolosváratt 's Gyulafejérváratt végezvén, Hollandia fő-
nskojájiba ment, hol minden napkeleti nyeltekkel megesinerkedett, azt 
tartván, hogy azok minden bölcseség forrásai. Sok esmeretei 's nagy 
tudománya olly hírt szerzettek nekie , hogy doctorrá lévén a' theologiá-
b i n , Ultrajectumba ezen tudomány tanítójának meghívatnék. De ezt 
a' becsülettel teljes ajánlást bizonyos okok miatt el nem fogadta. Meg-
esmerkedett az orvosi tudománnyal i s , 's minden korú orvosok írásait 
ns/.vehányta, vetette. Haza jővén, először Gyulafejérváratt , azután Ko
losváratt tbeologiát, philosophiát, mathesist, törvénytudományt^tanitott 
bllv hirrel és előmenetellel, hogy hazájában a' tudományok visszállitó-
i ínak tartatnék. 'Maradandó érdemet szerzett magának, magyar logicá. 
j ái kívül (Gyulafejérváratt 1656, 8 ) , különösen magyar ensyclopaediája 
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által (Magyar'icyrí opaedia, azaz minden igaz és hasznos bölcseségnek 
szép rendben való foglása, Ultrajectumban 1650), mellyben a' többek közt az 
orvosi tudományt első adta magyar nyelven egész kiterjedésben. Hasznos 
igyekezeteiben a' kora halál megakadályoztató. Megholt tüdőveszély
ben 1659. A. Balogh Pál. 

A P A F I M I H Á L V I . , Erdély fejedelme 1661—1690. Minekutána Ke
mény János (1. BARCSAI) kitakarodott volna Erdélyből a' Törökök elől: 
ezek űzőbe vették őt ugyan , de el nem érhették. Visszatérvén tehát Ali 
basa Erdé lybe , és Barcsai megöletése értésére esvén? a' nála megjelent 
szász követektől tudakozá, ki volna fejedelemségre való ember. Ezek 
Apafi Mihályt emlegetek, a' ki a' tatár fogságból kevéssel azelőtt sza
badult volt ki. Megjelentek tehát nála Ebesfalván Ali emberei azzal a' 
parancsolattal , hogy őket azonnal kövesse a' basa táborába. Váratlan 
vala a' dolog Apafinak, és nem tudá azt mire vélni; azért nagy meghá-
borodással követé Ali emberei t , annyival inkább, minthogy felesége 
épen akkor szülését vára. Alig ért vala ki az ebesfalvi határból , a' mi
dőn egy embere utána nyargalván, azt a' hirt hozta neki , hogy fija szü
letett. Ezt kisérőji szerencsejelnek állitvan , vidámságra 's jó reményre 
biztaták. A' török táborban nagy tisztességgel fogadtatott, 's a' számá
ra rendelt sátorhoz janicsár őrök álittattak. Az alatt 1. Leopold császár 
parancsolatjára Montecnculi bement Erdélybe Kemény Jánossal együtt; 
de kicsinyelvén egyesült crejeket a' Törökéhez képest, visszafordult, csak 
Kolosváratt hagyván őrizetet. Annyi következése volt bemeneteiének, 
hogy Ali basa tüstént fejedelemmé választatta, 's a' snltan nevében a' feje
delmi méltóság jeleivel felruházta Apafi Mihályt Sept. 14. 1661; a' mi külön
ben aligha megesett volna. A' Törökök eltávozása után 1662 elején beütött 
Kemény János Erdélybe, 's Apafit Segesvárba szorította; védelmére Ali basa 
Kutsuk basát küldötte 2000 válogatott lovassal. Ez hirtelen Segesvár alatt 
teremvén és Kemény észrevételét elkerülvén, bement a' várba; másnap on
nan az őrizettel együtt kiütött Kemény nagy-szőlősi táborára; melly viadal
ban Kemény János megfutamtatott, futtában pedig lováról leesvén, agyon 
t iportatot t Jan. 23. 1662. Kiütvén 1063 I. Leopold és a' fényes kapu között 
a' háború, a' nagyvezérnek Kiuperli Achmetnek parancsolatja szerént meg
jelent Apafi Mihály is Magyarországon hadjaival, 's a 'vármegyéket felszó
l í to t ta , hogy török oltalom alá adnák magokat; de már 1664Széki Teleki 
Mihály javulására levelezésbe bocsátkozott a' császárral 's ígérte, hogy 
hadjait valami szin alatt otthon fogja tartani, csak hogy a' császár vallás-
beli szabadságot engedjen a'Magyarországiaknak. Nem is vett részt a 'fe
jedelem az 1664 táborozásban ; a mellynek kimenetele ő reá nézve-a'volt , 
hogy a' vasvári békekötés által mind a' császári, mind a ' török hadaktól 
megmenekedett Erdély , 's ennek féjedelemválasztásbeli jusa megesmer-
tetett . A' vasvári békekötés után egy részről a' Vesselényi nádorispánnyal 
tartó békételen magy;ar uraktól felszólittatván, más részről istambuli 
követe llosnyai Dávid által tudósít tatván, hogy a'császári követség alat
tomban a' fényes kaput arra igyekszik b i rn i , hogy a' még akkor a' bé
csi udvar előtt nem gyanús RákócziFerenczre ruháztassék által az erdélyi 
fejedelemség: elküldette Teleki Mihályt és Hetiden Miklóst Murányba,i 's 
ezek által magára válalta az öszyeesküdtek mellett való közbenjárást a' 
fényes kapunál, E' végre Baló Lászlót 's Inczédit egymás után Candia 
szigetére küldötte a' nagyvezérhez, a' ki ott a' Velcnczeiekkel hada-
kozék, de foganat nélkül; Candia várának 1669 esett megvétele után 
pedig, a' már most kívántabb választ reménylő öszveesküdtek unszo
lására , elküldötte a' nagyvezérhez I losnyait , a' tki ott öszvetalálko-
zott Bukovaczkival, Zrinyi Péternek, Vesselényi nádorispány 1667 tör
tént halálától fogva az öszveesküvés fejének, a' maga karjára küldött kö
vetével , a' ki által Zrinyi abban munkálódék a' fényes kapunál, hogy ő 
maga magyarországi , veje Rákóczi Ferencz pedig erdélyi fejedelem
ségre emeltessék. A' nagyvezér Rosnyaival, ez pedig Apafival közölte 
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a' dolgot; melly miatt Apafi az öszveesküdtektől egészen elál lot t , és 
ezen eltökélését a' császárnak kinyilatkoztatta. Zrínyi 's Rákóczi tá
madásának elnyomatása után Tököli Imre 's több magyarországi béké-
telenek Erdélybe vették magokat. Midőn ezek 1672 fegyverre kelnének 
a' császár ellen, Apafi nyilván ugyan nem segité őke t , hanem elnézé 
még i s , hogy a' kővári várnagy Teleki Mihály a' maga karjára fegyver
rel miinkálódék mellettek Magyarországon. De 1677 a' varsói franczia 
követ inarquis de Bethune reávette a' fejedelmet, hogy szövetségié lép
jék XIV. Lajossal I. Leopold ellen; és minekutána a' hadravágyó Kara 
Mustafá nagyvezér, a' ki az akkoriban meghalálozott Kinperli Achmet 
helyébe állott vol t , helyben hagyta a' dolgot, öszveseregeltette hadjait 
1678 a1 magyarországi békételenekével 's a' lengyel, franczia pénzen foga
dott fegyveresekkel; melly egyesült hadi erőnek fővezérévé elsőbben ugyan 
Teleki Mihály, midőn pedig ez a' lengyel zsoldosok vezérével marquis 
de Bohambbal meg nem férhetne, a' fiatal Tököli Imre té te te t t , a' ki 
Teleki leányával jegyben vala. Az ellenségeskedést megelőzte Telekinek 
Sóváron költ hirdetménye, a' mellyben felhivá a' magyar nemzetet pol
gári 's vallásbeli szabadságának helyreállítására. De a' miolta Tököli , 
bizonyos reménye lévén, hogy Zrínyi Ilonát, Rákóczi Ferencz özvegyét, 
elnyeri feleségül, Teleki leányának a ' j egygyűrű t visszaküldötte: azolta 
idegenség támada Erdélyben a 'magyarországi békételenek i rán t , és Apafi 
csak kénytelenségből 's a' nagyvezér iránt való engedelmességből véve 
részt a' háborúban. Midőn pedig az 1683 hadi történeteknél fogva a' 
Törököktől és Tökölitől bucsnt láttatnék venni a' hadi szerencse, ismét 
alkudozásba bocsátkozék a' fejedelem a' császárral, mellynek eredménye 
vala az 1686 abban az időpontban kötött egyezés, a' mellyben Lotharingi 
Károly Buda várát vivá. Ezen egyezés ötödik pontja Apafi Mihályt és 
annak már előre fejedelemmé választott fiját méltóságokban, az erdélyi 
rendeket pedig szabad választásokban meghagyá. De midőn Apafi né-
melly kifogásai miatt késnék az egyezés megerősítésével : Scherfenberg 
12,000 emberrel Erdélybe nyomult az ő kinszeritésére; a' Gynlafi alatt el
lenálló erdélyi hadakat megverte; é sSzebena l á szálott, a' midőn hirtelen 
vissza hivatott a' Budát vivó sereg gyámolitására. Buda megvétele után 
Lotharingi Károly berezeg, Veterani, Karaffa egymás után Erdélyben ál
lanak császári hadakkal, 's annak városait és várait hatalmokban tárták 
Fogarason kiviil, a' hol a1 fejedelem lakozék, a' kinek ezen időben napról 
napra hanyatlék testi 's lelki egészsége, llly környülállások között költ 
Teleki Mihálynak a' Császárhoz intézett irománya ^.Mnribunda Transsil-
vania ad pedes S S.imperátor is prnjectu^ mellynek következésében ugyan 
ő mint feje a' fogarasi gyűlés ki küldöttségének 1088 Szebenben aláirt 
egy kötéslevelet, a' melly Erdélyt 1. Eeopoldnak 's örökösinek alája vetette, 
az 1086 egyezés meghatározásainak fentartásával. Közbenjárásának jutal
ma romai sz. birodalombeli grófságra való emeltetése leve. Nem sokára 
azután Apr. 14. 1690 kimúlt I. Apafi Mihály; a' ki a' tudomány és vallás 
iránt való szeretetét kimutatta, nevezetesen az által, hogy a' debreczeni os
kolát bő jövedelemmel megajándékozta, és Vendelinus „Compendium Thco-
logiae'— nevű munkáját magyarra fordítva kiadta. Fábri Pál. 

A P A F I M I H Á L Y 11. , I . Apafi Mihály h ja , Erdély választott feje
delme (I. APAFI VIIHVI.V I.), apja halálakor még csak 15 esztendős va
la; a' miért az ország kormánya legottan Teleki Mihá lyra ' s egy mellé
je rendelt tanácsra bízatott a' rendektől , a' császárnak pedig a' dolog 
Nagy Pál által tudtára adatott. Azonban a' vitéz Kinperli Mustafa, 
nagyvezérségre emeltetvén, uj tüzet tudott gerjeszteni az elcsüggedt Tö
rökökben. Ez Tököli Imrét a' fejedelemség jeleivel a' sultan nevében 
felruházván, 16,000 emberrel Erdélybe küldöt te , a' hova az a' törcsvá-
ri szoroson benyomult , és a' császári 's erdélyi hadakat Zernyestnél 
megverte Aug. 21. 1690. Elesett ekkor az erdélyi hadak vezére Teleki 
Mihály, a' császári vezér Hausler pedig és az alatta szolgáló Doria fog-
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ságba kerültek. E»;en csata után a' rendeknek egy része az ifjú Apafi
val együtt Kolosvárra vette magát és Bethlen Miklóst felküldötte Bécs
b e , hogy annalí a' fejedelemségben való megerősítéséért és hadi segít
ségért esedezzék ; a' többiek Tököli Imre meghívására Keresztényszigetre 
gyűltek 's a1 győzedelmest a' fejedelemségbe beállították. De a' csá
szári hadak fővezére Badeni Lajos csak hamar kiszorította Tökölit Er
délyből, a' ki a' nagyvezértől is hadi erejének nevelésére meghívatván, 
részes vala a' szalankemeni csatában, a' mellyben a' nagyvezér elesté
vel tökéletes győzedelmet nyert Badeni Lajos a' Törökökön Atig. 19. 
1691. Az alatt folyt vala az erdélyi rendeknek a' császárral való érteke
zése , 's Erdély ügye függőben tar tatot t vala; a' szalankemeni győze
delem után pedig kiadta 1. Leopold Mécsben Dec. 4. 1C91 költ diplomá
j á t , a ' m e l l y , az 1692 szebeni gyűlés észrevételeire 's kívánságaira ada
tott királyi válasszal együtt, alapja és sinórmértéke Erdély mostani pol
gári 's egyházi állapotjának. II. Apafi Mihálynak a' fejedelemségben 
való megerősittetését meg nem tudták nyerni az erdélyi rendek, jóllehet 
több izben esedeztek mellet te; de nem is tagadtatott az meg tőle meg
határozva; sőt 1694 Veterani parancsolatot v e t t , hogy őt Bécsbe vigye 
's O Felségének bemutassa. De mivel elébb a' császár megegyezése 
nélkül házasságra lépett volt Bethlen Gergely leányával; hidegen fogad
ta tot t és csak hamar visszaküldetett, a' nélkül hogy teljesedett volna 
ezen meghívás által gerjesztett reménye; 1095 pedig, midőn Apafi Er
délyben nagy pompával é lne , a' kalendáriumban fejedelmi nevezet alatt 
fordulna elő 's olly gyanuság támadott volna, hogy az erdélyi rendek 
alattomban alkudoznak az ő részére a' sultannal, az egész császári ha
di sereg Caprara alatt meglepte Erdé ly t ; kevéssel azután pedig királyi 
levél érkezett Bécsből, a' mellynek rendelése szerént le kellett volna 
Apafinak mondani Erdélyről '« a' fejedelmi nevezetről, és azontúl romai 
sz. birodalombeli gróf nevezete alatt élni Erdélyen kívül. Midőn Apafi 
erre reá nem akarna állani, feleségével együtt katona őrizett alatt Bécs
be v i te te t t , a' hol 1713 megholt magzat nélkül. Fábri Fái. 

A P A S Á G É , azon pénz vagy jószág és jövedelem, mellyet a ' ki
r á lyok , fejedelmek vagy más főszemélj'ek, a' kiknél az elsőszülöttség 
jusa be vagyon hozva, öcseiknek vagy testvér atyokfijainak eltartásokra 
adni tartoznak. Azért apanagirozott herczegnek neveztetik a z , a' ki 
ekképen húsz esztendei jövedelmet. Th. 

A P Á r (francziául ABBÉ , (I. e.) olaszul Abbate ezen hebraens szó
tól Abbas a t y a ) , némelly szerzetes rendek előljáróji és fejei; a 'magyar 
törvény szerént a' többi egyházi személyekkel együtt első helyet foglal
nak az ország rendjei közt. (L. EGYHÁZI SZEMÉLYÜK , EGYHÁZI MÉLTÓ
SÁGOK. 

A P A T H I A , tulajdonkép szenredelmetlenség vagy fájdalom iránt 
való érzéketlenség, mellyet mint ál lapotot , tulajdonságot és természe
ti adományt lehet tekinteni. Mint állapot ngy véte t ik , mint az ember
nek teljes munkátlansága; mint tulajdonság teljes szenvedelem nélkül 
valóságot jelent az. Mint természet adománya vagy erős lélekkel van 
az öszvekötve, vagy nincs. Az első ese tben , mint Kant igen helyesen 
mondja, a' boldog phlegma az. A 'k i azzal b i r , nem bölcs ugyan azért, 
de még is a' természetnek azon kedvezésében részesül , hogy az kön
nyebben lehet , mint mások. Az utolsó esetben az érzéketlenségnek egy 
neme a z , mellynél fogva az ember minden fájdalmat, még a' nem 
szükségest i s , hallgatva tür. A' Stoicusok ugy tekintették a' teljes 
apathiát , mint a' legnagyobb bölcseséget, melly által az ember a' lé
leknek tökéletes csendjét és nyugalmát éri el. A' kereszténység kezde
tében az apathia minden földi dolgok megvetését jelentet te , mellyet ki
vált Clemens Alexandrinus hozott d ivatba, azt vélvén, hogy az által a 
bölcsekkel a' kereszténységet, melly a' virtusnak illy magas fokára tö
rekedik , megkedvelteti. A. B- F. 
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A P K I (fin. Ágoston), szül. 1771 Lipcsén, hol atyja polgármester 
volt, tanulását külön oktatók alatt kezde t te , 1798'olta Lipcsén és Wit 
tenbergben törvényt \s mellette nagy buzgón természettudományt és phi-
losophiát tanult, 1795 törvénytudomány doctorává le t t , későbben taná
csos és megholt 1816 torokgyuladásban. Erős 's férjfias lelkének sokfé
le, résznyire fonák környülállásokon kellett álttörnie, mig a 'va ló t az által 
megválasztani 's a' dolgok igaz becsét esmérni tanulta. Hanem annál 
eltökéletebb ellensége volt az életben minden alacsonynak, csekélynek, 
szolgainak, annál változatlanabból volt figyelme a ' n a g y r a és maradan
dóra függesztve, 's annál buzgóbban mivelte a' todományt és mivész-
séget. Bő esmerettel, éles nyomozó és öszvehasonlitó lélekkel bírván, 
vizsgálódásait, a ' természet tágas mezejének minden részeire forditá. Phi-
losopiiiájának számos próbájit láthatni részént a' l ipcsei, hallei és je 
nai tudományos folyóirásokban, részént a' muzsikaujságban, mellyek ala
posan mivelt, nyomós leiket bizonyitnak. Lantos költeményeinek, bor
zasztó novellajinak, mellyek közt „ í í e r Freischiitzil és „Das slilk Kindli 

remekek, valamint enyelgő haifgon ir t miveinek előadását biztos kéz, 
erős világos szemlélet, simított nyomós nyelv diszesiti. Szomorú já té
kainak: l'olyidos, die Aelolier, és Kallirhoe, helyes megitélhetése 
végett tudni ke l l , hogy azok a' régi tragoediát tanultának betüérte-
lemben vett gyümölcsei, hogy az elsőben Aeschylusnak, a' másodikban 
Enripidesnek előadását akarta utánazni , hogy Sophoclesét Themigtocles-
ében szándékozott másolni, hogy végre Kallirhoe czimü mivében a' r é 
giből az újra való áltmenetelt kívánta mutatni. Az egész kört bezárja 
a' papirosai közt készen talált gúnyoló dráma: „Heraelet in Lj/die/í." 
Az ujabb tragoedia változásait is mintegy ellenképiil amazokhoz festeni 
törekedett némelly miveiben. Fenmaradó hirt nevet szerzett magának 
Apel Lipcsén 1814 kijött „Metr ikája" á l ta l , mellyre elébbi munkáji nyúj
tottak alkalmat. A' versírást Hermáim kézi, könyve szerént minden ol
dalról nyomozó tanulása vezeté őt azéval ellenkező 's önhelyességét 
minden nyomon megbizonyító theoriájára, mellynek részeit világos esze 
hamar és könnyen rendszerbe olvaszlá. Hermann ellenvetéseire nem vá
laszolt, sőt fol)tatott nyomásai által theoriájának helyességéről mind 
inkább meggyőződött, mellyet a' végre 10 évi tanulás után világ elejébe 
kezdett bocsátani, hogy a' halál meglepte. B. L. 

A P Ü I J U S S O K , vallási felekezet, 1 . UNIGEVITÜS. 
A P U T , L E S , hires portraitfestó (arczképiró) az ó vi lágban, Pythias 

fija, hihetőleg Colophonban született. F.phesusban polgári jnst n jere 's 
azért neveztetik gyakran Ephesusinak. Első tanitója az ephesusi Epho-
rus vala; de mivészi szellemét felgerjeszté a' sicyoni oskola h í r e , melly 
alapossága által tündöklik vala; elméne tehát Sicyonba Pamphiliushoz, 
's ennek tanitványival több miveket vitt tökéletességre, mellyek sokáig 
jeleskedének. Filep idejében Macedóniába költözött, 's hihetőleg itt 
ízövődőtt közte 's a' nagy király közt ama' meghittség, melly sok anec-
dotákra szolgált alkalomul. De sok ezen anecdoták közül egy más ösz-
vetalálkozására Nagy Sándorral Ephesusban , a' hova Rhodus- , Cos- és 
Alexandriában való rövid mulatása után jőve , látszik viszonyjani. Rho-
duson mulatását egy tábla tette nevevezetessé, mellyre Protogenes jelen 
nem létekor ennek miiteremében egy contourt (környülrajzot) rajzolt. 

J Protogenes reáesmer azonnal A. mesterkezére, de vetekedni akarván 
vele , egy szebb és pontosabb környülrajzot ir a' táblára. A. ismét 
el jő, látja a' contourokat 's a' kettő közé még finomabbat von; a' rho-
dusi mivész A.nek engedi aT győzedelmet. Ezen tábla Romában a' Cae
sarok palotáját ékosité, míg egy gyuladalom semmivé nem tette. Mi-
veinek legnevezetesebbike a' villámot tartó Sándor Diana templomában 
Ephesusban. A' rövidítés és világhomály (Helldiinlel) szerencsés alkal
maztatása által a' táblán kívül látszott kinyúlni a' kéz. A. hire 's talen
tuma főképen a' 112 olymp. tájb. virágzott. De Nagy Sándor halála 
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után is többször lefest;; Antiochust, mi a' 118 olymp. mutat. A' halál 
hihetőleg Cpsban é r t e , hol egy áltaia elkezdett Venust mutatának, mel-
lyet elvégezni senki sem mere. Azon anecdotában, nielly szelént bizo
nyos A. nevű mivész képiró Antiphilitstól mint egy öszveeskiivés részese 
bevádoltatot t , 's azután kisülvén ár tat lansága, mivészvágytársán és a' 
királyon a' rágalmazást ábrázoló képe által állott bosszút , hihetőleg 
más h. n. mivész értetik. Tőiken az „Amal theában" 2 köt. megmutatta, 
hogy ezen Apellesnek a' 139 és 144 olym. között kellett élnie, követ
kezéskép 100 évvel későbben, mint Sándor egykorúja élt, ha altaljában egy 
másik igen szövevényes tudósítások magyarázatja közbe nem jő. A. el 
nem érhető érdeme vala a' kellem. Az ő miveiben poésis, kecs és élet 
vala minden, 's a' mivészség, mellyet gyakorla , ars Apelleanak mél
tán neveztetett. Plinius szerént A. közönségesen 4 szinnel festett, mel-
lyeket bizonyos neniü limajsz segítségével hozott öszvehangzásba. /. 

A P E N N I P J E K , egy hegyláncz, nielly a' tengeri Alpeseknél , Genu-
ától nem messze kezdődik, a' hol a' Bocchetta nevii keskeny utat for
málja , egész Olaszországon keresztül menvén, az Qtrautoi partokig 's a' 
siciliai tengerszorosig terjed el , és Olaszországot csaknem két egyenlő, 
u. m. napkeleti és napnyugoti részre osztja. Az Apenninek egészen a' 
tetejekig be vannak fákkal , kiváltképen gesztenyefákkal nőve, mellyek-
nek gyümölcse némelly tájékokon főeledelek a' hegyi lakosoknak. Nem lé
vén olly magasak, mint az Alpesek, az Apennineknek csak egyenként ál
ló magas és meredek kősziklás hegyei vannak, p. o. a' Gran Sasso Aqui-
lánál Abruzzo provinciában, melly 8255 és a ' V e l i n o , nielly 7872 láb. 
magas. Az Apennineket télen hó fed i , melly néha későn olvad e l , és ők 
adják a' hév éghajlatú Olaszországra nézve elmnlhatatlanul szükséges je
get. Kevés nagy völgyek, kevés tavak és folyók vannak köztök, an
nál több mocsárok találtatnak ellenben előhegyeik tövében. Lánczoknak 
belső alkottatása mindenütt igen egyforma, a' mennyiben több tájékain 
ugyan azon tömött fejér mészkő 's ugyan azon módon találtatik. Külön
bözik ellenben attól az éjszaki (az Alpesekkel öszveragadó) r é sze , vala
mint a' legdélibb i s ; mivel mind a' kettőt különbféle 's egymást felváltó 
hegynemek alkotják. Hasonlóképen különbfélék az előhegyekben és elő-
halmokban lévő alkotó részek is. Lánczoknak középső részében eredeti 
hegynemek épen nincsenek; a' felsőben legalább r i tkák; a' déliben mind
azáltal imitt amott jó nagy helyet foglal el a' gránit, gnaisz és csillámpa-
lakő. Annál bővebben taíáltatik ellenben benne palakő, mészkő (p. o. 
carraral márvány) , gabbro 'sat. Epén olly nagy helyet foglalnak el ben
ne az Apenninek mesze név alatt esmeretes tömött mészkőterüietek. Gaz
dagok továbbá az Apenninek az ifjabb hegymateriákkal és az ugy nevezett 
vulkán természetű tófával, melly a' vulkán materiáknak viz által való 
odábbmosattatásából és leülepedéséből lett. Tűzokádó részek az Apen
ninek! főlánczában nincsenek ; ezek Olaszország délkeleti részében talál-

• tatnak és csak a' Vezúv, a' nemii és albanoi kialudt tűzokádó hegyek, 
valamint a' borghettoi lávafolyó , közelitnek a' hegyláncz határaihoz. 

A P H E I , I U M , nap távola , (I. APSIS) . 
AP H O RÍ S MUS O K, elszaggatott tételek: a ' tudományban olly rö

vid té te lek , mellyekben valamelly tudománynak veleje előadatik. Esme-
retesek Hippocrates aphorismiisai ; onnan van e' kifejezés: a p h o r i s t i -
e n s Í r á s m ó d , a z a z , rövid félbeszaggatott tételekben való írásmód, 
nielly mellett bizonyos belső Iogicai öszvefüggés nagy mértékben helyet 
találhat.- Az aphoristicus írásmód különösen a' kiterjeszkedő 's folyvást 
menő előadásnak tétetik ellenébe. Hamisan nevezték az aphoristicus írás
módot paragraphokbau való előadásnak, holott itt a 'paragraphokkal jegy
zés és felosztás egészen történetes dolog, és a' kiterjeszkedő 's gramnia-
tice folyton menő előadást is lehet paragraphok alá szedni. 

A P H R . O D I T U , a ' szerelemistenné a ' Görögöknél , annyit jelent, 
mintAphrogenia, azaz , tengertajtékból lett. •— A p h r o d i s i a , Venus-
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nak szentelt innep , melly Görögországban több helyen, legpompásabban 
pedig Cyprus szigetén tartatott. —z—• 

AP i ci us (M. Gabius) , bires tobzódásáról Augustus Tiberi'us ide
jében. Az ő asztala legnyalánkabb volt Romában , szakácsi geniejét uj 
ételek feltalálása által bizonyította b e , végre eltékozolván vagyonját, 
méreggel étette meg magá t , mivel attól t a r to t t , hogy majd éhen kell 
meghalnia. Ezen kivül még két Apicins, kik hasonlólag tobzódásokról 
nevezetesek, emlittetik. De a ' , . I )e aríe coauinar ia" czimü szakácskönyv, 
melly A. neve alatt fordul e lő , ezen három egyikétől sem származik, ha
nem egy bizonyos Coeliustól, ki ezen példabeszédi nevet Apicius adá ma
gának. (Legújabb kiadása Bernholdtól, Anspach 180G). 

A P I S , azon bika neve , mellyet az Egyiptomiak, főkép Memphis
ben , isten gyanánt tiszteltek. A' nép azt h i t te , hogy a' mennyből , ki
vált a' holdból jövő fénysugártól fogantatik. Megkívántatott , hogy ezen 
bika fekete, homlokán fejér háromszeg, jobb oldalán félholdformájii fe
jér folt 's nyelve alatt cserebülyhöz hasonló csomó legyen. Ha illyenre 
akadtak, 4 hónapig egy keletnek álló épületben hizlalták; ennekutána, 
feltetszvén az uj hold, nagy pompával Heliopolisba v i t ték , hol a' papok 
és asszonyok, kik legilletlenebbül jelentek vu4a meg e lő t te , njra 40 na
pig hizlalták. Ezen idő elteltével hozzá közeledni senkinek sem volt sza
bad. Innen a' papok Memphisbe vi t ték , hol egy temploma, lakásul két 
kápolnája, 's mozoghatás végett egy nagy udvara volt. Birt ezen bika 
jövendőiéi tehetséggel, mellyben a' körüle lévő fiukat is részesité. A' 
szerént , mint az egyik vagy másik kápolnába ment , jó vagy rossz jelül 
vétetett az. Születése innepét esztendőnként, midőn a ' N i l u s áradni kez
d e t t , 7 napig szokták volt tar tani ; a' Nílusba egy arany csészét vetettek, 
's mig ezen innep ta r to t t , a' krokodilusok is szelídek voltának. Mind 
ezen nagy tiszteltetés ellenére 25 évnél tovább nem élhete t t , minek oka 
hihetőleg az Egyiptomiak astronomiai theologiájában feküszik. Temetés
helye kut vala. Belzoni azonban vél i , hogy Felső-Egyiptom hegyeiben, 
mellyek a' királyok sírjainak völgyét fogják körül , egy sziklában Apis 
sirjára akadt. Ugyan ott egy colossalis nagyságú alabástrom, áltlátszó, 
tisztán hangzó (most a' brit museumban levő) sarcophagot ta lá l t , mellyet 
belől és kivül bemetszett hieroglyphák és figurák ékesítettek. A' terem
nek belsejében egy asphalttal bebalzsamozott bika volt. Apis elholta az 
egész országban közönséges gyászt okozot t , melly mind addig tar tot t , 
mig a' papok egy más Apist nem leltek. De mivel egy a' fen irt jelek
kel bélyeges bikát nem könnyű volt lelni, könnyen hihető, hogy a' pa
pokat gyakorta csalárdság vezette czéljokhoz. 

A P O C A i. I P S I s János jelenéseinek könyve, mellynek homályossága 
ábrándozásokkal teljes magj'arázotokra adott alkalmat, honnét az ábrán
dozok, lélek'átók, jövendölők, 'sat. apocalypticus álmodozóknak is ne
veztetnek. (L. JÁNOS). K. J. 

A P O C A T A S T AS i s , az elébbi állapot visszaállítása vagy a ' régi ígére
tek teljesedése, egy szent Írásbeli helynek Apóst. Csel. 33, 21 hibás ma
gyarázatja szelént. Midőn Petersen János Wílhelm a' mnlt század kez
detében azon állítással, hogy egy bizonyos időben minden dolgok ollyan 
állapotra, mellyben a' bűn 's a' bűnből eredett rossznak kezdete előtt 
voltak, ismét visszaállíttatnak, 's ennek következésében még az elkár
hozott lelkek is megtérhetnek 's a' pokolbeli büntetésekből kiszabadulhat
nak , tudós czivakodásokat támasztot t , ezek apocatastasist tárgyazó czi-
vakodásoknak hivattak. Petersen azolta a' reménylett apocatastasist mip» 
den dolgok visszahozásának nevezte. (L . CHII.IASMIJS.) K. J. 

A P O C R Y P H U S K Ö N Y V K K , tulajdonképen elrejtett vagy esmeretlen 
könyveket tesznek , utóbb pedig másra fogott vagy nem hiteles eredetű 
munkákat jelentettek, minthogy7 ezeknek iróji magokat t i tkolják, \s rend
szerént nem tudatnak. A' Bibliára nézve pedig az apocryphus könyveken 
ollyanok ér te tnek, mellyek nem isteni eredetiteknek tar ta tnak, 's meL 



348 APODICTICE APOLLÓ 

lyeknek tartalma ugyan azért nem nézetik h i tes élet regulájának, ha szin
te az illyen könyv nem másra fogott, 's ha szinte irója tudva van is. Az 
illyeneknek a' canonicus könyvek tétetnek ellenébe, mell veknek tartalma 
hi t és élet regulája gyanánt nézetik, mivel isteni eredetüeknek tartatnak. 
Minthogy a' Biblia ó és uj testamentumra osztatik, azért vannak mind ó, 
mind uj testamentombeli canonicus és apocryphus könyvek. Az ó testa-
mentombeliek a 'Biblia kiadásaiban többnyire az ó testamentum végén ta
lál tatnak, az uj testamentombeliek pedig egészen kihagyatnak. De né-
melly tudósok ollyan uj testamentombeli könyveket is apncryphusoknak 
ta r tanak , mellyek a' Biblia szokott kiadásaiban a'canonicusok közé szám
lál ta tnak, p. o. János jelenései. K. J. 

A P oD i c T i c K, bizonyos esmeret az, melly általányos szükségességgel 
j á r eggyütt. Nem lehet annak tapasztalati alapokon épülni, hanem az ész 
tiszta productumának kell lenni, mert a' tapasztalás semmi szükségességnek 
alapul nem szolgálhat. A' honnan apodicticus megmutatásnak neveztetik az, a' 
meJly az ellenkezőt egészen kirekeszti. A p o d i c t i c u s (categoricus) i m-
p e r a t i v u s, I. KANT. A p o d i c t i c á n a k nevezték némellyek a' tudásnak 
szükségesképi alapjairól való tudományt vagy a1 philosophiai alaptudományt. 

A P O G A K L ' M , fold távola (1. APSIS) . 
A P o 1.1.1 N A R i s M u s. így neveztetik Apollinarisról az a' vélekedés, 

hogy Krisztusban a' logos az okos lelket pótolta k i , 's következésképen 
benne az Isten emberi testtel 's érzéki lélekkel egyesült. Apollinaiis a' 
4-ik század közepe táján Syriában laodiceai püspök 's az Arianusok he
ves ellensége vol t , mint ember és tudós nagy tekintettel b i r t , 's a' maga 
idejében a' legkedveltebb irók közé tartozott. Emiitett vélekedése csak 
371. körül lett esmeretessé, 's 375-től fogva több synodusokon 's kü
lönösen 381 a 'konstantinápolyi közös egyházi gyűlésen mint eretnekség 
kárhoztattatott. Azonban Apollinaiis Antiochiában a' maga követőjibol 
egy különös g3 ülekezetet formált 's Vitálist annak püspökévé tette. Ettől 
fogva az Apollinaristák, kik A'italianusoknak is neveztettek, Syriában és 
az azzal határos tartományokban megszaporodtak, saját püspökök alatt 
több gyülekezeteket 's ezek között Konstantinápolyban is egyet állítottak 
f e l ; de Apollinaiis halála után két felekezetre oszlottak, meliyek közül 
a' Valentiniánusok Apollinaiis tudománya mellett megmaradtak, a' Pole-
niianusok pedig még nagyobb tévelygésbe estek, azt áll í tván, hogy az 
lsteá és a' Krisztus teste egy substautiává váltak 's azért a' Krisztus tes
t é t Isten gyanánt kell imádni. Ezen okra nézve Sarcolatráknak , Anthro-
po átraknak és, minthogy Krisztusban a' két természelek vegyülését hit
ték, Synusiastáknak neveztettek. Ezeknek vallásbeli gyakorlása, melly a' 
Catholicusokétól csupán ez egyben különbözött, császári parancsolatok ál
tal elejénte megszorit tatott , utóbb pedig 428 a' városokban egészen eltil
tatott. Ezen felekezet, melly különben sem volt igen számos, nem so
kára részszerént az Orthodoxusokkal, részszerint utóbb a' Monophysiták-
kal eg3'esüit. K. J. 

A r n r . i . n , Jupiter és LATONA (1. e.) fi ja , DKI.US (1. e.) szigetén szül., 
a' kö l tés , muzsika és jövendőlés , az Íjászok, orvosok és pásztorok, 's 
városépítés istene volt. Öt napos korában Python sárkányt megölte, ké
sőbben Artemis segítségével Niobe gyermekeit 'sat. A' Titánok- és Giga
sokkal viselt bábomban segítette Jupitert. A' Cyclopsokat azon villámok 
készíttetése miatt ölte m e g , mezekkel fiját 's kedveltjét Aesculapiust 
sújtotta le Jupiter. Altaljában minden férjnról, a' ki hirtelen 's könnyű 
halál lal , mellyet nem előze betegség, múlt k i , azt h i t t ék , hogy A. nyi
la által esett el. A. mint dalisten a' legrégibb költeményekben előfordul, 
's az olympusi és földi öröminnepek alkalmával, mellyekben az égiek 
részt vettenek , a' Musák lejtő körében játszik és dalol. A' cythnrát és 
l3rrát ő találta fel. Marsyast meggyőzte a' sipversenyben 's büntetésül 
borét húzta le. Más verseny alkalmával A. a' lyrán j á t s zo t t , Pan a' ti-
íinkót futta. Tmolus A. t ítélte győztesnek. Midás nem hagyá helyben 
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az Í té le te t , 's A. hosszn fülekkel büntette meg. Hogy A. jövendőiéi te 
hetséggel birt legyen, bizonyítja az „ I l i a s , " mellyből lát juk, hogy Cal-
chas általa lett jóslóvá, 's az „ O d y s s e a " egy oraculumi jóslatot említ, 
melíyet A. adott üelphiben. DKI.PHIN (1. e.) kivül Didyma-, Clarus-, T e -
nedus- és Patrasban is jövendőit. Mivel az oraculumokhoz és jóslókhoz 
orvosi tanácsiatok végett is szoktak vala folyamodni , könnyű megfejteni, 
mint használtathaték A. későbben orvos gyanánt is. Őt mondák Aescu-
lapius atyjának, 's ázt köl ték, hogy az Asciepiádákat a' gyógymivész-
ségben oktatja. A. pásztori ' életéről már l lomerus idejében regé l tek , 's 
Callimachus a' valóságos nyájistenck közé számítja őt. Pásztor i életéből 
legnevezetesebb azon r e g e , melly Admetusnál való szolgalatját tárgyazza, 
kinek nyája i t , némellyek szelént önkényt , mások szerént a' Cyclopsok 
vagy Python sárkány megöletésének büntetéséül őrzötte. Mint városépí
tőnek Cycicum, Cyrene és Naxos (Siciliában) alkotása neki tulajdonítta
tik, llomerus szerént Poseidonnal Trója felait ép í t e t t e , 's mivel Laome-
don szegődött bérét le tar tózta t ta , a' várost pestissel büntette meg. Pau-
sanias hessél i , hogy Megara falainak rakását is segí te t te , melly alkalom
mal egy kőre tévé lantját , 's ezen kőből az olta minden érintés lanti han
gokat fakasztott. A' költők festése 's képészek ábrázolása szerént A. 
Mars , Merourins és Bacchus a' szakáltalan istenek közé tartoznak 's a' 
fiatal férjfinság eredeti képét mutatják. A. attribútumai következők: ív 
és tegez, cythara és plectrnin , a ' k igyó , pásztorbot , grifmadár és ha-
ty i i , a' háromlábú ( t r ipos) , borostyán, olajfa 'sat. A' mythologia sok 
szerelmes történetét emliti. (L . DAPHNK.) Későbben A. és Helios ( a 'Roma
iaknál Sol) egy személlyé olvadt. Sok templomon k ívü l , Delus szigete, 
Delphi városa, l lelicon, Lencas és Parnassus hegyei neki voltak szentel
ve. Romában tulajdon játékok adattak t i sz te le tére , mellyek bikaviadalok, 
scenai mutatványok és testgyakorlásokból állottak. A' Görögöknél és Ro
maiaknál igen közönséges neve Phoebus volt. (1, . MUSAGETES. ) AZ ó vilá
gi Apolloszobrok között legnevezetesebb, 's a' müesmer ík , nevezetesen 
Winckelinann ítélete szerént , legfőbb 's legtökéletesebb, mit, a' mivész-
ség teremtett, Romában a' vaticannmi belveiierei Apolló, kit pythoni Apol
lónak is neveznek, mivel azt teszik fe l , hogy a' mi vész mint Python 
meggyőzőjét ábrazolá. Ezen régiség a' 15-ik száz. vége feléAntium rom-
jaiban találtatott. A' tolentinoi béke által (1797) egyéb műkincsekkel P a 
risím ju to t t , honnan 1815 visszavitetett Romába. •—z— 

A p o r . r . o n o R D s , (Athénéi) hires képíró , 1. K K P I R Á F . 
A P o r, r, o i) o R u s , Asclepiades fija , athenei grammaticus mintegy 

140 K. e. philosophiát Panaet ius , grammaticát Aristarohus alatt tanult. 
Nevezetesebb munkáji: az istenekről ; commentariuta Homerus hajóca-
talogusáról 's jambusokban irt történetkönyve. Könyvtára (mythologiai) -
hihetőleg későbbi kivonatja nagyobb munkájának; de igy is igen fontos 
az istenek és hősök történeteire nézve. Legjobb kiad. a' Hayneé (Göt-
ting. 1803"2 köt.) és a' Clavieré (Paris 1S05. 2 köt.) . A p o 11 o d o n t s 
nevet viselt azon építőmester i s , a' ki Trajanus fórumát építette. 

•\ A P O r. t o N i c o N. Így neveztek Flight és Robson orgonacsinálók 
egy nagy forgó orgonát, mellyet ők 1817 készítettek. Ennek öt egymás 
mellett lévő claviaturnja van , mellyeken több muzsikusok egyszerre 
játszhatuak; hasonlít Mülzl panharnioniconjához, felséges hangja 's ereje 
a' sokféle registerek által még inkább nevelkedik. L. Xiemeyers íteise, 
II. T/i. Elébb már a' Hessen-Darmstadti születésű Roller is talált fel egy 
muzsikaszerszámot két claviaturával, mellyhez még egy muzsikai ön-
mozgót is kapcsolt , 's ezt Apollonion-nak nevezte. Le van irva a' lipsiai 
muzsik, újság 2-ik évi folyamatjában. J. 

A p o 1.1,o N i ti s P F.R G A K u t , r i tka érdemű 's" tekintetű geometra. 
Származott Panipbilia Perga városából. Virágzott Ptoleniaeus Everge-
| e s alatt Kr. e. 240 tájban, Ewclides után valami 6 0 , Archimedes utái* 
30 esztendővel. Alexandriában Euclides tanítványi alatt j á r t oskolába.. 
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Egyéb számos, a' főbb rangú geometriát tárgyazó munkáji közül , mel-
lyeket Pappus bizonysága szerént i r t , egy sem jutot t eredeti tökéletes
ségben hozzánk. Mindazáltal szerencsére legkevesebb csonkítást szenve
dett legfőbb munkája a' k ú p s z e l e t e k r ő l , mellynél jobbat e' tárgy
ról sem a' r é g i , sem az uj idők nem mutathatnak elő. Eredeti egészségé
ben ezen munka 8 könyvből állott: a' négy első görög nyelven került 
kézbe 's több ízben kinynmtattatolt (legjobban Antverpiában 1655. fol. 
Claudius Richárd Jesuita által) , az 5. 6. 7-iket Abalphati Asphanensis 
arab fordításban lelte m e g , és Jo. Alphonsus Borellus, pisai mathes. prof. 
Ábrahám Ecchelensis nevű Maronita barát á l t a l , ki Romában napkeleti 
nyelveket t an í to t t , deákra fordítva Florenczben 1641 fol. hozta köz vi
lágosságra. A' 8-ikat még senki sem keríthette elő. Halley Edmund nagy 
szorgalommal megrostálván mind a' görög textust , mind a' deák fordí
tás t a' 7 első könyvben, a' 8-ikat pedig ön feje után kipótolván, vala
mennyit pompásan kinyOmtata Oxfordban 1710. Emlékezetre méltó, hogy 
Vitriani is az 5-ik könyvet, minekelőtte az arab irományból esmeretes 
le t t volna, egyedül Pappns irási után szerencsésen kipótolta legyen. A.t 
a' vele egykorúak nagy geometrának, sőt kiváltképen geometrának nevez
ték. KKPLER János (I. e.) egy kérdést tévén fel a' geometráknak, azt 
i g é r i , hogy Nagy A. fog előtte lenni {érit mihi magmit Apolloiiiusí), a' 
líi arra tökéletesen megfelel. Heraclides , a' ki Archimedes életét leírta, 
gyanúba akarta hozni A.t, mintha az említett híres munkát Archimedesiéi 
vette 's csalárdul magának tulajdonította volna. Azonban Eutocius párt
ját fogta Apolloniusnak 's visszaszerzetté neki szép örökségét. E' sze
rént a' mathesis négy főépitőmesteri: Euclides, Archimedes, Apolloni-
us és Diophantus. Ptolemaeus tanúsága szerént A. az astronomiában is 
egy nehéz kérdést fejtett m e g , a' planéták vesztegléséről és hátrálá
sáról. Titlel. 
i - A P O H O I Í I Ü S B H O D I Ü S , némellyek szerént Alexandriában, má
sok szerént Naucratisbah született 230 körül K. e. — Rhodusinak ne
veztetik , mivel a' maga hazájában a' többi tudósok által szüntelen ül
döztetvén , Rhodusba men t , hol a' rhetoricát olly nagy dicsérettel ta-
n i t á , és munkáji által magának olly nagy hírt szerze , hogy a' Rhodu-
siaktól polgári jussal megtiszteltetnék. Idővel Ptolemaeus Evergetes ál
tal Alexandriába visszahivatván, Eratosthenes helyébe könyvtárnokká 
tétetett . Sok munkáji közül csak az „Argonant ica" czimüt bírjuk, mell}' 
középszerű köl temény, és inkább tudományt , mint költői elmét mu
t a t , ámbár annak kidolgozására nagy szorgalmat fordított. Mindazál
tal némelly egyes helyei jelesek , kivált a' Medea szerelméről való epi-
sodium. Szépek benne a' hasonlatosságok , 's Virgilitis sokban követte. 
Legjobb kiadásai: a' Shawé Oxon, 1777. 2. Vol. 4. és a' Brnncké 
Argent , 1780, 's Lips. 1810. 's Jegyzések 1813 (mellyek még nincse
nek bevégezve). Meglehet nézni ezt i s : Weicher t : „Über das Jeíenvnd 
Gedivht des Apollonias" (Meissen 1821). » A. B. S-. 

A P Ó I , L O N I U S (Tyanaeus ) , szül. a ' ker. időszámlálás kezdetén, 
Cappadociában , nevezetesen Tyanában ; Pythagoras philosophiáját kfivet-

' te. A' phoeniciai Euthydemus tanitá őt a' grammaticára, rhetoricára 
és a' különbféle philosophiai tudományokra, a' heracleai Euxines pedig 
Pythagoras philosophiájára, 's A. elleneállbatatlan ösztönt érze magá
ban Pythagoras tanítványává lenni , az ő tudományának sanyarú szabá
sai szerént. Volt Aegosban Aesctilapiusnak szentelt templom , mellyben ez 
az isten a 'betegek javára csudákat tett. Ebbe vette magát A., 's Pytha
goras rendelései szerént megtartóztatta magát minden húsételtől , és 
csupán gyümölccsel és füvekkel é l t , bort nem ivot t , plántai materiából 
szőtt ruhát v ise l t , mezítláb já r t és haját megnöveszté. A' templom 
papjai oktaták 's titkaikba heavaták őt. Az a' híre vol t , hoyy maga 
Aescnlapius is tanújává tévé őt csudatételeinek; de nem említtetik, hogy 
A. akkoriban csudákat tenni próbált volna. Azután philosophiai oskolát 
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éllitott fel , és 5 évi hallgatást szabott magának. Ezen idő alatt meg
járta Pamphiliát és Ciliciát i s , 's későbben Antiochiát , Ephcsnst és 
más városokat. Azután elbatározá magá t , hogy Babylonon által Indiá
ba megyén, kitanulni a' Braminok tudományai t , 's minthogy tanít
ványi nem akartak vele menni , magában induít útnak. Egy Damis ne
vű ember, a' ki vele öszveakadt és őt istenségnek n é z t e , leve az ő 
kísérője és utazásának leirója. Babylonban értekezett a' mágusokkal, és 
onnan gazdag ajándékokkal Taxellába méné , a' hol Phraoi tes , az indiai 
király, uralkodott, a' ki ajánló levelet ada neki a' legelső Braminhoz. 
Több hónapi múlatás után visszatére A. Babylonba, onnan méné loniá-
b a , és megiátogata több városokat. Hire mindenütt előtte j á r t , és a' 
nép seregestül tódult elejébe, niellyet ő nyilván fedde tunyaságáér t , és 
ajánlá annak Pythagoras tanítása szerént a' javak közössé tételét . 
Mondják, hogy az Ephesusiaknak pestist és földindulást jövendöl t , mel-
lyek később valóban beteljesedtek. Mások szerént véget vetett a' pes
tisnek Ephesusban egy koldusnak megölése által. Achilles sírjánál egye
dül tölte egy éjét 's azt á l l i tá , hogy beszélt e' hősnek árnyékával. 
Lesbosban értekezett Orpheus papjaival , kik elejénte megtagadák ő tőle 
mint varázslótól a' szent titkokba való beavatás t , de néhány évekgniul-
va megadák azt neki. Athénében áldozatot , könyörgéseket és erköl
csi jobbulást javasolt a' népnek. Mindenszerte, a' hol j á r t , hirdeté, hogy 
ő megmondja a' jövendő dolgokat és csudákat tehet. Végre elniéne 
Romába is. Nero épen akkor űzetett ki a' városból minden mágusokat, 
mindazáltal ez nem gátlá ő t , hogy nyolcz társával együtt be ne menjen, 
de nem sokáig mulathatott ottan. Ugyan i s , a' mint egy történetíró be
szél i , feltámasztott a' halálból egy fiatal asszonyt , és kiűzetett a' vá
rosból. Megiátogata Spanyolországot, azután Olaszországon által vis-
szaméne Görögországba, onnan pedig Egyiptomba, hol őt Vespasianus 
a' maga tekintetének megerősítésére használ ta , 's tőle mint valamelly 
oraciilunitól tanácsot kérdett. Onnan egy utat tet t Aethiopiába, 's 
visszatértével Titnstól hasonlóképen kegyesen fogadtatot t , ki is az or-
száglási dolgokban ő tőle tanácsot kérdett . Doniitianusnak tluonnsra 
léptekor elvádoltatott , hogy Egyiptomban Nerva részére lázadást 
támasztott: ő önkényt megjelent a' törvényszék e lő t t , és feloldoztatott. 
Mondják azt i s . hogy Domitianust keményen megdorgál ta , 's azzal ész-
revétetlennl eltűnt előle. Azután ismét beutazá Görögországot 's letele
pedett Epbesusban, a' hol egy Pythagoraeus oskolát nyi to t t , 's megholt 
csaknem 100 észt. korában. Azon sok csudák közé , mellyek felőle be
széltetnek, tartozik az i s , hogy Domitianus megöletését abban a' szempil
lantásban , mellyben az tö r tén t , tudta és hirdette. A 'Pogányok őt mint 
csudatévőt a' mi vallásunk fejedelmének, a' Krisztusnak, tették ellenébe. 
Eletét megírta az idősb Flavius Philostratus nagy magasztalásokkal 8 
darabban, klmellyben Scverus császár felesége szerfelett gyönyörkö
dött. A. B. S. 

A PO i, OG KT i c A , a' keresztény vallás mentésének tudománya. Jól
lehet a' keresztény vallás Justinustól fogva sokaknak Írásai által men-
teget te tet t , még is annak mentése csak a' 18-ik században lett tulajdon
képen tudománnyá. Ezen tudományon azon okoknak, mellyeken a' ke
resztény vallás isteni tekintete 's igazsága fundáltatik, tudós renddel 's 
tudós formában előadása értetik 's különbözik a' polemicatól, melly-
nek czélja egy keresztény felekezetnek a' másik ellen való védelmezé
se. Hugó Grotiustól fogva az ujabbak között legnevezetesebb apologeták 
Less , Nösselt, *Reinhard , Beda Mayr 's különösen egy Müller P. E. 
nevű dán tudós , kinek munkája 1810 jelent meg Kopenhagában. K. J. 

A P Ó I , O G I A , valamelly bevádoltnak mentése. A ' régiek nyilváno
san tartották törvényes í téleteiket , 's abban állottak ezek, hogy az ügy 
vagy személy mellett mentő és ellenbeszédek mondattak, tanuk hallgat
tattak ki és voxok adattak. A' törvényszékek előtt élő szóval mondott 
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mentő beszédekről, mellyek sokszor már a' torvénytartás alatt leírattak, 
sokszor pedig a' szerzők által is szorgalmatosan kidolgoztattak 's má
sokkal közöltettek, könnyű lépés volt a' mentő Írásokra. Hlyé
nek a' Socratest mentő Írások, mellyek Plató és Xenephon által ké
szíttettek, legalább ezeknek tulajdonittatnak. Későbben a1 rhétorok csu
pa gyakorlás végett is irtak vagy tanítványaikkal írattak efféle apoló
giákat vagy mentő írásokat, lllyenek Libamis apologiáji. Időjártával 
az olly keresztény irók i s , kik elébb szónokok vagy bölcselkedők voU 
tak 's mesterségbeli kifejezéseiknek nagy részét a' törvényszéki szólás; 
módból kölcsönözték, ezen névvel nevezték azon Írásaikat , mellyékben 
a' keresztény vallást annak ellenségei, különösen a' pogány bölcselke
dők ellen mentették 's követőjit a' császárok előtt védelmezték. Hlyen 
apológiákat irtak Jüstinus Mar ty r , Atbenagoras , Tcrtuiianiis, Tatianus, 
Quadratus , Aris t ides , Melito, Miitiades, Theophilus; illytneknek lehet 
tar tani Ürigenesnek , Alexandriai Clemensnek , Ensebinsnak, Laelantins-
n a k , Arnobiusnak, Minutius Fe l ixnek , Augustinusnak némelly iminká-
jit i s , ha szinte ezen nevet nem viselik is. Mind ezekben nem kell sem 
philosophiai , sem bibliai magyarázatbeli alaposságot keresni , hanem 
m e g k e l l gondolni , hogy irójik, kik közül némellyek elébb prókátorok 
vagy szószólók voltak , nagy részént a' czél kedvéért az ékesszólásnak 
minden mesterségeivel é lnek, mellyek a' törvényszékek előtt gyakorol
tatni szoktak. K. J. 

A P I H O G O S , 1 . M K S B . 
A P O P H T E G M A , oraculuin mondása. Okos, velős , rövid, elmés 

mondás; a' hii francziában a' bon mot. A' görög hét bölcs szavai 
apophthegmák. P. o. Esmérd meg önmagadat. D. G. 

A p o p r . E I I A , 1. G U T A Ü T É S. 
A P O R E T I C U S () K , I. S C B P T I C U S O K . 
A P O S I o p E s i snek neveztetik a' poeticában és rhetoricában val*-

melly mondásnak hathatóssággal egybeköttetett félbeharapása , mellvnél 
tehát gondolatjának egy részét elnyomja az ember és a' hallgatóra 
vagy olvasóra hagyja annak kiegészítését. Megesik ez p. o. haragban 
(ide tartozik Neptunus Qnos ego-ja Virgiliusnál), 's közönségesen ak
k o r , midőn az erős felgei jedésben nem találhatja fel az ember mind
jár t a' kifejezést, vagy abban a' szempillantatban , midőn előáll a' meg
fontolás és attól való t a r t á s , hogy valami il letlent, botrankozfatót vagy 
károst találunk mondani. A' Romaiak ezt a' figurát reticentiának ne
vezték. 
£J A P O S T A S I A , A P 0 S T A T A , ]. E R K I H E K S Í O . 

A P O S T E R I O R I , 1 . A P R I O R I . 

A P O S T O L , tulajdonképen egy görög szóból van véve 's annyit tesz, 
mint küldött vagy követ. De a' keresztény egyházban apostolokén kü
lönösen azon 12 férj fi é r te t ik , kiket Jézus mint legmeghittebb 's tudo
mányába leginkább beavatott tanj tványit , tudománya terjesztése végett 
különösen kiválasztott , 's kik ugyan azért ugy nézetnek , mint Jézus
nak egyéb emberekhez küldött követei. 

A P O S T O L I . Így neveztetik a ' feljehbvitel módja a ' szent székek
n é l , 1. FELJEERVITEL. 

A P O S T O L I , mind a z , a ' m i az apostolok tanításában alapíttatott, 
tőlök származott vagy reájok muta t ; továbbá a' mi az igazhitű ecclesi-
á i a , vagy a' pápákra , mi:;} az apostolok titánjaira, utál. 

A P O S T O L I E A R Á T O K , Apostoli szerzet. Igy nevezett Sagarelli 
Gerhard egy szerzetet , mellyet Jézus apostolai öltözetének, szegénysé
gének és vándorló életének utánazása végett 12CO állított l e l , de a' 
melly soha sem zárta magát klastromba. Ezen hatatok Olaszországban, 
Helvetiában és Franciaországban mezítláb szét jár tak, jártokban kol
dultak, prédikáltak, énekel tek, a' mennyország elérkezését 'sí jobb idők 
következését jövendöl ték, kisérőjikké szeizetesnék gyanánt asszonyokat 
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is vettek 's ugyan azért fajtalan élet gyanújába is estek. A' pápa ál
tal ezen társaság soha sem erősíttetett meg, sőt IV. Ilonorins pápa 1286 
eltörölte azt. Jó'lehet ettől fogva inqiiisitorok által üldöztet tek, még is 
folytatták vándorló életeket , 's minekutána Sagarelli mint eretnek 
1300 megégettetett, egy Dolcino nevű lett főapostolokká , a' ki szerze
tesei számát 1400-ra nevelte 's őket jövendölésekkel vigasztalta. 1304-
tól fogva felette szorongattatván, kénytelenek voltak besánczolt táborok
ból magokat fegyverrel védelmezni, melly katonai életben elébbeni ren
deltetéseket egészen elfelejtvén, ragadozásra adták magokat , 's mineku
tána a' niajlandi tartománynak egy részét elpusztították, 1307 Vej celli mel
lett Zebello hegyén készített sánczaik között püspöki katonaság által 
megtámadtattak 's egészen semmivé tétettek. Merész vezérek Dolcino 
megégettetett. Ezen apostoli barátoknak maradványai még későbben is 
találtattak Lombardiában és Francziaországban 1368-ikig. Eretneksé
gek a' papának 's a' papságnak gyalázásában és szidalmazásában • 
állott. K. J. 

A P O S T O L I C O N S T I T U T I Ó K , 1. C O N S I I T D I I C K (Apostoli). 
A P O S T 0 L I K A M A R A , 1 . R 0 M A I C U R I A . 
A P O S T O L I K I R Á L Y , 1 . M A G Y A R K I R Á L Y . 
A P O S T O L I S Y M R O L U M , 1. S Y M IS o L U M. 
A P U S T O O L , 1 . K E » K S Z I ' 8 Í G I B H Í T ( , Ő K . 
A P O S T R O P H K , beszedi figura, melly e ' nevezetet a ' régiektől 

azért ve t te , mert a' szónok az ezzel éléskor elfordult a' bírótól a' vád
lóhoz vagy a' vádoltatotthoz és azt szólitá meg. Tartozik ez az ob-
jectiv beszédtígiirákhoz , mellyek a' tárgyakat megváltozott viszonyban 
terjesztik elő , még pedig ez által a' közvetetten előadás a' dialógus for
májához közelit. Szorosb értelemben értik -ess alatt először a' távollé
vőnek megszólítását, mintha az jelen volna, azután pedig az élet és 
érzékenység nélkül való dolognak megszólítását, mintha annak élete és 
érzékenysége volna. Az apostíophét a' maga természetéhez képest csak 
felemelkedett elmeállapotban szabad alkalmaztatni. . 

A P o s T R o p H u s , 1. K I H A G Y Ó J E L . 
A P O T H K O S I S , is tení tés , a ' régieknél azon szer tar tás , melly ál

tal az istenek közé iktattak valakit. Azon halandókat, kik fontos szol
gálatokat tettek a' népnek, istenek közé számlálni régi szokás volt a' 
Görögöknél. Nálok oraculumi szózatok istenítették a' hősöket, Pénzei
ken szálitma'nyáik, városaik alkotóji nagyrészént istenítve vannak; ké
sőbben élő fejedelmek is megkívánták emlékeiken az istenczimet. A' Ro
maiak több század lefolyta alatt egyedül Romulust is teni tet ték, 's e' 
részben csak Caesar és Augustns olta kiivették a' Görögöket. I t t a' ta
nácsi végzések által történt meg az istenítés 's nagy pompával járt . Ro
mai apotheosisokat sok fenmaradt emlék ábrázol. Végre olly közönsé
gesek voltak , hogy csnfolás tárgyává lennének. Olvassuk , hogy A7espa-
sianus, midőn ájuló félben volna, ezt monda tréfából: Az istenek sorá
ba lépem, legalább közel vagyok ezen lépéshez. 

A P P E A L , a ' feljebbvilel neve Angolországban, 1 . F E L J E B B V I . 
X E L. 

A P P E L L , 1. R I A D A L . 
A P P V. L L A T I 0 , I . F E L J K B B V 1 T K L. 
A P P K I. L A T I (I - T Ö R V É N Y S Z É K E K , 1. F E L J E B B V I T E L I 

T (i R V É N Y S Z É K K K . 
A PP E TIT u s (ezen szóból appetfte , kivánni) , mint a' Németek

nél, ugy nálunk is Kizárva ételkivánást je lent , de a' francziában és de
ákban a' nemi ösztön gerjedelmeit is jelelik azzal , hozzátévén akkor 
ezen mellékszót vénérien vagy venereus. -— Az appetifus ( t t e lknánás ) 
abban különbözik az éhségíőí , hegy az első kellemetes, az utolsó 
pedig, melly felette erősen és ostronioha kivárja a z t , a' mi tőle több 
ideig megtagadtatott , kellemetlen érzést ekéz. Ami-z ez evé t l t n laló 

2 3 
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gyönyör t , ez annak szükséges voltát fejezi ki. Az appetitusnál az izlés-
idegbabugok ingerlődését, a' nyál bőv elválasztását és sokszor olly dol
gokra való emlékezést lehet észre venni , mellyeket azelőtt kedvvel et
tünk. Mint az éhségnek, ugy ennek ülő helye is a' ganglionok rendsze
rében v a n , 's ugy kell azt tekinteni , mint a' köz érzésnek tulajdon ki-
nyilatkozását. Nem csilapodik az egy időben le az éhséggel , hanem az 
evésben való gyönyör még azután is t a r tha t , mikor már a' szükség kie-
légittetett. Mint más érzések, mint az organismusnak egyéb munkássá
gai , ugy az appetitns is nyavalyás módon mutathatja ki magá t ; sokszor 
megboljgattatik és gyakran egészen eltöröltetik az , néha mérték felett 
erősen is mutatkozik és akkor farkaséhségnek (hjnorepia vagy buli-
niia) neveztetik. Ha a' faikaséhség eiőjövései ki nem elégít tetnek, áju-
lások állnak elő és még is gyakran a' megevett vagy kihányu-s, vagy szék-
ürülés által hirtelen ismét kiüríttetik. Végre néha az által is nyavalyás 
képben jelenik meg az appetitus. hogy bizonyos ételeknek, p. o. füszerszá-
moknak, kalácsoknak (a ' teihesek kívánságai), vagy olly dolgoknak erős 
kívánására terjed ki, mellyek tulajdonképen nem tartoznak az élemények 
sorába, p. o. mészföld, kréta, agyag, nyers hus, vér, bogarak, sőt még 
ganéj is. Megjegyzették, hogy azon hibákban, mellyek p ica , analacia, 
cissa vagy kitta név alatt fordulnak elő, néha valami hasznos ösztön ger-
jeng , hogy p. o. a' gyomorsavanyusághan szenvedő gyermekek krétát , 
meszet esznek , valamint az epés emberek a' savanyut kiváltják. Az ap
petitus mind ezen hibájinak legközelebbi okát az idegrendszer megbom
lásában kell ke resn i , a' mi természetesen igen gyakran más nyavalyák
tól függ. A. 11. V. 

A P P I A NI (Andrea) , képí ró , szül. Milanóban Maj. 23 . 1754, régi 
nemes, de elszegényedett nemzetségből. Már gyermekkorában nagy haj
landóságot és képességet mutata a' festésre. Szegény lévén , több játék-
szini festőnél vala kénytelen dolgozni, 's ez által módja akadt a/, anató
miai és rajzoskolák meglátogatására. Uraival városról városra jára. To
vábbi mulatása P a n n á b a n , Bolognában és Florenczben alkalmat nyujta 
neki nagy mesterek miveinek szorgalmas tanulására, 's magának iij sty-
lust indula alkotni. Romában háromszor vala 's mindég mélyebben ha
tott Rafael fresco festésmódjának már csaknem egészen eltűnt titkába. 
Nem sokára felülmúlta Olaszország minden élő képirójit ezen iniiágazat-
ban 's mivészi geniejét főkép a' Santa Maria di S. Celsö templom knp-
jában bizonyította be 's azon padlati és fali festésekben, mellyeket 
helytartó Ferdinánd berezeg monzai lakjának számára készíteti (1705). 
Bonaparte királyi udvari képíróvá nevezé, a' becsület légiója s a' vas 
korona rendjeivel megajándékozá 's Olaszországban a' tudományok és 
mivészségek intézetének tagjává tévé. A. azután csaknem az egész csá
szári famíliát lefestette, valamint több generálisokat, ministereket 'sat. 
Legszebb mivei padlati festései a' milanói kir. palotában, Bonaparte éle
tét ábrázoló 's éltére czélzó allegóriák, és Apollója a' ö Musával a' Vil
la Bonaparte-ban. Milánónak csaknem minden palotájiban vannak tőle 
frescomivek. Napóleon esete kedvetlenül hatott környülállásira. Mh. Nov. 
8. 1817. 1. 

A P P I A N U S , alexandriai f i , ügyvéd és a ' császári jövedelemre 
ügyelő Trajanus, Hadrianus és Antoninus PiuS császárok alatt Romában. 
Romai történetet i r t a' legrégibb időktől kezdve Angustiis koráig 24 
könyvben, mellyeknek felét még bírjuk i, egyenetlen munka, mint tár
gyát a' kútfők adták. Legjobb ujabb kiadását Schweigháuser (l.ipsiae 
et Argent. 1785. 3. dar.) készité. fí. 1.. 

A P P I U S Cr, A U D I U S C R A S S I X U S , a ' Clandiusok nagy tekintetű 
nemzetségének tagja. Alig neveztetett 401. K. e. consulnak , azonnal 
örökségül nyert keménysége 's büszkesége mellett is a' nép tapsát vadász
ván , a' Terentillus vagy Terentius tribunnsnak kormány változtatásra 
irányzó törvényjavalatját védte. A' szokott tisztviselők helyett decem-
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virok (tiz fe'rjfi) választattak , kik Romának uj törvénykönyvet (a ' ké 
sőbben ngy nevezett: Le^es XII tabularunt) készítsenek 's a' főhatalmat 
egy évig gyakorolják. Ő maga is decemvir l e t t , és midőn az első ér 
után ezen tisztviselők hatalma a ' következőre is kiterjesztetett , a ' nép fe
jei t megkereste által csak magának sült e l , hogy újra választassék. E l 
tökélvén magában, hogy kezei közül az uralkodást többé ki nem ereszti, 
e' végett tiszttársaival egyesült. Azon évben az Aequanusok és Sabinu-
sok Roma határait pusztitgatták. A' decemvirok katonát szedtek 's az el
lenség ellen táborba szálottak. Csak Appius és Oppius maradt két légió
val Romában , hogy a ' decemviroknak törvénytelenül már nagyon kiter
jesztett hatalmát fentartsák, 's egy váratlan eset épen ekkor huktutá 
meg őket. Appius vad tűzre lobbant Virginiusnak, egy nagy tekintetű 
's most a' hadi seregnél szolgáló plebejusnak, Virginia nevű leánya iránt. 
Mivel házas és patiicius létére a ' hajdani tribunusnak lciliusnak eljegy-
zett Virginiát törvényesen nem b í rha t ta , elcsábítani pedig hijába töreke
det t , reávette egyik cliensét M. Claudiust , hogy Virginiát azon szín 
alatt , mintha egyik rabszolgálójának leánya volna , a ' leányoskolából 
erővel ragadja el. A' nép kinszerité Claudiust Virginia elbocsátására, 
hanem ő a ' leányt azonnal'Appius törvényszéke elejébe idézte ; ki ugy 
i t é l t , hogy a ' vélt rableány , mig a' dolog raegvizsgáltatik, uránál ma
radjon. Erre Arirginia nagy bátyja Numiterius és jegyese Icilius felfedez
ték Appius gonosz szándékát. Rémítő zenebona támadt és Appius kin-
szerittetett Virginiát rokonjainál hagyni , de kinyi la tkoztatá , hogy más 
nap ítéletet hoz. A' táborból azonközben visszahitt Virginius gyászba 
öltözve jelent meg a' fórumon leányával , állítását minden kétségen kívül 
megmutatta; mindazáltal Appius bizván fegyvereseiben, parancsok! Clau-
diusnak, foglalja el tulajdonját. Ekkor Virginius kére a' decemvirt , en
gedje meg , hogy Virginia jelenlétében ismét megkérdezhesse dajkáját 's 
i g y , mint ál l i tá , csalátkozásából lett kiragadtatásán megnyughassék. 
Appius reáállott. Ezzel a ' szerencsétlen atya gyengéden áltkarolván le
ányá t , egy közel álló húsvágónak kését ragadja és leánya szivébe döfi, 
mondván: „ E r e d j , Virginia, tisztán 's szabadon anyádhoz és őseidhez." 
Appius elfogni parancsolá az a t y á t , de ez a ' táborba futott. Valerius és 
Horatius, a ' decemviratust gyűlölő tanácsosok, a'holt test szemléltére fel
zúdult népet bosszúra ingerlék, és Appius csak a ' tanács öszvegyüjtése ál
tal csillapithatá a' zenebonát. Ez alatt Virginius a' történteket elbeszél
te bajtársinak, kik bosszút lehelve tértek vissza Romába. Látván a ' de
cemvirok, hogy hatalmokat tovább nem védhetik, hivatalokról lemondot
tak , a' tanács pedig a' consulságot és tribunusságot azonnal visszaállíta
ni rendelte. Appius fogházban holt e l , mint Livius mondja, saját keze 
által; Halicarn. Dénes szerént a ' tribunusok fojtatták meg. Oppius i s , 
mint törvénybe idézett vétkes társa , önmagát megölte; többi t iszttársai 
a' törvény elől önkényes számkivetésbe mentek. Az alacsony lelkű Clati-
dius , mint a ' zsarlónak csupán eszköze, az akkor puszta Tiburba szám
űz.tel t . B . L. 

A P P I U S Ú T J A , a ' Romából Capuába vezető legrégibb 's legneveze-
tesb útja Romának. Építtette Appius Claudius Crassus Coecus 313. K. e., 
mikor censor vo l t , és későbben szinte Brundisiumig vitték. Öt- hat- 's 
többszegü, nagyon kemény és szorosan egymásba ' eresztett sima kövek
ből á l lo t t , mint a ' most i s , kivált Terracina mellett, látható tetemes ma
radván} i bizonyítják. B. L. 

A P P I I I C A I I I R A , I . U j R A K Á S . 
A P P O G G I A T O (egybefüggőleg), főképen az éneklésben jelenti azon 

módot , melly szerént a ' hangokat megszaggatás nélkül egybe kell ol
vasztani. Ide tartozik az appnggiatura (Vorschlag) vagy elejébeütés is , 
melly alatt a ' főhang ékesitésére szolgáló , kisebb kottákkal irt mellék
hangok ér te tnek, ezek amazzal öszveolvasztatnak 's idő mértékeket is 
ugyan annak minemüsége után veszik. J. 

23 # 
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AP P O N T I (Antal , gróf Apponyi), ausiriai császári ' s magyar kirá
lyi követ a' párisi udvarnál , Posonyban egy jeles könyvtárnak közlm-
szonvételre megnyitója, Sepr. 7. 1782 szül. Posonyban. Oskolájit 1804 
dicséretesen végezvén, 1805 elején a' regensburgi országgyűlésen magát 
a' külföldi országos dolgok esmeretében ' gyakorlottá 's 1806 a' wiirtem-
bergi kir. udvarhoz austriai cs. kir. követségi titoknoknak neveztetek. 
1807 az olasz földeket 's Nápolyt utazta meg. 1800 cs. k. követ a' bade-
n i , 1814 a' toscanai nagyherczegségi udvarnál lett. Mindenütt maga jó 
alkalmaztatásáért itt létében a' Leopold csász. rendje közép keresztjét 
kapta s valós, belső titkos tanácsnoki méltóságot, a' normái tanácskozá
sok alkalmával pedig Maria Ludovicától elébb a' parmai Sz. György 
rendje közép, későbben nagy keresztjét. 1819 Fiorenczből valóságos cs. 
kir. követnek Romába tétetésekor Toscana nagj herczege Sz. .lósef 
rendje nagy keresztjével ajándékozá meg; 1821 a' szász királytól a 'szász 
házi r e n d , későbben XU. Leo pápa választása után Urunk Ő Felségé
től Sz. István nagy király rendje nagy keresztjét nyeré. 1824 Komából 
a1 Felség Bécsbe hitta 's a' nagy-britanniai kir. udvarhoz nevezte köve
tének. Azonban 1825 a' napolyi királyhoz küldötte bizonyos követségben, 
ki Ferdinánd rendje nagy keresztjével bocsátotta vissza. 1825 vége felé, 
mikor máj- Londonba akarna u tazni , érte legfelsőbb rendelés, mell}' kö
vetül Parisba igazította. Oda 1826 Január. 10. indul t , 's ott ma is ra
gyogó hivatalában. (Eddig e' dátumok Ponori Thewrewk Jósef életirási 
gyűjteményéből.) Mind ezek a' Felség megelégedése 's más udvaroktól 
becsültetésének fényes jelei; hazája fijai a' grófra magyar honjáról a' 
külföldeken lakta alatt is fim" indulattal gondolkodásáért mondanak áldást. 
Könyvtárát 1827 költöztette le szülő földjére Bécsből, hol addig mif der 
holtén Briiche Nro. 150 állott kinyitva. Még atyja Antal gróf, cs. 
k. aranykulcsos és valós, belső titk. tanácsnok kezdette e 'könyvtár t 1774 
kö rü l , 's ő más két testveiétől 70,000 pengő forintb. vette á l ta l , azok 
részét kifizetvén. Posonyban a' gróf külön emeltete épületet a' könyv
tárnak. Áll az a' vármegye háza megett. Nyitva 1827 olta ezen felülí
rással : Literit in patria augendis , mindennek. L. Volleclio monimenlo-
ntm, quae in memóriám bibliothecae Apponianae cuslodita süni. Fosonii 
1827.. 

Áll ekkorig 20,000 kötetből 's a' tudományok minden osztályaira 
ki van terjesztve. Legnevezetesebb azonban benne a' görög és romai 
classicusok fényes kiadású gyűj teménye, a' természethistóriai , utazási 
's mivészi munkáknak díszes rézmetszetekkel ékesített kötetei , valamint 
a' franczia és olasz remek irók szüleményei. Találtatnak pedig ezek kö
zött több tudományos ritkaságok i s , m in t : 1. A' négy evangélium, per
gamenre i rva, a' 14-ik századból. 2. Egy Korán arab nyelven, nagyon 
csinos Írásban. 3. Egy papirosra irt német legenda a' 14-ik [századból 
4. lila l'ulrum, pergamenen lévő kézírás. 5. Hituale episcoporum, per
gamenre i r ra . C. Két pergamenre irt imádságos köiryv, igen szép kicsinyben 
lévő (miniatűré) képekkel. 7. Petrarca szonettóji nagyobb 8-adrétben, per
gamenre vagyon csinosan írva. a' halhatatlan költőnek arról való deák jegy
zésével együtt , hogy Laurát hol látta legelőször. 8. Jani Pannonit opera 
me/rica et prosaica, a' 14-ik századból, pergamenre gyönyörűn irva, 
nagyobb 8-ad. 9. Egy pergamen codex in folio, ezen cziinmel: In hoc 
todice continentur Helianus de instruendis aciebus et Oiwsander de opti-
ma hnperalorc. Ezen czim festett koszorúba aranyos hetükkel van beír
v a , a' könyvet kinyitván, a' megfordított első levélnek bal oldalán. Más 
külön czimlapja nincs a' könyvnek, mell} re több példán} okon Mátyás 
hollóját festve látjuk ; azonban ez a' codex kötése formájáról 's kapcsai
ról tartatik a 'budai könyvtárból kerültnek. Ide báró Prandau kótyavetyé-
jéből jutott. 10. Joannis Annii J'ilerbensis, theologiae professoris ordinis 
praedicutor. de commentariis antiquitatum etc. Nyomtatás in folio. Az 
első levél második lapján <tt á l l : Librutn huné haíui ego Constantinus 
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Come* de Liechtenstein, ex bibliotheca q relicia est a Regi/ws Hungá
riáié in Itegio castro civitalis linde ... tomporé caplis mee exislens t unt-
in dicto castro setviu caps Ahmettis Thurcaruin Imp. s. in S. tinim 
captis me An. verő salutis 1610. Die Vera 2(i. Febr. in carcere mii-
tus termm aput Tschiun chenthurn (Csonkatorony). Ide irta ugyan 
ezt Lichtenstein németül és olaszul is. Kötése a' könyvnek ujabb, 's 
czifra czimlapja és hollaja ennek s incs , de Lichtenstein bizonyítása 
Mátyásunk könyvei közül valónak tar tha t ja , m e r t , hogy a'szerencsétlen 
Ulászló (Íjastul együtt inkább pazar lot t , mint gyűjtött volna, azt tudjuk. 
I I . Nicolai istvánli .Pannon. Históriámul de rebus hungaricis Lióri -
XXXVUI. Kézirat in főiig, 1614-ből. Elejébe lstváufFynak rézre met
szett képe és czimere van ragasztva, a' czimlap aljára pedig ezen más 
kéz i rása; Xicolaus Isthváiiffy avus meus maleriius annos 77 per 4 menses 
in gres tus vbijt. Xatus Anno 1538, 8 Dec. vioritur prima Április HU 5. 
Néhol a' textusban javítások vannak, mellyeken a' leíróétól egészen kü
lönböző irást lehet észre venni, 's a' kézirat azon megjegyzéssel jutot t gróf 
Apponyihoz, hogy a1 javítások magától IstvánfFytól valók volnának. 12. 
Concitium lalerancnse, pergamenre írva. Nagyon ritka. 13. Egy valósá
gos chinai munka, figurákkal a' Chinaiak szokásairól. 14. Egy igen rit
ka többnyelvű Biblia (líiblia polyglot.) 15. Testamentum napúm síjriacuiii 
ed. Widmanstadt Viennae 1555—56 in 4-to. 16. Cardin. Ximunes bibli
ája. 17. Macklin angol Bibliája, képekkel. Pompás k iadás , in folio. IS. 
Hutten többnyelvű Bibliája. 10. Jiiblia latina Placenliae .1. P. de Ferra-
tis 1475 in 4-to. 20. Deliciae poetarum recentiorum. Igen ri tka. 21 . Or? 
lando furioso di Ariosto 1581 Veneiia. 22. Egy a' most emiitetthez ha
sonló ritkaságu Dante , in folio, képekkel. 23. A' többi incuuabulák kö
zött nevezetes: Augustinus de civilate De}, mellyet 1467 Schweynham-
és Paiinarznál Gubingo klastromban nyomtatták. 24. Ptolomaeus deákul, 
pergamenre irva. 25. Az Apocalypsis és Pass iók, Dürer Alberttől , fa-
metszések. Eredeti. 2(i. Thewrdank kétféle kiadásban, in folio. Egyik 
1517 noriinbergai, másik 1519 augsburgi nyomtatás. 27. Wolfgangi Beth
len históriáé rernm transylvanicarum, kézirási hozzáadásokkal és foly
tatással. Ez a' munka egyebütt rendszerént csak a' tizedik könyvig van 
meg, mivel a ' t öbb i a' keresdi kastélyban, a' hol nyomtat ták , elégett, 
ezen itt lévő példányban azonban a' tízenegyedik könyv eleje is megva-
gyon. 28. Decretum Graliani, Schoiffertől, 1472 két nagy foliokötetbe,n 
pergamenre nyomtatva. 20. Az egykori velenczei respnblicának C o u t o -
r i n i admiralja elejébe irt utasí tásai , pergamenre irva. 30. Iiibliothecu 
Spenceriana, or a deseriptive catalogiie of the books printed the fifleeiith 
century by Dibdin, London 1814, 8-adrét. Minden rajzaival, képeivel, he
tük formájival azon könyveknek, rézmetszetekben, mellyek Spencer bi
bi iothecájábau vannak, valóságos könyvtári féi^üzés. Fényes kiadásaikra 
nézve is nevezetes munkák közül kijegyzést érdemiének: Galerié de Flo-
rence , Musée Napóleon későbben IWusée Frftncais. Flóra Anstriaca; Aldro- • 
randi, Jaquin munkáji. Magyar könjvek közül 1824, midőn e' kiírást 
tevém, megvolt: Révai elegyes versei, Kisfaludy Sándor Ilimfyjé és Ite-
géji Kazincz3'nak szép literatúrai fordításai 's Fáy András meséji , azolta 
több, mellyeket szegedi Születésű Gruber Károly ur, bibliotbecarius és Szála 
várni, táblabírája, szerzett meg, kit Klaproth akkorban kercse meg le
velével Parisból , hogy a' nyelvekről Mithridates czini alatt készült mun
kája számára a' magyar nyelvről szóló czikkelyt dolgozná ki , a' mit meg 
is tett. Diibrenlei Gábor. 

A P P n. o n A T A , 1. C o í t P i r . i T * . 
A P ii t i . i s , hónap neve , nálunk Sz. György hava , vagy aperire, 

kinyi tni , igétől, mivel ezen hónapban a' föld mintegy nyílni látszik, hogy 
adományával gazdagítson bennünket, vagy Varró sze rén t , Aphrodi
té tő l , mivel Április különösen ez.^u istennének volt szentelve, vett.i 
nevét. 
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A P R I M S J Á R T » T Á S , hajdan köz szokás volt, de a ' kedvezőbb idő. 
szellem már már elnyomta. Első Április reggelén t. i. gyermeket , szolgáló 
vagy együgyű személyt valahova valamiért vagy valami látása végett, 
melly vagy épen n e m , vagy nem azon helyen volt kapható vagy látható, 
szoktak volt küldeni, 's örültek az együgyű elámittatott vagy Aprilisjár-
ta kinevettetés.'n. Mivel a' közép korban bibliatörténeti jelenéseket játék 
által láthatóéi tani nem volt illetlen, némellyek ezen szokást egy Krisztus 
vallatásakori jelenés majmolásának nézik. Krisztus t. i. Pilátustól Heró
deshez 's ettől ismét Pilátushoz küldetek. Hogy ezen tréfának Április 
első napját választották, oka lehet , mivel a' Húsvét 's Krisztus élete 
történeteinek azzal járó emléke gyakran ezen hónapban esik. Mások az 
áprilisi időtől származtatják. Hammer szerént Indiában a' Hűli innepkor 
hasonló szokás vagyon divatban. 

A P R I O R I , ellentétele az a posteriorinak. A priori általlátni vagy 
megmutatni valamit annyit t e sz , mint azt olly alapokból tenni , mellyek 
a' valóságos tapasztalást megelőzik, vagy legalább attól függetlenek, 
mint p. o. a' mathesis tételei a priori tételek ; ellenben az a posterinri 
áltlátás avagy megmutatás mindenkor az előforduló esetben tett valóságos 
tapasztaláson a lapu l , mint p, o. a' természethistória tanításai. A. 13. S. 

A P R Ó H A R C Z nevezete alatt értünk a ' háborúban mind ollyan e-
se t eke t , mellyek a' hadi sereg munkálkodását, a' nélkül hogy egyene
sen valamelly tartomány elfoglalásában vagy védelmében főokok lenne, 
az egészet még is elősegítik. A' mozgó vagy helyben álló sereg bátor
ságban tartása , védelmezése , az ellenséget nyugtalanító csaták , annak 
kár t okozó kisebb verekedések teszik az apró harcz főbb részeit. Az 
apró harczra igen alkalmasak a' mi huszáraink, az Oroszoknál pedig 
a' Kozákok; azok és ezek a' számos háborúkban szép példájit adták az 
apró harcz viselésében gyakorlottságoknak és ügyességeknek. K. K. 

A P R Ó P É N Z , azon érczpénznek neme , melly a ' belső forgásban 
a1 kisebb fizetésekre és a' nagyobb értékű pénznemek felváltására szol
g á l , 's közönségesen vagy csupa rézből , vagy réz és ezüst vegyületből, 
melíy billonnak neveztetik, veretik.. Minél miveltebb valamelly nemzet, 
annál több apró fizetések történnek nála 's igy annál több apró pénznek 
kell forgásban lenni, különben megakad a' belső kisebb kereskedés; az» 
ér t az apró pénz nemének a' nagyobb értékű pénz nemével tökéletes i-
rányban kell lenni. Ezen irányt e' következendő esetek mutatják : Mi
helyt nagyobb fizetések apró pénzzel té te tnek , vagy midőn az apró pénz 
nagyobb pénz iránt felváltatván, arra felpénzt kell fizetni, akkor feles
leges az apró pénz a' nagy pénzhez képes t ; de ha ez meg van fordítva, 
sőt rossz és hamis pénzek is vannak forgásban, csakhogy a' kisebb fize
tések kielégíttethessenek, akkor kevés apró pénz vagyon. Egyébiránt 
az apró pénz belső értéke akárm'illyen csekély lehet, mert csak a' nagyobb 
arany és ezüst pénznél szükséges, hogy tökéletes belső értéke is legyen. De 
hogy az apró pénz mindég annyit érjen, a' mennyi reányomva vagyon, 
szükséges: 1) Hogy mesterségesen veressék 's könnyen utána né csináltathas-
sék. 2) Csak apró nemű legyen. 3) Ne veressék több, mint a 'mennyi az or
szág belső szükségeire megkívántatik. 4) Legyenek közönséges cassák, meL 
lyekben az apró pénz minden szempillantatban teljes értékében arany és e-r 
züst pénz iránt felváltathassák, 5) Csak az országban vert 's a' nemzeti czi-
mert viselő apró pénz legyen forgásban; külföldi az országba be ne eresz
tessék. — Ha mind ezek szorosan és lelkiesmeretesen teljesíttetnek, akkor 
az apró pénz forgásából rossz következések nem származhatnak; hanem 
csak jók a' nemzeti közösülésre nézve. —• Th, 

A P s i s (emelet), gyakor keletű ige az astrnnomiában. Valamennyi 
elsőrangú planéták és valamennyi eddig esmeretes cometák a' nap körül, 
szintannyi ellipsisekben forognak, mellyeknek egyik tüzelője egyetlen 
egy pontba , t. i. a' nap közepébe, esik. Minden illyen ellipsisben azon 
két p o n t , mellyeknek egyike legközelebb, másika legmesszebb áll a' 



APULEJUS APULIA 359 

nap által elfoglalt tüzelőtől, görögül egy szóval a p s i s o k n a k nevez
tetik ; különösen pedig az első periheliuvi (nap közelének), az utolsó 
aphelium (nap távolának) mondatik. Az apsisokat öszveragasztó linea, 
melly az ellipsis nagy tengelyétől semmiben sem különbözik, linea apsi-
dum (emeletek lineájának) hivatik. Az apsisokról megvan mutatva, hogy 
azok nem hevernek, hanem a' planéták irányában szüntelen mozognak; 
hogy tehát valameliy planéta ugyan azon emeletbe, mellyből imént ki
lépet t , ismét vissza térjen, nem elég, hogy a 'napot egészen megkerülje, 
hanem még valamivel (a ' mennyivel az emelet előre nyomult) tovább 
kell haladnia. Azon időszakasz, mellyben a' mi planétánk, a1 föld, 
ugyan azon egy emeletébe egymás után kétszer j u t , annus anomalitti-
cus (rendhiju esztendő) név alatt esmeretes , és természete szerént 
hoszabb mind a' csillagesztendőnél, mind a' téritő esztendőnél. (L . 
ESZTENDŐ.) Valamint az elsőrangú planéták és cometák a' nap körül, 
ugy a' hoidák is tulajdon planetájik körül ellipsisekben forganak. Ezek
nek is vannak tehát emeletei , a p s i d e s , 's ezeknek lineáji; csak hogy 
itt perigaeum (földközele) vagy perijovium (Jupiter közele) 'sat . az , a ' m i 
oda fen periheliuin; 's hasonlóképen apogaemn (föld távola) vagy apojo-
viúm (Jupiter távola) 'sat . itt a z , a 'mi oda fen aphelium volt. Az Arabok 
azon égi pontot , mellyben a ' n a p o t , holdat és a' nálok akkor esmeretes 
öt planétát legnagyobb távolságra gondolták a' földtől, a u x -nak ne
vezték , innen támadt a' latán astronomnsoknál az opposilum augis név, 
melly alatt a' legkisebb távolság pontját ér te t ték: linea augium nálok 
azt a' lineát jelentet te , melly a' föld közepén keresztül megy és az 
épen említett pontokon végződik. Tittel. 

A P U I . E J U S (A. Lucius) , Madaurában született Afrikában Hadria
nus uralkodásakor, és K. u. a' 2-ik század vége felé élt. Carthagóban 
tanu l t , azután Athénében a' görög l i teraturával , főkép Plató philosophi-
djával barátkozott m e g , innen Romába ment , hol ön vallása szerént ta
nító nélkül végetlen iparkodással Roma nyelvét megtanul ta , mélly kör-
nyiilállast. előadásának megítélésében szem előtt kell tartani. Tudni vá
gyásból sokat utazott 's ez alatt magát különbféle sz. titkokba beavat
t a t t a , azután ismét egy ideig Romában tar tózkodot t , törvényt tanult, 
ezzel visszatért hazájába, hol egy gazdag özvegyet vévén nőü l , nagy 
tiszteletben élt. Apulejus tüzes , fáradhatatlan 's nem csekély elméssé-
gii férj fi vol t , azonban észfonákságra és varázslásra hajlása tökéletes 
miveltségét meggátolá. 11 könyvre terjedt románja, Az arany szamár^ 
sem elmésség, szeszély és g ú n y , sem egyéb költői tulajdon nélkül nem 
szűkölködik. Tárgyá t Lucianustó! kölcsönözte ; de plannmat elváltoztat
ta 's megtoldotta. Nevezetes ezen munkában a' l'syche episode, mellyet 
Herder leggyengédebb románnak nevez, 's mellynek tárgyánál nagyob
bat alig gondolhatni. Apulejus nevét és miyét ez maga is halhatatiani-
t a n á , habár egyedül, mint sokan állí t ják, csak feljegyzője 's nem 
szerzője volna is. Ezen kivül más philosophiai és rhetoricai munkákat 
is i r t , mellyek közül némellyeket bírunk. Írásmódja nem t i s z t a , sze
reti az öszvehalmozott mellékneveket, különös őszvetételeket 's néha 
duzmadttá leszen. Az arany szamarat legjobban adták ki Oudendorp, 
Ruhnken és Boscha Leydenb. 1786—1823. 3 köt. B. L. 

A P U L I t , egy része Japygiának, melly nevét J apyx tó l , Daedalus 
fijától, k a p t a , OÍaszországnak délkeleti része volt a' Siris vizétől fog
va a' Garganus hegyéig. Hajdan három egymástól különböző nép la
kott benne, u. m. a' Messapiusok vagy Sallentinusok, a' Peuketiusok és 
a' 'Dauniusok vagy Apuliaiak. (L . Niehuhr ^Vntersuchungen iiber d. 
alteste Geschicte kiesés Landesíl, romai históriájának első részében, és 
Wachsmuth ^.Geschicte das römischen S faa í í " . ) A' Peuketiusok délre 
laktak az Aufidusig, éjszakra pedig a' Garganusig a' Dauniusok. A' haj
dani Latinosok hagyományai emlékeznek az Apuliaiaknak egy királyá
ról Dauniisról, a' ki lllyriából kiűzetvén, Olaszországnak ebben a' ré -
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szében telepedett meg. Szokás lévén a' Romaiaknál a' trójai háborúból 
visszatért vitézeket a' tengereken való hosszas tévelygés után végre 
Olaszországba szólítani, ehhez a' Dauniishoz jöt t az aetoliai Diomedes, a' 
ki a' Messapiusokkal való háborúban Daunustól segittetett ugyan , ha
nem azután győzedelmének gyümölcseitől, sőt életétől is megfosztatott 
Daunus által. A' régi neveket csak a ' romai költőniivészség tartotta meg. 
A' romai história több apuliai királyról nem emlékezik; ellenben több 
nevezetes városokat emli t , nevezetesen Árp i t , Luceriát és Canusiiimot. 
Apuliának Auíidus nevű vizét Horat ius , a' ki Apuliának Vennsia nevil 
városában születe t t , verseiben igen magasztalta. A' második carthagoi 
had több esztendeig dühösködött Apuliában. Cannae (most egy Canne 
nevű falu) , melly a' Romaiak i t t történt tökéletes megveretéséről ne
vezetes , ebben a' tartományban van. A' mai Apuglia csak szomorú ma
radványa azon hajdani nagyságnak, mellyet a' régi historipusok és köl
tők ezen tartományról Írtak. Apuglia most néptelen és több juh van 
benne, mint ember. Főbb városai : Taranto (I. TAKENTUM), Otranto, 
Brindisi (I. BÜUNDUSIUM). Lásd Tommasini ^Spaziergang durch Cala-
Ori e/i und Alulién'*'' (Konstanz 1828). L—ú. 

A Q U A K D Ü C T I I S vizvezetés, a ' víznek völgyeken és lapályokon 
által egy helyről másra való vezetésére szolgáló építmény. Az ó-vi
lági,ik példás ügyességgel birtak az efféle vizvezetések felállításában, 
p. o. Sosostris Egyiptomban, Semiramis Babylonban, Salamon és ll is-
kia az Israeliták között. De a' Romaiak efféle mivei , mellyeket Romá
ban 's a' provinciákban felállítottak, legnagyobbak voltának, 's maradvá
nyai egyrészént a' romai épitésmesterség csodálatra legméltóbb em
lékei számába tartoznak. Appius Claudius Crassus Coecus censor, ki 
a' nevét viselő utat csináltat ta, Romában az első aquaediictnst építet
te (appia aqua). Frontinus 9, Procopius 1 4 , P. Victor 24 számlál. 
Az ujabb idők vizvezetéseiről 1. CSATORNA. 

A Q U A M A R I N A, 1. B B R I I , I. I! S. 
A Q v A RE r. r, , festés vizszinekkel, midőn a1 világos helyeken a' fe

j é r papiros áltlátszik. 
A Q U A T I V T Í , I . T u s M é n . 
A Q U A T O F A N A , egy méregi ta l , melly a ' 17-ik század vége felé 

's a' 18-ik század elején rend kivül való lármát csinált Nápolyban. Mind 
eddig nagy homály fekszik annak mind készítése módján, mind öszve-
tételén. Annyi mindazáltal bizonyosnak látszik lenni , hogy egy Tofa
na nevű 8Íciliai asszony volt ezen pokolbeli ital feltalálója. Lóhátnak 
tudósitási sze rén t , ezt a' Medeát , minekutána több száz embert ki
végzett 's egy klastromba szaladt volna, csak ugyan megfojtották. Ez 
a' tudósítás azonban ellenkezésben van Keysler tanúbizonyságával, melly 
szerént még 1730 a' tönilöczben élt az az asszony, de ez azért hihe
t e t l en , mivel már 1080 űzte volt ördögi kézi mesterségét. Magát az 
italt ugy irják le mint t iszta, Ízetlen vizet , mellyből már öt hat csepp 
elég volt az élet kioltására. Ez azonban mindenkor igen lassan történt, 
fájdalmak, gyuladások, rángatódzások 's hideglelés nélkül. Csak az 
erők lassanként való elveszése, élet megnnás , ételkivánás nem léte 's 
szüntelenvaló szomjúság voltak annak következései, mellyek végre tel
jes elszáradásba mentek által. Hogy a' halál napját szorosan meg lehe
te t t előre határozni , mesének tartjuk. Öszvetételéről is ezen méreg
nek a' legkülönösebb híreket terjesztették e l , 's az országló szék jó czé-
lokból titokban tartá azt. Azonban, ugy látszik, meg van mutatva , hogy 
az a' kristályoztatott egérkő (arsenicum) oldozatja v o l t , mihez még 
hihetőkép valami mást is tettek, hogy a' fő tevő rész elrejtessék A. B. V. 

A Q U A V I V A , 1 . J E S U I T Á K . 
A Q U I T . A , főváros 11. Abruzzo ul ter ioreban, az Apennin hegyek 

köz t , 7,500 l ak . , mint több országutak egyesülésének pontja katonai 
tekintetben igen nevezetes hely és van egy fellegvára, melly 1815 és 
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1821 , alig érkeztek meg. hozzá az Anstr ia 'ak, azonnal feladta magát 
Cl. ABRÜZZÓK). EZ a' város a' hajdani Amiternum és Sallustius szü
letése helye. L—ti. 

A Q U I I . KJA, más nevén Aglar , a ' romai császárok idejében vi
rágzó kereskedőváros az adriai tengernél és a' Timavusuál felső 
Olaszországban; Marcns Aurelius 168 a' birodalom első várává tette. E' 
volt Olaszországnak kulcsa a' Barbavusok vagy a' birodalomba beütő 
vad nemzetek ellen, és nagy gazdagságáért néha Roma secundának ne
veztetett, egy patriarcha is lakott benne, a' kinek dioecesise vagy me
gyéje 1750 az udinai és görzi (későbben laibachi) érsekségekre osz
tatott. A' lakosok a' szigetre szaladtak, mellyeken építtetett későbben 
Velencze. Idővel ismét felemelkedett a' város hamvaiból, de az eléhbe-
ninek árnyéka sem lehetett : most az austriai császársághoz tartozó II-
lyria királysághoz tartozik, mellynek t r i e s t i , friaull kerületében fek
szik. 1500 lak. , kik leginkább a' nem igen jövedelmes halászatból él-
nek. A' benne lévő romai régiségekért sok idegenektől meglátogat-
tatik. / — •/: 

A Q U I N C U M V. Acincum , volt romai gyarmat a' mostani Ó-Buda 
határában. (L, B o n i O-). 

A Q U I T A X I A , latán neve egy romai provinciának Galliában, 
melly az Oceanus partjain lévő környékeket a' Garronnetól egészen a' 
Pyrenekig 's a' tengertől Tonlouseig magiihan foglalta. Angust. a' Eoi-
refg terjesztette. Ezen nyugoti tengerpart lakosai a' Celláknál Armnricn-
sok nevét viselek, 's hihetőleg ibér ia i , a' Celták előnyomultakor nyugot 
felé szoritott törzsökök voltak ; tengeri kereskedést iiztek. Aquitaniában 
a' Westgothok 412 után országot alkot tak; azolta majd királyság, majd 
herczegség vol t , 's későbbi neve Gnyenne. 

Á R , valamelly tárgynak becse , midőn ez más tárggyal felcserélte
tik. Mások szerént valamelly tá rgy becse a' forgásban lévő pénzzel 
öszvebasonlitva. (L. Brccs.). 

A R A B E S Z K , 1 . G R O T T K S Z K . 
A R A B I A , félsziget 46,778 nsz. mértf. , 12,000,000 lak. legnyu-

gotibb része déli Asi'ínak, a' h. 52—76 ' és az é. sz. 12—30" k ö z t , a' 
lakotoktól most Arabiahnak, majd Dsesira al Arabnak , a' Törököktől 
és Persáktól pedig Arbistannak neveztetik; az arábiai és persiai ten
geröböl közt fekszik ; éjszakra az iraki nagy pusztaság és Dsesira, 
délre az arábiai tenger veszik körül, és éjszaknyugotra a' soezi keskeny 
földnél fogva Afrikával öszve van köttetve. Hajdani pusz ta , köves (ez 
a' hajdan erős P e t r á t ó l , a' romai persiai kereskedésnek középpontjától, 
Petraeának is neveztetett) és boldog Arabiára való felosztása helyett, 
mellyet Ptolemaeus emli t , most az a' természeti határiinea használta
t ik , melly az aloessel, mannával, myrrhával, temjeiméi, indigóval, sze
recsendióval és főképen kávéfával fedett parti tar tományt a' belföldi 
tartománytól, 'melly tövissel és sós fiivekkel teljes és futó homokos 
pusztaságból á l l , elválasztja. Arábia 5 provinciára osztatik : 1) Ycmeii 
tar tománya, 3240 nsz mf. 's 3,000,000 lak. , mellyen az yenieni khalifa 
vágj' imám uralkodik örökség szerén t , a' ki az Osman házból Jlévő "fó-
khalifa ( azaz , a' török sultánok) rajta való nraságát megesméri és kan
nában lakik. 1S18 az egyiptomi vicekirály Yement adófizetőjévé tette. 
Az adó 2000 mázsa kávéból áll. Fővárosa Aden, a' gnmminak főpiacza,ínsz-
veomolva hever. 2) Omán tart . a' maskatei imám a l a t t , a' ki alatt van 
az Afrika partjain lévő 's legjobb aloeséről hires Sokotorah szigete is. 
Főhely benne Maskate egy kikötővel 's 60,000 lak. 3) Lachsa vagy 
Hadsiar tart . , több a1 persiai tenger öbölnél lévő kikötójikkel, a' tengeri 
tolvajoknak gyöngyhalászatjai vannak. 4) Nedsedi és .lemarna provin
c iák , a' WAÍIMSIKVAK (1. e.) vagy Wechabitaknak törzsöktartómánj'a 
és főhelye, Derrejeh nevii fővárosokkal , ez a' tartomány vagy Közép-
arauia Menginnek , ,Wíf. d' Egypte sma Mok/nnmed Ali" ozimii mim-
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kaja és Jomardnak földabrosza (1823) által lett szorosabban esmeretes 
Európa előtt. 5) Hedsas tart. az arábiai öbölnek felső partján lévő tar
tomány. Itt van a' Mahommedanusok szent földje MKKKÁval , MKDINÁ-
val (l. e.). Mnses völgyétől nem messze nevezetes régiségek találtat
nak az egy sivatag pusztaságon és kősziklaüregben felfedezett, az ifjabb 
La Bordetól és Liuanttól 1828 leirt Petrában (fővárosa' régi Nabathaeu-
sok tartományában) és Jerrasban. A' Dsidda kereskedői kikötőben (5000 
lak.) van ugyan egy török basa , mindazáltal az igazgatás valósággal 
a' mekkai sherif kezében van. A' syriai pusztaságon fektlsznek P A L -
MYRÁnak (I. e.) omladékai. — Arábia napnyugati partjai felé magas 
hegylánczok húzódnak , mellyek éjszakon a' Syriai hegyekkel ös/.veütköz-
nek és a' keleti asiai eredeti hegyekkel öszveköttetésben vannak. Ne
vezetesek a' Sinai és Horeb hegyek. Folyóji köz t , mellyek csak nagy 
esők által .származnak 's a' tengert ritkán érik el , legnagyobb az Af-
t a n , egy parti folyó. Éjszaki határát az Eupbrates mossa. Éghajlatja 
igen különböző, aznn tájékait t. i., melíyel.ben az eső fél esztendeig 
szüntelenül es ik , ollyanok váltják fe l , mellyekben több esztendőkig hár
mainak kell az esőt kipótolni; a' magas helyeken rend kivül nagy hideg 
kegyetlenkedik , midőn a' térségen majd elolvad az ember a' hévség mi
a t t , itt nedves szelek fúnak, midőn amott a' tikkasztó Samum dühös
ködik , mell}', mint Afrikában a' Harmattan és Chamsin, egy szempillan
tás alatt eloltja az emberi életet. — Földje homokos pusztákból és leg
termékenyebb mezőkből á l l ; terem búzá t , kölest, r i skását , mindenféle 
zöldséget , kávét (melly Arabiában, mint hazájában, magas fákról sze
de t ik ) , manná t , czukornádat , pamutot , déli gyümölcsöket , gnmniit, 
a ioes t , myrrhat, dohány t , indigót , jószagu fát, balzsamot 'sat. Ezeken 
kivül vannak drága köve i , vasa és más érczei is (kivévén az aranyat), 
valamint öszvérei, szamara i , bivaljai, tevéji, szarvas marháj i, kecskéji, 
különösen jó lovai, oroszlányai, hyaenáji, zergéji, rókáji, majmai, niin-
drnféle szárnyas állatja, megehető sáskáji, scorpiúji 'sat. — Lakosai na
gyobb részént Arabok , kiknek tulajdon nyelvek, mohammedan vallá
sok és különös életbéli szokásaik vannak. Mint régenten, most is pász
torkodó népek lévén , patriarcbai együgyüségben 's pásztori és földmive-
lő életet élnek; a' szabadságért és függetlenségéit élnek és halnak , a' 
honnan polgári lételek őket bizonyos tekintetben igen szerencsés embe
rekké teszi. A' hajdani „Békesség n e k e d ! " még most is az ő közön
séges köszöntések. „ Is ten hozott! mi k e l l ? " ez az ők szava az idege
nekhez , a ' k ik egy „Isten fizesse m e g " szóval fizetik le a ' jól tartás árát. 
Ámbár rablók, mindazáltal a' vendégi jnst soha sem sértik meg. Ez a' 
hadakozó nép igen ügyes a' testgyakorlás mesterségében. Az Arabnak 
szép testállása v a n , csak a' hév térségeken sárgás-barna á ' b ő r e , egész
s é g e s , mivel kemény nevelése, tisztasága és mértékletessége a' beteg
ségek ellen bátorságba helyeztetik őt. Magokat Beduinoknak (Bedevi, 
puszták fijai , a' régieknél Arabes sienitae) is nevezik és életek módjára 
nézve különböznek a' Maurusoktól. kik házakban laknak, földmivelők és 
mesterséget 's kereskedést űznek. Az ősi lakosokon kivül Keresztények, 
Zsidók , Törökök és Banianok is laknak Arabiában. — Hajdan Arábia 
volt főhelye a' phoeniciai szárazföldi kereskedésnek; most mind szára
zon lévő , mind tengeri kereskedése csaknem egészen idegen kezekben 
van; az elsőt kereskedő utazó társaságok vagy karavánok űzik. Az 
Arabok főoskolájiban astronomiát (csillagvizggálást, vagy is inkább csil
lagokból jövendölést, astrologiát) , orvosi tudományt és philosophiát, hi
stóriát és költést tan í tanak, a' Beduinok áltáljában tudatlanok. Polgá
ri alkotmányok együgyű : a' fők nevei nagyemir , emir és sech, 
a' butáké kádi. Az ország főurának ugyan á' török császár nevezte
tik ; mindazáltal a' szabadságot szerető Arab fel sem veszi a' nagyon 
aláment uralkodó háznak erőtlen parancsolatjait és csak akkor enge
delmeskedik annak , mikor neki tetszik. Az Arabok históriája Mohain-
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med előtt igen homályos, és Arábiának a' világ több részeivel való cse
kély ös/.veköttetéséért nem is igen érdemel figyelmet. Arabiának ősi 
lakosai a' mai Araboktól Bajaditáknak (Elveszteknek) neveztetnek. A' 
magok eredetét részszerént Joktantól vagy Kahtántó l , részszerént l s -
maeltől hozzák le ; amannak maradékai magokat megkülönböztetés 
végett Araboknak, az Ismaeléi pedig Mostaraboknak nevezik. Az arab 
név napnyiigotit teszen , mert az Arabok a' többi Asiaiaktól napnyugot 
felé laknak, Európában és Afrikában Saracenusoknak, Napkeletieknek 
híják őket. A' régibb arábiai historicnsok Arábia alat t csak Yement 
értik; Hegiaz t (a 'köves t ) részszerént Egyiptomhoz, részszerént Syriához 
számlálják, az ország többi részét pedig syriai pusztaságnak nevezik. 
Ezen tartományok fejedelmei (tobbai) hajdan Kahtán törzsökéből 
valók voltak, mellytől a' Homeyriták nemzetsége 2000 esztendeig ural
kodott yemenben. A' Yemen- éa puszta Arabiának egy részében lakó 
arabok városokban é l tek , és földmivelést, sőt kereskedést is űztek kel. 
Indiával, Pers iávál , Syriával és Habessel, melly utolsó tartomány
ba sok uj lakókat küldöttek, 's hihetőképen egészen Arabiától népesedett 
meg az. A' nép többi része , mint még most i s , pásztorkodva vándor
lóit a' pusztában szerteszét. Az Arabok vallása a' tudatlanság idejében (a ' 
mint ők nevezik a1 Mohammed előtt eltölt időt) a' csillagok imádásából ál
lo t t , mindazáltal a' különböző nemzetségekhez képest különböző módon, 
mivel mindenik más csillagnak tulajdonított nagyobb tiszteletet. Férjfiasan 
védelmezték az Arabok ezeredekig szabadságokat, hiteket és ősi szokásai
kat a' napkeleti hódoltatóknak minden megtámadásai e l len, a' puszták és 
tengerek által épen olly jól oltalninztatván , mint önön erős karjaik által. 
Sem a' babyloniai és assyriai , sem az egyiptomi és persiai királyok nem 
hajthatták őket hatalmok alá. Végre Nagy Sándortól meghódittatván, 
ennek ha 'áu után azonnal használták a' macedóniai vezérek egyenet
lenségét függetlenségeknek viszoft helyrelálitására. Sőt ezen időszakaszban 
Arabiáttak éjszaki fejedelmei uraságokat Arábiának határain is tul terjesz
tették. A' pásztorkodó kóborló Arabok, télnek idején, elejétől fog
va mélyen beszoktak a ' termékeny Irakba vagy Chaldaeaba menni; most 
pedig annak egy részét egészen is elfoglalták, melly most rólok Irak 
Arabehnak neveztetik. Innen a' Hareth nemzetség még beljebb nyo» 
múlt egészen Sy;iába és egy Gassan nevű tartományban telepedett meg, 
a' hol Gassanidák nevet kapott. Nagy Sándor után 3 századdal a' 
Romaiak egészen az arábiai határokig előre nyomultak. A' több r é 
szekre szakadt Arabok nem alhattak mindenütt nyomosán ellene a' ro
mai seregnek, és ámbár tartományok soha sem tétetett is tökéletesen 
romai provinciává, mindazáltal legalább az éjszaki fejedelmek némine
mű függésben voltak a' császároktól és ngy nézet tek , mint ezeknek 
helytartóji. Jobban fentartották szabadságokat a' régi Homeyriták Ye
menben, kik ellen a 'Romaiaknak egy táborozása Augustus alatt si-
keretlen maradt. S .ba nevű fővárosok egy vizáradás által semmivé 
tétetett. A' romai birodalom gyengeségével nevekedett az Arabokban a' 
tökéletes függetlenségre való vágyódás , mellyre ha minden nemzetsé
geik egyesültek volna, könnyen is eljuthattak volna; de szétszórva 
és meghasonlva, sok századokig hadakoztak, midőn a' középfelföld 
(Nedsd) volt azon vitézi csatázásoknak , mellyekről az arab költők 
énekeltek, néző mezeje, "mig egy ollyan férj fi u nem támadot t , a' ki 
egyeséget és az egyeség által erőt öntött beléjek. A' kereszténység 
már korán sok követőket talált Arabiában, és több püspökök voltak ben
n e , a' kik a' bosroi (Palaestinában, az arábiai határszélen) metropo-
litát esmérték fejeknek. Mindazáltal a' hajdani csillagimádást nem le
hetett egészen kiirtani. Az Araboknak a' romai despotismus ellen való 
küszködése több üldözött eretnekeket vont magához a' keresztény 
vallás mellett vakon buzgólkodó n ipkeleti birodalomból, nevezetesen a' 
Monophysitákat 'a az egész napkeleten elterjedett Nestorianusokat, és 
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ezen kiüzetteknek vallásbeli buzgósága az Arabok ellenállásának uj 
tüzet adott. A' Zsidók is igen sokan vándoroltak be Arabiába Jeru-
salem elpusztulása o l t a , s ő t , kiváltképen Yemenben, sokakat térítettek 
a' magok hitére. A' Homeyriták (Hainjariták) utolsó királya zsidó val
láson vol t , és a' Keresztényeknek általa való üldöztetései (502) 
közte' és az aethiopiai király közt háborút szültek, melly neki királyi 
székébe és életébe került. Az Araboknak a' világ históriájában való 
fontossága Mohammeddel kezdődik, a' ki látván a' különbféle vallás
beli felekezeteknek könnyen való elszaporodását, arra a' gondolatra 
j ö t t , hogy ő is nj vallást alkosson, melly hihetetlen hirtelenséggel 
t e r jedvén 'e l , ezt a' népet a' következő századokban igen hatalmassá és 
nevezetessé tet te . (Későbbi históriáját az Araboknak 1. MAURUSOK, 
K H A I . I F , KI IAMFATUS. ) L—ú. 

A R Á B I A I s i t t T \ E KSF. a , melly szerént a' keresztény vallásnak 
némelly tanitóji azt á l l i tot ták, hogy az emberi lélek a' testtel együtt 
meghal , elrothad és feltámad. Arabiában kezdődött a' 3-ik százaiinak 
első felében. Origenes 240 megczáfolta 's kiirtotta ezen tévelygést, 
melly abból származot t , hogy akkor sokaknál uralkodó vélekedés volt, 
a' lelket testes valóságnak képzelni. K. J. 

A R A is i A T K N o K R, egy része a' keleti Óceánnak az arábiai par
toknál. Arábiai öböl , 1. V E R E S TENGER. 

A R A B L I T E R A T I M I A é s N Y E L V . Arabiának legrégibb történeteit 
homály és bizonytalanság borítja 's kimiveltetésének és literaturájának 
első idejéről is keveset tudhatunk. Hogy Arabiában a' poésis korán 
virágozhatott , azt fel kell tennünk, ha egy felől ezen tartomanjnak 
mineniiiségét, más felől azt meggondoljuk, hogy lakosai bátorszivüek-
n e k , veszélyes próbákra hajlandóknak, büszkéknek és dicsőségszere-
tőknek rajzoltatnak. Különösen a 'szerencsés Arábia oíly szép tájékokkal 
dicsekedik 's a1 legszebb gyümölcsökből olly bőséget lát, hogy már sok
szor a' föld paradicsomai közé számláltatott. Ugyan azért a' saját sei-
kek alatt ide 's tova vándorló eleven érzésű 's forró képzeletű pász
tor népek olly állapotban voltak, melly a' pocsisnek igen kedvezett. 
Ha a' eritica tökéletesen megbizonyíthatná a z t , hogy Jób költeménye 
valósággal arábiai e redetű , ngy nem csak az meg volna bizonyítva, 
hogy a' kősziklás Arábia nevezetes poüsissel b í r t , hanem ezen poesis
nek természetét is neminemiiképen meghatározhatnék. Jób költeményé
ben felséges képek, merész metaphorák, szép hasonlatosságok 's a' ter
mészetnek jeles rajzolatjai fordulnak elő, különbféle elmés mesékkel ele
gy í tve , millj'eneknek szeretete felől Sába királynéja is bizonyságot 
tesz. Az arab bölcselkedésnek régiségét hasonlóképen meg lehetne Jób 
könyvéből bizonyítani, mellyben a' természetnek 's csillagvizsgálásnak 
tudományaiból különbféle esmeretek fordulnak e lő , ha szintén azok még 
nagyon hijányosok- is. Az Arabok maguk azt mondják , hogy Mohain
med eljöveteléig (K. n. 022) tudatlanságban voltak; de azt csak ngy kell 
é r ten i , hogy tulajdonképen való tudósokkal nem dicsekedhettek; m e r t e 
zen nemzet már ezelőtt is jeles észt mutatot t ; kölíinösen a' poésisben 
már. Mnhammed ideje előtt is magát nagyon megkülönböztette. Mekká
ban 's K. u. az 5-ik századtól fogra Okadhban is vásárok alkalmával 
költeményes vetélkedések ta r ta t tak , 's a' jutalomra érdemesített költe
mények aranybetükkel byssusra irva, Mekkában a' Kanba nevű híren é-
pületbe vagy szent templomba felfüggesztettek , mellvek közül Wlnda'ia-
hSlh (nierguanyozottak) és Moallaknl (felfüggesztettek) czimek alatt ne
mei lyek még ma is nem kevés becsben tartatnak. De az Arabok törté
neteinek 's literaturájának is legfényesebb időszaka Mohammeddel kez
dődik. Ez magát Istentől küldetett prophetának adván ki, hitbeli és er
kölcsi tudományát a' poStai lélekkel irt Koránba foglalta be. Az Ara
boknak ezen Bibliáját Abuheker , ki Mohammel halála után a/, első 
khalif volt, rendbe szedte , Othman pe l ig , a' harmadik khalif, megjobbítva 
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kiadta , az által az írásbeli nyelvet meghatározta 's a' tudományos 
törekedésnek is az utat kiszabta. — Az Arabok a' kereskedésre nézve 
nagyon kedvező helyezetben voltak, minthogy a' világnak két része 
közt laktak; de nem ugy a' hódoltatásra nézve , mert kivált a' puszta 
és köves tartományokban ide 's tova kóborló csapatok részszerént marha
tartásból, részszerént ragadozásból éltek. De Mohammed egész Arábiát 
meghódoltatta 's az Arabok régi vitézségét vallásbeli buzgóság által nagy 
mértékben nevelte 's elevenítette. Midőn 032 féíjfiui maradék nélkül 
megholt, követőji ollyan khalifot, azaz, következőt választottak, ki alatt 
az Arabokat a' hódoltatás lelke egészen elfoglalta. Sebes áryiz módjá
ra elterjedtek mindenfelé, 's már 80 esztendővel Mohammed halála u-
tán országok Egyiptomtól lógva Indiáig 's Lissabontól fogva Samar-
kandrg ért. Ezen egész idő alatt csak a' hadakozás lelke birta őket, 
melly a' lelki kimiveltetéssel nem szokott öszveférni. Tudva vagyon, 
mint bánt Omar khalif az alexandriai liibliothecával. „Ezen könyvek", igv 
szóla, „vagy azt foglaljak magokban, a 'mi a"'Koránban is benne van, 's 
akkor felesleg valók, vagy a' Koránnal ellenkeznek, 's akkor veszedel
mesek, "s következésképen minden esetbe el kell őket emészteni ." E' 
szeret i több száz ezer kéziratok osztogattattak ki a' leredő helyekre 
's egynéhány hónapokig iüttetlek vélek a' leredő szobák. De kicsi
nyenként az idő 's a' mivelt nemzetekkel való társalkodás megszelídítet
te ezen vadságot: az Abassiriák famíliájából származó khalifok uralkodá
sával (750) elkezdődött a' tudományok 's mesterségek virágzása, mellyek 
Bagdadban AI-Mansur fényes udvarában legelsőbben találtak ápolgatást 
Darun Al-Rasid által pedig (786—808) a' nemzet előtt tartósan ked
vesekké tétettek. Ezen utolsó minden országokból hivott hazájába tu
dósokat, kiket fejedelmi módon megjutalmazott, 's a' legjelesebb görög 
irók mnnkájit arab nyelvre forditatta 's ezen fordításokat sok példányok
ban leirattá. Al Mamiin a l a t t , ki nem sokkal ezután uralkodott Bagdad
b a n , Hassorában, Bokkharában jeles oskolák fundáltattak 's Alexandriá
ban , Bagdadban és Cairóban nagy bibliothecák állítattak fel. Motasem 
khalif is hasonló lélektől vezéreltetett , 's az Abbassidák fejedelmi házá
val az Ommajadok fejedelmi háza is vetekedve segítette elő Spanyolor
szágban a' tudományokat. A' mi Asiára nézve Bagdad vo l t , az volt 
a' cordubai főoskola Európára nézve, hol áltáljában a' 10-ik században 
az Arabok voltak a' tudományok gyániolai , 's ók terjesztették a' má
sutt megvetett tudományos esniercteket a' világ három részében. Nem 
sokára a' ü-ik század után Franciaországból és egyéb európai ta r to
mányokból az Arabokhoz kellett í-pan) olorságba menni azoknak, kik 
kivált a' muthesist és az orvosi tudományt tanulni aka r ták , minthogy 
másutt azoknak tanulására alkalom nem volt. Iliy sebes lépésekkel ha
ladott ez a' nemzet e lő re , minekutána a' Görögök tudományával meg-
esmerkedett. A' geographiában, históriában, bölcselkedésben, orvosi 
és természeti tudományokban 's a' mathesisben különösen nagy szorga
lommal 's szerencsés foganattal munkálkodott , 's még ma is sok arab 
mester szók p. OÍ almanach, a lgebra, alkohol, azimuth , nadir , zenith 
'sat., sőt a' számhetük is, mellyekkel élünk 's mellyeknek feltalálása ne
ki tulajdoníttatik, világosan bizonyítják, melJy nagy befolyása volt le
gyen Európa tudományos kimiveltetésében. A' középidőben a' geogra-
pbia minden nemzetek között legtöbbet köszönt az Araboknak. I z.ek 
mindjárt hódoltatásaik kezdetekor a'khalifok parancsolatjára az elfoglalt 
tartományokról földabroszokat készítettek , 's áltáljában a' geographiara 
Bézve a' közt:pidőhen epochát csináltak. Legjelesebb és még ma is hasz
nálható irójik e' részben: A l M a r u n , Abu Isak, Sherif Edr i s i , Nas-
sir Eddin , Abulfeda, Ulugh Begh Abdollatif. — A' nyolezadik sza
zadtól fogva történetirójik is nagy számmal voltak, de kik még eddig 
nem vizsgáltattak meg elegendőképen. Legrégibb előttünk esmeretes 
történetírójuk Hcshain ibn Mtihamed ILn L'caib Alkhckebi £18 kőiül. 



366 ARABO ARACHNOLOGIA 

Ezen kivül még említést érdemelnek : Abu Abdallah Mohammed Ibn Ach-
m e d , Abulpharads, Almakin György , Abulfeda, Makriz i , Arabsah 
'sat. — Az Arabok bölcselkedése egészen görög eredetű 's leginkább 
Aristotelesböl van mer í tve , ki ő áltüok leit egész Spanyolországban 's 
azután egész napnyugoti Európában esmeretessé ; mert arab nyelvből 
fordíttatott deákra. A' Scholasticusok bölcselkedésének kútfejét tehát 
az Araboknál kell keresni. Bölcselkedő iróji közül leginkább említést érde
melnek: Alfarabi (954), Av;cenna(mh. 1030) és Ibn Sina(1030), Ibn Bajah, 
Algazel , Happalath Hahappal lah, Averroes. Sok hires bölcselkedők 
egyszersmind orvosok is vol tak, mert a' természeti és orvosi tudomá
nyokat nem választották el a' bölcselkedéstől. Tagadhatat lan, hogy ők 
a' geographian kivül ezen tudományokban tettek legtöbbet 's különösen 
a' chemia feltalálójinak tartathatnak. A' 8-ik és 11-ik századok között 
Dsondisabur, Bagdad , lspahan , Firuzabad, Bokkhara, Knfa, Bassora, 
Alexandria és Corduba városaiban hires orvosi oskolák állíttattak fel. 
Az orvosi tudományokban legjelesb irójik a 'következők: Aharum, Jahiah 
Ibn Serapion, lacob Ibn lshák Alkendi , Joannes Mezve, Rhazes , Al-
mansor , Ali Ibn Abbas , Avic inna , lsbak Ben Soleiman , Abulkasis, 
Abenzohar , Averroes. — A' természet tudományában kevesebb előmene
telt t e t t e k , de annál többet a' mathesisben, mellyet igen kimiveltek és 
sok munkákkal gazdagítottak. Különösen nagyon gyarapították a' csil-
lagvizsgálás tudományát; 's e' részben Bagdadban és Cordubában hires 
oskolák 's egyszersmind csillagvizsgáló tornyok is voltak. — Mind a' 
mellett is , hogy az Arabok a' szorosabb értelemben vett tudományokat 
illy gondosan kimiveltek, a' poé'sisban sem maradtak hátra. Abu Té
mám 830 körül a' nagyobb Hamasaht vagy Anthologiát 's Bochteri 880 
körül a' kisebb Hamasaht adták ki . — Áltáljában a' drámai költemé
nyen kivül az Arabok a' költemények minden nemeiben tettek próbákat, 
's a' romancz tulajdonképen az ők találmánya 's hihetőképen a' rím 
is. Költőjik között leginkább megkülönböztették magokat a' következők: 
Motenebbi , Abu Ismael Togra i , Ithiel Har i r i , Abu Dsaafar, Ibn To-
phail és Admai. E' szerént ezen nemzet a' közép időben Európa tu
dományos kiihiveltetésére nézve nagyon sokat tett . Ugyan azért 
szembetűnő * dolog, hogy nyelve minden tudós vizsgálóknak nagyon fon
tos , mellynek tanulására az ujabb időkben Francziaországban Postel, 
Németországban pedig Spey mutattak először utat. Annak tanulása a' 
17-ik században leginkább Belgiumban 's az olta Németországban és 
Angliában is buzgón gyakoroltatott. Erpen, Michaélis, Richardson, Jahn, 
Rosenmüller , de Sacy e' részben jó grammaticákat ; E rpen , Golius, 
Giggeji, Kastel l , Meninszki, Wihnet , Sebeid jó szókönyveket; Reiske, 
H i r t , Rosenmüller, J a h n , de Sacy chrestomathiákat irtak. Ezeken ki
vül Kirsten, W a s m u t h , Jones , Eichhorn, Tychscn , Schnurrer , Hasse, 
Heze l , W a h l , Pau lus , lioseniuüller, V a t e r , Augusti 'sat. is nagy ér
demeket szereztek magoknak az arab literatura esmertetésével; Gruner 
pedig és Sprengel ugyan ezt különösen az orvosi tudományra nézve 
cselekedték. K. J. 

A RA no 1. R Á P A . 
A R A C H N K , egy colophoni Idmon nevű bíborfestő leánya Ioniában, 

a' szövés mesterségét Pallastól tanulá és ügyessége ugy elbiztatá, hogy 
versenyt mere szőni mesternéjével. Hijában inté Pallas vén asszony ké
pében a' leánykát. Arachne mesterséges szövetet készi te , melly az is
tenek szerelmeskedéseit ábrázolá. Pa l l a s , ki semmi hibát nem lele a' 
munkában, azt vévé ü rügyü l ' s széttépé a' szövete t , Arachnénak pedig 
fejéhez veié a' vetélőt , 's ez felakasztá magát kétségbeesésből. Pallas 
felelevenité ugyan , de pókká változtatá a' szerencsétlent. — z— 

A R A C H N O I . O G I A V. A R A N E O I . O G I A , az a ' mesterség, miként 
kell a' pókok magoktartásából, mozgásaiból és mnnkálkodásiból az idő 
változására következést húzni. Már Pliniusban is találhatni arról valamit 


