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CJ A N o p u s vagy C a n o b u s , az egyiptomi régiségekben minden 
nagy , hasfonna edény, melly eredetileg a' Nílus vizének frisen 's iha
tó állapotban tartására használtatott . Böttiger ugy vélekedik (1. „Ar
chaeulogie der Ma/erei"), hogy ezen edények attól a' várostól vették 
nevezeteket, mellyben részént a' Nilus vize elhordására, részént pedig a' 
belföld számára minden formában 5s áron készíttettek. Gyakran csinál
t a t t ak basaltból (mint a' szép zöld hasal t canopus A'illa Albaniban) 's 
emelt alakokkal vagy festéssekkel ékesit tettek fel , avagy becses fejér 
alabástromból, mint a' inus. PioClementiumban lévő, melly tekervényes 
váluzatokkal van] felkészítve; sőt égetett fekete földből is. Hlyen Nil
korsó formájában, mellyen emberfej vol t , néha kígyókkal 's egyéb at
tribútumokkal öszvekötve , imádták az Egyiptomiak áldó természetisten
ségeik egyikét. Azt vél ik, hogy az Alexandria 's a5 Nilns nyugoti tor
kolatja (melly Canobinak is neveztetik) közt fekvő Canobos vagy Cano
pos városa az itt tiszteli istenségtől vette nevét. Kzen durva isten
kép helyébe Serapis lépett az első Ptolomaeusok alat t . ( L . Creuzer 
„&ymbolicaíí]a. 1 r é s z é t , a' hol ezen korsóisten le van ra jzo lva ; a' mi 
pedig ennek tiszteletét i l le t i , 1. Creuzer ,,Dio?iysosílát). Az edény 
golyóforma a lka t ja , Eusebius s ze rén t , az egész természetet vagy is a' 
világot j e len t i , a' rajta lévő emberfej a' mindent elevenítő lelket (yovi) 
mutat ja , melly különben kigyó és golyó által is ábrázoltatott . Canobos 
Zoé'ga szerént („Kumi Aegyplii {viperát orii" p. 34) egy volt a' Knuph
phal, melly szó ugyan azon törzsökre mutat 's a ' jó védelmező istent j e 
lenti. Lásd e' szó eredetéről 's jelentéséről Schlichtegroll F r . ,.Aus
wahl vorziigl. Gemmen aus dcm Hlosc/t'sfAen Caiittette" 58 1., a' hol 
szinte rajzolatok vannak. Ezen istenség tiszteletének nyomai Olaszor
szágban is találtatnak lladrian idejéből. 

C A N O S A , város AlsóOlaszországban (Terra di Bari), hires a' 
szomszédságában talál tató sírokról. Canosától fél mér t fö ldnyi re , azon 
vidéken, melly Hannibálnak a' Romaiakon vett győzedelméről hires, 
van egy, régi sírokkal megrakott domb. melly sirok földdel fedett sziklá
ba vannak vágva. Ezen sírokban néhány durva földü 's fejéres szinti 
edények talál ta t tak, sőt néhány festettek, de durva munkájuak és intag
liók is, érték nélkül. Millin Canosában tartózkodása alat t 1812 ásata e' 
vidéken 's négy ^sírboltot fedeze fel. Egy ottani földbirtokos ama ' te
metőtől nem messze fekvő jószágán pinczét ásata 1813 a' tófamassá
ban , melly alkalommal egy sírboltra akadtak a' munkások. Ennek be
menetele nyugot felé állott. Az ajtó felemeltetése után hat lépcsőt ta
láltak, mellyek két oszlop által tar tot t kicsiny pitvarba vezettek. Ka
puhoz hasonló nyilas szolgált innét n' kamaráim , mellyben a' holt tes t 
feküdt. Az ajtót háromszegil homlokfal ékesité mind a' két felől ; a' 
tympanumban egy lant látszik. Ezen kamara közepében egy emelt hely 
v a n , mellyen a' tófába harmadfél arasznyi magasságú ágy van vésve 
parallelepipedum formára ; 's ezen az ágyon feküdt egy harezo ló , fejé

vel kelet felé fordítva. Pánczéiing volt rajta, fején sisak, 3»csak egyik 
lába volt felfegyverkezve. A' test hamuvá v á l t , mihelyt a ' külső levegő 
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érintette. A' fal nagy előrészén tengeri lovat 's rókát ábrázoló szén 
emelt niiv volt a' tófába vésve , 's hieroglyphák, mellyek talán a' va
dászt jelentik. Ezenkívül egy réz lámpa és számos derék müedények talál
tattak benne. Midőn az ásások 's felfedezések kir. felvigyázója Canosába 
ment, akkor már el voltak szélesztve a' talált tárgyak. A' birtokos, ki a' fel
vigyázónak csak 30 darab csekély értékű edényt mutatott elő, már elajándé
kozott volt egynéhányat. Most ezeknek egy része a' talált fegyve
rekkel 's készületekkel együtt a' kir. museumban tartatik Nápolyban. 
I J . Millin „Dencription des tombeaux de Canosu ainsi yne des has  re
liefs^ des armures, et des vaies peints, qui y unt élé découvertt e«1813' , 
{l'aris 1813, f"l), melly munka mellé igen hív rajzolatok vannak kap
csolva. Legfontosabb része c' felfedezésnek az edényekeu févő festé
s e k , mellyek , mint többnyire minden illy festések, ezen vidék régi la
kosainak görögolasz titkos isteni tiszteletét 's nevezetesen az alvilág
ról szóló beavatási tudományt tárgyazzák. 

C A N O S S A , nem messze Reggiótól a 'modenai herczegségben, most 
omladékaiban heverő hegyi várkastély. I t t ostromoltatott 951 Adelhaid, 
Lo tha r király özvegye , I I . Berengar tó l , midőn Nagy Ottó német ki
rálynak ajánlotta kezét 's Olaszország koronáját. A' 11dik száz. Ca
nossa Mathilde toscanai márkgrófnéé volt. Itt kellett a ' V l l . Gergely pá
pa által egyházi átok alá vettetett IV. HnxRiKnek (1. e.) bűnbánó öltö
zetben három napig a1 vár udvarában állani, mig a' pápától kihallgatta
tás t kapott. L—>!. 

C A N O V A (Antonio, lovag), az ujabbkori leghirésb szobrászok egyi
k e , szül. Nov. 1. 1757 Passagnóban a' velenczei birtokban 's a' niodel
lozásra már gyermekkorában nmtata képességet. Egy Falieri nevű no
bile pártfogásába vévé 's Torret to szobrászhoz kiildé Pagnanóba. Két év 
után Velenczébe ment Tor re t to , 's vele Canova; de nem sokára megholt 
a' mes te r , 's a' tanítvány magára maradt. Tanulását azonban felette 
szorgalmasan folytatá 's kedvező sikerrel látta koszorúzva buzgalmát. 16 
észt. volt, midőn első eredeti niivét alkotta, egy puha márványban kivitt 
fél testnagyságnyi Euridicét. Velenczébeu készítette Apolló és Daphne, 
Aesculapius 's a' kigyófojtó Hercules óriási szobra modelljét; márvány
ban vitte ki marchese Poleni arczképszobrát 's a' Daedalust és lcarust 
ábrázló csoportot is. Szembetűnik ezen miveken a' köz 's néha sovány 
természet hü u tánzása , 5s a' stylusnak rajtok semmi jele. De szép re
ményt költöttek fel ezen müdarabok, 's hogy teljesüljön a' várakozás, 
azon szorgoskodott Fa l ién , hogy Romába segítse Canovát, hova 1780 vé
gén szives ajánlásokkal el is küldötte. A' következett évben 300 ducatnyi 
évpénzt rendele számára a' velenczei tanács 3 esztendőre. Romában szor
galma első gyümölcse egy Apolló vo l t ; 3 lábnyi (pálma) magas; gyen
ge még 's charactertalan, de mutatja már Canovának az ideálishoz emel
kedését. Első nagy mivé, melly 1783 névre jut tatá Romában, Theseus, 
a' meggyőzött Minotaurus felett állva. A' csoport testnagyságnyi 's mes
tere jelesb mivei közé tartozik. Most Bécsben a' népkertben látható. Még 
azon évben válalta magára XIV. Kelemen (Ganganelli) pápa emlékének 
kivitelét a' degli Apostoli templomban ; — rézre metszette Vitolli. Kö
vetkezett Ámor és Psychéje. Itt kezde Canova saját ösvényt, melly elha
tározottan a' kecs és kellem ábrázlásához vezeté. Az alakok felette gyen
gédek és bájolók. Ez időben készült Czartoryski, mint szerelemisten, 
arczképe is. XIII. Kelemen síremlékét:, mellyet 1792 a'Pétertemplomban 
állított fel , páltfogója, herczeg Rezzonico, bízta reá. Nagyság 's egysze
rű stylus je les i t i ; mivértők amannál többre becsülik. Részmetszésben 
Morghen Rafaeltől birjuk. A1 mivész hire azalatt mindég terjengett. Az 
emiitettek után készített mivei : egy álló szárnyas Ámor; Ámor és Psy
che ismétlete; egy álló Venus és Adonis, Adonis különösen szép ; admi
ral Emo emléke a' velenczei köztársaság számára , gömbölyű 's emelt 
munka. Képzett továbbá egy felette kedves Psyché t ; á l l , félig öltözött; 
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jobbja pillangót tart szárnyinál fogva kinyílt bal keséén, 's vidám tekintet
tel nyugszanak rajta szemei. Ez időközben készített több basreliefeke* 
i s ; többnyire Socrates életéből és a' régi m e s e  's a' szent és világi tör
ténetekből ábrázolnak jelenéseket. Lcgjelesb mivei közé tartozik Magdol
nája 'sHébéje is. Köimyüleg 's eleven mozgásban lebeg ez' istenné a' fel
legen; felemelt jobbjában edény, 's nectart önt a 'csészébe , jnelíyet bal
ja tart. A' két edény, Hébe homlokkötője 's öve szegélye aranyzottak. 
Tőn próbát Canova a' tragicnmban is.; de óriási í le rculese , midőn dühöd

.ye veti Lychust a' tengerbe, nem hatott kedvező sikerrel. Sokkal jelesb 
a' két ökölvívó, Creugas és Dainoxenos ; ezeket a' PioCIementinum niu
seum számára vették meg. Egy álló Ámor és Psyche nyajta koszorút a' 
mivész hírének. „Az ujabb mivészeí" mondja Pernovv, „semmi bájos
ba t , semmi kedvesebbet nem képzett. Szép egység uralkodik a' composi
tio 's minden.alak egészében. A' lelemény, ábráz lás , kivitel egyiránt je 
les ." 1706 és 1797 készítette Krisztina, austn'ai főherczegné, ' s z á s z  t e 
seheni Albert neje , sirjelének modelljét 's az emléket maga állította fel 
1805 a' bécsi Auguátinus templomban. 1797 képzetté a' nápolyi király 
szobrának óriási modelljét, melly legszebb miveinek egyike. A' képduló 
jacobinismus veszéllyel fenyegette Canovát a' revolutio ki tür tekor; de 
I lébék, Ámorok és Psychék védték műteremét , 's a5 királyi óriás egy 
hátulsó szálában rejtezett. Ezen 15 láb. mag. szobor 1803 készült el. A* 
revolutio közben 1798 és 1799 Rezzonico társa volt Canova németországi 
utazásában. Midőn visszatért, a' velenczei birtokban mulatott egy ideig 
's egy oltártáblát festett születéshelye számára. Perseusa , mellyet azii
tán képze , a' dicsőség tetőpontjára emelé Caiíovát, 's méltónak tartatott , 
a' belvederei Apollónak Parisba költözte után ennek talpkövén állani. VII. 
Pius kinevezése által a' romai műkincsek és müválalatok fűügyelőjök 
lett C, 's Napóleon ugyan azon évben hitta meg Parisba, hogy az ő mes
terkeze alakítsa szólnának büsztjét. Kernek miv ez ; nagy és nemes stylus 
ábrázolja a' charactertele arczvonásokat. Ezen álló kép most herczeg Wel
lington sajátja. Bonaparte nemzetségbél több személyt is leábrázolt° ezek 
közt Bonaparte Laetitia, mellyet 1819 herczeg Devonshire 26,000 francon 
vett meg. Későbbi mivei: Washington, mint imperátor , ül 'g ir népéhez, 
fa' congress palotája előtt Washingtonban).; cardinal York , VU. Pius ' 
Volpato, Alfieri, SantaCroce marquisené, gróf Souza, portugali követ^ 
Fridrik, oraniai berezeg 's gróf Tadirii síremlékeik; Palieri cenotaphiu
ma; Nelson maiisoleumának modellje; VII. Pius és I I . Ferencz biisztjeik; 
a 'medicei Venus másolatja; egy ferdőből kel i Venus; a' Centaurust ki
végző Theseus , óriási csoport; a' Gratiák ; egy Venus; egy tánezosné 
Bonaparte Lucián nejének arczképszobra, kezében lyrát t a r t ; egy óriási 
I lec tor ; egy nyugvó Pa r i s ; egy óriási Ajax modellje; Marié Lotiise au
striai főherczegné szobrának modellje. — Napóleon megbukása után 1815 
Parisba küldé a' pápa Canovát, a' romai miikincseket visszakövetni 's el
intézni áltszálitásokat. Eljárván ügyében, 1816 Angliába utazott 's midőn 
(még azon évben) visszatért, VII. Pius érdemeinek megjutalmazásául a 'Ca 
pitolium arany könyvébe irattá nevét 's 3000 scudi jövedelemmel marche
se d' lschianak nevezte ki. Megholt C. Oct. 13. 1822 Velenczében, 's a' de1 

Frati templomban 1827 olta márványemlék jeleli hamvait. — Canova har
madik*) olasz szobrász, ki időszakot kezde ' s a ' t i sz ta ízlést újra keletbe 
hozá mivészségében. Képzelnie felette gazdag, hajlékony, érzelmes; a' 
kecses ábrázlásában legnagyobb, 's annyi bájt, kellemet lehelnek e' nemű 
teremtései, mennyivel csak kevés szobormivek dicsekedhetnek. Sanyarúbb 
mübirák az antik és természet mélyebb stúdiumának híját lelik benne 's 
azt hiszik, hogy a' nagy és fenséges ábrázlása szelleme körén tul fe
küdt. — Leieményit először kicsinyben képzetté viaszból, azután agyag

*) E h S Buoiiarolli , második Eeru in i . 
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ból a' leendő mü nagyságában; a' gipszbe leképzett modellnek márvány
ra áltvitelét 's a' márvány nagyából kifaragását ügyes dolgozókra bizta, 
inig maga tette reá végző kezét. Márványának ragyogó fejérét a' simí
tás után sárgába játszó szívattál törte meg 's az elefántcsont vagy viasz 
lágy, bágyadt sziliét adta neki , mi inkább vonzza a' mübarátot mint 
a' valódi mivértőt. Mint képírónak nem nagy a' h i r e , 's színezete raj
zánál sanyarúbb. Mint embert tisztelte kiki és szerette. Mivésngőg és 
irigység nélkül szerénységben mutatkozott önérzete , 's erkölcsei tiszta
ságara irigjség sem vonhata árnyékot. Canova több rendek vitéze," a' 
franczia és olasz nemzeti intézet 's minden jelesb európai mivészacade
miák tagja volt. Miveit leábrázolva több gyűjteményben bírjuk. Olaszor
szágban Abruzzi grófné , Parisban Latouche , Londonban Moses adta ki. 
Legbővebb munka Canováról : „Vita di Antonio Canova" ( l ' rato 1824) 
Missininitől. L. e. i s : Schlegel W. A. írását a' jenai üt. nj. 1805 ; Göthe 
„ Winkelmann und sein Ja/trhundertíi; Fernow .,fíömiic/te Stu<hen.íí I. 

C A N S T K I N * (Károly Hildebrand), a' róla nevezett bibliai intézet al
kotója,^ 1607. született Lindenbergben; tanult Frankfurtban az[0der 
mellett. 1687 beutazta Holland, Angol, Olasz és Németországot, 1688 
visszatért Ber l inbe, apródjává lett a' brandenburgi választó fejede
lemnek és mint önrálalkozott szolgáit NémetAl földön. Veszedelmes 
nyavalyája miatt kényszeríttetvén a' hadi szolgálatról lemondani, Haliéba 
köl tözöt t , hol barátságra lépett Spenerrel 's magát kegyes foglalatos
ságokra adta. Vallásos érzéseit az alsóbb sorsuak közt elterjeszteni 
vágyván, azon gondolatra j ö t t , kogy a5 sz.irás't álló betűkkel nyomtat
tassa. Aláírást nyitott ' s , a' munkához fogván, megveté alapját híres bib
liai intézetének. 0 irta a' „Harmonie der 4 JSvangel." nevű munkát is 
és Speiiar ' életrajzát. Megholt 1710 Halléban. Vagyenjának egy részét 
's könyvtárát az ottani árvaháznak hagyta. 

C Í K T A B I t ü . Így neveztetik közönségesen 1) valami hangszerze
ménynek megfogható, öszvefüggő, könnyű és folyó r é sze , melly által 
az énekelhetőbb l e sz ; 2) valamelly mnzsikadarabnak kedvesebb és 
szelídebb he lye i , mintegy ellenkezésben a' sebesebb és lármásabb moz
gásuakkal vagy a' haligfutásokkal ; 3) egy lassu mozgásit té te l , melly
nek hangzatja nagy mértékben énekelhető. 3, 

C A N T A T K (ezen olasz igétől : canláre), egy ollyan muzsikaszerek 
kíséretével készült énekdarab, mellyben valami tárgyról való képzetek 
és érzetek a' muzsikai előadáshoz mért különféle egymást felváltó téte
lekben fejtetnek ki. Az alapjául szolgáló versezet is cantaténak nevez
tetik. Tárgyai vonzó természeti je lenetek, mellyek bizonyos érzelmet 
gerjeszthetnek; p. o. esztendő ré sze i , mint szinte egy érdeklő rege, 
vagy történet az emberi életből. Lehet a' cantate e' szerént elbeszélő, 
okta tó , képzeltető vagy tisztán l a n t i ; mire nézve a' muzsikaszerző eb
ben az ének mindenféle nemeit (beszélő da l , egyes , ke t tős , hár
m a s , karének 'sat.) használhatja. Azok, mellyeknek tárgya val
lásbel i , templomi, a' többiek pedig világi cantatéknak hivatnak. Mint
hogy a' cantate még akkor sem fog fel valami tulajdonképen való csele
kedetet , mint a' dráma, ha beszélgető formája volna i s , hanem inkább 
bizonyos tárgynak nézetét ábrázolja, innen következik, hogy igen nagy 
kiterjedése nem lehet (1. Motel: Üier den Vtnfang der Canlnten und O
ralorien. Leipziger Kuntlblatl, 4. Hefl). A' költőnek nem kell tehát 
mindent , mit a' tárgy felett mondhatna, előadni, hanem csak annyit, a' 
mi a' szivet 's értelmet meginditani képes ; itt pedig termesztésen az 
egyszerűt mindég elejébe kell tenni az öszvebongyoltnak. Nem is min
denkor szükség beszélő személyeket állítni e lő ; gyakran a' kívánt czélt 
tökéletesebben el lehet é rn i , ha a' cantate tulajdon nevek 's személyek 
nélkül készült, sőt az allegóriái személyek által a' czél többnyire el van 
vé tve , 's az előadás fagyos lesz. Altaljában a' költő minden erkölcsi 
juej jegyzésektől , tanításoktól , 's t. ef., mennyire csak l e h e t , a' canta
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tékban magát tartóztassa, mert ezek mindenütt csak a* jó foganatot há
borítják, mivel az érzelmek elevenségét gátolják 's a' muzsikaszerző
nek hathatós és önkényes kifejezésre nem engednek elég alkalmat. Ha 
a' költő valami történeti tárgynak előadását szükségesnek lá t ja , ezt ne 
puszta elbeszéléssel teljesítse. [L. Krause: .,Von der musihal. Foesie.^} 
A' nagyobb templomi cantaték, kivált midőn Jézus szenvedése történe
tét ábrázolják, oratóriumoknak neveztetnek. Ebben mind azon rendsza
básokat kell követni a' muzsikaszerzőnek, mellyek az KGYHÁzt MU
ZSIKA (I. e.) ezikkelye alatt előadatnak. Mint can ta te , és oratórium
költők: í tamler, Gerstenberg, Niemeyer , Jacobi , B ü r d e , van Swieten, 
Meissner (hob der Musik), mint muzsikaszerzők: Hande l , Iiolle , "Wolf, 
Schuster , Haydn Jós. („8chtipfungíl „Jahrszeiteníc) B. A. Weber , K. 
M. Weber , („Kampf und Stég'") Winter (,,Timot/ievs"~) A. Romberg 
'sat. a' legjelesbek közé számláltatnak. Ezen muzsika neme a' 17 
század első felében jött szokásba, 's az ugy nevezett madrigal' ' ;használ
tatott hozzá. — C a n t a t é  n a k hiják a ' hnsvé t u tán i negyedik Vasárnapot 
i s , mert hajdan az isteni tiszteletet a' 98 zsoltár első verséből vett sza
vakon : „Cantate dominó eantieum nóvum11 kezdették. J. 

C A N T H A R ! D E S , 1. K 6 B Ö 8 B O O X R. 
C A N T O F K R M O , ellenkezésben áll a"C»NTO FiouR\Tnval (1. e.). Ez

előtt egy psalmus forma beszélő éneket t e t t , most pedig leginkább az 
egyszerűen folyó templomi forma hangzatot jelenti J

C A N T O F I G U R Á T O. Figurának, czifraságnak vagy ékesitésnek 
nevezik muzsikában az ollyan két vagy több egybekötött 's hirtelen 
egymásra következő hangokat, mellyek helyett egyszerűbb játékkal csak 
egy hangot vennénk. Nevek onnan e red t , mivel általjánfogva az illyen 
kották lineák által kapcsoltatnak öszve 's ugy különféle formákat ké
peznek, hajdan különös elneveztetések vol t , mint: andalgó, zörgő 'sat. 

, Innen a1 figurás, czifiázott vagy ékesített muzsika és ének ellenkezés
ben áll a1 templomi karmnzsikával és énekkel , mellyek ékesgetés nél
kül valók. Ebből származik azon némelly nagy városokban még máig is 
fenálló szokás, hogy az előkelők, öszveesketések alkalmával, figurás 
váltságot (azaz: teljes muzsikáért) fizetnek, a1 köz emberek ellenben 
csak karváltsággal, azaz, egyszeressel tartoznak. Figurás a' kar akkor, 
ha valamelly egyszerű templomi ének folyta alatt vagy között más 
hangokj egy .egészen különböző, gyakran más versü , azonban a' kar 
hangzatjával egybeillő ékesített éneket visznek; ini jelesen a' motet
teknél történik. J. 

C A N T O N , áltáljában véve kerületet teszen. így volt iRrussiában 
minden regementnek tulajdon cantonja, mellyből katonai ujonczokat 
kapott. Cantonoknak neveztetnek kiváltképen a' helvefiai vagy schweizi 
köztársaság részei, mindazáltal csak a' külföldiektől. Cantonnirozni, 
vagy helységekben szétosztatva feküdni, neveztetik a' katonák nyelvén, 
ha a' katonák nem táborban, vagy szabad ég a la t t , hanem városokban 
's falukban egymáshoz közel fekiisznek, hogy valamelly hadi Jfeltétel 
végrehajtására hamar öszvehuzathassanak. L—ú. 

C A N I J T I., Angolés Dánország királya, az egyesült királyi székre 
lépett 1015. A' „ N a g y " nevet hatalma á l t a l , mint Alfréd erényei által, 
nyerte. A' Danusoknak Angliában elkövetett vad dühösségei , II. Ethel
redet , a' szász törzsökből való 12d. királyt, véres bosszúra gerjesztek, 
ki 1002 egy napon minden Danust , feleségeikkel 's gyermekcikkel 
együtt lemészároltatott, 's az akkor Dániában uralkodó Sveno király 
testvérhugának fejét önjelenlétében üttette le. E r re Sveno Angliába 
általkelt, 's hitszegést és erőszakot egyiránt elkövetve, tűzzel vassal 
pusztította az országot. Ethelred Normandiába futott. Sveno megholt 
1014,, elébb hogysem hatalmát megerősíthette volna; ezt azonban 
véghez vitte fija 's követője , Canut. Uralkodását azzal kezdette, 

' ' °gy UJ országának egész napkeleti 'partját elpusztította 's az atyjának 
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kezesfil adott Angolokat elébb errokat és kezeket levágatván, Sanchvinh
ben vízbe fulasztotta. Ekkor nj seregeket hozatván Dániából y pusztítá
sait déli Angliában folytatta. A' vitéz Edmond sereggel állott elejélie, 
's noha sógorának, Edrichnck, árulása miatt mindenkor megveretett, még 
is fen tudta magát tartani Canut e l len, ugy bog)' az angol és danus 
nemesek a' hosszú küzdést elunván, Angliának a' két fejedelem közt 
leendő felosztását kívánták. Esküvel kötött egyezség bátorságositá Ca
nutnak éjszaki, Edmundnak pedig déli Anglia bir tokát , de egy hónap 
múlva Edmundot ké t , Edrich által megvesztegetett, komornyikjai meg
gyilkolván, egész Anglia Canut birtokába ju to t t , ki az ország gyűlése 
előtt hamis tanuk által hitet tétetett J e , hogy Edmund két neveletlen 
gyermekei elmellőzésével őt tette koronája örökösévé. Minekutána 
ezen lemondás az ország gyűlése által megerősít tetett , Canut a' két 
fiatal herczeget a' svéd királyhoz küldé, olly meghagyással, hogy 
azokat öletné meg ; de ez Magyarországra küldé őke t , hol igen ne
meslelküleg fogadtattak. Canut, ki országlását kegyetlenséggel 's 
gonosz tettekkel k e z d é , idő folytával emberibb 's végre vallásos és 
babonás lett. A' szelídebb uralkodásra való általraenetelt azzal kez
det te , hogy a' királyokat eláruló Angolokat megbüntette, a' becstelen 
Edrichet felakasztatta 's azután a' Thenise vizébe lökette. Midőn azu
tán egy ország gyűlésen a' szász szokásokat visszaállította, a' Dánok
nak és Angoloknak egyforma jusokat adot t , személyre birtokra egy
forma oltalmat ígér t ; azon u t á l a t , mellyet elébb kegyetlensége szült, 
tiszteletre 's áldásra változott. Ethelred özvegyét, Emmát, pedig elvé
vén , hatalmát tökéletesen megállapította. Ezentul kétszer kiszált a' 
szárazföldi tartományokra, először Svédorsz. legyőzése, másodszor Nor
végia meghódoltatása végett. De midőn idejének leghatalmasabb feje
delmévé l e t t , meglepte a' földi fenség semmiségének érzete. Templo
mokat , klastromokat épített 's egy ízben maga is ltomába ment búcsúra, 
hol az angol oskoláknak nagy szabadságokat szerzett. Ezen buzgóság 
szelleme lelkesité akkor i s , midőn egykor, hogy hizelkedőjit zavarba 
hozhassa , a' partra ült 's a? nevekedő tengerfolyamnak szünetet pa
rancsol t , de midőn az, mind inkább dagadva, lábait meg áztatná, ezen 
szavakkal állott fe l : Csak az mindenható, kinek az Ocean engedett, 
mikor annak parancsolá: „ e d d i g , 's tovább nem." Utolsó* próbája a' 
Scotusok királya Malcolm ellen vala. Megholt 1036 Shaftsburyban. 
Végrendelése szerént legöregebb hja, Svveyn, Norvégiát, a' második, 
H a r a l d , Angliát , a' harmadik pedig, HardiCanut, Dániát"nyerte. J. 

C A N Z OJÍK  ( é n e k , o d a ) , lantos versnem az Olaszoknál, kik közé 
legrégibb költojik a1 13dik században a' provencaliaktól véve vitték. 
Hlyen Pe t r a rcá tó l , a' C/iiare, fresclie e dolci acque, az Itália mia; ki 
elsőbbi hánytvetettségét kényesb alakká 's hangzatos kerekdedséggé vál
toztatta, így leve a' canzone petrarchesca név , mint Alcaeusról az al
caeusi vers. Nevezik így i s : canzone toscana, a1 toscanai költőkről, kik 
azt Petrarcatói felkapták. Áll 5, 6, 10 stanzából 's többől, 's minden stan
zában 1 3 , 1 4 , 10 sor van, a' sorok pedig 7—11 szótaguak, mellyek rí
mei egymás t , meghatározott szabáshoz képest váltogatják. Illy canzo
néját az olasz költő rendszerént egy az elébbieknél kevesebb sora stan
zával végz i , ebben mivéhez val.wnelly kívánságát intézi , valamit biz r á , 
tőle bncstit vesz 'sat.; a' miért ezen kisebb stanza neve: ripre.ta, conge
fto, comiato. Egyébiránt ngy módositgatá több meg több olasz költő 
ezen a' maga nyelve tulajdonjává vált versnemet, mint a' hogy a' görög 
elme különb és különb változtatásokat tett a' mástól talált versmérték 
nemen, kiki érzése szerént elejénte. Így lett a1 canzone anacrenntica, 
mellyben a' stanza kisebb, a' vers sora rövidebb, rimek helyeztetése, 
szabadabb, hogy ekképen szelleme, a' já tsziság, inkább festve legyen, 
így eredé a' canzone pindurica'•, megkezdve Lnigi Alamanni ál tala ' löik 
században "» Chiabrerától jobban elrendelve. Maga a' neve Pindarus
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nak fenséget gerjesztvén, a1 canzone pindarica nem a' petrarcai can
zone csendes bánatú, édesen panaszkodó hangját hallatja, hanem magasb 
észképek, zajgó indulatok kivillámlásai közt szárnyal, minél fogva a' stan
zák alakja, sorok, rímek elrakása is merészebb sajátságu lett. Egészen a1 

görög cliorus utánazása ; azért igy is neveztetik , canzone álla greca 'g 
felosztása: strofe, anlistrofe és epodn, melly görögösködést Bein. Nóta 
ezen olasz szavakkal hallata, conlrabullata és stanza válta fel. Ant. 
Minturno pedig volta, rivolla és stanza elnevezést kezdé. Canzone a hal
ló régi tánczdal volt. Példájit lelhetni Trissino poeticájában. Kimentek 
szokásból. Hittak igy i s : hallala. Láss többet Fernow's ital. SpracA
lehre 791—815 lapokon. Döhrnlei Gábor. 

C A N Z O N K T T A ( d a l ) . 1) Az olasz költésnek apróbb versneme, melly 
kis versekből áll. A1 15dik század költőji gyakran Írogattak efféle édes
deden enyelgő dalocskát. Az ujabb időben Üinnccini és Ckiabrera értet t 
jól könnyű előleheléséhez. Az i l ly , vagy ártatlan vagy pajkos tartalmú, 
de édes dalocskát hamar ajkára kapja az olasz leány 's városokat jár be 
vele tamburinja mellett. 2) Külön a1 muzsikában a' canzonetta kicsiny 
rövid olasz dal , vagy szavak nélkül lévő melódia és thema variatiókhoz. 
A' grammaticusok itt is többféle képen veszik. L. „Ersch und Gruher 
Encycl." D. G. • 

G A P R T , L E N (G. A. I . , báró), minden németalföldi telepedések fő
helytartója Asiában, korunk azon csekély számú kormányfijai közé tar
tozik, kik a1 privát ember erkölcsi okfejei iránt szerencsében és szeren
csétlenségben egyáltalján hivek maradtanak. Apjá t , a1 leghevesebb Anti
oraniusok egyikét , híressé tévé Gorkum erősségének védelmezése a' Hur
kosok ellen. Fija jelesen neveltetett 's Ütrechtben kezdé slátusszolgá
latját, mint praefeeturai titoknok. 1808ban keleti Friesland praefectusá
vá neveztetek Lajos király által. Nolia igen kedves volt ott a1 burkus 
országlás emléke, még is szerencséje lett báró Capellennek, ha nem is 
országlása kormánybeli okfejeit, legalább magát megkedveltetni a1 keleti 
Fejesekkel. Ezután belső dolgokra ügyelő ministerré és statustanácsnok
ká tévé őt Lajos király. Nem hihetetlen, hogy az ő tanácsa birá a1 ki
rályt az országlás letételére, midőn azt a'{ NémetAlföldiek hasznával 
többé nem folytathatta. Saját vagyonja által független lévén, nem vett 
szolgálatot Napóleon a la t t , hanem látogatóban volt több hónapig a' ki
lépett fejdelemnél, a1 ki bátyja országlásának megszűntéig Austriában 
tartózkodott. Wiíhelm király tud ta , hogy CapeJlen már azért is kedves 
a' nemzet előt t , mivel Napóleon szolgalatját elmellőzte ; kinevezé tehát 
gyarmatokra ügyelő ministernek, mert a' gyarmatkormány uj elrendelé
sét egyedül csak ezen, előítéletektől ment 's a' régihez nem ragaszkodó 
férj fi eszközölhette sikeresen. Belgium a' bécsi békegyülés végzése által 
Hollanddal egybekapcsoltatván, báró Capellen Brüsselbe küldetet t , mint 
rendkivüles statustiloknok , a' Belgák indulatját az nj országlás részére 
megnyerni 's mindent elintézni, hogy az nj kormányrend behozatásakor 
az uj fejdelem figyelme a' Belgák minden helyes kivánataira kiterjeszked
hessek. Egyszersmind azon is dolgozott, hogy a' németalföldi gyarma
tok jobb 's törvény által elrendelt kormányzást nyerjenek. Azt akarta, 
hogy azok a1 statusnak tetemes költséget ne okozzanak, védelem nélkül 
ne legyenek, hanem az asiai szigetcsoporton mind inkább inkább elter
jedvén, az anyaország kereskedését sikeresebben mozdítsák e lő , mint ed
dig. Főhivatalában, mellyel 1815 oka visel Bataviában, nagyon emelte 
a1 termesztést, kivált Java szigetén, jeles intézetei által. Batavia szabad 
révvé tétetet t , 's azolta az éjszakamerikai hajók talán még nagyobb ke
reskedést űznek o l t , mint magok a' németalföldiek. A' szorgalmas ja 
vai nép annál több kávé t , czukrot , r i s t , rumot és fűszert visz a' kikö
tőkbe, mennél többet visznek ki kész pénzért az EJszakamerikaiak; 's 
ezért észrevehrtőleg nevekedett a' vámjövedelem a' javai kikötőkben. 
Kzenleliíl a' fiiszerkereskedés Bandában.és Amboináburs, melly már e.sak
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nem egészen megszűnt, uj elevenséget kapott a' belföldiek nagyobb ter
mesztési haszna á l ta l ; sőt az arannyal bővelkedő Borneóban ia njra ne
vekedik az európai termékek kele té , a' mi mind az ő eszes kormányá
nak foganatja. 

C A P K I r , o (Bianca), különös történeteiről nevezetes velenczei as
szony, a' velenczei legjelesebb házak egyikéből, toscanai nagy berezeg 
II Medici Francescónak második felesége. Első virágában nevelónéje 
gondatlansága által szerelmes esmeretségbe esett Buonaventuri Pietró
v a l , egy florenczi ifjúval , ki a' Salviati házban , mellyel atyafias 
vo l t , kereskedést tanul t ; 's a' fiatal leányka annál könnyebben engede 
önhajlandóságának, mivel Bonnaventiiri a' Salviatiak rokonjának 's ke
reskedő társának adá magát ki. Félvén azonban a' két szerelmes, hogy 
titkos szövetségek napvilágra j ő , még azon esztendőben elszökött Velen
czéből °s a' Capello ház legbecsesb drágaságait magával elvitte. Ezen 
orozás Bianca rokonjait szörnyű dühösségre lobbanta; 's azt állítván, 
hogy benoek az egész velenczei nemesség meg van sértve, Bonnaventnri 
ellen nem csak üldöztető parancsolatot eszközlének ki , hanem annak, 
ki őt megölendi, még nagy jutalmat is Ígértek. Orgyilkosok követék 
tehá t futásában egész Florenczig, hova kedvesével illanni kivánt. EJ : 
időben uralkodott f. Cosmo, ki azonban a' kormány terheit megun
ván, azt magánál sokkal setétebb és kegyetlenebb characterü fijának, 
Francescónak, engedé által. Francescónak az austriai főherczegas
szonnyal, Joannával, kellé yala öszvekelni, de ennek kevélysége 's hi
degsége nem melegitheté keblét szerelemre: annál kellemetesebb be
hatást tet t ellenben reá Biancának megjelenése, ki magát 's férjét 
oltalmába ' ajánl á. Buonaventuri tehát bátorságban volt m á r , de tűr
nie kellett hitvese 's a' herczeg közt gerjedett szoros barátságot. 
E' szövetséget Francesco egész a' főherczegasszonnyal való egybekelé
séig 1505 titokban t a r t á , de azontúl nem gondola szükségesnek illy 
tekintetekre ügyelni; 's azért Buonaventurit intendantjának nevezvén, 
Biancátudvarába v i t te ; később pedig, Pietrónak felfuvalkodása tűrhetet
len lévén, azt megölette 1570. Bianca azonban a' herezeget mind in
kább lekötelezte, a' mit több álnokságai mellett főkép azzal eszközlött, 
hogy midőn a' főherczegasszony férjének csak leány magzatokkal ked
veskedet t , ő annak egy fiút, mint közös szerelmek gyümölcsét, muta
tott b e , noha azt hamisan cserélé ki. Majdnem mindazokat , kiknek e' 
csalárdság felől tudományok volt, kivégezteté Bianca. Azonban minden 
várakozás ellen i s , fiút szült esztendő múlva a' herczegasszony, de 
1578 egy más szerencsétlen szülésben megholt. Kinek halálán magába 
t é r v e , a' testvérei által is nógatott herczeg olly czéllal hagyá el FIo
renczet , hogy a' Biancával való szövetséget félbe szakasztja. De ez a' 
csábitásnak minden eszközeitVdővévén, részére hóditá a' herczeg gyón
tató papját ; 's alig múlt két hónap a' főherzegné halála után , már 
alattomban Francescóval egybekelt. Azonban a' titkos házasság nem 
elégité ki sem Bianca nagyravágyását, sem a' herczeg reményét, ki, 
első hitvesével nemzet fija korán kimúlván, ettől másikat várt. Először 
tehát II. Filep spanyol királynak fedé fel titkos egybekelését, 's midőn 
ez azt jóvá hagyná, köz hirré vágyék azt tenni. E' végből tudtára adá 
a1 velenczei köztársaságnak, hogy vele legszorosabb barátságra kivan 
lépn i , mivel Sz. Márknak egyik leányát feleségül veszi ; 's ime ugyan 
azon tanács , melly elébb Biancát közönséges megjryaláztatás tárgyává 
tévé, most nem késett azt tiszteletekkel halmozni. — A' Pregadiak kinyilat
koztatása Biancát a' köztársaság igaz és tulajdon leányának vállá. Két 
követ, 90 nobilitől kisértetve, küldetett Florenczbe ezen leánnyá foga
dás és egybekelés innepére. Mind a' két innep rendkívül fényesen ment 
végbe Oct. 1579. Bianca testvére minister l e t t , de ennek kevélysége 
's Bianca fenhéjázása miatt Francesco uralkodása napról napra gyűlöle
tesebbé vált a' nép előtt. Bianca l á tván , hogy sem ai elébb kicserélt 
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átfútt az uralkodásra nem segítheti , sem ezen csalárdságot, noha két 
tűben próhálú, veszedelem nélkül nem ismételhet i , ohajta Fernando 
cardinalissal, a' koronaörökössel, megbékélni. Ez tehát öszvejött test
vérével 's Biancával a' cajanci dombon 1587. Ugy lá tszék , hogy az 
elébbi kölcsönös harag végképen megszűnt, midőn a' herczeg és Bi
anca kevés napok mulva hirtelen megbetegedtek, 's Oct. 19. mind ket
ten meg is holtak. Fernando egyházi méltóságát letévén , általvette az 
uralkodást, 's noha mindent elkövetett , hogy magát a' megétetés gya
nújából kitisztítsa, annak szennye emlékezetén mind eddig megma
radott, ' J

C A P E T I N G E K . így neveztetik a ' franczia királyi nemzetség, melly 
Európának 120 fejedelmet ado t t , nevezetesen 37 franczia, 22 poi tugali, 
12 nápotyi 's siciliai, 5 spanyol, 3 magyarországi k i r á ly t , 3 konstanti
nápolyi császárt , 3 navarrai k i rá ly t , 17 burgundi herczeget, 12 bretag
nei herczeget, 2 lotharingiai és 4 parmai here/eget. Ezen királyi nem
zetség történetei Francziaország eredete 's kifejlődése történeteivel egé
szen egybe vannak szőve (1. FRANCZIAORSZÁG). A1 Capetingek nevéhez 
tehát Európa egyik legérdekletesb tartományának 's népének viszontag
ságai zárakoznak ; maga pedig ezen Uiiőílyi h á z , minekutána az ujabb 
időkben 12 év lefolyása alatt négy fejdelmi polczról letaszittatott 's azok
ra ismét visszaállíttatott volna, most legelső 's legrégibb viselője Euró
pában a' törvényesség (legitimitás) státustörvény! okfejének , kivévén 
Francziaországot, hol a' legújabb változások ezen okfőt felforgatták, a1 

népfejdelmiségét állítván helyébe. Figyelmet érdemel ezen királyi nem
zetség eredete. Mit a' Merovingek egyik fő udvari tisztje (Major do
mus) , Pipin, a' kicsiny, Nagy Károlynak apja , a' régi frank királyok 
thronjára ülvén, a' Merovingek királyi háza ellen hajdan elkövetett, szint
az tört.'nt az ő nemzetségével , a' Karolingekkel, 235 eszíendő leforgása 
után. Az utolsó gyenge és gyáva Karolingek alatt szintolly hatalmat 
gyakorlott Nagy Hugó, Francia (a ' mai Isle de Francé) 's Orleans és 
Burgund herczege, mint hajdan az udvari főtisztek a' Merovingek alatt. 
Midőn tehát V. Lajos magtalanul holt volna meg 987ben, elmellőzék 
Francziaország nagyai a' kimúlt király nagybátyját.) AlsóLotharingiai 
Károly herczeget, 's Nagy Hugó fiját, a' Cirpel (capetns , capito, szé
les fejii, (Je hihetőbbleír valami különös formájú kalapról, capatus) mellék
nevü Hugót , Lajos volt gyámatyját , Francia here/egét 's Paris grófját, 
kinek XV. János pápa is kedvezett, kiálták ki királyoknak. A' vitéz 
Lotharingiai Károly fegyverrel akará azon királyiszéket megtartani, melly
nek a7 knrolingi háznál hagyására a' Francziák megesküdtek; de mi
nekutána változó szerencsével folytatta volna a' viaskodást, egy püspök 
által elárultatván, Lannhan meglepetett 'g elfogatott. Ö maga kevéssel 
azután megholt fogságában, fíja pedig, Ot tó , AlsóLotharinsria hercze
ge 1006ban múlt ki e' világból. Ennek két testvéröccse Németország
ban holt meg magtalanul, lg)' lépett a' Capet ház Francziaország: királyi 
székére. Capet Hugó, némelly történetírók szerént , német házból veszi 
eredetét, 's felesége is német herrzegasszony, J, Henrik német király 
(Szászország herczege) leánya, Adelheid volt. Hugó Rheimshen koronáz
tatá meg magát 's hittel és Írásban tett fogadásai által bátorságba he
lyezte a1 nemzet 's kivált a1 hatalmas feudális nemesség és papság addig' 
jusait 's szerkeztetéseit. Egyébiránt már Capet Hugó megalapította okos 
intézetei által fejdelmi házának hosszas fenállását, 's most ez a' királyi 
nemzetség a^Welf ház után legrégibb uralkodó ház az egész viláiron. (Vö. 
BOURRON.) O ugyan is és felváltóji A'll. Lajosig mindég nlly előrelátók 
voltak, hosry képzelt törvényes követőjökre már életekben reáia ruházta
lak a' királyi czimet. Ezért Hugó már .Tan. Isőjén 088 együttországló
nak koronáztatá 's felkeneté fiját, Robertet. Azután eltörlé törvény 
által az örökös jószágok felosztatását a' királyok íijai közt , "s nemzet
sége birtokait koronajószágokká (domaine) tévén, megtiltá ezeknek eli
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degenittetését. Ezolta pénzzel fizettctének ki a' királyok leányai , a' 
királyi herczegeknek (artás fejében adott jószágokról pedig az rendelte
t e t t , hogy azok férjfitírökösök nem létében a' koronára visszaszáijanak. 
Ezen két statusokfő későbbi törvények által mind inkább meg
erősíttetett. Méltán tekintetik tehát t 'apet Hugó azér t , hogy Paris, lsle 
de Francé és Burgund örökös adományi herc/.egségét a' koronával fel
bonthatatlanul öszvekötötte, a' franc/.ia királyi szék 's háza törvényes 
fenállása szerzőjének. A' mit ő elkezdett , azt az ő követöji, kivált a' 
keresztes háborúk ideje alatt 's az álló katonaság felállíttatása olta tö 
kéletességre vitték. A' publicistái tekintetből ide tartozókat öszveszed
te marquis dePas to re t , Francziaország paire, az „Ordohnances des Kois 
de Francé de la troisiéme race" folytatásában, a' XV. , XVI., XVII. köt. 
(Pa r i s , 1811, 1814,1820 fol.) mellyel egybe kell kötni ügyvéd Beiignot 
értekezését: „Essai sur les iiutitutiont de Sí. Loiiis" (Paris 1821), mel
lyet a7 feliratok academiája 1821ben megjutalmazott. Is G. 

C A P I A G A , a ' török udvarnál , heréltek feje. E ' j e l e n t i be egy
szersmind mind azokat , kik a' nagyvezérrel akarnak beszélni, 's veze
ti az idegen követeket audentiára. •— Capigi (Capir'si) nevet a' serail 
őrzőji viselnek, mintegy 400an. Fejek a' Capigi Basa. Ezek adják 
ál tal a' sultan parancsolatjait is 's azoknak, a' kik háláira í téltettek, 
a' sinórt. L—ú. 

C A P I S T R A N U S (János, K a p i sz t r a i ) , vSz. Ferencz szerzetese, szül. 
Középolaszországnak Samniuni földjén fekvő helységében, Capistrában, 
a' honnan vette nevezetét. Tűz e s z e , szivrebató ékesenszólása 's lán
goló buzgósága által magára vonta V. Miklós pápa figyelmét, a' kitől, 
midőn veszedelemben forogna a' keleti romai birodalom fővárasa, Kon
s tant inápoly, és csak alig állhatna már ellen a1 Törökök temérdek 
erejének, kiküldetett ő a' sz. kereszt hirdetésére a' Németek , Csehek 
és Magyarok között. Midőn e' végre .lakab nevű szerzetes társával , a' 
ki t uti társul és segédül maga mellé vett v a l a , a1 l'o vizén által akarná 
magát hozatni: be nem akará őket, a' köz monda szerént , hajójába bo
csátani a' révész, mig meg nem fizetnék a1 révbért. Szerzetek szabásánál 
fogva pénz nem lévén nálok, 's e' miatt a' révésznek eleget nem tehet
vén , JáYios barát a" viz sziliére teritette köntösét, mellyre ráülvén mind 
a' ketten, a'haszonleső révész bániultára általhozta őket a' viz az innenső 
par t ra . Bejárta már most János barát a' kiszabott tar tományokat) és 
hathatós beszédje által sokakat rábír t a1 kereszt feltalálására 's a' 
hitetlenek ellen való fegyverfogásra. Bécsben nevezetesen Sz. István 
egyházán kivül buzditgatá a' körüle tolongó népet ; és még ma is ta
lálkozik amaz egyház jobb oldalán egy kívülről annak falához ragasztott 
kő szólószék, János barát képével ékesítve , azon a' helyen , a' hol 
szokta vala tartani beszédjeit; de ez a1 mostani szólószék csak 1738 
készült. Volt is foganatja serkentéseinek ; mert általa felbuzditva, feles 
számú városi 's mezei lakosok felválalták a' keresztet. De a' fejedelmek 
's országemberek cselekvésére is nem csekély befolyása vala e' szerze
tesnek. Jelen vala ő a' németországi rendek gyűlésén, mellyet III. 
Fr idi ik romai német császár 1455 Ujhelyen tartott , 's a' mellyen a1 Török 
ellen adandó segedelem vala tárgya a1 tanácskozásnak, minekutána II. 
Muhamed török császár Konstantinápoly megvételével 1453 már véget 
vetett vala a' keleti romai birodalomnak. Az ő intése 's munkálódása 
békéltette meg egymással, legalább külsőképen és rövid i d ő r e , Hunyadi 
Jánost 's az ellene agyarkodó Cilley t'Irikot és gátolta meg a1 belső habom 
kiütését Magyarországban, abban a' pontban, a' midőn az ország vé
delme a1 végromlással fenyegető veszedelem ellen leginkább megkivaná 
az indulatok 's ipaikodások egyességet. Jelen vala ő Magyarország na
gyainak 1455 Győrött kezdett, Budán folytatott tanácskozásaiban, de a' 
hol vallásbeli részrehajlása nem keveset rontott a1 kereszténység köz 
ügyében. Mert midőn a' szerb országi desputa , Brankovits György , 
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Győrre érkezett volna és sürgetve esedeznék segedelemért a' török császár 
ellen, a1 k i m a r elfoglalta vala birtokának egy r é szé t , Hunyadi János 
pedig a' gyűlés nagyobb részével együtt készséget mutatna kívánsága 
teljesítéseire: ellenkezett a' szerzetes az elszakadt egyházi felekezet
beli lejedeleni védelmében , lia csak megtérése által méltóvá nem tenné 
magát a1 közönséges romai hitű Keresztények pártfogásáfa 's oltalmára. 
De a1 90 esztendős vén erre azt felelte, hogy inkább országától 'a éle
tétől válik meg, mint ősei hitétől , és hogy képtelenség volna azt kívánni 
t ő l e , hogy illy élemedett korában ismét gyermekké legyen, 's a' mit 
89 esztendeig igaznak t a r to t t , azt a' ÜOdikben tévelygésnek állítsa ; e' 
felelet titán pedig megszomorodva elhagyta a7 gyűlést és visszatért lak
helyére , Szendrőre. Jelen vala János barát 1456 a' pesti országgyűlésen 
i s , a' hol hathatós beszédje által nem kevéssé élesztette a' rendek buz
góságát a' hitetlenek ellen való felkelésre, 's iparkodásának előmozditó
jit élő 's meghalálozott rokonjaikkal , sőt mind azokkal együ t t , a' 
kiket csak gondolni akarnának magoknak , bevette, mint világi társakat, 
Sz. Ferenc/, szerzetébe 's kiterjesztette rajok annak minden lelki áldá
sait. Midőn azután az országgyűlés végzése s/.erént kiindulna az ország 
íóhadvezére , Hunyadi János , a ' T ö r ö k ellen: követé őt János barát 
keresztes katonájival. Kgyütt vitézkedtek JNandorfejérvár alatt a' Duna 
hátán sajkaviadalban; együtt győzedelmeskedtek a' megszáló török 
táboron Jul. 11 , 2 1 , 22. 1456, midőn Hunyadi vezéri tisztjében járna el, 
János barát pedig, mindenütt felemelve hordozván kezeiben a 'feszületet 
a"' viaskodók előt t , vallásbeli lelkesités által táplálná a' vitézség tüzét; 
ugy hogy Kophiáig vervén vissza a' sultant, megtartanák az ország kul
csát. A' hadseregben kiütött járvány nyavalya kevéssel e' győzedelem 
után betegágyba vetette Hunyadi t , a' ki orvoslóji tanácsára Zimonyba 
vitette magát. El nem hagyta szenvedő bajtársát .lános barát 1s vigasz
talásai által lelkét támogatni, nyugtatni 's az örökkévalóságra készíteni 
meg nem szűnt, inig Aug. I I . 1 150 véget nem vetett a' halál ama 'd icső 
bős életének. Ezolta soha mosolygás nein láttatott János barát képén, 
lankadtság fogta el t es té t , és megbetegedvén, elhunyt ő is két hónap 
mnlva Újlakon és szerzetének ott lévő klastromában temettetett el. 
Honfiúi azt jegyzi meg felőle, h o g y , midőn meglátogatta volna őt egy
kor Hunyadi János mind a' két fijával, János barát az ifjabbiknak, 
Mátyásnak, jobb felül, az idősebbiknek , Lászlónak, pedig bal felül adott 
helyet; és midőn Hunyadi János tudni kívánná okát ezen szokatlan
ságnak, azt felelte1: hogy László korán való halála miatt nagyra nem 
fog emelkedhetni, Mátyás ellenben királyi méltóságra j u t , hadi dicső
ségére nézve Nagy Sándorral fog vetélkedni 's a' kereszténység erős 
paisa 's oltalma lesz , ő tehát már most tiszteli benne jövendő nagy
ságát. Fúbri  Fúl. 

C A P I T A r. I S, 1. T Ő K F. P Ú N Z, 
C A P I T O r, 11; M, a1 hajdani Romának capitolinus hegyén , melly 

Romának hét hegye közt legkisebb volt 's elébb saturninus és tarpejus 
hegynek neveztetett , álló vára volt. Talpkövét K. e. 614 észt. Tar 
quínius Piiscus tette l e , hanem csak a1 királyok kiűzetése után let t 
egészen kész. Sylla idejében dühösködött polgári egyenetlenségek 
alkalmával leégett, hanem a' tanács ismét felépíttette. Hasonló sorsra 
jutott még két ízben, midőn Vespasianus és Domitianus építtették fel, 
és pedig az utolsó igen pompásan. Ugyan e' rendelte a' capitoliumi já
tékokat is. Dionysius leírása szerént a' templom kivül álló oszlopaival 
200 láb. hosszú 's 185 1. széles volt. Tiilajdonképen 3 templomból állott 
az egész •épület, mellyek Jupiternek, Janónak és Minervának szentel
tettek 's kőfalakkal voltak egymástól elválasztva. Tágas porticusában 
vagy tornáczában vendégeskedett a' nép a" triumphusok alkalmával. 
Jupiter képe aranyból 's elefántcsontból cs 'nálva, egy székben ü l t , 's 
Romának régibb idejében Teresre festett agyagból volt készítve, hanem 
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Trajanug aranyból öntetté ki. A' templom rézzel volt befedve, mellyet 
Q. Catulus megaranyoztatott. Hasonló minemüségü volt a' kapu is. Egy 
szóval pazarló bőkezűséggel fordított Roma mindent erre az épületre, 
a' mi csak pompássá, fényessé és gazdaggá tehette azt. Csak a' fedél 
megaranyoztatása 12,000 talentumba (mintegy 12 mii. tallérba) került , 
a' honnan a' Romaiak az épületet aranyosnak is nevezték. Homlokán 
egy quadriga (négy lovas szekér) á l lot t , elébb agyagból , azután meg
aranyoztatott rézből. A' templom temérdek , ajándékból gyűlt kinccsel 
birt. A' status legnevezetesebb Írásai 's a' sybillinus könyvek itt tar
tattak. A' mai Capitolium (Campidogliq), melly a' régi helyén á l l , uj 
épület 's Angelo Mihály rajzolatja szerént van épülve. Főkapujának 
igen pompás tekintete van, hanem magok az épületek, az ahhoz értők 
ítélete sze rén t , Angelónak csekélyebb becsű munkájai közé tartoznak. 
Az uj Capitolium három főépületből áll (legszebb a1 romai senator 
lakhelye) , mellyek nem lepik el egészen a' capitolinus hegyet. Ju
piter Capitolinus hajdani templomának , mellynek oszlopai közül egyné
hányat még most is lehet lá tn i , omladékain most Sz. Ferencz szer
zeteseinek egy klastroma áll. L—ú. 

C i p i r u r . A T i o . A' népgyűlések vagy más községek végzései 's 
egyezsége hajdan c a p i t u l u m vagy c a p i t u l a r e n a k neveztettek. 
Capitulálni tehát annyit tesz mint alkura lépni, egyezséget kötni. Innen 
capitnlatiónak mondjuk 1) valanielly megszált városnak, várnak vagy 
egyéb erős he lynek , avagy megszorított seregnek bizonyos feltételek 
mellett való megadásá t , melly egyenesen ellenkezik a' fegyverletétel 
azon esetével, midőn a' győztes kényétől (discretio) függ a' következő 
bánásmód kiszabása. (Vö. ALKU.) 2) A' katonai szolgálat idejének meg
határozását teszi. Ez kétféleképen történhetik meg; az országállitot
ta seregek szolgálati idejét országos törvény vagy fejedelmi rendelés 
szabja k i ; a' szabadakaratuak pedig addig tartoznak szolgálni , a' men
nyi időre a' táborozás alkalmával egyezség mellett válalkoztak. Ez 
privát , ama ' pedig közönséges capitulatiónak neveztetik. 3) A1 német 
császárok capit. I. VÁLASZTÁSI CAPITULATIO. 

C A p o n ' I S T R I A S (János, gróf), Görögország elölülője, azon kor
máhyfiak sorába t a r toz ik , kik a' cabinet fátyolába burkolódva fáradha
tatlan munkálódásokat mindenek szemei előtt elrejteni tudják , annyira, 
hogy azt csupán csak azon föld változásaiból lehet megesmérni, a' mel
lyen munkálódnak. Capo d' Istrias l^Oban szül. Corfuban, hol apja or
vos volt, 's az orvosi tudományt Velenczében tanulá. Midőn az orosz se
regek a3 ioniai szigeteket 1709ben elfoglalták , ap ja , Capo d' Istrias An
tal Maria , lett az országlás feje, de minekutána a' szigetek a' tilsiti bé
kekötés következésében 1807 újra Francziaország alá kerültek , orosz 
szolgálatba lépett. Utóbb visszatért Corfuba, senator lett ugyan ott 's 
Aprít. 17kéri 1821 holt meg 80 éves korában. Fija Oroszországban ma
radt , a' hol elejénte gróf Rumjanzoff bureaujában, azután pedig az orosz 
követségnél Bécsben kapott szolgálatot. 1812ben a' dunai hadi sereg
n é l , mellynek vezérlését admiral Tschitschagoff vévé ál ta l , vitte a' di
plomaticai ügyeket. Egyesülvén ezen sereg a' Francziák hátrálása után 
a' nagy orosz hadi sereggel , a' császár szemei előtt vivé Capo d' Istrias 
a' főtáborban szintazon levelezési ügyeket 's annyira megnyeré feje
delme bizodalmát , hogy azontúl a' legfontosabb statustanácskozásokban 
használtatott 's a' külső ügyek osztályában statustitqknokká té te te t t . 
Nagykeresztese lőn a 'Wlad imir  , vitéze a' Sz. Anna , nagykeresztese 
az austriai cs. Leopofd 's a' burkus királyi veres sasrendeknek. 1813
ban orosz követ volt Sclvweizban ?s az austriai követtel alkudozott ezen 
köztársaság uj viszonyai felől. Innét Septemberben 1814 Bécsbe ment 
mint orosz meghatalmazott a' békegyulésre, Napóleon visszatérte után 
pedig 1815 Francziaországba, a' szövetségesek fő hadi szálasára. Az 
1815 Nov. 20kán kötött párisi egyezséget 'ő irá alá mint orosz császári 
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meghatalmazott 's azután visszatért fejedelmével Szent P^iervárába, 
hol a' statustanács foglalatosságaiban legmunkásabb részt vett. Nagyon 
sokat fáradozott a' ioniai szigetköztársaság helyreállításában, az orosz
országi statusvallás fentartásában a' Jesuiták patvarkodásai ellen '» 
a' Görögök kiszabadításában a' török iga alól. Midőn azonban Oroszor
szág a'Görögök felkelését kárhoz ta t ta , és STROGALNOF*' (1. e.) konstan
tinápolyi követségi helyéről eltávozott, gróf Capo d' lstrias is kilépett 
hivatalából 1822 's Németországban és Schweizban, legtöbbnyire Genf
ben, tartózkodott mint privát ember. Görög ifjakat neveltető 's nemesen 
gyámolitá a' Görögök ügyét , maga legnagyobb takarékosságban élvén. 
1827 nevezték ki a' Görögök országiások elölülőjének, érre Jul. 12. 1c
monda a' muszka szolgálatról 's a' következett év Jan. 22kén kezdé ma
gas hivatalát Aeginában. (L. GÖRÖGÖK LÁZADÁSA.) • Z.Í . V. 

C A p p A no c i ÁN A K a' hajdani világban Asiának egy nevezetes tar
tománya neveztetett , melly régen híres királyság volt 's nyűg. . .Lyra. 
oniátói, délre Ciliciától és S) riától, keletre Armeniától vagy Örményor
szágtól, 's éjsz. Pontustól (tataroztatott, A1 persa időszakaszban a' 
Cappadocia név még szélesebben terjedt ki 's a' í lalys és Euphrates 
közt fekvő földet foglalta magában. Az első folyó által Phrygiátói és 
Paphlagoniától , az utolsó által Armeniától választatott el. Későbben 
Pontus is hozzá számláltatott. A' Persák, Strabo szerént, két helytartó
ságra (satrapaságra) osztot ták, mellyek NagyCappadocia (a ' későbbi 
tnlajdonképen vett Cappadocia) és Kis*Cappadoeia (melly későbben Pon
tusnak neveztetett) nevet viseltek. Ez a' felosztatás mindazáltal nem 
tartatott meg mindég szorosan. A' persa satrapák utóbb királyi névvel 
uralkodtak 's néha függetlenekké tették magokat. Xenophorinak Asiából 
való hites visszavonulásakor, ugy látszik , mind a1 két Cappadociu Mi . 
thridates alatt vol t , a' ki az ifjabb Cyrus partütésében részt ve t t , de 
tartományát megtartotta 's Cyrus tökéletes megveretése titán ismét 
persa felsőség alatt volt. NagyCappadocia rosszul mivelt. tartomány
volt 's a' természettől is kevés jóval ajándékoztatott meg'; pusztaságai 
leginkább csak juhok legelőjinek használtathattak. Éghajlatja kietlen 
vala, 's mivel fara nézve szűkölködött, a' lakosok házai alacsonyak 'u 
rosszak voltak. Mazaka nevii fővárosa is inkább hasonlított táborhoz, 
mint városhoz. A' Cáppadociaik, l kik a' nyelvekre nézve hozzajok ha
sonló Syriaiaktól való megkülönböztetés végett Leueosyriisoknak (fejér 
Syriaiaknak) is neveztettek, ostobáknak 's ravaszoknak tartattak. L—ti. 

C A P R I , a ' nápolyi öböl torkánál lévő kicsiny sziget, két mész
hegyből 's egy jól mivelt völgyből áll. Olaj és bortermesztés , fürj
fogás és halászat 3000 lakosainak főfoglalatossága. Capri városában 
hajósoskola van. A' fürjfogásból bejövő jövedelem a' caprii püspöké. 
Capritól egy kőszikla fal által választatik el Anacapri, 1600 láb. magas, 
3500 lak., a' hova Ö22 kőlépcsőn lehet felmenni a' sziget alsó részéből. 
A' Romaiaktól Capreaenek neveztetett. Atigustns a' Nápolyiaktól becse
rélte, hogy mulatóhelyévé' tegye, mindazáltal soha sem használta. Ellen
ben Tiberius életének utolsó hét esztendejét a' legutálatosabb fajtalanság
ban itt töltötte el. Palotájáaak omladékait még most is lehet látni. L~~ú. 

C A P R I C C I O (caprice), olly muzsikai da r ab , mellyben a ' szerző 
gondolatinak kivitelét 's folyamatját inkább önkényének, mellynek azon
ban eredetinek 's tűzről pattantnak kell lenni , szabad reptéré bizza, 
hogysem azokat valami határozott nem szoros rendje és formája közé 
korlátolná. E' nemben K. M. Weber sokat tett. Ezen szabadabb forma 
czélirányosan használtatik a' gyakorló daraboknál , mellyekbe a' legkü
lönösebb 's legnehezebb ékesitéseket i s , csak egyébiránt a' muzsika
szer vagy hangok természetével ne ellenkezzenek , be lehet vezetni. Az 
illy darab már nevénél fogva is eredetiséget és szabad képzeletet ki
van. J, 

C A P R I  V I C A T I 0 , 1. F I O E , 
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C A P Ü A , megerősíttetett város Nápolynak Terra ii Lavaro nevű 
tar tományában , a' Voltiirnonál, egy érsekkel , katonai oskolával "és 7300 
lak. , 1 órányira a' hajdani Capnától , inellynek omladékaiból építtetett 
fel a' 9 száz. A' régi Capua, egy a." legszebb 's legkellemetesebb vá
rosai közül Olaszországnak, olly nevezetes hel}' vol t , hogy Romával 
's Carthagóval hasonlittatott öszve. Ezt tette lakhelyévé Hannibál a' 
Cannaenál történt ütközet után 's azt Ígérte nek i , hogy Olaszországnak 
fővárosává fogja tenni, a1 honnan egyesült a' város Hannibállal a' Ro
maiak ellen; de 5 esztendő maira ismét romai felsőség alá hajtatott. 
A' Vandálok által elpnsztittatott; Narses ismét felépít tette, hanem a' 
Longobárdok által viszont másodszor is lerontatott. Még most is le
het itt régi epületek maradványait látni. L—ú. 

C A P L! C 1 N U S 0 K , 1. F ü A N C l S C t N U S Ó K. 

C A P U T H O R T O D M (halálfej, holtfej), a ' chemiciis műszava ' s azon 
maradékot je lent i , melly a' száraz lecsepegtetés (destilffttio) után a' rc
tortában m a r a d , mivel többé semmi száló substantiát nem nyújt, akár
mint tüzeljenek is alatta. 

C A R Á C A I , L A (Antoninus Bassianus), idősb fija Severus császárnak, 
188 K. u. született Lyonban, már 13 észt. korában uralkodótársnak 
fogadtatott a tyjától , 's még is ennek élete ellen leselkedett. Severus 
211 megholt 's utána fijai , Caracalla és G c t a , közösen öhék fel a! bí
bort. A' két testvér gyermekség olta gyűlölte egymást A' Caledoniu
sok ellen indított háborút becstelen békével végezték. Azután fel akarták 
magok közt a' birodalmat osztani; de anyjok, Júl ia , és az ország na
gyai meggátlák szándékokat. Ezzel Caracalla gyilkolás által ákara meg
menekedni öccsétől. Néhány füstbe ment próbák után öszvobékélni aka
rást szinelvén, kére íinyját, cselekedje, hogy szobájában öccsével ta
lálkozhassék. Geta megjelent és az e' végre rendelt centurióktól any
ja ölében döfetett keresztül. A' testőrzők, gazdag ajándékok által reá 
b í rva , Caracallát egyedül való császárnak, Getát pedig haza ellenségé
nek kiálták. Getának mind gyermekei t , mind Garatjait megölető a' 
zsarló. Dio a' leöldöstek számát 20,000 teszi. Hanem testvérének gyil
kosai közill is sokat elvesztettet , azt pedig az istenek közé számlál
tatta. Sylla volt példánya, kinek sírját helyié állíttatta. Ő is, mint e
zen dictator, határtalan bőkezűséggel gazdagitá a' katonákat , mire vé
getlen zsarlásai és ragadozásai nyújtottak eszközt. Kegyetlen lévén, mint 
Caligula és Nero, de butább mind a' kettőnél, a' tanácsot és népet egy
iránt gyiilölé és inegveté. Telhetetlenségből birodalma minden szabad 
emberének romai polgári just adott és Aegyptusiakat ő vett fel először 
a' tanácsba. Nagy Sándor , kit külsejére nézve utánazot t , és Achilles 
falának tisztelete tárgyai. Hiúmba ment, homerusi hősének sírját meg
nézni , és legkedvesb szabadosát, Pes tus t , méreggel éteté meg, hogy 
Achillest Patroclusért volt fájdalmában utána/hassa. Galliai táborozá
saiban még botorabbnak mutatá magát Caracalla, mikor mindenféle ke
gyetlenséget elkövetett. Azután a' Rajnán keresztül a' Cattok és Ale
mannok tartományába ment. A' Cattoktól meggyőzetvén, csak neveze
tes váltságbérért eresztetett vissza a' folyón. Az Alemannok földjé
re frigyesképen lépett és rajta várakat építtetett. Ezzel öszvehivatá az 
i f júságot , mintha zsoldjába akarná venni , azonban hadjai által kö
rülvétető 's levagdaltatá. Ezen nagy tet téért vévé fel Alemannicns ne
vezetét. Daciában nyeit valamit a1 Gotbok ellen. Artahanussal, a' Per
sák királyával , mivel kívánságára reá állott, békét kötött Antiochiában. 
Abgares t , Edessa királyát 's Roma frigyesét, Antiochiába hivalá, vasra 
vereté és országát elfoglalá. Hogy Vogesessel, az örmény királlyal, hason
ló hitszegéssel bánt , fegyvert regadtak az Örmények 's visszaverték a' 
Romaiakat. Caracalla ezután Alexandriába ment megfenyíteni a' lako
sokat , hogy ellene gúnyolódni merészkedtek. A' nagy öldöklésre készül
te közben Serapisnak áldozatot tett és NagySándor sirhalmát meglátó
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ga t ta , hol császári diszjeleit áldozat gyanánt hátrahagyá. Epre néhány 
nap és éjjel öldözteté 's kiraboltatá a' lakosokat, maga e' vérengést 
Serapis templomának tetejéről nézvén, mellyben a 'néhány évvel elébb 
öccsére feait gyilkot letevé. A' Parthusok meggyőzéséért triumphust tar
tani vágyván, azon szin a la t t , mintha Artabanus megtagadta volna tő
le leányát, feltörte a' békét. Az országot védelem nélkül találá, kirab
lá 's Medián keresztül a' fővároshoz kezeli te. A' Parthusok, áltkelvén 
a' Tigris folyóján, a' hegyek közé vonták magokat 's a' jövő éven min
den erejekkel a' Romaiakra készültek rohanni. Caracalla nem várta he 
őket , hanem visszament Mesopotamiába a' nélkül, hogy parthus sereget 
lásson. A' tanács , mellynek napkelet megigázását j e l en t é , diadalmi 
pompát rendelt neki '» Parthicus melléknevet. Tudósíttatván a' Pa r thu 
sok készületéről, meg akarta újítani ellenek a' háborút , hogy Macrinus
tól, a' testőrzők főtiszjétől , kit megsértett, Edessában Lunus tem
plomába mentekor megöletett (217). Caracalla llomában nagy emlé
keket , nevéről nevezett jeles ferdőket és Severus tetteit dicsőítő dia
dalmi kaput építtetett. B. L. 

C A R A C A S vagy Venezuela, 1810ig spanyol főkapitányság, azután 
a' Miranda alatt harctoló felzendültek csatahelye; későbben a' MOKII . 
r,o (1. e.) vezérlése alatt lévő sganyol seregekkel küszlfödő Bolivár harcz
mezeje volt , 's 1821 a' COLOMBIAI SZABAD STÁTUSNAK (1. e. 's DHXAMK
RIKAI REVOLUTIO) alkotó részévé lett. Caracas az aequator 's az éj. sx. 
12° közt fekszik , Délamerikának éjszaki partjain az atlasi tengernél 's 
Oronoco vizénél. Déli határa lirasilia, nyng. UjGranada 's régibb előa
dások szerént 13,242 geogr. nsz. mf. és 900,000 lak. foglal magában, kik 
közt 220,000nél löbb Négerek 's az ősi lakosoknak több független nem
zetségei (Caraibek , Otomakok, Guaraunok 'sat.) vannak. Caracas tar to
mánya (3800 nsz. mf. 's 500,000 lak.) elejiénte az Angsbnrgban lakó hí
res \Velserek tulajdonja volt, kiknek a z t , mint a' castiliai korona feudu
m á t , adósságért engedte által V. Károly. Ezek a' tartományt 1526 vet
ték birtokokba, de 20 esztendő múlva felhagytak vele, mivel az oda kül
dött német katonák kegyetlenségeik 's telhetetlenségek által a' coloniát fe
lelte megrongálták. Eghajlatja, jóllehet a' tartomány az aequator alá be
nyúlik, hév ugyan, de nem s/.envedhetetlenül; mivel nyugotról délnek ke
resztül megyén raj ta, 10—20 mf. szélességre , az Andeseknek egj á g a , a' 
Sierra de Merida, melly 4000—14790 láb. magasságra emelkedik fel 'a 
végre a' Trinidad szigetével szemben ellapul. Caracas nevii nevezetes ke
reskedő és fővárosa (31,000 lak. 's egy universitással), érseki lakhely, 
15 órányira fekszik a' tengertől, a' la Silla S400' magos hegyének tövé
ben , a' Guayra vizénél, melly a' laguayrai (Guayre , város 4000 lak.) 
nem igen bátorságos kikötőnél a' tengerbe ömlik, 2760 1. magas térségen. 
'S innen van Caracasnak csaknem mindég egyenlő 's kellemetes levegő
je. Kgész esztendőn által 76—85°on áll Fahrenheit hévségmérője 's 
ritkán száll le télen 52°ra. Dél felé a' hegyek széllelágazó lanc/al köz* 
nagy térségek vannak, mellyek Llanos nevet viselnek 's igen jó legelőjök 
a' városi lakosok számos és csaknem vad csordájinak Caracasnak tele az 
Áprilistól Novemberig tartó esős idő , midőn áltáljában véve minden nap 
három órányi ideig esik az eső és pedig olly nagyon, hogy a' folya
mok (az Oronoco 's mellékvizei) a' tartományt messzére elborítják. A' 
föld termékenysége rendkívül nagy. Keleti oldalán fekvő roppant erdeje 
felesleg való építésre szükséges fát ad, melljet mindazáltal a' begyeken 's 
vizeken keresztül nem lehet elszálitani 's más tartományokba kivinni; 
sőt az asztalosmunkákra 's szép házi eszközökre igen alkalmatos 's leg
becsesb fából is csak igen keveset szerezhetnek meg az idegenek, az 
említett nehézségek miatt. Az erdők bőven teremnek vaníliát, kosenillt, or
vosi szereknek való plántákat, szurkot és balzsamot; hanem az Kuropaiak 
alig tudják azon fák neveit, mellyek azokat adják, 's a1 lakosok még ed
dig csaknem semmit sem ügyeltek földjük gazdagságára, kávét , pamutot, 



10 CARACCJOU CAHAFFA 

kakaót , indigót , czukorpláuut és dohányt mindazáltal elkezdettek már 
plántálni, 's a' Varina.i és Mmacaibokanaster esmeretes. A' gyöiigyhalá
•*at, melly a' 10ik száz. 800,000 piaster jövedelmet vitt b e , igen el van 
mellűzve. Legjobb kikötője, Portó Cavallo, igen egészségtelen, mocsáros 
tájékon fekszik egy félszigeten. Ezen hasonlóképen jól megerősíttetett 
wuosnak 8000 lak. van. Azon földinduláskor*, nielly Mart. 20. 1812 
*' tartományban 300 mf.re dühösködött, Caraeasban és Gnayrában 14,000 
ember ves/.ettj el. 1S2Ü Paez (vezér alatt egy párt egyesült benne, melly 
a' colombiai köztársaság polgári alkotmányának szövetségformát akart 
adni. L—ú. 

C A R A C C I O M (Lonis A'ntoine de), 1721 szül. Monsban r é g i ' s híres 
nápolyi nemzetségből. Társalkodási kellemet fényesen fogadtaták Olasz
országban, mellyet tanulása végezetével legelébb utazott be , 's jelesen 
igy XlV. Benedek és XIII. Kelemen udvarától. Innen Német 's később 
Lengyelországba fordult , holott a' korona egyik főbb tisztviselőjének, 
Rewsky (Rzewttsky) berezegnek, gyermekeit neveié. Végezvén e' neve
lést , Parisba ment. Kiadá itt „Letlres du l'ape Clément Ali'."
(legelébb 1775. 4 köt . ) , mellyekkel nem csak Francziaországot, hanem 
jó ideig egész Európát e lámitá , minthogy sokáig csakugyan a' pápától 
irattaknak hivék 's igy a1 legforróbb részvéttel olvasák. Szelid bölcse
ség , nyájas, szíves morá l , értelmes elvek 's finom izlés tetszettek a' 
könyvben. A' franczia zendülés Ct minden vágyottjától niegfosztá. Azon
ban a' convent 1705ben 2000 livre élelempénzt rendele számára, melly 
őt a' szükségtől folyton megóvá 1803ig, niellyben megholt .— M a r q t t i s 
C a r a c c i o l i (szül. 1711.), k inevet az enoyclopaedistákkal, jeleseit D'A
lentbertés Marmontellel való szövetkezése által hozá köz esnteretbe, a' 
XVII I . század közepén nápolyi követ volt Londonban 's Parisban. Finom 
észnek tár ták itt ezt is 's az akkori olly igen niivelt párisi kö
rök díszének. Alig van „Mémoi res" ezen időből, niellyben C. említve nem 
volna. Utóbb siciliai vicekirály lett 's 1780 holt meg Palerntóban. C a
r a . c i o c l i F r a n c e s c o , ltoccaromana herczeg testvére S igen jeles ná  ' 
polyi admi ra l , Toulonitál 1793 a5 bátorságnak és é r e t t , okos kormány
nak jeleit adá. 1798 a' nápolyi tengeri erőt ő vezeté Palermo a l á , hova 
a' királyt Nelson vezette angol hajón. Az udvar megvetéssel fogadá a5 

derék , díszes tehetségű Ct 's értésére adá , menne bízvást Nápolyba 
vissza. C. visszament 's a' köztársaság szolgalatjába lépett. Kitüntető de
rékségét itt i s , mert kevés hajóval vissza, tudá verni a' kiszálani készült 
angolsiciliai sereget. De midőn Rnffo 1799 Nápolyt bevet te , C. a' capi
tulatio megszegésével letartóztatott "s a ' j u n t a á l t a l , mellynek SPKZIA
BK ( 1. e.) volt elölülője, halálra Í tél tetet t . Fregatja árboezán hala meg; 
testea 1 tengerbe vettetek. Halála mocsok marad Nelson fényes nevén. 

C A R A C T I Í K , olly maszkok, mellyek nem dominóban, hanem va
lantelly rendnek utánzott közönséges öltözetében jelennek meg. C h a r a 
c t e r m a s z k o k n a k mondják sokszor a ' társa lkodásban. 

C A R A K A v. C a r a f f a (Michael) , a ' most élő olasz muzsikaszer
zők legkedveltebbjeinek egyike , szül. Nápolyban 1787 polgári szüléktől. 
Tanult a' nápolyi eonservatoriumban Fenarolli alatt 's Parisban létében 
Cherubiiii után képzé magát. Szerzeményei kel lemesek, és eredetiek; 
azonban sajnálni l ehe t , hogy már Rossini utánazására hajlik. Daljátékai 
közt az „Opera seria" és „Gábrielé de Vergi." legtöbb tetszést nyer
tek. Barbajával 1823 Bécsben is volt 's ott „A6ufar"ját előadatta. 
C. igen jeles énekszerző. J. 

C A R A K K A (Antal), nápolyi születés, hadvezér I.Leopold császár és 
király szolgalatjában. Részt vett Bécs felszabadításában a' török megszá
lás aló! 1083 és Buda vára visszavételében 1686; egyébként pedig job
bára felső Magyarországon munkálódék Tököli Imre ellen. A' magyar 
nemzet gyűlölője , a' honi polgári alkotmány és törvény megvetője, a' 
buta erőszak és durva kíméletlenség kedvelője, rémítővé 's átkossá te t te 
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neve emlékezetét a' magyar nemzetnél, főképen mint elölülője; az eper
jesi vérengző itélő széknek. Mert Kuda visszavétele "s Tököli hatalmá
nak elnyomatása után a' rettentés eszközét javalta ő a' bécsi ország
ló széknek a' pártütés gyökeiéinek kiirtására 's magát ajánlotta rémi
tői'il. Eiinél fogva kény, nem pedig törvény szerént egy itélő szék szer
keztetett öszve a' következő 13 személyből: Caraffa Anta l , elölülő; 
Wallis, főhad vezér, eKiliilő helytartója; Pelsőczi György, királyi ügyek 
igazgatója; Megyeri Gábor, Sáros vármegyei nemes; Szentiványi László, 
későbben gróf; Fischer Mihály , a' kassai kamara adminislratora; Med
veczki Mátyás; Jnliani 's Frideri Péter , Olaszok; Braheim Wilhelm, Har 
ter Mihály, eperjesi tanácsbeliek ; Görtz Már ton , a' városbeli őrizet 
nagya ; Biirghart Mátyás , katonai ügyviselő. Ez az itélő szék Febr. 
1 napján, 1687 kezdette el nmnkálódását Eperjesen az á l ta l , hogy soka
kat elfogatott és maga elejébe hurczoltatott, a' hol a' NagyVáradon 
tartózkodó Tökölivel 's a' Munkács várában Caprara által megszállott 
és bezárt Zrínyi Ilonával való levelezés és értekezés vádjával terhel
tettek. A' pervitel egészen katonai vala; a' kinos vallatás irgalmatlanul 
használtaték; a' kiszabott büntetés, legalább a ' n é g y első kárhoztatott
ra nézve, kemény és rémitő vala; mert elébb kezeik , azután fejeik vá
gattak l e ; testeik pedig felnégyeltetve különbféle helyeken faoszlo
pokra függesztettek. Mart. 5 fogva Sept. 21ig huszonegyen /végeztet ' 
tek ki. Vétkes voltok, mintha Munkácsra leveleket és pénzt küldöztek 
volna, Újhelyi, másképen Tábori Örzse nevű fajtalan személy állítá
saiban 's az eperjesi collegium helyreállítására tett péhzszedésben vet
tetett meg; holott Radics András, a' munkácsi várnagy, és Absolon 
Dániel , Zrínyi Ilona titoknokja, a' vár feladása után nyilván bizon3'ságot 
tettek arról , hogy sem asszonyok, sem ők az Eperjesen kivégeztetett 
szerencsétlenekkel nem leveleztek. Mások is nem kevesen elfogattak 
és szoros vallatással, sőt kínzással is zakla t ta t tak ; minekutána pedig 
semmi ki nem csikartathatott belőlök , pénzen kénytelenittettek magokat 
kiváltani, mint Ostrosith özvegye és Királyfalvi Roth J ános , a' kivel 
10,000 tallért fizettetett magának Caraffa. Felette nagy bosszonkodás 
és zúgolódás követte az eperjesi itélő szék tetteit, melíynél fogva elébb 
udvari parancsolat által felfüggesztetett munkássága, azután a' rendek 
panaszára 's a' jövendő királlyá megkoronáztatott 1 Jó'sef közbenjárá
sára véget vetett neki az lf>87diki posonyi országos végzés 0 czikkelye. 
Caraffától elvétetett a* felsőmagyarországi fővezérség, de hogy ezt 
kegyelemvesztésnek ne ta r taná , az aranygyapjú czimerrel t iszteltetett 
meg, és Munkács várának Zrínyi Ilonától való általvétele rábízatot t ; 
mit ő 1688 a* szokott durva kíméletlenséggel vitt véghez , jóllehet 
asszonnyal, még pedig előkelő, j e l e s , szerencsétlen asszonnyal, vala 
itt dolga. Ugyan ebben az esztendőben Erdélynek 1 Leopold oltalma 
alá való kerítését végre hajtotta, és a' Törököktől Lippa és Lúgos vá
rait elvette. Azután Lothringeni Károly herczeg alatt a' Rajnánál ha
dakozott a 'Francziák ellen ; végre Mart. 6. 169,1 megholt bécsi pompás 
palotájában. Pray szerént az ő nevével szokták a' magyar anyák meg
döbbenteni rivó gyermekeiket. Eperjesi tetteit megírta REZÍK János. 
(1. ezt.) Fábri Tál. 

CA R A I R E K  C AR A mi szigeteknek neveztetnek a ' kis Antillák ősi 
lakosaiktol, a 'Caraibektől , kik Ejszakamerikából Florida szomszédságá
ból belső háborúk miatt költöztek ezen szigetekre 's Guianába (Déli
Amerikában ,) a' hol számok a' szökevény néger rabszolgákkal megsza
porodván , még szabadságban 's az európai colonistákkal gyakori háború
ban élnek. A' szigetekből a' 18 száz. többnyire kiszorittattak, 's csak 
St. A^incenten és Dominicón vannak még , amott nevezetesen 100, itt 30 
veres caraibi famíliák. Szinek olajszin barna ; hanem orleannal mázolják 
be magokat, hogy a' bogarak csípése ellen bátorságban legyenek. Vitéz 
's bátor emberek és minden polgári alkotmány nélkül élnek. St. Vincent 
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BJrigete'n fekete Caraibek is vannak, kiknek sjtilleji néger rabszolgák és 
caraibi asszonyok. Számok 2000 háznépre megyén. E'/.ek feketebarnák, 
's jóllehet az Angolok ki akarták is őket küszöbölni, megmaradtak a' 
sziget azon részének, mellyben laknak, szabad bírásában. A1 caraibi 
tengernek határai éjsz. 's kei. az Antillák, délre az amerikai száraz, hol 
a venezuelai öböl van. L—u. 

C A R Í M A S (Victor Riquet, gróf), ezen régi :s a ' languedoci csator
na építésében vett részéről hires famíliának feje, 1791ben kivándorlót! 
"s diplomaticai követségekre használtatott mindjárt akkor a' franczia 
királyi herczegek által. A' restauratio u t án , Sept. 1814, követnek kül
detet t a' berlini udvarhoz; a' második restauratio után pedig pairré ne
veztetet t ki XV11I. Lajos ál tal . Jun. 18lü hasonló ranggal ment az au
Btriai cs. udvarhoz, minekutána a' burkus király az első osztályi veres 
sasrendet megküldte volna neki. — Második tes tvére , F e r e n c z J ó 
sef , szül. 1771 's mint nagybátyja, herczeg Chimay, örököse, felvéve 
c' czimet annak halála után. A' revolutio előtt tiszt volt a' Noailles dra
gonyosok ezredjében. 1815 az Ardennek departementja által a' követek 
kamarájába küldetet t 's itt az oppositióval voxolt. 1805ben házas
ságra lépett Tallien asszonnyal. (L. CHIMAV.) 

C A R A S C O S A (Mihály, báró). Ezen generál, ki Nápolyország ujabb 
történeteiben nevezetessé l e t t , Siciliában szülétek 's önmagának köszöné 
felemeltetését. Midőn Ferdinánd király a' franczia] seregek előrenyomu
lása miatt Siciliába men t , 's generál Mack megveretése után (1798) Ná
polyban az ugy nevezett parthenopei köztársaság kikiál tatot t , akkor ő 
is a' köztársasági felekezettel tartott. De csak hamar visszafoglalás a* 
royalisták cardinal Ruffo vezérlése alatt a' fővárost, 's Carascosa ek
kor a' köztársasági országlás pártfogójinak 's tisztviselőjinek, kik a' 
Castel d' Uovóban egyezség mellett adák meg magokat , majdnem kö
zönséges száműzetésekből kihagyatott. Midőn a' Francziák 1800 Nápoly
ba újra benyomultak, bataillouvezér lett az első lineagyalogezredben, 
mellyet Bonaparte Jósef állított f e l , kinek zászlóji alatt Spanyolország
ban nagyon megkülönböztette magát. Visszatérte után Joachim (Murát) 
fokról fokra emelé őt a' katonai méltóságokban ; 1814ben egy osztály
sereget vezérlet t , melly az Austriaiakkal együtt a' Francziák ellen har
czolt. 1815ben az Austriaiak ellen vezeté a' nápolyi sereg egy osztályát 
's a' többi nápolyi generálokkal együtt aláirá a' casalanzai katonai egye
zés t , mellynél fogva a' nápolyi sereg fegyverét letevé. Kitörvén Jul. 1820' 
a' nápolyi sereg egy részében a' katonái lázadás , ó maga vezérlé, mint 
hadi minister, a' lázadás elnyomására rendelt seregosztályt 's előre nyo
mult ezzel a' Ter ra di Lavoro határáig. De mivel késett ellenkezójit a' 
királytól még el nem pártolt sereggel megtámadni , saját csapatjában 
is kiütött a' lázadás. Utóbb maga is részt vett a' revolutióban, midőn 
ugy látszott, mintha helyben hagyná a' király a' constitutionalis okfeje
ket. Az austriai hadak betörésekor jókora sereg bízatott Carascosa ve
zérlése a l á , hogy azzal a' Terracina felől Nápolyba vezető utat védel
mezze. (L. ARRUZZO, NÁPOLYI RKVOMJTIO , és PKPK.) Hanem a' Sul
monán által előrenyomuló Austriaiak az ő állását megkerülték, mellyre 
serege szétoszlott. Mint a' nápolyi revolutio egyik főelőmozditójának el 
kel le t t vala fogatnia, de Barcelonába szökött, Azolta Angliában él szá
műzésben, 's \,Mémoires hittotiguet, po/itir/ues el militairet sur la rí
volution du royaume de Naples en 1820." (London 1823) czimü munkát 
i r t , mellynek történetírási 's katonai becse van. Zs. G. 

C A R A V A G G I O (Michel Angelo), 1 . M e n t ő i . 
C A R A V A G G I O , 1. C A L O A H A (Polidoro) 
C A R B O N A R I (Szénégetők), egy politicai, szélesen kiterjedő, titkos 

társaság neve Olaszországban. A' Londonban 1821. kijött „Memoirt of 
the tecret societies of the Sulh of Italy, particiilarly the Varbemari: 
triíinfotedfriMit the originál ütunímcript'' szerént a' Carbonaiia elébbi 
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rejtekéből 1818 lépett elő. Vannak nyomtatásban kijött útmutatásai , a1 

különféle rangokat illető catechismusai, rendszabáaai, szertartásai ' s a ' t . , 
inellyck azonban a' dolognak csak egyik o ldalá t , nem pedig a' főknek 
titkos játékát 's az egésznek valóságos szellemét ábrázoljak. Egy mesés 
hagyomány szerént azt biszik, hogy őket 1. Ferencz fianczia király ala
pította, melly miatt innepeiken annak egészségéért isznak. Őket azon 
lázadásokkal, inellyek a' német parasztok közt a' IC század elején ki
ütöttek , vagy épen Angolország normann királyainak hires erdei' rend* 
szabásaival öszveköttetésbe hozni, valóban nagy merészség, de feltévén, 
hogy tagadhatatlan régiségeknél fogva a' Waldensiseknek szakadéka lehet
nek : ugy vallásos characterek , melly a' keresztény tudományok evangé
liumi tisztaságát 's a' hagyományok megvetését tárgy azzá , könnyen 
magyarázható lenne. Botla a1 „Hist. d' Ilalieui czimil munkájában ugy 
adja elő: hogy a'republicanusok Joachim uralkodása alatt, mind a' Fran
c/.iák, mind Ferdinánd ellen egyforma gyűlölséggel viseltetvén, a 'hozzá
férhetetlen abruzzoi barlangokba futtottak , ott titkos szövetségbe állottak 
's magokat Szénégetőknek nevezték. Fejek, Capobianco, nagy szónoki 
tehetséggel birt. Czéljokat ezen kiáltással fejezték ki : „Bosszút a' far
kas elnyomta bárányér t !" Ferdinánd és Karolina a' Francziák ellen vé
delmeket kikérték, 's e' végett berezeg Moliterni, szivében maga is 
jepublicaniis, küldetett hozzájok. Gróf Orlofl", (lásd Nápolyról ir t mun
káját) a' Carbonarik felállítását vagy inkább felélesztését Karolina 
siciliai királynénak tulajdonitjaj mások azt tar t ják, hogy a' társaságnak" 
mostani fontosságát az elébbi poiitiaminister Maghella adta volna. Mag
hella, gennai születés, a' liguriai köztársaság ideje alatt politiaminister, 
ennek Francziaországgal történt egyesülése után pedig a' dohányszálitás 
igazgatója vala. Midőn Murát a' nápolyi királyi székre lépet t , őt a' 
politianiinisleriumba helyezteté, sőt Salicetti elmente után ministernek 
is tévé. Knnek minden iparkodása az egész Olaszország egységére 's 
függetlenségére vala irányozva; e' szempontból használta ő a' Szénége
tőket i s , kiket újonnan formált és kiterjesztett. Már 1812 erőlteté urá t , 
hogy Napóleontól elállván , Olaszország szabadságának's önállásának zász
lóját emelné fel. Azonban csak azon rövid ide ig , mig ezt Murattól r e 
ményiének , segítek őt a' Szénégetők , kik e' mellett főképen' törvényes 
alkotmányt kívántak. De Murát nem csak sógorát értesité Maghella czél
zásairól, hanem a z t , mint született Genuai t , Francziaországnak ki . is 
adta, hol egy darabig politiai felvigyázás alatt élt. 1815 azonban isméi 
Olaszországba jö t t , hol leginkább a' Murát által elfoglalt pápai birtokokat 
lovalta. Murát elűzése után az anstriai seregek egy magyar várba hoz
ták , honnan a1 sardiniai királynak kiadatott , 's minekutána FenestreL
lesben esztendeig fogva ült volna, ismét szabad lábra tétetett. A1 Car
bonarik szertartása a' szénégetőktől vétetett. Az erdőnek farkasoktól való 
tisztítása (küzdés az elnyomás ellen) talpköve hitformájoknak. Ez alatt 
elébb csak a' külföldi uralkodástól való szabadulást érték , de utóbb de
mocratiai 'santinionarchiai gondalatok fejlettek ki,mellyek talán csak a' főbb 
ranguakkal közöltettek. Magok közt egymást jó sógornak hiják. A' másod 
rangbeliek Pythagnraetisoknak hivattak 's beavatásokkor „minden tyrannus
nak gylllölságet" esküdtek. A' harmadik lépeséről, noha annak létét kelleni 
nem lehet, kevés lett nyilvánossá. Találtatik nyoma még egy negyedik 
lépcsőnek is. Az egész rendnek közönséges egybekötése és igazgatása, 
ugy látszik , nem jött tökéletességre. Egyes helyek szövetkezései, mil
lyenek a' legkisebb városokban is voltak, öszveállának ugyan , de csak 
a' tartományok szerént. A' gyűlés helyét sátornak (baracca), környékét 
erdőnek, a' sátor belsejét szénái ulásnak (rendita) hiják. Egy egész tar
tomány iis/.ves sátorainak egyesülete köztársaságnak neveztetek 's 
leginkább a1 tartományok régi nevezetét viselte; p. o. nyugoti Eu
cania a' principato citrában (állott 182 sátorból , főhelye volt Sa
lernoj a 'kele t i lueaniai köztársaság , Basilicatában, a 'hirpiniai, dauniai 
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köz társaság 'sat. A' nápolyi és salernoi fósátorok (/illa vendita) igye
kezének ugyan a' rendnek közönséges igazgatását legalább az or
szágban megállapítani, de ngy tetszik , ez sem fejlett egészen ki . 
Azonban, mennyire el volt a' nép készítve e1 dologra, megtetszik abból, 
hogy a' rend mindjárt ujabb megállapítása után 24—30,000 tagot szám
lált 's egész Olaszországban olly hirtelen elterjedett , hogymin t mond
j á k , csupán Mártiiig havában 1820 650,000. uj tagot avatott be. Egész 
városok állottak hozzá, 's a' kis Lanciano városkában 1814ki Martius
ban már 1200 fegyveres tagjai valának. Természetes , hogy a' felvétel
nél sok nehézséget tenni nem lehetett; a1 honnan köz tudományra raga
dozásból élősködők is Carbonarik l e t t ek , 's azon áll í tás, mintha az illye
neket már maga a' felvétel megjavította volna, nem nagy hitelt érdemel. 
Papok 's katonák leginkább tódultak a' rendhez. Vallásos charactere 
rendszabásaiból lá tha tó : „Minden Szénégetőnek természeti és ej nem ve
hető igaza van , a1 mindenhatót önbelátása 's meggyőződése szerént 
tisztelni. '1 A' rendnek ezen iránya nyilván legfontosabb, mivel ezt 
erővel kevesbbé lehet elnyomni, mint a1 poli t icai t , 's egyszersmind az 
érzelmeknek közönségesebb és mélyebb megindítására mutat. A' Szén
égetők a1 szabad kőmivesektől is kölcsönöztek némelly formákat, de ma
gok amazoktól még sem eredhettek. A' szabad kőmivesség magában 
Olaszországban is egészen külön valaminek tartatik. A' Szénégetőkön kívül 
még számos más társaságok is állának egybe, mint az „Európai haza
fiak", és az „Eltökélettek v. Elszánttak" (decisi) kiknek fejek egy híres 
zsivány, Ciro Annichiarico, vo l t , 's kit 1817 Church generális elfogván, 
kivégeztetett, 's vele kevés számból álló csoportja is kiirtatott. A' Car
bonariknak napóleoni uralkodás alatti czéljokról 's szerkeztetésekről 1. 
„ / / e r m c s " XIX. A'nápolyi zendülés elnyomása olta, 1821, a' Carbonarik 
egész Olaszországban hazaárulóknak hirdettettek 's mint ollyanok a' 
törvény értelme szerént büntettettek. 

C A RRUN c CLt rs . vagy c 'ar f an c n l u s , egy ragyogó, setétveres 
szinii drága k ő , mellyet némellyek a? rub in , mások a' gránát fajának 
lenni mondanak. Mit értettek az alatt tulajdonkép a ' r ég i ek , nem bizonyos, 
mivel felőle tett leírásaik igen homályosak , mint ez Plinius leírásából 
is világos, ki ezt mondja: l'rincipatum habent carbunculi a simililudine 
ignis appellati, quum ipsinon sentiant ignes, ob id a quibusdam acausli 
vocantur. Hist. naturális XXXVII. 7. A' napkeletiek ezen drágakőnek tu
lajdonságirói sok mesés dolgokat beszéltek, sőt még mai napig is a' mi 
köznépi, különösen a' Karpatusokat illető regéjinkben is nevezetes rollét 
játszik a' carfunculus. Ezek szerént ragyogó sugárival felvilágosítja ez az 
éj setéiét maga körül , honnan azt a' Persák éj fáklyájának 's a' drága 
kövek királyának nevezték, sárkány vagy sas fejében terem 's csudá
latos erővel bir. Paracelsus, Böhme Jakab 's más mysticnsok felette 
sokat tartottak ezen kő felől, miben őket sok uj német költők követék, 
de sok gúny is Ión jutalmok, p. o. .,T)ie Carfunhelweihe, romántisc/ies 
Trauerspiel von Till Ballistnrius'1817. — Az orvosi tudományban carhun
culns név alatt gy gyuladásos, kemény 's igen fájdalmas daganatot érte
nek , mellynek közepében fekete var van 's melly mindég fenébe megy 
által. Többnyire ide 's tova járólag (sporadica) fordul elő 's hazánkban 
igen esmeretes nyavalya. (L. POKOLVAR.) Egy a' pestisnek legálladóbb 
1s rosszabb symptomáji közül. A. Balogh l'úl. 

C A R D A N ( C a r d a n o Geronimo,Hieronymus C a r d a n u s"), nevezetes 
philosophus , orvos és mathematicus, szül. Paviában Sept. 24. 1501. Atyja, 
kit mint orvost és ügyvédet tudossága 's igazságszeretete miatt Milanó
ban egyiránt becsütek, 4 észt. kora olta házánál nevelteté. 20 évében 
Paviába ment az ifjú Cardano tanulását végezni ''s két észt. múlva már 
Euclidest fejtegeté. 1525 orvosdoctorrá lett Padnában. 1534 a' matbesist 
kezdte tanitani Milanóban, 's 5 év múlva a' collegium medicum tagjai
nak sorába iktatták. 1544 Paviában t a r to t t orvosi leczkéket , de nem 
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sokára visszatért Milanóba, 's 1547 a' dán király kopenhagi professornak 
hitta meg; Caidano a1 clima's vallás okából nem fogadta el az ajánlást .— 
Az utóbbi indítvány különösnek látszik olly férjfinál, kit vallástalauság
gal vádoltak; azonban, noha kortársainak minden vallásbeli véleményei
vel nem egyeztek meg az övéi , Írásaiból kiviláglik , hogy a' maga alkotta 
rendszernek, melly nemi kalandosságokkal ékesített catholicismushál nem 
egyéb, makacs hive volt; 's némelly egymással ellenkező állitásin nem 
ütközendiink meg, ha tudjuk, hogy kabbalái álmokban tévedezet t , dae
mon familiárist tulajdonított magának 'sat. 's az astrologiában is annyira 
b izot t , h o g y , ha jövendőlései be nem teljesedtek, azt nem mivészsége 
csalékonysága, hanem saját tudatlanságából következtette.*') — Kiterjedt 
hire volt mint practicus orvosnak is , 's a' st. andrewsi érsek és Skotor
szág prímása, Hamilton, kit 10 év olta nem tudtak meggyógyítani a' 
király orvosai, 1552 magához hivatá. Cardano szerencsésen kigyógyitá 
a' főpapot 's gazdagon megjutalmazva téré vissza Milanóba , a' hol 1559ig 
mulatott. Azután mint medicináé professor megint Paviába ment 's 1562— 
1570ig Bolognában tanitott szinte gyógytudományt. Itt egy alaptalan 
vád fogságba juttatta, 's midőn ki szabadult, ltoinába vette magát 's 
évpénzt nyert a' pápától. Megholt Romában Sept. 21. 1576 (de Thou 
szerént). — Két munkája „ D e su6lilitateu és „f/e rerumvarielale" magá
ban foglalja minden természettudományi és metaphysicai esmereteit ; ér
dekes bizonyságul szolgálnak ezek, melly különösen vegyülhet ös/.ve böl
cseség és bolondság. Gyógytudománybeli tárgyakról is i r t , 's némelly 
gondolati nem megvetendők. Büszkeségében azt á l l i tá , hogy egy egy éve
zer szül csak nagy orvost 's ő maga hetedik a' világ teremtése olta. /V7 

mathesisben maradandók érdemei. Az a lgebra , mellyet támadása olta 
Olaszországban leginkább miveltek, versenyt gerjeszte a' mathematicusok 
közt , 's kiki szorgosan titkolá felfedezéseit, hogy nyilvános vetekedések 
alkalmával diadalmas lehessen. Megtudván Cardano, hogy Tartalea (Tar
taglia) a' harmadfoki egyenlet megfejtésére formulát fedezett f e l , ravasz
ság , kérelmek 's hallgatagság Ígérete áltál kicsalá t i t ká t , de szavát szegé 
's „Ars m«gnu!''' jában 1545 közre bocsátotta ezen methodust. Kemény 
harcisra adott ez alkalmat, miről már ma nehéz Í té ln i ; azonban a' meg
esmerteíőt érte a' tisztelet 's ezen formulát maiglan C a r d an o r e g il
l á j á n a k nevezik. Megegyeznek abban i s . hogy több uj esetek megfej
tésé t , mellyek Tartalea formulájában nem foglaltatnak , a 'magasb egyen
letek töveinek sokszorozását 's nemleges (negatív) tövek lé teiét— hasz
nokat azonban nemérte l te  Cardano fedezte fel. Eletét házi környül
ményi , ellenségei 's kicsapongás! tették nyugtalanná Erkölcseit 's cha
racteté t , ugy látszik , eléggé híven festi „J9e vita propriaíí munkájában. 
Remek latánságon irt ^Encomiuum Neronis'' czimü irása igen ritka. 
Minden munkáji — számok több 50nél — 1003 jelentek meg Lyonban 
10 fol. köt. M. 

CARDiHAr, is a' romai szentegyházban azon p a p , ki a' pápaválasz
tásban voxxal bir. Rangjok a' pápáé után legközelebb 's a1 világi hercze ' 
gekével egy fokon á l l , czimek 1631 olla: Eim'nentissiniiis. Ere<!ete e
zén egyházi méltóságnak homályba vonul; maga a'' szó a' latán eardind
listói (sarkalatos, előkelő, fő) szármozot t , 's azt mint czimet Theodo
sius alatt a1 világi főhivatalbeliek is viselték. Papok között egész a' I l 
dik századig minden szolgálatban lévő áldozó papja valamelly községnek 
élt ezen névvel; 's csak e' században kezdenek a' már nagy hatalmat és 
behatást nyert pápák magok körül egyházi főszemélyekből tanácsot gyűj
teni (collegium), kiknél utóbb ezen nevezet mintegy KX.ríZfi%w meghagya
to t t , '» a1 kikílOO 111. Sándor alatt a' pápaválasztás kirekesztő jusához 

*) Magának 13 löli!> izheu aTi to l t Bor'oscopust , 's Ijogy jiivemlolose WeljeyHljck, mondják, 
clilitl ölte meg magát ; ez azonl>un nincs megmutatva. 
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is jutottak. IV. Incze (1243—54) a' püspökök elejébe helyezé őket, 's a' 
Teres kalapot tőle kap ták , Vi l i . Bonifaciustól később a' herczegi palás
tot. Egymás között három rangosztályt t a r t anak , a' diaconus, prcs
byter és püspökcardinalisokét; számok V. Sixtus végzése szerént 70, 
és nem több. Választások egyedül a' pápától filgg, 's ezzel együtt a' 
sacrtim collegiuinot ők képzik. Midőn a' szent atyn valakit társokká a
kar nevezni, annak nevét a' consistorium asztalára leteszi 's ezen be
vezetéssel ^fratrem v. fralres hhbebilis . . .** felolvastatja, másokat in
pelto (szándékban) megtart. A'' már kinevezettek a1 veres kalappal e
gyütt veszik kineveztetéseket; ezelőtt kalapért Romába kellett menni. 
Itt a' cardinalisok különös jusokkal és megkülönböztetésekkel élnek. Öl
tözetek: a' fejér karing, felette a1 rövid veres palást , fejeken a' kisded 
veres sapka , 's e1 felett veres kalapjok, sinórokon függő selyem bojtjai
val. Advent és böjt alatt 's midőn gálában vannak, mind ez violaszín. 

C A R I U V A L J S vagy P R I N C I P Á L I S V I R T U S O K N A K , t ö r s ö k 
c r é n y e k n e k neveztetnek a1 morálban azok az erények, mellyéknek 
mind a' többiek alája vannak vettetve, vagy a' mellyek mind a1 többie
ket magokban foglalják. Az erény azon felosztásának, melly cardinalis 
virtusok felvételének alapul szolgál , a' régi görög philosophiában van 
az eredete, még pedig i t t ugyan az a' négyes szám találtatik fel , melly 
a' természeti elemeknél szokásban volt. Platónál e' főerények a' követ
kezendők: bölcseség (vagy okosság) , mértékletesség, férjíiság (vagy vi
tézség) és igazság vagy jámborság. A' három elsők az embernek maga 
iránt való tisztjeire láttatnak czélozni, még pedig a' léleknek hármas fel
osztására, okosra, okosságtalanra (a ' testi ösztönök fészkére) és a 'mind
kettőt egybekötőre vagy az indulatoknak, k ivál ta 1 haragnak fészkére. 
Az igazság pedig vagy a' mást>k (Isten és emberek) iránt való kötelessé
gekre vitetik, vagy pedig ugy tekintetik, mint a' három elsőbbeknek e. 
gyesitése. Egyébként ez a' felosztás, ugy lá tsz ik , már a ' régibb Py
thagoraeusoknakis sajátjok volt. Aristoteles ezeket még tovább felosztotta. 
A' Stoicusok i. ezen felosztás szerént alkották moráljokot, 's ugyan eze
ket hozza fel Cicero az emberi tisztekről irt könyvében. Plotinus több Uj
Platonicusokkal együtt 4classisra osztá az erényeket , u. m. polgári vagy 
politieai, philosophiai vagy t iszt i tó, val lásos, és végre isteni vagy pél
dányerényekre , melly felosztás az ő egyéb philosophiai nézetével van 
öszvefüggésben. Ama1 4 cardinalis virtus már azon régi philosopbu
sok tekinteténél fogva a' keresztény morálba is általment. Némel
lyek hozzájok adták még a' 3 ugy nevezett keresztény erénj'eket: a1 hi
t e t , szeretetet és reménységet , amazokat pedig philosnphnsi erények
nek nevezték. Az ujabb időkben ezt a' felosztást a' különös erénj'tudo
mánynak előadására haszonvehetetlennek talál ták, és hogy azt helyesen 
megítélhessük , azon megfogáshoz kell magunkat tartanunk, mellyet a' Ré
giek az «Ł5TU 's virtus szavakkal egybekötöttek. A. li. S. 

C A R O I N O I D E S névvel a1 magasb geometriában egy szivforma gör
be vonalt (lineát) neveznek. 

C A R o A , a' kereskedők hajóra szálitott portékájinak feljegyzése, 
néha pedig maga a1 hajóbeli teher. — C a r g a d o r, ollyan ember , ki a1 ha
jósok számára terhet keres, 's az elszálitandó portéka érkezését megjelenti. 
— C a r g o , ügyviselő, kit a ' t eher tulajdonosai fogadnak fel, hogy a1 hajó 
rendeltetése helyén a1 vitt teher eladatását eszközölje 's teherről gon
doskodjék; innét F e l c a r go , A 1 c a rg o . — C a r g a i s o n hajóteher, mel
lyet valamelly kereskedő eladás végett küld idegen tartományokba. 

C Á R I A T I , herczeg 's nápolyországi diplomát, a1 Fuscaldo régi 
nápolyi nemzetségből származik 's Jósef és Joaehim alatt kezdé status
szolgálatját a1 nápolyi tengeri seregnél. Joaehim ezredesnek "s generaf
segédnek nevezé k i , azután pedig cerimnniamesterré tévé udvarában 7s 
tábori marsallá a' hadi seregben. '1815 Martinában herczeg Campochia
róval együtt dolgozott a1 bécsi békegytllésben Joaehim király megesmér
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tetésén, de generál Filauéterinek austriai tábori marsall Bellegardehoz 
Intézett hadizenése miatt Uén}telen volt Becset elhagyni. Azonban mi
nekelőtte Joachimhnz é r t . volna Ancomín keresztül , a' hol par t ra 
szált, feloldatott Murát országlása az Austriaiak gyózedelmei á l ta l , 's 
a1 herc/.eg, ki elébb fejedelme birtokának megnagyobbitásáért alku
dozott Bécsben , visszatérte után csak arra forditá figyelmét, hogy 
Commodore Campbelltől Mi irat hitvese számára bátorságos álthajózást esz
közöljön ki Nápolyból Triestbe; Nápolyország részére pedig sebes el
foglalást az austriai seregek á l ta l , nehogy a1 l.azzaronik rabolni kezd
jenek. Ferdinánd király 1815 meghagyá a' herczeget a' tábori marsaili 
rangban. ]820ki Júliusban Avellino tartományba a ' lázadók ellen kül
dött seregek vezérlését bízta reá az országló szék, generál Nugent főparan
csa alatt. Hanem generál Nugentnem bátorkodott megtámadni a' lázadókat, 
kiket, igen erőseknek talált, 's nagyobb erőt öszvehuzni és a' király vég
parancsát bevárni szándékozott. De midőn visszatért , fellázadva találta 
már az egész tartományt, 's igy kész volt a' revolutio. Ekkor — noha 
kedve ellen—• Parisba küldetett herczeg Cariat i , ottan kirátya nevében 
diploniaticai utón megjelenteni, hogy az önkényt fogadta el a' spanyol 
constitutiót. Azután pedig a' laibachi békegyüléshez rendeltetett követ
nek a1 napolyi udvar által. Hanem minekelőtte oda ért volna, audienti
át nyert berezeg Metternichnél , a1 ki egyenesen kinyilatkoztatta előtte, 
hogy udvara a' nápolyi revolutiót nem fogja megesmérni, a' mit 
utóbb egy austriai diploniaticai körlevél még világosabban jelentett ki. Er
re C. visszatért hazájába, onnét pedig későbben Angliába evezett által. 

CA R i c A T u n A , terheltség, ezen olasz szótól: caricare, megter
helni, felettébb megrakni. Mivészi kifejezés's közönségesen minden nem
zet él vele, ámbár a'Francziá kiteszi néhol ezzel: chargé (innen cltarger, 
megterhelni) a' Német pedig ez öt próbája u tán : Aftergestalt, Miss
gestahi, Mittbild; Frattenbild, Fratze, Campétól e' szóval Zerrbi/d 
véli kitételét. Mondják a' mivészségben olly ábrázolatról , mellynek ré
szei , tulajdonságai, egyszóval az ábrázolt tárgy minden vonásai kelle
ténél nagyobbak, többek, de a' mik mellett azonban a' tökéletes hason
latosság egyszerre kiesmerszik. A1 megpillantáskor az ezzel tüstént el
lenkezőre gondoló néző hamar kaczagásra fokásztatik, minélfogva a ' c a 
ricaturán inkább, csak a' nevetséges képzete támad, pedig nem mindég 
igy van , mert némelly c a r i c a t u r a gyengéden meg is borzaszthatja 
belsőnket vagy nagyra inthet titkos vonásaival. Lehet ennél fogva vagy 
csak nevettető já ték, , vagy ijesztő, vagy erkölcsi hibák korbácsolása. 
P. o. egy magas termetű férj fi , kinek lába karja izmos, pofája húsos, 
de orra kicsiny, de szája piczi 's hangocskája leányosan vékony, rendes 
legény, nevetséges caricatura; egy különben jó idomú gyermek, hanem 
nagy kobak fejjel, bőgő hangjával ijesztő, car icatura; egy veszekedő, 
zsémbes , kérkedő , nyalánk , ostoba fajankó, kicsapangó , részegeskedő, 
'sat., rajzolva mindenik a' maga saját illetlen állásában , gúnyoló cari
catura. Hlyének Leonardo da Vinci, Annibale Carracci, Ghezzi, Callot, Ram
b'erg és főkép Hogarth rajzai. 5S kivált a' Horgarthéi mély jelentésűek* 
Hogy megrázza a1 tiszta érzést egy falusi leány előállításával, midőn az. 
elejénteártatlan teremtésnek mutatja, azután elcsábittatásiban, elsüllye
désében 's végre bujaság felkélyeivel ispotályban, llly szellemmel több 
sikerű lehet a' caricatura a' gunyversnél , mert az eleven kép látása mé
lyebben hat a' szivig , mint a' csupa szóbéli festés. Elvéti azonban a' 
mivész nemesebb czélját, melly a' szépnek igazzal párosítása, ha vagy 
igy egyenesen, komolyan, nem a' vétket támadja meg , vagy az illetlent 
nem, legalább nevetségessé teszi , hanem csak neki rohan gázoló bosszú
val 's epés szeszével minden nagy, szent tárgynak, sőt olly szerencsét
lenséget , hijáuyt csufol, mellynek a' tárgy nem maga az oka. Mit te
het p. o. a1 bénán született sántalétéről? Ártatlanul kapott testi fer
deséget ngy ne bántson a' caricatura, mint a' költői gúny nem bánthat. 
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Elég lelki .fcrdeséget lel a' főbb, közép 's alsó sorsnak között, 
's a' belső rútság többnyire az arcz külső vonásaiba kiülvén, e
zeknek vastagabbá t é t e l e , nagyobbitása's még inkább elferdítése által 
untig kifejeztetheti az érdemlett szúrást. Fellelheti szükséges ferdesithe
tését az éptagu test részeiben i s , mert hiba 's vétek a' te t t 
véghezvitelekor ki szokta jelenteni indulatját a' szem pillantása, s/.áj 
mo/.dulatja 's karok és lábak hirtelen helyzete á l ta l , valamint a' nemes 
belső a' test minden izére is nemes külsőt terjeszt. A' mint az illy 
helyzet kellemesen lepi meg a' l e lke t , ugy a' belső rútság külső kije
lentése már magára is kaczagást, borzadást vagy megvetést szül , ferde
sités által pedig mind ez nagyobbítható ; á' minél fogva a' caricaturát, 
magyarul talán f e r d e k é p n e k , f e r d e s é g n e k nevezhetnők. Tagok
kal együtt igy lehet elferdíteni a' felvett személy öltözetét is ; ha p. o. 
egy ollyan esztelen magátnagyzónak, a' millyent Holbein víg játékában 
Bramarbas név alatt irtt le, 's a'millyen bolondra az olta ezen név rá szá
r a d t , nyakravalója, kalapja, czizniája, sarkantyúja, gyiklesője vagy 
kardja és bajusza, 's ha még czopfos korbeli, czopfja is, bővre v. nagyja, 
iszonyatos hosszura van kerekít ie , nyújtva, illyeimél a' nézőben a' ne
vetséges az ijesztővel elegyedik öszve 's az érzés felőle vegyes. De a' 
már említett felvehető tárgyaknak csupán elferdítése még nem elég, mert 
bizonyos tökéletességig ideálivá is kell tenni a' ferde képet, melly ide
álozás i t t , természet szerént , nem a' szépé, nem az illendőé 's nemesé, 
hanem az erkölcsi rútságnak lehetséges pontig vitele: —hogy a' nagyí
tott vonásokban is egybeillés Iássék, 's a' felettébb aljasba csapás ne un
dorodástszerezzen, hanem az erkölcsi romlottság megtörténhetősége az ab
ban tökéletességre vitelt borzusztólag csudáltassa 's a' lélek erejét még 
inkább a' jóhoz simítsa. A' rosszban lévő tökéletesség, úgymint, minél 
kerekebb pontjáig van e lérve , annál inkább mutaja az erköcsi 's jó iz
lési tökéletlenséget, 's midőn az ebbeli tökéletességet az irónia egész 
ideállá emel i , akkor jiinik ki a' caricatnra valóságában. — Theoreticu
sok , kérdést támasztottak a' felől, ha a' szép mivészségek mezejére va
ló termés e a' rar icatura vagy ugy kivetendő onnan, mint a' pasquillus 
a' költés nemei közül. Nem számlálják oda azok, kik a' képző szép mi . 
vészségben még a' rutát is elsimítani, az illetlent eltakarni kelletének 
nézik :s azt mondják, hogy a' melly kor felettébb szerette a' caricaturá
kat, abban a' jó izlés csinosságának hijánya tapasztalható, annál fogva 
a' felsőbb emberi nemesedés megtévesztetője a' miveltség egyik kitűzött 
főiránya nem lehet. Igazság ha szépet és j ó t , nemest és szentet ugy 
elfacsarint a' caricatnra, hogy amazok tárgyaiból kificzamitott lénye
ket csinál 's a' Gratiákat is Fariákká változtatja. De midőn czélja 
nemcsa k betyár pajkosság, hanem mély erkölcsi értelem "s igy a' go
noszságot komoly méltósággal ugy kapkodja meg élesen rajzvonásaival, 
mint a' hogy azt a' gunyköltő mérges szavakkal teszi , midőn az emberi 
nem bolondjait ugy kaczagtatja le szeszélyes furcsaságával, mint a' mi
képen azokat a 'víg játék iró sétáltatja elő hátra a' szinen kicsufoltatások 
véget t , akkor a' caricatnra néma poes i s , és igy a' szép mivészségek kö
rébe tartoztató. Mert, valamint továbbá az olasz képírói oskolát a' német
alfölditől, egy della Sedia madonnát egy Deiiner festette főtől megkülön
böztetünk ugyan, de e' két ultolsót is amaz elsőbbek mellet t , ámbár 
hátrább lévő helyen, örömest els/.ivelünk, ugy tehetjük, megint a' né
metalföldi és denneri darabok után áltáljában azon caricaturai characte
risálókat i s , kik tárgyaikat szé|>itésre törekedve ábrázolják. A' szé
pet alkotó f e s t ő rokon lélekben a 'szépet előteremtő k ö l t ő v e l , ' s ezek 
magasba emelkedettek, tisztán k ö l t ő i e k ; ama' másodranguak csinos, 
velős prosaicusok; de a' költésnek is némelly nemei a' prosához hajlanak 
l e , mint főképen a1 tanító versezetek, és még is áltáljában a' költés me
zejének virágai. Igy van a1 dolog a' caricaturafestővel a' képző szép 
mivészekhez tartozóságára nézve. Költői szilajabb vagy magasb, csinosb 



CAIUGNAN 25 

szellemétől függ, hova parancsoltatja az áKaltétetését: grotteszk'marad 
e, mint a' régiek maszkjai voltak a' költésben, caricatura gyanánt, a' hogy 
azokat a' hcrculanunii festések mutatják, vagy elmés mustrává teszi ma
gát, mint Hogarth, kinek leleményes ferde képei egész ideálaivá lettek a' 
gunyköllónek, 's azokra Liclitenberg a'legszeszélyesebb vizsgálatokat Ír
hat ta .— Alatt maradnak ezeken azon polilicai czélzatu elrángatott 's má
zolt caricatnrák, mellyek főképen Londonban olly nagy számmal jelen
tek 's jelennek meg, hogy azokat vastag kötetekre lehetne gyűjteni. Az angol 
törvények ugymint tiltják büntetés alatt a' személyes csúfoló i rás t , mert 
szabad országban az ollyan gazembert, kit nemesszivüsége nem tud 
illendőség közt tartoztatni , tilalommal kell illy tárgyak körül becsü
let útjára téríteni ; megfelejtkezék azonban a' törvényszabó, hogy a' mi
vész épen ugy karczolhat, nyúzhat becsületet mint a' neki dühödött vers
firkáló. Már a' Napóleon utáni Bourbon udvar a' franczia mivészt is meg
szorította volt rajzaiban. Az angol mivész kikapván emiitett törvényén, 
caricaturákkal akar t ' s akar bosszút állani gyakran az igazgatás azon tag
jain i s , kik nem a' köz vélekedés emberei 's köz jót elfacsarók. De igen 
is aljasba csapott 's csap elferditéseivel, mert néha a' legszentebbet leg
méltóságosabbat is csúfság és megvetés tárgyává kivánja tenni. A' sza
badságnak elő szokott fordulni országaiban efféle varaczkos kicsucso
rodása; ekképpen féktelenkedett Arislophancs Socratessel, igy mocsko
lódik néhányszor a' Magyar országgyűlésein pasc/tri/u.ibíin. Felejtik a' 
bossznt igy állani akarók, hogy a' sárral bekenés hamar leszárad 's go
rombaság piszkos belsőre mutatván, ők a' vésztők, ha igázok lehetne 
i s ; ennél fogva a' ki az árulóra bélyeget akar sütni , csinosan vésse 
élesre pecsétét. Az Angolok között ujabb időkben Gilray és Bunbury 
a' nevezetesebb caricaturafestők ; Bunburyt második Hogarthnak is nevez
ték, 's erre, a' mennyiben szerencsés talentumát erkölcsi nemesebb czé
lokra fordította, érdemes is. Az eredeti eszű Gilray ferde képeihez Böttiger 
a'weimari „London és Par is" czimil időszaki Írásban adott magyarázatot, 
históriai, életirási 's politicai világositásokkal pedig azokat Pyne adta ki 
Londonban 1824. Groose szabásokat bocsáta a' ferdeképek rajzolása mód
járól 1788 közre Londonban , mellyeket Grohmann németre fordított, va
lamint Malcolmtúl is van e' tárgyról egy illy c/imü munka: Hixtori
cal nlietcfi ofthe art of carieaturing, with graph. illiittrationS (Lond. 
1813); ámbár azt lehet megjegyezni, hogy olly mii előteremte'séhez, melly 
körül annyiféle csak az elmésség niegszesszenésétől 's a' lángész ma
kacs szeszélyétől függ, regulákat szabni hasztalan leczkézés. Ez ennél
fogva talán csak Angolnak juthata eszébe, mint a' caricaturát annyira 
szeretőnek. Ugy tetszik, a 'Magyar is gonosz caricaturázó lenne, ha képírói 
talentuma kifejtésére helye volna honjában. Diikrentei Gábor. 

C Á R I o. NA N (Károly Amadé Albert), szül. Dec. 28. 1798. Eredetét a' 
SavoyenCarignan herrzegi házból veszi , mellynek szerzője P e r e n ez 
T a m á s , 1. Károly Emánuel savoyeni herczeg legifjabbik fija vol t , a' 
ki 1024ben házasságra lépett Bourbon Mariával , soissonsi grófnéval. Ez 
a' linea derék privát vagyont bir mind Piemontban, mind Francziország
ban 's az utóbbit a' franczia revolutio idejében is sérelem nélkül meg
tartotta, mert Károly Ferdinánd herczeg elfögadá a' franczia polgárságot. 
A1 Caiignan ház öröklési jusa magában véve soha sem hozathatott két
ségbe? de mivel a' SavoyenCarignan linea a' főlinea mellett már 200 
esztendő olta áll fen , igen könnyen támadhatott volna veszekedés az 
iránt, ha a' főlinea nj szerzeményei, mellyek többek közt a' montferr a
ti berczeíségből, Mailand nyugoti részéből , Sardinia szigetéből és G e 
nuából állanak , nem engednének e meg" asszonyi öröklést a' főlineában 

ennek férjfimagszakadta után. Még zavartabb lett ezen öröklés az által^ 
hogy, a' mint tudva van, Savoyen és Piemont némelly részei világosan 
németbirodalnri adományok voltak, 's azért gondolni lehete t t , hogy azok
ról a' főlineabeli koronás király rendelést t ehe t , minekutána a' német 
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császárság mcgszBnt. H i h e t ő , azon történeti tapasztalás , hogy némelly 
európai orszagló házak kihalása után következett öröklési veszekedések 
Európa cg} részét gyakran keverték liáboruba, inditá a' bécsi gyűlésen 
jelen volt fejedelmeket minden bizonytalanságnak véget vetni, egyenesen 
megesmérvén a' Carignan ház általányos öröklési jnsait a' főíinea férjfi
magszakadta után. E' történt 1814; azonban Carignannak semmi része 
sem volt a' status ügyviselésében mind addig, mig a' sardiniai sereg egy 
része Mart. IIkéről 12kére forduló éjjel 1821 fel nem lázadt. A' lázadók 
vezérei arra indák őt bírni, ki a' status diplomaticai helyezetének min
den esmerete nélkül vo l t , hogy ő a' lázadók lépéseit Mart. 12 egy pro
claniatióban nyilván helyben hagyná. Mart . 31 Novarába utazot t , a1 nél
kül hogy utasítást adott volna az ideig való juntának. Novarából Mart. 
31 az anstriai fő hadi szálasra, utóbb pedig mind ezen esetek követke
zésében Franciaországba ment , nem engedtetvén meg neki a' Turinba 
való visszatérés. 1823 jelen volt a' Francziák spanyolországi táborozásá
ban az angoulemei herczeg a l a t t , megkülönböztette magát Cadix előtt, 
's azután 1824 olta ismét Tiirinban élt az uralkodó király által 1831 elején 
együttországlóvá tétetett , midőn pedig Károly Félix Jósef A pr. 27 szinte 1831 
élni megszűnt, fellépett a1 királyi székre. ISI7 olta házasságban él Ma
ria Theresiával , Ferdinánd toscanai nagyherczeg leányával , a' kivel 
több gyermekeket nemzett. Zs. G, 

C A R i r, r. o N , I. H A n A N (i J * T í: K, 
C Á R I s ai MI (Giacomo), a' 17 században hírei olasz muzsikaszerző, 

ü g y tárták , Paduából származott ; még J(i72 életben volt. Számos egy
házi oratóriumokat, cantatékat és motetteket i r t ; a' korabeliek az in
dulatok characteristicus kifejezéséért 's könyii és folyó írásmódjáért ma
gasztalták. Főérdemei közé tartozik, hogy a' már előtte bevett beszélő 
dalt (recitativ) , mellynek a1 természetes beszédhez hasonlóbb kifejezési 
adot t , megjobbította. Altaljában a' muzsikának szabadabb formájára, 's 
a' muzsikai kitételnek nagyobb finomságára sokat tett az á l ta l , hogy az 
alaphangoknak több mozgást és ékesilést juttatott, ügy vélik , hogy ő 
szerzetté a' legelső templomi cantatét ; nem különben neki tulajdoníta
nak egy több izhen kiadott énekre való útmutatást is. J. 

C A R i T A (olasz szó, a' latán c«r i /a» tól ) , képíróknál a' keresztény 
vagy felebaráti szeretet ábrázlása. A' keresztén}' mivészség mint szere
tettel teljes anyát képz i , ki gondos gyengédséggé) ápolja gyermekeit 's 
kegyes indulatban lángol érettek. így ábrázolta p. o. Del Sarto Andrea. 
Komoly, kegyes anya három gyermekkel , az egyik melyén nyugszik, 
a' másik éhét édes gyümölccsel enyhí t i , a' harmadik csendes álomban 
szendereg, \s a1 gondos anya tekintetei őrzik a' kis szunnyadót. Az antik 
mivészségben nem leljük a1 kegynek illy lelktele ábrázlását. /. , 

C A R i, i (Giovanni Rinaldo, gróf) , több nembeli tudós olasz iro, 
régi nemes házból e redve , Capo d' Istriában szül. Apr. 1720ban. Már 
12 évében egy játékszini munkát i r t , mellyre öreg korában is öröme 
gerjedt emlékezetében. De a' költéshez lévő kedvét hamar mérsékletté 
a1 középkor több oldalú esmeretéhez hajlott indulatja. 18 évii korában 
egy értekezést bocsáta közre az éjszaki fényről 's verseket , azután a* 
paduai egyetemben mathesist , földmérést, gö rög , zsidó 's deák nyelvet 
tanult. 2 esztendő múlva az aecademia dei ricovrali tagjává nevezte, 
mellynek később elölülője is lett. Ezen idő olta veszekedő tudósnak lett 
kikiáltva, mivel a' régiségek hires esmerőjit, Fontaninit és Muratorit, tá
madta meg. A' régiek hajójiról leírást adván k i , a' velenczei senatus csil
l ag  és tengeri tudományok professorává nevezte Paduába, hol nj nemi) 
hadi hajó építéséhez adott észképet, 's azt ngy elő is álliták. E' tájatt 
Tartarot t i apáttal igen nevetséges perlekedésbe elegyedek egy még ne
vetségesebb tárgy felett. Tartarottinak úgymint futni kezdett esze; 
nincs boszorkány, állitá, de ördög segítségével lehet valaki bűbájossá. 
A' bölcs ember magára hagyta e1 bolondot, Carlit neki penderítette kakas
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I odása 's megczáfolásával állott elő a' semminek. Most ezx'rt 5t Ta r 
tíii'otti eretnekséggel vádolá. A' hatalmas ördöggel hajlódókat Maffei hall
gattatta el ezen Írásával: La mágia annihilala. Hasznosabb vitája akadt 
Carlinak egy kalmár özvegyével. Vénebb volt az asszony ná lánál , de 
értéke, fél millió dncato , 's boszorkány helyett tündérnek nézvén, elvet
te, lizolta feleségéről igy is h i t tak: Conle CarliKu/tbi. A' professor 
gróf most inkább csak gróf kivána maradni , lenionda leczkéjiről ?s 
lstriába költözködött, birtokára szalitván feleségével kapott (ki esztendő 
alatt megholt) fabrikaját Ott éle sokáig tudományainak és készítette 
több munkájit. Egyike, a1 régi olasz pénzekről , országos gazdálkodás
ró l , gróf Firmiannal azt hitette e l , hogy ügyes financiális fő, 's a' ke
reskedői tanács elölülőjévé neveztette Milanóba. Ez igen jól esett neki, 
mert szerencsétlenségek vagyonját megcsorbitották. 1765ben Bécsbe hi
vatott 's onnan utasítással M. Theresia kegyei éreztetésével bocsatá 
vissza, igy Kannitz. 17Ö9ben II. Jósef Milanóban 13 ülésben jelent 
meg , mellyeket Carli vezetett. Később azonban elbocsáttatck évpénzzel, 
's ngy é l t , belső titkos tanácsosi ranggal , munkálódva késő koráig. Mig 
még hivatalában volt egyszersmind mint tudomány 's tanitás Igazgatója 
e1 két ügyet igen buzgón vitte. Megholt 1795. Munkáji: „Opere del 
lign. coimnendatore Don Giovanni liinaldo Conle Carli, presidenle" 'sat . 
1784—87 jöttek ki Milanóban, 18 kötetben, 8czad rétb. A' 2 — 7 kötet 
adja nagy fontosságú Írását: „De/le monele e delll instilvzione delle 
secclie rf' Itália 'sat. A' II — 14ben: „Lettere americane," mellyek
ben Paw ellen az Amerikaikat védi. A' 10dikban : Hesiodus theogoniá
ja versi sciollilban. A' 17dikben „De/l indole del teatro antico e mo
dertw." A' mai játékszín csak a' mai szokások szellemében szóljon, 
mondja, félre a' régiekével. Mutatásul e' végett lphigeniát Tamásban 
i r t a , melly 1744 Velenczében tetszett. A' 18ikban: „Nvovo metodo 
per le sevole rf' Itália" 1774, mellyet a1 Jesuiták megszüntetése után 
irt , és „Instilvzione civile'' 1755, a' mi majd minden olasz oskolába be 
van véve. — Írásamódja ugyan nem példás; mert több tanultsága volt 
mint Ízlése. Döbrenlei Gábor. 

C Á R T , r\ (V név az olasz Carlónak kicsinyitője), a' franczia játék
szín legjelesb, legkedvesb arleqninje volt; 's némellyek magát az arlt
qiiini az ő nevétől származtatják. Carlin, egész névvel: Carlo Antonio 
Bertinazzi, 1713 született Tnn'nban. Atyja tiszt volt a 'sardin. seregeknél, 
's maga C. is katonáskodott egy ideig mint zászlótartó , de atyja korán 
elhalván 's nem hagyva semmi vagyont, C. kénytelen volt leczkéketadni 
a1 tánczban és vívásban , hogy élhessen. Sziinorájiban színjátékokat adott 
tanitványival. Egykor Bolognában mulatott épen, midőn itt egy uj darab 
adatása előtt az arfeqnin megszökött. C. ajánlá magát , hocy a' szerepet 
még azon estve áltveszi; áltvette 's a' legközösb megelégedéssel j á t s /á 
olly ügyesen, hogy a1 darabot háromszor adák a' nélkül , hogy valaki az 
esmeretlen színjátszóban Carlint gyanítaná. Ezután Velenczében *s Olasz
ország egyéb városaiban mntatá je lességr t , míg 1741 Casanova szinját
szónéval, az esmeretes Casanovák anyjával, Parisba ment , itt az olasz 
víg játékhoz szegődött 's azt töhbé el sem hajivá. 42 esztendeig volt i t t 
a' publicumnak soha meg nem u n t , a' szinen belől 's a1 színen kívül egy
iránt becsült, szeretett kedvencze. Nem is csuda. C. termete , mozdn
latja 's egész viselete bódító, lelke jó , vidám, emberséges \s az egész 
ember olly kedves, olly szeretetre méltó v o l t , hogy méltán mondhaták 
felőle a1 Francziák: 

; Dans ses gestes, ses tons, eP est la nature mérne , 
Sons la masqve. on l'admire, a t'crovrert on Vaime. 

Könnyebb, meghittebb lábon ay parterrel soha színjátszó nem állott, 
mint ő ; ha valamit kérni , mondani, menteni kel le t t , azt ő t évé , 's az 
adandó darahok hirdetései tőle a' publicummal való megannyi nyájas be
szélgetések és enyelgések voltak. Goldoni még Parisban "találá 's ar.t 
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mondja felőle, hngy Carlint utánazhatatlan bájjal ruházta fel a1 természet, 
's dicséri őt nem csak mint egyet a' legjelesb comicusok közül , hanem 
ngy is mint embert 's tiszta erkölcsű íérjfiiit. C. szintolly dicső volt a' 
inimicában, mint kifogyhatatlan a' lazzikban , mellyek soká forogtak a1 

nép között. Improvisált szerepeit remekebbiil já tszot ta , mint a' tanulta
kat ; egy egész öt felvonásos darabot játszott el így előkészület nél
k ü l , a' piiblicum előt t , melly teljesen meg lőn elégedve. Szerzője ennek: 
„Les nouvelles métamorphoses d?Arlequin". (1763). Mh. 1783. —t— 

C Á R T . os (don) spanyol koronaörökös, II. Filep és portugáliai 
Mariának fija, szül. Valladolidban 1545. Anyját világra jöt te után négy 
nap múlva elveszte. Maga gyenge , 's egyik csípeje a' másiknál alacso
nyabb vala. Azon felette nagy engedékenység, mellyel Joanna , a1 király 
tes tvére , neveié, vele született hevességet 's nyakasságát öregbítette. 
1500 Filep a1 Toledóban öszvegyiilt rendek által koronaörökösnek es
merteté , 1562 pedig a' tudományok alcaladehenarezi egyetemébe küldé, 
reménylvén, hogy a' tanulással való foglalatosság zabolátlan characterét 
lágyitandja. Egy szerencsétlen eset forró hideglelésbe e j t é , mellyen 
magok az orvosok is kétségbe estek. A' király tüstént fijához sietett, 
's mivel tudva volt , hogy a' herczeg Sz. Didacins i r án t , ki még akkor 
a' szentek sorába beirva ugyan nem vol t , különös tisztelettel viseltetik, 
megparancsolá Filep , hogy annak testét búcsújárás mellett hoznák elő. 
Ezt a' beteg ágyára helyeztetvén, annak forró képét a1 hideg halotti 
ruhákkal borogatták. A' berezeg elsznnnyadott, 's felébredésekor a' 
hideg már alább hagyott ; ő enni kért 's meggyógyult. Ebben minden 
csudát l á to t t , 's Filep Romában Didaciust a' szentek közé kérte. Az 
akkori történetírók d. Carlos ábrázolásában nem egyeznek meg, némellyek 
szerént a' dicsőség szeretetét jeles bátorsággal, kevélységgel 's uralko
dásra vágyással párosította, mások szerént a' különöset és rendkívül valót 
kedvelte , történet vagy ellenkezés diihösségbe hoz ta , ügyesség és alá
zatosság megengesztelte. Azt is mondják, mintha a' németalföldi láza
dásokban részt vett 's az inquisitiónak ellensége volt volna, de sem 
tudománnyal, sem okfejekkel, de még elég természetes ésszel sem birt 
a r r a , hogy szabadon gondolkozni képes volt volna. Nála minden csupa 
indulatbeli mozgás vol t , melly ellenkezés által gyakran dühös kitörésekre 
vál tozot t .— Uorente ezen herczeg characterét 's tör ténetei t , hiteles 
kútfőkből rajzolta a1 SPANYOÍ, iNQUisniÓRÓr, (1. e.) irt munkájában. O 
azt állítja, hogy d. Carlos fenhéjazó, baromi, tudatlan 's rossz nevelésű 
volt. Annyi bizonyos, hogy a' chateau  cambresisi fejedelmi gyűlésen 
1559 d. Carlosnak l i rsébet te l , 11. Henrik leányával, való öszvekelésé
ról volt s z ó , 's hogy F i l ep , mint akkor özvegy, maga állott fija 
helyébe. Némellyek szernét d. Carios szerette Ersébetet és soha sem 
hocsáthatá meg atyjának , hogy azt előle elragadta, azonban Llorente 
megmutatja, hogy d. Carlos a' királynéba soha szerelmes nem volt , sem 
a' feddhetetlen életű királyné vele meghitt barátságban nem állott. 1563 
F i l e p , kinek d. Carloson kívül más örökösei nem valának, talán azért , 
mivel az uralkodásra elégtelennek t a r t á , unokájit, t. i. Hudolf és Emészt 
főherczegeket, Spanyolországba hivatta, hogy azoknak a' birodalmaiban 
való örökösödést bizonyossá tehesse. D. Carlos tehát, ki atyjával szün
telen patvarban é l t , eivégzé magában, hogy Spanyolországot elhagyja, 
's már készen is vala az u tazásra , midőn l íny Goméz de Silva, Filep 
meghittje, ki egyszersmind d. Carlosé is va l a , feltételéről lebeszélte. 
1567, midőn a' németalföldi zendülésekFiiepet háborgatták, d. Carlos 
az ország több nagyaihoz i r t , hogy Németországba szándékozik menni. 
Kiuyilatkoztatá czélját nagybátyjának, az austriai don Jüannak, ki őt sze
líden igyekezett másra bírni, elejébeterjesztvén, hogy nagy része azon na
gyoknak , kikhez i r t , el nem fogja mulasztani, ezt a1 királynak tudtára 
adni. Kz meg is lett, 's don Jüan maga fedé fel, a1 mit a' koronaöiökös neki 
megsúgott. Azt hiszik, hogy d. Carlos a' NémetAlföldiek nyomorúságán meg
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indult és azok hittak meg vezéreknek , ' s hogy ez a' czélzás tetszett neki • 
mivel különös és szokatlan volt. Filep is látszott h inni , hogy fija oda 
akar menni. H1 felett a/, infans gyakran makacsul mutatta azon vágyát, 
hogy az uralkodásban részt vehessen ; de F i l ep , tekintetét féltvén , hideg 
's visszatartó maradt i ránta , midőn másfélül Álba herczeg, Ruy Gomez 
de Silva, az austriai don Jüan és Spinola bizodalmát megnyertek. Innen 
d. Carlos mind e/.eket mód nélkül megutálta. Tűrhetetlen volt előtte, 
hogy a1 flandriai helytartóságot, mellyet ő k é r t , Albá nyerte el. Az 
escurial építője, Louis de Foix, azt beszéli, hogy d. Carlos párnája alatt 
mindenkor 2 meztelen kardot, 2 töltött p isz tolyt , ágya mellett több 
fegyvert 's egy láda puskaport tartott. Gyakran panaszkodott , hogy 
menyasszonyát atyja elrabolta. Karácsony estéjén meggyónta a' papnak, 
hogy egy ember meggyilkolását eltökélette. A' pap nem akará feloldozni. 
Az atocliai klastrom priorja olly nyilatkoztatásokat vett ki belőle, inellyek
ből általlátható volt, hogy czélzása atyjára van. Ekkor a' gyónást a' 
királynak megmondák, ki igy kiálta fel : „Un vagyok a z , kit fiam meg 
akar ölni; de majd olly módokhoz fogok nyúlni , hogy megelőzhessem. 
Innen a'különben is mint király komor és bizodalmatlan , mint atya szeren
csétlen Filep, gyűlölségből vagy félelemből, politicából vagy bigótságból, 
egyetlenegy (íjának, kiben csak a' koronára méltatlan gonosztevőt láta , 
vesztét elhatározá. D. Carlos 1508 Jan. 18 éjszaka mélyen a lud t , midőn gróf 
Lerína legelőször szobájába lépett 's minden fegyvereit elvette. likkor megje
lent a' király, előtte menvén Ruy Gomez de Silva, herczeg Feri a , a' 
Joannitarend nagyperjele (Álba hg testvére), több testőrző tisztek és 
statustanácsosok. Don Carlos folyvást aludt. Felkölték; 's midőn atyját 
a' királyt megpillantá, elkiáltá magát: „Oda vagyok!" akkor a' király
hoz fordulván: „Meg akar Felséged ölni? még eszem nem ment e l , de 
kétségbe estem mind azon , mit velem véghez visznek". Ekkor könnyezve 
kért minden jelenlévőket, hogy ölnék meg. „Nem azért jöttem é n " fe
lele a1 király „hogy meggyilkoljalak, hanem hogy mint atya megbün
tesselek 's kötelességedre visszatérítselek". Parancsolá tovább, hogy 
keljen fel, szolgájit elroná 's egy levelekkel tele ládácskát , melly az 
ágy alatt ál la, letartóztatott. Ezután fiját herczeg Feria és ö nemes 
ember őrizete alá adá , keményen meghagyván, hogy szemek elől el ne 
bocsássák, sem irni, sem valakivel beszélni ne engedjék. Ezen őrök d. Car
lost gyászruhába öltöztetek 's szobájából nem csak minden fali ékes
ségeket, de minden bútort is kivitetve'n , csak egy szőr derékaljat hagyá
nak. D. Carlos dühödve 's kétségbe esve, a' téli hideg örve a la t t , nagy 
tüzet rakatott , 's hogy megfúlhasson, hirtelen bele ugrott. Csak nagy
bajjal vonhaták ki. Változtatva majd éhséggel, majd szomjúsággal, majd 
mértékletlen evéssel próbálta magát kivégezni; egyszer egy gyémántot 
is lenyelt, hogy magát megfojtsa. Minekutána Filep illy bánásmódját 
a1 pápa 's Kuropa leghatalmasabb fejdelmei előtt igazolni igyekezett 
's a' történtekről a' főpapságot, királyi itélő székeket 's birodalmának 
városait értesítette, meghagyta (nem az inquisitiónak, hanem) a' biro
dalmi tanácsnak, cardinalis Espinosa előlülése a la t t , ki egyszersmind 
statustanácsos, nagyinquisitor 's a1 castiliai tanács elölülője v o l t , 
hogy a' herczegre Ítéletet mondjon. Ezen törvényszék szoros vizsgálat és 
számos tanuk kihallgatása titán halált mondott fejére; alaptalan azonban 
amaz állítás, mintha kivégzése mérgesített leves által történt, vagy ereit 
a1 főidőben megnyitották, vagy épen megfojtották volna. Ferreras és 
több spanyol irók mind ngy beszélik, hogy elébb a 'szentséget igen áhíta
tosan felvévén 's atyjától bocsánatot kérvén, gonosz hideglelés kö
vetkezésében multki. Llorente szerént a1 király a' hg. elfogására tör
vényesen kiadott elfogató parancsolatot Mart. 2kán a lá i r t a , noha érte 
mind a' pápa, mind minden fejdelmek, kikhez Filep i r t , 's jelesen II. 
Maximilián császár magokat közbevetették. A' végrehajtást Filep Ruy 
Gomez de Silva evolii herczegre bizta. D. Carlos indulatos nyughatatlan
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ságg»l r iseke magái : a1 gyónástól nyakason vonakodott, rendetlenül Bit, 
's haragja ugy felgyulasziotta vé ré t , hogy bár naponként jeges vizet ivott, 
még ez sem hűthette meg. Agyába temérdek jeget r aka to t t , szobája kö
vezetén nem csak mezít láb, hanem egészen meztelen járt 's Júniusban 
11 napig semmi egyébbel nem él t , mint jeges vízzel. Végre meglátogatá 
a' király 's egy két vigasztaló szót szólott hozzá , meliyre a' berezeg 
kelleténél többet evett, Ez gonosz hideglelésbe ejté. Ez alatt d. Diego 
]Jrk)iesca deMugnatones , a' castiliai tanács tagja, vitte a ' p e r t , mellyről 
azonban a' berezegnek semmi törvényes jelentést nem tettek. Júliusban 
Mugnatones a' tanuvallások 's a' herczeg elfoglalt levelei u tán , olly ér
telmű jelentést tett a' k i rályhoz, b o g / d. Carlost, mivel atyagyilkossá
got elkövetni 's Flandria birtokát polgári háború által magához ragadni 
törekedet t , ugy lehet tekinteni , mint ki ellen a' felségbántás vétke be
bizonyíttatott ; azonban a' királytól filgg, ha a' koronaörököst az ország 
közönséges törvényei szerént akarja e büntetni ? Erre Filep azt válaszolta, 
hogy lelki esmerete, mint királynak, meg nem engedi , hogy a' herczeg 
kedvéért , ki czégéres bűnei miatt a' királyi székre ugy is egészen mél
ta t lan , a' törvényektől kivételt formáljon; egyébiránt , minekutána a1 

berezeg rontsolt egészségére nézve jobbulást remény leni nem lehetne , 
azt ta r t ja , jobb lesz vele felhagyni, 's annyit enni inni hagyni , mennyit 
a k a r , melly halálát siettetni fogja. Csak arról kell meggyőzni, hogy 
halála elkerülhetetlen, hogy igy gyónjon meg 's örök idvességét esz
közölje. A' peres irományok a' k i rágnak ezen elhatározásáról említést 
nem tesznek. Ítéletet nem hoz tak , sem alá nem i r t ák , 's a' pennát vivő 
titoknok, Pedro del Hoyo, azt említi egy jegyzékben: „hogy a' törvény
kezés addig folyt, mig a' herczeg betegségben megholt, 's igy itélet
bozásra nem is jöhettek." Ezt több személyek i s , kik a' királyi palotá
ban szolgáltak, bizonyítják. A' király kinyilatkoztatása következésében 
oardinalis Espinosa 's az evolii h e r c e g jónak találták a' koronaörökös 
halálát betegsége kimenetelére hagyni. E' szándék a' király főorvosá
nak, Olivareznek, tudtára adatott. Ez tehát Jul. 20kán a'betegnek bizo
nyos orvosságot adot t , melly után nyavalyája halálos kezdett lenni 's 
inté a' herczeget , hogy a' halál esetére a' szentség által magát készí
tené el. Meg is tette ezt d. Carlos Jul. 21kén 's gyóntató papja által 
atyjától bocsánatot kért. Filep áldás mellett adá ezt meg , erre d. Car
los Ur vacsorájával élt 's végrendelést tett. Jul. 22 és 23kán folyvást 
küzdött a' halál lal , mell}' alatt a' papok imádkozását csendesen hallgatta. 
24kén éjjel a' király hozzá ment 's tőle már není esmertetve, áldását 
reá adta és sirva távozott el; meliyre Carlos csak hamar , azaz , Jul . 
24kén J568, reggeli 4 órakor kimúlt. Eltemették rangjához illendően, de 
minden halotti beszéd nélkül Madridban a' Dominicana apáczák El Keal 
klastromában. Az erényekkel teljes királyné, Ersébet , is ugyan azon 
évi Oct. 23kán megholt idétlen szülésben, nem pedig méreg által, mint 
Filep ellenségei álliták. II. Filep a' peres irományokat egy ládába zárva, 
1592 a1 simancasi királyi levéltárba tétette. D. Carlos szerencsétlen 
történetét több irók vették fel szomorú darabjaik tárgyául, jelesen Schiller, 
Alíieri, Otway és Campistron. J. 

C A R M A G N Ó I , E , táncz e's d a l , melljet a ' franczia nép revolutiója 
kezde tén , midőn még arról vala s zó , hogy a' nemzeti gyűlés végzései 
ellen „ v e t ő " adassék a7 királynak, kapa fel 's később innepeinél, kivé
geztetéseknél 's dühének egyéb kitöréseinél dallani 's járni szokott. 
Némelly nemzeti gárdisták 's a' 'zendülés forróbb agyti baráti is nevez
tettek i g y , sőt a' convent néhány tagjai, péld. B a r r é r e , e1 gyűléshez 
intézett közléseiket is igy nevezek. Van az Olasznak is carmagnola nevű 
köznépdala. P e t i ts c a r m a g n ó i e?,nak nevezik a ' Parisiak saru tiszt itó 's 
kéményseprő suhanczaikat, hihetőleg Piemontnak illy nevű városától , 
hounnn azok elejénte, mint Sabaudiából a' S a v o y a r d o k, eredhettek. 
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C A R M K L , egy hegye Palaestinának, Galílaeának déli o lda lán , az 
accai török helytartóságban (pasalik). Több termékeny és lakosok
kal teljes völgyektől keresztülhasi t tatot t , erdőkkel gazdag hegyekből 
ál l , kiterjedése 0 mf. foglal e l , és a' Kisen "torkolatjánál kellemete* 
térséget formálva terül e l , melly teszi a' ptolemaisi vagy accai ten
geröböl déli partját a' földközi tengernél. Tetején sok, még a' jerusa
leini keresztény királyság idejebeli, templomok és klastromok omladé
kait 's egy barlangot lehet látni, mellyről azt mesélik, hogy Illés pro
pheta lakott volna benne. A' 4ik század olta keresztény remeték vá
lasztották a' Carmelt lakhelyekké, mindazáltal csak a"1 Í2ik száz. kö
zepe táján egyesültek ezen a' hegyen a' szarándokok, Calabriai Ber t 
hold igazgatása a la t t , remete é le t re , melly reiaetetársaságnak Albert, 
jerusalemi patriareha, 1209 a1 régi Basiliannsszerzetesekéihez hasonló 
rendszabásokat adott. A' rendet 111. lloiiorins pápa erősítette meg'1224. 
'S ez a' Carmeliták szerzetének eredete. A1 szerzetesek magok mind
azáltal Ultis prophetát állítják alkotójoknak , csak hogy szerzetek a' 
többinél régibbnek 's nagyobb tiszteletben tartassék. Az ők vélekedése 
szerént az ó testamentumnak minden prophetáji 's szent férjhjai, Illéstől 
Jézusig, Pythagorásig és a' galliai druidákig, mind az ok szerzetéből 
valók; a" Rechabiták, Essenusok és Pharisaeusok tert iar iusok, az uj 
testamentomi szent asszonyok Szűz Mariával apáczák, 's a' keresztény 
régiség remetéji az ők rendében valóságos tagok voltak. A' Krisztust 
a' rend különös védőjévé, sőt épen Carmelitává 's apostolait carmelhe
gyi niissíonariusokká teszik. Ezen balgatag vélekedéseket egy Pape
brok nevii Jesuita megczáiolta, 's a ' tudós viiág régolta mesének tartja. 
Mind e' mellett is megmaradtak a' Carmeliták a' mellett, 's még a' iSik 
száz. III. Benedek alatt megengedtetett nekik , hogy Illés proplieta, 
minit alkotójok, képét Komában Sz. Péter templomában feláliiihas
Bák. 1238—1244 közt, a' Saracenusoktól kiszorittatván, Európába Köl
töztek által 's Í247 lágyabb regulákat kaptak és klastromokban kezdet
tek lakni. Flenjte fejér és barna csíkos köpenyegeket 1287 egészen fe
jérrel cserélték fel, melly alatt elébb fekete "s a' 15ik száz. közepe 
olta gesztenye szinü csuklyás ruhát viseltek. Messzére kiterjedvén, bel
ső egyenetlenségek mia t t , a' rend 4 egymástól különböző ágra sza
kadt el. I) Főágok a1 Carmelitáknak a' czipős és a1 15ik száz. ismét 
meglágyított rendszabásokat követő (observans) Carmeli táké; ehhez 
tartoznak a' Franczia és Olaszországokban lévő kemény rendszabások 
szerént élő Carmeliták és az 1402 Sercth generális (rendkormányozó) 
által alkotott carmeli apáczák. A' 18 száz. 38 provinciája 's tulajdon 
nagyított előadása szerént 7050 klastroma és 180,000 mind a' két ne
men lévő tagja volt a' Carmeliták ezen osztályának a' keresztény 
világban. 2) A1 most említett Carmelitáktóí 1433 elszakadt 's magát 
fejér és kerek kalapja által megkülönböztető mantnai congregatio 45 
szerzetes és kevés apácza klastromával. 3) A' Spanyolországban lévő 
mezítlábas szerzetesek és apáczák, vagy Theresia apáczáji, kiket Sz. 
Theresia alkotott 1562 Az elébb emlittettektől 1593 lettek függetle
nekké 's a' 18ik száz. 6 provinciájuk volt , 's a' szerzetesek és apá
czák száma 2000re nevekedett. 4ik ág az olaszországi mezítlábasoké, 
kik 1Ü00 váltak el a' spanyolországiaktól; a'18ik száz. Olasz, Fran
czia és'Németországokban, Flandriában, Lengyelországban és Asiában 
17 provinciájok volt 8000 szerzetessel és apáczával. Ezek közé 
tartozott a' pazzii Sz. Maria Magdolna. Ezen két mezítlábas congregatio 
a' legrégibb kemény rendszabásokat követi uj megkeményítésekkel, 
u. m. böjtölessel, hallgatással; és mindenik provinciában egy remete
séget] tart a' tökéletesebb remetei szentségben való magagyakor
lásii végett. Csaknem egy rend sem kinozta magát annyira 's adta olly 
hallatlan próbájit a' felsőbbek iránt való vak engedelmességnek, mint 
ezek a' mezítlábasok , kik ezért választattaknak tartották magokat a' 
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Carmelitcík közt . A' Carmel.'ták 4 ága közül mindeniknek van egy a1 

pápától függő konnányozója (generálisa). Csak a1 carmeli apáczáknak 
egynéhány klastromai vannak püspökök alat t . A1 francziaországi me
zítlábas apáczáknak löíii olta tulajdon 's magok által választott fejeik 
voltak. A' kolduló barátok elsőségi jusai 's a' scapiiluréuak, melly 
0 ujnyi szélesen függ le elől 's hátul és szürke gyapjúból szokott ké
sz í t t e tn i , használása minden Carmelitákkal közösök. Ezen scapulaié
nak a' Carmeliták csudatévő 's boldogitó erőt tulajdonítanak 's tiszte
le tére egy scapulare társaságot a lko t t ak , mellynek azon világiak le
hetnek tag ja i , kik azt viselik és a' rend iránt kedvezéssel vannak. Ha
sonló öszveköcésben van a' Carmelitákkal a1 carmelhegyi főtársaság Ro
mában. Eegszorosabban van öszveköttetve vélek az ők harmadik rend
j e , melly 1470 származott 's igen könnyű rendszabásokot követ. En
nek tagja i , mint más rendek tertiaritisai, bizonyos böjtölésekre, imád
ságokra 's azon congregatiónak, mellyhez ta r toznak , konnányozója 
iránt való engedelmességre köteleztetnek. A' IV. Henrik által alkotott 
carmelhegyi vitézek rendje a' Carmelitákhoz csak nevére nézve hason
l í tot t . Minthogy ezen utolsók élete módja minden hasznos munkásság 
nélkül való vol t , ennél fogva az országiások uj tagok felvevését megtil
tot ták nekik és csak Spanyolországban, Por tugál iában, Siciliában és 
Amerikában maradtak meg minden változás nélkül. Par isban, hol a' 
főrangú asszonyságok minekelőtte legörömestebb a' carmeli apáezák
nál ta r to t tak poenitentiát, 1817 olta ismét van egy illyen anáozaklastrom 
a '"király védelme alatt. A' persa missio, mellynek tagjai olaszországi 
mezítlábas szerzetesek, mostani sorsáról semmi sem tudatik. L—út 

C A R.w o.NTE fé íj K, franczia költő „Froverf/et draimiiir/iie.i'' czimü 
munkájáról esmeretes. Az orleansi herczegnél olvasó 's iniiepintéző volt; 
megholt 1S0Ö. Elébb megnevezett , tíz kötetre menő szinjátéki darabjai 
vagy inkább darabkáj i , apróságok u g y a n , mindéi' különös becs , ügyes 
szövet és kifejtés né lkül , de a'' kisded, házi színekre nézve feliette be
c s e s , alkalmas apróságok , mellyekből sok drámai költő vett már magá
nak nagyobb munkára tárgyat 's helyzeteket. C. ezekben felette termé
keny erii vol t ; a' kiadottakon kívül , mint mondják, több mint száz kö
te t re valót hagya kéziratban. Tudott festeni is. Lefesté korának csak 
nem valamennyi jelesb embere i t , bizonyos álttets/.ő képtekeicseket is 
kész í t e t t , mellyek legördültökben különnemű scenák folyamatjával k e 
cseskedtek. . — / — 

C A R S A T I O , 1 . M E Z T E L K S . 
C A R N E A D E S , (Cyrenei) , az ujabb vagy harmadik academiának ala

pitója, 129 évvel szül. K. e. Nem nagybecsű 's még kevesebb sikerű foölt 
csesége ezen különös elven rlapnlt „hogy az igaz esmeretére nem jut
ha tunk" . Azonban megengedé , hogy a' philosophus néha gyaníthasson, 
csak mint bizonyost 's végkép elitéltet ne állítson semmit, lizen philoso
phiai vagy is inkább sophisticai álokoskodásra, ugy látszik, az adott C
nek rugót és a lkalmat , hogy kora bölcselkedőji gőgös hangját, jelesen 
a1 Stoicuso,k komor moralleczkéjit 's a' Sétálók (Peripateticusok) szópio
mozásait kijátsza , kinevettesse. Csudálni lehetne a' henj'e ember játszi 
öt letét 's még inkább henye tanítványi vég nélkül csevegő serejrét, ha 
másrészt nem találnók természetesnek, hogy elvesztvén Görögország 
szabadságát és függetlenségét, nem lévén többé tárgy, melly a' nemzetet 
mint nemzetet foglalatoskodtassa, a ' jobb fejek is a1 meUphvsicai 's ideoló
giai vizsgálódások sovány de szabad körére szálottak alá. Maga C. rendet
len okoskodásait rendszerbe soha sem ve t t e , a' mit felőle tudunk, tanít
ványa , Clitomachus, irta meg. Cicero, ki általányosb nézeteiben maga 
is hatalmasan ideologisál, Stoicusai ezen ellenjével néha megü'.közik. Mi
dőn Carneades egykét philosophus társával mint Athene követe Komában 
mula to t t , 's ezen jó urak a1 már m ir philosopháló romai ifjúság előtt 
azt v i t a t ák , hogy ők a' legképtelenebbet is hihetővé tudják tenni: nem 
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ok nélkül sürgeté az utioai Cato , hogy a' tanács e/.en ártalmat Sophi
stákat minél elébb küldje hazájokba vissza. —t—

C V I I N O T (Lázár Miklós Margit), született Nolayban Burgundiában 
1753 alacsony polgári famíliából. Egy szegény prókátor gyermeke volt. 
Gyermekségétől fogva sok talentumot mutatott a' matliesisre 's katonai 
tudományokra, 's igen idején felvétetett a' hadi építésre ügyelő seregbe, 
ho l , berezeg Gondétól megkedveltetvén, szépen előment mind esmere
teiben, mind szerencséjében. Azután némelly mathesisi munkákat adott 
ki , mellyékért több tudós társaságokba vétetett fel. Vaubanra irt ma
gasztaló beszédje a' dijoni academia által megkoronáztatott. A' revolu
tio kezdetekor kapitány volt a' hadi épitő seregnél. 1791 a' törvény
hozó gyűlés tagjává választatott 's javaslására a' nemességből szolgait 
tisztek elbocsáttattak 's helyettek polgáriak neveztettek ki. Mint a' nem
zeti conveut tagja Lajos halálára adta voxát, azután Martiusban az é j 
szaki hadi sereghez küldetett, hol az ütközet helyén generális Grati
ent gyávaságáért le tet te , maga vezérletté a' sereget 's az ellenséget vis
szaverte. Parisba visszameneíele után tagjává lett a' köz bátorságra ü
gyelő választmánynak, melly a' nemzeti convent nevében az országot igaz
gatta. Itt kezdodék Carnotnak nagy befolyása a' katonai dolgokra. 
Minden plánoknak, mellyek XIV. Lajos alatt az archívumokba letétettek, 
birtokában lévén, az egész franczia hadi seregnek törvényeket szabott, 
's nem lehet tagadni , hogy rendszabásai a' győzedelmeket igen előse
gítették. Bobespierre megbukása után többször bevádoltatott , de a' 
vád alul mindannyiszor feíoldaztatott, 1795 a' directoriuuinak tagjává 
lett 's egy ideig nagy befolyással; de utóbb kénytelen volt a' hadi minis
terséget iiarrasnak engedni 's attól fogva ez iránt ellenséges indulattal 
viseltetett. Meg is akarta ezt buktatni , de szándékában nem boldogul
hatván , 1797ben dcportatióra ítéltetett. Azonban elszökött Németor
szágba 's maga mentségére egy irást adott k i , melly Parisban mohon 
olvastatott, 's minthogy elébbi tiszttársai sok rut cselekedeteit felfedez
t e , azoknak megbukását eszközlötte. 1799—1810 visszahivatott 's ha
di min is térré neveztetett. Nem sokára azután famíliája kebelébe vonta 
magát nyugalomra; de 1802 tribniiatusra hivatott , melly hivatalban 
szokott állhatatosságát megtartotta, az igazgatásnak több ízben ellene 
mondott, egyedül maga vol t , ki az egész életre kiterjedő consulságot 
ellenzetté °s különösen a' császárság alkotása ellen nagyon dolgozott. 
Mindazáltal a' tribunattisban mindaddig megmaradott, mig az egészen 
el nem osslott; azután 7 esztendeig hivatal nélkül élt 's több neveze
tes katonai munkákat adott ki. 1814 Napóleon Antverpia fővezéré
vé te t te , melly fővezérséget nagy vitézséggel 's a' városnak nem keve
sebb kímélésével folytatta, utóbb pedig XVIII. Lajos parancsolat
jára angol generális Grahamnak általadta. Titulusait 's méltóságát 
ekkor is megtartotta ugyan ; de mint esmeretes respulicanus az udvar 
kedvét annál inkább sem nyerhette meg, minthogy a' királyhoz egy em
lékirást intézett, mellyben az uralkodás systemáját nyilván és szaba
don helytelenítette; melly okért a' tudományok academiájanak ujabb el
rendeltetésekor is elmellőztetett. Midőn Napóleon 1815 ismét a' kor
mányra lépett, Carnott gróffá, pairré és belső dolgokra ügyelő minis
terré tette. Carnot ezen nehéz hivatalokat is szokott ügyességgel 's jó 
lelküséggel viselte. A' császár második megbukása után Franeziaország 
ideigleni igazgatásának tagjává lett 's annak tagjai közül egyedül ő ma
ga volt a z , kire a' Július 24diki rendelés kiterjedett. Ükkor elébb 
Cerneybe ment, hol politicai írásokat adott ki, azután 1815 Varsóba, on
nét Magdeburgba ment, hol Augustus 3. 1823 megholt. 

C/tRo (Annibale), Aeneis olaszra fordítója 's jeles levélíró, Civi
taniiovrfban szül. 1507. Ifjúságát, maga és testvérei eltarthatása végett, 
mint házi tanitó töltötte el Luigi Gaddinál Florenczben, kinek testvére, 
Giovanni Gaddi Cardinal , talentumáért magához vette titoknokjaul 's 

3 
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több jövedelmekhez segítette. Ennek halálával, 1543ban , hasonló tiszt
séggel Pietro Ludovico Faiíieséhez men t , kit Pál pápa 1545 ben par
mai 's piacenzai herczeggé tett. Ez reá több fontos dolgait biy.ta 's ne
vezetesen 1544ben V. károlyhoz is követéül küldötte Flandriába; azon
ban menekedni akart változó szeszélyü 's vétkekbe merült herczege fo
nadékos szolgalatjától. Gyilok is végzé azt ki 1547ben, midőn most 
Caro , hasonlókép üldözőbe vétetvén, az uj herczeghez, Ottavio Far
néséhez, futott. Ez barátságosan fugádta; két cardinal testvére pedig, 
Ranuccio és Alessandro sorra vette által egymástól mint titoknokjá:. 
Annyi pénzt kapott ezen Farneséktől , hogy szenvedélyét antikok és 
régi pénzek gyűjtésében kénye szerént elégíthette ki. Ajándékoztak neki 
egy máltai cointhiiriát i s , <le a' miatt pere lett. Elete vége felé sokat 
szenvedtette köszvénye. Megholt, utoljára Ottavio szolgalatjában, 15Ö6
ban Romában , hova koros léte miatt költözködött. Eletében csak ezen 
kisebb munkáji jelentek meg: u. ni. Ficlieide, melly JVloIza költő Vtipi
tolo de' Fichi czimii írásának magyarázatja. Felolvasván ezt a' romai 
della virlu acadeiniában , ott az elölülőnek, Leoni d' Anconénak, iszo
nyú nagy orra gerjeszté egy más szeszélyes Írásra e1 Cliniiuel : Diceria 
de'' nasi. 1545 igy kezdődő canzoneja jelent m e g : lenit e alf ámbra 
d' gran gigli a* vr<i, mellyet vele Alessandro cardinal kívánsága a' fran
czia királyi ház dicséretére íratott. Minden ember magasztala. De Ca
stelvetro criticus annál mérgesebben ocsáilotta; mint a1 hogy gya
kran a1 eritica más diszén bosszonkodásból osont elő leséből. Illy gázolást 
hallgatva megvetni szebb; Carót azonban önvédelmére ösztönzötie in
gerlékenysége, a' miből rut feleselés lett. (L. CASTKI.VKTRM.) Haragjában 
ezen Caro a' legszebb zengzeteit irá , mellyek védirásához vannak kap
csolva Maltacini és Vonnia nevezettel. Amazok tónja nevettető, emezek 
mindenike az elébbeninek utolsó sorával kezdődik. Halála után kijött 
munkáji ezek: 1. Lellere famigliiiri, 1572, 1575, 175öban. Leg
tökéletesebb kiadás a' Seghezzié, ki életét is leírta, 2. Lettere seritte a 
nome del Card. Alessandro Farnese. 3. Leltere di nezozj. Leginkább 
barátságos leveleit éri dicséret , azokat Segbezzi és Denina különösen 
magasztalja. Tiszta nyelv, világosság, kellemesség bennek. 4. La rel
torica d' Arislatele falta in lingea toscana, 1570ben és 1732ben 5. 
Due orazioni di Gregorio Nazianzeno sápra V e/emosina, 1569. Ezeket 
I I . Marcellus pápa kisztetéséből fordí tot ta , midőn a1 trienti conciliuni 
minden jelesb sz. a tya deák munkájának olaszra tételét okosan hatá
rozta. 6. Gli straccioni, vig játék, 1582 's 1589ben. 7. / , ' F.neidt di 
Virgilio tradotta in versi sciolli. (Velenczéb. 1581. Trevisoban I(jü3ban, 
melly leghibátlanabb, Parisban 1760, legszebb, Romában 1819ben, leg
újabb kiadás. Ezen fordításnak igen sok a' dicsérője, kik eredeti gya
nánt tisztelik. Azonban egy kettő tagadja is e z t , mint Algarotti és Bott
al. Alapíthatják eriticájokat a r r a , hogy Cárénál 5000 verssel több van 
Virgiliuséinál, 's igy mindenütt a ' sok köriilirás. 8. Le rime, 1509, 1571. 
F,zek közt lévő sonettójit (zengzetei t) Ciescimbeni Petrarca és Bem
bóéi mellé teszi. 9. iOe cose pastorali di Lengő, il quali serisse degli 
Amori di Daffne e ('loe, megjelentek Pannában Bodoninál 1780, kinek 
ez a' könyv egyik legcsinosabb nyomtatása. Caro minden munkája : Ope
re del Commendatore Arin. Caro 1750ban jött ki Velenczében 7 köteib. , 
1807ben Milanóban 8 kötetb. Tolóméi nyomán 's társaságában a' gö
rög és romai versmértékre szedni az olasz költést Caro is igyekezett. 
L. Versi e regole della mwva pnesia tMcuna, Roma 1539. Dóbrenlei Gábor. 

C A R O r, I N A , igazabban: í'onstitutio crimioalií tarolnia, bün
tető törvényrend , mellyet V. Károly császár 1532ki híres birodalmi 
törvénye által szabott. Okot reá azon irtóztató önkény , rendetlenség 
és kegyetlenség adott , melly Németország törvényszékeiben egészen 
uralkodóvá vál t , hol az egész pert kin/.ással kezdték 's fejezték be, 
vagy pedig ártatlan embereket minden perionná nélkül kivégeztelének. 
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Az örök országos beké ideje olta közönségesen ál t lá t ták, hogy szükség 
ezen iszonyaton segíteni, hanem igen bajos volt a1 birodalmi rendeket 
közös rendszabások tételére birni. Egy jeles férj fin , a' k i , a' nélkül 
hogy maga tudós volna , a' tudományokat még saját apró írásai 's for
dításai által is nagyon előmozdította, báró Schwarzenberg János ( a ' 
mostani berezegi Schwarzenberg famíliából), legtöbbet tett ezen mun
ka létesítésére. 0 1403 szül . , tartományi udvarmestere (ministere) lón 
a1 bambergi fejedelmi püspöknek 's itt eszközlé ]507 a' bambergi bün
tető töryényrend szerkeztetekét 's kihirdettetését. Ezen rendelés 1510 
a' brandenburgi és frankeni markgróf'ok által is elfogadtatott országos 
törvénynek 's végre 1532 a' regensburgi birodalmi gyűlésen létre ka
pott egy közönséges büntető törvényrend , melly azon idő remekének 
tartathatik, 's kimondhatatlan jóltévő következésekkel birt. Több né
met fejedelmek, nevezetesen a' szász és brandenburgi válaszlók 's a1 

I'falz, ellenmondást nj ojtottak be az ellen, hogy saját országos jusai
kat 's törvényeiket a' császár és birodalom törvényadó hatalma ellen 
fentartsák; azonban végre még is csaknem közönséges tekintetet nyert 
a' Carolina. (L . Malblank „ V . Károly császár büntető törvényrendje 
történetei" 1783.) ^ , ^ 2*. (?. 

C A R O N A D A , Cáron nevű feltalálójáról, rövid ágyú , melly a' hu
hiczához hasonlít. Egy sróf segítségével pontosan irányoztathat ik, 's 
valamint közönséges ágyúgolyókat, ugy szinte kártácsokat is lőnek be
lliié. Kevés költség mellett nagy a' hatása. Többnyire hajókon , a' fe
dezetre állítva, néha várakban is használják. Caronadákkal legelőször 
az amerikai szabadságháboruban éltek. 

C A R R \ c c i, nevezetes képirónemzetség. 1) L u d o v i c o , szül. Bo
lognában 1555. Atyja , husáros, észrevévén a' fijn hajlandóságát, Fontana 
Prosperóhoz küldé, de Ludovico felette lassan haladott , 's azt tanácslá 
mestere, mondjon le a' képírásról. De az ifjút, kinek lassúsága tökély
vágyból e red t , sem Fontana tanácsa, sem Tintoretto észrevételi el nem 
rezzenték, 's buzgalma magasb fokra hágott. Bolognából Florenczbement 
's Passignano alatt bővítette esmereteit. Del Sarto Andrea, Primaticcio és 
Romano Jnlius miveic szorgalmasan tanulta , de mindég visszatért a' 
kedvelt Coneggióhoz. Midőn felruházva szükséges esmeretekkel, vissza
tért Holognába , képiróoskola tervével foglalatoskodék , hogy a' mivészség 
hanyatlásának ellene dolgozzon. E' végből két rokonját, Agostino és 
Annibale Ct . , a1 képírás tanuláRára bírta 's késsőbben Parmába 's Ve
lenczébe küldötte tanítványait. Visszatértekkel hatalmas párt kelé a' 3 
Carracci ellen, "s fel akarának hagjni szándékokkal; de Annibale, köztök 
legmerészb, számos miveket tanácsolt gátul vonni a1 gúnyok árának. Lu
dovico neki bátorult 's megvetette rokoni segélyével a' bolognai képiró
academia alapjait (az aecademia degli incaminatif), melly sok jeles 
mivészt nevelt. A' volt első okfeje, hogy a' természet tanulását remek 
mivek utánzásával egyesítse a1 mivész, !s okfejének csak hamar adta pél
dáját Keresztelő János jövendölésében, a' Carthusianusoknál; ezen kép 
egyes alakjaiban Rafaelt, Titiant és Tintorettót ntánazta. L. sokáig élte 
hírét , tiszteltetve rokoni 's tanítványaitól. Megholt 1019. Legjelesbnek 
tartják azon képét, melly Szent Benedek éltéből \s Szent Caecilia legen
dájából ábrázol jelenéseket, a' fct. Michaele tornáczában. Ebben ki
fejlett egész ereje talentumának. Bologna több jeles képeit mutatja ; kö
zvilök csak Mariáját emiitjük.*') Ludovico alaposan értette a' képírás min
den részeit. Képzelnie gazdag ; rajza hibátlan; de feddik színezetét , 's 
az a' gáncs is é r i , hogy az antik tanulását a' természetével nem kapcsolta 

*) A' Mariul irtvczlő angyal ruházatjának néhány rosszul vetett redöje felcsere'lteti a' Iáhakat. 
Későn vette Ludovico hibáját é s z r e , 's mondjál . , az e' mia ' t érzett hu tie'.tett* 
halálát 

3* 
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egybe. — 2) A g o s t i n o , kit Annibale öccse'vel együtt már emli ténk, 1558 
szül. Bolognában. Ötvösnek volt szánva, midőn Lndovico mivészetéhez hódí
totta ; rövid idő miilva legiigyesb tanítványinak számába tartozott . De nem 
csupán festessél , hanem philosophiával, mathesissel, poé'sissel e's részmet
széssel is foglalatoskodott. Az utóbbira, ugy látszik , testvéri szeretetből adta 
magái. A' Carthusiauusok számára készítendő képnek t. i. több mesterek által 
benyújtott rajkai közül az Agostinoé nyert elsőséget , 's Szent Jeromos 
conununióját ábrázló festése nem sokára köz javalatban részesült. Fél té
kenység támadt e' miatt Annibale szivében 's bátyját különbféle ürügy alat t 
a" rézmetszés folytatására, törekedek birni. A ' j ó testvér engedett öccse, kí
vánságának. Későbben Romába mentek mind ketten , képekkel ékesíteni 
cardiiial Farnese Odoardo galériáját. De azon h í r r e , hogy a' rézmetsző 
ügyesebben fest a'' képírónál , újra felébredt Annibale féltékenysége 's 
eltávoztatta Agost inót , ál l í tván, hogy stylusa csinos ugyan , de nem 
n a g y , nem fenséges eléggé. Agostino a" parmai herczeg udvarába vette 
magát 's a' mennyéi , földi és bérszerelmet ábrázolta le. Még egy alak 
volt hija az egésznek , midőn 1001 mh. Mint rézmetszőt korabeli leg
nagyobb mivésznek tarthatni. Részmetszései ritkák ; sok köztük a1 szatyár . 
A1 ,.,degli incaminati'' academia számára egy értekezést irt a' per
speetivek és architectiiráról. 3) A n n i b a l e , az elébbinek öccse , szül. 
1500 Bolognában. Elejénte atyja mesterségét , a' szabóságot, űzte. Ln
dovico tanácsára kezdett ra jzoln i , 's nagyok valának a' mivészségben 
haladásai. Corregio , Tftian és Veronese Pál után többet lemásolt , és 
gondosan. Őt tartják Correggio legnagyobb utánzójának. Alamizsnát osz
togató Kókusa esmertette meg ; jelenleg Diesdában látható. Romában 
Rafaelt és az antikot kezdé iitánazni; de Correggio stylusáról le nem 

v inondá. Bátyja elmentét felette érzé , mert tudományos miveltsége nem 
vo l t , Agostino pedig számos poétái ideákkal gazdagitá, inig együtt dol
go/.ának, ecsetét. Kikészült végre a' galéria s magára voná a"' legnagyobb 
inivészek ügyeimét. Az ujabb képírás legtökélyesb teremtményi sorába 
tartoznak ezen festések. Antik csint "s rafaeli bájt lehel az egész. De a' 
hálátlan Cardinal '500 scudit ada ezen sokévi munkáér t ; a' nyomorú ju
talom nagy buba ejté Annibalét. Megholt Romában 1600; 's a' J'antlieon 
templomában Rafael mellé takarították. Bellori azt mondja, hogy szerel
mi kicsapongásai rövidítették életét. Bolagnában némellyek Annibale ele
jébe teszik Ludovicót , de a' külföldön amaz nyert koszornt. Agostinóban 
termékenyebb tán á' képzelem, 's Lndovico szerencsésb tanitó volt ; 
de Annibale szelleme fen r epü l , 's ékesben szól módja és nemesebb. 4) 
F r a n c e s c o , Agostino és Annibale öccsök, kevés figyelmet érdemel; 
többet 5i A n t o n i o , Agostino term hja, szül. Velencéében 1583. Festései 
nincsenek becs nélkül; már ma igen ritkák. Kicsapongó élte szétdúlta 
ere jé t , melly szép reménnyel biztatá a' mivészséget. Megholt Romá
ban 1018. / . 

C A R R K Y , I . G n n S A V É T H E K I N G . 
C A R R I E R ÍJean Haptiste), szül. Ynlaiban Aurillac mellett a ' felső 

Anve.rgne de.parteniehtban 1750., a ' revolu t io előtt ügyvéd volt , 1792 a' 
nemzeti gyűlésbe (convent) lépet t , a' revolutiotörvényszék felállítását 
nagyon előmozdította Mart. 10kén 1793 's legdühösebb buzgóságot fej
tett ki az üldözés iránt . XVI. Lajos halálára szaval t , Apr. 1793 az 
orleansi herc/.eg elfogatásnt kívánta 's hatalmasan munkálódott a' Maj. 
31iki revolutión. Oct. 8. 1793 Námtesbe ment olly megbízással, hogy 
a' po'gári háborúnak a' megsemmisítés és bosszúállás gyorsabb , közön
ségesebb és sikeresebb eszközeivel munkálódjék ellene, mintsem addig 
történt, ükkor már tömve voltak a1 fogházak ; a1 Vendeeiek végveszélye 
Savenaynél még inkább neveié a' foglyok számát. Számtalan hevenyében 
's megfontolatlanul elitéltettek végeztéiének ki naponként, 's Carrier még 
e / t a' bánásmódot is lassnnak találta. Azt javalá , hogy a' foglyok mas
sában '» itélet nélkül vesztessenek el. 94 papot olly ürügy a l a t t , mint



CARRO CARTHAGENA 37 

ha szálittatni akarná őket valahová, hajóra hurczoltata, mellynek fene« 
két fel lehetett nyitni; 's igy ezen szerencsétlenek legelső éjszaka hefu* 
las/.tattak a1 vízbe, a1 mi azután naponként ismételtetett. Későbben ladikokra 
hurezoltattak minden este a1 halálnak szánt minden korú 's nemii marta
lékok, 's minekutána kettenként öszveköttettek volna, kardvágás és 
puskakéssel való szurkálús közt taszittatának vizbe. A' hóhérok tréfát 
űztek ezen kegyetlenségből, 's egy egj' legényt és hajadont kötvén öszve, 
köztársasági lakodalom nevet adtak e' befulasztásnak. Ezenkívül a' gigani 
kőbányákban is' 500uál több foglyot lőttek agyon naponként. Egy hó
napnál tovább tartott ez a' dühösködés , 's 15,000re teszik áidozatjai 
számát. A 'Loi re partjait holt testek bor i ták , 's a1 folyó vize annyira 
megromlott, hogy annak ivását meg kellé tiltani. Néhány hónappal Ho
bespierre megbukása előtt visszahitták Carriert. Thermidor 9ke (Jul. 
27. 1794) őt sem kiméite m e g , melly után a' revulutiotörvényszék 
elejébe állíttatott, 's ez által Dec. 16. 1794 halálra ítéltetett. 

C A ii R o (Giovanni di) egy mailandi orvos, ki Bécsben telepedék 
le 's hires a' mentő himlő oltása terjesztésében kimutatott buzgósiígáról 
Német, Lengyel, Magyar és Muszkaországokban. Még a' Törökök elő
ítéleteit is meg tndta győzni 1800, midőn lord Elginnek minden, a ' t ehen 
himlőoltáshoz megkívántató készületet megküldött Konstantinápolyba 
az oltásról irt munkájának török nyelvre fordított kivonásával. Az Ango
lok próbatételei az oltásnak Indiába való bevitelében mind eddig el nem 
sültek, mivel a1 matéria mindég elromlott az utnn; — a' szemes Cárra 
doctor Harfordnak Bagdadban lombardiai tehenektől tudott materiát szer
zeni , melly egész erejét megtar tot ta , 's ezen küldeménynek köszöni most 
egész India a' tehenhiinlőoltás jótéteményét , mellyel az Indusok, mint 
a1 megszentelt tehéntől amurtum (halhatatlanság) név alatt származóval, 
élnek. Carrónak következendő fontos inunkáji vannak: Obseroatvms et 
expériences sur la vaccinntion, avec planche coloriée. 1tenne. 1801 et 
1802. 8. és : Vermieké iilter den Vrtprung der Kuhpockenmalerie von I. í. 
Jjoy aut dem Engfiichen in$ Deutsche Uljcrsetzt, Wien lf>Q2. 8. A1 hritus 
bibliothecában több igen nevezetes leveleket találni ő tőle , mellyek közt 
különös említést érdemel a z , mellyet Augustus 27kén 1803 i r t a' 
tehenhimlőmateria pestis ellen való erejéről. A.fí.P. 

C A a n >!,'s E r, (md: karuszel), vitézi j á t ék , melh'et többen kocsik
kal vaj^y lóháton körben versenyt futva játszanak 's gyakran a1 lövés
ben, dobásban és szúrásban való versennyel kapcsolnak egybe , a1 régi 
tnrnierek maradványa. Herczegi 's királyi udvaroknál még ma is szok
tak illyes játékok pompáid ada tn i , 's a' győzőnek, mint hajdúi, asszo
nyságok tesznek fejére koszorút. Hogy a' nép is részt vehessen ezen 
örömekben, neki fakocsit és falovakat csináltat a1 kerti vendéglő 's i t t 
őket az alólról forgatott nagy fatányérokon sip és dobszó mellett ke
rengteti. Vannak a' lovagló oskolákban is carronselek. —/— 

C Á R T K r. r,, a1 foglyok vagy szökevények kiadatása iránt tett kötés; 
igy neveztetik a' kettős viadalra szólító írásbeli kihívás is. 

C A R r E s r u s , 1. D E S C A R T E S . 
C A R T H ' A G E N A , hajdani város a' nmreiai királyság part jain, melly 

nagy kereskedést Hz, 's kikötője van, melly egy Spanyolországnak három 
nagy hadi kikötője közül 's legjobb a/, egész földközi tengeren. Öble 
igen mély 's a' város alá megyén. A' körülötte lévő magas és meredek 
halmok ogy a' kikötő előtt fekvő szigettel minden szelek ellen' bátor
ságossá teszik a' beevezést. A' város fellegvárával a' kikötőben fek
szik egy félszigeten. 29,000 lak. derék hajóépítő műhelyei , tengeri 
fegyvertára, tengeri cadetoskokija, mathematicai, hajósés hajókormá
nyos oskoláji, csillagvizsgáló tornya, füvészkertje, vitorlavászonfab
rikája 'sut. vannak. Lakosai szorgalmatos halászok 's kereskedők se
lyemmel , szép kövekkel 'sat . Szomszédságában voltak a' Carthagoiak
nak azon jövedelmes ezüstbányájik, mellyekből Hannibál a Uo
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maink ellen való háborúra 's az Alpeseken való keresztülutásásra 
szükséges költségeket merítette. Közel hozzá meleg fürdők 's jó sóaknák ta 
láltatnak. A' város Hasdrubal, carthagoi vezér, ál tal építtetett. — C a r 
t h a g e n a Indiában, vagy UjCarthagena, egy tartománya Columbiának, 
egy délamerikai szabad s tatusnak, hasonló nevű fővárossal (I,. D É L 
SZAKI AMERIKA e's CO&OMBIA). 

C A R T H A G O , Afrikának legnevezetesebb városa a ' regi világban ' s 
egy hatalmas és gazdag kereskedő köztársaságnak fővárosa. D I D Ó (!. e.) 
Tyrusból elillantván, erre a' tájékra vetődött , hol a' lakosok, a1 régi; 
szerént , annyi földet engedtek által neki , a' mennyit egy ököl bőrrel 
be fedhetett. De Didó a' bőrt olly vékony szijakra vágta szél lel , hogy 
azokkal jó nagy darab földet keríthetett be. Erre építtette azután Cartha
go várát 's az uj statusnak igen jó rendeléseket adott. — Carthago his
tóriájának első időszakasza Syracusával való hadakozásának kezdetéig, 
vagy K. e. 878tól 480ig megyén, melly idő alatt Carhago Afrikában 
e's Sardiniában szélesen kiterjesztette bir tokai t , Massiliával és Rtruri
ával kereskedésbeli háborúkat folytatott 's 509 táján Komával kereske
désbeli egyezést kötött. A1 Caithagoiak ezután Sicilia elfoglalására t ö 
rekedtek , 's itt kezdődik Carthagónak második 's egyszersmind legfé^
ryesebb időszakasza, melly Romával való hadakozásának kiütéséig, vagy 
K. e. 205ig terjed. Midőn Xerxes Görögországot megtámadta, szövet
séget kötött Carthagóval Gelon, syracusai király, ellen; hanem a' Cai tha
goiak Himeránál 480 megverettek, békeségkérésre kinszerittettek 's 
az emberekkel való áldozást el kellett törölniek. (I, . Gt:r.o\.) A' Gelon 
után következett királlyal , Hieróval , való háborujok alkalmatosságával 
elfoglalták a' Carhagoiak Selinus, Himera és Agrigent városait. Az idő
sebb Dionysius rövid békeséget csikart ki tölök; minekutána pedig T i 
moleon Syracusát és Siciliát tyrannosaitól megszabadította, a' Carthago
iak löbbnyire mindég szerencsétlenek voltak. Ragadó nyavalyák erőtle
nitették Carthagót „ még gyakrabban pedig a' belső egyenetlenség szo
morú következései. Midőn Sicilia a' kegyetlen Agathocles alatt nyögött, 
ismét belé avatta magát Carthago annak dolgaiba ; de nem csak meg 
győzetet t , hanem maga Carthago városa is ostrom alá vétetett Aga
thoclestől , a' kinek halála után ismét belé avatkozott a1 siciliai dolgok
ba Carthago, midőn Messanát a' Mamertinnsok ellen, kik azután a1 Ro
maiakhoz folyamodtak pártfogásért, segítette. Ezt az alkalmatosságot 
használták a' Romaiak a' Carthagoiaknak Siciliából való kiszorítására, 
jóllehet annakelőtte a' Carthagoiak a' Romaiakat 275 segítették Pyrr
hiis epirnsi király ellen Siciliában 's AlsóOlaszországban. Itt kezdődik 
Carthagónak harmadik időszakasza, 's i t t kezdődnek Romának Cartha
góval az uralkodás és politicai hatalom felett támadt háromizbeli ha
dakozásai i264től 246ig. Az első carthagoi vagy puni (1. PuirtAK) had 
23 észt. tartott . Carthago seregei mind vízen , mind szárazon meg
verettek. A1 241 kötött békese'gben elvesztette minden siciliai bir
tokait 's ezekkel Olaszország ellen való oltalombástyájit. Kevéssel az
után zsoldos katonáji , kiknek pénztára kiürülése miatt a" isoldot ki 
nem fizethette, zendültek fel ellene ; hanem Barcas Hamilcartól megve
rettek, 's Carthago hatalma Afrikában helyre áll í t tatott ; Európában 
ellen!>en igen alá ment az , mivel Sardiniát , hol a 'zsoldos seregek el
szakadtak Carthagótól , a' békeség ellenére elfoglalták a'Romaiak 228. 
Ekkor llaniiloar, a' democratiai párt feje, Spanyolország elfoglalását tet
te ez élül , mivel az ott lévő gazdag bányák bírására igen vágytak a' Car
thagoiak. Ezen feltétel végrehajtásában való előmenetelét 's 17 eszten
dei szerencséjét Carthago a' Barcas famíliának köszönhette , mellybi'I 
születtek Hami lcar , Hasdrnba] és Hannibál. Spanyolországban tett hó
dításainak könnyebb megtarthatása végett Hasdrubal várost építtetett 
UjCarthago névvel , melly most Caithagenának neveztet ik, 's leghatal
masabb volt minden carthagoi coloniák közt. A1 második carthagoi had, 
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(218tól 201ig K. e.), hármelly jeles* veEer folytatta is azt a' Carthagoiak 
részéről, Carthago megaláztatásával végződött. Hannibál hazájától nem 
segittetvén 's teinérdek vérrel nyert győzedelme] által elgyengülvén, kény* 
telenittetett Olaszországot elhagyói \s avRomaiaktól megtámadtatott ha
zájának segítségére sietni. A' zamai ütközet , közel Carthágóhoz, Romá
ra nézve volt szerencsés. Scipio igen kemény feltételek alatt kötött hé
keséget Carthagóval, melly elvesztette Spanyolországot, tizig minden 
hudi hujójit kiadta , 10,000 talentumot (és igy 13 mii. tallérnál többet) 
fizetett's arra kötelezte magá t , hogy Roma tudta nélkül háborút senki 
ellen sem fog indítani. Ehhez jöt t az i s , hogy a' numidiai királyi szék
re Massihissa, Romának szövetségese és Carthagónak megesküdt ellensé
ge, lépett fel. tíz Roma oltalma alatt a' Carthagoiakat legszebb birtokaik
tól 's belsőafrikai kereskedésektől megfosztotta. A' harmadik hadnak még 
siralmasabb következése volt Carthagóra nézve, mivel bár a' legnagyobb 
elkeseredéssel harczoltak is a' Carthagoiak , három esztendő múlva ifV 
jabb Scipiótól meggyőzettek, 's a' város K. e. 146 lerontatott. Au
gnstus által ismét megnépesittetett 's néminemű fényre emelkedett. Ké
sőbben a'Vandálok királyainak lakhelyévé lett K. u. 420től 534ig. Az 
Aiaboktól másodszor is lerontatott, 's most egy vizvivésen kivül kevés nyo
mait lehet látni lételének. 

Carthagónak polgári a lkotmánya, köz vélekedés s ze rén t , eredeti
képen monarchiái volt, mell}7 utóbb, de mikor 's hogy, nem tudatik, köz
társaságivá tétetett. A' phoeniciai statusoknak is voltak királyaik ; pol
gári alkotmányok még is köztársasági volt. Mivel semmi bizonyos idők
ben történt törvényhozásról sem tétetik emiilés, innen ugy látszik, hogy 
Curthago polgári alkotmánya lassanként, 's belső nyughatatlanságok al
kalmával vette lételét. A' status legfőbb igazgatóji a' suffetek , a' ta
nács, a1 százak collegiuma 's a' polgárság voltak. Legelső tisztek vol
tak a' suffetek, kiket a1 Görögök királyoknak, a' Romaiak consulok
nak neveznek, mindazáltal nem változtak minden esztendőben, mint a' 
romai consulok. A' cai thagoi tanács, ugy lá tsz ik , állandó és számos 
tagokból álló kormányszék volt , mellyben a' választott férjfiak (hihető
képen a' legidősebb / tanácsosok) kisebb tanácsot formáltak. A' ta
nács hatalmáról 's néppel való öszveköttetéséről tudjuk, hogy az elsőbb
nek jusa volt mindenről, minek a' nép elejébe kellett terjesztetni, elébb 
tanácskozni Ha a' suffetek a' tanáccsal egy értelemben voltak, tetszé
sektél függött, ha a' nép vé'eményét is meghallgassák e vagy nem? ha 
pedig nem egyeztek meg valamiben, a k k o r a 1 t á r g y a ' nép elejébe ter
jesztetett , 's minden polgárnak volt jusa abba belé szólani , a' mi nyil
vános tanúbizonysága Carthago aristneratiai alkotmányának. A' had 
és békeség is a' tanács végzésétől függött. A' százak collegiuma a' leg
főbb famíliákból választatott 's legelső status és politicai törvényszék volt. 
Különös elsősége az a' oarthagoi polgári a lkotmánynak, hogy a' polgári 
és katonai hatalom mindég különválva voltak egymástól. A' sülietek
re soha sem hizatptt vezérség. A1 vezéreket , kik a' katonai dolgokban 
határtalan hatalommal birtak , a ' nép választolta; a' status dolgai , mint 
békeköte'sek 'sat. a' tanács kiküldöttsége ál ta l , melly a' fővezér mel
lé rendeltetett, intéztettek el. Iiwen rendelése Carthagónak jobb a' Romai
akénál, kik ezen két hatalom egyesítése miatt vesztették el idővel sza
badságokat. A' Carthagoiak vallása egy ága volt a' napkeleten elter
jedt csillag és tüzimád isnak. Molocbra (Baal, vagy nap), a' Phoeni
ciaiak főistenére, emberekkel való áldozásokra 's több más tárgy akra 
nézve, twellyeknek a' carthagoi istentisztelettel öszveköttetések van, 

* lásd Miinter Ferdinánd seelandi püspöknek ezen munkáját „Religiou der 
Carthager" (Kopenhagen 1821). 1,— v. 

C Á R T H U S I I V B S O K. E' szerzetes rendSz. BtiT'voTíír. (I. e.) veszi 
eredetét, ki 1084. hatod magával íírenoble városához 4 órányira fekvő 
5s meredek szirtektől környezett la Chartrense nevű magányba költözvén, 
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itt a' Camaldulensisekéhez hasonló intézetei állított. K' vadonnak lakóji 
nem sokára templomot építenek 's szorgalom által egy részét a' kietlen 
helynek kertekre vúlto/.taták; de e' mellett a' legnagyobb szttkölködés
ben 's öntagadásban éltek. Guigo, ki ötödik priorok volt (mh. 1137J a' 
szokott szerzetes fogadások mellet t , örök hallgatásra 's magányosságra 
kötelezé őket. Imádság, könyvek 's kézi munka voltak foglalatosságaik; 
a' szoros mértékletességen kiviil minden szer felett való testi sanyargatá
sok ti lalmaztattak, 's a' keményebb büntetések csak az engedetlenekre 
nézve találtak helyet. Késett a' romai szék egész 1170ig megerősitni e' 
szerze te t , mellyről kételkedhetet t , ha nem f o g é magától elenyészni. 
Időről időre különféle rendszabások hozattak , mellyek a' husevést vég
képen eltil ták, a' hallgatás félbeszakasztását bizonyos napokra 's órákra 
szor i ták , egyébiránt pedig megengedek, hogy a' gyarapodó kincsek a' 
magányos élet szépítésére fordíttassanak, innen a1 carthusiák nagy 
részént t á g a s , sőt némellyek, mint a' Grenoble mellett lévő 's a' leg
finomabb mivészi Ízléssel kiékesitett nápolyi carthusia, pompás paloták
hoz hasonlítanak, hol mindenik szerzetesnek több osztályokból álló ba
rátságos lakása 's ehhez kapcsolt kisded kertje volt. Vendégszeretet 's 
jóltévőség házi erkölcsök valának ezen többnyire mivelt férjfiaknál. Tiszta 
fejér ruházat jokra , midőn isteni szolgálatra mentek , fekete palástot ölté
nek; kik papságra nem emeltettek, szakált 's rövidebb scapnlarét visel
tek. 1110 támadtak e' rendbeli apáczák i s , kik szinte azon é le tmódra, 
de nem olly szoros hal lgatásra , mint a"' szerzetesek, voltak kötelezve. 
Minden apáczaklastromot egy Carthnsianus 's minden carthiisiát, egy 
prior igazgatott; az egész rendnek pedig feje (generális) volt a 'gienoblei 
nagy carthusiának mindenkori p r iora , kinek felvlgyázása alatt még a' 
18 század közepe táján 172 klastrom á l lo t t , melly közül 75 Franczia
országban, a' többi egyéb tartományokban virágzott; Hazánkba, mint 
némeltyek vélekednek , maga Sz. Brtino küldött tanítványi közül néhá
n y a t , de hol volt első lakhelyek, a' honi történetek fel nem jegyezték. 
5 (flastromok közül, mellyeket bírtak, mind gazdagságára , mind népes
ségére nézve leghíresebb volt a' lövöldi Veszprém vármegyében, melly 
1360 körül állíttatott "s 4 előljáró alatt '100 szerzetest táplált. Az elöl
járók közül egyik Kitekintettél b í r t , ki is nem különb n mint az eszter
gáim érsek , tisztviselője által esküdött 's az ország gyűlésein a1 főren
dek között foglalt helyet. E'' rend egyedül Siciliában ~'s Spanyolországban 
nem törültetett el mindekkorig. 13. V. 

C A R T O N , a1 képírásban töinöttebb papiroson készített rajzolat vagy 
festés, melly az ábrázolandó kép modelljéill szolgál. Használják a1 fresco, 
mosaik, üveg és szönyegfestésben. A' frescofestésben sebesen kell dolgozni 
a1 mivésznek, 's a' hibás rajzot igazítani nehéz. E1 végből az ábrázolandó 
festés contourait a.' mészalapra rajzolja ált cartonjáról, (1, CAMJUIROZÁS); 
vagy tővel szurkálja ált a' környiilrajzokat, szénporral töltött zacskót 
huz végig a' cartonon; a1 por keiesztülhat a1 lyukakon 's contourokat 
jelel a' meszén. — Vannak cartonok több olasz mivészektől, p. o. 
Buonarott i tól , töredék jelenések a' pisai háborúból; liomano Júliustól, 
Domenichinótól 's egyebektől. Hogy a' régibb olasz mesterek nagy 
becsben tartották a' cartonokat, kitetszik Armenini munkájából „JVeee/í»' 
delin pillura'i (Velencze 1087). Későbben nem készítenek car tonokat , 
hanem kicsiny skizzek után dolgozának nagyobb ni iveken. Ujobblag német 
képírók szorgalmasban készült cartonjai gerjesztettek figyelmet. Cartonnak 
nevezik a' frescofestők azon formát i s , mellyben a' mészre viendő tárgy 
ki van metszve. A1 mosaikcartonok színekkel vannak kivivé 's a1 kőre 
szinte áltrajzoltatnak. Az üvegfestő üvege alá teszi cartonját 's amannak 
felszínén rajzolja le a1 képet. Kzen cartonok, a' mint szükséges, vagy 
csupán tollrajzok , vagy színezve vannak. A' szönye?cartonok színezett 
rajzolatok "s a' szőnyegszövőknek szolgainak mustrául. {Ilyeneket készített 
Kaíael X. Leo j>ápa számára. (Vő. SZÖNYKGIÍK és R U A Ü I . . ) /. 
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C \ ' I I T O v c H E (Lajos Dominicus). Ennek a' 17dik század vegén 
Parisban született híres tolvajnak korán vétkére hajlottak erkölcsei. 
Lopások miatt ilzék ki az oskolából , lopások zárak be előtte az atyai 
házat. Nem sokára egy normandiai tolvajcsoport közé 's utóbb egy 
számos tolvajtársaság hegyébe állott Parisban, kiket élet és halál jusá
vul konnány/.a. Sok csinyt tett 's csak 1721 került a' c/ialelélbe. A' 
kínpadon nem vallott senkire; de midőn a' grévepiaczon a' bosszuló k e 
rek előtt álla 's hasztalan veté körül szemeit segélyt nem hozó társai 
után, visszavezetteté magát a' börtönbe 's kivallá czinkosait. Kevéssel 
azután kivégeztetett. Eletét 's csinyait többen megírták. 

CA R TW R I G H T (Edmund), angol költő, 1743 született, megholt 1824. 
Leginkább tetszett tőle „Ármin és Elvi re" elbeszélés (megjelent 1771). 
A' nMonthly reviewil egyik főbb szerkeztetője 's, a' mi költőben r i tka, 
jeles mechanicus is volt. O állitá fel 1786 az első szövő machinát 's le
leményeiért többször nyert jutalmat. Harmincz év alatt foglalatoskodta
tá a' kocsik és hajók gőzzel hajthatása módja, 's mondják, hogy azon 
amerikai ingenieur, ki legelébb ada szerencsés próbát e' nemben, C. 
készületeit már l á t t a , ''s csak ezek valósításában áll érdeme. 

C A S A (Giovanni de l la ) , az olasz cinquecentóban (I. BKMRO) jeles 
folyóbeszédü iró olasz és deák nyelven, 1503 szül. előkelő florenczi ház
ból, ennek a'Mughello völgyében volt birtokában. Bolognából's Paduából, 
hol tanul t , Romába menvén, 1538 világi papnak öltözött. Eleven vér
alkatú létére a' görög és latán nyelv nagy megholtjainak lelkes árnyé
kait az élő világ eleven szépjeivel szokta volt felváltani. Szolgalatjában 
egyébiránt a' két cardinal , Ranuccio és Alessandro Fa rnese , tar to t ta 
Caro előtt , 's az elsőbb, III. Pál név alatt lévén pápává , Casát 1540 
apostoli biztosul küldötte Florenczbe a: tizedek behajtására. Az épen 
ekkor támadt accudemia fiarenlina tagjául választá i t t ; visszatértekor 
1542 111. Pál az apostoli kamara c/teri'cr/jának nevezte, 1544 beneventi ' 
érsek lett 's pápa nunciusa Velenczében. Ennek kormányát vele a1 sz. 
atya arra akarta vetetni, hogy hozzá 's a' Schweiziakhoz és 11. Henrik 
franczia királyhoz álljon V. Károly, ellen; két beszedjét per la lega ekkor 
ij(a, de sikeretlenül. A1 következett pápa, 111. Július, visszahivá, kinek 
hidegségét látván i ránta , eladta clericatusát 19,000 sctidin 's Velencze 
tájain élt tudományainak. Majd IV. Pál pápa országos titoknokjává ne
vezte maga mellé, 's cardinalságot is várt a t tó l , azonban uj pártfogója 
okot lele elmellőzésére. Kiöltá köszvénye 1556. Eletét leírta gróf Casotti. 
Együtt minden munkája a' nápolyi kiadásban 1733: „Opere di Moniignor 
della Casa, dopo V edizione di Firenze del 1707 e di Venezia del 1728 
mnlln Mustráié e di cose inedite accr«tciute.í'! 6 köt. 4rétb. Ebben van: 
1. Galateo, tiszta erkölcsi tanítás fő nemes ifjak számára, irta Galeazzo 
Florimonte sessai püspök ösztonzésbéől. 2. Trattalo dcgli nfficj com~ 
muni Ira gli umici siiperiiiri e inferiori, eleinte deákul , azután Casa 
maga fordította olaszra. 3. Emiitett két beszéde V. Károly ellen. 4. Bem
bo és Contarini élete latánul. 5. Platóból és Thucydidesből forditások. 6. 
Carmina. Olasz prosája nagy becsben. Tisztált és csinos nyelvéért De
cumerone ésCortigiano (1. CASTIGMONE) mellé teszik. Illy tulajdonjai tisz
teltetik két beszédjét is annyira, hogy az írás mivei közt torso a1 nevek, 
mert csonkán maradtak fen, mint a1 nagy mivészt gyanittató görög szo
bordarab. Hanem villáin nincs, dörrenés nincs gondolatiban. Az olasz 
prosaicus áltáljában nem mély , nem megrázó riividségével; élénksége 
szétáradoz. Gualteruzzihoz irt levőiéit Oenina Ciceróéi édességeihez ha
sonlítja Atticushoz. Tiszta latánságát különösen dicséri Muretus. Egy 
igen fajtái:n deák versezetet hamisan fogtak iá . 1806 Milanóban egye
dül olasz inunkáji jöttek ki együtt 4 kötetb. Diihrentei Gábor. 

C A S A N O V A (Ferencz) , csatafestő, szül. Londonban 1727. Ifjan. 
került Velencéébe szülejivel 's a' képírásra adta magát. 25 észt. korá
ban Paridba ment , hol Parrocel tetemesen segítette tanácsával. Courtois 
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ran der JVfeuIen és Parrocel után dolgozott 's szorgalma főtárgyai a' szí
nezet és a1 világ olly n 'hezen utánazható hálásai voltak. Bresdai mi
vész Dietrichnek vezérlése alatt csatafestó le t t , 's egy nagy csatakép a1 

dresdai academiábii juttatá. üzen szép mii sok munkát s/.eize nekie. Leg
fontosabbak Gondé számára készített festései. Katalin császárné kíván
ságára ennek a' Törökön vett győzelmeit tette képbe ^Bécsben) ; a' csá
szárné későbben palotájában állította fel. Megli. C. 180J Brühlbi'n Bécs 
mellett. A' kivitelben élénk és merész , színezete tüzes, 's esmérte a' 
világ hatásait. I. 

C A S A N O V A (Jacqnes , de Seingalt), az előbbinek testvére, 1725 szül. 
Velenczében. Ezen férjfiu, kit a ' szó teljes értelmében Európa 's a'XV'Jll 
század galanthommejának lehetne neveznünk, a' társaságba élet min
den köreiben, viszonyaiban 's helyezeteüien a' legkülönbféle, legbajosb 's 
Iegbájosb kalandokon és viszályokon ment keresztül 's ezeket a ' l eg
vonzóbb 's legtanuságosabb BtcmoiresmOk egyikében önmaga irta meg. 
(Kiadta ezen életirást Brockhaus, német kivonatban Lipcse 1822—2ö 
0 köt. franczia eredetiben mind eddig csak a1 negyedik kötetig). Atyja
Caietan, ki a1 spanyol Casanova és Palafox nemzetségekből sz.irmaz
tatá magát , egy tánezosné kedvéélt színjátszó lőn. azonban később Fa
riisi nevű csizmadia egyetlen 's különös, szépségű leányát vette el , 's 
niost ez követé férje életnemét. Hősünk elsőszülöítjök, Paduában kez
dé tanulását 's meglepő előmenetelt tett a' lalán nyelvben 's a' tudomá
nyos esmeretek egyéb , kivált physicai , mathemuticai 's belletristicai 
nemeiben. De egyszersmind az égalj heve, forró és mely indulatossága 
' s a ' csábító példák már itt is kalandokba és tapasztalásokba keverék, mel
lyek őt az életés asszonyesmeretbe, valóbb oldaláról tekintve mind a' ket
t ő t , jó korán beavatták. Törvényt tanult, 's nem volt még Ifi esztendős, 
midőn doctori dissertatiójit „De tettamenlfis" és .,(Jtrum Hebruei possi/tt 
construere novas Synagogai'1 irá 's nyomtattatá. Velenczében társalko
dási kellemei a' jobb és szebb házakba bevezetek, mellyekbeu ekkor 
mivelt , de fagyos és erkölcstelen tónus uralkodott. Ugyan itt és ekkor 
az egyházi kisebb rendeket felvéve, 's első szent beszédje igen megtet
szet t ; de a1 másik, mellybe dorbézolása miatt egészen be lesül t , elvévé 
kedvét örökre a' cathedrától. Figyelmet érdemel azon ok, melly őt a' 
seminariumból elűzi; miután a' Sz. András  erősségben fogva ül, 
's szintolly nevezetes az a' csiny, mellyet ebbJI kiszökve elkövet 's az 
ügyesség, mellyel máshol lé té tbe tudja bizonyítani. Azalatt anyja Var
sóban utat készite fijának az. egyházi méltóságokra, 's C. Nápolyon ké
résziül rendeltetése helyére u taz , de megcsalatva reményeiben ajánlóle
velekkel Nápolyba viszatér 's innen a' legédesb szerelem ölén Komába, 
holott cardinalis Aquaviva mellett szolgálatot kap 'a XIV Benedekkel is 
személyes érintésbe jő . A' legszebb kilátások nyílnak meg pályáján; 
de egy gondolatlanság, mellyet jó szive követtel; el vele , kényszeríti a' 
cardinalist , hogy őt udvarából elbocsássa. C. ajánló levelet vesz magá
hoz Konstantinápolyba —; de Anconánál lekötik szerelmek Gondatlansá
ga által elébb a1 spanyol , azután az austriai cordonsereg fogságába j ő ; 
de véletlenül ismét kiszabadul 's ledobván csuháját, katonaköntöst varrat 
a' szabónál 's honjába simulva a' seregnél szolgálatot ve sz . A 'köve t 
hajóján Konstantinápolyba megy, hova Aquaviva levele állal gróf B i x 
NKvvr.Hoz (1. e.) ajánlva volt. Ez őt egy nemes, bölcs és gazdag Török
kel hozza esmeretségbe, ki annyira megkedveli a' józan és módos ifjat, 
hogy őt a' török hit 's egyetlen leánya elfogadására meghija. C. hiú
ságból inkább . mint idegenkedésből nem fogadja el a1 meghívást. Kato
nai tiszte Korfuba vezeti vissza, 's a1 ká r tyá s , pénzes, szerelmes zász
lótartó itt egynéhány örömheteket él; de meggyalázva, alábbs/.álva mind 
ezekben 's kedv vesztve mint katona tér meg Velenczébe; lemond; 's 
elfeledve, lealacsonyodva, egy ideig hegediijáts/.ásból él. Történetből, 
egy lakodalom végeztével, csolnakkal kináljameg egy senator , ' s alig ülnek 
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l e , midőn ez szélütve öszveroskad. C . 'ügyes gondossága megmenti be
tegét a' haláltól. Bragadin, ez a' senator neve , a/, ég küldöttjét szemlé
li benne, 's C, akaratja ellen i s , a' kabbala szent titkaiban mutatva a
vatottságot, a' senator és öreg barátjai jóslója már, 's az elsőnek házá
ban, mint fogadott fiu, minden jótéttel él. De szélességei csak hamar 
elűzik Velenczéből, 's Mailand, Mantua és Cesena nyújtják kalandjait. I
mitt egy előkelő fiatal franezia hölgyet kiemel az alacsonyodás mé
lyéből, 's a' legszebb, legszivesb szerelmet veszi juta lmul: de Henriet
tet vissza kívánják rokonjai 's C. kénytelen elválni tőle Genevában. Az 
innen megtérőt kinos gyógymód alá veti egy mérges ölelés , ez 's egy 
álarczos hozzá bigottá teszik az elébb istentelent. Azonban Velencze 
elébbi életére csak hamar viszatériti; jól folynak dolgai; meglátogatja most 
először Parist; Bécsen 's egy pillantatra Posonyon keresztül visszatér 's 
azon szövetkezésekbe bocsátkozik lassanként, mellyek utóbb mint hit
leien 's veszedelmes polgárt a' palazzo ducale ón fedezete alá vezetik. 
Leirta ezen fogságát külön munkában i s ; 's valóban azon merészséget 
és észt csudálni ke l l , mellyel magának ezen rekeszből olly buta eszkö
zökkel utat nyitott. Másodszor látta most Parist, 's itt kezdődik éltében 
azon szakasz, mellyben politicai látköre kitágul, 's szövetkezése és befo
lyása országos férjfiakra kiterjed. Nincs akkori jeles embere vagy as
szonya Parisnak, magát Choiseult sem véve k i , kivel inkább vagy ke
vesbbé viszonyba 's érintésbe ne jőne. Hosszas mulatása után a' Franczi
áknál beutazza Stnt tgardot , Zür ichet , Solothurnt , Bernt, Lausannet; 
megesmerkedik Hallerrel és Voltairerel. Ezután Sabaudián, Grenob
len, Avignonon keresztül Marseil lebe, Toulonba, Nizzába , Genuába, 
Pisába és Florenczbe megy , holott . Suwaroft'al szövetkezése nevezetes. 
Eltiltva Toscanától, Romának'siNápolynak t a r t ; de csakhamar Bolognán 
Parmán 's Turinon keresztül újra,Parisba tér. Felváltva lakja most ezt 
's Helvétiát és déli Német 's felső Olaszországot, mig egyszerre csillogó pá
lyája nyílik Londonban. — De ez szomorú véget ér; 's most Európa éj
szaki részeit veszi élni nem unt hősünk viszályi láthelyévé. Berlinben 
II. Fridrik elejébe jut gróf Schwerin által 's a' cadetek oskolája gou
vernenrévé vala kijelelve, midőn épen ez által indítva Berlint odahagyja. 
Htját Pétervárának vévé. Érdekletes az , a 'mi t R iga , Moskwa és Pé
tervár felől megjegyez. Emitt alkalma vala több izben Katalin czárné
val a' kormány 's uralkodás felett szólani. Később Varsóba m e n t ; de 
itt Branickivel esett vívása minden reményeit ezen országban elfuvá, 
's Diesdán és Prágán keresztül Béesbe jő. Azonban egy consilium ab
eundi csak hamar kocsiba ülteti, 's meglátogatja ujolag Münchent, Ati
gustát , Ludwigsburgot, Aachent és Spaat és ismét Parist . l*'z úttal 
egy ellene kiadott lettre de cacliet üzé el innen ; 's melly városra veti 
most vándorunk bolyongó szemeit? — Madridra. Felette kecsesek azon arcz
képek, mellyeket ezen város kitűnőbb embereiről oda fest. De Madrid
ban a' merész és szeles Casanova sokáig nem maradhata. Barcelonán 
keresztül Montpellierbe 's Aix sur Arcba tér. Két nevezetes 's ve
le nemineniükép lelki rokon fr ;i jfiuval esmerkedik meg i t t : egyi
ke marquis d' Argens, m;ísika Cagliostro , a1 nagy kophta. Roma 's a' 
szép és neki mind fngytig kedvező Nápoly éltetik még egyszer a' sze
relemben kifogyhatatlant, minekelőtte megenyhült hazáját njra meglát
hatná. Ezen megenyhülést, ugy látszik , C. egjik munkája eszközlé, 
mellyben Amelot de la Houssaie Velencze polgári alkotmányáról irt köny
vét czáfolá. Azt • vallja ő maga , hogy ez után több hasznos szol
gálatot teve hazájának, 's ez igen is megegyez a z z a l , a' mit több es
merősei vallanak, hogy t. i, C. a' köztársaságtól titkos szolgalatokért 
zsoldot vont. Nem épen hosszas ittléte után megint Parisba ment , 's 
annak megírásában, a1 mik itt vele elébb is történtek, szakad meg kéz
iratja. De nem nehéz de Ligne herczeg közletci szerént is végig vezetni 
C. történeteit. Azon ember, ki főbb, szentebb czélt az életben nem es
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m e r t , mint az é l e m é n y, mélyebb, tartósabb eszközt ennek elérésére 
nem, mint a' f o r t é l y ; de a' tökély legnagyobb fokára vitte mind a' 
ke t tő t : behatást és kapósságot tudott magának szerezni mindenütt, de 
tiszta 's állandó viszonyokra nem volt képes. — Egykor gróf Waldstein
nal ebédelt a' velenczei követnél Par i sban , 's a' beszéd az alchymia 's 
kabbala titkaira fordult." Ki volt ezekben jártasabb mint C. ? A' gróf 
elbámult őt olyasokról hallván szólani, miket csak a' beavattak 's ke
vés .választottak tudhattak. Nyomban meghivá az embert, kit itt láta 
legelőször, Duxba Csehországba, hogy ott együtt munkálódjanak. A' 
koros és csaknem minden más forrásaiból kifogyott C. örömmel elfoga
dá, 's végső napjait a" most nevezett helyen, a' gróf könyvei közt tőlté. 
Megholt 1799. Ha nem birt is C. a' tudomány 's literatiira mezején an
nyi erővel és hatással , mint az élet örök változatú hullámain , kiadott 
munkáji még i s , mint maga az ember, eszesek 's eredetiek. Esmcre
tesbek: 1) „Confulazione del/a Sloria del goberno veneto W Amelot de 
la Houssatt''' (Amsterdam 1769). 2) „hloria delle turbulenze della l'o
lonia dalia morte di Klisubet Velrovma fino álla pace fra la Kussia e la 
porta ottomana1' (Goriz. 1774 3 köt. A' négy utolsó része ezen mun
kánaknem jelent m e g ; lehet , hogy a' kézirat elveszett,) 3) „DelP lliade 
di Omero^ tradotle in otlaté ritneíl: (Velencze 1778 4. köt. 4.) 4) „ í i 'o
sameron, ou kis tőire d? Edouard et d' Klisabelh, qui passérenl qualre
vingt ans éhez les Megameiches habitans aborigines de I'rotocosme dans 
V interieur de nulre globe1' (Prága 1788—1800 5 köt.) 5) „Solution du 
probléme deliaque démontréeu (Dresda 1790. 4.) 6) „Corollaire á la du
plication de F Hexaedre donné á Dux en lioheme'í (Ugyan ott 1790. fél 
iv). 7) Memoires de J. Casanova de üeingalt ^écrils par luimémeíí (Láp. 
cse. Brockhaus. 1826—27. Eredet i , igen szép kiadás, de csak négy kö
tete jelent meg eddig, 's ez a' velenczei fogházból való menekedésigter
jed.) Ezen utóbbi munkája C. nak , mellyet kéziratban hagya maga után, 
tükre a'z életnek, az iró lelkének és századjának. Jelesen Olaszország 's 
az európai fővárasok szokás, élet és gondolkodásbeli sajátságait sehol 
olly elevenén, híven 's gyakran meztelenen előadva nem látjuk, mint itt, 
ezen élni szerető és tudó Epicuraeus őszinte vallomásaiban. —t— 

C A s A s (Bárt. de las) , 1. L A S C A S A Í . 
C A S A U B O N ( isák) , köznevezettel Casaubonus, született 1559, Febr. 

18kán Genevában, a' Dauphiné egyik jelesebb famíliájából. Atyjától , ki 
pap va la , első gyermekkori tudománypályáján olly ügyesen oktat ta tot t , 
hogy kilenczedik életévében deákul folyvást beszélt. 19 esztendős korában 
a' genevai tudományegyetembe lépett fe l , hol a' törvény 's hittudomá
nyokban , valamint a1 napkeleti nyelvek esmereteiben ann\ i ra kikülönböz
teté magát, hogy 1582ben Portust , volt tanítóját , a' görög nyelvnek ta
nitószékében követhette. Itt Etienne (Stephanus) leányával házas
ságra kelvén, a' nevezetesebb görög 's deák Íróknak mnnkájit fordítások
ban 's eriticai felvilágosításokkal bocsátgatta ki évenként, mig 1592ben 
Montpelíierben a' görög nyelv 's szép tudományok tanítójának választa
tot t , holott azonban csak két esztendeig maradott. Innen IVdik Henrik
től Parisba hivatott. Itt hitvallása tekintetéből, melly miatt már atyja 
is megszökött, 's tanitótársainak gerjedező vetélkedései és talán vala
mennyire kötekedő charactere miatt számtalan kellemetlenségeket szenve
d e t t , mig hosszú türedelme a' királyi könyvtár elöljárói hivatalával meg 
nem jutalmaztatott . Henrik elhunyta után Wotton lovaggal, 1so Jakab 
király rendkívüli követével, Angliába utazot t , hol kitűnő megkülönböz
tetéssel fogadtatván, két papi jószág haszonvételével 's nem csekély év
pénzzel ajándékoztatott meg. Eletét végezte Londonban Július 1ső nap
ján 1614, 's a1 westminsteri apátság sírboltjába temettetett el. Casaubon 
vallástüredelmü hittudós, szép tanultságu tudós, ügyes fordító 's jeles mlibiro 
(eritictis) volt. Mint miibiró öszveszedte's megvilágosította Diogeaes Laé'r
t ius , Aristoles, Theopluastus, Svetoiiiiis, Persius, Polybins , Theocritus, 
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Strabo, Dionysins, Athenaeus 's ifjabb Plinius i rományaikat , 's a1 

régiség tudományának majd minden ágazati sikeres vizsgálódásokat kö
szönhetnek nekie. Alapos nyomozásai , , /Je satyrica Graecorum poesi et 
Romanorum satyra" különös dicséretet érdemelnek. Csekélyebb tekin
tetiiek tbeologiai munkáji.— C a s a u b o n M e r i c , fsaknak fija, (szü
letett Genevában 1599) magát, valamint az atyja , szép tudományossága 
által,emelte liirbe. Atyját Angliába követvén, Oxfordban a' hittudomá
nyok doctora lett. Idővel tönb papi hivatalokat visel t , mig a' népzendü
lés, melly Iső Károlyt vérpadra j u t t a t á , őt is megfos/.tá jövedelmeitől. 
Azonban , illy kedvetlen környülnienyek között is , sem Cromwell javas
l á sá t , hogy az akkori idők történeteit irná l e , sem Krisztina királyné 
meghívását Svécziába el nem fogadta. A' Stuartok visszatérte után hiv
sége elébbeni hivatalainak visszanyerésével jutalmaztatott m e g , mellyeket 
haláláig (167Ib.) buzgón vitt. Tudománya sokágú volt , de nem olly ala
pos, mint atyjáé. Theologiai munkájúi kivül több romai irók, mint Teren
t ius , üpictetus, F lo rus , Polybius 'sat. irományaikhoz adott jegyzetei , 
említést, dicséretet érdemelnek. 

C A S E M A T T Á K (a spanyol casa és matare szókból), a' várépités
ben bombák erejének ellenálló boltok a' fősáncz alatt, főkép a' bástyák
ban. A' vár védmiveihez tartoznak. Egyszersmind tárul szolgálnak a' 
pattantyuknak 's szükség esetében az őrizetnek lakásul. 

C A S E S (Eman. Aug. Dieud., gróf de las) , 1 . L U C A S B S , 
C A sí N O , részént azon he ly , hol valamelly zárt kör szokott egy

begyűlni mulatság okáér t , részént maga a' zár t társasági kör. Ezen 
nevezet eredetét következőnek mondják. A1 Monté Casino (hegy a' ná
polyi Terra di Lavoróban), hol a' legrégibb Benedictinus  apátság áll, 
fekvése nagyon kies , 's leggyönyörűbb kilátás nyilik a' klastromból. A' 
clima kellemes , a' leble tiszta 's mindent hajszínben mutat a' légper
spectiv. Számos vendéget csalt oda mindenünnen a' szép természet , él
delni kellenu'it. A' szerzetesek azonkívül gyógytudoniányt is gyakorlá
nak 's az a' hírek volt , hogy zionhegyi gyógybalzsamot bírnak 's es
mérik a' fájdalonienyhitő diptam nevű plánta erejét így lett a' Monté 
Casino , mint jelenleg a' ferdők , nem csak betegek , de egészségek mu
latáshelye i s , kik falusi örömek kebelében tölték itt a' szép évszakot. 
Emlékben maradtak a1 Monté Casino vigalmai, 's mint minden örömet, 
ezeket is visszavarázsolni igyeztek. Öszvejöttek esmeretes 's válogatott 
személyek 's azt hitték, hogy a1 casino névvel áltviszik a'nfontecasinoi 
körök báját is uj köreikre. — Hazánkban Pesten 1827 Sz. György nap
kor nyilt meg egy casino a' M. Dorot tya utszában Vogel házánál, 
mellynek részesek által felállításában gróf Széchenyi István többekkel, 
mint báró Wesselényi Miklós, gróf Károlyi Lajos és György , gróf 
Andrássy György, gróf Eszterházy Mihály és Káról}7 'sat. urakkal azért 
fáradozott, hogy hazánkban csinos társalkodásnak középpontja is iegyen, 
's oda tagul sorsolásnál fogva minden karbeli jobb nevelésű felvé
tetvén , egymáshoz több közeledés eszközöltessék. Ezen egyesület tag
jai az első aláíráskor , melly esztendőnkénti 100 pengő forinttal 3 esz
tendőre szólott,, az első évre 2 0 1 , a' másodikra 274en voltak. Ekkor 
uj aláírás kezdődvén ö esztendőre evenként 50 pengő for in t ta l , mosta
nig a' részesek száma 380ig nevekedett. 1830 nyarán a' kereskedőség 
épületébe költözött , hol az első emeletet köröskörül mind bérben tar t 
ja. Van könyvtára, mellyben az 1826 olta megjelent minden magyar 
könyv 's régibb is található ; több részes a' magáéiból is adott be néhá
nyat. Van 41féle újsága, mulattatásul bilárdjai; van pinczéje, hova a' 
részesek letehetik elkelésre öntermesztette és igy meg nem hamisított 
boraikat; van vendéglője. Kormányozza 27 tagból álló választottság melly
ben 3 az igazgató. Ezek hónaponként ülést tartanak ; Januariusban pe
dig és Jiuiiusban köz ülés van. jegyzőkönyve 's minden tanácskozása ma
gyarul foly, 's ugy nemzeti nyelvünk benne társalkodóivá vált — Vő. 
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a' casino esztendei könyvecskéjét i s : „Pest i nemzeti casinokönyv 1828, 
1829, 1830ra í c , melly eket gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor 
adtak k i , Döbrentei negyedfél évig vivén a' jcgyzőséget; , ,1831re' 

kiadta Huszár Elek. — Mélyen érdekel igazsága mind annak, mit a' 
széplelkü' gróf Széchényi Jstván, ezen nemzeti egyesület le lke, „Vilá
gában" (Pest 1831) mond a' casinóról. A' második illynemU intézet 
k e r e s k e d ő i c a s i n o neve alatt 2 észt. olta áll fen a' kereskedőség 
épülete második emeletében '« maiglan 300 a' részese. A' társaságot egy 
elölülő 24 választott taggal kormányozza, 's napról napra szemlátomást ha
lad. Viszonos ideaváltás és barátságos közlések a' mulatkozás napon
kénti t á rgya ik , 's időszakirások és Journalok , já ték és muzsika nyújta
nak éleuiényt látagatójinak ; hetenként olvasások tartatnak mulatságos 
és oktató , főkép honi érdekletü, tárgyakról. Szerencsét és gyarapulásfc 
óhajtunk ezen egyesületnek is. 

C A S Í K I (Mihály), napkeleti nyelvtudós és syromaronita pap, szül. 
Syriának Tripoli városiban 1710. Komába jővén , a' sz. péteri 's szent 
marcellini collegiumokban tanult 's 1734 pap lett. Következő esztendő
ben a' tudós Assemannit, ki a' pápa parancsolatjából Syriába utazott , 
hogy a' MaToníták egyházi gyűlésén [synndas) megjelenjék, oda követ
t e , 's 1738 környülinényes jelentést adott Romában a' Maroniták hit
vallási véleményeiről. Majd klastromaban az arab, syrus 's caldaeai 
nye lveke t ' s a 'bölcselkedést és hittudományt tánitá ; innen 1748 Madridba 
költözött , hol a' könyvtárnál hivatalt kapott. 1749 a' király parancso
latjára az escuriali könyvtárban, mellynek később felvigyázója le t t , 
gyűjtögette öszve nevezetes munkájának „Hibliotheca araíicohispa
nieti.li (Madrid 1760—70. 2 fol. köt.) tárgyanyagjait, melly könyv 1851 
czikkelyben előszámlálja az escuriali könyvtárnak, melly arab kézira
tokban egész Európában leggazdagabb , valamennyi kéziratjait 's min
den orientalistának elkerülhetetlen repertóriuma. Casiri elhunyt Madrid
ban 1791. 

C A S S A N D E R (György) , németalföldi hittudós, 1515 született Kad
zand v. Cassand szigetén (innen nevezete) , 's Briiggében, Gentben és 
Coloniában philologiát, egyházi törvényt 's hittudományt tanított. 1501 
irást bocsátott k i , mellyben a' külön felekre szakadott 's még egész he
vekben buzgó keresztény hittudósokat egy értelemre akará birni. Calvin 
és Beza azonnal ellene támadtak. Mig 1504 Duisburgban az Anabap
tistákkal vesződött, meghitta i. Ferdinánd Bécsbe, hogy tenne fel egye
sítő pontokat , mellyeket mind a' catholicus, mind a' protestáns felekezet 
elfogadhasson ; mert a' császár még mindég lehetőnek vélte az egyezést 
's a' trienti nagy zsinat végzéseivel nem volt megelégedve. C. beadá 
ebbeli véleményét nem Ferdinándnak, ki még azon évben megholt , ha
nem II. Maximiliánnak (Lásd „Ue articulis inter calh. et proteit. con
troversis ad Impp. I. Maxim. II. cónsult'atio. Edidit Hugó Grot. 1042''), 
ki a' szabadkozó nj hitsorsosoknak még nagyobb barátjok volt; de el 
lehet gondolni, hogy e' dolognak az ellenfél orthodoxiája miatt nem le
hete sikere. Cass;inder, noha catholicus, igen tágkeblü, szelíd 's enge
dékeny theologus vol t , 's ha mint egyeztető sem egyik sem másik fél
nek nem tet t is e leget , mind a' kettő becsülte benne a' tudóst 's a' jó 
embert. Elhunyt Febr. 3. 1566. — f— 

C A S S A N D R A , máskép Alexandra, Priamusnak és HecubánakHe
Ienussal egy hassal született leánya. Mind ketten, mint a' rege beszé
li , egykor Hiúmtól nem messze a' thymbrapi Apolló templomának torná
czában já tszot tak , 's minthogy ott igen elkéstek, számokra éjszakai há
lás végett a' templomban borostyánágakból ágy készíttetett. Midőn nrís 
nap reggel a' dajkák hozzájok mentek, a' gyermekeknél két kigyót ta
lá l tak , mellyek őket nem csak nem bántot ták, hanem füleiket n\ájasan 
nyalogatták. Ezen csudából még egy másik nagyobb származott; mert 
a1 gyermekek hallása ez által olly éles l e t t , hogy az istenek szózatját is 
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megérthették. Ettől fogva Cassandra örömest mulatott Apolló templomá
ban, 's Apolló neki, szépségétől bájoltatva, a'jövendőlés mesterségének 
minden titkait kinyilatkoztatta, egyedül szerelmét kívánván ezen ked
vezésért. Cassandra, a* titkokat megtanulta, de az azokért várt ju
talmat nem adta meg. Apolló, ezen megharagudván, azt az átkot tet
te Cassandra jövendőléseire, hogy azok soha se találjanak hitelt. E'sze
rént Cassandra, jóllehet sokszor megjövendölte Trója veszedelmét 's a' 
csalárd mesterséges ló iránt is megintette nemzetét, nem vétetett be sza
va és intése. Midőn Trója elfoglaltatott, 's Cassandra több leányokkal 
együtt Minerva templomába futott, elrántotta őt Ajax dühösségében az 
oltártól, a' szent helyen megszeplősítette, *s kezeit öszvekötvén, a' többi 
rableányokhoz hurczolta, hol a' préda kiosztásakor Agamemnonnak ju
tot t , ki őt mint rabszolgaleányát és szeretőjét magával Mycenébe vit
te. Gytaemnestra mind kettőjüket megölte. Cassandra Agamemnonnak, 
mint a' rege mondja, kettősöket szült, Teledamust és Pelopsot. Kgyéb
iránt Cassandrának az oltártól elragadtatása ugy nézetett a' régieknél 
mint a' legrosszabb gonosz cselekedet 's a' költőknek • és mivészeknek 
szokszor szolgált tárgyul a' dolgozásra. A' Loerisiak is , mint Ajax földi
je i , több esztendeig sok nyomorúságot szenvedtek ezen rut cselekede
tért. K . j . 

C u u T i n . Ezen szó a ' középkorból származik 's valamelly do
lognak törvényszerénti meg nem állhatását, sikeretlenségét, megsemmisit
tett'sét 's törvémes értelemben egyáltalján nem képzelisetőségét jelenti. 
Jgy megsemmisíttetik — cassáltatik — egyezség, végrendelés, házasság, 
szabadságlevél [privilégium), kormányszéki végzés, törvénykezési folyam 
's birói í té let , ha lételes formákat sért meg vagy tiltó törvények kei el
Jenkezik tartalma, főkép pedig ha a' status tiszti széke egészen álthág
ja hivatalos szabadságai körét. Tisztet akkor cassálnak , midőn hivata
la kötelességeit késza árva 's olly gorombául sérti m e g . hogy hivatalba 
tételét egészen vissza kell venni , mj által nem csak tisztségéiül, hanem 
az ezzel egybekapcsolt becsülettől 's a' rangjához illő tar tásra való jus
tól is megfosztatik 's elveszt minden hasznot , melly statusszolgálat
jával egybe volt kapcsolva. Ez által a' hivatalból való kitétel legkemé
nyebb foka. XIV. Lajos végrendelését megsemmisítette a? párisi parla
ment, mert a' király olly tárgyakról tett abban rendeléseket , mellyek, 
az ország szerkeztetekében el lévén határozva, a? király által önkénye 
szerént meg nem változtathatának, millyen p. o. az országlás , a1 koro
naöröklés. Mennyire vonja maga után valamelly törvényrendelte for
ma vagy magát a' tartalmat illető törvényes határozat megsértése a' tet t 
semmiségét, ez a' tőrvénytudomány el nem döntött kérdései közé tarto
zik ; 's áltáljában azt kell mondanunk, hogy ollyan cselekedet, mellynek 
tartalma (örvényekkel ellenkezik, törvényes erővel nem bírhat, noha an
nyiban még i s lehet törvényes foganatja, hogy kárpótlási jusok származ
hatnak belőle; ellenben a1 formák megsértése csak ugy szül semmiséget, 
ha ezt világos törvény parancsolja. A' törvénytelenség, melly az egész 
tettet foganatlanná teszi, semmiségnek (nullitas) is neveztetik. Zs. G. 

C A s s A T i o T ö R v ú. N Y s z í: K (Cdur de cnssalion") , ujabb Fran
ciaország egyik legjelesebb intézete , melly az ország törvényes szerző
désének 's az igazság kiszolgáltatásának öszvefüggést és egyformaságot 
ad a' törvényszékek szükséges függetlenségének csorbítása nélkül. Ezért 
maradién az első nemzeti gyűlés ezen teremtménye a ' revolut io 's restan
latio minden változása alatt. Sőt még azon tartományokban is megtar
tatot t , mellyek Francziaországgal történt egybekapcsoltatások által a' 
franczia törvények alá voltak vettetve, a' párisi béke által pedig a' litir
kus fejedelemség részévé lettének. Már a' CABÍNETI IGAZSÁG czikke
lyében is említtetett, hogy vannak esetek, mellyekben a' forma szerént tör
vényes erővel biró ítéletek ellen is síükség rendkivüies Ovó szereket meg
engedni , 's mellyekben szükséges segítséget csak az országlási háta
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lom nyiijt'iat, melly tői egyébiránt a' törvényszolgaltatásnak egyáltalján 
függetlennek kell lenni. Franciaországban már IX. Lajos idejében (1220 
—1272) behozattak e' végre a' királyhoz való folyainadások, utóbb szo
kásba jöt t a' feljebbviteJ a' parlamentekhez, mint az ország legfőbb tör
vényszékeihez , mellyeknek ítéletei ellen nem voltak rendes óvó szerek. 
Azonban még is megengedtetett a' feleknek Kzok ellen kikelni, ha hely
telen tettbeli véleményen épültek, vagy a ' tö rvény kétségtelen állításai
val öszveütköztek, 's az rendeltetett egy végzés által 1302, hogy a' leg
főbb törvényszéki elhatározások ellen a' felek jusainak kivitele végett ki
rályi kegyelemlevelek adassanak (Leltres de grace de dire cnntre les ar
réts), mellyek a' cancellariában készíttettek 'saz ország cancellaraáltal Írat
tak ala. A' dolog azután visszament a'parlamenthez további megvizsgálás vé
gett, de már ekkor a1 király vagy ennek különös megbízottja jelenlétében vé
tetett fel 's határoztatott el. Azonban lassanként olly visszaélés harapózott 
be, hogy az illyen ügyek a' király tanácsa elejébe (melly mint országlási hi
vatal olly viszonyban állott a' par lamenthez, mint a' német birodal
mi udvartanács eredetekor, a1 birodalmi kamaratörvényszékhez) vitet
tek), ott a1 mailre* des requéles (az udvari tanács collegiumának csupán 
tanácsló szóval biró tudós padja) által határoztattak el. Ezen kegyelem
levelek, (mellyekben egyesült a' Németországban szokásban volt semmi
ségi vád 's az elébbi állapotba visszatételért való esedezés) utóbb Let
tres deproposition d" erreur nevet kaptak, 's a' polgári nyugtalanságok 
idejében a' 14 század vége felé egyre gyakrabban küldettek a' tanács
hoz [Comeily, melly most elkezdé a' törvényes ügyeket a' parlamentek
től , ha azoknak részrehajlása ellen a' felek egyike panaszt tett, maga 
elejébe vonni 's az igazság szolgáltatás folyamatját letlres rf' ital (pe
rek felfüggesztése az egyik fél királyi szolgálat végett követelt távolléte 
miatt) által akadályoztatni. Cancellar Poyet alatt (1538—42) legmaga
sabb fokra emelkedett ezen visszaélés; hanem cancellar Olivier (1545— 
51) és Hopital (1500—08), a' í'ianczia törvénykezési szerkeztetés ezen 
két nagy reformátora, már korlátok közé szoriták a z t , mig a' bloisiren
delés (1570) a' parlamentek Ítéletei ellen csak barom óvó szert engedett 
m e g , nevezetesen a' proposition <f erreurt, ha a' bírák a' tettekben 
hibáztak; a' rer/uíle civilet (az elébbi állapotba való visszahelyeztetést) 
az egyik fél csalárdsága vagy az ügyvéd hibája miatt, és a' cassatiót 
(semmiségi vádat) , midőn a1 végzésben a' formák vagy világos törvé
nyek sértettek meg. Az 1007 híres perlekedési rendelés az elsőt eltör
lütte, a' reqnéte civilet és cassatiót pedig megtágította és szorosabban 
meghatározta. Az első mindég a5 törvényszéknek magának terjesztetett 
elejébe, 's ez által határoztatott e l , az utolsót a' királyi tanácshoz kel
lett benyújtani. E' végre a' conseil des pariién vagy conseil j»r»Wban 
külön collegium állíttatott öszve, melly a' cancellarból, a' négy status
titoknokból (a' departamentok ministereiből), a1 statustanácsnokokból 's 
mind maitres des requétesekből (kik 1789 78 voltak) állott. Ezen col
legium végzéseire felette nagy befolyása volt az udvar kedvezésének 's 
egyéb mellékes okoknak annyira, hogy noha gyakran felfedezte a' par
lamentek 's egyéb főtörvényszékek nagy igaztalanságait, még sem állott 
nagy tekintetben. Erre nézve már az első nemzeti gyűlés által eltöröl
tetett \s helyébe egy független törvényszék, a' cassatiotörvrnyszék, 
állíttatott Nov. 27. 1790, melly a' constitiitio minden változásaiban meg
tartatott 's a' császári országlás alatt (1804) cassatioudvar nevet ka
pott , mellyet még ma is visel. Az 1800ki elrendelés szerént 48 tagból 
ál lot t , kiket a' consulok javalására a' senatus nevezett k i , elölülőjüket 
pedig saját körökből választották. Utóbb a' császárra bízatott az előlü
lő kinevezése. Az 1814 Charte constitutionnelleben a' tanácsnokok ki
neveztotésének jusa is a' királyra ruháztatot t , ugy mindazáltal , hogy 
azokat hivatalokból ki ne tehesse , 's e 'részben az 1830ki charte sem tet t 
változtatást. Az igazság ministerének (pecsétőr , garde des seaux") van 
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jusa clőlülni, midőn ezen törvényszék az út illető censurát 's fenyitéki 
hatalmat gyakarolja a' királyi udvari törvényszékeken (cours r'oyaíe*y, 
különben egy főelőlülője és három osztályos elölülője van. Ezen tör
vényszék a' dolog velejére nézve soha sem hoz Ítéletet, hanem csak a' 
törvényszékek illetőségét, a' viszonkereseti vádakat azok ellen 's a ' fe
lek polgári és büntető iigybeli semmiségi folyamodásait vizsgálja meg, 
magát pedig az ügyet , ha annak megítélésében forma vagy világos tör
vényalap sértetett meg, az Ítéletet megsemmisítvén, más törvényszékhez 
utasítja. E' végre három osztályra szakad, mellyek ezek: Sectioa des 
requéles, melly a' polgári ügyekben kö/.be jöt t folyamodások elfogadha
tóságát itéli meg; tuvábhá Seclinn de cassatinn cici/e és Seclion de 
cassutinn vriminelle. Megsemmisíttetvén egy í télet , ha a' második tör
vényszék is az elsővel megegyezőleg itél ugyan azon ügyben, 's másod
szor kéretik cassatio, akkor a' cassatiotörvényszéknek vagy a' törvény 
hiteles magyarázatját kell kérni az országló széktől , vagy legalább mind 
a' három osztálynak iiszve kell ülni 's a' cassatiót újra kimondani; ha 
pedig a' harmadik Ítélet is megegyez az előbbiekkel', már illyeukor a' 
cassatio ismételt kérése okvetetlenül szükségessé teszi a' törvény hiteles 
niagyaráztatását. A' cassatioudvar ítéletei nem csak azon törvényszékek 
jegyzőkönyveibe iktattatnak be , mellyeknek(^életei megsemmisíttettek, 
hanem hivatalosjelentés által ki is hirdettetnek, 's így fentaitatik az ösz
vehangzás és egyenlőség a' törvénytudomány kifejtődésébén, melly nél
kül a1 praxis csupa önkényes ingadozást nyújt a' különbféle theoríák közt, 
nem pedig e1 tudomány és a ' törvényadás valódi továbbmivelését. A' cas
satiotörvényszék , felállíttatása ol ta , mindég birta Franc/.iaország becsü
lését 's bizodalmát 's többeket számlál kebelében a1 legjelesoob törvény
tudók közül. — A' b u r k u s k i r á 1 y i .11 a j n a m e l l é k i t a r t o m á n y 
(a' klevei, düsseldorfi, koblenzi, aacheni , trieri és kölni kormánykerü
tetek) számára az 1819 Jun. 21ki rendelés által vizsgáló és cassatioud
var állíttatott fel Berlinben, melly egy elölülőből 's 10 tanácsnokból 
áll. Ez alatt van a' düsseldorfi feljebbviteli törvényszék, melly egy 
elölülőt, 26 tanácsnokot 'g 6 székülűt számlál, 's a' francziaudvuri törvény
székekkel áll egyenlő polezon, nem különben az emiitett feljebbviteli tör
vényszék kerületében lévő ö tartományi törvényszék, mellyek az első 
folyamodása franczia törvényszékekkel egyenlő, hatásnak. — A n g l i á 
ban a' visszahelyeztetési folyamodások és semmiségi vádak (ivrit of er
rur) legtöbb esetben a' három főtörvénys/.ék egyikétől a' két másikhoz 
menne , nevezetesen a' Commnn pleastói a' Kiitgaf/eríc/thw., az Kxclte
quertől az h'.xvherjuercham/jer törvényszékekhez , melly a' nagy cancel
larból, a' lordkincstárnokból 's a'Kiugsbench és Common pleas birájiból 
ál l ; a' Kingsbenechtől adóssági 's némelly más ügyekben az Exehetfuer 
ehamberhez, melly a' Common pleas "és Exchequer birájiból á l l ; a' leg
utolsó feljebbvitel pedig mindég a' lordok házához, mint legfőbb nemzeti 
törvényszékhez, intéztetiki Z*.< (í. 

C A S S I N I , régi nemes olasz nemzetség, az astfonomiának neveze
tes férjfiakat adott. 1) ti io v a n ni D o m e n i c o , szül. Jirl. 8. 1025 Pe
rinaldóban Nizza mellet 's Gemiában tanult a1 Jesuitáknál. 1044 Bolog
nába ment, hol felettesebesen haladt az astronomiában, "s a ' t anács már 
1050 neki adta ezen tudomány első tanitószékét az itteni egyetemben. 
Volt Holognában egy délvonal; (ineridlanjis), mellyet páter Dante Igna
zio huzott 1575 Szent Petronins templomában, hogy vizsgálatinál fogva 
az aequinoctiumokat és solstitiumokat határozhassa m e g , mik az egyházi 
innepek kiszámolására megkívántattak, de a1 szükséges pontossággal nem 
voltak feljegyezve. 1053, midőn a1 templom kiterjesztetett , azon süán
dék támadt Domenico lelkében, hogy hosszabb 's pontosb délvonalat huz 
's az által az aslronomiai refractiók, áltáljában a' nap theoriája elemei
nek tárgyában fen forgó bizonytalanságokat eltávoztatja.' Két év mtilva 
végre hajtá e' munkát, 's tökélyesb naptáblák, a ' n a p parallaxisának pon
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tosb kimérése és u j , sok részben megigazíttatott refractiotábla voltak 
első gyümölcsei. Egyéb ügyek, mellyeket a' bolognai tanács 's a' pá
pa biztak r e á , gyakran félbe szakaszták astronomiai ninnkáját. Citta 
della Piavéban mulatott, midőn 1005 észre vette Jupiter tányérán azon 
árnyékokat , mellyeket holdjai vetnek r e á , ha közte 'a a' nap közt el
mennek, 's pontosan megkülönböztette azokat Jupiter tányérának folt
jaitól ; amazok a' holdak mozgása theoriájának megigazitására vezeték; 
ezek által Jupiter saját tengelye körül forgását határozta meg. Közölt 
egyszersmind a' bogarakról számos vizsgálatokat, mellyeket Montalban 
Aldrovandi egy nj kiadásában nyomatott ki. 1008 adta ki Jupiter hold
jainak ephemeriseit. Bámulást érdemel ezen mnnka, noha , Delambre 
dolgozásaival egybevetve, tökéletlen. — Francziaország kereste az idő
ben a' külföldi tudósokat; Colbert meghitta Cassinit is 's sikerült neki 
1673 ezen tudós astronomust honjának örökre megnyerni. Kettőztetett 
buzgósággal folytatta uj hazájában kedvencztudományát 's a1 Huygen 
észrevette Mercurius egy holdján kiyül még négy holdját fedezte fel e
zen planétának. Még elébb fedezte fel, véleménye szerént, az állatöv
fényt (lumen zodiacale). Megmutatta továbbá, hogy a' hold tengelye 
nem áll függőlegesen az eclipticán , a' mint h i t t ék , 's megesmertette a' 
holdlibratio okait. Ezen mozgások törvényeinek meghatározása Cassini 
legnagyobb érdemei közé tartozik. Az academiának azután vizsgálato
kat nyújtott be az indus kalendáriumról 's 1093 Jupiter holdjainak az 
1008ikiaknál pontosabb táblájit adta ki. 1700 azon délvonalat, mellyet 
Picard 1009 kezdett 's Lahir 10S3 folytatott , egészen Honssillon vé
géig vitte. Ez ama' délvonal, mellyet 40 év mulva Cassini Ferenc/, és 
Lacaillö 's végre 100 észt. lefolyta után Mechain és Delambre mértek 
meg. Éltének utolsó évében megvakult Domenico 's megholt Sept. 12. 
1712. Lalande a' „Bibi. titrov." feljegyzetté munkájit. Első i r á s a „ 0 6 
servnliones cometae unni 1652—53" (Modena 1653) volt. 1006 Romá
ban megjelent munkájiban „Opp. ustron." korábbi Írásinak teljes gyűj
teménye megvan. Életét maga irta meg 's unokája, Cassini de Thury , 
adta ki a' „Mém. pour servir a V hist. dessciencc/i''hen. 2) J a q u e s , 
Domenico fija, szül. Parisban Febr. 18. 1077 's 17 észt. volt , midőn az 
academniba jutott . Atyjával Olaszországba ment, beutazta azután Hol
landot és Angliát 's 1690 a' londoni királyi társaság tagja lett. Astro
nomiai és physicai tárgyakról sok értekezéseit kiizlötték a' párisi acade
mia emlékirásai. 1717 hajtá végre Saturnus holdjai utjának eltéréséről 
's Saturnus gyűrűjéről szóló nagy munkáját. A' föld formájának megha
tározására czélzó munkáji tették közönségesen esmeretessé. Az 1609 kez
dett első méréskor azt hitték, hogy éjszaknak rövidebbek a' fokok, mint 
délnek 's innen következtették a' íoldhosiszabbnlását a1 pólusok felé. (L. 
Fiir.nr.APur.TsÁG.) Cassini J akab , ki atyjával 1701 Canigouig, 1718 Dün
kirchenig folytatta a' mérést, azon alkalommal adta ki: „De la grandeur 
et de la figure de la térre'"' (l 'aris 1720) munkáját , melly amaz állítást 
foglalja magában. A' Newtonianusok mind ellene mondtak ezen követ
kezetnek, melly az attraotióval 's a' földnek tengelye körül forgásával 
öszve nem fért. Azt vetek ellen, hogy a' megmért iv, noha 9 foknyi, 
rövidebb, hogysem bizvást lehetne a' mérésre támaszkodni. XV. Lajos 
tehát a' délvonal fokait parancsolá megmérni az aequator alatt és a' pó
lusoknál. 'S hogy a1 probléma megfejtése annál egyenesb legyen, meg
hagyta az academiának, 1733, hogy Franc iaország hosszát Bresttől 
Strasburgig mérje meg. Ezen munkát Cassini vezette 's az előtte vizs
gálódók tökéletlen műszerei némelly hibába ejtették. Megholt mezei jó
szágán Thuryban 1750. Övé a z : „Elemens </' 'attron." (Paris 1710), 's 
ehhez tartoznak az ugyan ott megjelent „Talil. astrnn.íi mint folytatás. 
Környülniényesb tudósítást éltéről az academia emlékkönyvei köziének. 3) 
C é s a r Fr a ne, o i s (de Thury), az elébbiuek fija, szül. Jan. 1.1711 's nem 
volt még 22 észt., midőn az aiíiiwleiiiia tagja lett. Ennek irási közt tőle sok 
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értekezés van, de egész szorgalmát nagyobb munkára fordítá. Mamim
ba vették t. i. egész Frarcziaországnak geometrica leírását kiadni; Cas
sini egész Francziaország topographiai felvételére terjeszté ki e' tervet, 
hogy minden hely távola a' párisi délvonal és ennek függő körétől ha
tároztassék meg. Ezen hasznos és fáradságos munkát el ej én te renkiviil 
segítette a' kormány; de 1756 elmaradt a' segé ly , 's társaság állott ösz
ve Cassini ösztönzésére, mélly költséget adott a' munka folytatására. 
Az öszvetett summa az eladott abroszok árából fizettetett ki. Cassini ezen 
munkának csaknem tökéletes végrehajtását érte. Megholt 1784 's aty
ja „Tafi. ctstron."hoz irt pótlékain kiviil egyéb , topographiai válalatira 
viszonyló munkákat is hagyott. 44. 

C A S S I O D O R U S (Magnus Anrelius) tudós Romai , ki a ' nyugoti 
Gothusok uralkodása alatt a' tudományos esmeretek fenmarudásán buz
gón munkálkodott. Szül. Squillacum  (Aqniliacum)ban , K. u. 480, má
sok szerént 470. Romában több országos hivatalt viselt , sőt Theodorich 
goth királynak titoknokja is vo l t , azonban 537 calabriai klastromába 
visszavonult 's ugyan itt holt meg 577. Klastroma szerzeteseivel némelly 
régi írót kéziratból lemásoltata, 'a ő maga ezen könyve által ..De .le
plem disciplinis liberalibus," mellybe a' trivium és quadriviuníot fog
lald 's a' régi classica literatiirának némelly töredékeit tévé l e , a' kö
zépkornak oktatója lón. Theodorich számára irá ^Tariarum li/iri Ji'ílM 
czimü világtörténeti compilatióját. Egy másik történeti könyvéből „ # i . 
storia Gothorum'" Jornandes ada kivonatot , 's vannak t ö b b , de cse
kély becsű theologiai irományai. IVlunkájit öszveszedte G'aret. (Kiadta 
Velenczében 1679 fol. Ujabb kiad. 1721.) 

C A S S I O P E I A , Cepheusnak, aethiopiai királynak, felesége, Andro
medának anyja. Jupiter vele Atynmiust nemzette. (L. ANDROMEDA , 
PKRSKL'S.) Egy éjszaki csillagzat is Cassiopeia nevet visel. 

C A S S I U S L O N O I N U S (Cajus), barátja Brutusnak, a ' Parthusok 
ellen elvesztett véres csatában mint quaestora Crassusnak megmentette az 
életben maradt romai kevés katonákat és vélek Syriát a' Parthusok 
ellen Bibulus elérkeztéig megoltalmazta. A' Pompejns és Caesar köz* 
kiütött polgári habomban az elsőnek pártjára állott 's tengeri fővezér
ségével annak fontos szolgálatot tett . Mikor Caesar pharsalusi győzedel
me után Ponipejust üzrié, • a' Hellespontuson áltkeltekor kevés hajójival 
a' Cassius vezérletté 's 70 hajóból álló ellenségre bukkant. Caesar fel
szólitá ezt a' meghódolásra, és Cassius, bámulván Caesar bátorságát 
's nagy le lké t , engcdelmeskedék. Hanem midőn nem volt már többé 
kétséges, hogy Caesar a' romai birodalom fejévé törekedik lenni, mint 
tüzes köztársaságszerető eltőkélctte magában , hogy azt meggyilkolja 
és egyesülvén néhány öszveesküdtekkel 44. K. e. teljesítette szándékát! 
Ezután Brutussal együtt hadat gyiijte , hogy a' köztársaság baráijaival 
az elnyomott szabadságot oltalmazza. Közöltök és üotavius meg An
tonius között , kik Caesar halálának megbosszulását szinlették, Philippi 
mellett csatára került a' dolog, mellyben Cassius mindent elveszettnek 
vélvén, önmagát megölte 42. K. e. Brutus őt utolsó Romainak nevezte, tí l, 

C A S T AG N K T T Á K , kis fa zörgetjük , mejlyek két k iváj t , egy
másba illő , dióhéjforma borítékból állanak 's öszveköttetvén a' hü
velykekhez szoríttatnak, midőn azután a' többi ujak rajtok sebesen le
uattantatnak, v lami rezgő hang támad , melly a' táncz mértékeit szo 
l'osabhan kijeleli. Hlyen valami lehetett a' crotalon a' régieknél kik 
táncz közben 's Bacchus innepén apró czimbalmokat használtak. 
A1 vélek való élés azonban hihetőleg napkeletről 's a' Maurusok által 
csúszott be Spanyolországba, hol neveket is „Castamielas" vagy azért 
mivel többnyire gesztenyefából készültek , vagy hasonló szinek miatt 
kapták. Ma is lehet még látni Spanyolországban 's imitt amott déli 
Francziaországban is. A' változtatás ingere a' tánezos és énekes j á t é 
kokban is (p. o. Párisi Jáno»b.) helyet szerzett nekik. j 

4 » 
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C Í S T A I I A , igen hires forrás volt Delphi városában Apolló tem
plomához/ közel. Ezen fonásból ittak azok,, kik az oracnliiniiiial ma
goknak jövendőltetni aka r t ak ; sőt a' jövendölő Fythia maga is abból 
ivott és abban ferdett. 

C A S T A N O S (don Francisco d e ) , spanyol hadvezér, szül. 1743. 
Dupont de I' Etonr franczia hadvezért Sierra Morenában Jui. 20. 1808 
fegyvere lete'telére kényszerite', s a' nagy következést) bayleni capi
tnlatiót kötötte vele. Származását biscayai előkelő nemzetségből vette, 
nevendéke volt ama' hires hadvezérnek, Orelly grófnak, kit Németor
szágba követett , hol Nagy Fridrik oskolájában a' hadi tudományt ta
nulta. — 1794 a' navarrai seregnél Carq alat t mint ezredes megkülön
böztetéssel szolgált , Í798 vezéri helytartó l e t t , de nem sokára , mint 
a1 békefejedí'leninek ellensége, Madridból több tisztekkel együtt szám
kivettetett. 1808 a' Francziák beütvén, az andalnsiai határoknál, hol 
Dupont előre nyomulni készült , egy osztálysereg fúkoriuánya bízatott 
rá . 9000 ember rendes katonasággal 's mintegy 30,000 felfegyverke
zett földnéppel megverte Dupontt. (L . Bvvr.KN.) ellenben Nov. 1808 el
vesztette a1 tudelai ütközetet. 1811 az igazgatóság a' negyedik spanyol 
sereg fővezérévé 's több tartományok kormányozójává nevezte. Ekkor 
Wellingtonnak bajnoktársa lett 's nagy katonai észt fejtett ki a' Vitto
ria mellett történt csatában , mellyet egy részben az ő 's csoportjai vi
tézsége nyere meg. A' kormányság azon igaztalanságot követte rajta 
el , hogy eddigi hivatalát elvévén , statustanácsosnak tette. Ő a' hadi 
ministerhez igy i r t : „Az az elégtételem, hogy azon kormányt , mellyet 
Lissabon előtt 1811 általvettem, fővezér Freyrenek a' franczia hatá
roknál adom ál ta l ." Ferdinánd visszatérvén, Catalonia . generalkapi
tánya lett C. 's rendekkel tiszteltetett meg. 1S15 a' Franc/.iaországba 
Ütendő sereget vezérletté. 1810 hivatalát letette. 1824 VII. Ferdinánd 
előtt azon gyanúból , mintha a1 Constitutionalisokkal egyet értett volna, 
kitisztította magát 's igy ismét generalkapitanyá leve 's 1825 a' status
tanácshoz hivatott. J. 

C A sr K r. c i c A r, A (don Fabricio Rnffo berezeg) , régi nápolyi fa
míliából veszi eredetét 's minister Acton alatt 1796 sokat nyomó szava 
volt az akkori politicai inqnisitio  törvényszéknél , melly rossz hitéről 
esmeretes. De mivel ez a' statusjunta csupa önkény szerént rendelt 's 
igen kemény büntetései által magát megutáltatá, Acton, szerzője, ismét 
szétoszlatta. Ennekutána más juntát állított fel, melly ben' Guidobaldi 
's elölülő Vanini, mind a' ketten igazi rémitők, foglalának helyet 's a' ke
ménységet annyira vivék, hogy már maga Acton is kezdett azoknak 
következéseitől tartani 's e' miatt letéve* a' ministeriitmot, mellyben 
berezeg Castelcicala lón felváltója. Vanini ekkor feloldoztatott a' nép 
gyülölségének 's maga vete véget életének. Herczeg Castelcicala volt 
a z , ki a' nápolyi udvart az abukiri ütközet után leginkább késztette 
Francziaországnak hadat izenni , 's követte is későbben fejdelmét, midőn 
ez 1799 a? franczia sereg előnyomulása következésében az egész udvarral 
együtt Siciliába költözött. Két esztendővel azután siciliui követ lett 
Londonban , midőn pedig a' Bourbon ház a' franczia királyi székre újra 
fellépett , a' franczia udvarhoz tétetet t által szintazon méltóságban. 
Ezen követségi pontján irá alá egy reá bizott rendkivüles diplomaticai 
alkudozás következésében Sept. 20.1810 azon, NagyBritanniára nézve fe
lette fontos egyezséget a1 kéts ici l ia i koronával, melly a' két nemzet 
kereskedési viszonyait ugy határozá m e g , hogy az áltvevők facturája 
szelént 100tól 10zeI számítandó beviteli vám mellett szabad legyen a' 
siciliai révekbe minden brit terméket 's készítményt bevinni. Az 1820
diki revolutio útin madridi követnek nevezé ki Ferdinánd király , ó azon
ban el nem fogadá e' kineveztetést 's midőn Parisból visszahivatnék, 
ezen rendelésnek sem engedelmeskedett, hanem helyben maradt 's foly
tatá követségét, azt á l l í tván, hogy a' király az insiirrtctio befolyása 
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alatt nem cselekedhetett szabadon. Azolta egyre siciliai királyi kö»et ma
radt Parisban. 

CASTKi.r . i (Ignácz), német kö l tő , szül. Bécsben 17S1, törvényt 
tamilt 's ügyvédnek készült ; de később nyilvános hivatalba lépett 's je
lenleg az alsóaustriai Landschaflsbiichhalluiignál számvevői tanácsnok. 
,,7'.(/í und Leiendig" czimü kisded vig já tékát 1803 adták először 
(Bécsben) 's javalat tal , több darabja követte e z t , 's 1811 — 1814 a 'kárn
theni kapunál lévő színnek költője volt. Egy ideig a' bécsi ,,< oncersa
lioiis fJlitltilot szerkeztette's most iskiadójaa ' „Hnldigungden Frauen" 
cziini'i zsebkönyvnek. Szinmivei nincsenek elmésség nélkül 's résznyire 
egybegyűjtve („Uramalisc/ies Striiusschen" 7 észt. foly. 1810—18'22j, 
résznyire egyenként jelentek meg. Jelesbjei: „íWe ÍVaise und der IMör
dtir'í és „G«AnWe". Szerzőjük C. több hazafiúi Írásokés daluknak 's 1817 
nlta a' közép arany érdempénzt birja. Kgyéb Írásai : „Poé'tiicíe Kleiuig
leilen"; , , ű« ren" , anecdoták ; .^Lebenslnldci''' 'sat. A1 gyermekdedben 
legszereucsésb, de van becsek gúny és játszi verseinek is. bl>. 

C A s T v. r, v K T mi (Lodovico), goromba tudós olasz cr i t icus , régi 
nemes házból , 1505ben szül. Modenában. Tanulása végeztével törvények 
doctorává graduáltatta magát Sienában , atyja kívánságára. De inkább 
csak szép literaturával tölte idejét , 's egészségtelensége Modenába vivén 
liaza, az ottani épen akkor alkotott olasz aoadeniiába lépése mezőt is 
nyita kedveltebb tudományaihoz. Mindjárt elsőbb Írásaiban másokba kö
teleilző kesernyés criticusnak mutatta magát, ki inkább a'resteltebben ha
gyott írói helyeknek kár örömével rohan , mintsem a' kitűnőbb oldala
kat szívvel dicsérve, amazokról részrehajlatlanul, de nemesen itél. A1 hiu 
irók ezért kedvét keresték, az önérzésiiek kényére hagyák, a' tisztaem
heribb érzés megveté. Ann. Caróra öntött legtöbb mérget. Dicsérvén annak 
canzonéjit fi. C A M I Amiibale) minden, az irigy criticust ez mar
czanglotta, 's ösztöne szerént az efféle véralkatuak, nem hogy ő irt 
volna tehát lelségescbbel annál, hanem felszeletelte. Carónak nem juta 
eszébe, hogy dühös 's epés criticust, ki csak azt lángol megmu
tatni , hogy ő is valauii, bőszültségének kell ereszteni, ingerelten fe
lelt 's most (.'astelvctro még gorombább lett. Sőt, ha igaz, a1 mit beszél
nek, Caro védő barátját, Alberigo l.ongót, titkon meg is ölette. De a' 
megsértetett Garót is éne távolról illyes vád , hogy hasonló módii bos
szuállással ijesztett volna (.'astelvetróra, midőn így criticusból ez hóhérrá 
lett. llly tudós Kannibált a' romai sz. szék még inkább űzőbe vett több 
acadeiniai veszekedő czimborájival, 1557ben, ott különben is már ügyelem 
alatt lévén, mivel néhány eretneki irást, 's különösen a' Melanchtonét, for
dította. Szökéssel menekcdék meg az inquisitio tömlöcze elől. Azonban 
később reá vetette magát 's megjelent önvédelmére Komában, de majd 
megint elillantott. Átok sujtá most ki az anyaszentegyház kebeléből. 
Ártatlannak érezvén azonban magát , a' trienti conciliumhoz folyamodóit, 
de IV. l'ius p;ípa Romába személyes megjelenését rendelvén, oda menni 
nénimére, hanem Chiavennából, hol eddig liu testvérénéi lakot t , Lyonba 
költözködött. Ide már készen vivé magával ezen munkája késziratját: 
,,ÍJÍÍ poetica d'Aristotele vnlgarizzala e sposla'", melly 1570 Bécsben jöt t 
ki, 's ezen fordításában hivé minden nagyságát, mint a' theoreticus szo
kot t , ki mi'd.szerént sokkal kevélyebb az alkotó lángésznél. „Csak poe
ticámat mentsétek meg!" kiáltozá Lyonban, midőn háza ége t t , mellyet 
valamelly facsarós eszű üldözője gyujta meg, ki őt dogmákat nem hivőnek 
tartotta. Innen is ekkép tovább á l la , 's majd Geneva, majd Chiavenna 
volt lakhelye, utóbb Béos , hova testvére h i t t a , kit ott H. Max jól fo
gada. Kzen csiszárnak ajánlá emiitett fordítását 1570. De innen meg a' 
pestis elől költözködött Chiavennába, hol 1571 megholt. Castelvetro itélő 
ereje világos, exze sok tudománya, lelke bátor, élete módja mértékletes, 
szive ocsmány. 'S e1 mellett szenvedelme csak egyedül tudományokhoz 
vonzván, .miut csupán ésszel birót, mindenek felett önmaga nagyzásakáp
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ráztat ta 1s hogy ezt tudós hir által meg inkább elérhesse, kerülte u' 
házasságot is. lily ember csak mást irigyen gyalázó lehet, igazságos cri
ticus nem, azért Castelvetro Íteleteit is nagyon kétségessé tevék sa
nyarú] vagdalkozásai. Hijába igyekezett Muratori , mint criticus , hason
pajtását a1 legkedvezőbb pontból mutatni , résziehajlósága igen kitet
s z e t t , nem hittek neki. így Castelvetro criticájibnn nem mus t ra , de 
önirásiban sem. Aristoteles poeticája tőle tudós fordítás , de zavart 's 
homályos , a' textus magyarázatjai tele ál okoskodással és gyanitással. A' 
tfibbi criticai munkáji ezek. .^Correzzioni di alr.une cose nel dialogo delle 
lingve del Varchi, ed una giunla al primo libro delle prose di Jiemlto'' 
(Basil. 1572, Modena 1573), „Esaminazinne sopra la rel/orica di Cice
ro?ieíí 'sat. (Modena 1653), „Sposizione delle rime del J'elrarcali. (Bas. ,. 
1582); „Opere varié critiche, collá vila deli autore da Mi/ratorii' (Lione, 
1727). Diiirenlei Gábor; 

C A S T I ( G i a m b a t t i s t a ) , olasz furcsa elbeszélő és hősköltő, szül. 
1721, Pratóban Toscanában. A' montehasconei seminarintn, mellyben 
tanul t , professori széket ada neki és az ottani főtemplom kanonokságot; 
de vágyó lelke utazásokra ösztönzötte keskeny köréből. Parisból F lo
reno/.be tértekor, Rosenberg herczegnek, l.eopold főherczeg "s a' későbbi 
nagyherczeg császár és magyar király nevelőjének, jutván esmeret
ségébe , ez által Bécsbe jött . Itt Rosenberg II. Jósef elejébe állította, 
ki az eleven 's bátorbeszédil Olasz le lkes , elmés társalkodását nagyon 
megszerette. Helyt azonban itt sem ta r tha ták ; hasznát vévé fényei 
öszveköttetéseinek, czim 's megbízás nélkül is a1 cs. kir. követségek
hez csatlá magát. így látta Petersburg, Berlin, Madrid udvarait 's nagy 
világát. 11dik Katalin császárné megkülönböztetéssel fogadta. Bécsbe 
kerülvén megint 1782, épen üresen leié Metastasio halálával annak he
lyét 's poéta cesareónak pártfogója, Rosenberg h g , ki most az udva
vari játékszín igazgatója vol t , ót neveztette ki. Mint császári költő két 
furcsa énekes játékot i r t u. m. „Lagrotta di Trifonio,"" mellyben a 'ph i 
losophussá feltételből lenni akarót gúnyolja, és , , / / Re Teodoro in Tc
nezia.1' Ez Paesielo muzsikáratétele által különös kedvességre kapott. 
Kgy éjszaki feszes király cerimoniázó udvara van benne nevetségessé 
téve. lldik Jósefet, ki maga adta hozzá a ' t á r g y a t , nagyon mulattatták 
illyen helyei , mint e' következendő : 

Senza soldi e senza regno 
fírutta corsa é /' e.iter He. 

Hdik Jósef Castinak szivéből tiszteltje volt. Hogy n e , illy észnek, olly 
fejedelem! Lángész vonja a' lángészt. Annak halálával az öreg költő 
nyugalomra vágyott 's Florenczbe telepedék. Azonban az ifjú lélekkel 
biró 60 esztendős most kezdé furcsa hőskölteményét i rn i : ,,(>/»' ani
mali páriámig' a1 beszélő állatok. A' mit az udvaroknál tapasztalt , ebbe 
raká elmésen, enyelgve, gúnyolva mind. Az öreg költő, ki mindég vidám 
oldaláról nézte mosolygva a' világot, már mindenen tul léve, irja ki 
látott környiilállásai tüköréből, miként választják az állatok királyokat, 
millyen az oroszlány király udvara , mlHyen a' nőstény oroszlányé, 
minők az udvarnokok, miféle a' koronaörökös, mint a' leendő lldik 
oroszlány, nevelése, mint kél 's hogy foly a' háború *sat. 1798ban Pa
risba ment e1 munkája sajtó alá adására, hol , mint elébb másut t , min
den könnyebb véril kereste nyájas társaságát , mellyet szolid iróniával 
's nagyon becsületes magaviseletével igen gyönyörködletővé tuda tenni. 
Hiva is volt ennél fogva minden uri házakhoz. 1803 épen nagy ebédről 
ballaga haza a' 82 esztendős Aristippus, meghiité szegény magát a' fe
bruárinál napon , 's reá rohana halála. Olasz és franczia tudós sereggel 
gyiilt öszve temetésére , annyira hecsülék. Pedig gúnyoló vo l t , de nem 
fájt szívességgel elegy csípése. Dr. Corona szép beszédet tárta sirja fe
l e t t , melly a' „Décade p?)iloiophiqve"h,A\\ található. Emiitett beszélő 
állatjai 1802ben jelentek meg Parisban 3 kötetben , hatos rímelt stan



CASTIGLIONE 55 

zákban, 8, ugyan ott 1802ben 12, Amsterdamban 1814ben, Itália 1811. 
Fraiic/.iánl prosában Lttttich 1818, versben Marechaltól Parisb. 1819, né
metül a/, eredeti versnemében, Bremen 1817. Az olasz föltion többször. 
Ezen könnyen folyó versit, csinos előadásit, eleven szinü, néhol kicsa
pongva is tréfáló 's még is mély értelmit furcsa hősköltemény Castit 
az első olasz költői polczra emelte. Toldalékul utána 4 mese áll. Másik 
főniuukája: ,,.Y«ce//e gulanti"" ottava rimában. Ez először név és hely 
feljegyzése nélkül jelent meg az olasz földön , azután Parisb. 1793. A' 
12 novella közül kettőt Boccaccio nyomán beszéle e l , a' többi öntalál
mánya. Épen ez Lafontaineéi elejébe téteti őket , könnyű nyájas előadá
sok azéi mellé. Mintha azonban a' Francziát természeti meglepő egysze
rűségében nem mindenütt érte volna utói. Öregsége felé 48ig vitte szá
mokat; ennyi áll a' párisi 1804beli kiadásban, 's az őszülő költőnek 
egyik novellája csintalanabb lett a' másiknál. Ezenkívül még egy guny
költeménye van, „poéma tarlaro" czimmel, 12 énekben, mellyhez II. 
Katalin udvarából csent anyagot. A' jelenés Asiában tűnik fel köl
tött nevekkel. Ez Milanóban 1803ban jött ki 2 kötetb. 12 , Genevá
ban 1804, 12; mindenütt hibásan. Lantos versei, többnyire anacreoni nem
ben igy : ,.1'ocsie liriche," 1709ben 's többször jelentek meg. 'S a' bo
hó kedvű olasz még egy furcsa énekes játékot is irt , „Congiura di 
Batiliaaii nevezettel. 'S annak ki a1 hőse '< Cicero! Jutna e valakinek 
eszébe, hogy e1 komoly romai consul az embert meg is nevettesse. De 
a1 pajkos szeszély a' legszentebbet is elferdíti, 's a' buía azon egyiránt 
kaczag, a' magas érzetü bosszonkodik — és talán még is mosolyog. Ci
cero itt énekel, 's az ária buffa, melly szájába van téve, az öszveesküdt
tek ellen mondott felséges beszédje. Többször neki fog annak , mig vég
re ezt : „Quou.tr/ue tandem'' eltalálja 's örvendve sikolt : Alfine, alfiiC V 
ho ritrovato. Az egybegyűlt senatus rá ezt énekeli együtt : 

Or cominci V orazione 
Marcn Tullio Cicerone, 

's most, a1 senatus é l j e n és bravó kiáltásai köz t , Cicero bravourariá
ját csakugyan elénekeli. Castit ennek Írására a' furcsálkodó szeszélynek 
legdévajabb óráji kapkodhaták; mert nagy tettek travestálása az azokra 
buzduló ösztönt elszomorítja, 's arlequinade országa hazát szabadító 
hősöket soha nem szül. fítiirentei Gádor. 

C A S T Í O L I O N E (Baltassare) , a ' régi olasz írók legcsinosbikának 
egyike, szül. Dec. 6. 1478 Casaticóban, a' mantuai tartományban', (any
ja az uralkodó Gonzaga házból származott.) Tanult Mailandban \s a' 
mailandi berezeg, Sforza La jos , szolgalatjába lépet t , midőn pedig ezt 
a' Francziák elfogták, Gonzaga markgróf vévé magához Mantuába. Né
hány év múlva Guidobaldo della Rovera urbinoi herczeghez szegődött, 
ki 50 ember vezérévé tévé. Castiglione csak hamar a' finom 's pompás 
urbinói udvar ékessége leve. Fényes tulajdoni, esmeretei , nagy esze 
és szeretetre méltó erkölcse arra bírták a' herczeget , hogy őt mint kö
vetet 1505 VIII. Henrikhez Angliába, 1507 pedig XII . Lajoshoz Mai
landba küldje. Guidobaldo követője, Francesco Maria berezeg, grófság
ra emelte 's a'nnvillarai kastéllyal, Petaro mellett, mint feudummal meg
ajándékozta. Midőn X. Leo 1513 pápa l e t t , Castiglione mint urának kö
vete jelent meg nála 's ott a' leghíresebb tudósokkal és mivészekkel 
barátságos esmeretséglie lépett. 1521 az urbinoi uj be rezeg , Federigo, 
részére ki tudta eszközölni a' pápai seregek kormányát , mellyet már 
annak atyja is viselt; más utón is szolgált a' íiatal berezegnek a1 Fran
cziákkal folytatott háborúban 's 1523 VII . Kelemen választása után is
mét Romába küldetett. Midőn ezen pápa esztendő múlva V. Károllyal 
a' legfontosabb tárgyakat intézné, azokat az urbinoi herczeg megegye
zésével Castiglione kezébe adta. A' császár személyesen nagy kegyét 
imitálta hozzá, de a1 béke ínég sem ment tökéletességre, 'sőt Bour
bon connetable 1527 Romát elfoglalta 's kirablotta. E1 történet Ca
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stiglionénak nróly fájdalmat okozóit ; a' pápa restelkedéssel vádolta. Ki
mentette ugyan íuagát , de nyugodalmát többé vissza nem nyeré. A' 
császár , ki iránta való gondját kettőztette, Spanyolnak nemzetesitette 
's az avilai gazdag püspökséggel megajándékozta , de ő vonakodott azt 
elébb elfogadni , mintsem Károly a' pápával tökéletesen megbékélne. 
Azonban a1 bu egészségét rongálni kezdé, 's megholt Toledóban Febr. 8. 
1529. — Munkáji közt a1 „Liiro del Cortigúmo" leghíresebb. Tanilja 
ebben azon mesterséget , mint lehessen az udvari ember fejedelmének 
kedves és hasznos, és altaljában mikép kelljen az udvarnál foganattal 
tfelépni. írásmódja remek. A' régibb kiadások, mint tökéletesebbek, el
Jőséget érdemelnek. Kevés számú olasz és latán versezeti is a' csinos
piígnuk ugyan annyi példányai. Levelei (Padna 1769) a1 tudományos és 
solgári történetekre nézve egyirant fontosak. Halálát Tasso egy sonettel 
sisztelte m e g , Giulio Romano pedig Mantuában emlékoszlopot emelt 
neki. C a s t i g l i o n e (duc de), 1, A I G I . R M ' . J. 

C A S T I L I A , két k i rá lyság, Ó és l ' j Castilia, 1 . S P A N Y O L 
O R S Z Á G . 

C A s r r, E R E A G H, 1. L n N n o \ n K R a v. 
G A S T O S és P o r. i . D I , a' lacedaemoni királynak, Tyndarusnak, má

sok szerént pedig Jupiternek és I edának fijai voltak. A' mese ezt beszéli: 
Léda két tojást szült, az egyikbűi Pollux és Heléna, a' másikból Castor 
és Clytaemnestra keltek ki. I'olluxot és Helénát Jupiter hattyú képében 
nemzette Lédával, 's ezek halhatatlanok voltak ; Castor és Clytaemnestra 
pedig Tyndarustól származtak 's halandók lettek. Ezen különböző szár
mazások mellett is a' két testvér fiak elválhatatlan barátok "s egyiránt 
nagy vitézek's hősök voltak. De Castor különösen a' lovak meghódítá
sának 's szeliditésének mesterségét igen értette. Az Argonauták útjában 
mind a' ketten részt vettek 's az akkor szerzett érdemeikért istenek 
gyanánt tiszteltetést nyertek. Mer t , midőn egykor a' hajókázás közben 
nagy szélvész támadna 's mindenek fenszóval az istenekhez segedelemért 
könyörögnének, Castor és Pollux fejei felett hirtelen csillag formájú, láng 
lá tszot t , 's a' szélvész tüstént megszűnt. Ettől fogva a1 hajókazók véd
isteneivé 's a' szükséget szenvedők segitőjivé lettek ; Dioscuroknak ne
veztettek ; sőt azon lángocskák i s , mellyek szélveszek alkalmával az ar
hoi zfákon gyakran látszanak, Castor és Pollux nevet nyertek. Az Argo
nauták útjából visszatérvén, 10 esztendős húgokat, Helénát, kiszabadítot
ták a' fogságból, mellybtí azt Theseus vitte. A' calydoni vad kan vada
szatján is megjelentek a' többi hősök közötl. Kiváltképen elhire
sedtek azon nagy hűségért 's szere te té r t , mellyel egymáshoz viseltettek. 
Midőn Leucippus leányait, Phoebét és Hilariát, feleségül akarták venni, 
's mindeniknek a 'maga jegyeséért lágytársaikkal, Aphareus ujaival, Idas
sal és Lynceussal harczolnia kellett, ( astor, minekutána Lynceust megölte, 
Idastól agyon veretett. Pollux ugyan hosszút állolt érette ldas megölése által, 
de kedves testvérét ' nem tudta éleire visszahozni. Mély fajdalmában 
könyörgött Jupi ternek, hogy vagy veg)e el őt is az életből, vagy en
gedje meg nek i , hogy testvérével a' halhatatlanságot megoszthassa. Ju
piter meghallj:atá a' könyörgést, 's Pollux testvérével együtt lement az 
Qrcusba 's más nap ismét visszajött vele az éleire. Mind kettejeknek 
templomok és oltárok szenteltettek. Nagy veszedelmekben, különösen 
ütközetekben, a' haldoklóknak sokszor két ifjú képében fejér lovakon, tün
döklő fegyveres öltözettel és csillagos fővel megjelentek 's ekkor különösen 
Dioscuroknak hivattak. Némellykor egymás mellett lovagolva, másszor 
egymás mellett állva és mindenik egy lovat fékszáron tartva lefelé eresz
tett lándsával 's csillagos fővel képeztetnek. A' Dioscurok mai napon az 
égen a1 tizenkét égi jegy között tündökölnek 's Ikereknek vagy Kettősök 
nek hivatnak. K.J. 

C A S T R A T I O , I . H E R É L É S . 
C A S T R I 0 T A I. S K A N I) E R I! E G. 



CASTHUM DQLüRIS CATACHRBS1S 57 

C A s T n u M D o i . o m s (gyászhely), nem egyet tesz a1 c a t a f a I k
k a l . E/. ( gyás/.alkotmány ) csupán valamelly nagyobb rendű halott 
koporsójának lépcsős felemelését, a' körüle égő gyertyákkal , ékesitések
kel. czimerekkel, (elírásokkal 'sat. jelenti, nielly akar templomban, a1 nélkül 
hogy az valami változtatást szenvedjen , akar magányos lakásban íelállittat
hatik. A' cüstriuu doloris alatt pedig azon egész kör értetik, mellyben a' 
gyászalkotmány minden hozzá tartozó feszületekkel áll. Ha valamelly 
fejdelmi vagy főrendit személy , kinek nemzetsége illy halotti tisztele
tet adni kivan, meghal, a k k o r a ' koporsót, (nielly minthogy a1 testet 
soká tartani lehetetlen , közönségesen üres) egy grádicsos és feketével 
bevont emeletre (a' tulajdonképi catafalkra) helyeztetik, az elhunyt 
rangját bélyegző jeleket a1 koporsóra teszik (\>. o. a' tiszteknél kardot, 
csákót 'sat.), ha pedig uralkodó vagy annak nemzetségéből való volt, 
az ország vagy berezegi czimereket egyenként a' koporsó körül álló 4 
vagy 0 zsámolyra rakják. A' koporsót magas gyertyatartók veszik körül, 
's egy mennyezet fedi , mellynek oszlopainál 4 marsall áll. A' kimúlt 
berezeg szolgalatjában annak személyéhez legközelebb volt tiszt balról 
a'koporsó fejénél áll, azt síron tul is tartandó hivsége jeléül jobb kezével 
érintvén. Az egész szoba feketével bevonva, ezüst függőkkel, illő jel
képekkel 'sat. komolyan és nemesen ékesítve 's feles számú gyertyákkal 
van megvilágitva. Egy illyen bezárt szoba vagy így elkészített templom 
és kápolna a'valóságos castrum doloris. A' Francziáknál Chapelle ardente 
a' neve, nielly kifejezést a' Chambre ardentetői megkel l különböztetni. 

C A S U I S T I C A , az a' része a' hajdani theologiának és morálnak, 
nielly azon alaptételekkel foglalatoskodik, mellyek. szerént a' lelki esmeret 
nehéz eseteinek (kivált a' hol kötelességek öszveülközése áll elő) el kell 
igazittatniok. Kant ezt a lelki esmeret dialecticájának nevezi. Innen ca
snistának neveztetik az olly moralista, a' ki az illy lelki esmeretbeli két
ségeket megfejteni igyekszik. Híresek a' Jesuiták közül való casuisták, 
p. o. Escobar, Sanchez, Buseinbanm, Stát í ler , 's több mások, mind 
az üly esetek feltalálásiban való talentumok, mind tanácsadásaik két
értelműsége és különössége által. 

C A s u s (eset), a' nyelvtanításban azon különféle változásokat jelenti, 
mellyeket a' név vagy névmás utolsó szótagjában szenved , hogy álta
lok azon viszony fejeztessék ki, mellyben egyik dolog a' másikkal gondolta
tik. Minthogy ezen viszonyokat bizonyos szám alá nem vehetni, 'snémellyek, 
sőt igen sokan közülők elől vagy utóijárók által fejeztetnek ki ; innen az 
esetek száma majd minden nyelvben 's majd mindén nyelvtanító könyv
ben is különböző (Legközelebb 1. liévait és Verseghyt). Legszokottabbak a' 
latán nyelvtanitok után ezek :Nominativus fn e v e z ő ) , Genitivus (n e m z ő ) , 
Dativus ( a d ó ) , Accusativus ( v á d l ó ) , Vocativus ( s z ó l í t ó ) , Ablativus 
( e l v e v ő ) . De minthogy a' két uttóbbira most élő nyelveinkben semmi 
szükség, legalább i d e nem tar toznak: az egyenlőség okáért tanácsos
nak látszik, jövendő magyar granimaticájinkban is csak a ' négy elsőt ( k i ? 
Jíié? k i n e k ? k i t ? ) tartani meg , 's csupán sorszámok által (első, má
sodik, harmadik eset) különöztetni meg őket egymástól. —t— 

C A T A C H R K S I S neve alatt a' régiek a' MKXAPHOR.Á'vAr, (1. e.) va
ló visszaélést értették. Az ujabbak merészebb metaphorákat neveznek 
igy, mellyekben kedv, gúny vagy szeszély a' kitétel szokott korlátúi 
áltszökik, 's minden erőt és hatást egy illyen k iugró , 's ha szoros ér
telemben veszed, képtelen praedicatuniba nyom b e l é , p. o. könnyű 
mint az ón m a d á r . Más baján v. kárán h i z i k . N y e l i a ' tudományt 
vagy örömöt. Azonban a' komoly beszéd és költés is elfogad catachre
siseket, kivált midőn a' költő szavaival fest. P. o. , , H a l v á n y reben
gés jár ta keblemet". „ K l é h a s i t ez (az önerejü) l á n g o s z l o p gya
nánt". Döbrentei. 'S „GVsísVne keimtcn.is Tieck. „Liess der Kardén 
Kriegshnrn liinen dem Auge" Klópstock. De a' catachresis könnyen szerte
lenséggé válik, ha t. i. a' subjectum és praedicatum közt semmi vagy igen 
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messze , igen erőltetett a' kapcsolat. A' legjobbakkal is gyéren, nem hal
mozva, csak helyén éljen a' nyelvmivész. —t— 

C A T A C O M H Á K annyit tesznek mint sírboltok, mellyekben p. o. az 
egyiptomi mnmiák vannak. így neveztetnek más föklalatti tágas üregek 
i s , mellyekről bizonytalan, ha használtattak e valaha sírboltoknak, p. o. 
a' Paris , Roma, Nápoly és Syracusa körül találtató kőbányák. A1 Ro
ma körül lévőkben néha koporsók találtatnak, mellyekben a 'köz véleke
dés szerént Keresztények tetemei nyugosznak. Imitt amott a' falakon fe
lülírások is láttatnak. Ha valljon ezen kőbányák Keresztények temető
helyei voltak e, az nem egészen bizonyos: bizonyosabb az , hogy berniek 
a' Keresztények az üldözések idejében áhitatosságok gyakorlása végett 
titkon öszvegyülekezni szoktak. 

C A T A C U S T I C A a' visszhangzatról vagy echóról való tudomány. 
C A r A F A r. K , 1. C A s r R u n n o i, o R i s. 
C Í T A I , A NI (/Yngelica) világszerte bires énekesné ; önvallása sze

lént született az egyházi birtokokhoz tartozó Sinigagliában 1784, hol 
szüleji még 1819 él tek, (mások szerént Monfoldóban Sinigaglia mellett) 
's a1 romai Sz. Lucia klastronviban neveltetett. Az illy nevelő intéze
tekben a' muzsika egy a' legelső foglalatosságok közül. Angelica az ének
lésre már 7dik évében olly kitűnő tehetséget mutatot t , hogy hallására 
messze földről valók is csoportosan jöttek , 's végre a' felsőség a1 csu
daleány énekeltetését a' klastromnak megtiltá. De egy cardinalis tekin
tete 's a' hires Bosello szeretete megtarták 's nevelék a' mivészségben. 
14 észt. korában hagyá el a1 klastrom falait. 15dik évében jelent meg 
először a' velenczei játékszínen, ezentul pedig Mailandban , Florencz
ban , Romában , Triestben 'sat. leginkább a' nagy sopran  szerepekben 
lépett fel. Kedvező meghívás Lissabonba voná, hol Crescentini 's a' hires 
Gaííbrini mellett öt esztendeig az olasz opera dísze volt, 's végre 1800, 
ajándékokkal 's ajánlásokkal halmozva, Madridon's Parison keresztül Lon
donba ment. A' Madridban adott első concertje többet hozott be 15,000 
tallérnál 's hírét egész Európában szétrepi tet te , Parisban pedig szá
mosabb concertjeivel mindent bámulásra ragadott. Londonban első esz
tendőben határozott fizetése volt 72,000, másodikban 03,000, frank, és 
két concert , egy egy 30,000 franccal; 's nyolez évi ottmulatása alatt a' 
tartományokba tet t útjaival roppant summákat nyert. 1814 visszatért Pa
r i s b a , 's nevezetes pótolék mellett általvelte az olasz opera igazgatását , 
inellyet azonban 1815 Bonaparte másodszori niegbukásáig kénytelen vala 
/élben hagyni 's ez idő alatt Belgiumot utazta be. Visszajővén a' ki
r á l y , C. ismét általvette az olasz operát. 1816 meglátogatta llannovera, 
Hamburg , Ber l in , Lips ia , Frankfurt , Monachin n , B é c s , Stuttgard, 
t 'arlsruhe városait és Olaszországot, 's ekkor először tö r t én t , hogy 
nemcsa k csudál ták, hanem alaposan meg is bírálták. Korának legkitű
nőbb éknekesnéji közt jelelék ki helyét, mivel e 'nemben elsőt vagy egyet
lent képzelni is alig lehet , de különben is C. az ének e g y e s , nevezete
sebb megkívántató tulajdonira nézve némelly elébbi és mostan élő mi
vésznéknél hátrább van. (Vö. amaz esmeretes értekezést a' lipsiai 
muzsik, újságban, 1810 évi folyamat, Wendt Atól.) Ili iét kecses kül
sejének, eleven já tékának, rendkívül való hangerejének, hangja felséges 
hajlékonyságának, ri tka tisztaságú trillájinak , nehéz, meglepő, inkább 
pompás mint szép ékesgetésekben való jeles gazdagságának, mellyel fő
kép a' chromaticus hanglajtorjában tündöklik, 's leginkább annak köszöni, 
hogy mind ezen jelességeket csudálatosan egyesíti egy olly különös egész
h e n , mellynek inkább tulajdonja bámulást és álmélkodást gerjeszteni, 
mint a' szívhez szólni. Mivel visszajötte után a' párisi olasz operát mind 
untalan nevezetes pótlásokkal kellé a' kormánynak segíteni, C. pedig a1 

darabok 's színjátszók választásában a' közönség kívánságához magát nem 
alkalmaztat ta, az olly énekesnőket, kik énekléséhez, ha csak egyes 
tulajdonokra nézve is vagy hasonlók voltak, vagy szinte azt felülhaladni 
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látszattak, féltékenységből eleresztgette: igy a' kormány végre a' kizáró 
Vftgedelmet visszavette, 's Cat. ismét utazni ment. 1818 meglátogatta 
Münchent, Becset, Dresdát , Wein ia r t , Karlsbadot, Aachent, ke'sőbb 
Pétervárát és Varsót. 1822 Londonban mulatott , hol még concertjeit nagy 
tetszéssel fogadták. 1825 újra Olaszországban volt rs Romából 182G 
Sept. Stúttgardba utazott. Férje egy hajdani franczia kap i t ány , Vala
bregue, kitől több gyermeke van. J. 

C A T A r. o N i A , Spanyolország keleti provinciája Barcelona főváros
sal. (L. S P A N Y O L O R S Z Á G . ) 

C A T A S T R U M , felső kormányhivatalok tekintete alatt készített 
jegyzéke a' földbirtok, épületek és mesterségeknek 's a1 tőlök járandó 
bér, adó és tartozásoknak. Ezen kívánat megfejtése egyik legterhe
scbb foglalatossága a1 statusgazdaságnak, nem csak mivel minden egyes 
feltétel felállíttatása olly elveken nyugszik, mellyeket bajos kitapogatni, 
hanem mivel az eszközök miként leendő használása legjobb módja még 
egyáltalján nincs világosságra h o z v a . — A ' földbirtok catastrumának fel
állítása négy egybefüggő munkán épül : 1) a' tér kimérésén; 2) a' tér 
jövedelmének megbecsülésén, 3) a' catastrum öszveállitásán az I és 2 
szám alatti munkák resiiltátumábó) 's 4) a' minden egyes részecske ál
tal viselendő teher felvetésén. A' kimérés hosszas és költséges munká
jára különbféle módokat használtak. Megkérdeztetett Ugyan is az egyes 
földdarabok birtokasaitól vetések mennyisége, ebből vettetett fel körül
belől a' térnek nagysága ; továbbá kimérettek az egyes birtokok külön
véve 's egymás közt minden öszveköttetés nélkül; végre egész községek 
és nagy jószágok területi tartalma vétetett fel, 's azután a ' ta r tozás egy 
summában vettetett ki reá jok, az egy községben lakozó egyes birto
kosakra bízatván annak felosztása a' helybeli sajátságok szerént. Meg
bizonyította azonban a' költséges tapasztalás, hogy ezen módok ál
tal csak hijányosan érhetni el a1 czé l t , hogy az első mód a' be
vallásban csalást, a' második bizonytalanságot a' kimérésben, a1 

harmadik pedig veszekedést szül a1 községek közt ; mi áltál az 
egész munka iránt elveszett a' bizodalom, 's az igazgató kormánynál 
panaszok halmozódtak öszve megkárosittatás miatt , mellyet a' dolog i l
lyen folyamatjában csak nagy üggyel bajjal lehet kitudni. ' Ennél fogva 
a1 lett a' tapasztalás gyümölcse, hogy a" catastrnmba veendő egész tar
tomány öszvefüggő közönséges kimérés 's egy ezen alapuló földabrosz, 
noha sok költségbe és időbe kerü l , egyáltalján szükséges. Benzenberg 
a' catastrnmról irt munkájában (Bonn 1818 1ső r. I'6. lap.) egy illy 
mérés elveit következő feltételekben adja e lő : 1) Altalányos méréssel 
kell a' munkát kezdeni 's részessel befejezni. 2) Különbféle ál
láslineákat kell az ország általellenben fekvő végein legnagyobb 
szorgalommal kimérni 's ezeket nagy háromszegekből álló háló
val egybekötni. 3) Ezen első rangú háromszegek formálják alap
ját a' másod rangú háromszegeknek, mellyek a' tartomán}' minden 
templomtornyait meghatározzák 's kimutatják helyeket a' közönséges föld
abroszon. 4) Ezen nagy munkák megtétele közben figyelmezni kell 
a r ra , vannak e elegendő földmérők a' következő részes mérésekre. 5) 
E1 végett szükség minden gyakorló földmérőket felszólítani, vélek uj 
próbát té te tn i , munkájikat 's műszereiket megvizsgálni 's anmikntá
na tökéletes jegyzéseket készíteni minden használható földmérőkről. 6) 
Ha nem találtatnék annyi földmérő , a' hányra szükség volna, tanító in
tézetet kell alapítani használható munkások nevelése 's a' lieminemil 
esmeretekkel birok bővebb kimivelése végett. 7) A' mérésre rendelt idő 
előtt legalább is három esztendőt a' mérés szükséges előkészületeire, ' . a1 

földmérők oktatására, a' községek kihatárzására 's a1 háromszegek el
készítésére kell fordítani. 8) Fel lehet tenni , hogy egy földmérő segéd
jeivel együtt esztendőnként >fi négyszegű mértföldet, nagyobb szorgalom 
mellett 'fs 's nagy jószágban 'f% sőt yi nsz. mf. is felvehet; e' szerént 
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kell tehát a' felveendő földmérők számát meghatározni. Jó a' munkát 
olly egyezés mellett adni által a' földmérőnek, hogy az a' kész munka 
általadásakor hoki vagy ól számra fizettessék ; mert igy csak a' munka 
j ó ságá t , nem pedig a' szorgalmat tartozik az ellenőr megvizsgálni. 10) 
Az országút bizonyos száma egyenlő részekre osztván fel, minden illyen 
részben lehet egy trigonometrát kinevezni, kinek felvigyázása alatt 10—12 
földmérő dolgozzon. 11) üzen trigonometrák a' közönséges országos iné
rés igazgatójától kapják a' másodrangú hároinszegeket, mellyek ke
rületjekben fekllsznek, 's ók azután annyi harmadrangú háromszeget 
csinálnak ebben esztendőnként, a1 mennyire az alattok dolgozó földmé
rőknek szükségek van. A' mérő asztallal dolgozó földmérők a' nekik a
datott bizonyos ponthoz ragaszkodnak, 's már ezeknek nincs szükségek 
tr igonometrára, inert a1 negyedrangú apró háromszegeket a' mérő asz
tallal határozzák meg constructio által. 12) A1 trigoiiumetrákat annyira 
szükség okta tni , hogy a1 megkívántató esmeretekkel felkészülve, munká
jukat helyesen teljesíthessék. 13) üllyan községekben, hol a' határ ap
ró részekre van felosztva, ugy kell a' határabioszt készíteni, hogy a1 

papiroson 1 legyen, a' mi »' mezőn 1000; hol ellenben a' fold elosztá
sa nagyobb: 2000, az erdőkben és pusztaságon pedig 4000 legyen az 
íránylat. 14) hzekból azután községi vagy kerületi abrosz .készíttes
sék 10,000nyi i rá i^ la tban, melly a1 kerülethez tartozó, határabroszok ált
nézetéül szolgáljon. 15) üzen kerületi abroszokból készül végre a1 tar
tomány közönséges földabrosza, 50.000nyi iránylatban. 10) Minden 
munkára nézve kell bizonyos pontosságot előre kiszabni, hogy a' hitele
sítés allkalmával kétséges ne legyen, bir e az a' kiszabott pontossággal, 
's elfogadni vagy elvetni kelljen e. Hogy pedig az illyen catastralis föld
abrosz már az első 10 esztendőben el ne avuljon 's használhatatlan ne 
l egyen , olly rendeléseket szükség tenni, hogy a' birtokváltoztatás a' ke
rületi abroszokban 's ezekből azután a' közönséges földabroszokban is 
dologhoz értők által világosan kitétessék. A' rajzolatokat kőmetszés ál
tal csekély költséggel lehet szaporítani ; igy nem csak minden alhiva
talnak , hanem minden földbirtokosnak is leltet birtoka tökéletes és meg
vizsgált rajzát szolgáltatni. Hogy a' lapok kőinetszése a' méréssel meg
egyezzen 's ésszel együtt előre haladjon, az iránt mindjárt elejénte szük
ség rendeléseket tenni. — Az országos catastrálás 2ik 's sokkal bizonytala
nabb alapon épülő munkája a' földbecsülés. E' részben sokféle próbák 
tétettek a' nélkül , hogy az óhajtott czél , melly az egyes földdarabok 
becsének biztos öszvehasonlitási számában á l l , elérethetett volna, üzen 
öszvehasonlitások alapjául az adásvevési á r t , a' haszonbért, a' nyers és 
a' tiszta jövedelmet vették fel felváltva, a' nélkül , hogy a' dolog ez ál
tal előre ment volna, mert több , egyforma jövedelmű térek öszvehason
litásánál mindég a' legnagyobb különbözések mutatkoztak. Ugy látszik, 
ínég legbizonyosabb alapul szolgál a' földnek szorgalmatosan megvizs
g á l t , mezei.gazdai 's tapasztalás által bebizonyodott regulák szerént va
ló osztályozása. — A1 mérésből és becsülésből képződő földbirtokadói 
catastrumok használtatnak harmadszor, a' catastrum öszveállitására. A' táb
lás forma a' könnyebb áltnézhetés miatt e' végre legalkalmasabb, lir
re nézve minden helység számára készíttetik külön lajstrom, mellyben 
minden részecskénél ki vannak téve a' tárgy, a' birtokos, a' fekvés, a' 
f igura, a' használás módja , a' terület mekkorasága és jósága 's a' t i
zedi és földesuri viszonyok. Ha több helységekből áll a' község, alosz
tályokat kell készíteni a' vidék természetéhez képest, Azután minden 
adókeriilet egy saját és változhatatlan számot kap, mellyel minden egyes 
darab földet szükség megjegyezni. E' meglévén, minden adózó darab 
földek a' változhatatlanul folyó számok rendje szerént következnek a* 
catas t rumban, szüntelen szem előtt tartván a' rajzot, Ezen táblákban 
fővonásközt tesz az iránylati szám, mellyel a' terület terméke a' jóság
hoz vagyon 's az adósimplum ezen iránylati szám egységéhez, 
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Ezután azon darabföldek feljegyzése következik, mellyeknek birtokosai 
más községekben laknak. Mellékletül az adókeriilet minden darabföld
jének mennyiség és minemiiség szerént elrendelt áltnézeti táblája kap
csoltatik oda; ehhez pedig az adó alá nem vethető fólddarabok táblája 
ragas/.tathatik. tízen adólajstroniból minden földbirtokos kap kivonatot, 
egy rajztáblával együtt, mellyre földjének területi nagysága, jószági 
osztálya, iránylati száma ' s az adó quotája fel vannak jegyezve. Most 
kész az adócatastrum egész a'liquidatióig. tízt egyenesen errv rendelt 's 
dologhoz értő emberek .viszik végbe, kikeresvén a' kereskedési, törvény
széki és megegyezési könyvekből azon rész t , mellyel a' catastiált darab
földben a' földes, bérbeadó , adományzó és tizedes urak 's a' földet 
robo t , haszonbér, adomány vagy tized mellett mivelők bírnak, tízt két
féle módon érhetni e l ; először, midőn a' mivelők a' földdarabjaikon fek
vő terheket kinyilatkoztatják 's lerovatják; másodszor pedig , midőn a' 
jövedelemben részesülők bizonyítva terjesztik elő kereseteiket, tízen ala i 
pul mind az az adórész, mellyet a' földes urak , mind az, mellyet a' 
mivelők tartoznak viselni. — Hogy egy illyen catastrális munkához, ha 
teljes vigyázattal 's az ország viszonyaival megegye/.őleg vitetik végbe, 
esztendők kívántatnak, világos a' mondottakból. De hogy valamelly or
szág a' jus okfejein alapuló adórendszer jótéteményében részesüljön, olly 
adóprovisoriiimnak kell e' munkát megelőznie, melly minden adózási 
pontot magában foglal, a' végrendelés befejeztével pedig ugy szűnik meg, 
hogy a' provisorium alatt felszedett summák kiegyenlittetnek. Az épü
letek adó alá vetésének mértéke nem annyira azon tértől függ, mellyen 
feküs/.nek, mint inkább azon jövedelmektől, a' mellyet hajtanak. Falu 
helyeken, hol az épületek a' gazdaság üzéséhez tartoznak 's ritkán hajta
nak nyereséget, csak a1 tér inekkbrasága szerént rovathatnak fel ; váro
sokban ellenben legbizonyosabb alapja az épületek becsének a' bérjöve
delem. Az épületek catastrálásánál is szükséges a' liquidatio. — A 'mes 
terségek catastrálása olly iránylati szám felállítására czéloz, melly az a
dó simpliiina legyen a' mesterségi munkásság minden ágára nézve. Ezt 
a' munkabérből 's a 'mesterség üzéséremegkivántató tőkepénz nyereségéből 
származó tiszta jövedelem teszi. Lehetetlnn lévén minden egyes mester
ember tiszta kereseti jövedelmét előre megbecsülni, legez éli ián yosabb a' 
mesterembereket osztályok szerént vetni adó alá, olly vigyázattal mind
azáltal, hogy a' szegényebbek a' reájok vetendő teher állal ne nyomas
sanak. — C a t a s t r u m n a k neveztetik a' vármegyéknél azon jegyzőkönyv, 
mellybe a1 kihirdetett 's kétségtelen nemesek neveit iktatják. 7,$. G. 

C A T K C H E T Á K oskolája, eredetében a' keresztény híveknek min
den lelki tanítási öszvegyülekezése 's ebbeli intézete volt. Közelebb érdekli 
e' nevezet azon keresztény tanítói in tézeteket , inellyekbeii a' keresztény 
hitre térő Pogányok 's Zsidók készíttettek és oktattattak, valamint azok 
i s , kik már keresztényszüléktől születvén, a' hit 's erkölcsben külön véve 
tanittattak ; 's a' négy első században az illyféle keresztény oktatások 
's tanítói intézetek igen egyszerűek valának. tízt bizonyítja Ensebius 
Ilist. Eccl. 1. V. c. 10. Ambrosius 1. 1. de off. c. 1. — Azonban a' nap
keleti anyaszentegyházban voltak olly oskolai intézetek i s , mellyekben 
nem annyira az együgyű 's tanulatlan Keresztények oktattattak , mint a' 
keresztény hit 's erkölcs tanitóji formáltattak, és ezek tulajdonképen azon 
c a t e c h e t á k o s k o l á j i , mellyeket i t t érintünk. Tudni illik: már 
Ptoloniaeus Philadelphus á l t a l , mintegy 200 esztendővel Krisztus szü
letése előtt, állíttatott egyiptomi Alexandriában egy olly tudományi inté
ze t , melly a' pogány bölcseknek 's tanulóknak képzésére intéztetett. 
Megtéríttetvén Sz. Márk által e' tájon a1 Pogányok a' keresztény hi t re , 
ezen oskolai intézet is keresztény oskolára változott 's tartott mintegy 
az ötödik századig és c a t e c h e t á k o s k o l á j á n a k , a ' tudós taní
tók pedig c a t e c h i s t á k n a k neveztettek; és ez volt e ' nemben leg
jelesebb intézete az egész keresztény régiségnek. Voltak Antiochiáhan, 
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Caesaraeában, Romában , Kphcsusban, Smyrnában is, mint Euscbins bi
zonyítja, catecheticai oskolák; ollyak pedig , mellyek csupán a' köz m;p 
tanítására rendeltettek, majd minden gyülekezet kebeleben találtattak. Ama' 
tudósb catecheták oskolaji a7 religio tudományos előadásában 's terjeszté
sében valának főképen foglalatosok, 'saz akkori időnek leghíresebb tudósai's 
tanultjai jöttek ki ezekből 's leltek egymás után tanitóji. Hlyének a7 

legvirágzóbb alexandriai oskolából Pantaenus, Clemens, Origenes 7sat. 
a' görög anyaszentegyháznak 's tudományosságnak díszei. Itt a' religió
nak alapos tanítása 's tanulása leVén a1 főtárgy, melly a' szent árasok 
magyarázásából 's a' hagyományok (traditio) kinyomozásából tudós vizs
gálatok szelént adatott elő ; de az ékesszólás, tanitásmód (methodica), az 
akkori eclectica philosophia 's e. is tudós ke'sziilettel taníttattak, ugy hogy 
a' köznépi hit 7s erkölcstudományt a' tanultabb reiigioi esmeretek állal 
szembetünőleg megkülönböztetnék ezen oskolákban; és a' theologiát tudo
mányos formába kezdek önteni , bölcselkedő elmésséggel 's behatással 
vetélkedvén az akkor divatba jövő Chiliasták tudóssága 7s más keresztény 
's nem keresztény felekezetek véleményei ellen. Ezen oskolák szülemé
nye lett az : hogy a' reiigioi tanításba a' Gnosticusok 's Platonicusok ál
bölcseségii állitmányai becsúsztatnának 7s behozatnának, maliyekkel 
az egyházi irók is telve vannak, de innen származott az i s : hogy a' 
szent irás magyarázásába a' betű szerénti értelem helyett allegoriás fe
szegetések vétetvén szokásba, a' keresztény tudományt zavarba kevernék 
és az azután sokáig tartó scholastica theologiát, nem kis karával a' t iszta 
hités erköcstanitasnak, szülnék magokból. Az alexandriai catecheták osko
láját az Ariauusok veszekedései annyira rontsolták, hogy végre semmibe 
menni kénytelenittetett; a ' többiek is lassanként elenyésztek. Az antiochiai 
oskola h i ré re 7 s tartósságára meg nem mérkezhetett az alexandriaival; de 
még is nevezetesekké lettek abból : Encianus , Tarsüsi Oiodorus 7s Mop
suesti Theodor , ki követőjivel mégsem keriilheté el, hogy eretneknek ne 
ta r ta tnék . Ezen intézetet is a1 Nestorianusok és Eutychiannsok villon
gási vesztére jnttaták. Hasonló vala ehhez azon catechetai oskola Edes
sában , melly 489 megszűnt , de a' mellynek kipóllására a 'Nestorianusok 
Nisibisben ugyan Mesop.itamiában mást állítottak. Minden efféle cateche
tai oskolák helyébe idővel a' püspökszéki 's monostori oskolák hozattak 
be, kivált a' napnyugti egyházakban. Sz. 

C A T K c ii E T i c A , olly rendszabásoknak tudományos szerkezetű fog
lalat ja , vagy tn ' lása, mellyek szerént a' kisdedeknek 's tudatlanoknak 
religiobeli tanítását czélirányos kérdésekbe 's feleletekbe foglalva szükség 
elintézni. Ehhez képest catechisálni is annyit t e s z , mint szóbeli kérdéses 
és feleletes oktatás által a1 kisdedeket és tanulatlanokat a' reiigioi igaz
ságok megtanulására vezetni, 's elméjekből a' megfogásokat 's esme
reteket egyszersmind illy módon kivenni 7s kifejteni. Catechetának az 
igy tanító, catechumenusnak pedig az igy tanuló neveztetik; catechismus
nak pedig azon könyv vagy írásbeli előadás, melly az efféle tanúságokat 
kérdések 's feleletekben magában foglalja. (De ezen nevezettel „CWe
chismun'' már most egyéb tudományokhoz , mivészségekhez 's mester
ségekhez tartozó kezdő és kérdések 's feleletek szerént elintézett tanitó 
7s tannló könyvek is szoktak a' fontosabb 's mélyebb tanítói módtól meg
különböztetni.) Az anyaszentegyház zsengéjében catechumenusok azok vol
tak , kik a' zsidó \s pogány vallásból a7 keresztény bitre az akkori hires 
nevű 7s tudós catechetáktól a7 keresztelkedés előtt tanít tat tak; és ezen 
ratechnmenusok a'Keresztények templomaiban kijegyzett külön helyen ál
lottak és a7 templomban csak az oflertoriumig engedtettek jelen lenni, az
után az áldozat kezdetével kiidéztettek. Mostanság a7 protestáns ecclesi
ában azok a7 catechumenusok, kik az Urvacsorának legelső vételére elő
re való tanitgatiis által készíttetnek; a7 Catholicusoknál most már csak 
azok , kik meglettebb korokban a7 zsidóságból vagy pogányságból meg
keresztelendók. Sz. 
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C A T K G O R I A ' K (a ' philosophiában), a ' csupa formális (alaki) ész
fogatok legfőbb nemei vagy osztályai , mellyek akranielly gondolható 
tárgy legközösb, legáltalányosb bélyegeit (praedicatumait) foglalják ma
gokban 's igy a/, észnek megannyi eredeti képességei, mellyek szerént 
csak 's egyéb képességek szerént nem Ítélhet , nem gondolkodhatik. 
Aristoteles tizet vett fel: sub'stantia, quantitas , qualitas, re la t io , aotio, 
passió, ubi , qnando, s i tus , habitus. Ezektől oskolája megkülönbözteti 
a' categoremákat vagy praedicabiliat (definitio, genus , species, dilié
rent ia , proprium és accidens) 's a' postpraedicamentum — v. lefejtett 
praedicatumokat, (oppositum, p r iu s , poster ins , s imul , motus.) A' l 'eri
pateticusoklól áltvevék ezen tanítást a1 Scholasticnsok 's topicát csinál
tak belőle, melly szelént akarmelly tárgyat a' tiz categorián keresztül 
vontak, hogy lá tnák , micsoda 's mennyi praedicatumot lehet ezek sze
lént azokra ruházni. Leibnitz és Wolf oskolájában a1 legfőbb észfogat
nemekről való tanítás a' metaphysicába 's jelesen az ontológiába volí 
utasítva. Darjes szinte categoriákkal élt logicájában az észfogatok el
határozásában , (de csak amaz esmeretes héttel : Quis ? quid ? ubi ? qni
bus auxiliis? OUT? quomodo í quando?) 's azok által kellé a' közös 
észfogatnak synthetica teljességet nyernie. De KANT (1. e.) ezen tanit
mányt egészen uj alakba önté 's azon világosságot, teljét és fontos
ságot ruházá r e á , melly nélkül mindeddig szűkölködött. Aristoteles 
meg nem mutatta a z t , hogy az általa kijelelt 10 categoriánál több nem 
lehet , sőt maga megvallá, hogy azokhoz még1 több is járulhat , 's nem 
vévé categoriájinak tetemes hasznát , minthogy azokat a7 legszélesb kö
rű észfogatok külön osztályai elnevezésének tekinté inkább, mint az 
ész megannyi saját működéseinek gondolkodásúban. Ellenben Kant as; 
észnek határait akará kimutatni általok *s arra felelni m e g : mit tud
hat az ember. M e r t , természetesen, mihelyest a1 tiszta észnek vala
mennyi fiiiictióji, működései, sajdít fajaikban és nemeikben el voltak ha
tározva: ki volt egyszersmind mérve azon kör, mellyben az emberi elme 
működhetik 's mellyen tul receptivitasa nincs, embernek nincs tudás. 
Kant levezetése szerént ezen functiók 's tiszta észfogatosztályok ( ca
tegoriak ) száma négy. Első a' mennyiség , (fajai : az egység , több
ség , mindenség), másik a' millyenség (fajai: valóság, nemség, határ
zottság), harmadik a' viszony, (u. ni. az önlétes és benlétes, azok és oko
zat , 's a' kölcsön hatók v. is a' szenvedő és cselekvő közö t t ) , negyedik 
a1 miképség (jelesen: lehetség, nemlehetség; l é t , nemlét ; szükseg
képiség 's történetképiség.) Ezeket Kant az észnek megannyi itéletbeli 
functiójiból vezette le. Ezen categoriák minden lehető tapasztalásnak 
szükségképen '« a priori alapul szolgálnak ugyan , de magokban csupa 
észformák, gnndnlatrámák, ngy szólván, mellyek csak akkor foglal
nak valamit magokban, ha valami adott tárgyra alkalmaztatnak. Úgy
de, Kant szerént , az embernek nem adatik semmi tárgy a' tapasztalá
son kivül, 's igy a1 categoriákat v. formális észfogatokat egyedül a' ta
pasztalás tárgyaira lehet alkalmaztatni. — Fichte még feljebb megy, 
's nem az Ítéletek alakzatjaiból, hanem az észnek ezekben is mutatkozó, 
állalányos munkásságából készíti categoriájit; jelesen a' rea l i tás t , negá
tiót és limitatiót. —l—• 

C A T K G I I R I C U B I M P R R A T I V U R , feltételetlen észparancs , melly 
minden erkölcsi kötelességnek legfőbb oka. Maga a' categoricus im
per t , mint észfogat, Kant erkölcstudománya szerént, ebben a' legfőbb 
elv. '(Sumnmm princípium morale.) C a t e g o r i c u s i t é l é t , minden fel
tételeiben állító (tevő vagy nemtevő) Ítélet. —t— 

C A T K t. (Charles S imon) , muzsikaszerző , szül. 1773. Parisban, 
Gossec tanítványa 's most a' conservatoriuniban a1 harmónia tanítója, 
sok és íki'ilönnemü muzsikai munkát adott k i , de egy sem szerzett 
annyi hirt neki, mint a' „ T r a i t é d' harmonie." (1S02) Ezt a' consena
toriuni a' muzsikas/.erzés tanításánál alapul rendelte. (Németül és fi un
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cziául Lips. Petersnél.) E' munkában Catcl a' harmónia tudományára 
nézve szinte uj szempontból indul k i ; az összhang/átoknak t. i. két ne
mét különbözteti m e g , a' természetest és mesterségest; az o állítása 
Bzerént az első a' természet i , a' második pedig egy vagy más hangnak 
hátráltatott beesése által a' mesterséges harmóniát szüli. l>e ezen fel
osztás semmi nem egyéb , mint a' mit az ellenpontozásnál századok 
olta okfőnek tartottak :s a' szerzeményekben követtek. Catel gyakor
ló munkáji, fúvó szerszámokra irt számos katonai muzsikákon kiviil, 
leginkább a' „Semiramii" „Lamíerge de Bagiiéres'í

 1,Les arlisles par 
occasioa1'' operákban állanak. •— Németországban, Berlinben, két jeles 
mivész visel Catel nevet , ;egyik L a j o s , építőmester , sok építést 
illető muukájiról esmeretes, másik F e r e n c z , rajzoló. J . 

C A TH A RE us o K, olly nevű Eretnekek voltak, kik a' 11dik szá
zadközepé tő l , mintegy a1 13dik századig elejénte Lombardiában, azután 
a 'napnyugoti egyéb tartományokban felfedeztettek 's mint nianiohaeiisj ta
nitásu 's szokású, 's ezért a1 romai anyaszentegyházzal ellenkező vélemé
nyű és üldözés alá vett felekezet más separatistai gyülevész felekezetekkel 
ugyan azon egy névvel jeleitettek. Neveztettek B o l g á r o k n a k is on
nani eredetekre nézve, 's ebből származott ama' franc/.ia gunyszó Bou
gres; megvetőleg, mint a1 nép aljai, P a t a r e nu s n k n a k is mondattak, 
egy Mailand melléki rossz hitben álló Pataria helyről. 1 ' u b l i c a n u s ok
n a k , 1' op e 1 i ta n u so k n a k 's NémetAlföldön P i p h l e s é k n e k is 
hivattak. i)e legközönségesebb nevek volt Ca t ha r eu s ok : vagy azért, 
liogy magokat a' görög x«^a^o) szó szerént tisztáknak tar to t ták , vagy 
mivel némellyek szerént Ch a z ar i a b ó 1 mostani Krimiából sziinnazattok
nak mondattak, lleligioi intézeteik 's szokásaik idő jártával 's helyről helyre 
költöztökben és terjed tekben 's vezetőjik' szelleme szerént sokban változtak 
's különböztek. J_>e a'Catholicusok elleni állításokban mind megegyeztek 's 
e1 következő tanitási *s életbéli pontokban többnyire öszvehangoztak: a' 
zsidós vélekedést a' kereszténységben felvétetni ellenezvén, a' dualismtist 
vagy is a : jó 's rossz princípiumot elfogadván 's magoknak egy főbb rangú er
kölcsi tökéletességet tulajdonitván, a' Manichaeusok kai egyeztek, de a' Manit 
prophetának lenni nem vallották. Az Ariannsok's Platonicusok állításiból is 
valami részt vettek, a ' S z . Háromságról szóló tanításban az Atyát az isteni 
akarat egységének, a' Fiút az Atya gondolatjának, a' Szent Lelket mind kettő 
erejének mondván. Minden jó emberben Krisztust képzelték szemlélhetni, 
's azért tettek a' gyülekezetekben a' választattak 's kezdők közt különbö
zést. A' Megváltó érdemeit inkább az ő példaadásában, mintsem engesz
telő halálában találtatni gondolták 's az idvezülést, mellyhez a' feltá
madást nem számlál ták , erkölcseik mértéke szerént reménylték; a' reli
gioi életben legfőbbnek tartották az áhitatosságban szinte az elragadtatá
sig merülve mintegy az Istenhez felemelkedni; mint üres pompát elve
tették a' misé t , az oltári 's hasonló egyházi szolgálatokat; babonának 
állították a1 keresz te t , a' szenteket 's ereklyéket tisztelni, minden őn
kényti öldökléseket és ugy nevezett jó cselekedeteket; a' mindennapi 
asztali megáldásban mintegy az Ur szent vacsoráját , a' feddhetlen lelki 
tanitók kezeinek reájok tételében, mint a' Sz. Lélek oda ajándékozását, 
keresztségét 's bűnbocsánatot adatni képezték magoknak ; a' belső sziv
szerénti áhítatosság által az imádkozásban tiszta viselettel, az elha
lástól 's ingerlő eledelektől tartózkodván, kívántak jeleskedni 's a' 
kegyesség gyakorlásait kitüntetni. A' Catholicusok tanításával 's szer
tartásával ellenkeztek és az apostoli egyszerűséget visszahozni igye
keztek ; a' szent írás betüszerénti értelméhez szorosan, de gyakorta 
hibásan is ragaszkodtak. Ugy lá tszik , mintha egyszerűségek, áhí
tatos 's erkölcsös viseletek okozta volna , hogy igen sok követőket édes
gethettek magokhoz még a' nép jeleseiből is, u .m. papokból, nemesekből; 
's az akkori sok változó 's zajgó polgári 's egyházi viszonyok közt sok 
esztendőkig megmaradhattak csendesen űzhető 's a1 polgári alkotmányo
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kat nem Kavargató szokásaikban 's magoktartásában. Tagadhatatlan, 
hogy sok kicsapongások történtek ezen separatistai felekezetekben ; az 
éjjeli öszvejövetelek , mind a' két nem és javak közösülése, a' hazátlan 's 
kóválygó életmód, (melly re nézve P a s s a g e r e k n e k , P a s s a g i n u s o Ív
n a k is neveztettek), a' házaság megvetése 's több illyfelék alkalmatos
ságot szolgáltattak közöttök a' legczégéresebb erkölcstelenségek üzéséie, 
' s a ' titkosság, mellyeleltakarák religioi gyakorlásaikat, sok fertelmességek 
gyaiuijába ejtették őket. Azonban ezen utált nevü"'s szokású gyülevész 
szakadékokból idővel, némelly ujitók 7s iga/.itók kelvén k i , ezen Separa
tistáknak uj nevet, uj létet 's lelket szereztek. Illy felekezetek voltak, 
mellyeket Franczia, Helvetia, Olaszország némelly részeiben Bruys Péter , 
Jiresciai Henrik 's Arnold a' 12 században alkottak, 's ezekről P e t r o 
b r u s s ian usok jnak , H e u r i c i a n u s o k n a k 's A r n o 1 d i s t á k na k nevez
tettek. De ezek az egyházi rendeknek figyelmét magokra vonván, felkeres
tettek, üldözés és büntetés alá vettettek 's ezek által nyomatván, ezen 
ágazásai a' Cathareusoknak lassan lassan eltűntek, 'á noha a 'régibb Catha
reusok, Pataremisok, Publicanusok, 's t. e., a1 hol együtt laktak a' 
Cathoücnsokkal , nyilván ezekhez tartották magokat 's csak titkos rej
tekben gyűltek öszve magok köz t : még is az inqnisitioi Ítélő 
székek annyira nyomozták ' s nyomták későbben az efféle Eretnekeket , 
hogy semmi bátorságra számot többé nem tarthatván, majd egészen meg
szűnni krnyteleniltetnének. Az A r. B I G K N S I S K K (I. e.) eleste a' ].'! 
században, kik szinte Cathareusok vol tak , teljes véget vetett ezen nevű 
eretnek felekezeteknek. Végre a' Waldensisek palástja alatt találhatók 
néminemű maradványai ezeknek. De ezolta Cathareus nevet többé 
nem viseltek. Sz. 

C í T H B D i i . u . E templomnak vagy egyháznak jelesen azt nevezzük, 
mellyben az egyházi főpásztor u. m. é r sek , püspök, tanitó 's ülő székét 
(cathedráját) tart ja, vagy a' melly templom mellett az érseki vagy püs
pöki rendes lakás vagyon 's a1 mellyben a1 főpapi 's pásztori foglalatos
ságok rendszerént végeztetnek. F ő  , vagy anyatemplomoknak is mondat
nak , minthogy ezekhez képest a' többiek mint alattvalók , vagy íióktem
plomoknak tekintethetnek. 

C A T H K T Ü S O K , tulajdonképen minden függőleges l ineák; különö
sen azon két Iinea, melly az egyenesszegü háromszeg egyenes szegét 
képzi. Ezeknek mindenike rövidebb , mint a' harmadik l inea , a1 hy
pothenusa tudni illik, de együtt véve ennél hosszabbak. Ama' nevezetei 
theorema, hogy a' cathetusok quadratiima együtt réve egyenlő a' hy
pothennsa quadratumával, theorema pythagoraeuM vagy magiiter mu
theseos név alatt esmeretes. 

C A T H I I I . I C \ M v J K s r v s , czim, trtellyet VI. Sándor pápa a' spa
nyol királyoknak adott, a' lYlauriisoknak Spanyolországból Aragóniái Fe r 
dinánd által 1491 történt tökéletes kiűzetése emlékére. Azonban már e
lébb is éltek e' czimmel több spanyol királyok 'a nevezetesen a' tö
ledoi egyházi gyűlés olta, löSt). 

C v T H o i, i c i s M u s névvel szokás , kivált mostani időkben, kifejez
ni a' kereszténycatholira (romai) anyaszentegyháznak hiivallási , szer
tartási és egyházszerkezeti egész rendszerét és folytatását, mind bel
ső, mind külső alkotásának formáját és ál lását , melly állal minden e
gyéb keresztény és nemkeresztény hitvallású felekezetektől, nevezete; 
sen pedig az ugy mondott eanriiSTAvriSMtisrór, (lásd ezen czikk.), meg 
kelljen és lehessen különböztetni. Azon egyes hitágazatbeli és egyház
szerkezeti különbözések, mellyek a' catholicismust és protestantismust 
egymástól megválasztják, mind a' két félnek hitvallásos (symbolicus) 
könyveiből leginkább láthatók 's kiterszhetők és ezen tárnak külön 
külön c/.ikkelyeiben fordulnak elő; egyházi szerkeztetésének és viszonyai
nak leírását lásd SZKNTKOVHXZ czikkely alatt ( a ' r o m a i anyaszentegy
házról) . A' catholicismus elnevezés a' portestantismus névnek ollyképen 
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ellene té te t ik , hogy egyik a' másiknak megkülönböztető tanítását , egy
házi alkotmányát '» rendszeret kizárólag kitünteti. Meg kell itt azt je 
gyezni , hogy ezen névvel visszaélnek és séi tegetődnek azok , kik a' 
cat.holicismust megvetóleg 'a gunyolólag ugy használják, mint a1 papig
t i smnst , jeauitismiist, vagy obscurantismust némelly gnnyirásokban 
használni szokták. A' catholicismust tiszta és miroltos értelemben nem 
az egyes emberek 's irók sokszor hibás véleményeiből, a' rosszul é r t e t t 
vagy elcsavart kifejezésekből i» állításokból, sokkal kevesebbé a' vissza
élésekből ; hanem az egész catholica anyaszentegyház köz egyetértésé
bo i , egyházi gyülekezeteknek meghatározásaiból, a ' j ózanu l gondolkodó 
's értő irók könyveiből, minden bal magyarázás, félszegség vagy részre
hajlás 's előítélet nélkül kell levonni és felfogni. A' catholicismust a' 
CATHOI.ICITAS (I. e.) magyarázatjából legvilágosabban megérthetni. Sz

C A T H O r. ic IT AS egy a ' többek közt olly megismertető jegye a ' 
Krisztus anyaszentegyházának, melly mindegyik más keresztény fele
kezettől a1 Krisztus által szerzett igaz anyaszentegyházat (annak tanítá
sát , szerződését 's t. e.) megkülönbözteti; és a' görög szószármazat 
(wt&íAwws) szerént k ö z ö n s é g e s s é g e t jelent. Hogy a ' Krisztus e re 
deti tanítása 's általa alkotott igaz hívek gyülekezete , az anyaszent
egyház, közönséges (catholica) legyeu, abban gyökerezik, a' mit Krisz
tus liíaga elrendelt , megparancsolván apostolinak Sz. Máténál (XXVIII. 
19—20) „Taníttatok minden nemzeteket— lanittún őket megtartani 
mind a' mit' paranctollam néktek;—é.» énveletek vagyok mindennap «' vi
lág végezetéig'' Mellyhez képest tulajdonképen catholica h i t , catholica 
anyaszentegyház az és annak kell lennie, mellyet Krisztus minden nem
ze t r e , 'midden kor ra , világvégezetig tiszta, eredeti 's egész mivoltában 
sérelem 's elpártolás nélkül terjesztetni és megtartatni akart 's parancsolt. 
S így voltaképen és alapos értelemben mindég az tartatott vala catholica 

tudománynak, catholica hitnek és anyaszentegyháznak, melly et minde
nütt , mindenkor, és mindenek (quod semper , u&ir/ue ah omniíut) mint
egy eltéveszthetetlen sinórmérték sze rén t , a' Krisztustól 's apostoloktól 
vett hittudománynak lenni esmértek 's vallottak. — Igy értették , igy 
nevezték a' catholica h i te t , a1 catholica anyaszentegyházat a' legrégibb 
sz. atyák 's egyházi írók. (Ignat. M. Kp. ad Smyrnéntet.— Theophi
hielmt in 1. Cor. 12. — Athanasiu* , de l'arab. — Vijriltiis Hi
ero.t. Cat. 18. — Optatus Wlilevitanus l. II. De unit. Etet. c. 6. it.ep. 
1 7 0 , — fio/Muet Ditcoursíitr í1 hinloire unitersellc. II. Part. e. 20, — és 
minden későbbi hittttdománjtanitók i s , nevezetesen Dohmayer Tom.1V: 
§. 134). Hlyen értelemben veszi a1 kereszténycatholica (romainak is 
neveztetni szokott) anyaszentegyház, midőn magát 's hitvallását catholi
ca anyaszentegyháznak, catholica hitvallásnak nevezi. Mert történetes 
(históriai) bizony i tásokkalmeg lehet mutatni , hogy ez Krisztus 's az a
postolok idejétől szakadatlanul mustig, a7 tőlök származott és vett hit
's erkölcsi tanítást 's egyházi szerke/.tetését, a' mint a' püspököknek az 
apostoloktól lejövő rendje is mutatja, azokban, a' mik a' dolog valósá
gát illetik , hiven megtartotta. A' keresztény  catholica hit és anya
szentegyháztól elszakadt felekezetek ezt a1 jegyet és nevezetet magok
nak s o h a s e m tulajdonították, talajdonitani sem akar ták , sőt mindéhegy 
csendes vérű ;iemcatholicus á ' p á p i s t a gúnynév helyett a ' c a t h o l i 
c u s j egyneve t , midőn a' romai anyaszentegyházról vagy annak hívei
ről szó l , szokta mejrkülönbö/.letőleg használni. Sz. 

C A T I H I Í ( L U C . Servius) , akkor lépett ifjúkorába, midőn Koma 
Marius és Sylla dühének zsákmánya lett. Patriciusi vér sarjadéka lévén, 
az utolsónak pártjához szegődött 's győzedelmeiben nemikép, száműzései
ben nagy mértékben részesült. Gyilkolás, ége té s , rablás volt ifjúsá
gának első tette és gyönyöre. A' hadi seregnél azonban, ugy látszik, 
jelesen szóigált. Főkép veszedelmes lőn , midőn egyéb vétkeit csalárdság
ra! tetézte Az alatt, mig az ifjak lelkét rongálá , szert tuda tenni a' 



CATILINA Cv 

kemény Catulus kedvezésére és becsülésére. Egyenlő tlgyességgel tud
ván jót elámítani, a1 gyengét elrettenteni és önvakmerőségél a' rom
lottal közleni, sikeretlenekké tette a' Clodinstól ellene felhozott, egy Ve
slalissal volt vétkes közlekedését és afrikai proconsulságakor gyakorlott 
rémítő zsarlásait illető vádakat. Olly gyanúba is keveredet t , mintha el
ső hölgyét és fiját is meggyilkolta volna. Azon közben több fényes szü
letésű 's vakmerő ifjak neminemiikép egyesültek, hogy rémítő adóssága
ikból egyébként kivergődni nem tudván, a' főhivatalokat erővel is elfog
lalják. Fejek Catilina volt. Ezen megtiszteltetését főkép Sylla agg vité
zeivel volt barátságának köszönheté, kik által Koma környékét és ma
gát Komát is félelemben tartá. Egyszersmind nem csak a" legelfajul
tabb 's legnytighatatlanabb plebejusokkal élt szándékainak teljesilére, ha
nem patríciusokat is számlált pártosai és consularisokat hizelkedőji kö
zött. Vakmerőségét minden segélte. Pompejus triumphusokat vadászott, 
niellyeket Luoullus neki megkönnyített; ő volt gyenge támasza a" tanács 
jobb gondolkazásu részének, mellytől haszontalanul sürget te tek, hogy le
gyen vezére. Crassus , ki Italiát a' gladiátoroktól megmerítette , de ha
talomra és gazdagságra telhetetlenül vágyott , lábra engedte kapni Cati
linának veszélyhozó tekintetét , sőt azt megerősítette és nem pirult ar
ra támaszkodni. Caesar , ki Mariiis pártját legelmésebbet) éleszté fel, 
kímélte Catilinát, sőt talán ösztönözte. Csak két Komáinak volt akko
ron elszánt akaratja hazáját megmenteni, Catónak és Cicerónak , '« csak 
az utolsó birt arra elég ügyességgel. Catilina pártosai azon mesterked
tek először, hogy fejeket 's annak egyik c/.inkosát consulságra emelhes
sék. Azután reménylhették , hogy a' köztársaság kincsét és vagyonját 
különbféle szin a la t t , kivált száműzések által elfoglalhatják. Nem hi
hető , hogy Catilina nekik Komának felégetését és kirablását is megígér
te volna. Ellenben Cicero eléggé bátor volt az előtte leginkább esmért 
veszélynek ellenére is kérni a' consulságot. Sem sértések és fenyege. 
tódések, sem lázadások és meggyilkolására törekedések vissza nem 
rettenthették, és mivel a' gazdagabbak aggodalmai segélték törekedéaeit, 
65dikbeit K. e. oonsulnak választatott. Catilinának pártja egyedül azt 
vihette végbe, hogy egyik t á r sok , Cajus Antonius, neveztetett Cicero 
consnltársának. IVIind e' mellett nem esett el reménye Catilinának, hogy 
a' jövő évre ő fog választatni. Ezért kettózteté rémítő rendszabásaii, 
inellyekkel hatalmát kezdette. Azonközben Catilina pártja sok előkelő 
tagot vesztett. Antonius munkátlanságra kinszerittetett Cicerótól ; Cae
sar és Crassus ugyan arra tökélék el magokat; Piso Spanyolországban 
megöletett. De Itália seregek nélkül volt. Sylla katonáji csak jela
dást vártak a' fegyverfogásra; ezt megadá Catilina. Centurio Manli ' 
us megjelent közöttük és lletj uriában táborba szálitá őket. Cicero vi
gyázott ; egy szerencsés eset felfedezte előtte az öszveeskiidtek tanács
kozásait. Egyiknek közülök , Cariusnak, bizonyos, Fulvia nevű, nem 
legjobb hirü asszonnyal szövetkezése lévén, titkaikat ennek felfedezte. Ettől 
tudta meg Cicero, hogy két romai lovag magára válalta őt önházábau 
meggyilkolni. Ar tett végbevitelére határozott napon ajtait zárva és őrök
kel eilátva találták a1 gyilkosok. Még késett Ciceró az öszveeskiivés kör
nyülállásait tudatn i , mellynek haladását és eszközeit elébb egészen ki 
a'kará nyomozni ; megeléglé s' fenyegetődé veszélyt csuk áltáljában saj
dittatni. De mihelyt Manlius lázadása közhí r ré le t t , tanácsvégzés által 
meghagyatá: vigyázzanak a' consulok, nehogy a' köztársaság veszélybe 
keveredjék. Felette bajos volt olly öszveeskiivés fejét elfogatni. mélly 
mind a1 városban, mind azon kivül zsoldosokat ta r to t t , még bajosb volt 
vétkét megbizonyítani bűnös társai vagy azok e lő t t , kik azzal önczél
jaik végett élni akartak. A^agy a7 köztársaság felforgatását Koma falai 
közt , vagy polgári háborút kellett választani. Cicero az utolsóra haj
lott. Catilina, ellensége a' romai népnek, bátorkodott a1 tanácsházban 
megjelenni; felállott ellene Cicero, 's merész beszédje megments a' köz
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társaságot. Erre Catilina elhagyd Komát. Lentulus Sura , Cetliegus és 
más j semmire kellő tanácsosok magokra rálalák a' lázadás vezetését a' 
váiosban, mihelyt Catilina Koma kapuji előtt megjelennék. Cicero és 
Sallustius azt állitják," hogy az öszveesktídtek Komát felgyújtani 's 
lakosait kardra hányni akar ták ; bizonyos a z , hogy minden előrevaló 
eltökélés nélkül is a1 környülállásnkból azon rettenetességek következ
hettek volna. Lentu lns , Cethegus és más öszveesküdtek azonban foly
tat ták vétkes alattomosságaikat. Az Allobrogesek követeihez folyamod
tak , hogy a' háborút Itália határira játszhassak. De ezek a' népek tör
vényéhez hivek maradtak, 's tudósításaik fontosabbakra vezettek. Az ösz
veesküdtek levelei elfogattak. Már most a' tanácsnak nyilvánságos 
vétket kellett megítélni. Mivel a' környülállások tillák a' pernek hos
szas forrnájit megtartani az öszveesküdtek e l len , t e h á t , mint már elébb 
kevesbbé sürgető esetekben is tör tént , elmellőztettek. Caesar az azon
nal való elvesztés ellen szó l t , hanem Cato és Cicero kivivák. Öt öszve
esküdtet lenyakaztak. Cajus1 Antoniusnak parancsoltatott , induljon Ca
tilina ellen, mig Cicero Komát őrz i ; de az magát betegnek tetteté és 
legátusa, Petrejus, vette ált a\ fővezérséget. Sikerült ennek Catilinát min
deufelől bekeríthetni. Catilina semmi menedéket nem látván, fegyveres 
kézzel i észült meghalni. Őrei követték példáját. Legnagyobb elkese
redéssel küzködtek. Mindnyájan ott hollak el , hova vezérek rendelte 
őket ; maga pedig Catilina előttük (Pistoja mellett lletrnriáhan , Jan. 5. 
62 K. e.). Catilina öszveesküvésének történetét Salliistius irta le. fi. I . 

C A T I N A T . (Nicolas) , Francziaország marsallja , szül. 1037 Paris
ban , hol atyja a' parlamenti tanácsosok dékánya vala. Egy per elintézé

1 sét igazságtalannak tartván , a' törvény tanulást fegyverrel cseréire fel; 
lovasság közé állott 's a' lillei ostromnál XIV. Lajostól észre vétetvén, 
a1 testőrzők közt hadhágyságót nyert. Azon lépcsők, mellyekre egymás 
után emelkedett , mind ama' fényes tetteket mutatják , mellyeket' Ma
stricht, Besanqon, Senef, Cambrai, Valenciennes, SaintOnier és Y
pernnél véghez vitt. A7 senefi ütközetben sebet kapván, a1 nagy Condé 
igy ira hozzá : „Az ur megsebesitését senki nálam jobban nem fájlalja; 
olly kevés az ufhoz hasonló férjfijaink vannak, hogy ha az urat elveszt 
j ü k , igen sokat vesztünk". A' franczia király a' savoyi berezeg készü
letein nyughatatlankodván, hadat izent annak, 's vezéri helytartó czim
mel Catinat küldetett ellene. C. a1 herczeget megverte Staffardónál Aug. 
18. 1690, és Marsagliánál Piemontban Oct. 4. 1693 — elfoglalta Savo
yá t és Piemont egy részét 's azért 1693 marsaili pálezát nyert. Midőn 
az elfoglalt tartományból , hol a1 meghódoltattakat gyakran Louvois e
gyenes parancsolatja ellen is emberileg és szelíden kímélte , visszatérne, 
XIV. Lajos jeles megkülönböztetéssel fogadta. Flandriában hasonló mun
kásságot mutatot t , itt 1697 megvette Atha városát. 1701 ismét az olasz 
seregeket vezetvén , Eugen herczeggel állott szemben : de a' császári se
reg Lugen tetszésére vala hagyva, midún C. udvari parancsolatok által 
korlátok közé szorít tatott , e' felett a' savoyi herczegséglíez sem bizha
tott, "s pénzben és eleségben szükséget szenvedett. Carpinál Jul . 6 meg
veretvén, az Addige és Adda közt fekvő tartományból ki kellé ta
karodnia. A' chiarir csatában sem volt szerecsésebb , hol Villeroi vala 
fővezér. Midőn egy sikeretlen ostrom után seregeit öszveszedné, egy 
tisztnek, ki azt panaszlá , hogy az elkerülhetetlen halálnak mennek ele
j é b e , igy felelt: „ I g a z , előttünk ha lá l , de hátunk megett szégyen". 
A' csapások mia t t , mellyeket szenvedett *g mellyeket az udvar minden 
bebizonyítása mellett sem akart a'savoyi herczeg árulásának tulajdonítani, 
a1 király kegyelméből kiesett. C, ki becsületét inkább hazájának hasz
nálásban , mint fejedelme kegyelmében helyezteté , csendesen tűrte a' 
hátratétetést 's megholt St. Gratienben 1712. Bölcs vala a' szó tnlaj
den értelmében, vallásos keménység, udvari incselkedés nélkül, haszon 
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uem les,?, mindég bőkezű, r i g , csendes és szemes; melly változha
tatlan tulajdoni miatt katonájitól ,,/e pere de la pensée" nevet kapott. 

C U M I a ' ceiisor (Marc. Porcius), kit P r i s c u s , vagy S a p i e n s és 
M a j o r .melléknévvel is neveznek, 232 K. e. született Tusculumban. Aty
já tó l , ki plebejus volt, örökségül egy kis jószágot nyert a' Sabinusok föld
jén , mellyet önkezeivel mivelt. Ifjúsága Hannibál itáliai táborozásának 
idejére esek. Tizenhetedik évében lépett először hadi szolgálatra Fabius 
Maximua alatt, mikor ez Capuát vitta. Öt évvel későbben ugyan az alatt 
vitézkedett Talentum vivasakor. Ezen városnak bevétele után megbarát
kozott Nearehus nevű pyil>agoric. philosophussal, kitől a1 böleseségnek, 
mellyet már gyakorolni tanul t , mélyebb likaiba avattatott. A' háború 
végeztével Cato visszatért mezei jószágára. Mivel a' törvényben jár tas 
volt 's könnyen szólott, nap keltével a' szomszéd városokba ment , hogy 
tanácsadással és ügyvédéssel az őt erre megkérőknek szolgáljon. Valeri
us Flaccus, nemes és hatalmas; polgár, ki Cato szomszédságában jószá
got birt, észre vévén az ifjunak erényeit 's szép eszét, megszerette és Ko
mába hitta, hol szerencséjét tekintete által elősegélni akarná. Kevés gaz
dag és előkelő nemzetségek vezették akkor a' köztársaságot. Cato sze
gény és esmeretlen volt; de a'Demostheneséhez hasonlított ékesenszólása, 
kemény 's erős charactere figyelmet gerjesztett. A' törvényszék előtt és 
népgyülésekben a' szónokról önmaga ejtette 's Quintilianustól feljegy
z e t t , szép állításával egyezőleg becsületes és az ékesenszólásban gya
korlott férjfinnak bizonyitá magát. Harminczadik évében hadi tribunus 
képen ment Siciliába. A' következő éven quaestorrá lőn, és ezolta köz
te és Scipio között olly vetélkedés, olly gyűlölség t á m a d t , mellyet ha
lálig foljtatának. Romába visszatérvén Ca to , pazarlásról vádlá Scipiót, 
és ámbár ez a' vád alól felmentetett, Cato mindazáltal a' köz jó iránt 
mutatott buzgósága miatt nagy tekintetve jutott a 'népnél. Aedilissége ntán 
ötödévvel praetorrá lőn és helytartó Sardiniában. Szigorú mértékletessége, 
egyenesszivüsége, igazságszeretete itt még inkább szembetűnt, mint Ro
mában. E1 szigeten esmerkedett meg Unnius költővel , kitől görögül ta
nult 's kit, visszatérvén, magával vitt Romába. Végre 103dikban K. e. 
Cato consull í lőn barátjával ValeriusPlaccussal együtt. Egész erejéből ellen
zé Oppius törvényének eltörlését, melly a1 2dik carthagoi háború szoros 
idejekor hozatott és egy latnál több a r any t , tarka öltözetet és egyéb 
ékesitést megtiltott az asszonyoknak ; de Valerius tribunus ékesenszólá
sától 's a' romai hölgyek sürgető kérésétől elnyomatott. Ezután a' 
fellázadt Spanyolországba ment. Itt első dolga volt a1 sereg részére, ösz
vehalmozott eleséget Romába küldeni, ezt mondván : , ,A 'háborúnak el 
kell azokat tartania, kik viselik" Ujolag szedett hadjával több izben győ
zö t t , ismét meghódította a' t a r tományt , és visszatérvén I ta l iába, dia
dalmi pompát nyert. Alig lépett le győzedelmi szekeréről, ismét fegyver
be öltözött és követte Semproniust Thraciába. Későbben Marius jAcili
us consul vezérlése alá állott, hogy Antiochus ellen csatázzon és a' háborút 
Thessaliába áltvigye. Merész utazás által hadjainak egy részével el
foglalta a1 Callidromost, a1 thermopyiaei szorosnak egyik legmeredekebb 
hegycsúcsát, és igy a' csatának kimenetelét elhatározta. Ő vitte meg 
Komába ezen 189riikben K. e. nyert gyözedeleinnek hirét. Hét évvel 
fkésőbben egy hatalmas ellenpárt ellenére is a' legtisztesb 's egyszermind 
'legrettentőbb hivatalt, a' censorságot nyerte meg. Ő ezt nem kereste, 
hanem csak késznek ajánlotta reá magát; tiszttársaira nézve alig engedett 
választást, Valerius Flaccust kellett melléje adn i , mert csak ezzel hajít
hatta el a' rendetlenségeket 's állíthatta vissza a' régi , tiszta erkölcsö
ket. Rettentő keménységgel járt el hivatalában, és ámbár renszabásai ál
tal elleneket lázított fejére, mégis legnagyobb helybenhagyás kiséré 
azokat, és midőn letette hivatalát , meghatározhatott , hogy tiszteletére 
felülírással diszesitett szobor emeltessék. Ugy látszik , níegíiszelteté
sével nem sokat gondolt , és elébb egy valakinek, ki csudálkozott, hot.' 
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mindeddig neki *zobort nem emeltek, azt válaszul;!: „Inkább akarom, azt 
kérdezzék, miért nem adatott Catónak szobor, mint a z t , me'rt adatott'4. 
Mindazáltal nem szükölködék azon önérzés nélkül, melly a' nagy érdem
hez illik. „Cato e ő ? " szokta kérdezni, ha másnak hibáját menteni a
karta. Catónak politicai élete hosszú küzdés volt. Szüntelen és keserűen 
vádolt másokat, és ő is épen ugy vádoltatott , de mindég feloldoztaték. 
Végső országos foglalatossága carthagoi követsége volt, hogy a' Cartha
goiak és Massinissa király közt kiütött pert eligazítsa. Ezen utazást 
ugy nézik , mint Carthago feldulatásának okát; mert Cato annyira elbá
mula a' módon, mellyel veszte ségét Romának ezen vágytársa kipot
lá, hogy azolta minden beszédjét ezen esmért szavakkal végzé: „l'rae
te.rea cenxeo Carthnginen esne delendamí(. Megholt visszatérte ntán egy 
évvel 147 K. e., életének 85ik évében. Cato , ki olly takarékosan bánt 
a' köz jövedelemmel, nem tekintette hideg vérrel a' gazdagságot. Hab
szolgájival szinte a1 kegyetlenségig keményen bánt. A1 földmivelést min
den mórion igyekezett tökéletesíteni és minden segédeszközeit pontosan 
esmérte. Öreg korában örömest mulatott barátjaival mezei lakásán 's 
az asztal örömeiben gyönyörködött. Erre irányoznak Horatius versei „iV/7/
rutur et prisci Ca/nnit naejie merő cirluisse virtus'''. Házasságra két
szerlépet t 's mindenik hölgyével egy egy gyermeket nemzett. Mint férj 
és atya egyenlő'n példa volt. Sokat i r t , de írásai közül csak egyetlen 
, , / )« re rustica" meradt fen. Leginkább sajnálhatni beszédjeit, mellyek
ről Cicero legnagyobb dicsérettel emlékezik , azután töténetirását a' 
romai nép eredetéről, mellyre a' régi történetírók sokszor hivatkoznak. 

fí. L. 
C A T O (Marc. Porc ius) , ki hogy ősétől , a ' censortól, megkü

lönböztessék, halála helyétől Uticainak neveztetik, 93 K. e. született 
és sziilejinek halála után nagybátyjának, Livim Drususnak , házánál ne
vekedett. Ezért ítéletét 's erős characterét korán kimutatta. Mondják, 
14 esztendős korában, midőn Sylla házánál az ennek parancsából leöldöz
tek fejeit megpillantá, tanitójától kardot k é r e , hogy a' zsarlót keresz
tül verhesse és hazáját a' járomtól megszabadíthassa. Anyai testvérével, 
Caepióval, ifjúságától fogva leggyengédebb barátságban élt. Cato A
pnllo papjának neveztetett. Tyrusi Antipaterrel, a' Stoa követőjiuek egyi
kével , megbarátkozott 's a' Stoa tanításaihoz egész életében hiv mara
dott. Nyilván először a' néptribunusok ellen lépett fel, kik a' censor 
Cato építette hasilicát, mivel akadályokra vol t , le akarák rontani. Már 
ekkor azon hathatós ékesenszólással beszélt , melly által későbben olly 
rettenetessé tette magát, és megnyerte a' pert. Hadi szolgálatját a' Spar
tacus ellen viselt háborúban kezdé mint önválalkozott köz v i téz , és ugy 
megkülönböztette magá t , hogy Gellius praetor neki érdemdijt i t é l t , de 
mellyet ő el nem fogadott. Azután Macedóniába küldetett mint hadi tr i
bnnus. Hogy hivatalának ideje e lmúl t , Asiáha utazott és Athenodorus 
stoicus philosophust magával Komába hozta. Ezután quaestorrá lett 's 
ezen terhes hivatalt legnagyobb lelki esmeretességgel viselte, mivel elég
gé bátor volt a' köz tiszteket zsarlásaik és erőszokoskodásaik miatt per
be idézni; ezá l ta l olly csudálást és szeretetet gerjesztett maga iránt pol
gár társaiban, hogy qtiaestorságának utolsó napján az egész népgyüléstől 
haza kisértetnék. Erényeinek híre mindenfelé elterjedt. Flóra játékai
nál a' tánczosnéknak nem volt szabad addig a' bevett szokás szerént le
vetkezni , mig Cato el nem távozott. A' polgári nyughatatlanságok nem 
engedték, hogy magányába vonulhasson. Sok nagyravágyók követvén Syl
la példáját , a' főhatalomra törekedtek , kiknek kölcsönös küzdései tar
tották csak fen a' megrongált régi polgári alkotmányt. Crassus azt vél
t e , pénzén megvásárolhatja a' főhatalmat; Pompejus vá r t a , hogy neki 
önkényt oda ajánlják, Caesar észre nézve mind a' kettőt felmulván , e
pyesült vélek és egyiknek gazdagságát, másiknak tekintetét önczéljaira 
használta. A' tanácsban, a' köztársaság egyetlen támaszában, Catulus, 
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Cicero, Cato voltuk előkelők; l.ucullus nagy tekintettel birráti a* általa 
győzdelemre vezetett hadi seregnél, maga fentarthatá a' tanácsot , ha 
inkiibb ne kívánjon gazdaságságában gyönyörködni, mint a* köz jónak szol
gálni. Cato távol mind ezen pártoktól a' súlyos környülállások közt be
látással 's merészséggel áldozta magát a' köz dologra ; de hajthatatlan eha
ractere által gyakran ártott is annak. Utón volt mezei lakásába , hogy 
Metelltis Nepossal találkozék, ki Romába indult keresni a' tiibunusi hi
vatalt. Mivel ő ezt rossz embernek esmérte, azonnal visszafordult, ő is 
kérta a' tribunatust és Metelltis Nepossal együtt elválasztatott. Ezen 
időtájban ütöt t ki Catilina öszveeskiivése. Cato minden erejéből segélte. 
Cicerót , a' consult, ő nevezte ezt először nyilván haza atyjának 's egy 
Salliistinstól fentartott szép beszédjében sürgette a1 bűnösök megbünte
tését. Metelltis Nepos javalat jának, hogy Pompejus hivassék vissza Asi
ából 's a' fővezérség Catilina ellen arra bizassék, ellene szegezte magát, 
's ekkor csaknem elveszett a' tiszttársától és Caesartól ellene gerjesztett 
népzendhlésben. Pompejus haza érkezte után Cato tette sikeretlenekké 
több ízben annak nagyravágyó planumait és először monda m e g , milly 
következése lesz a1 Crassus, Pompejus és Caesar kötötte egyezségnek™ 
Azután , jóllehet sikeretlenül, a' campaniai mezők felosztása ellen szólt. 
Caesar annyira visszaélt ekkor hatalmával, hogy Catót fogságba vitet
né ; de a' nép zúgásától kinszerittetvén, ismét szabadon kellett bocsáta
nia. Hogy Catón kiadhassanak, véghez tudták vinni a' triumvirük, hogy 
Cyprusba küldessék Ptolomaeiis királyt bizonyos ürügy alatt letenni. Kin
szerittetett engedelmeskedni 's a' parancsot olly hiven teljesítette, hogy 
a' nyilvános kincstárt soha senki annyira nem gazdagította. Azonban 
nem szűnt meg a' triumviroknak ellenállani. Midőn Tribonianns törvé
nyének , melly Ciassusra rendkívül való hatalmat ruházott, ellene akart 
dolgozni, másodízben került fogságba, hanem az egész nép követé a' 
fogházba, és ellenjei kénytelenittettek őt ismét elbocsátani. Kevéssel 
azután praetorrá lett és a' megvesztegetés ellen olly törvényt hozott, 
melly tulajdonképen egyik pártnak sem tetszett. Crassus halála, után 
nevekedtek a1 belső háborgások, és Cato azt vél te , csak ugy lehet a' 
nagyobb rosszat e lhárí tani . ha a' polgári alkotmány ellenére Ponipejust 
egyediilvaló consulnak ajánlja, a' mi el is fogadtatott. A' következő é
ven nem nyerte el Cato a' consulságot, mert az arra szükséges lépése
ket nem akarta megtenni. Most kiütött a' polgári háború. Cato, ki mint
propraetor Siciliában volt, Curiónak Caesar három légiójával lett oda ér
keztekor Dyrrhachiumba költözött Pompejus táborához. Még reményié 
hogy alkudozás által meggátolhatja a1 háborn t , és mikor ez még is ki
ü tö t t , aggódásának jeléül gyászba öltözött. Pompejus győzvén Dyrrha
chiumnál , hadi kincstárának és élésházainak őrzését Catora bizta, maga 
pedig vetélkedőjét űzte. Ez okból nem volt jelen Cato a' pharsalusi üt
közetben, melly után seregeivel áltevezett Afrikába Cyrenébe. Itt tudá 
meg, hogy Pompejusnak ipja, Scipio. Mauritánia k i rá lyához. Ju
bálioz ment , hol A'árus nevezetes sereget gyűjtött öszve. Cato oda in
ditá seregeit 's éhséget , szomjnságot 's minden terhet kiáll ván, elért 
Cticához, hol a' két had egyesült. A' katonák őt kérték vezéreknek, de 
Cato ezt Scipiónak engedvén, csak Uticának kormányát fogadta e l , mig 
Scipio és Labienus Caesar ellen verekednének. Cato tanácsolta nekik, kés
leltessék a' háborút , azok azonban ütközetbe ereszkedvén, majd egészen 
semmivé té te t tek , és Afrika meghódolt a' győzőnek. Cato a' városban 
lévő tanácsosokkal magát elejénte halálig akarta védeni; de nem sokára 
lemondván szándékáról, elbocsátá mindazokat, kik tőle távozni akartak. 
O elszánta magát. Halála napjának előestvéjén n}ngottan evett 's kü
lönbféle philosophiai tárgyakkal mulatott. Azután szobájában Platónak 
Phaedonját olvasgatta. Kltökélését sejtvén, kardját elrejtették. H >gy 
nem találta, kiáltá sznlgajit és visszakéré látszó indulatlanságiral, de mivel 
mégsem hozták, haragra lobbanván, megverte szolgáját, ki csilapitani akar
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ta. A' lármára oda szaludnak íija és hurutjai, rimánkodnak, hagyja ab
han szándékát. Fijának elejénte szemére hányta vala engedetlenséget, azu
tán nyugodtan minden jelenlévőknek tanácsolván, hogy hódoljanak meg 
Caesarnak, elbocsátá őket Dem'etrius e's Apollonides philosophusokon ki
TÜI , kiktől kérde' , ha nem tudnák e módját , mikép élhetne tovább ok
fejeinek megtagadása nélkül. Ezek hallgatának és könnyezve elhagyák. 
l ikkor nagy örömmel vévé fegyverét, ismét olvasá l 'haedont, elszunnya
da 's felserkenvén, a' kikötőbe küldött megtudni, ha elutaztak e mind
nyájan. Sóhajtva értette, hogy a' tenger háborog. Epén ismét elszun
nyadt, mikor tudtára a d t á k , hogy a' tenger csilapodik és a' kikötőben 
minden csendes. Megelégedettnek látszott 's alig maradt magányosan, 
ált döfte magát kardjával. Oda futottak 's ájulása közben bekötözték. 
De magához térvén, felszaggatta a' köteléket és azonnal megholt 44 
K. e. Utiea lakosai pompásan eltemették 's szobrot emeltek neki. Cae
s a r , ugy mondják, megtudván Cato halálát , felkiáltott: ,,Irigylem ha
lálodat ; mert irigyletted nekem élted megmentésének dicsőségét". B. L. 

C A T O P T R I C A , a ' tükrökről visszavetett világosságsugárokról váló 
tudomány, egy része az alkalmaztatott mathematicának, különösen pe
dig az opticának. 

C A T S , hollandi k ö l t ő , szül. Brouwershave'nben 1577. Elvégezvén 
a' leydeni egyetemben tanulását , ürleansba méné 's törvények doctora 
lón. l.eydenben tanitószéket ajánlottak neki , nem fogadta el. Ellen
ben a' legsulyosb időszakokban fontos hivatalokat viselt. 1G27 és J031 
Angliában követ , Iö3(i és 1051 Holland nagypensionaire volt. Az utóbb 
emiitett évben lemondott a1 nyilvános szolgálatról, azonban mint kö
Tet látta még egyszer Angliát. Ezután a' Musáknak éle jószágán, mig 
ICtiO lenni megszűnt. Naivság, egyszerűség, szelid indulat és popula
ritás bélyegzik költeményeit. Nem vágyott ragyogni, nem csudáltatni; 
oktatás volt czélja Mnsájának; azért választá a' házi életből tárgyait . 
Képek feleslegét, ismétléseket, versei egyalalíiiságát vetik szemére; de 
könnyű s ty lusa , édes nye lve , virágzó 's termékeny phantasiája 's a' 
sziv és lélekre könnyen ható tiszta morál elfeledtetik e' hijányokat. 
Munkáji jelképek és allegóriák, életviszonyokat tárgyazó költemények, 
mesék, dalok, idyllák 'sat. Sokáiglani kelendőség után feledékenység
be süllyedtek; de a' múlt század végén Bilderdyk és Feith njra nap
fényre hozák a' nem érdemlett homályból. 66. 

C A T T A N E O (Gaetano), régiségvizsgáló, Mailandban a ' brerai ki
rá l j i pénzgyűjteménynek igazgatója , ifjúságában képiró volt 's több 
ideig Komában mulatott , hol egy nagy ecsetmive, melly, későbben Mai
landban is kitétetvén, kedvességet talált, arra vezette, hogy á7 régiség tu
dományával megesmerkedjék. Leginkább magához voná a' régi pénztu
domány. Ödön (fiugen) vicekirály alatt a' brerai gyűjteménynél hivatalt 
n y e r e , ugyan a k k o r , midőn ez a' gyűjtemény császári bőkezűséggel 
ápoltatott 's gyaiapittatott . A1 tár áltnézését , mellynek a' valóságos 
lajstromot meg kellé előznie, 1813ban adta ki. (,.CalaIogv.t popnlor. 
ur6ium el regum, quoritm nuirii adserv. in lYliisen reg. tnntiet. mediolíc). Men
nyire haladott a' lajstrom, kijelentette Castiglione gróf illy czimü mun
kájához irt élőbeszédjében „Monele cvficlie del Mmen I. íi. di Milam>ií 

Mail. 1820) Azonban a' tökéletes pénzesmeret szorosabban öszve vagyon 
lö lve az antiktudomány egyéhb ágaival, hogysem (". ezeket elmellőzhette 
volna.' Ezt mutatják több külön megjelent értekezései. Jelesén az ,,fr/ue~ 

jude. monumento antivo di6ronzo del museo naz. u ng h er e s e" (Mail. 
181Ö) 's az „Osjeru. topra un fmmm. ant. di 6ronzn rapprrsenltmte le
nére' ( rgyau akk. ugyan ott) például sznlgáhatnak e' nemben tett fára
dozásairól. C. most Lombardia mivtörténeteinek kidolgozásában foglalatos. 

C A T T Á R D , erős kőfalakkal körülkerített város Dalmatiában, he
gyen épült várával , egy hasonló nevű tengeröbölnél (bocche di Cattaro). 
Magas hegyektől vétetik körül , annyira , hogy a 'napot keres órákig lehet 
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benne látni. A1 városnak és környékinek lakosai részszerént catholicns, rész
szerént görög keresztények. Cattarq 1420 a' Törököktől való féltében ön
kényt alája adla magát a'venetiai köztársaságnak. A' cattarni keskeny és 
görbe tenget öböl mentében több népes helyek fekiisznek , mellyek, mint 
maga Cattars i s , liajóká/.ásból, kereskedésből és halászaiból élnekí 1814 
ismét austriai íelsőség alá jött . Most Cattaro nevű dalmatiai kerülethez 
tartozik. A' városnak 2;J00 's a' cattaroi kerületnek 14 nsz. mfön 's 
142 helységben 30,000 lakosa van. A' cattaroi erősség igen fontos, 
részszerént a1 szép kikötőre , részszerént a' kereskedésre 's a' Montene
groiak, kik határaikat a1 scutarii tóig 's Zentáig kiterjesztették , független 
tartományának politicájára való befolyására nézve (I,; DAI.MÁTIA). L—ú. 

C A T T O K , (egy a' legnevezetesebb 's legvitézebb német népek közöl), 
belső alkotmányokra nézve kevéssé voltak esmeretesek a' Uomaiak előtt. 
A' mai Hessent , Fuldát , Hanant , Isenburgot 's Frankennek a1 Saaleig 
fekvő nevezetes darabját magában foglaló főidet, továbbá a' nassaui tar
tományok nagyobb részét 's Westfaliának keleti részét birták 'sj a1 Rhe
nusig és Maeutisig (JVIain) terjedt ki hatalmok. A' Hermnndurokkal 's 
Ciieiiiskokkal véres báborujik voltak. Caesar idejében a1 Lalin mentében 
laktak 's közel voltak a1 Rhenushoz ; a' .Tendereket és Csipeteket kiszo
rították lakhelyekből, 's Caesar semmit sem tehetett ellenek. Drusus , a* 
ki elébb a' Cbertiskok megtámadása által a7 Cattokat barátjaivá t e t t e , 
magára haragította őket, midőn tartományokon várakat építtetett. Meg
verte ugyan őket ürnsiis , de nem győzhette meg. A1 decnmati mezőkre 
való beütéseik 's a' Cheruskok megalázása által a' Cattok nagyok és ha
talmasok let tek, mivel a1 Cheruskok szövetségesei ekkor mind vélek egye
sültek. Az ezután következett időszakaszban hihetőképen hadakoztak 
Tiajannssal; Marcus Aurelius alatt beütöttek Germaniába és Uhaetiába; 
későbben Didius Jnlianustól megverettek 's végre csak 392 jőnek elő 
a' históriában Markomer király alatt a' Frankokkal egyesülve. Ez idő 
olta eltűntek a1 Cattok 's a1 8 száz. Hassi vagy Hessi név alatt jenek 
ismét elő a' históriában, mivel némellyek azt állítják, hogy a1 llassusok
kal öszveolvadtak 's egy néppé lettek. Caesar tudósítása szerénta ' Cattok 
tartománya JOO kerületre (<?««) volt felosztva, mellyek közül észt. 
mindeniknek 10ÜO embert kellett táborba szálitani, kik a' következett 
esztendőben a' hátra maradtakkal , kiknek azonközben földet kelleit mi
velniek, felcseréltettek. Eledelek t e j , sajt 's vadhús, öltözetek állatok 
bőre volt. Szoros értelemben vett tulajdonja senkinek sem volt , hanem a' 
fejedelmek, a' kik azonban nem bírtak határtalan hatalommal 's népgyii
léseket tartottak, osztották ki minden esztendőben a1 szántó földeket és 
réteket a ' famíliák közt. (I,. G K R M A M A . ) L—«'. 

C AT B.t. MJ S (Cajus Valerius) , hires romai köl tő , gazdag és előkelő 
szüléktől 80. K. e. született Veronáién (mások szerént Sirniiában , egf 
városkában a' Benacus tavának [Lagodi Garda] félszigetén), ifjúkorában jö t t 
Honiába, hol lelki kellemei által mindazokkal megszerettette magát, kik 
azon fényes időszakot dicsőíteni kezdették. Barátja volt Cicerónak, Flan
cosnak, Cinnának, Coinelius Neposnak, kinek későbben költeményeit a
jánlá. E' gyűjtemény csekély u g y a n , de világosan mutatja, mit ad
hatott volna Oattlllus a' költés felekezeteiben, ha a1 nyomós tanulást 
többnek tartsa a' gyönyöröknél és utazásnál ; költeményeinek egy része 
hihetőleg el sem jutott hozzánk. Azok becséről , mellyeket birunk, csak 
egy az Ítélet a' régieknél és ujaknál, Tibullus és Ovidius dicsérettel 
halmozzák, és Martialis az epigrammában magánál is elébbkelőnek vall
ja. Az enyelgő költeményekben, valamint az epigrammában i s , ha 
korlátok közt marad, valóban remek. A' hősi verssel is szerencsésen 
é l t ; hires a' szép episodja Ariadnéról, nielly Didó énekesét látszott buz
ditani. Első volt »' Romaiak közt, ki a' lyrai nemekben görög példákat 
sikerrel ulánazott; fenmaradt négy ódája sajnosán érezteti a1 többiek 
elvesztet. Azonban sok költeményeit erkölcstelenség és fajtalanság ru
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titja. Köz vélemény, hogy 57. K. e. életének 30ik érében holt meg. 
Scaliger azonban, de elég ok nélkül, 71 észt. állítja. Munkájinak ki
adásai közt a' Volj)ié és Döringé nevezetes. fí. L. 

C A U C H O I S  L K M A I R K (Lonis Angnstin Francois) , lelkes franc/.ia 
politicai szerző , kit üldöztetésének történetei Németországban is esmere
t«ssé tettek. 1789 szUletett Parisban, a' hol alapos esmereteket gyűjtött, 
'* nevelésre szentelte életét. A1 restauratio után Journalt adott ki „Sárga 
törpe' czim alatt ( „A ' Í Í IV jaune'f), a1 melly ug3"an constitutionalis lélek
kel volt i r r a , de egyszersmind annyi csípőset foglalt magában, hogy 1815 
a' második restauratio után elnyomatott. Kkkor kénytelen volt Parist 
elhagyni , a1 honnét Brüsselbe ment, itt „Nainjaune refugié" czim alatt 
ada ki folyó irást, 's midőn ennek itt is meg kellett szűnnie, , , / r a i lilic
ra/1 czimre keresztelé a z t , itielly noha sok pernek 's üldöztetésnek volt 
kitéve, még is egyre folytattatik gyakran változó szerkeztetők által. Cau
choi.st a'franczia ministeriuin a' belga országló szék előtt olly gyanússá tet
t e , hog3'megparancsoltatott neki még más 19 franczia szökevénnyel együtt 
az országból eltávozás 's Hamburgba költözés. Bátorsági katonaság által 
kisértetett ki az ország határából , azonban még is elillantott 's Haagba 
ment 's itt vendégszeretőleg fogadtatott 's bátorságba helyeztetett az őt 
üldöző politia ellen. Itt egy igen tüzes emlékirást készített a' generalsta
t inokhoz, mellyben az ő üldöztetését ugy terjeszté e lő , mint a1 nemze
tek törvén}ének megsértetését. Ez a' németalföldi kamarákban heves fej
tegetésekre nyújtott alkalmat, a' midőn Hogendorp és Dotrenge nagyon 
megkülönböztették magokat; azonban utoljára még is félre tétetett . De
cazes ministeriiiciia alatt Cauchois visszatért Par isba, hol azolta több sza
baillelkii folyóiiásokba szorgalmasan dolgoz. 

C V II 11 I N I SZOROSOK, I. A V K T. T.ISO. 
C . t ü S A L i T A S (barb. latán szó : okság), a ' mai philosophnsoknál 

nem azt t e sz i , a' mit a 'Scholasticusoknál : valamelly ható ok munkás
s á g á t , hanem az ok és okozat között fenálló viszonyt; 's igy, mint tisz
ta észfogat, a' viszonyság legfőbb neméhez (categoriájához) tartozik. 
Ok mind az, a' mi azt teszi, hogy más valami legyen, 's ez , ha te t t 
képen előáll, okozatnak hivatik. A* CRITIOA PHII.OSOPIIU (I. e.) szerént 
ezen észfogatot nem tapasztalás, hanem az (ísz eredeti munkássága által 
bírjuk; az ész szükséges" és ál ta lányt* áll i tása a z , hogy minden a' mi 
van, okozva van, okának kell lennie. Ezt igy lehet röviden megmutatni. 
Hogy tapasztalati t ;szképünk lehessen valamiről : erre a' puszta érzéki 
ötlet vagy benyomás még nem elég, hanem ez ötleteket kapcsolatba is 
kell hoznunk. Ezen kapcsolat következtetés által esik meg, melly elő
re valami általányos t!szkivüli (objectivus) törvényességet tesz fel, melly 
ál tal az ész azon kapcsolatra kényszeríttessék. Ugy de az ész csak 
egy módot esmér, melly által több külön álló dolgot egymással kapcso
latban gondolhat, t. i. ha azokat az ok és okozat viszonyában gondolja. 
Következéskép ezen viszonynak magokban a1 tárgyakban kell lenniek, 
alapulniok; 's igy mindennek a 'mi van, okának is kell lennie. E' szerént 
Kant csak egy, időben tetsző okságot fogad el a' tapasztalás világában, 
's nem tar t Humeel , ki ezen észfogatot csupán szokásból és tapaszta
lásból származottnak állítja. Fichte az ok és okozat észfogatjait 
származtatot t , öszverakó Csyntheticus) észfogatoknak t a r t j a , mellyek a' 
kölcsönös elhatározás (Wechselbestimmung) fenébb neme alatt állanak, 
's mellyekből azokat igy vezeti le. Az „ é n " forrása minden valóság
nak. Valóság és munkásság egy, 's az én ugyan az á l ta l , hogy maga 
magát t esz i , mind valóságát mind munkásságát bebizonyítja. De most 
az én elhatároztatik , munkássága vnlamelly behatás által f Afficirtseyn) 
megszűnik, 's ő nem cselekszik többé, hanem szenved. Hogy a' szen
vedés ezen állapotjában a' valóság létszerénti (absolutus) egésze meg
maradjon, szükség, hogy ugyan annyi munkásság hasson viszont; vites
sék által a' nernénbe. Csak annyiban, mennyiben ál tala az én szenved, 
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van a' neménnek valósága az énre nézve. Ezen egjüttfétéle a' kettő
nek az egyikben mindenkor munkásságot , a 'más ikban szenvedést *s vi
szonlag hoz magával, 's a' hatás synthesisének (Syntliesis dcr Wirhtamktii) 
vagy cansalitasnak neveztetik. A z t , a' minek munkásságot 's ennyiben 
nem szenvedést tulajdonítunk, o k n a k , tővag3' gj'ökvalóságnak (Irre
afilSf) mondhatjuk, azt pedig, a' mi szenved 's ennyiben nem cselek
sz ik , nkozotnak , munkáltunk vagy cselekedettnek (effectns) nevezhet
ni ; melly ennyiben ama' mástól függ 's nem fővalóság. Együtt mind 
a' kettő: hatás, cselekve's. {Wirkung). Egyébbiránt tagadja Fichtc az 
időszerénti viszonyt az ok e's okozat közöt t ; az ok, ugy mond, nem mint 
ok, hanem csak mint állomány (snbstantia) van időszerént elébb az oko
zatnál. — Mások az okság alat t nem akarnak egyebet é r ten i , mint az 
egésznek bizonyos viszonyát a' maga benlévő részeihez 's azt idősze
rénti határozottságtól hasonlókén függetlennek állítják. —l— 

C A u s r i c A , I. E T E I Ú K . 
C A U T S I A , 1 . Ó T » T . 
C A I I T R U I U M , egy v a s , mellyel a ' fenerágott csontokat szokták 

kiógetni; égető vagy étető szer ; fontanella. C a u t e r is á l n i , égő vassal 
kiégetni; fontanellát tenni. 

C A U T I O , bátorságitás, bátorságnyujtás. Ez a ' polgári életben gya
kran megkívántatik, kivált ha valaki idegen pénzt vagy vagyont igaz
gat, (mint gyámatya vagy számadó (iszt), vagy ha bir ugyan valamelly 
jószág haszonvételi jusáva! , ennek substantiáját azonban bizonyos idő 
múlva vagy bizonyos feltételek betöltével másnak tartozik ál (engedni ; 
végre ha olly hivatalra emeltetik valaki a' status által , melly sok egyes 
embert kisztet sajátját ő reá bízni , mint Francziaországban a* jegyzők
re. Perekben a1 bizonyos lakás nélkül szűkölködő vádolók tartoznak bá
torságot nyújtani. Lehet pedig bátorságot nyújtani kész pénz letétele, 
fekvő vagy ingó jószág elzálogitása és kezesség által. A' szegények csu
pán hitek letételével nynjtnak bátorságot , a' mit hites bátorságnyuj(ás
nak nevezünk. 

C i v i r . c t V T i (Guido) , még Dante előtt feltűnt jeles olasz köl
tő és philosophus, florenczi régi házból szül. 1230 vagy 40 körül. Ifjú 
korában S. Jago di Compestellába szarándoklásakor Toulouseban egy 
Mandetta nevű szép leány szerelemre téritvén elméjét imádságokról, ah
hoz sonettókat 's canzonél»at költe , a' mikben indulatja kiürülését az 
a' poé'tai világ is buzdította, mellyet akkor a' provencjali költők Tou
louseban támasztottak. Megjegyzésre méltó, hogy ő nem görög , nem ró
mai nyomokba lépvén , hanem tulajdon keble 's kora szellemében , an
dalgó melancholiával derengett e lő , melly tónt már a' keresztény világ 
gzitle 1s romanticaivá fejtett ki. 1266ban leányát vévén el Farinára degli 
Ubertinek, a' Ghibellinek fejének', ő is e1 mellett harc/ol t 's pedig olly 
hevesen, hogy Corso Donát i , a' Gnelfek feje, Cavalcantit alattomosan 
törekedek meggyilkoltatni. Felbosszonkodék erre '« nyilván támadta meg 
Donátit, de futnia kellett és sebbeeset t . A 'Florencziak megunták vég
re a' két párt veszekedésit \s hogy városokat megmentsék vérengzéseik
től , mind a' két felekezetet számkivetették. Cavalcantinak az egészség
telen Sarzanába kellé bujdosni. Ketegen szabadniván haza , megholt 
1300ban vagy 1301ben. Danténál jóval idősebb vol t , azonban ez ba
rátjának említi. „Vurgatoriuma" 1 ldik énekében azt mondja róla , 
hogy Guinicellitől , egy még régibb köl tőtől , a1 n3'elv diját elnyeri. 
„Infernnja" 10dik énekében ugy találja a' pokol tüzes városában mint 
Kpicureust; Boccaccio azt beszélé róla , hogy gyakran félre vonulván 
gondolkodásaiban 's Epicurns vélekedésén lévén, nzt hitték felőle, an
nak kikutatásán töri fejét, hogy nincs Isten. Hires canzonéja : „Ttonna 
mi prega, perchin vnglia dire ," a' szerelem theoriájáról szól 's abban 
Hietaphysicáskndik.' Versei mind e' gyűjteményben találhatók : „Snnetli 
t Canzoni di diversi antichi autori loscani.íí (Firenze 1527 és Velen
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czében 1532 's több álnyomtatásokban). Életéről bővebben lásd: „Vitt 
á' illtislri Fiorintini da Cunte Miixtuchelli.'1 Dö&renlei Gá/jvr. 

C A V A I , I . K I T A (hibásan Cabaletta is) , a ' m a i olasz énekes játéki 
muzsika szerént az áriában vagy cavatinában valamelly kedves és szök
delő tliemát je lent , melly közönségesen annak utolsó részében "fí tactus
sal jő elő. Rossini cavatinajinak főkecsét az illyen cavallettak teszik, 
ezeket pedig egy két ollyan tactussal előzi meg, melly ékben az összhang
z a t o t , (többnyire s taccató , pattogtatva) csak a1 húros szerszámok ad
ják . J. 

C A V A S H I , KS (Antal József) , spanyol pap és hires füvész, szü
letett 1745 Valenciában, megholt Madridban 1804. Első oktatását szüle
tése helyén nyerte a' Jesuitáknái 's később az odavaló uuiversitasban 
philosophiát 's theologiát tanult. Az ó 's barátjának, Muííoznak, tanácsá
ra a' nyilvános oktatásra Condillac ' s . Musohenbroeck immkáji használ
tat tak , 's a' mathematica sokkal nagyobb buzgalommal tanittaték, mint 
eddig. Cavaniües apát philosophiát tanított Murciában, iiiidón az in
fantadoi herczeg 's párisi követ gyermekeinek nevelésére kiválasztatott. 
Ezekkel 1777' oda ment 's ezen fővárosban tizenkét esztendeig maradott, 
hol többféle tudományokkal, különösen pedig a' botanicával foglalatosko
dott. Legelőször jegyzeteket adott ki a1 Spanyolországról szóló czik
kelyről az uj eneyclopaediában , mellyben valódi liiizafiui buzgalommal 
csaknem mindég meglett dolgokkal czáfolja meg a szerző merész vagy 
hamis állítmányait. A' következeit esztendőben eg3' nagy botanicai mun
kát kezdet te l illy czim alat t : „Monadelpliae classis dhsertationei ttecem.' 
(Paiis 1785, 89, Madrid 1790. 4o, rézképekkcl). A'bolanicu.sokcsudálkoznak 
azon pontosságon 's éles elmén, mellyek ezen munkát kijelelik. Ezen 
sereg minden nemeinek leirását feltalálhatni abban, mellyek közt sok 
ujak vol tak , 's 297 réztáblá t , mellyekhez ő maga adta a' rajzolatokat. 
Hazájába visszatérte után azon szép munkát kezdé el Cavanilles , mellyet 
következendő czim alatt adott ki : ,,/e«»e« et descripliitncs ptántaruni, r/tiue 
ovi sponle in Hispánia creseunl, nul in flnrtis hospilanlur" (Madrid 1791
9 9 , ö vol. in fol.), Ezen Ö01 réztáblával felékesített munkában igen sok 
uj nemek 's még sokkal több fajok foglaltatnak részént Spanyolor
szágból, részént Amerikából, Indiából és UjHollandiából. Épén ezen 
munkával foglalatoskodott C. , midőn a' kormánytél azt a' parancsola
tot k a p t a , hogy Spanyolországot utazza be 's vizsgálja meg ezen tar
tomány plántájit. Cavanilles a' valenciai királyságon kezdé útját. Azon
ban nem állapodván meg a' uövevényeknél, igen sok szemléleteket tet t 
ő ezen megyében niineralogiai, geographiai és földmivelési tekintetben, 
mellyek a' király költségén ezen czim alatt jelentek meg : Observaciones 
sol/re la história nalural, gengraphia, agriciillura , pfiblacion ele. del 
reyno de Valencia. (Madrid 179597, 2 Vol. in fol. rézképekkel a' szerző 
rajzolatjai' után.) Ezen munkában mindenütt ngy mutatkozik C. , mint 
szoros figyelő, tudós physicus és buzgó hazafi. Vannak még ő tőle több 
interessans 's azok köztnémelly pnlemicus irományok is. Egy „Horlus re
giusMadridensis1'' kiadásával foglalatoskodott, midőn a'halál hasznos mun
kásságának  véget vetett. Thtinberg az ő tiszteletűre egy nemet cavanil
lának nevezett. A. B. } ' • 

CA V A T A , C a v a t i n a , a 1 muzsikában egy könnyebb ' s az áriánál 
kevesbbé kidolgozott éneket jelent. Innen nincs is második főrésze, 
mint az áriának 's gyakorta beszélő dallal kapcsoltatik öszve. Mozgá
sa közönségesen mérsékleti, | tartusu. Kecses, tetsző hangzat 's tiszta 
harmónia tulajdonja. Rossini ária helyett gyakran használta. J. 

C A V E N D I S H (Henry), szül, 1733, a 'devonshirei herczeg második 
fija volt, 's mint ollyan elejénte nagyon középszerű vagyonnal birt. A' 
helyett hogy magát a' hivataloknak szentelte volna, melly7ekre születé
sénél fogva jusa vol t , egyedül a' tudományokkal foglalatoskodott '» 
azon tudósok köz t , kik legtöbbet tettek az uj ehemiában'való elóme
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nctelekre, kijelelt 'helyet szerzett magának. Először a 'v iz tárgyszesz
nek különös |sajátságait analysálta 's előadta azon tulajdonságokat, 
mellyek azt az atmosphaerai levegőtől megkülönböztetik. Neki köszön
jük a1 viz öszvetételéről való fontos felfedezést. Már Sheele észre 
ve t t e , hogy ha bizonyos mennyiségű oxygent két annyi mennyiségű hy
drogennel öszvevegyitnek, ez a'' vegyület durranással (explosióval) ég el, 
a' nélkül, hogy valami látható maradékot hagyna maga után. Ezt a' 
tanúságos próbatételt ismételte Cavendish, de az őt kijelelő pontos
sággal. Bezárta t. i. mind a' két gáznemet illendőleg szára/, föld edények
be , hogy megégések residuuma el ne távo/.hassék, 's ugy ta lá l ta , hogy 
ez a' residuum viz, mellynek snlya megfelelt a' két levegőnem súlyá
nak. Lavoisier később tökéletesen bebizonyította ezt a' resultatumot. 
Ugyan ez a' pontosság szelleme a' próbatételekben vezeté Cavendisht egy 
más fejfedezésre, mellyet Priestley elszalasztott. Ez é s z r e v e t t e , hogy 
ha az ember bizonyos massáju atmosphaerai levegőt egy csőbe bezár, 
mellyen folyvást electricus szikrákat vezet keresztül, a' levegő massá
jából vészit, 's e1 mellett bizonyos savany áll e lő , melly néhány csepp 
a' csőbe vitt lakinustincturát veresre fest; de e/.en próbatételt nem 
vitte tovább. Cavendish, ki azt ismétlette, étetőlugsóolvadékot zárt a' 
csőbe, melly a ' savanyát megemésztet te , 's megmutat ta , hogy a/, a' sa
vany salétromsavany. A' csőben a' próbatétel után fonmaradt levegő 
analysiséből kijött, hogy belőle épen annyi suIyu savanytárgy és fojtó tá rgy 
veszettel, mint a 'mennyit az előállott savany nyomott. Könnyen meghatá
rozta a'fojtó tárgynak a 'savanytárgyhoz való irányát, melly 2: 4 5fí volt. 
Valóban ugy talál ta tot t , hogy ha mind a' k é t , illendőleg tiszta gázne
mek ezen irányban öszvevegyittettek 's electricus szikrák vitettek ke
resztül , a7 vegyület egészen eltűnt , melly által az ő felfedezése tökéle
tesen bebizonyosittatott. Cavendish a' physicában is épen olly pontos
sággal jelelte ki magát a' próbatételekben. A' magasb geometriában is 
alapos esmeretekkel birt, mellyeket szerencsével használt földünk golyó
ja középtömöttségéuek meghatározásában. 5 és 'fi szór találta ő azt 
tömöttebbnek a' viznél; 's ez a' resultatum keveset különbözik attól , 
mellyett Maskelyne más utón talált fel. A' londoni királyi társaság köz 
társnak választá őt 's 1803 a' francz. nemzeti institutum egyiknek nevezé ki 
nyolcz külföldi tagja közül. Cavendish akkor hihetőleg leggazdagabb 
volt a" tudósok 's legtudósabb a1 gazdagok között. Anyjának egy báty
ja 1773 olly vagyonnak tet te őt örökösévé, melly esztendőnként mint
egy 80,000 tallér jövedelmet hozott be. Ezen szerencsefordulat az ő cha
racterében 's szokásaiban semmi változást nem tett . Önmagára nézve 
íendszabásos és a' legnagyobb mértékben egyszerű, a' tudományokra 
's titkos jótéteményekre nézve pedig igazán királyi nagylelkű volt. Nagy 
és igen jól kiválogatott könyvtára a' tudósoknak szabad használás vé
gett nyitva állott. Megholt Londonban 1810 és több mint 7 millió tal
lérnyi értéket hagyott maga után. írásai értekezésekből á l lanak , mel
lyek a1 „Philosophical transactions"ekben találtatnak. Mindnyájokat éles 
belátás, pontosság és hűség jeleli k i , "s a 'magok nemében mustra gya
nánt tekintethetnek. A. fí. S. 

C I X T I I N ( W i l l i a m ) , Anglia Guttenbergje, szül. 1410 a ' kenti 
grófságban. Londonban kereskedést tanult , a' londoni kereskedők egye
sülete mint factorát Hollandba 's Flandriába küldé ; és egyike volt azon 
követeknek, kiket IV. Eduárd 1404 meghatalmazott a1 Jó Filep bur
gundi herczeggel kötött kereskedési egyezés meghosszabbítására 's meg
erősítésére. Kzen fényes 's mivelt udvarnál tartózkodása közben felszó
litá Margaretha, yorki herczegaaszony, Merész Károly hitvese, [fordí
taná angolra Raoul Lefevre „Recueil dcs histoirex des Trnye.iíí czimü, 
akkor igen kedvelt regegyüjteményét. C. ezt meg teve 's a' könyv nyom
tatását is magára válalván, ezt 1471ben Kölnben szerencsésen elvégzet
té. Angol nyelven ez az első nyomtatvány, 's Ct annyira neki buzdi
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tá első szerencséje , liogy minden nyomtató műszert beszerezvén , Lon
donban , a' Westminstert tinátságban, az első angol nyomtató műhelyt 
megnyitá. 1474ben jelent meg tőle az elsó könyv, mellyel angol lói
don nyomtat tak: „ The game and playe of t/ie vhesse"" (fol.) , mellyel 
C. francziából fordított, eredetike'p Cessoli Jakab latán nyelven irt mun
kája. Ez után C. ege'sz 1491ig, balála évéig, folyvást fordított és nyom
tatott. D e , bár melly nagy érdeme a' nyomtatás terjesztésére nézve bu
gájában, őt és munkájil az akkori sokkal jelesebb nyomtatókkal és nyom
tatványokkal egybehasonlitani nem lehet. Papirosa és tintája (festéke) 
j ó , de gotli betiiji — gömbölyűkkel vagy is romaiakkal ő sóba sem 
élt —• izés dísztelenek, 's azon rnt fametszetek, mellyeket nyomtatá
saihoz ragaszta, ezeket még inkább disztelenitik. Pergamenre nem nyom
ta to t t , legalább ennek nem akadt nyoma. Melly becsben állanak az an
gol kedvelőknél nyomtatványai , kitetszik abbó l , hogy Devonshire her
czeg elébb említett munkájának .„fíecueil des histuire* des Trot/e»íi 

(1471) , egyik hijányos példányát a1 roxburghi árverésen 1000 guineán 
vette meg. , —t— 

C A Y K N N K . I . G U I A N A . 
C A I I . Ü S (Anne Claude l'hilippe de Tubiéres etc. g róf ) , archaeo

logns , szül. Parisban Oct. 31 . IÖ92. A' spanyol öröklési háborúban a' 
franczia seregnél szolgált 's obersteri rangra emelkedett. Béke lévén, 
1713—15 Olaszországban, 1515—17 napkeleten utazott. Haza térvén az 
utóbb emiitett évben , kizárólag a' mi vészetek és régiségekkel foglala
toskodott. 1731 a' képiróacademia, 1742 a' felülírások academiája vette 
fel tagjai sorába, 's C. mind a' kettőnek számára szorgalmasan dolgozott, 
inig Sept. 5. 1765 a1 halál Véget nem vete munkás életének. Arabár 
nem tagadhatn i , hogy a' régi Írókat gyakran félreérté, a' mivészetek és 
régiségek körében szerzett érdemei mind a' mellett tetemesek. Számos 
írásai közül becsesbjeik sorába tartozik : „Kecueil <f antit/uités égyplieii
îŁ•5"  (Paris  1752—Ü7  ,  7  köt.)  számos  rezekkel ,  mellyek  drága gyűjte

ményének antikjait ábrázolják. A' felülírások aeademiája gyűjteményét 
történeti 's régiségi tárgyakról irt 45 éteke/.éssel bővítette. Jeles che
miai esmeietekkel bírván, azon szereket törekedek kimódolni, melly ék
kel az encausticus és viaszfestésben éltek a' régiek, 's „Mémnire sm la 
peinture a /' encaaslique el sur la peinture a la eire11 (Paris 1755) 
munkájában adá ki észrevételeit. Maradtak tőle románok, nem különben 
egyéb tréfás tárgyú iratok. C. szorgalmas és ügyes rézmetsző is volt, 
a' többek közt 200 lapot ada ki a' királyi cabinet legszebb raj/.olutí 
u tán; egy fejgyiijteniényt Rubens és van Dyk után , meg egyet chara
cterfejek és különféle caricaturákból, Leonardo da Vinci, 's több lapo
kat Leydeni Lukács , Dürer Albert 's m. után. — Anyja , szül. de Vil
iette Marthe Margueri te , egy kisded, de érdekes munkáról „JWcs souve
nirs" esmeretes. 66. 

C A Z O T T E (Jaques), stylusa könnyűsége ' s forgonyságáról esmért 
franczia i r ó , szül. Dijonban 1720, a' Jesuitáknál tanult 's 1749 mint 
ellenőr (controllenr) Martiniquere ment. 1759 sokat hatott munkássága 
az Angolok St. Pierre erőssége ellen intézett támadásának inegsemmitésére. 
De romlatag egészsége Francziaországba visszamenni kényte té , hol test
vére hagyta örökségét áltvévén , mint tengerhad főbiztosa lemondott a' 
szolgálatról. Martiniquei birtokait páter I.avalettenek, ki a' Jesuiták mis
siójának priora volt, mind eladta, 's ez a' váltóleveleket szerzetéhez intézte; 
de a' szerzet I.avalettenek rongált környülményi miatt vonakodott kifi
zetni azokat, 's C. 50,000 tallért vesztett. Kénytelen volt hajdani tanítója 
ellen törvényszék elejébe á l ln i ; 's ezen pert tekinthetni nemikép mind 
azon perek forrássául , mellyek későbben a1 Jesuiták ellen támadtak. Vi
dám kedve 's nyíl tsága, eleven 's vonzó társalkodása 's azon képessége, 
mellynél fogva magát ügyesen tudta szabni társaihoz, közönségesen meg
kedveltetek. Prosáhan irt ,,()litier" c/ámü hősi.ölleményét 17ü3ad tak i , 
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1771—72  irta  a' „Diafjle amoureux"  és „Lord impromtit"t'a  későbben 
„Üecre* murales el  í«rft«e»"eit,  mellyeket  javalattal  olvastak.  Gazdag 
bennek  a'  képzelem,  nagy  a1  stylus  könnyűsége's  a' regélésinód  könuviiés 
természetes.  De  Pasqualis  egy  tanítványának  ösztönzésére  az  ó  alapította 
szerzetbe  állt.  Mindjárt  elejénte  kabbalái  álmokba  tévelyedett.  Egy 
Doni  Chavis  nevű  arab  barát  segélyével  az  arab  regék  fordításával  fog*. 
laiatoskodott,  mellyek  4  kötetnyi  gyűjteménye  az  „ E z e r  egy  éjtszaka*1 

folytatását  's  a1 ,A'ubinel des feésíl  gyűjtetné)  nek  37—40  kot.  teszi.  Doni 
Chavis  félfranczia  félolasz  nyelven  rajzolá  elejébe  ezen  regék  contonrait  , 
's  a'  70  észt.  öreg  éjfél  idején,  a'  társaságokból,  mellyeket látogatni  szokott, 
hazatértekor,  foga to l ta t ,  szabad  reptet  engerie  készeimének  7s  reggeli 
4—5  óráig  is  eldolgoza,  ekkép  a'  munka  két  tél  alatt  elkészült. Nevezetes 
példája  csak  nem  megfoghallan  könnyüségének  a'  dolgozásban .,Le.i sn
iill"  (a'  fásaink,  ninssikája  ltaineautól)  czimii  opera  bullája,  mellyegy 
éjnek  mivé.  A1  revolmio  kilörtekor  a'  liol  lehetet t ,  ellene  dolgoza.  Midiin 
az  1792ki  10  Ang.  szerzőji  Ponteau  (a1  civilliste  akkori  titoknokjaj  ba
rátjával  vitt  revolutio  elleni  levelezését  felfedezték  ,  C.  Erséhet  nevű  leá
nyával  együtt  az  apátság  fogházába  került.  A1  szörnyű  Septembernapok 
őt  is  a'  gyilkosok  kezére  juttaták  ;  leánya  ráborult  's  hősileg  védte  testé

vel  ósz  atyját.  Elejté  ennek  láttára  vasát  a'  gonoszság  ,  's  szabadon  bocsát
tattak  mind  ketten.  De  Ct  még  azon  hónap  25  újra  tiimlóczbe  vetettek 
'»  halált  mondtak  fejére.  Midőn  a1  vérpadra  lépett  ,  erős  hangon  szóla  a1 

sokasághoz:  „Meghalok  j  a'  mint  é l t em,  Istenemnek,  királyomnak  hive!" 
bh. 

C A  z w i N  i  (Zachariaben Mahonied),  egy arab  természetvizsgáló,  nap
kelet  Pliniusa;  törvénytudók  famíliájából  származott,  melly  eredetét  Anas 
ben  Máléktól,  Mahomednek  egy  társá tó l ,  hozta  le ,  's  Cazwinban  Persia
nak  egy  városában  telepedett  le.  Innen  ezen  irónak  mellékneve,  nielly 
alatt  híressé  lett,  liletkörnyülményiből  csak  annyit  tudunk,  hogy  v a 
cithi  és  hillahi  cadi  vo l t ,  's  hogy  a1  hegira  682dik  esztendejében  (1283) 
holt  meg.  Eegfnntosb  munkája  teriiiészethistoriája  ezen  czim  ülatt:  ..A1 

természet  csndáji  és  a1  teremtett  dolgok  sajátságai."  Áll  az  élőbeszédből, 
négy  bevezetésből  és  két  főrészből,  mell) éknek  egyike  az  ég  tárgyai
ról ,  másika  a'  föld  dolgairól  beszél.  Amabból  adta  ki  Ideler  csillagké
peiről  való  fejezetét,  emebből  töredékek  találtatnak  Bochart  Hierosoi
coiijában,  Ouseley  „Orientál  Collcctions"ében,  Wahl ,  Jahn  és  Sacy  arab 
chrestnmathiájikhan.  Cazwini  szándéka  az  volt,  hogy  mint  l'linius  az  egész 
természet  csudájit  rajzolja.  Munkája,  mint  l'linius  természethistoi  iája, 
mindent  magában  foglal,  tömött  rövidségben,  a1  mit  az  ő  koráig  írtak, 
de  olly  nagy  vonásokban's  olly  sajátsággal  adva  e lő ,  hogy  többet  ér, 
mint  az  eredeti  munkák  nagy  része  ,  mellyek  azon  tárgyakról  értekez
nek.  Van  annak  egy megrövidített  persa  fordítása  is. A. B. ]'. 

C K fí k.  Igy  nevezi  egy  történetesmereti  bizonyság  nélkül  való  vé
lekedés  Magyarország  első  nádorispányát  Sz.  István  király  alatt.  / ' . I'. 

C K B K S ,  a '  theba i ,  tanítványa  vala  Socratesnek.  Eiwek  közben
járására  kiválta  a1  rabszolgaságból  Phaedont ,  kit  ura  buja  indulatjának 
eszközévé  t e t t , ' s  igy  az  ifjút,  lelke  kötelékeit  is  megoldván,  a'  bölcse 
ség  útjára  vezeté.  Közelebb  tudósításaink  Cebes  életéről  nincsenek.  Mun
káji  közül  három  dialogusi  formában  írottnak  czimei  jutot tak  el  hoz
zánk. „He/tdome1' „Vhryiiichus"  és .,Vynax,  v a g y  a'  k é p '  .  Ez  u
tóbbi  czim  alatt  köz  kézen  forog  egy  allegóriái  elbeszélés,  Prodicus  Ifer
culese  tonjában,  niellynek  Írójáról sokat  nyomozódtak  és  vetekedtek  a'  tu
dósok.  Nagyobb  része  ezeknek  mind  belső,  mind  külső  nyomok  ntán azt rüi, 
hogy  egy  később'Cebes  ,  vagy  a ' thebai  Céhes  neve  alatt  egy 2dik  század
beli  esmeretlen  stoicus  philosophus  a'  munka  szerzője.  A'  tudományok 
feléledése  olta  számtalanszor  kiadták  ezen  lelkes,  elmés,  mulattató  köny
vet,  majd  magán,  majd  Theognissel  ,  Epictettel ,  Pythagorassal  's  t.  ni. 
együtt.  Nagyobb  kiadásai  közül  megnevezzük  a'  Schweighaiiserét  (Sras
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burg  1806).  Oskolák  számára  kiadta  Thienie  (Berlin  1810)  's  Bilchling, 
tetemes  javításokkal  Grosse tól ,  (Meissen  1813).  Magyarra  fordította 
ifj.  Kis  János.  _ 

C K C I T .  (VVillii7m,  Bnrleigh  b á r ó ) ,  VI.  Eduárd  e's  Ersébet  alatt 
s tatust i toknok,  a/.után  Anglia  nagykinostárnokja,  szül.  1520.  London
ban  tanult  's  egy  vallási  vetekedésben  mutatott  ügyessége  által  megnyer
te  Vili .  Henrik  teljes  tetszését ,  's  ekképenkorán  nyílt  meg  előtte  a ' leg
fényesb  pálya.  VI. Eduárd  országlása  kezdetében  lépett  Cecil  a'  status  szol
galatjába.  Midőn  a'  somerseti  berezeg  1517 az  ország  protectoráválett ,  ese
dező  levelek  mesteréré (mailre dei requéles)  nevezé  ki  őt  's  elvivé  magá
val  a'  skót  háborúba.  Visszatértekor statustitoknokká  nevezé  1548.  Meg
bukván  a'  protector  a'  következett  esztendőben,  Ja'  berezeg  egyéb  köve
tőjivel  együtt  Cecil  sem  menekedett  meg  a'  fogságtól.  Azonban  három 
hónap  múlva  visszanyeré  szabadságát V  az  akkor  mindenható  northumber
landi  herczeg  által  észtehetségei  miatt  visszaállittaték  elébbi  hivatalá
ba.  Kevéssel  azután  lovag  lón ' s  tagja  a'  titkos  tanácsnak.  Az  egymás
sal  ellenségeskedő  udvari  felekezetek  közepette  szüntelen  csak  hivatala 
kötelességeivel  foglalatoskodott.  Midőn.  Eduárd  azon  irományt,  melly
ben  Gray  Joannát  koronaörökösnek  je len té ,  n e k i ,  mint  titkos  tanács
noknak  ,  aláírás  végett  elejébe  terjeszté  ,  vonakodott  többet  teiini  annak 
ellenjegyzésénél.  Szintolly  kevéssé  birhatá  őt  ezen  fejedelem  liülála 
után  berezeg  Northumberland  a r r a ,  hogy  proclamatiót  készítsen  Gray 
Joanna  mellett  vagy  körlevelet ,  mellyben  annak  jusa  bebizonyíttatnék, 
Maria  pedig  mint  korcs  adatnék  elő.  Ekkor  fogolyként  tar tat tak  a'  tit
kos  tanács  tagjai  a'  Towerben.  Cecil  használá  a'  herczeg  táiollétét  's 
kiszabaditá  őket.  A'  kiszabadultaknak  legnagyobb  része  Maria  mellé 
á l lo t t ,  's  némellyek  még  azon  este  elmentek  hozzá;  Cecil  más  nap  ment 
oda,  's  noha  igyekeztek  Maiát  ellene  felingerelni,  még i s  jól  fogadta
to t t .  Mind  a'  mellett  letevé  hivatalait ;  de  a'  ministerekkel  jó  egyetér
tésben  é l t '  's  a'  Ijncplni  grófságban,  a'  hol  szüle te t t ,  kétszer  válusz
t a t á  magát  parlamenti  tagnak.  I t t  erőt  és  szabad  lelket  fejtett  ki  rit
ka  munkássággal  's  belátással  egybekötve,  mi  állal  tetemes  befolyást 
szerzett  magának  a ' tanácskozásokba,  Ersébet  herczegasszonnyal  titkon 
levelezett  °s  olly  tudósításokat  közle  ve le ,  mellyekennek  eriticus  helye
zet tben  felette  fontosak  voltak.  Midőn  ez  a'  fejdelemasszony  1558  a' 
királyi  székre  l épe t t ,  a'  titkos  tanács  tagjává  nevezé  őt  és  statustitok
nokká.  Ezentúl  legmunkásabb  részt  vett  az  angol  egyházi  jobbításokban 
's  a'  status  minden  ügyében.  Az  a'  kedvezés  és  t ek in te t ,  mellyben  a' 
királynénál  á l lo t t ,  hatalmas  ellenségeket  gerjesztett  e l lene,  's  legvesze
delmesebb  volt  azok  közt  gróf  Leicester,  Ersébet  kedveltje.  Cecil  bölcs 
rendelései  hirtelen  elnyomák  a'  norfolki  herczeg  lázadását  Anglia  éjsza
ki  részében.  Az  ő  nézete  szerént  veszedelemben  forgott  Ersébet  bá
t o r s ága ,  míg  Skotország  királyi  székén  Stuart  Maria  ült.  Midőn  belső 
nyughatat lanságok,  mellyekben  köz  vélemény  szerént  Burleighnek  is  ré 
sze  vot t ,  reábirák  e'  fejdeleinasszonyt,  Angliában  keresni  menedéket, 
ő  tanácslá  Krsébetnek,  azt  fogva  tar tani ,  's  Babington  öszveesküvése 
után  ő  sürgeté  leginkább  a'  fogoly  királyné  perét.  A'  szerencsétlen  Ma
ria  kivégeztetése  után  elvoná  tőle  Ersébet  egy  ideig  kedvezését.  Azon
ban  C.  ismét  visszanyeré  elébbi  befolyását,  midőn  Fílep  győzhetetlen 
seregével  fenyegetné  Angliát  1588.  C.  ekkor  védelmezési  plánumot  készí
tet t  's  már  halálos  ágyában  irá  alá  az  —  Angliára  nézve  felette  hasz
n o s —  békekötést  Spanyolországgal,  melly  után  megholt  1598.  Cecil 
finom  erköcsii,  kedveitető  viseletű,  ritka  ébrenségü  's  bámulatra  méltó 
munkásságú  ember  volt  's  szerfelett  tudott  magán  uralkodni.  Polgári 
élete  egyáltalján  szeplőtlen  volt.  Munkakörét  áltlátta  világosan  's  hiyen 
követte  azon  rendszer t ,  melly  Ersébet  characterétel  is  megegyezett, 
hogy  hazája  békeségét  az  idegen  udvaroknál  folytatott  alkudozások  sőt 
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fondorkadások  által  is  fentarthassa.  Kormánytárgyu  irományainak  egy 
része  megjelent  nyomtatásban.  / * . G. 

C E C K O P S ,  az  aiticai  ország  fnndálója  a'  Görögöknél,  ki  Krisztus 
születése  előtt  1400  esztendővel  Egyiptomból  egy  gyarmatot  vitt  azon 
tartományba,  annak  vad  lakosait  a'  vallás  első  kezdeteire  tanította  '« 
»'  társaságos  élet  hasznaival  nicgesniertette  ,  az  utóbb  oliy  híressé  lett 
Athene  városának  fundamentumot  vetett  's  még  azonkívül  11  helységet 
épített ,  mellyeknek  lakosait  a'  földniivelésre  is  megtanította,  ü  plántált 
ezen  vidéken  olajfát  is  elsőben  's  azt  Minervának,  Athene  védistennéjé
nek  szentelte.  O  tette  uj  hazájában  esnieretessé  a'  hajúkázás  mestersé
gét  is  's  az  által  a'  kereskedést  elkezdette.  50  esztendeig  tartó  ural
kodás  után  holt meg  's  Minerva  templomában  sirjel  emeltetelt  számára, 
emlékezete  eleven  fentartásául,  *s  az  égi  jegyek  között  a'  vízöntő  szentel
tetett nekie. (Vö.  A I T I C A . ) — • Mások szerént C ec r o p s egy egyiptomi sais
heli papgyarniatnak colleotiv neve volt, melly phoeuiciai hajókon vándor
la be földmiveseivel. K i. 

C K F A I , o s 1 \, legnagyobb a' ioniai tenger szigetei között. 
Morea félszigetének nyűg. oldalán 's a' Golfo di Patrasso torkolatjánál 
fekszik 17 ' / ' 4 11.sz. mf. 03,200 lak., kik derék tengeri hajósok 400 tu
lajdon hajóval. 203 helységé, 3 kikötője, igen alkalmatos vasmacska 
lehányó helyei és öblei vannak. Cefalonia hegyes , de igen terméken); 
szelíd éghajlatja van. A' rózsák 's szeklük téten is díszlenek benne. A' 
szigetet gyákrail rongálják a1 földindulások. Termései : gabona, bor, 
mell) bői mintegy 50,000 s o l a j , mellyből 25,000 hordónyi vitetik ki, 
•ipró szőlő, mell) bői 0 mii. fontot a' külföld emészt meg, pamut (100,000 
font), selyem, orvosi fiivek, zsá lya , rozniarin "s déli gyümölcsök ; el
lenben gabonát és hust Morcából szereznek a1 lakosok. Cefalonia vagy 
Argostoli nevű fővárosának jó kikötője van. A' sziget 1797ig Velenczéé 
volt. Az emiitett észt. a' Francziák foglallak el. 1815 olta a' ioniai 
szigetek köztársaságához tartozik. I.. Napiéi* „Stalislical accouní of 
l/ie isi, of Cefal iiiu'' (London, 1824). L— v. 

(J K r,' A N 11, a' l larpyák egyike. (L. II \ 11 p V A K ) . 
C K v :•: i! E s, egy a1 Snnda szigetek kö/.iil DéliAsiában . Borueotól 

kel. a 'dél . sz. 5 = 3o'.tól az é. sz. l ° 3 0 '  i g é s k. h. 135= 5 0 ' — I f l 20' 
közt, 2558 nsz. inf. nagy, 3 .mii. különbféle nemzetségekből álló lakossal, 
kik közt délen a' Kuniak vagy Kuginesek és Macassarok legesmcreteseb
bek. A' szigeten, mellynek belsője kevéssé esmeretes 's mellynek ke
leti partja (Jelenesnek , a" nyűg. pedig iYlecassarnak neveztetik, éjszak
ról délnek a' Bonthain láncza megyén keresztül, mellynek két oldalán 
két ellenkező esztendőlv'sz uralkodik. Folyóji többnyire parti folyók 
's igen sebesek. Rendesen fúvó tengeri és éjszaki szelek hűsítik 
valamennyire igen hév levegőjét. Földje, kiváltképen alacsonyabb partja
in, igen termékeny, mindég zöldülő hegyek váltják fel egymást. Ter
mései: gyémánt, a rany , r éz , czin, déli gyümölcsök, pamut, pálma, ko
kosfa, ében, szapaniés szandelfi , hambusnád, mangues , görög dinnye, 
bananas , arekadió, betel , r is . bors , kámfor, ópium, vad és szeliil ál
latok, legszebb papagájok, méhek, megehető madárfészkek, gyöngy, 
kigyók, krokodillusok, mellyek isten gyanánt imádtatnak, 'sat. A' Hol
landiakra né/ve igen nevezetes ezen szigetnek birása, nem annyira a' ke
reskedésre nézve, mivel az őrizet nagyobb költségeket kíván mint a 'men
nyi a' jövedelem, hanem kivátképen azé r t , mivel Celehes a' mohikki 
szigetek kulcsa 's nagyobbára ezek Celehesből kapnak rist 's élelmet. 
A' kormányozó lakhelye a ' rot terdami erősség, mellynek szomszédságá
ban fekszik Vlaardingen , nagy mezőváros és kereskedő h e l y , hollandi, 
cbinai és maeassar lakosaival azon a' helyen, a1 hol valaha Vlácassíir, a' 
sziget délnyug. tájékának fővárosa, állott. A' Hollandiak alatt lévő éj
szakkel. birtokok nem formálnak tulajdon kormányszéket, hanem Ter
nate szigetének kormánya alatt vannak. / .— : } . 

c 
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C EI . r , AM A RE  (Antonio  Giudice,  dúca  fii  Giovenazzo,  fejedelem), 
Nápolyban  szül.  1657  és  spanyolországi  II.  Károly  udvurábun  neveltetek. 
Jelen  volt  több  táborozásban,  Spanyolország  zászlója  alatt  részt  vett 
a ' spanyo l  öröklési  háborúban,  inig  1707  a 'császár iak  fogságába  esett, 
kik  őt  Mailandbau  tar tot ták.  Kicseréltetése  után  visszatért  Spanyolor
szágba,  a'  hol  cabinetniinister  lett,  1715  pedig  rendkivüles  követnek  ne
veztetett  ki  a'  franczia  udvarhoz.  I t t  főeszköze  lón  Alberoni  törekedé
sének  's  lelke  egy  öszveesküvésnek  az  országié  ,  Orleansi  Filep,  ellen, 
melly  ezt  vendégség  alkalmával  elfogni,  az  ország  rendjeit  öszvehini 
's  ezek  által  V.  Fiiepet  országlóvá  tenni  szándékozot t ,  a'  ki  azután, 
mint  Franczia  és  Spanyolországok  ura  ,  szerfelett  hatalmas  lett  volna. 
C.  ínég  várakozék  udvarának,  utolsó  parancsaira,  midőn szándéka  felfedez
t e t e t t ,  's  az  ő  felfogott  leveleiből  az  öszveeskiivés  minden  részvevőji  ki
tudat tak.  Őt  elfogták  's  őrizet  alatt  vezették  a'  spanyol  határszélekre. 
Er re  a'  madridi  udvar  ÓCastilia  főkapitányává  tévé,  melly  méltóságban 
1733  holt  meg  Sevillában. 

C E L I . A R I U S  (Kris tóf) ,  egyike  a '  17rdik  század  legtudósb  philolu
gusainak  ,  1638b.  született  Schmalkaldenban  ,  hol  atyja  superintendens 
volt.  Eredeti  neveket Kellner  már  ősei  Cellariusra  változtatták.  Tanu
lását  különbféle  német  universitasokban  végezvén,  30dik  évében  ta
nítónak  neveztetett  Weissenfelsben.  1673  Weimarb. ,  későbben  Zeitzb. 
és  Merseburgban  oskolaigazgatóvá,  végre  Halléban  az  ékesenszólásnak 
és  történettudománynak  tanítójává  lett  és  itt  1707ben  megholt.  Tudós 
jegyzésekkel  és  pontos  lajstromokkal  sok  légi  írókat  bocsátott  közre, 
mint  Cicerónak  és  Pliniusnak  levelei t ,  Cornelius  Nepos t ,  Curtiust ,  Eu
t ropius t ,  Sextus  Riifust,  Vellejus  Paterculust ,  a'  12  régi  panegyristát, 
Minucius  Fel ixe t ,  Silius  ltalicust  'sat.  Önmunkáji  a'  régi  történelet  és 
földirást  ,  romai  régiségeket  és  latán  nyelvet  érdeklik. H. La 

C K H  IN  I  (Henveniito),  olasz  arany  míves,  szobrász,  folyóbeszédií  iró, 
1500született Florenczben  's  ott  holt  megFeb.  1570.  Mi  volt, mit  tett,  ő  ma
ga  beszéli  el  teljes  őszinteséggel  önéletírásában,  mellyet  olaszul  irt  (nem 
d e á k u l ,  a'  hogy  a1  német  C  o  n  v.  L e s .  mondja),  vagy  inkább  ő  maga, 
tulajdon  kezével,  csak  elejét  kezdette  már  58  évében  írni ;  a ' többi t  pedig 
egy  14  esztendős  gyermeknek  munkája  közben  dictálta.  ü a r e t t i ,  Ti ra
boschi,  Pa r in i ,  Carpani,  olasz  i r ó k ,  szólanak  ez  önéletírásáról.  Ebből 
itéli  meg  Baretti  i g y :  Ollyannak  festi  magát ,  a'  milly ennek  h i t t e ,  bá
to rnak ,  mint  egy  franczia  granatéros ,  bosszúállónak,  mint  egy  vipera; 
babonás,  makacs  volt  vallomása  szerént ,  együtt  terécseló  czimboráji  iránt 
figyelemmel,  de  szelíd  barátság  érzése  benne  kevés  vol t ;  inkább  fajta
l a n ,  mint  tiszta  életű,  irigy  és  roszlelkü,  dicsekedő.  'S  mindezt  egész 
hősi  érzettel  rakja  magára,  mert  a/.t  hivé  belsejében,  hogy  az  sokerejü
s é g ,  hogy  ő  bölcs ,  vigyázó  és  eszes.  De  épeu  ezen  ferde  pongyolasá
ga  érdekel ,  mivel  a'  romai ,  florenczi  's  párisi  udvar  személyeit  is  hí
ven  ugy  festi,  a'  mint  azok  ő  e lő t te ,  mint  hozzájok  bejáró  mivész  előtt, 
apró  házi  környülállásaikban  is  gond  nélkül  fecsegtek,  cselekedtek.  Ti 
raboschi  ezt  mondja  Vasari  szavaival:  Csudálni  ke l l ,  hogy  a'  ki  annyi 
aprólékos  miven  a'  legkisebb  kicsinységig  olly  csínnal,  pontossággal  tuda 
ügyesen  babrá ln i ,  miként  tudott  nagyban  is  olly  tökéletesen  alkotni.  11
lyen  Perseus  Medusa  fejével,  melly  ma  is  ékesíti  Florenczben  a'  vásár
p iaczo t ,  's  egy  Kristus  a'  Petti  palotája  kápolnájában.  'S  ezek  mellett 
pénzekhez  és  medagliákhoz  a'  legszebb  véseteket  adta  nyomásokra.  Pa
rini  igy  szól  felőle:  E*  a'  nagybirü  mivész  és  a'  során  ml  kalandozott 
lángész  ezen  mftnkájiban  : Due trallali, unó intornn allé nllo princi
pali arli deW orefiveria  /' altro in maierin delP arle della srallura"  melly
nek  legjobb  kiadása  az  1731beli,  temérdek  olasz  szavait  adja  mivész
ségének  's  azokon  kívül  utasításai  abban  a'  legértelmesebbek.  Legin
kább  bámulni  kell  pedig,  mint  festi  egykét  szóval  az  arczot ,  indulatot, 
veralkatot.  Carpani  ezt  említi  :  Ez  a'  sokeszü,  merész  képzelő  erejű 
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ember  solia  nem  tanult  grammaticát ,  olly  idiotisniusokkal,  olly  rendet
lenségekkel  i r ,  mint  a'  millyenue]  idejében  Floreiic/.  és  Koma  alrendil 
emberei  beszéltek.  Stylusa  szépségei,  nyelve  világai  mellett  e/.l  ne  fe
lejtsük. \Y.„accademia dellaCrmca"  mustrául  ajánlja  ezen  életét,  melly  halá
la  után  10O  esztendővel  később  jelent  meg  1730.  L.  , , / ila di IS. Ce/(i
ni onfce e scullorei'.  Németül  Gödiétől ,  jelesen.  Ezen  erővel  teljes 
mivészt  ezer  bajba  is  buktatta  irtózatos  indnlatossága.  Nem  szenved
vén  semmi  ellenmondást,  ő  akarván  csak  uralkodni  mindenen,  gyilkos
ságokba  is  süllyedt,  's  csak  önvakmerősége  és  hatalmas  pártfogóji  ,  kik 
talentumáéit  védek  csak,  húzták  ki  végveszélyeiből.  Midőn  a'  coune
table  de  Bourbon  ltomat  megtámadá,  Cellini  ellene  szegezte  magát  né
hány  czimborájival  's  ő  lőtte  le  a'  vezér t ,  igy  irja  dicsekedve,  puská
jával.  A'  város  megvételével  az  Angyalvárba  vonult  's  onnan  öt  lövő 
szerrel  dolgozott.  Az  oraniai  herczeg  is  ő  általa  esett  el  egyik  azon 
szeréből  ,  a'  mint  mondja.  III.  Pálnál  béánilák  ellenségei,  hogy  a ' p á 
pai  korona drága  köveiből  egy  részt  ellopott  volna,  midőn  a'  veszély  nap
jaiban  azt  elolvasztania  kellett.  Kimentette  magát;  azonban  még  is  el
záraték  's  csak  1.  Ferencz  közbenjárására  bocsáttatott  szabadon  ,  ki 
Francziaországba  uta/.takor  szerette  meg.  Most  Fontainebleauba  költöz
ködött  's  a'  király  számára  kezde  dolgozni.  Azonban  d'  Etanipes  ber
ezegné  előtt,  ki  akkor  ott  haíalmaskodék,  nem  sokat  tiszteikedvén,  az 
tigy  üldözgeté,  hogy  megbosszonkodtában  hazájába  té r t ,  hol  most  t o s 
mustól  segit tetve,  érczből  és  márványból  több  mivet  t e r emte ,  m i n t á z 
emiitett  Perseust.  Holmi  életéhez  tartozót  a' „KiintibitiI/"ban  is  lalái
hatni.  L. „Morgenbtittl1'  1824  N r o 5 2 . Dbbrenlei Gábor, 

C K T . s u s  (Aurelius  Coinelius)  hihetőleg  Augustus  korában  élt.  lío
mai  Hippooratesnek  nevezek,  mivel  ezen  hires  görög  orvost  utánzá  's 
annak  gyógytndományi  elveit  Komába  bevezette.  Irt  rlietoricához,  had
tudományhoz,  's  földmiveléshez  valókat ,  de  legjelesb  mint  orvosi  iró. 
A'  „Gyógytndományrúl"  irt  ékes  és  tömött  's  még  is  világos  előadása 
munkája  mind  ekkorig  apadhatatlan  fonásul  's  tárházul  szolgált,  melly
ből  a'  később  's  jelesebb  gyógytudósok  is  állításaikhoz  's  véleményeik
hez  támogató  helyeket  hoztak  fel.  Igaz ,  hogy  ezen  támogató  helyek 
gyakran  önkénnyel  's  erőszakkal  lejtettek  ki  állításaiból,  Maga  C.  Hip
pocratest  és  Asclepiadest  köi  eté  leginkább.  Nyolcz  könyve ,.S)e medici
na ,'•  niellyiól  épen  szó  vala ,  ötvenszer  jelent  már  meg  a"  nyomtatás 
használása  olta  ;  legelébb  Floren<  zben,  (1478.  fol.)  legjobban  Lipcsében 
Kranse  által  (17(56)  's  Paduában  Taigátol  (1709).  Ugyan  ez  ujabban 
Verona  (I8IO,  4) .  _ w _ 

C K ' . T Á K  vagy  Kelták  (ők  Gaeloknak  vagy  Galenoknuk  nevezték 
magokat)  egyikét  tették  azon  négy  fűnéptörzsőknek  ,  inellyek  a'  régi 
Galliában  Bretagnenak  végcsucsától  kezdve  szinte  a'  Rajnáig  és  Alpese
kig  laktanak.  Innen  a1  Romaiak  az  egész  tartományt  Celticának  va«y 
Galatiának  nevezték.  Eredetek  bizonytalan  ;  esmeretlen  előidűben  sza
kadtak  oda  Asiából  ;  első  esmeretes  beköltözések  Italiába  Bellovesus 
alatt  történt  Taiquinius  Priscus  idéttekor.  Nevezetes  gyarmatjaik  terjed
tek  szét  Európa  sok  tartományaiban.  Spanyolországban  öszveelegv ed
tek  a'  tölők  meggyőzött  Iberiusokkal.  Belső  háborgásaik  eljryengitet
t ék ,  kereskedéseik  a'  Romaiakkal  és  MassiliaiakUal  kiinivelték  őket. 
Az  itáliai  Cellákat  220dikb,  meghódították  a'  Romaiak;  a'  Bojnsok 
egyesültek  a'  Helvetákkal ,  az  illyriai  t 'elták  az  lllyrnsokkal.  Polgári 
alkotmányok  a'  nemesek  uralkodásán  a lapul t ;  ezekből  állott  a'  nem
zeti  gyűlés,  a'  köz  embernek  majd  egyenlő  sorsa  volt  a'  rabszolgáival. 
Testalkotásra  nézve  nagyok  és  erősek  ,  a1  rajtahajtásban  hevesek  vol
tak  ,  de  nem  tudták  kiállani  a1  bajt.  Kgy  rémítő ,  többnyire  réz  kard 
volt  főfegyverek.  Papjaik,  a1  druidák,  nagy  tekintettel  birtak. 

C Í I . T K S  (Konrád),  egyike  azon  tudósoknak  ,  kik  a1  15  dik  szá
zad  vége  felé  a'  classica  l i teratuiát  's  a'  tudományos  jobb  Ízlést  ter
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jrsztet ték  Németországban,  1450  születeti  Protnchban  Schweinfiirt 
mel le t t ;  tulajdon  neve Meissel  vol t ,  de  magát  Celtesnek  nevezte  Pro
tucius  melléknévvel.  Hogy  szőlőmiressé  ne  kelljen  lennie  ,  szülejitől 
elszökött  és  oskolába  já r t  Kölnben.  1484  és  1485  Agricola  Itudolf  alatt 
Heidellierghen  philologiát  és  romai  költést  t anu l t ,  azután  külön  ok
tatás  által  az  erfurt i ,  lipcsei  és  rostocki  universítasokban  költséget 
szerzett  Olaszországba  való  u tazás ra ,  bol  az  akkori  idő  legbiresb  tu
dósait  hallgatta  Paduában.  Fe r i a r ában ,  Bolognában,  l lomában,  Velen
ezébcn  esmereteit  gyarapította  és  tökéletesítette.  Utazásából  lllyrián, 
Magyar  és  Lengyelországon  keresztül  —  itt  Brutus  Albert  a'  csillag
vizsgál  ás  és  jóslás  tudományára!  esniertette  meg  —  visszatérvén  ,  a'  né
niét  udvaroktól ,  kivált  Bölcs  Kridriktől  a'  szász  választó  fejedelemtől, 
kegyesen  fogadtatott;  ennek  ajánlására  III.  Fridrik  császár  udvarába 
került  Nürnbergbe,  bol  becses  latán  verseiért  1491  mint  e l ső ,  boros
t ) áu t  érdemlett  Német  a'  császártól  költőnek  koszoruztatott.  Ezután 
10  év  alatt  meglátogatta  Németország  minden  universitasait  ,  részént 
hogy  tudományos  ös/.veköltetéseket  alkosson,  részént  hogy  oktatás  és 
vetélkedés  által  a1  régi  elassicusok  iránt  ízlést  gerjesszen.  Ezen  utazá
sakor  üeidelbergben  a'  rajnai  tudós  társaságot  segélte  felállítani,  melly
nek  védője  !s  ápolója  Dalberg  János  a1  wormsi  püspök  volt  ,  Lipcsébe 
bevitte  a'  régi  romai  literaluia  esmeretét  ,  hol  őt  a'  Scholasticusok 
nem  sokáig  tűr ték ,  1491dik  körül  egy  ideig  Ingolstadban  ékesenszó
lást  tanított  és  nyughelyet  végre  Bécsben  ta lá l t ,  hol  1.  Maximilián 
császár  őt  a'  költésnek  és  ékesenszólásnak  rendes  tanítójává  és  a'  clas
sica  régiség  tanítására  az  ottani  univeisitasban  állított  ötödik  karnak 
igazgatójává  tette.  0  itt  régi  philosopbiát  és  görög  nyelvet  is  tanitolt, 
a'  császári  könyvtárt  görög  és  romai  munkákkal  ,  éggolyóbisokkal, 
földképekkel  gazdagította,  a'  klastromi  könyvtárak  kéziratjainak  kiadá
sát  sürge t te ,  ifjú  költőket  és  szónokokat  nevelt ,  a'  tudományokat  a' 
lőrendüekkel  megkedveltette  és  a'  bécsi  udvarnál  első  szinjátéki  előá
ll  ist  készített.  Szándékát ,  hogy  a'  Németek  és  Maximilián  császár  tör
ténetét  leírhassa,  nem  teljesíthette;  azonban  holta  után  kéziratban  ma
rad tak :  Nürnbergnek  története  és  leirása,  egy  költeménye  Németország 
fekvéséről  és  szokásairól,  sok  pbilosophiai,  ékesenszólási  és  életirási 
niunkáji,  sok  költeményei  ,  mellyekbcn  Tibullust  és  Horatiust  jelesen 
utánazta.  Egyéb  akkori  pbilologusoktól  abban  különbözött,  hogy  a'  nyel
vek  tanulását  nem  czélnak  ,  hanem  csak  segédeszköznek  tartotta  a' 
tudományokra  ,  mellyek  közül  a'  történetírást ,  országleirást  különösen 
kedvelte.  Utazása  közben  egy  tudományos  nagy  egyesületről  gondolko
zott  ,  mclly  Austriában  ,  a1  Rajna  és  Mosel  vidékein,  a'  Neckar  tájékain, 
nlsó  Szászországban,  Pomeraniában,  Lengyelés  Magyarországokban  hét 
,igra  oszolva  ,  ezen  tőle  kölcsönözött  nevezet  a la t t : „Sodalitat ("ellica" 
I.  Maximilián  császártól  már  szabadságokat  is  nyert.  De  kora  halála 
és  egyéb  akadályok  miatt  szándéka  egészen  soha  sem  teljesült,  és  csak 
a'  rajnai  társaság  élte  felül. B. L. 

C  K  M  E  N  T  , i.  V » s  és  C I E M E S T A T I O , 
C KN  c  I  (Beatrice),  ritka  szégsépü  olasz  l e á n y ' s  atyja  miatt  olly 

e.ietü  ,  mellyen  elborzadunk,  hogy  illyen  az  emberi  körben  történhető. 
Minden  környülállása  nem  jött  napvilágra,  mert  az  sem  fedi  fel  a'  leg
apróbbját ,  a1  mit  felőle  Recke  asszony  napi  könyvében  feljegyzett. 
Muratori  évkönyveiben  (IOd.  köt.  1  rész  136  lap)  ezt  bezéli  :  Francesco 
Cenci,  dúsgazdag  romai  nemes ,  második  feleségével  éltében  nem  csak 
vadul  bánt  első  házaságabeli  magzatjaival,  hanem  két  fiját  Spanyolor
szágból  visszatértekkor  orgyilkosok által meg  is ölette,  llly  atya!—  De  mi 
még•? Beatrice legifjabb leánya után mind addig incselkedet t , mig aí 
ártatlan gyermek, nem tudván mit akar az a t y a , lesének neki ment, 's 
az vele hirtelenül kényét tölte, llly gaz a tya! ! Ileatrice felriada 's el
b.W.iltteu sirva sugta meg kegyetlen esetét rokonjainak , sőt Kelemen pá
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pánál  i»  oltalomért  esedezett.  Azt  azonban,  tigy  látszik,  nem  nyert,  m w t 
leseit  az  atya  fjlytatliatá  's  mindég  máskép  szedte  meg  a'  gyönyörű 
leányt.  Beatrice  kétségbe  esve  szövetkezik öszve  fiútestvérével,  UIUCJIIIO
val,  's  bossztiállásból  öreg  atyját  altában  2  gyilkossal  kivégezteti.  Kitudód
nak  ezek,  kinzó  vallatással  felfedik  a'  tettet.  A'  pápa  azt  parancsolta  :  lo
vakkal  szaggattassanak  szét.  Szeliditetni  igyekezett  a'  meggyilkoltatottnaí; 
borzasztó  vétkei  eleven  leírásával  ezen  Ítéletet  a'  tudós  Farinaeeus,  de  In
jában.  Mások  szerént  sem  Beatrice,  sem  rokonjai  nein  tudtak  az  öreg 
Cenci  megöletése  felől,  vagy csak keveset,  's  mentségekre  látszott szol
gálni  két  zsiványnak  az  öreg  szövevényes  gonoszságai  's  rutaiinai  kival
lása  is.  Annyi  azonban  bizonyos,  bogy  Beatrice  és  leánytestvére  Sept. 
11.  1599  valami  guillotine  forma,  a'  minek  neve  mannaya,  alatt  vég«
zék  élteket.  Giacomo  Cenci  egy  bunkóval  veretett agyon,  gyermek  öccsü
ket  fiatalsága  menté  meg.  Jószágaik  elfoglaltattak.  Cenci  jószág  volt  a' 
villa  Borghese  i s ,  mellyel  később  műkincsei  olly  hir.ee  emeltek.  A'  pa
lazzo  di  Colonna  Komában  egy  igen  jeles  festést  mutat,  melly  a'  szeren
csétlen  Beatrice  Cenci  arczképe.  Guido  Keni  munkájának  tartják,  "• a" 
szép leány nagy mi vészi ecsetii szép képének híre terjesztette el ejtesz 
Európában az emiitett borzasztó esetet. Dübrentei Gábor. 

C K N I S hegye, egy része az Alpesek lánczának, Sabaudiának Mau
rienne nevil grófságában. Magassága 8670 lábra tétetik a' tenger felotl
Hires a' Nabaudiából l'ieinontba rajta keresztiilnienő országút, mejly az em
iitett tartományok közt batárt von. (L. AI.PKSI UTAK.) A'begyen egy Ma
dellino nevil térség 's egy álló tó vau , egy házzal , melly la Rámássá 
nevet visel, A' tóban Ifi fontos pisztrángok is találtatnak. A' térséget ma
gas havas bérezek veszik körül. L— :i. 

G E S O T A P H I U M , 1. K M f. lí K J E  h. 

C K N S O R O K . Ezek Romában olly tisztviselők vol tak , kik a ' nép 
számát és a' polgárok vagyonját öszveirták és 442dik olta K. e. a' pol
gárok birtokát törvényesen megbecsülték. Egyszerzsniind az erkölcsök
re is ügyeltek. Minden ötödik éven választattak. — Nálunk C e n s o r o k 
n a k nevezik a kormánytól rendelt könyvvizsgálókat. IS. L. 

C K N S U S , Komában egyike a ' legfontosabb országos dolgoknak, 
melly alapja lón a' birodalom későbbi nagyságának. Servius Tullius ki
rály 557ben rendelte, mikor minden városi és mezei polgár egész va
gyonjának állapotját, gyermekeinek 's rabszolgájinak számát jószágának 
és polgári szabadsagának elvesztése alat t be tartozott jelenteni. Erre ű 
ezen nyilatkoztatásnál fogva a' polgárokat hat osztályra (classis) s>.a
kasztá és ezeket ismét CEVrumÁKRA (4. e.). Az első osztályba t ú l o z 
tak azok, kiknek vagyonja legalább is 100,000 asia vagy iont reszté 
ment, a' második 75,000, a1 harmadik 50,000, a1 negyedik 25,000, az 
ötödik 11,000 ast érő birtokú polgárokat foglalt magában; a1 többiek 
mindnyájan a' hatodik osztályhoz számláltattak. (Kgy ásnak értéke más
fél krajezár mostani jó pénzünkben.) Mindenik osztálynak tulajdon 
fegyvere 's helye volt a' seregben 'sat. A1 he lye i t , bogy elébb a' leg
szegényebb polgárok épen annyi adót fizetni 's azon hadi szolgálatot 
tenni tar toztak, mint a' gazdagok, és az ország igazgatásának legfon
tosb ágai a' tudatlan és indulatos köznép kezében voltak, most a' leg
sulyosb dolgok béke és háború idejekor a' gazdagabbakra hárultak. Ha
nem ez okból a' polgári főhatalom is az első osztálybeli ga/.dag polgá
rok kézébe jutott , melly maga annyi eenturiát b i i t , mint a' többi ösz
vevéve , 's igy azokhoz került, kiknél több belátást és esnieretet lehetett 
gyanítani. Az utolsó osztály , melly épen semmi vagy csak osekély va
gyonnal biró polgárokat foglalt 'magában , majd osztálynak sem tai tá
to t t , hanem a1 régi írók gyakran csuk íj osztályt említenek. Idővel az 
eredeti felosztás nénielly valtózáít szenvedet t , de a' fődolog mindenkor 
mesjmaradt. Kzéü oensus minden ötödik éven ismételtetett , eliV/ör1 a 
királyoktól) azután a' cousnloktú) '* végre a* oensoruktöl. Azonban ké
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•óbben nem tartatott mindig bizonyos meghatározott illőben, sőt néha 
egészen is elmaradt. A1 census végével tisztító áldoz *.it nyújtottak is
teneiknek , nie]l}et Suovelaur•iliantik neveztek. B, tn 

CK S T A U R o K, eredetiképpen régi vad népet jelentenek, melly Thes
saliában a' Pelion hegyén lakott. A' mese szerént Centaurnsnak, Apolló 
fijának és a' magnesiai szép kanezáknak, vagy más mese szerént Kinn
nak és a' felhőnek (1. lx ios) gyermekei , '» félig emberek, félig pedig 
lovak valánák. Ezen mesét Hgy szokás magyarázni, hogy a' Centanrok 
találták fel legelőször a1 lovaglás mesterségét. Erre következő alkalmat 
nyertek. A' thessaliai király, lxion, idejében a' Pelion hegyén egy sereg 
bika megdühödött 's a' tartományban szörnyű pusztításokat tett. lxion 
nagy jutalmat igértanriak, ki azokat megölné. A'Centanrok, ezen jutalom 
által ö/.tönöztetvén, a' lovaglás mesterségét találták fel 's ugy irtották ki 
a' dühös bikákat. A' mythologiábon hiresek a' Centauroknak liercules
sel, Theseussal és Pirithoussal volt harczaik. Az utolsó a' Lapitháknak, 
egy másik thessaliai népnek, a 'Centanrok esküdt ellenségének, segítsé
gével végképen meggyőzte őket , sokakat kö/.ülök megölt 's a' többit a' 
Pelionról elkergette. Egyes Centanrok a' régiségben naeyon híresekké 
tették magokat p. o. Nessus és Chiron 's egyebek; az utóbbik néha Cen
taurus név alatt fordul elő. K. .7. 

C E N T I v a u egy ARK (I. e.) századrésze. Ugyan így centigram
m e , centil i tre, c e n t i m é , centiméire századrésze a 1 grammé, litre, a ' 
f r a n c  's a1 metrenek. Vö. P R A N C Z I I ' D F C I N H . I S R K X D S Z K R. 

C R x T i M A N o K (görögül Hekatoncheirok), szrfzkezüek. Igy nevez
tetett 'Jraniisnak és Gaeának , azaz, égnek és földnek három oriásíija, 
Cottus , Kriareus és fiyges. Minthogy száz kezek és ötven fejek volt, 
még atyjok is igen félt tölök 's azért mindjárt születések után megkö
tözve a' föld alá zárta őket. Itt nagy szomoruságban é l tek; de Jupiter, 
kinek a' föld oraculnma azt jövendölte, hogy ezeknek segítségével a' 
Titánokat meg fo;.'ja győzni, kiszabaditá őket rabságokból 's felhozá a' 
felső világra. Minekutána, nectarral és amhrosiával élvén, megerősödtek, 
részt vevének azon habomban, melly már 10 esztendeig változó sorssal 
folytattat ott. Iszonyú nagyságú kőszirtekkel hadakoztak 's minden haj
tás.jal háromszáz darab kőszirtet szórtak a 'Titánokra, kik végre, meggyő
zetvén, megkötözve a' Tartarusba vettettek 's a' Centimanok őrzésére 
bízattak. K. J. 

C K N T J O I J R S . Mart. 20tól 1815, melly napon Bonaparte Napóleon 
másodszor lépett fel a' Bourbonok uralkodó székére , Jun. 28dikáig, 
mellyen XVIII. Lajos Cambrayból újra uralkodni kezdett , épen 100 nap 
folyt le; ugyan azért még ma is Le ^miverrtement de* rent joursnak, száz 
napi kormánynak, neveztetik az a' nevezetes orságlásköz, mellynek ren
deléseit későbben a1 Bourbonok nem esmérték volt meg. Ennél fogva a' 
törvénygyűjtemény [Bulletin des Inis') ez időben megjelent 42 számának, 
mellyek az ideigleni országlási biztosság 12 végzetével együtt 313 ren
delést foglalnak magokban, csupán csak történeti érdekletek vagyon. 
Ezek a* hatodik szakaszt (téric") teszik a1 nevezett gyűjteményben , fmelly 
a' gonosz hirü revolütiotörvényszék felállíttatásával (Mart. I I . 1703) 
kezdődik 's még most is folytattatik a' 7dik szakaszban. Ha azonkön
nyüség , mellyel Napóleon 1100 emberrel minden ellenállás nélkül ért 
14 nap alatt Cannesból Parisba, világos bizonysága Franr.ziaország cse
kély hajlandóságának 4' régi királyi ház i r án t : ugy a1 100 nap törté
netei is tagadhatatlanul mutat ják, hogy Napóleon elvesztette a' Fran
cziáknál a' valódi hatalom alapját, melly a' köz véleményen nyugszik. 
Az ő Acle addiúnnml' je (Apr, 22kéről 1815'), melly az 1815 júniusi 
Charte eonttitutionnefíe tökéletes elmellőzésével az 1799diki fVIII. évi), 
az 1802diki fhnltiglani consulság) 's az 1804diki (császárság) polgári 
szerkezeteseket megváltoztatja 's kiegészíti, a' két kamara kiterjedtebb 
ju sa i , a1 törvényszékek nagyobb függetlensége, a' külön törvényszékek 
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's  a'  statusfogházak  eltörlése,  teljes  sajtószabadság  's  az  örökös  rang
különbség  eltörlése  által  kívánta  a'  nép  nagy  számát  részére  hajtani. 
Egy  közönséges  választó  gyűléssel [Champ de Mai)  akarta  a'  népnek 
nagy  jelenések  iránti  hajlandóságát  megvesztegetni.  De  nem  olly  könnyű 
volt  a'  már  egyszer  szétoszlott  varázst  niegojitni.  Az  egyik  rész nem  hivé 
Napóleon  ígéreteit,  a'  másik  pedig  a 'nagyobb  függetlenséget  a 'kormány
nak  még  szűkebb  korlátok  közé  szorítására  használta.  Az  első  elvesz
tett  ütközet  megbuktatá  ezen  rossz  alapokra  épített  hatalmat ,  's  Napó
leon  ,  elhagyatván  's  szorongattatván  elébbi  követóji  (Fouché,  Coulain
coiirt,  Carnot  'sat.)  á l ta l ,  kénytelen  volt  az  uralkodást  másodszor  is 
letenni.  Ministerek voltak  ezen  időben  a 'Mart . 20.  1815  költ végzetnél  fogva 
Gandhi,  gaé'tai  herczeg,  financzminister  ;  Maré t ,  bassanoi  berezeg ,  sta
tustitoknok;  herczeg  Decrés,  tengeri  minister;  Fonché,  pnlitiaminister  , 
Mollien,  kincstárnok,  Davons t ,  eckmühli  herczeg,  hadi  minister;  Cou
Iaincourt,  vicenzai  herczeg,  külső  ügyek  ministere;  Carnot ,  belső  ügyek 
minisfere;  Canibacérés,  massai  herczeg,  fejedelmi  főcancellar,  igazság
szolgáltatás  ministere.  A'  király  visszatérte  után  az  1815  Jul.  24kén 
költ  rendelés  által  az  1814diki  pairkamara  mind  azon  tagja i ,  kik  Na
póleon  100  napi  országlása alatt  ülést fogadtak  el  (29),  kizárattak  ezen  mél
tóságból,  mellyet  azonban  utóbb  kettőn  (Bárral,  tonrsi  érseken  és gróf Can
clanxon)  kívül  mindnyájan  visszanyertek.  A'  100  nap  117  paire  közül 
már  csak  néhányan  ülnek  a*'  kamarában.  1816  közönséges  bocsánatot  hir
detett  ugyan  a'  Jan.  12ki  törvény,  de  azok,  kik  XVI.  Lajos  halálába 
szavaztak  's  a'  100  nap  alatt  is  nyilvános  hivatalt  v isel tek,  ki  voltak 
abból  véve.  Nzek  örökre  száműzettek  FrancziaországhóI  ,  elvesztették 
polgári  jnsaikat,  's  jószágbirásra  alkalmatlanoknak  ítéltettek,  hanem  ezen 
végzés  a'  parlament  1830/1diki  üléseiben  legnagyobb  résznyire  eltöröl
tetett.  (I,.  CflAMBRE  INTROUVARI.K.) Zs. G. 

C F. N T 1.1 v n K  (Snsanna),  drámai  költeményi  's  romános  élete  miatt 
nevezetes  angol  költőné  lfiG7,  született  birtokos  szüléktől.  De  atyja 
az  akkori  polgári  viszályokban  elveszte  minden  vagyonját ,  's  leánya 
még  nem  volt  4  esztendős,  midőn  atyját,  még  nem  12,  midőn  anyját  is 
elveszte.  Hét  évii  korában  egj'  dalt  i r t ,  melly  tetszett  későbben  is.  Az 
árva  leányt  addig  sanyargatták  szívtelen  gondviselőji,  míg  megszökött; 
útját  Londonnak  véi'e.  Öszvetalálkozik  vele  útjában  egy  fiatal  ember, 
llammond  ,  ki  ekkor  Canihridgeben  tanul t ,  's  a'  szép  és  fiatal  hölgynek 
azon  ajánlást teszi,  öltene  férj fi  ruhát  's  menne vele  Cambridgebe.  Azonban 
a'  legény  nem  sokára  Londonba  utasitá  's  ajánlá  kedvesét;  holott  ez  még 
kétszer,  de csak  igen  rövid  időre,  volt  férjnél.  A'  szükség  irói  tehetsége 
használására kényteté,  's  megjelent ő  maga is  a'  színén. Később  Centlivre,  a' 
királyné  szakácsa, vévé  el  ;  kimúlt  1023.  C.  assz.  comoediájiban  nagy  az 
elevenség,  vigság  's  leleményes  fortély. „The busy bodyil, „A bnld 
ttroke for a  wi/íe",  ,, The wnnder ! a womann heeps a secret.'",  's „fía
7nesterit  felette  nagy  tapssal  fogadtattak  's  mulatnak  még  m a i s ,  noha az 
írásmód  bennek  nem  csinos,  a'  characterek  nem  épen  egyek  és  valók, 
's  a'  tiszta  erkölcs  rajtok  néhol  megütközik.  (Az  utóbbi  az  angol  régibb 
vígjátékok  köz  hibája).  Maga  az  asszony  szélit],  de e lmés ,  eszes,  ügyes 
és  tudományos  volt.  S tee le ,  Uowe,  F a r q u h a r ,  Hudgell  barátjai  voltak; 
de  egyfversben  fHomer  fordítása  ellen)  megsérté  Popeot,  's  ez  viszont 
Dunniadejában  ő  vele  méltatlanul  bánt.  —f— 

C K N T O ,  latán  s zó ,  eredetikép  különbféle  öszvefüzött  szövemény, 
Lessing  észrevétele  szerént  a'  harlequin  ruhája  e'  név  a la t t : mirni ren
iirului  már  Apulejusnál  előjő.  Kölcsönözött  értelemben  olly  költeményt 
jelentett ,  melly  másokra  emlékeztető  versekből  készült.  Legszorosb 
értelemben  eeyébként  a'  cento  által  olly  rossz  mivet  ér tet tek,  melly 
különbféle  költők  verseiből  közbeközbe  egyes  ujolag  készült  versekkel 
megtoldva  fiizetett  öszve.  Nagy  mivészségnek  tartatott  idegen  sőt  kü
lönbnemii  verseket  ugy  öszveolvasztani,  hogy  egy  egészet  tegyenek,  és 
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igy  már  régen  voltak  virgilitisi  centók  (Centones  Virgiliani),  nicllyeknek 
versei  többnyire  Virgiliusból  kölcsönöztettek  ,  Ji.  o.  Atisoniiisnak  egy 
lakodalmi  versezete,  valamint  Homerus  verseiből  öszveíiizött  költemé
nyek  is  (Homerocentones). IS. L. 

C E.N r R K  (le,  középpont),  a1  franczia  követek  kamarájában.  Az  an
gol  alsó  házban  már  a'  b e y  elrendelése  is  ugy  hozza  magával,  hogy 
a'  tagok  csak  két  felekezetre  oszolhatnak  ,  ministeriekre  t.  i.  és  ellen
kezőkre  (oppositio),  mert  a'  padok  a1  terem  két  oldala  mellett  njulnak 
e l ,  középen  pedig  tágus  köz  van.  A'  franczia  követek  kamarájában  fél
kört  formálnak  a'  padok,  szemközt  az  elölülővel  ,  \s  középen  csak  kes
keny  hézag  van  bagyva  ki  és  bejárásra.  Magok  a'  ministerek  nem  a' 
követek  közt  ülnek  ,  mint  Angliában  ,  baneni  a'  bal  oldal  legelső  pad
j á n ,  a'  középpont  mellett.  Angliában  a'  ministeriiun  a'  többség  közép, 
pontja  ;  a'  kik  pedig  ellene  szavaznak  ,  azok  mind  az  ellenkezőkbe/,  áll
nak ,  ha  még  olly  különböző  nézetek  uralkodnak  is  köztük.  Francziaor
szágban  a'  két  főfelekezet,  a'  régi  és  az  nj  időé,  áll  cg) más  ellen, 
függetlenül  a'  ministerektől  ;  a1  mi  által  lehetővé  teletik  ollyan  minis
teriumnak  hosszabb  ideig  fonálihatni,  melly  ,  mint  az  eddigiek  mind  t 
egy  felekezethez  sem  tartozik  elkatárnznttan  ,  kanom  magát  lüggetlon
ségben  akarja  tartani  a'  pártoktól.  ^Nehezen  ve/.é]  lett  még  valaha  egy 
illy  gyűlést  (akar  sena tns t ,  akar  országos  iőuiak  tanácsá t ,  akar  Lö
vetek  kamaráját)  csupa  belső  meggyőződés;  hanem  az  egyesek  saját 
ő %  ;ite  véleményeik  által  nyert  szavak  ollyanokkal  szaporulatiak  meg, 
kiket  arra  önhasznok  keresése  biit.  Ez  az  oka,  bog}'  Francziaország
ban  's  Angliában  csak  csekély  mértékben  (majdnem  csupán  a'  bírákra 
nézve)  jiilietcít  divatba  azon  ok fő  ,  bog}'  a'  status  tiszlviselőji  szabad 
kény  szelént  ne  bocsáltalbassanak  el  ;  a'  többi  statiisbivalalok  mind  a1 

ministerektől  függnek  's  csak  olly  feltétel  alatt  adatnak  a1  tisztviselők
nek  ,  hogy  mindég  's  minden  vonakodás  nélkül  szavazzanak  a'  minisle
riummal.  Ezek  a1  franczia  követek  kamarájában  még  helyeikkel  is 
szítnak  vezetőjikhez  's  a1  legközépső  padokat  (le  centre)  foglalják  el. 
I t t  vannak  tehát  a1  praefectnsoi.  ,  a'  status  ügyv.  djei 's  a  többi  or
s.záglási  tisztviselők  ,  kik  nem  meggyőződésből  ,  hanem  hivataloknál  fog
va  gyámolitják  mindéga,'  minisíei  ok  javalatit.  Ezekkel  egyesülnek  azok, 
k i k ,  mint  Decazes  ininistenuma  alatt  a'  D»CTfUX.i  RKK  (1.  e.J  cselek
vének  ,  mind  a:  két  főpárttól  függetlenül  állnak  a1  középen  's  belső 
okokból  szavaznak  a'  minisleiekkel.  (A1  Viliéle  minislorinni  alatt  a'  Do^ 
ctrinaire.k  majdnem  mind  ál  nienlek  az  ellenkezők  ha!  oldalává.)  Pe  mi
vel  a'  saját  vélemény '»  a'  külső  viszonyok,  m c i h i k  amazt  gyakran 
határozzák  m e g ,  csak  ugyan  mindég  megtartják  jósaikat  :  a /ér t  még  a' 
középponton  sem  lehet  a'  pártok  nagy  öszveülídését  egészen  elnyomni; 
minél  fogva  az  is  jobb  és  ha!  oldalra  oszlik,  \s  a'  ministeri  közös  alap
szintéi  különbféle  árnyéklatokon  által  a1  legvégső  jobb  és  bal  oldal  leg^ 
elevenebb  pártszinéig  terjed.  Ebből  világos  ,  hogy  valami  nagy  cszü  CIII
ber  nehezen  áll  önlétüségének  illyen  feláldozására  ,  's  ugyan  azért  illye
neket  a1  középpont  csuk  azon  részében  kereshetni ,  inolly  belső  okokból 
zárakozott  oda.  >'«. U. 

C K  s T  u  n  i  A  ,  száz  emberből  álló  osztály.  Ezen  felosztás  a'  Ko^ 
maiaknál  igen  szokásban  volt,  '»  áltáljában  bizonyos  s/ámu  ,  ántl'ár  nem 
épen  száz  emberből  á l l ó ,  osztályt  jelentett,  Így  centin  iáknak  hitiák  a1 

hadi  seregnél  azon  osztályokat,  niellyekre  szakadtak  a'  romai  légiók, 
a'  népnél  azon  szakaszokat  ,  mellyek  annak  Servins  TnlMus  behozta  hat 
o s z t á l y t  t e l t ék ,  "s  millyen  nyolc/van  volt  az  első  üsztalv kan,  hova  a1 

lovagok  18  centur'ája  is  j á ru l t ,  a'  három,  következő  osztály  mindenik 
hnsz  husi!  cenjuriából  ,  az  ötödik  harniinczkól  ,  a"  hatodik  csak  egyből 
állott.  A'  nyilvános  >á'asztásokban  pedig  centnriák  szelént  szavazott  a' 
nép.  (' .  O.KSU..) 
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C K . S T U » I Í K (magdebtirgi). E' névvel az első, nagyobb kiterjedésű egy
házi  történeti  munkát,  mclly  protestáns  férj fiáktól készült ,  az  okon  ne
vezik  ,  mivel  centuriákra  (századokra)  van  kötetenként  felosztva  's  első 
dolgozóji  Magdeburgban  éltek.  Itt  veté  meg  elébb  is  F i . t cms  M á t y á * 
(1.  e.)  1553  a'  munka  tervét ,  mclly  szerént  az  evangelica  hitnek  az  első 
Keresztények  tanításával  való  megegyezését  's  a'  catholica  egyház  elté
réseit  ugyan  ezen  régi  keresztény  hittói  történeti  kútfőkből  akará  meg
mutatni.  VVigand  János ,  Judex  Mátyás ,  Fabef  Hasilius,  Corvinus  An
drás  és  llolzhuter  Tamás  vevének  rés/.t  a'  munka  kidolgozásában  és  s/.er
ke/.tetésében,  's  az,  több  tudósok,  nagyok  's  protestáns  fejedelmek  által 
segélve,  latán  nyelven,  líasclben  1559—74  13  tol.  kötetben  jelent  meg. 
Magok  a'  C e n  t  ur  i  a  t  o  ro k  (az  első  dolgozók)  csak  1300ig  vivék  le 
benne  a'  történeteket.  Ujabb,  de  csak  a'  6ik  századig  menő  kiadása 
jelent  meg Nürnbergben  1757—65  Banmgarten  és  Semler  által  6  kötet. 
4.  Jó  kivonatot  készite  belőle  Osiander  (Tübing.  1592—1004,  9  köt.  4.) , 
mellynek  ujabb  tübingeni  kiadása  (1007  és  1008,  négy  bő  kötetben  4.) 
a*  14—ló  századot  is  magában  foglalja.  Ezen  fontos munka  ellenébe  t é 
vé  1Í4ROS1TIS  (I.  e.)  „Auualisait'1.  —t— 

C K P U Í I , v s,  Creusáiiiik  vagy  mások  szerént  a1  phocisi  királynak, 
Dejoneusnak,  és  Diomedének  fija,  l 'rocris  férje.  Igen  szép  ifjú  lévén, 
szemébe  tűnt  Aurorának,  ki  őt  megszerette,  's  mindjárt  Fro
crissal  öszvekelése  után  egy  vadászat  alkalmával  Hymettus  hegyéről  el
rabolta.  Cepbalus  megvetette  az  istenné  szerelmét,  ki  őt  el  is  bocsá
totta  magától  azzal  a'  jövendöléssel,  hogy  fiatal  feleségével  szerencsétlen 
fog  lenni.  Kzen  jövendölés  miatt  Cepbalus  féltékennyé  le t t ,  feleségét 
próbára  tette  's  ezt,  minthogy  a'  próbát  nem  állotta jól  k i ,  sok  szemre 
hányassal  illette.  Utóbb  l'rocris  maga  féltette  férjét  's  azt  vadászása 
közben  egy  bokorból  meg  akarta  lesni  ;  midőn  Cepbalus  a'  bokor  felé 
közelítvén,  abból  zörgést hallott,  mellyet  valamelly  vad  által  okozott  zör
gésnek  tartván,  l'rocrist  vad  gyanánt  agyon  szúrta  és  későn  vette  észre 
táveilesét.  Procris  mindjárt  megholt.  Cepbalus  pedig  az  Areopagus  által 
Görögországból  számkivettett  vagy  mások  szerént  bujában  magát  ugyan 
azon  dardávai  keresztülszúrta. K. J. 

C  K u A c c  ti  i (Jósef),  nevezetes  szobrász  volt  Komában ,  de  kiütvén 
a1  franczia  revolutio,  politicával  cserélte  fel  mivészségét.  1799  az  uj  köz
társaság  leghevesb  pártos!  közé  tartozott.  Visszallván  a1  pápai  uralko
dás  ,  kénytelen  volt  Itoni;ít  elhagyni  's  Francziaországba  men t ,  hol  aat 
első  consnl  biisztje  készítését  bizta  reá.  De  C.  csak  honja  elnyomóját 
lattá  Napóleonban  's  öszveeski'idt  ellene  a'  magával  egyenlő  nézetű  fran
czia  ifjú  mivészekkel,  kikkel  Romában  mulattokkor  esmerkedett meg.  Oct, 
10.  1809  fogták  el  az  operában.  H a l á l r a í t é l t e k ,  's  Jan.  31.  1801  nagy 
állhatatossággal  lépett  a'  vérpadra.  C.  Canovának  tanítványa vo l t , ' s benne 
sokat  vesztett  a1  mivészség.  I. 

C  K  K ti un  us  ,  háromfejű,  kigyószőrii  kutya ,  mellj'et  Typl io ,  az 
fgft  ostromló  óriások  le^rettenetesebbike,  lichidnával  nemzett.  Uga
tásától  az  egész  alvilág  re t teget t ,  's  ha  száz  lánczárói,  mellyekkel  meg 
volt  kötve,  elszabadult,  még  magok  a1  Fúriák  sem  birtak  vele.  A'  Tar 
tarosnak  vagy  holtak  országának  kapujánál  őrt  állott  's  a'  bemenőknek 
hízelkedett,  de  a'  ki  vissza  akart  menni  ,  azt  tüstént  elnyelte. K. J. 

C K n K  >  r.  i A.  Így  neveztetnek  Ceresről,  a'  mezőnek  és  földmiveléi
nek  istennéjétől,  résszerént  a'  mező  termései,  résszerént  pedig  a'  Cerei
nek  szentelt  innepek.  ( i . .  C'KHI,:S.) K. J. 

C K I I K S ,  Görögül  Demeter  vagy  Deo.  Értetik alatta  a'gyümölcsöző 
föld.  l'jry  képzeltelett  és  ábrázoltatot t ,  mint  a'földmivelés'  feltalálója, 
(Imimét  gabonu.szárra)  és  gabonakiibísszal  ékesked ik )^  egyszersmind  mint 
a'  polgári  társaság  alkotója  ,  ki  a'  széllelkoborló  Vad  népeket  földniive
léslicz  's  az  által  l'gy  helyben  lakáshoz  gzufctatta  és  így  nekik  szelídebb 
erkölcsöket,  saját  birtokot  és  védelmező  törvényeket  's  hazát  adott. 
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Cronosnak  és  IUieáuak  leánya  vol t ,  Siciliában  született  Enna  vámsától 
nem  messze ,  mi  által  ezen  tartománynak  termékenysége  jelentetek.  Zevs 
vagy Jupiter  Proserpinát  nemzette  vele,  kit  az  alvilág  urának  számára 
szánt.  Plnto  el  is  rablotta  ezt.  Ceres,  az  Aetna  hegyénél  fáklyát  gyújt
ván,  sárkányoktól  húzatott  kocsira  ül  's  az  egész  foldcf  bejárja  leányát 
keresve,  de  minden  fáradsága  soká  haszontalan.  Celeust  is  meglátogatja 
Eleusisben,  ki  őt  nagyon  szívesen  fogadja  's  elmenetele  után  neki  tem
plomot  és  oltárt  szentel ;  Ceres  pedig Celeus  ttjának,  Triptolemusnak,  aján
dékozza  a'  sárkányos  szekeret  's  a'  búzának  addig  esmeretlen  becses 
magvát  is,  hogy  azt  elhintvén,  az  istennek  áldását  az  emberek  között  az 
egész  földön  terjessze.  Végre  Heliosnak  mindent  látó  szeme  meg
tudatta  vele,  hol  legyen  kedves  leánya,  kit  is  az  Orcustól  haragosan 
visszakíván.  Jupiter  reááll  a'  kérésre  azon  feltétel  a l a t t ,  ha  Proser
pina  Plútónál  még  semmit  nem  evett.  Azonban  minthogy  ez  már  annak 
gránátalmáját  megízlelte,  azért  csak  arra  nyert  engedelmet,  hogy  az 
fsztendönek  csupán  fele  részét  tölthesse  a'  felső  világon.  Minekutána 
Ceres  leányát  megtalálta,  visszavette  azon  átkot,  mellyet  elébb  a1  földre 
mondott  va l a ,  's  a1  föld  azonnal  uj  életet  és  termékenységet  nyert , 
las ion ,  ki  Creta  szigetében  a'  földniivelést  elkezdette,  vele  Plutust, 
a1  gazdagság  istenét,  nemzette.  Mind  ezek  és  effélék  a'  földmivelés 
feltalálását  's  elterjesztését  jelentik.  Ceres  hasonló  felséges  ábrázattal 
's  méltóságos tekintettel  képeztetik,  mint  Juno  ,  csak  valamivel  szelídebb
nek  ,  's  a'  diadema  helyett  kalászkoszoru  vagy  néha  pántlika  látszik  fe
jén. K. J. 

C R R I N ' T H U S ,  1.  G N O S T I C I J S O K  és  C  H  I  r,r  A  S  M V  S. 
C K I H I I O Í Í I (Michel Angelo), képiró ' . szül. Romában 1602. Elejénte 

csatafestést  gyakor la ,  's  innen delle hataglie  mellékneve.  Későbben  van 
LAAR  (I.  e.)  nmeinek  láttára  ébredt  fel  szunnyadó  talentuma, 's  ezen  mi
vészt  kezdé  utánazni  :  e'  miatt delle 6am6oceiate  nevet  nyert.  Nemesb 
stylusban  irt  képei  hijányosak;  a'  bambocciadokban  mester.  Mivei  keleté 
gazdaggá  t évé .  de  fösvénység  foszti  meg  élete  kényelmeitől.  Megholt 
1660.  '  ,  / . 

C E R T E  P A i t i l K [charte partié  , charierpatly, charta parfila"), 
eredetileg  írásba  foglalt  's  olly  formán  készített  egyezés,  hogy  a'  két 
példánynak  ketté  vágatni  "s  azután  ismét  öszveilleni  kellett ,  ha  bizonyí
tásra  akarták  használni.  Most  a1  tengeri  kereskedésben  az  a'  kötés  ne
veztetik  í g y ,  mellyre  a'  hajó  egész  terhe  vagy  annak  egy  része  felől  a1 

hajó  tulajdonosa  és  a'  portékakiildő  lépnek  egymás  között.  Ebben  vilá
gosan  kitétetik  a'  portéka  berakatásának  ide je ,  rendeltetése  helye,  a' 
hajóbér  's  a'  visznnos  kárpótlás  ,  mellynek  akkor  van  he lye ,  ha  az 
egyezséget  az  egyik  vagy  másik  fél  meg  nem tartja. 

C E R T I F I C A T I 0 , 1. 1 D K Z K S. 
C E R T I O R A T I O  (törvényes  utasítás"),  oktatás  bizonyos  törvényes 

viszonyok  felől,  mellyet  a ' törvények  rendelése  szerént  nénielly  törvényes 
cselekvényeknél  kell  tartani  ollyanok  e lő t t ,  kikről  fel  nem  tehetni,  hogy 
az  Hlyen  viszonyokat  esmérik.,  például  valamelly  kinyilatkoztatás,  lemon
dás  vagy  nyugtató  levél  foganatjáról  's  az  Ítélet  ellen  használható  óvó sze
rekről.  Ha  elmulasztatik  az  illyen  törvényszabta  u tas í tás ,  az  utasítás 
szükségében  lévő  fél  kikelhet  adott  kinyilatkoztatása  ellen,  's  a'  henye 
biró  az  okozott  kárér t  felelni  tartozik.  Z*. G. 

C E S I I T T I  (Giuseppe Antonio  Joachimo),  szül. Turinban Jun.  13.  1738 
Tagja  volt  Jézns  társaságának,  mellynek  eloszlatását  felülélé  ,  's  egyike 
a'  mondott  szerzet  leghiresb  tanitóji  közül  a1  lyoni  collegiumban.  A ' Je 
suiták  mellett  irt  apológiája  nem  kevéssé  vonta  magára  figyelmét  a'  kö
zönségnek  's  különösen  a'  dauphin  kegyét  szerzé  meg  neki.  Már  koráb
ban  két  beszédet  ada  nyomtatás  alá  :  „A1  kettős  viadalokat  gátolható  esz
közökről ' ,  és  „Az  okokról  ,  miért  az  ujabb  respublicák  fel  nem  érhetik 
fényeket  a 'régieknek'4 ;  melly  utóbbi  a'd'ijoni  academiától  jutalmat  nyert. 
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C.  Parisban  volt ,  midőn  1789  a'  néplázadás  kilobbant.  Gondolkozása 
módja  's  tala'n  az  i s ,  hogy  magát  bosszulhassa  némelly  csipkedésekért, 
mcllyeket  mint  védőjük  a'  Jestiitáknak  tapaszta l t ,  lehete  oka  heves  buz
gólkodásának  a'  dolgok  uj  rendje  mellett.  Szoros  öszveköttetésben  álla 
'Mirabeanval's  ennek  részére  sokat  dolgozott.  Egyébiránt  több  alkalmi 
Írásokat  bocsiita  napfényre,  mellyek  közt  nevezetes: .,Wlémnire tur In 
nécettitc des contribuliun* palrialiques":  1791  tagja  Ion  a'  törvényhozó 
testnek,  kevéssel  aznta'n  ,  hogy  Sz.  Enstach  templomában  Mirabeau  felett 
halotti  beszédet  tartott.  Fáradhatatlan  munkássága  sietteté  ha lá lá t ,  melly 
Febr.  2.  1792  történt.  A'  párisi  tanács  egy  titszát  neveze  róla. B.V. 

C E R V A N T E S  S A A V K D R A  (Mignel) ,  a '  költés  legdicsóbb  marty
rainak  egyike  ,  szili.  AlcaladeHenaresben  Oct.  9.  1547,  a'  honnan  7 
esztendős  korában  szillejivel  Madridba  köllözék.  Vagyontalan  szüleji  k í 
vánságának  ,  hogy  kenyértndományt  válasszon  ,  meg  nem  felelt;  mert 
győzhetetlen  ösztön  vonzá  már  gyenge  korában  a'  köl téshez;  elégiák, 
roinanczok,  sonettek  és  egy  pásztori  román  „Filena44  költői  erejének 
első  teremtései.  Ezen  hajlandóságának  szentelé  jntalmatlanul  élte  legszebb 
éveit;  szükség  kinszerité  a'  22  esztendős  ifjút  hazáját  elhagyni  's  kenye
rét  idegen  földön  keresni.  Olaszországba  ment  's  Romában  Aquaviva  Giu
lio  cardinalisuál  komornok  lett.  1570  olta  a'  pápai  hadvezér  Colonna  M. 
A.  alatt  katonáskodott  's  a'  Törökök  és  afrikai  tengeri  rablók  ellen  ki
tűnő  vitézséggel  harczolt;  a'  lepantoi  ütközetben  bal  kaiját  elvesztette. 
Később  Nápolyban  fejedelme  szolgalatjába  lépett;  1575  hazájába  vissza 
utazván  ,  Arnant  Mami  nevii  tengeri  rablónak  fogságába  esett  és  Algír
ban  mint  rab  adatott  el.  —  Hét  évig  nyomorgóit  ezen  fogságban,  melly 
mindazáltal  magas  lelkét  nem  csak  le  nem  verte ,  hanem  annak  minden 
erejét  még  inkább • nevelte. Vincente de los Rios , Cervantes legjelesebb 
életirója töbh merész, de nem sikerült terveiről , mellyek szabadsága 
visszanyerésére i rányzottak, teszen említést. 1580 rokoni és baráti ki
váltották , 's igy 1581 elején ismét Spanyolországba érkezett. Ez idő ol
ta csendesen megvonva egyedül Musájinak élt. Apadhaílan lelki termé
kenysége, szélesen kiterjedt képzelnie, helyes elméssége és szivei szeszélye, 
mellett — ére t t , t iszta, éles ésszel és ritka practicns világ és em
beresmerettel bíró férjfitól a' közönségesnél többet várni természetes ; de 
az e" részben gerjesztett várakozásokat ritkán haladja meg valaki ngy, 
mint Cervantes. Egy pásztori románnal „Ga la t ea" ( 1 5 8 4 ) , mellyben 
kedvesét inneplé, nyitá meg nj költői pályáját 's kevéssel ennek meg
jelente ti'án megházasodék. Megszaporodván ez által költségei, hogy 
költői munkássága által többet szerezhessen , játékszínre fordította azt 
's tíz év alatt mintegy 30 drámát készí te t t , mellyek közt „Numsnc ia" 
czimii szomorú játéka magas ere jére , merész előadására és mesteri ki
dolgozására nézve feléri Aeschylus mnnkájit. Nem olly szerencsés va
la a' színjáték egy másik, a' Spanyolnak igen kedves nemében, melly 
snkképen egymásba szőtt intr iguek, kalandok és csudák keveréke. E' 
körben felülhaladta Lope de Vega; 's ez lőn oka , hogy Cervantes, el
kedvetlenedvén, a' színjátékról egészen lemondott. 1594—1599ig Sevil
lában egy csekély tisztség jövedelméből eléír szűken élt. Tíz év múlva 
ismét mint iró lépett fel és pedig azon körben , melly szellemének tö
kéletesen meefelelt, 's olly munkával , melly halhatatlanságra emelte 
nevét, „Don Qnixote" vala ez. Cervantes ezen munkájával hazafijai Íz
lése és gondnlknzásmódja javítására czélozott ; ama' kalandos, hősszel
lemnek 's a' vitézrománok olvasásából eredt rossz következésinek akart 
véget vetni. Első része megjelent 'd elejénte kevés részvéttel , de kis idő 
múlva teljes javalattal olvasták 's későbben nem csak a' Spanyolok, de 
az egész mivelt Európa is. Kerestek ugyan nllyast e' munkában, mit 
szerzője nem akart vala adni , részént valóságos hősrománt , részént 
esmért szemének ellen intézett . gúnyos kifakadásokat; de a' csalódás 
ki tünte, mint más esetekben tör ténik, a' javalást nem tet te kisebbé. Hi
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sEem  ez  mindenhol  az  igaz  poesis  ha tása ,  hogy  észrevétlenül  nyer  meg 
's  tart  lekötve  sziveket.  Melly  igazan  poétái  genius  lelkesítő  Cervantesi, 
„Don  Quixote'nál  egy  munkája  sem  mutatja  inkább,  holott  prosai  czél
ja  's  egyoldalú  gúnyos  irányzatja  sem  gátlá  a'  leggyönyörűbb  mindenfelé 
szétáradó  költői  kifejlést.  Akarmelly  szempontból  tekintsük  e'  dicső  mi
ve t ,  tul  nem  haladtatüti  példány  előttünk.  Mint  román,  ezen  nem  ki
ránatit$>z  képest  ,  egész  élte  folyamát  ábrázolja  egy  külön  lénynek, 
mellyben  csudálatos  történetek  által  nyilatkozik  saját  természete;  's  mi
ke'nt  ábrázolja  mind  ezt!  Az  álrománticát  eldönteni  tülekedvén,  maga 
valódiromános  szellemtől  van  egészen  á l thatva;  a1  valótlanságot  eldönt
vén  ,  maga  teljes  élet ,  teljes  igazság;  a'  botorságot  fenyítvén,  játs/.va 
tttr.i  bölcseség  tükrévé  a'  teljes  bolondságot.  Melly  mozgatag  élet  min
den  tagban!  Melly  hü  characterek  !  A'  történetek  melly  gazdagsága! 
A'  legérdekesb  helyzetek  melly  bősége,  melly  különfélesége!  Melly  ini
vészet  és  bölcseség  kapcsolatj okban!  A'  világnézetnek  mennyi  mélysége! 
;S  e'  mellett  ama'  ki  nem  mondható  gyengédség  ,  ama'  kel lem,  melly 
mosolygó  tavaszként  terjeng  az  egészen  ,  ama'  könnyüség,  mi  által  az 
egész  önmagától  támadtnak  Játszik,  ama'  végtelen  világosság,  végtelen 
mélysége  mellet t ,  nemében  e'  mivit  egyetlenné  teszik.  Innen  az  a'  sa
játság,  hogy  legmivéltebbnek  szintúgy  tetszik,  mint  képzetlennek  ,  ámbár 
a'  felszinség  nem  sejti  mélységét.  Ekkép  ezen  munkáról  szoros  értelem
l e n  lehet  elmondani,  hogy  a l t a l á n y o s  volt  a '  j ava la t ,  mellyel  fogad
ták.  De  mivé  szerencséjében  a :  költő  nem  részesült  ' s ,  mint  elébb,  feled
re  maradt.  Hijába  törekedett  állapotján  javítani  ,  's  visszavonult  szelle
me    's  szegénységével  a'  szerény  büszke.  Több  év  múlt  vala  el,  midőn 
ismét  publicum  elejébe  lépett;  elébb  12  novelláját,  mellyek  a ' B o c c a c 
cioéi  után  legjelesbek  (1013}  ,  azután  „Utazását  a'  .Parnassusra ,"  mel
lyel  nemzete  Ízlését  akarta  nemesíteni ,  bocsátá  közre,  1015  pedig  8  uj 
•zinjátékot intermezzóstul , de egykedvüleg vette ezen munkajit a' közön
ség. Irigység támadta meg azalatt érdemeit , 's ellenségei még literatú
rai feledékenységbe is törekedének visszatolni a' méltatlanul elhagyottat, 
mire „Don Quixote" hijába várt folytatása szolgált ürügyül. Egy esnie* 
rét ien, Alonzo Pernandez de Avellaneda álnév a la t t , adta ki „Don Qui
x o t e " második részé t , tele szidalmakkal Cervantes ellen. Több környiil
ményből kitetszik, hogy ezen keservet mélyen érzette a' költő ; de fénye
sen meg vala bosszulva e' méltatlanság, midőn ,,Don Quixote" folytatá
sa 1615 megjelent; utolsó munkája volt e z , melly éltében láta világot; 
mert ,,Perisiles és Sigismunda" nevű románját halála után adták ki. Vég
ső Ínségben érte volna a z , ha utolsó életéviben gróf Lemos pártfogasá
ba nem veszi, a' mi Buttler sorsától megmentette ugyan , de éltének hü 
t á r s a , a' szegénység, siriglan hive maradt. Mh. Madridban, hol végesz
tendejit é l te , Apr. 23. 1010. HUlt testét pompa nélkül temették e l , 's 
nem jeleli sirkő hamvait. Írói nevén kivül vi téz , erőscharaoteril 's egye
nes férjfi hirét hagyta fen, ki nemes szabadlelküséggel és igazán itélt 
saját 's idegen hibákról. — ,,Don Quixote" kiadásai közül a' Pellicerét 
különösen becsülik (Madrid 1789 8 köti).) Ujabb kiadás a' „Oiras exco
gidas. Nueva edicion classica arreglada, corregida con tintás histnricas, 
gram. y crtic per Dr. A. (•. Arieta" (Paris 1827,) 10 köt. Don Quixo
t e " o t 'egyebek közt Bertuch (1781), Tieck (Berlin 1709) és Soltau (Kn
nigsb. 1800, ujabb kiad. Lipcse 1825) fordították németre; novellájit Sol
tau (Königsb. 1801). Cervantes életét megírta Navarrete (Madrid 1819); 
megvan ez az emiitett Ohras exeogiűas" első kötetében is. L. e. is: 
J'.'pirilu de M. Cervantes, ti filozófia de esta singular ingeitio 'sat, 
(Paris 1827.) 

C s s t m (Antonio) , olasz folyó beszédű i ró , szül, 1702hen Vero
nában. Rgyházi létére megkülönböztette magát a' sz. ékess7.ólásnán. Több 
academin 'a ezek közt főké]) a' della (rttsca felvette tagjául. Egjéb 
Diiinkiiji közt leginkább nevezetesek: 1, Novelláji , m c l K c k e t tisztái 
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nyelven  irt  's  azokat  indulat,  hír  festése*  elerenaég ét  kellem  ajánl  ;  2) 
„Le giuntc al vocn/mlario della  Cri t íea".  Kéért  ugyan  azon  academia 
igy  dicséré  meg:  Ex  a'  valóságai  herculesi  munka  örökké  él  a'  maradék 
szájában.  Vannak  versei  is.  Mh.  Ravennában,  1828. Dübrenlei (iáőor. 

C K S A R O T I ' I  (Melchior  abbate  ,  Demosthenes,  Ossian  és  l lomerus 
olaszra  fordítója,  szegény  nemes  házból  szül.  1730ban  Paduaban  '• afi 
ottani theol. seminariiimban tanult. A' két régi tudós nyelvet jól magáévá 
tette. A' niathesis nem vonta, az a' philosophia sem, mellyet a' semina
rium tanita, mert azon bölcselkedő lelket, a' mi írásaiban é l , Charron 
„Trailé de sagesse" munkájából fogta fel és Toaldo hires csillagvizsgáló 

társaságában, kit Socratesének hivott. Serninariumánál hamar kinevez
tetett rhetorica tanítójának. Szép tudományi munkájit Voltairetől „Mart 
de Cí ' íar" és Mahomet fordításával kezdé meg 's 1762 kiadta ezen érte
kezéseivel: „Sopra il dilctlu delhi tragédia1'' és„Sopra forigine e iprn
gressi deli' arte pnelica.ií Az elsőbb jól sült el, a 'másodikat később maga 
is elvété, 1700 olta a1 Grimani ház gyermekeit nevelte Velenczében. I t t 
csmerkedék meg Sackville Angol által a' csak akkorban kijött Ossiannal. 
Néhány töredéket fordít az előtte olaszra, 's azok ugy elragadják, hogy 
egyszeribe angolhoz fog, mert neki Ussiant, az övét, fordítani kell. Nem 
telik belé hat hónap 's készen áll rimetlen jambusokban egy rész fordí
tása , melly az olasz föld szép liteiaturajában uj világul tünék fel. Ugyan 
azon lord S tuar t , kinek Macpherson angol fordítását a jánlá , adott költsé
get az olasz kinyomtatására is 1703, midőn Paduában ki is j ö t t , ' s a ' p é l 
dányokat Cesarotti mind ajándékul kapa. Bámulva olvasta az olasz föld 
Ossiant 's a' fordítást; azok i s , kik a' caledoniai bárdot nem hihetek 
Fionghal fijának, eredeti gyanánt nézték. A'versekben ha rmónia , 's lelket 
ujat lehelnek, melegebbet az akkori fonnyadt olasznál. Alfieri maga, 
ki csak önnönének akara köszönni mindent, azt írja életében, hogy e' ver
sek első olvasásokkor ,,gli pavqiierono, lo colpirono e /' invasarono'', •'» 
ugy tanulta Ossian lelkét, mint Dante, Petrarca, Poliziano, Ariosto, 
Tasso és Virgiliusét. Egészen mindent, a 'mi t Macpherson napvilágra hoza, 
csak a' második kiadásban ada elő 's a' későbbiekhez 2 értekezését is 
csatolta: 1. „hitorno i Caledoni", 2. „Intarno le conlroversie tulP au
tenticila dei poemi di Ossian. Sok jegyzése többnyire Homerus ellen van, 
kit Ossiannal hátrább állit, 's haragját mutatgatja, hogy a' görög epicus 
tiszteltetése miért megy némellynél egész hatványozásig; hanem épen ő 
meg lealjasittását űzi messze. 1708ban Paduagörög nyelv tanítójának hitta 
meg's most Demosthenes fordításához fogott, 's 0 darabban azt ki is adta 
J774—79ig.Majd e' munkáját: „('orta raginnato della lelteraturagrecal<; 
1781—84, két kötetb. később l l iast , 1787rben. Ezek rő l , mint egyéb 
ninnkájiról, alább. 1779ben Cesarottit a' paduai Acvademia di sciente, let~ 
tere ed arli állandó titkosának választotta a' l i teratura osztályába , 's 
itt 1780—1798ig az esztendei két köz ülésben nagy vigyázattal és ügyes
séggel tette mindég osztálya ninnkájiról jelentéseit. L. ^lielationi acca
demicheíí. Következő czimii jeles értekezése í r ásá ra : „Saggio nulla filo
síifi/i delle lingce applicalo álla lingvu italiana", academiája adott okot; 
eme1 mást pedig: „Uugionamento sulla filosofia del guéto* a' romai Ar
cadiának ajánlotta, midőn az tagjává választaná. 1790ban és 97ben a ' r e 
jinblieai kormány parancsára ezt adta k i : „Saggio sugli stitdjil, mellyben 
a' köz tanítás scholasticai formájúi akar segíteni. Egyszersmind bocsátá 
közre, „Inslruzione <f un cilladino a xitoi fratelli menő instruili" é» 
„Futriotismo illuminalo'1 Elete végéből 10 esztendőt Padna mellett Sel
vaggiano nevű falusi lakjában t ö l t e , mellyet esztendei nagy summáju azon 
jutalom fizetéséből ve t t ' s szépített , a ' m i t számára Napóleon rendel t , ki 
őt mint Ossiánnak, Napóleonnak is kedveltjének, fordításáért mindenkép 
becsülte 's először a1 vas korona rendje vitézivé, azután középkeresztesévé 
is nevezte. Cesarotti ezt ,,f>o?ie«" (H(ómti) eposával igyekezett meg
hálálni. Azt 1807ben adá ki. Rákövetkezett esztendőben megholt 
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Nov.  3,  félbehagyva  minden  munkáji  kiadását,  mellyhez  Pisában  1800 fa
gott.  Folytatta  azután  a/.t  tanítványa  és  széke  elfoglalója,  Barbieri,  1813ig, 
40  kötetből  áll  a'  gyűjtemény  8adb.  így: „Opere complelecí.  Az  1ső  kö
tetb.  van: ^,§uggio sullafilotofia'*  'sat.,  melly  irásasnódjának  védlője,  's  sza
bad  elrakásu  ujitó  lévén,  ellenemond  abban  a'floreuczi  nyelvizsgálók  dicta
torságának.  Kzen  lelkes  Írásának sok dicsérője  ,  sok gáncsolója  lett. Kgyc
diil  Galeani  Napioneuak  ezen  eílenirására  : „DelP usu e  rfe' pregj delta 
lingva lialiana1'  felelt.  A'  2—5  kötetb. „l'oesie di Oss)ari<".  A'  ö—10 
kiitetb.  llias  és  Homerusról  dolgozásai.  Már  első  kiadásában,  (Tinin, 
1790)  sokat  változtatott  a'  hijanyosaknak  nézett  helyeken,  a'  másodikban 
majd  csak  nem  szabadjára  bánt  vele.  Kz  Velenczében jöt t  ki  1795.  Czi
me  , , Ł« murle  rf' Ettore"  "s  egészen  nj  fogásti  ilias.  Csak  felhevült  's 
neki  vakult  dicsérőji  mondhaták  szerencsés  mívűek;  mit  itél  a1  közön
ség,  matatja  egy  gyunyoló  résznietszet,  hielly  Homerus  biis/.tjét  efl'ectált 
franczia  köntösben  ezen  aláírással: nIliade ilutiuna"  tünteti  elő.  A'  17—18
dik  kötetb.  vannak: „Relazioni uccudemic/ie."''  A'19b.  Juvenalistól  8  gúny 
mértékes  fordítással.  A"20—22ikb.  „ f o n ó dellulelleratura grecu.íí  Fordí
tani  akart minden  görög  irót ,  de  e'  rettenetes  munka alatt  csak  nem  megva
kul t ' s  nem  lévén  kedve,  a'  mint  irá,  elveszteni  önnön  szemét a'  tiörögök  szén 
szemei  miatt,  felhagyott  vele.  A1 23—28k  köt.  Demosthenesét  mutatja.  A' 
29—34  kötetb.  különbféle  versei,  fordításai  's  prosaji  állának;  a' hat  utolsó
ban  levelezései.  Eletét  az  említett  Barbieri  Í810  adta  ki  és  Ginguené.  Fen
maradandó  munkájinak  tartja  az  olasz  világ  Ossianját,  a 'ké t „Suggiot", 
és „Supru il dilelto delid Irag".  's ^Leltera  «T un I'adovano ni Ab. 
Deninu1'':  Egyébiránt  Cesarot t i ,  ha  nem  vala  is  a'  legeredetibb  fűk 
egyike,  de  bizonyosan  azon  rendkívül  valók  közül  va ló ,  kik  nj  pályát 
törnek.  Prosája,  mondja  llobhouse,  nagy  iró  tulajdonságait  leheli.  Kép
zetei  mélyek 's  még  is  világosak,  fogása  kényszerittetlen,  a'szavakban  bő, 
periódusai  egybehangzással  gördülnek.  Heves  és  még  is  kecses,  nem  olly 
terjedező,  hogy  unalmas,  nem  olly  röv id ,  hogy  homályos  lenne.  Tré
fája  soha  sem  cs ikar t ,  soha  sem  gonosz  szellemű.  De  ezen  jeles  saját
ságait 'nem  gyéren  setétitik  el  sok gallicísmusai,  mellyeket  magának meg
engede,  's  a z ,  hogy  talentumát  miért  vesztegette  olly  eriticai  's  meta
physicai  tárgyakra,  mellyek  nem  közérdekletüek.  Demosthenesében  re
mekelhetett  volna  ékesszólási  s tylusával ,  's  ő  inkább  a'  Crusca  feszelgő 
's  piomozó  Írásmódját  választotta,  miért?  mert  eredetijét  törekvék  lea
lázni.  Az  igaz,  azt  tar tá ,  hogy  a'  görög  Írókat  inkább  régiség,  mintsem 
belső  velősség  tette  bámulatosakká. Dübrentei Vúhnr. 

C E S I N G K  (János ,  vagy  a '  mint  maga  nevezi  magát,  J a n u s  P a n 
n o n i u s ,  az  Olaszoknál  Ungheretto),  szül.  A:ig.  29.  1432  a 'Dráva  mellett 
Tótországban.  Szegény,  de  jó  nemes  házból  vette  eredeté t ,  melly  ro
konságban  volt  a'  Garázda  és  Vitéz  nemzetségekkel;  a1  honnan  Sokan 
őt  ezekből  valónak  lenni  gondolták,  de  hibásan.  Anyjának,  Vitéz  Bor
baiának,  testvére  János ,  nagyváradi  püspök,  később  eszterganii  érsek ( 

sejdítvén  az  ifjú  különös  elmebeli  tehetségeit ,  jobb  neveltetéséről  kezde 
gondoskodni  's  végre  saját  költségén  Olaszországba  kiildé,  hol  Ferrará
ban  11  esztendőt  töltött  a'  hires  Gúarini  házáná l ,  ettől  vévén  oktatást 
a'  tudományoknak  akkor  esmeretes  körében.  Itt  esmerkedett  meg  Mar j 

tius  Galleottóval,  ki  kedves  tanulótársa és  a'  verselésben  tanítója  volt,  Arofc
zóval  és  az  olasz  föld  több  első  rendű  's  jobb  izlésii  tudósaival;  itt  ir ta 
legelső  költeményeit  már  16  esztendős  korában,  —• Hazájába 1458 
visszatérvén, nagybátyjának befolyása által két esztendő alatt elnyeri 
a1 pécsi püspökséget 's a' tudományokban gyönyörködő Mátyás király 
által annyira megkedvelteti magát , hogy titkosabb tanácsosai közé 
számláltatnék. A' bosnyák hadviseletben 1464 fejedelmét a' táborba 
is kiséré, 's tőle hűségéért engedelmet nye re , birtokaiban akármiféle 
bányát felnyitni; esztendővel későbben pedig Rozgonyi Jánossal I I , 
Pál pápához és több olasz fejedelmekhez küldetek , segedelmet es?
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közölni  a'  Törökök  ellen.  —  Azonban  nem  soká  megfelejtkezck  feje
delme  jó  indulatjáról  és  nagybátyjával  egyetértóleg  Komában  áskálódni 
kezd  ellene.  Sssemélyés  ellensége,  a'  krétai ;érsek,  ezen  inesterkedéseket 
felfedezi  Mátyás  előt t ,  és  ez  hidegséggel  bünteti  a'  két  pap  hüség
telenségét.  Kz  még  jobban  felingerli  büszkeségeket.  Újlaki  Miklóssal , 
Rozgonyi  ltajnálddaí  és  több  nyughatatlan  világi  nagyokkal  tehát  egye
sülve,  Lengyelország  felír  fordítják  szemeiket,  hogy  onnan  Kázmért  hoz
zák  a'  Csehországban  elfoglalt  Mátyás  helyébe.  í)e  ez  a"  dolgot  meg
tudván,  véletlen  és  hirtelen  Magyarországon  terem.  Nyájassága,  kegyes
sége  által  minden  elidegenedett  sziveket  megnyer,  és  a'  pártütés  két  fő
indítója  magára  maradt.  Kázmér  mind  e'  mellett  seregével  1471  meg
jelenik  és  őt  Cesinge  Nyitránál  fogadja.  De  kénytelen  épen  olly  serény
séggel  megszaladni,  a'  millyen  vigyazatlanul  kitette  magát  a7  veszély
nek.  Vitéz  János  elfogatik,  J ános ,  kire  háritá  ez  a'  vétek  nagyobb  sú
lyát ,  Osvát  zágrábi  püspökhöz  szökik  ,  hol  bujában  1472  régén  meghal. 
Testét  a'  pécsi  kanonokok  haza  v i t t ék ,  de  a'  király  haragjától  félvén, 
eltemetni  nem  merték  ,  inig  az,  később  Pécsett  megfordulván  és  a'  dol
got  megtudván,  nekik  az  eltemetést  meg  nem  hagyja.  „ E n , "  iigy  mond 
Mátyás  őket  feddőleg,  „csak  az  élőket  büntetem,  mikor  hibáznak  ,  a' 
holtakra  nem  terjed  haragom."  A'  deák  és  görög  literaturában  ritka 
j á r t a s ság ,  szép  elme,  világos,  az  akkori  idő  előítéletéin  tul  emelke
dett  lélek,  kellemetes,  bájoló  költői  szel lem,  akaratja  ellen  is  kitörő 
hiúsággal  párosodva  bélyegzik  költeményeit ,  ki  nem  elégíthető  nagy
ravágyás  polgári  életét.  Ha  bár  ót  az  arany  kor  latán  kőltőjivel  egy  sor
ba  tenni  nem  bátorkodunk  is  ,  a'  maga  korában  még  i s ,  sőt  az  ujabb 
időkben  is  az  elsőséget  senkinek  sem  engedi  által  és  hazánknak  dicső
ségére  lenni  meg  nem  szűnik.  Hősi  költeményei,  —a ' l egnagyobbik ,  melly 
Magyarország  történeteit  foglalá  magában  ,  elveszett  ,  —  kisebb  be
csnek,  elegiáji  azonban,  főként  pedig  epigrammáji,  a1  latán  költésben 
gyönyörködök  figyelmét  megérdemlik  ;  némellyek  azonban  ezek  közül 
i s ,  mint  a'  buja  szereleni  féketlen  ömledezései,  szabadabb  és  tisztáta
lan,  néha  alacsony  és  mocskos  kifejezésekkel  vannak  fertéztetve.  Kötet
len  beszédben  csak  kevés  és  csekély  becsű  munkáji  szálottak  r eánk ,  fő
ként  sajnáljak  magyar  grammaticájának  elvesztet.  Munkájit  legelőször 
gyűjtötte  őszre  Várdai  Péter,  kalocsai  é r sek ,  Mátyás  király  parancso
latjára,  de  ezen  gyűjtemény  elveszett.  Némellyeket  először  kiadott  Vol
phard  Adrián  Bécsben  1512.  Frobeniiis  János  Baselban  1518.  Ezen  kia
dásokat  bővítették  későbben  maga  Volphard  Adrián  Bononiában  1522. 
Operinus  János  Baselben  1555,  Sámboki  János  Bécsben  1569  és  azután 
többen;  legjobb  és  legtökéletesebb  az  utrechti  kiadás  1784  gróf  Teleki 
Sámuel  által. t Gr. Teleki Júsef. 

C K S/S I ti*, I. Á r . T K N C K D É S . 
C K T n ,  1.  P H i m c i ; s. 
C K T T K ,  a '  hajdani Languedocnak,  mos ta 1  heranlti  franczia  megyé

nek  városa  7000  lak.  egy  a'  földközi  tenger  és  a'  Thau  tava  közt,  niel
lyekbe  a'  nagy  csatorna  ömlik,  lévő  földcsncson.  Bátorságos,  most  igen 
méllyé  csinált  kikötője  a'  St.  Pierre  és  St.  l.ouis  erősségek  által  fe
deztetik.  I.anguedoc  terméseinek  főpiacza  Cetté.  Meglehetős  kereske
dést  űz  gyapjú  ,  pamut  és  selyemmivekkel,  bő r re l ,  gálicczal ,  borral, 
sóval,  olajjal,  buzérral ,  lugsóval,  szardellával,  dohánnyal,  szappannal 
' s a t ;  vannak  Cettenek  ezukor  és  selyemfabrikáji  's  hajósoskolája  is.  Kö
zel  lévő  tavai  észt.  500,000  mázsa  sót  adnak. L—ú 

C E T T O  (Benedek),  szül.,  1731  Budán,  hol  apja  Jakab,  birói  's pol
gármesteri  tisztséget  visele  sok  esztendeig.  Elvégezvén  tanulását,  a'  ke
gyes  oskolák  szerzetéhe  felvétetett,  Veszprémben  és  Nyitrán  ékesenszó
lást  és  romai  régiséget ,  Pesten  philosophiát  és  mathesist,  Debreczenben 
dogmatica  theologiát  tanita;  végre  Caramelli  rasas  lovag  ezeredjében  pap
ságot  visele.  Megholt  Tatán  17S9.  Az  ő  idejében  tudományos  vetéike
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<1«:5  támadott  rala  Dts t r ic i tu é»  P ray  közöli  a'  Magyarok  származása  » 
eleji  felől.  Melly  vetélkedésbe  minekutána  Desericius  bele  hűlt  vulna, 
felfogta  ennek ügyét Pray  ellen  Cetto,  ugy,  hogy  ama'  Két  tudós  ember  Írá
saiból  a'  nevezett  tárgyat  illető  értekezéseket  's  okoskodásokat  olly  ren
be  szedné,  a'  mellyben  az  egyik  a'  másikra  válaszol,  és  hozzájuk  adná 
a'  maga  észrevételeit  rs  okoskodásait  illy  czimil  könyvében: .,Jnscj>/ii 
Jnnncentii jJesericii, Hiingari •Silriensii', et (ieurgii i'ray, H. J. Sa
cerdotis. Ditserlatiunct ita ml/eclae, itt urg muciit <i argumenlit e.vci
jiianiiir"  V.  darab.  Az  I  és  II.  Kalocsán  1708  fol.;  a'  III.  Pesten  J771  fol.j 
a'  IV.  Pécsben  1770,  8;  az  V.  ugyan  ott  1781,  8.  Ehhez  járul: Hene
dicli Célt'), clerici reguláris e Sc/tulis l'iis, Sitfeatiujtí imjjosiur.av at
serlue  (Pesten  1787). FúOri l'úl. 

C K I J T A  (ccpta),  a'  fezi  királyságnak  Afrika  partjain  egy  föld
esucson  fekvő  városa,  Gibraltárral  szemben,  7400  lak.  egy  püspökkel,jó 
erőséggel.  M15  a'  Portugáliák  foglalták  el  ezt  a'  várost.  Portugállal 
1570  II .  Filep  spanyol  királyé  lett  's  az  1040  történt  revolutióig  Spa
nyolország  alatt  is  maradt.  Az  1068  kötött  békeségben  Portugál  a'  Spa
nyoloknak  eugedte,  kik  azt  kereskedésre  's  a'  gonosztévők  és  számkivet
tettek  oda  szálitására  használják. L—«. 

C K V A  (Tamás)  1648ban  szül.  Mailandban;  megholt  1737.  Ez  az 
olasz  Jesuita,  ugy  mond  Eessing,  szintolly  derék  mathematicus  volt,  mint 
jeles  köl tő ,  's  k ö l t ő ,  nem  verselő,  a'  mint  ez „l'uer Jetiit1''  czimil 
latán  költeményéből  kitetszik  ;  ámbár  ő  maga  ezen  darabot  inkább  játszi 
hősköltcméiiynek,  mint  valódi  eposnak  akará  tekintetni.  A'  matbesis 
körében  derék,  vizsgálatokat  tett  és  i r t ,  például:  a'  szeglet  felosztásá
r ó l ;  's ..Oyiiteiila mulliematiai"  czimmel  többeket  adott  ki  Mailandiiun 
109!).  Piograpiiiákat  is  i r t ,  például  Lemene  olasz  költőét ,  mellyhez  be
cses  észrevételeket  kapcsolt  a'  költésről.  —/— 

C E V * I , K I 5 ,  (don  Pedro) ,  spanyol  minister,  régi  ócastiliai  nem
zetségből ,  szül.  1704  Santanderben  ,  tanult  Vailadolidban,  követségi 
titoknok  volt  Lissabonban,  egybekelt  a'  békeherczeg  egyik  rokonjával, 
külső  dolgokra  ügyelő  minister  let t  's  vigyázattal  és  mérséklettel  vitte 
tisztségét.  De  midőn  Napóleon  planumai  zavarni  kezdek  a'  madridi  ud
var t ,  C.  az  asturiai  berezeg  részére  á l lo t t ,  kiben  hazájuk  függetlensége 
mellett  buzgó  minden  spanyol  patrióták  helyezek  reményeket.  Hayonue
ba  kisérte  a  herczeget ,  szemtanúja  volt  az  ottani  jelenéseknek  ;  az 
okosság  engednie  tanácsolt  Bonaparte  Jósef  kívánságának  s  mint  sta
tiistanácsnok  ennek  szolgalatjába  lépett.  Jósef  azt  vé l te ,  liogy  illy  nép
kedvelte  férj fi tetemes  gyámola  leend  ügyének.  De  alig  érkezett  €.  Ma
dr idba ,  azonnal  Jósef  ellen  nyilatkozék  ki  's  a1  spanyol  juntával  egye
siile  ,  mellynek  dolgaiban  Londonba  ment.  Itt  adá  ki  Spanyolország 
ügyeiről  1808,  főkép  a1  bayonnei  tanácskozásokról,  szolé  nevezetes  Írá
sát.  Első  okul  tekinthetni  ez t ,  mell}'  a'  Napóleon  politicájdn  bosszanko
dó  Európát  ellenállásra  ingerlette.  A1  spanyol  szabadulási  háború  alatt 
a'  legfontosb  hivatalokat  viselte  C.  's  hatása  VII.  Ferdinánd  visszajötte 
után  is  nagy  maradt.  Egy  decretnui  arra  hatalmazta,  hogy  magának 
a'  király  iránt  mutatott  hűség  emlékéül  valamelly  deviset  válasszon,  mel
lyet  nemzetségi  czimeréhez  kell  vala  csatolnia.  C.  ezt  válaszlá ,,Ponti
fice ac rege aeque ricfensis.'  N«ni  sokára  elveszte  királya  kegyét ,  mivel 
egybekelését  a'  portugali  beiczegnével  nem  tanácslá.  Erre  a'  statustitok
noki  hivafaltól  elinozdittatván,  Nápolyba  ,  azután  líécsbe  küldetett  kö
vetül  ,  melly  tisztségét  1820  veszté  el.  Azolta  mint privát  ember  él. 

C K V K N M i k , Í. S K V  V. S V K K. 
C K V T ,  ON  (Seilan),  az  indiai  tengernek  906  nsz.  nif.  nairy  szigete, 

melly  a'  Palk  szorosának  neveztetett  tengerszoros  által  választatik  el 
a1  nyűg.  félsziget  délkel.  csúcsától,  hanem  Ádám  hidja,  több  fövenytor
lások  sora,  által  azzal  iiszveknttetésben  van.  Az  első  hiteles  tudósítá
sokat  ezen  szigetről ,  melly  ugy  nézelhetik,  mint  a'  Buddhavallás  bölcső
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Je,  egy  Almeyda  nevil  Portugalinak  köszönhetjük,  a'  kf  J505  történetből 
evezett  Seilaniiak  egy  kikötőjébe  's  a1  lakosoktól  igen  barátságosan  fo
gadtatott.  A'  fahéj ,  melly  a'  szigetnek  fótermése  vol t ,  kereskedő  colo
niákat  telepitett  meg  a'  szigeteli  a'  Portugáliákkal,  de  kegyetlenségek, 
telhetetlenségek  ,  a'  honi  vallás  elnyomása,  's  erőszakos  térítések  olly 
gyűlöletesekké  tették  a'  Portugál iákat ,  hogy  a'  Ceyloniak  1003  a1  Hol
landiakat,  kik  ezt  a'  szigetetel  akarták  foglalni,  minden  módon  segítették  "s 
ngy  nézték,  mintszabaditójikat.  A1  Portugáliáknak  Colombo  nevű  főváro
sát  1656  elfoglalván,  ki  is  kergették  a'  Hollandiak  a1  Portugáliákat.  A' 
Ceyloniak  szabadulásokon  való  öröme  mindazáltal  nem  sokára  gyülölség
gé  vált,  de  a1  legnevezetesebb  helyek  már  mind  a*  Hollandiak  kezében 
voltak.  Véres  háborúk  Ütöttek  ki,  inellyekben  az  európai  hadi  mesterség 
győzött  's a'  lakosokat  a'  szigetnek  hozzámehetetlen  részébe  való  vonulás
ra  kinszeritette  ,  a'  hol  függetlenségekben  megmaradtak.  Midőn  Holland 
a'  Francziáktól  bataviai  köztársasággá  tétetett  1795  .  az  Angolok  elfog
lalták  Ceylont  's  az  Amiensben  180'í  köttetett  békeség  pontjai  szerént 
meg  is  tartották  azt  keheik  közt  és  1815  a'  candyi  királyt  elfogván  's 
fővárosát  elfoglalván,  az  egész  szigetet  hatalmok  alá  hajtották.  A'  szi
getnek,  melly  Colombo  nevű  fővárosával  közbevetetleniil  a'  korona  alatt 
lévő  kormányszéket  formál,  tér  és  risföldekkel  fedett  partja  van ,  mel
lyen  igen  szép  kokosfaerdők  büszkélkednek.  Belső  részét  meredek,  sü
rü  erdőkkel  fedett  bérezek  hasítják,  mellyek  a'  szigetet  csaknem  két 
egyenlő  részre  osztják,  's  mellyeknek  legmagasabb  csúcsa  a'  6680 I.  magas 
Adámhegy  vagy  Hamalel.  Ezen  tisztelik  a'  Singalesek  vagy  Ceyloniak 
és  minden  Indusok  Ádám  roppant  nagyságú  nyomát,  ki  az  ő  val
lások  szerént  itt  teremtetett  's  maga  Buddha.  A'  sziget  földjét  több 
folyók  mossák  ,  mellyek  közt  némellyek  hajókázhatok.  EghaUatja  áltál
jában  szelid  és  egészséges.  Jóllehet  közel  fekszik  az  egyenlítőhöz  (ae
quator),  a1  hévség  a'  tengeri  szeleknél  fogva  még  is  mérséklettebb,  mint 
a'  vele  szemben  lévő  szárazon.  A'  természetnek  számtalan  ajándékaival 
bővelkedik:  van  aranya,  ezüstje,  ónja,  czinje,  vasa  és  kénesője,  folyó
jiban  a'  drága  köveknek  20  neme,  mellyeket  nagy  eső  idején  hoznak 
je  a'  hegyekről.  A'  plántáknak  csaknem  mind  azon  nemeivel  dicsekszik 
Ceylon,  mellyeket  India  's  a1  naptéritő  (tropicns) melléki  tartományok  te
remnek.  Vadon  nőnek  benne  minden  nemes  déli  gyümölcsök;  van  továb
bá  r ise ,  dohánya,  borsa,  nádmézplántája,  kávéja,  pizangja,  tamarindája, 
a'  piílmáknak  több  nemei,  palmyrafája,  ébenfája,  talipot  vagy  taípatfá
ja  rendkívül  nagy  leveleivel,  mellyek  közül  egy  15—20  embert  is  elfed, 
kendere,  festőfüvei  'sat .  Főplantája  a ' fahéjas  bab i r ,  mellynek  Ceylon 
a'  hazája.  Legjobb  's  legjövedelmesebb  fahéjas  babir  erdeji,  mellyek 
közönségesen  fahéjashabárkerteknek  neveztetnek,  a1  partokon  vonnak. 
Esztendei  fahéj  jövedelme  8000  mázsa.  Járhatatlan  sűrűségű  erdejihen, 
niellyekben  ritkán  jár  ember,  számtalan  vad  állatok  kóborolnak,  u ;  ni. 
elefántok  ,  mellyek  csoportonként  járnak  's  vadásztatások  egy  a'  Ceylo
niak  legkedvesebb  mulatságai  közül ,  vadd i sznók ,  mellyek  igen  vesze
delmesek,  leopardok,  majmok,  sakálok.  Szelid  barmokra,  szárnyas  ál
latokra  és halakra  nézve  is  gazdag Ceylon.  A'  nyugoti  parton  való  gyöngy
halászat  a'  kontatsii  öbölben  hajdan  igen  jövedelmes  volt.  A'  lakosok, 
kiknek  sz;imát  Colquhoun  6000  fejérre  's  800,000  Ő3Í  lakosra  teszi, 
mások  szelént  pedig  2  milliónál  t öbb ,  a1  bevándorlóit  idegeneken  kiviil 
két  főnépre  oszolnak,  mellyek  egymástól  egészen  különböznek, u.  m. 
Wedakra (10,000),  egy  bárdola t lan ,  a'  legsűrűbb  erdőkben  minden  tár
sasági  rend  nélkül  élő  n é p r e ,  melly  sem  földmivelést,  sem  baromtartást 
nem  üz ,  hanem  csak  vadászatból  él,  's  Singalesekre,  kik  paíléiozottab
bak ,  földniivelők,  vas  és  aranymiveket  készitnek  ,  pamutot  szőnek  's 
irói  nyelvek  van.  Mint  az  Indusok,  bizonyos  kastokra,  néposztálj'okraj 
szakadnak,  mellyek  közül  mindeniknek  tulajdon  törvényei,  szokásai  és 
ruházatjai  vannak,  's  a1  Buddhavallást  követik,  mellynek  erkölcsi  tudo
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mánya  szelídséget  's  tisztaságot  parancsol.  Ezeken  kivül  indus  és  sze
recsen  lakosai  is  vannak  Ceylonnak.  A ;  trincouialei  kikötő  igen  nevezetes 
hely  a/,  angol  tengeri  erőre  nézve,  mivel  ege'sz  .Keletindiában  leg  bátor
ságosabb  's  a'  tengcrháborgásoknak  nincs  kitéve. L—ú. 

C I I A I Í A  vagy  C  s a b  a;  Attila  fijai  között  említettük.  (L.  HUNNOK.) 
t  II A  in N  (Francois  Louis  René  Mouchard,  gróf),  szül.  Aug.  18.  1757 

régi  normann  nemzetségbűi  ;  franczia  statustanácsos  és  Davoust  iiiarsult 
helytartósága  alatt  1813  Hamburgban  financzintendant  volt.  Elébb  a''  ki
rályi  testőrök  kö/.t  szolgált,  ezek  pedig  a'  polgári  zendülés  miatt  elszé
ledvén  ,  a1  belső  igazgatásnál  bíróságból  praefectusságra  ,  statustanácsos
ságra  's  intendantságra  ment ;  e1  hivatalokat  nem  esak  Napóleonnak,  ha
nem  áltálján  fogva  a'  kormánya  alatt  lévőknek  is  teljes  megelégedésére  vit
t e ,  jelesen  Toscanában,  hol  a'  status  nevezetes  adósságainak  lerovását,  a' 
nélkül  hogy  azokat ,  a"  mint  Franczia  és  Hollandországban  töri ént,  egy 
harmadrészre  leszálittotta  vo lna ,  a'  status  jószágainak  eladása  által 
végrehajtotta.  Hogy  hamburgi  intendántsága  alatt  nem  mindenütt  egyen
lő  kedvességben  állott ,  annak  oka  a'  Napóleon  által  némeily  megyéd
re [deparlement)  kimondott , , hors de la loi"  vo l t ,  ezekben  t.  i.  táma
dások  jelenték  magokat,  mellyek  miatt  a'  he ly tar tó ,  büntetés  gyanánt, 
mint  ellenség  földjét  használá  azokat,  l l ly ,  semmi  törvény  áltat  IIKIII  kor
látolt  önkénye  egy  különben  is  keménységre  személyesen  hajló  katona
tisztnek  a'  hosszú  ostrom  alatt  elalélt  város  (I.  HAMHURO)  szenvedéseit 
utolsó  Ínségig  vitte.  A'  polgári  rend  kérelmeire  ugyan  keveset  ügyelt  a' 
helytartó,  még  is  azonban,  ha  a 'gróf  a kara  vala,  hathatós  előterjesztései 
által  itt  ott  könnyebbséget  s/.erezhetett  volna  a'  városnak.  De  Napóleonnak 
statustisztjei ,  a'  melleitek  vagy  felettek  állók  iránt  való  hivatalos  el
lenügyelést ,  csak  a1  legsüigetósebb  esetekben  tették  foganatossá;  a1  pári
si  középponti  igazgatással  való  minden  közösülés,  az  egy  katonai  levele
zésen  kivül ,  már  az  ostrom  alatt  megszűnt.  l>avoust  kevéssel  az  ostrom 
előtt  a'  bankot  elfoglalta,  Ch.  pedig  annak  ezüstjéből  régibb  bélyegü  's. 
a '  közönségeseknél  k i s ' b b ,  kettős  markadarahokat  vere te t t ,  mellyek 
azután  C7t«4nwoinak  neveztettek.  Gróf  Chabannak  czélja  valóban  az  volt, 
hogy  a''  tulajdonosoknak  párisi  bankacliájikra  nézve  kármentést  szerez
zen ;  de  az  uralkodás  már  akkor  magában  Francziáországban  hasonló  erő
szakokat  követett  e l ,  mint  a 'katonai  kormányozó  Ilambargban.  Megholt 
a'  gróf  Mart.  1814  Hamburgban,  kórházi  hideglelésben,  mellyet,  mitvt 
maga  kinyilatkoztatá,  némeily  visszás  és  gyűlöletes  dolgok  miatt  való 
báuatjában  készakarva  vont  magára.  Sok  tudományos  esmerettkkel  bírt, 
társalkodásban  jó  szivü  volt.  Halála  után  még  terhesebbek  lettek  a'  ka
tonai  kormányozó  által  az  ármádia  szükségeire  tett  zsarolások.  J. 

C H A n A N n  s ,  tagja  a'  franczia  academiának,  St.  Domingóban.  szül, 
1630;  meholt  Parisban  1792.  Legjobb  munkája „O&tervulioJit sur la 
mutigue"  (Paris  1779  és  1785.  2  köt.) .  Theocritust  és  Pinrtartist  fordi
tá  (1771  köv.),  's  eriticai  szép  észt  és  tudomány  által  mivelt  ízlést 
mutata  ebben: „Discours sur í'indare el la pocsie lyrigue"  (1769).  I r t 
t ragoediákat ,  vig  játékokat  's  academiai  dicsbeszédeket  is.  —/— 

C H A II e n T  (Joseph.  Bernhard ,  marquis  de ) ,  nevezetes  hajós,  geo
graph  és  astrononius,  szül.  Febr.  1724  Toulouban.  1741  tengeri  szolgá
latba  lépe t t ;  1746—J748  az  éjszakamerikai  tengereken  harczoli  az  An
golokkal  's  az  utóbb  emiitett  évben  Lajoskeresztet  nyert  vitézsége.  Bé
ke  lévén,  beutazta  Canada '»  Newfoundland  tengerpartjait.  Tudomá
nyos  utazást  ezen  astron.  hydrographiai  munkáji: „l'oyage fail en  1750 
—51 sur les cüles de P Amérigue seplenlr."  (Paris  1753)  foglalja  magá
ban.  1758  az  academia  tagja  lett  's  a'  földközi  tenger  abroszainak  ter
vével  foglalatoskodott.  1764  kezde  szándéka  kiviteléhez;  de  az  éjszak
amerikai  háború  félbeszakasztá  munkáját  's  tengerre  szólitá  a'  vitéz  ha
jóst .  Ok.  fényesen  kijelelte  magát  e'  csatában  's  1781  egy  hajócsapat 
kormányozója  lőn.  A'  revolutio  kilobbantakor  Angliába  ment,  hol  1800  szc
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miéi  világát  elvesztette.  Két  év  múlva  vissza  tért  Par isba,  's  pensiút  a
dott  neki  Napóleon.  1801  felvették  a'  hosszintézetbe,  's  vaksága  daczá
ra  még  sokat  használt  a'  tudományoknak  Ch.  jeles  emléktehetsége.  I.a
lande  nem  győzi  dicsérni  vizsgáliísb  li  pontosságát,  tudományát ,  szor
galmát,  állandóságát  "s  bátorságát  az  akadályok  elhárításában.  Megholt 
Parisban  1805. 66. 

C H A K R O X E A ,  Plutarch  sziiletéshelye  Boeotiában,  macedóniai  F 
lepnek  a'  szövetséges  Görögökön  338  K.  e.,  és  Sullának  Mithridateseti 
8ö  K.  e.,  vett  győzedelmeikról  híres.  ( T Ö . G Ó R Ö G O R  zÁGésFu.KH, MACKIIJ. 

C n « i r , t . o T ,  egy  a'  Tuileriák  megett  fekvő  falu,  inelly  most  Paris
hoz  számláltatik  's  pompás  mezei  házaktól  és  a'  Seinere  '• a' körüle 
fekvő környékre igen szép kilátást! kertektől diszesittetik. A' Billy part
jának (guai) szélén , a' jenai hires híddal , melly most a' katonai osko
la hídjának neveztetik, szemben áll a' romai királynak Napóleontól te
mérdek költséggel e lkezdet t , de félben maradt palotája. Templomában 
iiytigosznak a' vitéz Kantzuu Jusias gróf, Francziaország marsallja, ere
detere nézve holsteini nemes, te temei , a' ki 1650 i t t temettetet t el. A' 
de SainteMarie de la visitatinn rend apáczájinak hires klastromok volt 
Chaillotban , mellyben több Üldöztetett világi főrangú személyek rejtet
ték el magokat a' világ elől. Itt holtak meg Henriette franczia királyné 
IV. Henrik király leánya, I. Károly angol király felesége lüliÖ, 's Louise 
pfalzbajor herczegkisasszony, ki a' többi apáczákkal néha szénát gyűj
tött a' közel lévő réten. L—ú. 

C H A i s K (pere de l a ) , I. L A C I I Í I S R . 
CH A I . C K I K I N , most egy Kademki nevii falu, hajdan a' Romaiak 

ttrusága alatt virágzó város Bithyniában, KisAsiának éjsz. nyűg. földcsu
csán, Konstantinápollyal szemben, nem messze a' mostani Sciitaritól. 
Itt tartotta 451 ősszel Marcianus napkeleti romai császár, a' negyedik 
közönséges egyházi gyűlést , hogy a' Monophysitáktól Diosktiros ale
xandriai patriaixba hathatós pártfogása által az ephesusi tigy nevezett 
rablók syiiodtisán 449 kezekre kerített egyházi hatalom 's a' vallás tu
dományba való nagy befolyás elvétessék 's a' Krisztus természetére néz
ve olly hitágazat állapittussék meg, melly a' Nestoriamtsok és Monophy
siták tudományától egyformán eltávozván , az igazhitii keresztény fele
kezeteket mind kielégítse. A' gyillés előliilóji a' császár biztosai voltak 
's titánok mindjárt követei a ' romai püspöknek, I. Leónak , a' ki ezt a1 bit
ágazatot közönséges egyházi gyűlés nélkül is próbálta ugyan megál
lapítani, mindazáltal megegyezett annak tar ta tásában, hogy befolyását 
megerősítse 's Dioskuroson egyházi átok alá lett vettetéséért bosszút 
aljon. Az egyházi gyűlés, melly 000 csaknem csupa napkeleti püspö
kökből á l lo t t , Dioskurost letette '» tüzes vitatás ésszőper u tán , a' ni
caeai és konstantinápolyi közönséges egyházi gyűlések hitágazatain 's Cy
rillos hadani alexandriai patriarchának a' Nestorianusok tudományát kár
hoztató synodalis Írásain kivül a' romai követ sürgetésére Leónak Fla
vianus hajdani konstantinápolyi patriarchához Etttyches a' monophysi
tismiis kezdője ellen irt levelének foglalatját is bevette a' hitformába 
Ez a' hitforma a' Jézus anyját Istenszülőnek nevezi 's a' Monophysiták 
ellenére a' Krisztusban két öszveelegyedhetlen, változhatatlan 's elvál
hatatlan természetet állapit meg, melly két természetnek egy sze
mélyben lett egyesítése által azoknak egymástól való kőlönbözések nem 
sziW meg 's nem enyészett el ugyan, hanem mindenik személy megtar
totta tulajdonságait. Ezen hitformán kivül a' gyűlés még 30 egyházi 
törvényt {cunonei) hozott a' papság visszaélései ellen. Ezek közt a' 28
dik citnon a; konstantinápolyi patriarchának egyenlő jósokat ad a' romai 
püspökéihez, 's e 'csak rangjára nézve lett amannál elsőbb, a' romai kö
vet éltenmondásai sikeredének lévén. Palaestinában 's Egyiptomban ki
ütött vére* lázadások lettek a1 chalcedoni gyűlés Dioskuros és a' Mono
physiták ellen hozott végzéseinek legközelebbi következéseik 's csak egy 
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századig  tartó  egyházi  versengések  után,  melly  idő  alatt  a'  MONOPHTSI
TÁK  (1.  e.)  az  igazhitűektől  egészen  elszakadtak  's  tulajdon  egyházat  al
ko t t ak ,  kapott  a'  chalrcdoni  hitforma  állandó  tekintetet ,  melly  |a '  ca
thol icus,  görög  és  protestáns  Keresztényeknél  még  most  is  fenáll. I.—ú. 

C ii A  r, c K n o N  ,  éreznem  ,  melly  ritkán  tompaszegletil  rhomboedri
cus  kr is tá lyokban,  reudszerént  pedig  csepegókő  és  szőlő  formában  , 
vagy  mint  a'  tüskés  férgek  (echinites)  kővéválás  eszköze  is  fordul  elő. 
S/.ine  fe jér ,  s zü rke ,  k é k ,  sá rga ,  barna ,  részént  fa fonna  ra jzokkal , 
(favagy  mokkakövek)  félig  ál t látszó 's  áltlátszó  is,  porphyr,  zöldkő  mene
telekben  's  más  kősziklanemekben  találtatik,  különösen  mint  az  agát  ve
gyületrésze  's  mint  különbféle  kösziklanemek  lukacsközeinek  kitöltő  mas
sája,  különösen  a'  vakában.  Nevezetesebb  hazáji  Oherslein  a'  Palatina
tusban,  Island,  a'  Faro  szigetek,  Magyarország  'sat.  A'  régiek  különösen 
Egyiptomból  kapták  a'  chalcedont,  Romában  dolgoztatott  ki  a z ;  most 
Islandiából,  Sibiriából,  Erdélyországból  (hol  különösen  a'  kékszinU  van 
otthon)  kapják  a z t ,  's  gyüi üköveknek,  orakulcsoknak,  gomboknak,  pixi
seknek,  mivedényeknek (Vasén),  medailleoknak,  nyakkötőknek'sat.  hasz
nálják.  A'  chalcedon  játékfajaihoz  tar toznak:  a '  k a r n i o l ,  mellyet  vér 
színe  jelel  ki  ;  tompaszegü  darabokban  találtatik  ;  legszebb  Arabiában  's 
Japoniában.  A'  karniolnak  nagyobb  becse  van  mint  a'  chalcedonnak; 
árá t  szine  szépsége  's  egyformasága,  repedéstől  szabad  volta  'sat.  ha
tározzák  m e g ;  a'  legtisztábbak  pecsétnyomóknak  's  gyiirllköveknek  hasz
náltatnak  ,  különösen  Obersteinban.  —  A ' h e l i o t r o p  zöld,  veres  pon
tokkal,  többnyire Arabiából,  Sibiriából  ' s a t . j ő . — A '  p l a s n i a  zöld.  Mind 
a'  kettőt  gemmákra  's  különféle  bijouterietárgyakra  (ékességekre)  hasz
nálják.  —  Az  a g á t  vagy  a eh át  chalcedon,  jáspis,  szariikö,  amethist
'sat.  egymással  öszvekötött  fektétekből  áll.  Találkozni  szokott  menetelek
ben,  különösen  Openauban,  Badenben,  Obersteinban,  Schlotewitzben  Szász
országban,  Sibiriában  'sat.  A'  legrégibb  időkben  a''  bélyegekkel  megjegy
zett  achatot  amtiletum  gyanánt  hordozták  ,  a'  régiek  s/.ép  inivedényeket 
csináltak  abból  'sat.  Most  igen  sokféle  hasznát  szokták  annak  venni, 
részént  haszon,  részént  gyönyörűség  tárgyaira.  Asztallapokat,  mozsarakat, 
dörgölő  köveket,  ezukortartókat,  pixiseket,  ruha  és botgombokat,  kardfo
gókat,  késnyeleket,  fogdörgölőket  gyermekeknek,  sakkköveket,  játékjegye
ke t ' s a t .  készítenek  abból.  A'legnevezetesebb  agátmetsző  műhelyek  Ober
steinban,  Sibiriában'sat .  vannak.  Az  o n y x  nem  egyéb  mint  pántlikaagát, 
mellyben  két  's  többféle  szin,  egyenes vagy  hajlott  párhuzomosan  's egymás
tól  szorosan  elkorlátolva  menő  fektétekben  váltják  fel  egymást.  Az  onyxo
kat  különösen  CAMEKKRA  (I.  e.)  szokták  használni.  Az agátokat  különb
féle  érczes  oldozatokkal  mesterségesen  is  meg  lehet  festeni.  —  A'  c h r y 
s  o  p r a  s  nem  egyéb  mint  gerpentinkőben  Kosemitzben  Slésiában  dara
bokban  előjövő  's  nikkelmész  által  zöldre  festett  chalcedon.  Belőle  gyű
rűkbe,  melytőkbe  való  kövek,  továbbá  pixisek,  pecsétnyomők  's  t.  eff. 
készíttetnek.  Az  éreznek  igen  kellemetes  szine  van ,  de  nem  állandó; 
mert  nem  csak  a z ,  hogy  ha  hévségnek  tétetik  k i ,  elhalványodik,  hanem 
el  is  tűnik  lassanként  a'  levegőben  a'  napon  való  használás  által.  Innen 
a'  chrysoprast  pinczékben  's  megnedvesített  pamut  közt  tartják. A. B. V. 

C H A I, C O  a R. A P H I A , 1. R É Z M E T S Z É S . 
C H A T ,  D A R A ,  Babyloniának  hajdan  vizvivések  által  termékennyé 

t é t e t e t t ,  most  pedig  száraz  része  Arábia  felé  's  a'  persa  öbölnél,  a'  T i 
gris  is  Knphrates  torkolatjának  nyug.  oldalán.  A'  Chaldaeusok,  egy  Semtől 
származott  nemzetség  's  igen  hires  asiai  nép ,  legelőször  tudtak  érez 
miveket  készíteni  's  a'  csillag  vizsgálásban  is  jártasok  voltak.  Ok  tették 
le  az  assyriai  és  babyloniai  országok  talpkövét.  Nevek  a'babyloniai  papok 
nemzetségében  vagy  osztályában  maradt  fen,  mellynek  tagjai  istentiszte
léssel ,  titkos  Írások  magyarázásával ,  jövendőmondással ,  orvosi  tudo
mánnyal,  álomfejtéssel,  rossz  lelkek  elűzésével, bübájossággal,  csillagokból 
jtivaaiWíláwsel  '»»*• foglalatoskodtak, mind ezeket pedig a' nép előtt el
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titkolták.  írásaik  közül  semmi  sem  Jött  hozzánk.  Eredetiképen,  az t 
mondják,  hogy  a1  Chaldaeusuk  Kepheneknek  is  neveztet tek,  a'  Kauka
susnál  laktak  's  csak K.  e.  800 észt.  telepedtek  m e g a ' p e r s a  öbölnél.  (Vö. 
BABYÍ .ONIA) .  L—//'. 

C H A I. D A E A I K K R K S Z T lí N Y E K , 1. F E í,  F.  K E Z K T  K K , S v 
R I A I  K E R E S Z T É N Y E K  é s  T A M Á S  K E R E S Z T É N Y E K , 

C H A T J O T A I S  (Louis Hené  de  Caradeuc  de  l a ) ,  a '  bretagnei  par
lament  generalprokátora,  szül.  Hennesben  Mart.  ö.  1701,  megholt  Ju l . 
12.  1785. !•;" jeles statustisztnek a' halála után beállott polgári zendü
lésre való befolyása a' franczia parlamenteknek 's azok tagjainak a' ki
rá ly és nemzet közt való különös helyeztetése folytában igen nyomós 
lett. La Ch. ékesszólása ereje 's okfejei függetlensége által tiszteletet 
szerzett; de csak 00 éve u tán , midőn t. i. a' Jesuiták ellen való har
czot kezdé , gerjesztett köz figyelmet. Az udvar megigéré a' Jesuiták
í iak, hogy Fraiicziaoiszágban maradha tnak , de a' mellett hatalmas be
folyásokat gyengíteni iparkodott. A' szerzet ellen dolgoztak ugyan d' 
Alembert, Duclos, Condillac, Mably, Montesquieu és Diderot , la Ch. 
barátjai ; de ő, mint ügyvéd, 1701 a' rennesi parlament előtt egyenesen 
megtámadá a' szerzetet hires és sokszor kinyomtatott ,.Comles rendus 
dea conslitutions des jéiuitet" Írásával. Példáját más gen. prókátorok 
más parlamentek előtt utánazák, mellynek következése a' rend eltörlé
se lett. La Chalotaist ezen ügyvédi hivatalos foglalatosságban igen segi
té azon gyűlölség, mellyet minden rosszul használt hatalom szül , főkép 
pedig azon számos .lansenisták, kik a' Jesuitákat olly sokáig üldözték, 
segité továbbá az udvar, tétovázása 's más papi szerzeteknek a' Jesuiták 
ellen való irigykedése. A' merész és szabad szellemű la Cbalotais leg
inkább bebizonyított tettek által nyomta a' Jesuitákat. Hasztalan irának 
önvédelmekre Caveyrac , ki elébb a1 nantesi edictum eltörlését igazolni 
aka rá ; hasztalan Menouc , Grifl'et. 's az elmés Cerut t i , mindannyin 
Jesui ták, kik azt iparkodának megmutatni, mennyit tett legyen a' szer
zet mind Isten, mind a' királyi szék tiszteletére, 's hány nagy elmék ké
peztettek oskolájikban. A1 szerzetet olly tüzesen üldöző férjfinak szabad 
állása nem soká alkalmat nyujta ellenségeinek a' megbossznlásra, mi
dőn némelly hnanczi rendelések felett, meilyek a' bretagnei herc/.eg és 
rendek régi szabadságait megsértek, az udvar és a' rennesi parlament 
közt vitatás támadt. La Ch. 36 észt. szolgalatja után fijával és a' leg
hevesebben ellenállott 5 parlamenti tanácsossal fogságba tétetett. Azsal 
vádoltaték , mintha egy ministerhez intézett bizonyos névtelen iromány
nak koholója lett volna, melly pedig egy legalacsonyabb sorsú ember 
irása módjához hasoulita. Hijaban erősité ártat lanságát , mellyet a' kö
zönség és Voltaire is oltalmazott több enilékirásaiban (1700 'sat.J; a1 

kiküldötség nyomtatás alá adá a' peres irományokat 's la Chalotaisra 
kimondá az Ítéletet. Minister Calonne 's a' tartomány helytartója, 
berezeg Aiguillon . személyes ellenségei valának a' fogolynak. Az elbo
csátott helyébe újra felállított rennesi parlament ezen la Chalotais ellen, 
folytatott biztosi viszgálatra nézve magának titlajdouitá a 'birói ha ta lmat , 
de alig kezdődött el a1 törvénykezés , már a' bírák nagyobb, része vona
kodott e1 perben Ítéletet hozni, a' többi 13 ellen pedig, mint részrehaj
lók ellen Ch. tett kifogást. Végre győzött a1 nép szava. Az í té lőszé
kek 's berezeg Choiseul előterjesztései olly foganattal hatottak a' ki
rályra, hogy a' rend eltörlését meghatározná. A' foglyok Saintesbe kül
dettek. La Ch. felszólittatott, hogy hivatalából elbocsátásáért kérelmet 
nyújtson be , de ó azt tenni nem akará. A\ rennesi parlament pedig tag
jainak hivatalaikba való visszaállítását kiváná. Az e' perlekedést tár
gyazó írások naponként szaporodtak, 's azok teijesztőji közül száz öt
venet zárának a' Kicétre fogházba, de végre csakugyan megunák a' 
szüntelen s/.ámosndó nyomtatványokat, vagy mint nyilván mondák,—az 
igazságot elégetni. A. gen. prókátornak illy hosszú üldöztetéséből ismét 
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nj  per  kerekedett,  mellyet  a'  rennesi  parlament  helytartó  herczeg  Aiguil
lon  ellen  tiszti  Ügyvédje  által  tet t  folyamatba.  Csak  az  uralkodásban 
következett  XVI.  Lajos  adá  vissza  10  esztendei  fogság  után  la  Chalo
tais  szabadságát ,  annak  elébbi  hivatalába  való  visszalépését  is  megen
gedvén.  —  Még  1826  is  merészle  Parisban  egy  Jesniták  pártján  lévő 
iró  sértegető  kifejezéseket  tenni  la  Chalotais  e l len,  de  ennek  maradékai 
által  törvénybe  idéztetvén,  megbüntettetek. 

C H H O Ü P ,  a '  tengeri  hajók  szolgálatára  rendelt  nagyobb  sajka; 
közönségesen  evezők  hajtják  ,  de  néha  árbocza  's  vitorlája  is  van.  Míg 
a'  hajó  u taz ,  a'  cbaloup  's  a'  csolnaknk  benne,  lekötözve  áll  a'  fede
zeten  's  csak  a'  révtorokban  vagy  netán  szükség  esetében  bocsátják 
tengerre.  Főkép  a'hajókhoz  tartozó  nehezebb  holmik  szálitására  szolgál. 
A1  pattantynschalöup előrészén  egy  ágynt  (közöns.  24  font.)  visel.  Haszna 
gyakorta  felette  nagy ,  mert  az  ellenhajóknak  csak  igen  keskeny  oritta
nyát  fordítja  's  pattantyiijik  nem  könnyen  találják  ;  azonkívül  olly  helye
ken  is,  hol  a'  mélyebben  menő  hajó  megfenekletté  ,  félre  vonulhat. 

C H A M A . D K  (hihetőleg  az  olasz chiamnta,  k iá l tás ,  szótól),  a1  meg
r /á l t  erősségben  dob  ragy  trombita  által  adatott  j e l ,  melly  az  ostromló 
ellenségnek  tudt í ra  adja,  hogy  az  erősség  alkudozásba  akar  bocsátkozni. 
K'  mellett  a1  fejér  zászlónak  is  ki  kell  tűzetni ,  a1  mi  magában  is  ele
gendő ,  ha  előre  feltehetni,  hogy  (mint  talán  a'  tengerről  ostromlott erő
ségekből)  a'  jelt  nem  hallandja  az  ellenség. 

C H *  M A Kr,  K o v  ,  békanagyságu  's  alakú  négylábu  ál la t ,  a'  gyikok 
fajához  tartozik,  bőre  sima '»  szőrtelen,  farka  hosszú,  's  igen  hosszú 
nyelve  nyilmódra  kapkod  a'  bogarak  után.  Hazája  Asia  és  Afrika.  Azon 
tulajdonságát,  mellynél  fogva  színeit  a'  helyhez  képest,  a'  hol  van ,  vál
tozta t ja ,  ujabb  utazók  tagadják,  p.  o.  Goldberry „Fragmen*  <P un vo
yage en Afrique  'sat.  Az  emiitett  utazó  világos  zöldnek  irja  színét ,  csak 
ha  beteg  vagy sokáig  éhezik,  akkor  lesz  bőre  sárga  ,  barnás vagy  egészen 
fekete  is. 

C H  *  M  BK ns  (Ephra im) ,  a'  legelső,  ábéczerendre  vett  encyclopae
diának  irója  ,  a'  17  század  végén  szül.  Miltonban.  Quaker  szüleji  egy 
geographiai  műszereshez  adák  e"  kézi  miv  megtanulása  végett,  's  itt 
a'  tudományhoz  valókkal bibelődése közben  magát  a'  tudományt  's  nemesit 
mivészséget  is  megkedvelé.  Még  i t t ,  a'  globnscsináló  miihelyében,  fo
ga  fel  encyplopaediája  planumát  's  annak  első  czíkkelyeit  itt  dolgozga
tá.  Önszorgalom  's  öntanitás  érteié  meg  utóbb  a' munkára,  mellyet  ngj*, 
a1  mint  elős/.ör  megjelent,  ő  maga  dolgozott  ki  végig.  Kiadá  1728  két 
foliokötetben.  A'  munka  igen  megtetszett  's  íróját  a'  tudományok  kir. 
academiájáha  juttatá.  1738  másodszor's azolta  számtalanszor  adák  ki  ezen 
mii  és  tudománytár t ,  mindannyiszor  bővítve  és  javí tva;  legbecsesebb  a
zonban  az  1786iki  illy  rzimmel „Ct/clopaedia, or tinivertal dictibnnty 
of art* et teiencet"  (London,  Reesnél,  5.  fol.  köt.) .  Igaz,  hogy  Har
ris  elébb  készité  's  adá  is  ki ,,Lexienn teeAnicumuit\  de  ez  mind  for
m á j á r a ,  mind  characterére  nézve  különböző  munka.  Ch.  1740ben  hala 
meg.  —t— 

C H A M R R K V ,  Sabatidiának  fővárosa,  érseki  lakhely,  11,000 lak.  egy 
meglehetős  kiterjedésű  kerek  völgyben,  mellyet  középszerű,  szép  majorok
kal,  kertekkel  és  mezei  házakkal  dísztó  hegyek  vesznek  körül.  A'  szá
mos ,  de  nem  gazdag  falusi  nemesség  olasz  szokás  szerént  itt  emészti 
meg  falusi  jószágainak  jövedelmét.  Van  egy  közönséges  könyvtára,  aca
demiai  egyesüle te ,  festőoskolája  és  földmivelő  társasága.  Az  itt  szüle
te t t  Bolgne  gráftól,  a ' k i  Indiában  nagy  gazdagságot  gyűjtött,  sok  jólté
vő  intézetekkel  's  szépítésekkel  gazdagíthatott.  Nem  messze  lévő  ferdő
ji t  sok  vendég  szokta  meglátogatni.  Mind  azen  fabrikák  \s  mesterségek, 
mellyek  a'  hegyes  SabaiHiáhan  fenállanak  ,  feltaláltatnak  Chamberybíin; 
lecsepegtetett  szeszek,  vászon,  bő r ,  szappan,  csipke  és  kalap  legtöbb 
mennyiségben  készíttetnek, L—rí. 
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C H A M R O R O ,  kas té ly ,  mulató  erdőcske  és  falu,  50ÜO  hold  erdő
vel,  23  majorral,  áltáljában  11,000  hold  földdel,  a*  loirei  és  cheri 
franc/.ia  megyében  ,  nem  messze  Bioistól.  A'  franc/.ia  nemzettől  a'  meg
öletett  Berry  herősség  ujának,  az  ifjú  bordeauxi  hercssegnek,  ajándékoz
tatott.  Ez a'  pompás  kas té ly ,  melly  nyólcz  órányi  hosszú  kőfallal  körül
kerített  mulató  erdőcske  közepén  fekszik,  440  száJát  's  szobát,  13  nagy 
lépcsőt,  120  lónak  istálókat  'sat.  foglal  magában.  Építtetését  1.  Ferencz 
kezdette  e l ,  Priiuation  építőre  bízván  a z t ,  's  XIV.  Lajos  végzetté  el. 
Ezen  gotli  módra  építtetett  kastélyban  jöttek  legelőször  virágzásba  a* 
szép  mirészségek  ;s  ebben  lakott  Lesczinsky  Stanislaus  9  esztendeig. 
1745  XV.  Lajos  a'  szász  marsallnak  ajándékozta,  a'  ki  itt  holt  meg  1750. 
Napóleon  a'  chambordi  uradalmat  a'  wagrami  herczegnek,  Berthiernek, 
ajándékozta  's  wagrami  herczegséggé  tette.  Midőn  ennek  özvegye  e
zen  birtokát  el  akarta  adni ,  egy  egyesület  1,542,000  francért  megvette 
'»  Francziaország  nevében  a1  bordeauxi  herczegnek  ajándékozta  kereszt
sége  napján,  a z a z ,  Maj.  1.  1821.  Chambord  formáját  kőre  nyomtatva 
leírásával  együtt  Engelmann  adta  ki  Parisban  és  I sabey ,  melly  a'  maga 
nemében  legnagyobb  egész  Francziaországban.  /  —A 

C H A M B R E  4 R D K N T E ,  hajdan  Francziaországban  egy  feketére 
bevont  's  gyertyákkal  kivilágított  szoba,  mellyben  főbb  rangú  status
rabok  ítélteiének.  —  Midőn  11.  Ferencz  a'  16  században  egy  külön  tör
vényszéket  állított  fel  a"  Protestánsok  el len,  kik  rendszerént  máglyára 
í tél tet tek,  azt  a '  törvényszéket:  i s  c h a m b r e  a r d e n t e  n a k  nevezte 
a'  köz  nép  a'  halál  ezen  neméről. Zs. G. 

C H A M B R E  I N T R O U V A B Í . K  ( a '  lelhetetlen  k a m a r a ) ,  gúnynév, 
melly  a'  XVI11.  Lajos  második  restauratiója  után  egybegyűlt  franc/.ia 
követek  kamarájának  indulatoskndása  és  nemzetellenisége  (antinationa
litas)  miatt  adatott  és  rajta  is  maradt.  Azt  vélte  ugyan  is  a'  revolntió
nak  ellenébe  szegezett  pá r t ,  hogy  diadalát  nem  innepelheti  elég  töké
letesen;  —  hanem  ez  a1  reactio  Jun.  28.  1815  csak  Sept.  6káig  tartolt 
1810.  A'  király  már  Cambraiból  közre  becsátotc  proclamatiójábaii 
igyekezett  a1  nemzetet  némelly  aggodalmai  iránt  megnyugtatni,  mellyek 
az  1815diki  martiusi  eseteket  előmozdíthatták  ;  megvallotta  ,  hogy  az 
országló  szék  hibázhatott ;  a'  ministeriumnak  egy  elölülő  által  nagyobb 
egységet  adni  ígé r t ;  a'  tized  és  földes  uri  jusok  viszont  behozatását  re
gének  mondotta  ;  a'  nemzeti  jószágok  vevőjit  njra  bizonyosakká  tette 
vagyonjok  sérthetetlensége  felől  's  megígérte ,  hogy  a'  nép  minden  osz
tályai  előtt  nyitva  marad  az  ut  a'  statushivatalokra,  sőt  az  udvariakra 
is.  A'  király  másodszori  visszatérte  után  herczeg  Talleyrand  lett  a' 
ministeri  tanács  elölülője;  a'  többi  ministerek  Louis ,  Pasqn ie r ,  Gou
vionStCyr,  Jaucot i r t ,  herczeg  Kichelieu  és  Fouché  voltak.  íV  kö
vetek  kamarája  szétoszlattatott;  a'  követek  száma  262ről  402rre  emel
tetett  ;  kettős  választások  rendeltettek  az  arrondissementok  és  departe
mentok  választó  collegiumaiban  ,  hanem  maga  a'  valódi  választás  egé
szen  csak  minden  departement  leggazdagabb  embereinek  kezébe  tétetet t , 
annyira,  hogy  ezek  még  az  arrondissementi  collegitimok  candidatusai ' 
hoz  sem  voltak  szorosan  kötve.  Még  minekelőtte  a'  kamarák  egybegyűl
tek  volna  ,  mutatták  a'  Francziaország  délszaki  részeiben  történtek  ,  a' 
Mamelukok  meggyilkoltatása  Marseilleban  ,  a1  Protestánsoké  Nismes
ben  's  marsall  Brimeé  Avignonban  az  indulatosság  millyen  vad  szel
leme  elől  húzatott  el  a'  korlát.  Augiistusbaii  már  megváltoztatott  a' 
imnisterium;  elölülő  herczeg  iRichelieu  l e t t ;  Fouché  helyére  Decazes 
lépe t t ;  a'  hadi  uiinisteriiimnt  Clarké ,  feltrei  he rczeg ,  vette  á l t a l ;  Pas
qn ie r ,  Louis  és  .lanroiirt  helyét  pedig  BarbéMarbois ,  Corvetto  és  Du
bottcliage  foglalták  el.  A'  délszaki  gyilkosesetek  kezdőji  büntetetlen 
maradtak;  parancsolta  ugyan  egy  kir.  rendelés ,  melly  Nov.  21kén  költ, 
generál  Lagarde  gyilkosait,  's  a'  nismesi  iszonyú  tettek  okozójit  tör
vény  elejébe  állittatni,  de  18  vádoltatott  közül.  ,esak  kettő  idéztetett  per
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be.  Oct.  7kén  nyittatott  meg  a'  követek  kamarája ,  mellynek  válasz
tását  szintilly  lélek  vezérelte  ;  's  ezen  lélek  uralkodónak  is  mutat
kozott  minden  tanácskozásában.  Megfontolás  nélkül  fogadott  el  ,  sőt 
maga  a'  kamara  kivánt  minden  rendszabásokat ,  mellyek  a'  régi  szer
keztetésre  könnyitni  látszottak  a'  visszatérést  's  mellyek  a'  bosszués 
üldözésvágynak  eszközül  szolgálhattak.  A'  status  szolgalatjából  revolu
tionalis  érzet  színe  alatt  számtalan  alsóbb  rendit  tisztviselők  bocsáttat
tak  e l ,  kik  a'  történetekben  soha  nem  vettek  munkás  rész t ,  's  Clarké, 
a'  hadi  minister,  egészen  csak  önkénye  szerént  organisálta  a'  hadi  se
reget  ,  az  érdemes  tiszteket  vagy  eltávoztatván  vagy  másokat  lakván 
elejékbe.  A'  Nov.  20kán  1815  kötött  béke  's  végre  a'  nagy  drágaság 
egyre  nevelték  a'  feszültséget;  Grenoble,  Toulouse  és  Lyonban  nyug
talanságok  támadtak,  mellyek  néhány  száz  parasztnak  életébe  kerül
tek,  szerzűjik  azonban  ki  nem  tudódhattak.  Végre  észre  vette  az  or
szágié  szék ,  hogy  ezen  az  utón  nem  halarihat  tovább,  ha  a'  köz  láza
dást  ki  akarja  kerülni.  Vaubianc  és  BarbéMarbois  elbocsáttattak  a' 
niinisteriumból,  's  helyekbe  Lainé  és  Dambray  neveztettek  k i ;  azután 
pedig  nem  sokára  minister  Decazes  nyert  hathatós  befolyást;  's  mivel 
már  most  az  ő  részén  kellett  a'  követek  kamarája  többségének  lenni,  a' 
király  Sept.  5kén  1816  költ .  rendelő  levelével  szétoszlatta SL  kamarát, 
's  a'  követek  számát  leszálította  258ra.  Utóbb  a'  Febr.  5diki  tör
vény  1817  uj  választási  rendet  szabot t ,  melly  egy  ideig  sulyegyenben 
látszott  mind  a'  két  főpártot  tar tani ;  de  minthogy  az  országló  szék 
ez  által  a'  Coustitutionalisokat  nagy  erőre  kaphatni  vélte,  az  1820diki 
uj  választási  törvény  állíttatott  helyébe. Zs. G. 

C H A  M F o n T  (Sebastian  Roch  Nicolasj,  fraczia  költő  és  tudós ,  Au
vergneben  szül.  1741,  még  gyermek  korában  szakadt  Parisba.  Neve  ak
kor  Nicolas  volt ,  vezetékneve  semmi,  mert  atyját  soha  nem  is  esmérte, 
anyjához  azonban  mindég  szivéből  vonzódott. Első  tanítója  's  oltalma 
Morál) in  lett.  A'  világba  léptekor  Chamfortnak  hivatá  magát.  Arcza 
kellemes,  esze  eleven  volt  az  ifjúnak;  de  nem  türé  a'  kényszerittetést, 
miből  éljen  hát  a1  szegény?  A' Journal envycl<>ltédir/ue'ihez  czikkek  adá
s a ,  a' ,,1'oca/mlutre frunrais"  szerkeztetése  t á r t ák ,  szerencséje  pedig 
ezen  versezeteivel: ,,1'pitre d' un pere a ion fiit sur la naiuance a" un pe
fit  JUJ*  v inada  r á ;  ezzel  egy  academiai  dijt  nyert.  Hire  most  repil
le  's  a1  hol  megjelent,  nyájassága  's  eiméssége  sziveket  is  hódita,  's  Pa
ris  társasági  elsőbb  köre  hamar  világába  vévé.  Az  abban  forgás  mel
lett  is  azonban  fel  nem  hagya  munkálkodásával,  ez  által  akara  inkább 
a'  szeretett  függetlenséghez  jutni.  Francziaországban  akkor  a'  jó  észt, 
játékszini  és  academiai  jutalompénz  ösztönzötte.  Chamfort  a1  Molié
re  és  Lafontaine  magasztaló  beszédjére  kitett  dijakat  nyerte  e l ,  amazt 
a'  franczia,  ezt  a'  marseillei  academiától.  Két  vig  játéka  : „La jeune in
dienne1  és  „Le marchand de Smyrnelc  sokáig  kedvelt  darab  volt,  'Í  igy 
jövedelméül  ,  a'  mi  azonban  nem  vala  e lég ,  mert  betegeskedni  kez
dett.  Meghitt  barátja,  Chabanon  ,  ekkor  1200  livre  év  fizetéssel  vala 
megkínálva  kérése  né lkül ,  's  az  őt  kényszeritette  ennek  elfogadására. 
Felgyógyulván,  falura  ment  újra  tanulni  's  irni.  A' „Diclionnaire dra
matique"  legvelősebb  czikkjei  tőle  származtak,  (1776,  3  köt.)  's  el
végzé „Mustap/ia'  és „Zéangif"  c/.imü  szomorú  já tékát ,  mellyért  Con
dé  herczeg  titkosává  választotta,  de  hivatalát  nem  sokáig  v i t te ,  szar 
bad  éli't  kellé  csak  neki  's  Anteuilbe  ment  lakni.  1781  az Acndemie 
frannaise  vette  fel.  Ekkor  tartott  beköszöntő  beszédje  vala  legutolsó  li
terariai  mivé.  Megházasodott  's  boldogul  élt  félre  vonultán  hitvese  ha
láláig.  Akkor  olvasója  lett  Krsébet  hgnének,  a'  király  testvérének.  Lakott 
gróf  Vaudreiiil  házáná l ,  ki  neki  önkénye  szerént  élésre  nyitá  meg  azt 
's  ez  az  udvarnál  nagy  kegyelemben  állt  igen  szeretetre  méltó  barátja 
mindent  megtéve  érette.  \S  ugyan  ő  Mirabeauval  is  olly  barátságban  élt, 
hogy  ez  gyakran  az  ő  tanácsán  j á r t .  Mikor  villámlaui  kezde  a'  revolu
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t i o ,  mind  a1  két  párt  embereit  békél tet te ,  de  makacsoknak  lelvén  a' 
visszaélésektől  szabadulni  nem  akarókat ,  lemonda  kedvezett  állapotjá
ról  's  tartott  a'  más  uj  rendet  alkotni  akarókkal.  Akaratja  ellen  messze 
rohanának  azok,  de  már  őt  is  ragadák  a'  történetek.  Mirabeau  beszéd
jeibe  sokat  ő  i r t ,  a'  Mercure  sok  czikkelyt  ő  tőle  terjeszte  szé t ,  a'  h í 
res „Tubleaux de la revolulioníi  magyarázatjai  belőle  folytak,  's  ké
sőbb  barátjától  Ginguenétől.  Szükséggel  küzdött ,  de  tüze  még  sem  lan
kadt.  Roland  minister  még  elébb  őrnek  nevezte  ki  a'  nemzeti  könyvtár
hoz ,  ez  könnyebbite  rajta.  Mikor  a'  fejtelenség  miatt  minden  szép  aka
ratja  legázoltatott,  merészen  támadta  meg  a1  szilaj  tapodókat.  Vagda
lózásait  országos  véteknek  határozák  az  akkori  napi  parancsolok  ,  's 
elég  vala  bűnéül,  hogy  Roland  kinevezte  könyvőr,  's  elzáraták.  Együtt 
jutott  Uarthélemyvel  1793  a'  Madelonetteshez.  Hamar  kiszabadult  ugyan, 
de  midőn  egy  hónap  múlva  megint  fogságba  vitetése  jelentetek  n e k i ,  el
keseredett  's  magát  megölni  akará  több  izben.  Nem  sülvén  el  neki, 
orvosi  segély  és  barátjai  tartóztatták  életét ,  de  sebei  miatt  még  is  ké
sőbb  megholt  1794ben.  Munkájit  Ginguené  adta  ki  1795ben,  4  kötetb. 
(Németül  Stampeel.  1797)  Azok  mellett  van : „Sotice sur la vie de 
Chamfort.lí  Később  még  kétszer jöttek  ki.  Figyelmeztető  közöttök  azon 
értekezése  ,  mellyben  azt  vitat ja:  haszontalanok  a'  tudós  társaságok, 
főkép  az  elébbeni Academie fra?igaise  a z ,  mellyet  Mirabeaunak  kellett 
volna  felolvasni  a'  nemzeti  legelső  ülésben.  De  könnyű  illyet  mondani, 
mikor  a'  köz  értelem  a'  nemzetben  már  elterjedett.  Chamfort  tisztelt 
nevet  hagya  fen;  inuukájiban  éles  ész ,  csinosság;  tiszta  izlés,  mélység. 
Szivét  szoros  becsületesség  ,  szolgálatrakészség  tet te  szeretetre  mél
tóvá. Vüirenlei Gábor. 

C H A M O U N T ,  hasonló  nevű  keskeny  és  hideg  völgyben  fekvő  me
zőváros,  Sabaudiának  Faucigny  nevű  tartományában  ,  150  1.  a'  Mont
blanc  tövében.  Chamouny  legelőször  1741  meglátogattatott  nevezetes  völ
gye  3200  1.  magasan  fekszik  a'  "tenger  felett  's  fával  igen  bővelkedik. 
A'  lakosok  szorgalmatos  kert  és  földmivelők.  Olly  suk  utazók  látogat
ják  ,  hogy  ezen  hajdan  puszta  tájék  lakosai  most  tehetős  emberek. L—«. 

C H A M P A G N K ,  hajdani  francziatartomány,  mellynek  kel.  nagyobb 
részént  puszta  és  mocsáros  része  (a'  honnan Champagne poiiilleusenek 
neveztetik)  most  a'  marnei  franczia  megyéhez  tartozik.  Nyűg.  tájékai
nak  jó  gabonatermő  földjei  és  baromlegelőji  vannak.  Krétás,  hajdan  t rá
gyázás  nélkül  terméketlen  dombjain  terem  a'  világszerte  hires  cham
pagnei  bor.  Ezenkívül  igen  jó  puskakováji  is  vannak  Champagnenak, 
mellyek  egész  Európában  legjobbak.  Nevezetesebb  városai:  Troyes , 
Chaumoiit,  Chalons  sur  Marne  's  mások.  Az  1814ki  táborozáskor  Cham> 
pagnenak  nyűg.  része  volt  csatamező  ;  1792  pedig  a'  kelelit  ért?  ezen 
csapás. L—ú 

C H A M P A G V E  (Philippe  d e ) ,  németalföldi  képiró,  szül.  Brüsselben, 
1602.  Tizenkilencz  észt.  vo l t ,  midőn  Parisba  m e n t ,  hol  az  akkor  O
laszországból  megérkezett  Poussinnal  barátságra  lépett  's  szorgalmasan 
élt  ezen  mivésznek  tanácsával.  Mind  ketten  munkát  nyerének  a'  L'uxemt 
bouig palota  tereméiben.  Ch.  ügyessége  nemsokára  féltékenységet  ger
jeszte  Duchesne,  az  anyakirályné  (Medici  Maria)  képirója  lelkében,  mi
re  a'  briisseli— természettől  félénk  és  szelid  —fiatal  mivész  visszatért 
honjába.  De  Duchesne  még  azon  évben  megholt .  Cht  visszahitták  Fran
cziaors/.ágba,  's  a'  királyné  reá  bizta  a'  luxembourgi  munkák  intézését. 
Legelébb  a' „galerié des Itmnmes illustres"t  kezdette  festeni.  Későbben 
a'  Carmeliták  számára  6  képet  irt  a'  St  Jakab  külvárosban  's  a'  tempi 
lom  boltozatjában  eg3T  nevezetes  feszületet,  mclly  a'  perspectivnek  r e 
meke.  Jeles  miv  a'  Sorbonne  kupolája  is.  I,'gj ik  brüsseli  utazása  köz . 
ben  készité  l.eopold  főherczeg  számára  Adam  és,  É v á t ,  Ábel  halálát  s i
ralva.  Visszatérvén,  az  acadeni'a  professoia  's  későbben  igazgató
ja  lett.  Agg  korára  Paltruyulba  vonult,  a1  hal  leánya  apácza  vala, 
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ki  egyik  legszebb  képére  adott  alkalmat.  Erejefogyottan  bosszú  beteg
ség  u tán ,  báláihoz  közel ,  feladva  orvosaitól ,  ül  és  imádkozik  a'  le
á n y —  's  visszanyeri egészségét.  A'  leány  alakja,  kivált  feje,  bámulatos 
szépségű.  Ezen  képet  's  fi  jelesb  niivét  a'  párisi  museum  bírja;  ezek 
közt  az  Úrvacsora  's  egy Mater doloro&a.  Számos  egyéb  mivei  l'aiisbau 
?s  más  franczia  városokban  találkoznak.  Uajza  nagyrés/.ént  helyes;  de 
alakjaiban  nincs  elegendő  elevenség  's  elegendő  meleg  szinezeiébeu,  no
ha  szabad  és  könnyű  ecsete.  Meztelen  alakot  soha  nem  festet t ,  olly 
gyengéd  vála  lelkesmerete.  Megholt  1674.  /. 

O H A M P A G N E I  B O R O K ,  szerelem,  vidám  szeszély,  társasági  lel
kesülés  borai,  a'legnemesb  borok  közé  tartoznak.  Van  a'  Champagneban 
29  fajnál  több  fejér  és  veres;  amazokból  tajtékzók  (moussirozók)  és  nem 
tajtékzók.  A'  fejér  Champagneit  leginkább  kedvelik,  de  vannak  igen 
linóm  és  gyengéd  izii  veres  fajok  is.  Az  első  rendű nemtajtékzókat  többre 
becsiilik  a'  boresuierők  a'  tajtékzóknál.  A'  tajtékzó  Champagnei  az  által 
t á m a d ,  hogy  nem  hagyják  csöbrökben  forrni,  hanem  azonnal  jól  beak
názott  bontókba  töltik  's  igy  a1  kifejlendő  levegő  a'  borral  egybekötve 
marad,  hegjobb  Champagneikat  szálltának  Hheims  és  Epernayből  ;  kö
zönségesen  3  osztályra  szakadnak,  mellyeknek  ára  mindjárt  helyben  6—3 
livr.  változik.  A'  fejérek  közt  az  ayi  ,  mareuili  és  hant  vilii  trsi  legfino
mabbak,  a'  veresek  közt  a1  verziei  ,  verzenayi,  bouzyi  és  oei!deper
drixiek.  Champagnenak  csaknem  minden  szőlőhegyei  krétaszikla  alapon 
fekszenek.  Azért  a'  szőlőtő  későn  kezd  teremni ,  de  ha  egyszer  begyö
k é r z e t t ,  igen  jól  tenyészik  és  sokáig  tart .  A'  halmok  közepe  legbecsül
tebb  rész  's  legnemesb  bort  ad.  A'  jó  fekvésű  szőlőhegyek,  egész  Fran
cziaországban  a'  legjövedelmesbekhez  tartoznak  's  termékeny  éveken, 
levonván  a'  munkabér t ,  9—10 procentet  hajtanak  tulajdonosaiknak.  Mind
azáltal  10  észt.  alatt  csak  2  jó  szüretre  tarthat  számot  a'  bir tokos,  \s  ha 
ezek  igen  bővek,  a'  bor  felette  megolcsul,  's  a'  szegényebb  borgazda 
sokat  v e s z t ,  a'  dúsabb  ellenben  elteheti  borait  's  nyeresége  tetemes. 
Legcsekélyebb  a'  chalonsi  bor.  — A '  szőlőtő  közönségesen  Jtin.  25  virág
zik  e l ,  's  a'  szüret  Sept.  25  kezdődik.  A'  szőlőt  igen  vigyázva szedik.  A' 
bor  szine  a'  szőlőlév  színétől  egészea  független.  A'  veres  és  kék  szőlő 
leve  fejér.  A'  bor  szinanyagja  a1  ve res ,  kék  és  barna  bogyók  héjában 
vagyon.  A'  forrás  oldozza  fel  's  vonja  ki  a'  színanyagot.  Ha  már  igy 
December  végéig  annak  rendje  szerént  kidolgozódott  a'  bor,  tisztulni 
kezd.  Azután  derült  fagyidóbfn  lehúzzák  's  vizahólyaggal  tisztálják  es;y 
fél  unciának  250  quartnyi  hordóhoz  való  iránylatjában.  A'  bor  ismét  kön
nyttded  forrásnak  ered.  Egy  hónap  vagy  hat  hét  múlva  újra  lehúzzák  's 
másodszor  tisztálják  az  elébb  használt  vizahólyag  felényijével.  llly  álla
potban  marad  a1  bor  Mart iusig ,  a'  mikor  palaczkokba  húzzák  le.  15—18 
hónap  a l a t t ,  ugy  lá t sz ik ,  egész  hatását  megtette  a '  for rás ,  akko rá i t 
töltögetik  a'  bort  's  elveszik  a1  palaczkban  támadt  üledékét. 

C H * M P  n'  A s Y r. E ,  franczia  katonákból  álló  gyarmat  Texas  tar
tományában,  melly  már  kezdetében  elfojtatott  az  egyesült  statusok  gyű
lésétől  ,  mivel  Spanyolország  nem  akarta  azt  Mexico  szélén  megszen
vedni.  A'  spanyol  seregek  ngyan  is  Oct.  1818  széllelszorták  a'  megtele
pedteke t ,  kiket  a'  Francziaországból  számkivetett  Lallemand  vezér, 
a'  ki  UjOrleansban  tartózkodott  ,  öszvegyüjtött  ,  's  nagyobb  részeket 
a'  franczi  i  kivándorlottaknak  a'  TombigBeenél  az  alabamai  szövetsé
ges  statusban  (a1  Mobilénél,  nyugoti  Florida  határaiban)  alkotott  gyar
matjokba  vezette,  a'  hol  részszerént  pénzért  vett,  részszerént  magok  közt 
felosztott  kerületek  Marengónak  's  általok  építtetett  fővárosok  Aiglevil
lenek  neveztetik.  I t t  fekszik  Mobile  i s ,  egy  már  200  észt.  előtt  alkotta
tott  franczia  gyarmat.  Aigleville  építtetését  kiválképen  Clauzel  és  Eefe
breDesnotiettes  vezérek  igazgatták.  —  Texas  1SI9  a1  szövetséges  sta
tusoktól  Spanyolországgal  Floridára  nézve  kötött  egyezéseknél  fogva 
egészen  UjSpanyolországnak  engedtetett.  Ugyan  azon  időben  alkottatott 
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otl  James  Eong  előlülő  a la t t ,  kivel  a'  szétoszlott  champd'asylei  Fran
c/.iák  közül  többen  egyesültek,  a1  texasi  köztársaság,  tnellynek  főhelye 
Nacogdocles  volt.  Ez  a' köztársaság  is  szétoszlott,  's  Long  vezér  vissza
tart  a1  szövetséges  statusokba.  Texas  most  az  egyesült  mexicoi  statusok, 
hoz  lariozik  és  pedig  a'  santanderi  s ta tushoz;  hanem  még  1821  végén 
|gi<n  zűrzavaros  állapotban  vol t ,  mivel  több  kalandorok,  tiltott  kereske
dést  űzők  ,  elszökött  rabszolgák  ,  vad  Indusok  's  fogházaikból  elillantott 
gonosztévők  öszvecsouorto/.tak  's  függetlenek  akartak  lenni.  Legközeleb
bi  czéljok  mindazáltal  ,  ugy  látszik  ,  t i l tott  kereskedés  volt.  Földje  olly 
termékeny  ,  hogy  közönséges  esztendőkben  is  150  szemet  terem  egy 
mag.  Cxukor  és  pamut  is  tenyészik  benne,  's  lehet  remenyleni ,  hogy 
a'  kávé  is  meg  fogja  jutalmazni  a'  munkás  fáradságát.  Erdeji  mindenne
mű  állatokkal  teljesek,  főképen  vad  lovakkal,  meilyek  erejekre  's  kön
nyiiségekre  nézve  hasonlók  az  arabokhoz.  A'  honi  lakosok  közt  legszá
mosabb  a'  Coruanchesek  nemzetsége  ,  vitéz  t!s  munkás  nép  ,  melly  a" 
Spanyolokkal  örökös  háborúban  e'l. L—ú. 

C  H  A  M  p  o  i,  T.  i  o  N  (I.  F.)  .  az  i  f  j  ab  b  ,  1700  szül.  Figeacban.  T ö r 
téneteket  tanita  Grenobleban;  de  különösen  a'  kopt  és  egyéb  keleti  nyel
vek  tanulására  adá  magát ,  megvizsgálta  a'  fosettei  felírást ,  lá/ott  's  ta
nult  több  papyrustekercseket,  jelesen  1823  és  1824  Tur inban,  's  az  utóbb 
nevezett  évben ,,lJantliéon Kgypticn"  czini  alatt  emlékrajzokat  ada  k i , 
tiozzájok  csatolt  világositásokkal.  1824ben  adá  ki  még : „Precis dn systé
me hieroglypliiifne des anciens Égj/ptfeni  <*(Parisban,  rézmetszetekkel"), 
mellyhen  az  általa  felállított  ábe'czét;  mint  véleménye  szelént  minden  hie
roglyphicumok  kulcsát,  közhitté.  Hihetőleg  Warbnrton  és  Young  nyomain 
eredve,  ezen  titkos  képpel  irás  jegyeit  részént  phoneticumok, azaz,  hangje
lentők,  hetüképeknek  állítja,  részént  hieraticumoknak,  azaz  észfogatjelen
tők  vagy  is  szóképeknek;  ne'ha,  ugy  mond,  mind  a1 két nem  vegyítve  hasz
náltatik.  Czáfolólag  szólalt  meg  ellene  Ausonioli ,  ki  1824ben  kiadott 
íiAnalyse de la théorie de  JW. Champ. le jeinie sur les hiéroglyphei"  czi
mR  könyvéhen  Ch.  rendszere  alaptalanságát  igyekszik  megmutatni.  Ch. 
1825  leczkéket  adott  e'  tárgyról  Komában.  1826  reá  bizta  a'  király  (X. 
Károly)  a'  királyi  niuseum  azon  osztálya  gondjait,  melly  a'  legújabban 
Drovetti  által  Eivornőlia  hozott  egyiptomi  régiségeket  's  áltáljában  a 'mu
seuniiiak  minden  egyéb  keleti  emlékeit  foglalja  magában.—Az  id.  C h a  m
p o l l i o n ,  amannak  bátyja  's  oktatója,  1779  szül.  Figeacban.  Grenobleban 
tanított  ez  is  '»  több  rendű ,  arcliaologiat  érdeklő  irományai  által  lett  es
meretessé.  Hlyen  e z : „Lettre snr V inscriplinn du. lemp/e de Vendcrah." 
Becse  van  e'  következő  könyve'nek .,Antiquilés de] Grenn//leíl  (Grenoble 
1807.  4to).  A'  felírások  királyi  academiája  jutalommal  tiszteié  meg  azt, 
mellyet  1819 ^Annales de T,agidc*ii  czim  alatt  bocsáta  közre  Parisban, 
két  kötetben.  Ezen  munkáját  1820  végzé  be.  Me'g  egy  pompás  munkának 
kiadója,  ennek: „les tnurnnis du mi fíené'1  (Paris  1820.  fol.  200  exemp. 
Eiry  példány  1300  franc.)  Kzt  ő  Motte  kőnyoméval  egyesülve,  a'  kir. 
könyvtárban  lévő  kéziratok  és  eredeti  rajzolatok  után  ,  jegyzetekkel  's  20 
rézke'ppel  együtt  adá  ki.  Ch.  a'  franczia  tud.  intézet  s'  több  tudós  társa
ságok  tagja. 

C H A N ' ,  1 .  K I I Í S 

C H A N n r. K n  (Richárd), hellenist (görög régiségek tudósa v. búvára), az 
oxfordi  Masdalenacnllegium  's  a1  londoni  régiségekre  ügyelő  tudós  társa
ság  tagja,  1738  szül .—  1763 „Marmnra Oxoniensia"  cziiuii  munkáját  adá 
ki,  a'mellyhen  elődjeinek  tévedéseit  útba  igazitá  's  tetemes  huzagokat,  pél
dául  Páros  chronicájáhan,  kipotla.  A'  . ,Dilet tanti"k  doctor  Revett  's  Pars 
úrra'  együtt  keletre  kllldék  emlékszed^s  's  vizsgálatok  véget t ,  's  az 
egész  nt  kormánya  ő  reá  lón  bízva.  1764tól  1706ig  bejárak  loniát,  At
t icá t ,  Argolist,  Elist  's  gazdag  zsákmánnyal  térének  Angliába  vissza. 
1709ben  kiadá  (Jh.  első,  1800  második  kötetét  ioniai  régiséigeinek.  1774 
ez t : Interiptionei antiquae, pleraeque nandum edilae in Asia m'inori el 
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Graecia, praesertim Athénit collectae."  Meg  kell  vallani,  hogy  a'  régi 
felírások  helyes  olvasásához,  pontos  lemáslásához  's  szerencsés  kiegészí
téséhez  senki  olly  jól  s tökéletesen  nem  értett ,  mint  ő.  „Utazása  KisAsiá
b a "  1775  jelent  meg;  ennek  másod,  része  1770  igy  „Utazás  Görögország
ba.4  Ide  vehetni  „Trója  tör ténetei t ,"  melly  usiai  utazásának  mintegy  pót
lékul  's  kiegészítésül  szolgál.  Mh.  Ch.  Tilcliurstbau  Berkshireben  1810. 

C H A N T R E Y (Ferencz), angol szobrász, szül. 1782, Derbyshire Morton 
nevű  falujában.  Már  mint  oskolagyermek  modellozott  agyagban.  Anyja, 
vagyonos  mezei  gazda  öszvegye,  törvénytudónak  szánta.  De  Sheffieldben, 
hol  oskolájit  akará  folytatni  Ch.,  még  azon  n a p ,  midőn  oda  érkezett, 
l tamsay  nevű  szobrász  és  aranyozó  ablakában  néhány  kiálitott  szobor
miveket  pillanta  meg  's ,  sejtvén  hivattatását,  a'  mivészségre  tökélte  magát. 
Azonnal  ltamsay  tanítványa  lön]  's  3  évig  dulgoza  nála;  szünórájiban  raj
zolt  és  modellozott  's  a'  természetet  szorgalmasan  tanulta.  1802  London
ba  j ö t t ,  hol  nem  sokára  nevet  szerze  magának  Horné  Tooke  jelesen  ki
vitt  biisztje  által.  Későbben  111  György  szobra  készítését  bizta  reá 
London  városa.  Ezután  Nelson  emlékét  tette  rajzba,  mellyet  Yar
nioiith  mellett  a'  tengerparton  szándékozának  felállítani;  de  a'  már  magá
ban  is  mivésztelen  idea  —  a'  hős  szobra ,  (melye  bal  részén  csillag,  éjjel 
megvilágítandó),  mint  pharns,  130  láb.  mag.,  messzére  a'  tengerbe  nyúló 
töl tésen.  az  ellenségtől  elfoglalt  hajók  előrészeiből  épitett  álláson  —  óriá
sibb  v o l t ,  hogysem  ki  lehetett  volna  vinni.  Nagyobb  hirre  jultaták  :  a1  két 
leánytestvér  szelid  lialálálomban  szeretettel  ölelkezve,  —  a'  kegyes  gyer
mekalakok  minden  contourán,  minden  tagján  nyugodalom,  csend  lebeg 
(a '  lichfieldi  székes  egyházban)  ;  egy  térdelő  asszony  —  lady  St.  Vincent 
—  's  egy  vidám  leányka;  lábujhegyen  emelkedik  's  kebelén  galambbal 
enyelg  —  herczeg  Bedford  leánya  —  (Woburn  Abbeyban  Canova  Gratiáji 
mellett  felálitva).  Több  emlékek  és  szobrokon  kívül  a'  Páltemplomban  's 
e.  h.,  becsiilik  legújabb  miveit  i s :  Playfair ,  Scott  Wal ter ,  West  Benj., 
Wordswor th  's  m.  büsztjeit.  1814  Parisba  men t ,  hol  alkalma  akadt  csu
dálni  az  olasz  képiniveket,  azután  Italiába.  I  'íjából  azonban,  mellyet  ön
erejü  talentuma  nyita  a'  természet  oskolájában,  ki  nem  tért .  „Chantrey 
mivészsége"  mondják  angol  mübirák,  „csupán  az  angol  szellem  leánya, 
Stylus  utánzás  nélkül,  a ' régihez  olly  kevéssé  hasonllk  ,  mint  Shakspeare 
vad  romános mivei  liuripides  dramájihoz.  Hazafijai  brit  Canovának  nevezik 
Cht.  ,'s  ha  hízelkedésnek  vesszük  is  e'  t iszteletet ,  nem  tagadjuk  abbeli 
é rdemei t ,  hogy  a'  képző  inivészség  nemesbítésére  kedvezőleg  hatott 
Angolországban.  / . 

C H  A  o s,  az  a'  mi  legelsőben  teremtetett.  Hesiodus  szerént  minde
nek  ezen  négyből,  a1  Chaosból,  Gaeából,  Tartamából  és Erősből  vagy  A
morból  lettek  ;  más  költők  ellenben  mindent  csak  a1  Chaosból  származ
ta tnak ;  ismét  egyebek  a'  Chaost,  É j t ,  Erebust  és  Tartarust  tartják 
mindeneket  származtató  okoknak;  még  egyebek  azt  állítják,  hogy  a'  Cha
osból  az  Eg  és  Föld  származott;  minden  egyéb  dolgokat  pedig  Ámor 
vitt  tökéletességre.  Utóbb  a'  Chaoson a'formátlan  's  durva  eredeti  maté
r ia  értődött.  Hesiodus  szerént  Cbaos  magától  Erebust  és  az  Éjt  nem
zette,  ezek  pedig  együtt  az Aethert  és  a'  Nappalt. K. J. 

C H A P E T . A I N  (Jean) ,  Richelieu  korában  tisztelt  franczia  költő  (de 
nem  lángeszéér t ) ;  ma  irása  hever.  Elete  világosság  a r r a ,  kit,  millyent 
neveze  ki  a'  hiu  cardinalminister  acadeniia  tagjává.  Chapelain  Parisban 
szül.  1595.  Abban  hagyá  orvosi  tanulását  's  egy'  franozia  nagy  ur  2  fija 
nevelőjévé  l e t t ,  maga  közben  verselgetvén  és  nyelveket  tanulván.  Meg
esmerkedik  Marinival,  ki  Adoneja  nyomtatása  végett  mulata  Parisban. 
Marini  élőbeszédet  irat  vele  munkájához,  's  azRicheileut  figyelmetessé  te
szi  iránta.  Épen  szüksége  vala Kichelieunek,  ki  hiúságból  mint  költő  is 
akara  fényleni,  egy  segédköltőre  ,  ki  vele  dolgozzon,  darabos  verseit  ki
simítsa,  sőt  helyette  az  ó  nevében  írjon  is.  Magához  veszi  tehát  Cha
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paláiul.  Lá t j a ,  hogy  esze  ktinnyil,  a'  vers  machanismusát  é r t i ,  hogy 
előtte  mint  alrendü  lélek  porig  hajol  és  — a'  mi  fő  vala  —  hallgatni  tud. 
'S  a'  simuló  költőcske  felleié  szerencséjét.  Elsőbb  tagjai  közül  való 
lesz  az acudemic frangaisenek  ,  reá  bizatik  annak  elszeikeztetése,  ne
vezetes  évi  fizetést  k a p ,  mind  megnyert  ura  által,  's  mivel  ettől  függe 
minden  ,  az  akkori  leső  franczia  költők  oraculumokul  tiszteigetik.  Csak 
ő  maga  ne  lépett  volna  elő  mint  költő.  De  neki  esik  az  orleansi  szűznek 
(l'ucelle^  1630,  niellyből  hősi  költemény  akara  lenni.  20  esztendőt  for
dít  rá ,  nagy várakozást gerjeszt,  megjelenik  1050,  kapják  is  elejénte  annyi
ra  ,  hogy  18  hónap  alatt  6  kiadás  fogy  e l ,  hanem  a'  későbbi  franczia 
költői  világ  csak  gúnyolása  tárgyául  tekinté.  Az  egész  plánja  ugyan  nem  hi
básan  van  felfogva,  's  elbeszélő  része  igen  szerencsésen  alkotott  helyeken  ra
gadoz  keresztül,  de mód  nélkül  hosszú,  mert 24  könyvig  terjesztette,  leírá
saiban  apróságokon  sokáig  tévedez,  hasonlításai  erőltetettek  ,  mellyek
ben  Honierus  rabos  utánazásán  gyakran  rajta  lehet  kapni ;  a'  beszédek 
is  benne  igen  messze  kerekedők  's  igy  untatok.  Eletében  csak  felét  ad
ta  közre.  Egyébiránt  Chapelaint  közbecsültetése  kísérte  egész  haláláig, 
melly  Febr.  22.  1074  történt.  Ezen Pucelleje  a1  hőskölteményben  leg
első  franczia  próba.  Legtökéletesebb  kiadása  Centben  jött  ki  1762,  18 
könyvben.  Mind  a'24nek  kéziratja  a1  párisik,  könyvtárban  tartatik. D.G. 

C H A P E L T . E,  franczia  vidám  költő,  tulajdonképen  Claude  Emma
nuel  Luillier,  mert  Francois  Luilliernek  volt  természeti  fija,  1626  szül. 
Parishoz  közel  Chapclle  nevű  faluban.  Gazdag  atyja  sokat  költe  neve
lésére  's  a'  hires  Gassendival  tanittatá.  Gyengéd  érzése ,  eleven  esz« 
5s  nyiltsziviisége  minden  társalkodási  örömben  hamar  részvevővé  te t te ,  s 
korának  elsőbbjei,  Kacine,  Boileau,  Cbaulieu,  Moliére,  Lafontaine, 
különösen  kedvelék.  Esztendőnként  8000  livrejövedelmet  költhetvén  el , 
vig  mulatságokat  ada  házánál  5s  tudva  l e t t ,  hogy  abban  világ  gyönyö
reit  eszesen  élő  Epicureus  lakik,  mint  Gassendi  hiv  tanítványa.  Boileau, 
ki  magát  feszesebben  szerété  viselni,  találkozván  egyszer  vele,  az  útszán, 
barátságosan  feddegeté,  hogy  ne  ürítgetne  annyi  poharat.  Chapelle  igaz
ságosnak  vallja  a'  kapott  in tés t ,  mennek  együ t t ,  's  a'  borszerető  szép 
móddal  egy  esmeretes  házhoz  csalja  Boileaut,  hogy  illy  fontos  dolog
ról  ott  beszéljenek.  Ezen  háznál  jó  bort  mértek  's  addig  bölcseikedék 
a'  két  költő  a'  borról  borozás  közben,  mig  az  erkölcstanitó  is  jól  fel
hörpentve  tántorga  haza  csintalan  reászedőjével.  Azon  útját  Chapelle, 
mellyet  Bachaumont  nevű  barátjával  t eve ,  a'  legkönnyebb  stylusban  a' 
legmulatságosabb  dévajsággal  irta  le  azzal  együtt.  L. „Belalion á? un 
toyage fait en Francé"  1662.  Ez  a'  munka  tünék  fel  mint  legelső  az 
öröm  és  ártatlanság  kifakadásaival  's  kellemeivel  a'  Fiancziák  közt,  kik
nél  elejénte  hasonlókép  ólmosan  fordula  a'  stylus.  Chapellenek  dalai,  so
nettóji,  költői  levelei  is  nagy  kellemüek.  Különös  talentuma  volt  egy 
kedves  kis  semmiről  a'  leglelkesebb  beszéddel  fecsegni.  Megholt  Paris
ban  1686.  Minden  munkájit  Lefévre  de  St.  Marc  adta  ki  1755,  2  kötetb. 
Nem  kell  megtéveszteni  La  Chapelleel.  Ez,  igy  végzi  epigrammáját  a' 
kettőről  Chaulieu  ,  nem  az  a'  kellemes  u tazó ,  hanem  csak  az  academi
cusok  egyike. Döbrentei Gábor. 

C H A P P E  n '  A Ü T E R O C H E  (Jean)  ,  szül.  Mart.  2 .  1722  Anverg
ne  Mauriac  nevii  helyében,  egyházi  életre  szánta  magát  's  astronomiát  t a 
nult.  Az  academia  őt  küldötte  1760  Tobolskba,  hogy  a'  Venusnak  a 
naptányéron  leendő  áltmentét  (Jun.  1.  1761)  vizsgálja.  A'  tiszta  's  de
rült  ég  kedvezett  vizsgálatinak.  Két  év  múlva  visszatért  's  kiadta  uta
zásának  leírását: Toyage en Siberie fait par ordre du roi  1761 conte
nant let moeitrs ele.  (Paris  1768,  III  vol.).  Sok  tannságost  foglal  magá
ban,  de  némelly  kedvetlen  jegyzéseket  is  Muszkaországról ,  V.  II.  Kata
lin  maga  megezáfolta  illy  czimü  füzetében: „Antidote conre le voyage 
de V Abbé Chappe1"'.  Ugyanazon  tüneménynek vizsgálására  (Jun.  3.  1769), 
melly  miatt  Tobolskban  volt,  indult  utnak  Californiába;  de  czélját  el 



110  CHAPPE  (CLAUDE)  CI1APTAL 

nem  é r t e ,  mert  már  Apr.  I.  1769  megholt  St.  Lucáiban.  Ezen  utazá
sa  közben  tet t  vizsgálatit  Cassini  Ce'sar  Francois  adta  ki  :  ,,Joytrge de 
Californie1'  (Paris  1772);  de  a'  várakozásnak  nem  feleltek  meg. é6s 

C H A P P K  (Claude),  a ' te legraph  feltalálója,  Maiiteiiek  Brulon  nevű 
helyében  sz.  1763.  Mar  20ik  e've'ben  figyelmet  gerjeszte'nek  iránta a „Jour
nal p/tysique"be  iktatott  vonzó  értekezései.  Azon  időben  miitatkozának 
a'  revolutio  viharos  scenáji,  's  Ch.  azon  gondolkozék,  hogyan  tudósít
hassa  jelek  által  néhány  órányi  távolságra  lakó  barátit.  Az  e'  tárgyban 
te t t  próbák  vezeték  nevezetes  találmányára.  Látván,  hogy  próbája  nagy
ban  is  s ikerül ,  benyujtá  1792  a'  nemzeti  gyűlésnek  machinája,  mellyet 
telegraphnak  (távolirónak)  nevezet t ,  leírását.  1793  alapíttatott  az  első 
telegraphi  linea  Parisból  Lille  felé.  Condé  elfoglaltatása  volt  első,  mit 
a'  telegraph  hírül  adott .  Epén  egybegyűlt  a'  convent,  midőn  ezen  birt 
ve t t e ,  '»  megbagyá,  hogy  Condé  ezentúl  Nordlibrenek  neveztessék;  tar
tott  még  az  ü lés ,  's  már  jelenté  a'  te legraph,  hogy  a'  parancs  helyére 
érkezett  's  tudtára  adatott  a'  seregnek.  A'  kormány  altlátta  a'  talál
mány  fontosságát  's  külön  telegraphi  igazgatást  alapított,  melly  Chap
pe  Claude  's  két  testvéréből  álla.  De  Chappe  ellen  is  felébredt  az; 
irigység.  Sokan  a'  Persák ,  Görögök,  hajósoknál  'sat.  szokásban  volt 
jelekre  hivatkoztak;  mások  uj  telegraphi  erőmivek  által  törekedtek  le
alázni  találmányát.  Ch.  azonban,  noha  figyelt  az  elébbi  próbákra,  afc 
előtte  szokásban  volt  illynemü  machinák  egyikét  sem  utánazta,  's  övé 
marad  a'  dicsőség,  hogy  egészen  uj  ,  minden  korábbiaknál  sokkal  egy
szerűbbet ,  sokkal  tökéletesbet  talált  fel.  (Vö.  TKI.KUIMPI?.)  Érdemei 
kissebbittetésén  busultában  erőt  vőn  rajta  a' melancholia,  *s  Jam.  20.  1805 
egy  kutban  végezte  életét.  Utána  tes tvére ,  J á n o s  J ó s  e l ' ,  lett  a '  pá
risi  telegraph  igazgatója.  Mh.  Parisban  Jan.  26  1829. bit. 

C U A P T U  (Jean  Antoine Claude, chanteloupi  gióf),Jegy montpellieri 
patikás  Hja,  született  1755,  's  legkorább  ifjúságától  fogva  az|orvosi  's 
természeti  tudományok  tanulásának  volt  szentelve.  Már  végolta  kijelelte 
magát  mint  orvos ,  midőn  1791  a'  montpellieri  citadella  ostromlásánál  a' 
i'cioliitio  barátjának  mulatá  magát.  1793  a'  puskapor  szűke  miatt  Parisba 
hivatott  's  chemiai  esmereteinél  '»  munkásságánál  fogva  a'  grenetlei  ször
nyű  nagyságú  fabrikáltál  ezen  segitni  tudott.  1794  visszatért  Montpellier
be  's  a'  heraulti  departementban,  igazgatói  hivatalt  's  az  ott  tulajdonkép 
ő  érette  felállított  chemiai  professorságot  nyerte  el.  1798  az  institutum 
tagjának  neveztetett  ki  ;  igen  buzgónak  mutatta  magát a'  18dik Kruniaire 
dolgában,  1799  az  első  consultól  E'  statnstanácsba  és  1800  a'  belső  dol
gokra  ügyelő  ministeriuniba  vétetett  fel,  hol  minden  mivészségek  stú
diumának  uj  eleven  fordulatot  adott  's  Paris  mellett  egy  tulajdon  chemiai  fa
brikát  állított  fel.  1804  kiesett  a1  kegyelemből,  mivel  vonakodott  tndosi
tásában  azt  ál l í tani ,  hogy  a'  czéklacznkor  j obb ,  mint  a1  cznkoinádméz. 
Azonban  már  1805  a'  becsületlegio  nagy  keresztesévé  's  a'  megtartó  ta
nács  tagjává  nevezte  ki  a'  császár.  Napóleonnak  való  hizelkedései  princzr. 
Engen  házasságának  alkalmával  birodalmi  gróf  czimet  's  azt  a'  just 
szerzek  néki  meg,  hogy  a'  cltanteloupi  jószágra  majorátust  állíthasson  fel. 
1811  a' Sovietématernelle  tanácsosává,  1813  a'  renniorend  nagy keresztesévé' 
's  December  26  a119dik  katoni  osztályban  Lyonban  rendkívül való  biztossá 
neveztetett  ki,  hanem  a'  legnagyobb,  de  hasztalan  erőlködések  után Ápri
lisban  1814  Parisba  visszatért  's  egészen  a'  senatnsh»z  csatolta  magát. 
Elbából  visszatérte  után  a 'kereskedés  és  mannfaetiirák  közönséges  directo
rává ,  statnsministerré  és  Franeziaország  pairévé  nevezte  ki  Honaparte. 
A1  király  visszatérte  privát  állapotba  helybezte  vissza's  kinszeri té,  hogy 
az  orleansi  heiczegasszonnyal  Chanteloup  végettT  melly  az  előtt  ezé  veit, 
alkudozzék.  Martiusban  1816  a'  király  a1  tudományok  academiája  tag
jává  nevezte  ki  a?  6dik  osztályban.  —  Sokkal  neveyetesebb  még  ezen 
férjü  a1  cbtiiiia  tárgyairól  ,  szőlőmii élésről  'sat.  irt ,  de  ittcgész  kiterjedés
ben  elő  nem  számlálható  niunkáji,  mint  viszontagságai,  által.  Kiváliképen 
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becsültetnek  ő  tőle: t,Chimie appliquée aux árts"  (Paris  [  1807  négy 
darab  ;  németre  fordította  Hermbstadt  licrlin  1808), „Chimie appliquée a 
V agriculture"  (Paris  1823.  két  darab) ,  és „De f industrie fran^aise'1. 
(Paris  1819,  két  darab). Jelenleg  még  két chemiai manufacturát  kormányoz 
Montpellierben  és  Neuillyben  ;  feltalálta  a'  régi  gyapjúval  való  élést  ola
jak  helyett  a'  szappan  készítésnél  ,  mindenféle  caementumok  és  mester
séges  puzzolaneok  készítésmódjai  idegen  segédszerek  nélkül;  uj  íazok
má/.okat,  az  olly sokszor  megmévgesitő  únérczek  ,  vizón  '»  t.  eff.  használása 
nélkül  ,  's  a'  chemiai  t'ejéritésekkel  való  élést  elterjesztette. A. B. V. 

C II A R A C T K R, C H A R A C T E R I S T I C A. ( A l i t l l i o p o l o g i a , S z é p 11U
vészség).  Character  alatt  altaljában  valamelly  dolognak  kijelelő  bélyegét 
él t jük,  melly  által  az  másuktól  megkülönböztetik  's  tulajdon  dolognak 
lenni  megesinertetik.  C h a r a c t e r i s t i c u s n a k  azt  szokták  nevezni , 
melly  saját  tulajdonsága  által  ugy  ki  van  jelelve,  hogy  azt  félreesmerni 
's  mással  felcserélni  nem  lehet.  Ezen  tekintetben  mindennek  lehet  dia
i a d é r t  tulajdonítani,  a'  mi  magát  más  lényektől  különös  jegyek  által 
megkülönbözteti;  igy  szólunk  valamelly  fának,  erdőségnek,  környéknek 
tájképnek  állatnak  'sat.  characteréről  is .  P.  o.  charactere  az  embernek, 
azaz,  megkülönböztető  bélyege  az  ő  n e m é n e k  minden  ő  mellette  a' 
földön  élő  organicus  lényektől,  hogy  neki  fenálló  termete  mivészségre 
ügyes  kezei,  esze  és  nyelve,  állati  ösztönei  és  erkölcsi  szabadsága,  állati 
szükségei  's  a'  végtelenbe  nyúló  tehetsége  van  a'  tökéletesedésre,  és  igy  ő 
csudálatos  középlény  az  állatok  és  magasb  lelkek  közt.  A'  mi  egy 
egyes  ember  characterét  i l le t i ,  az  alatt  széles  értelemben  mind  azon  tu
lajdonságok  öszveségét  é r t i k ,  mellyekkel  magát  egy  indivudium  mások
tól  megkülönbözteni,  szorosb  értelemben  csupán  erkölcs i ,  morális  cha
racterét.  Ha  t.  i.  az  emberek  közt  lévő  tulajdonságokat  szorosan  meg
esmérni  's  helyesen  megítélni  akarjuk,  mindég  szükséges  tekintettel lenni 
a'  természeti  valóra  ( azaz ,  a1  munkásságnak  és  léteinek  azon  módjára, 
melly  az  organismus  physicai  tulajdonsága  által  határoztatik  meg) ,  a' 
temperamentumra,  szellemre  (főre  és  talentumokra),  a z a z ,  előter
jesztő  tehetségének  tulajdonságára  és  irányzatjára,  szírre ,  azaz,  érző  te
hetségének  tulajdonságára  és  i rányzatyára ,  a'  tárgyak  és  előterjesztések 
által  való  megilletődhetés  tehetségére  és  az  érzeményre,  a z a z ,  a'  ki
vánó  tehetségnek,  hajlandóságoknak  és  ösztönöknek  tulajdonságára  és 
irányzatjára  's  azoknak  az  érző  tehetséghez  való  viszonyára  (érzemény 
módja)  Az  utolsó  tekintetekben  mind  a'  te rmészetesre ,  mind  arra  tekin
tettel  lehet  lenni,mii  csinált  az  ember szabadság  által  öntermészetéből.  Mint
hogy  már  azonban  különös  fontosságú  do log ,  az  embert  épen  ezen  tekin
tetben  a'  leggondosabban  ki tapogatni ,  tehát  két  pont  van,  mi  az  utóisót 
illeti,  melly  ékre  szoros  figyelemmel  kell  lenni:  «)  érzék  és  gondolkodás
mód,  azaz,  azon  regulák,  mellyeket valamelly  ember  magaviseletére nézve 
csinál,  és  b)  az  erkölcsiség  elvei  szelént  szabadsággal  elintézett 
valamelly  emberben  uralkodó  ,  soha  sem  változó  cselekvésmód.  De  épen  ez 
is  a z ,  a'  mit  szorosb  értelemben,  gyakran  azonban  megkülönböztetőleg 
is ,  valamelly  ember  c h a r a  c  t  e  ré n  e  k  neveznek.  C h a r a c t e r  n é l 
k ü l  v a l ó n a k  azt  nevezik,  ki  soha  sem  igyekezett  azon,  hogy  szaba
don  erős  elvekhez  (princípiumokhoz  ,  ©kfőkhöz) emelkedhessek  ,  's  nincsen 
ereje  azokat  követni.  Innen  azt  lehet  állítani  ,  hogy  csak  az  e rős ,  nagy 
lelkeknek  van  characterek.  Mennél  erősb  és  nagyobb magokviselete  annál 
inkább  elveinek  következése  és  annál  hívebb  az  ezekhez:  conscqucns; 
mennél  gyengébb,  annál  kevesbbé  történik  ez:  inconsequens  emberek. 
Kimivelt  erős  ész  és  az  akarat  nagy  ereje  teszik  tehát  a'  charactcresem
bert.  Ha  már  ezen  elvek  az  erkölcsi  törvények  szelént  valók,  akkor  az ő 
charactere jó, ha  ellenkeznek  azokkal,  rossz.  Szabadon  szerzett  erki'ilcsikép 
jó  e lvek 'sazok  szerént  való  cselekvés  teszik  az erényest:  szabadon  szerzett 
erkölcsikép  rossz elvek's  azok  szerént  való  cselekiés  teszik  a1  vékcst  .  a* 
gonosztevőt.  Norma  gyanánt  á l l a s  erényesnek  d i a i a d é r a ,  uralkodó  szö
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net  nélkül  való  igyekezet ,  az  erkölcsi  törvényt  minden  helyezetekben, 
minden  vizonyzatokban  köretni.  Szorosan  véve  már  ezen  's  az  ennek 
egészen  ellenében  tétetett  cbaracteren  kívül  nem  volna  m á s ,  's  a'  legna
gyobb  részt  character  nélkül  valónak  találnók  ,  ha  szerencsére  a'szélesb 
értelem  nem  volna  inkább  szokásban.  hzorosb  értelemben  tehát  a1  cha
racter t  erkölcsinek,  szélesb  értelemben  psychologiainak nevezhetni ,  melly 
alatt  tehát  értjük  állandó  meghatározó  okát  a'  létei  és  cselekvés  módjának 
valamelly  emberi  individuumban,  minden  tekintet  nélkül  a r r a ,  ha  valljon 
annak ,  az  individuum  szabad  önmunkasiiga  vagy  természeti  tulajdonsága 
B7,  oka.  Minden  sajátságokat  t ehá t ,  mellyeketaz  emberben  természeti  való, 
temperamentum,  fő,  sziv  és  érzelem hoznak  elő,  mindent  mi  által ő  tulaj
don  természetnem  ,  ezen  értelemben  charatere  gyanánt  tekintetik  az  em
bernek,  honnan  ezt  gyakran  fel  is  cserélik  a'  természeti  valóval  és  tem
peramentummal.  Egy  illy  terinészetnemhez  minden  ember  magával  hozza 
a'  világra  az  eredeti  hajlandóságot;  nevelés,  szokás  ,  társalkodás  viszon
tagságok  's  más  környiilmények  legtöbbet  tesznek  annak,  a'  mi  abban  ál
landó,  kimivelésére.  Mi  fontosak  az  erről  való  gondosb vizsgálódások czél
jainknak  elérésére,  's  következéskép  életünk  boldogságára  és  nyugalmára 
nem  kell  emlékezetbe hoznunk. (\j.  EMKERKSMEREI).  —  Mig  igy  a1  philo
sophus  's  az  emberkémlő  a'  characterek  sokféleségét  és  különf^leségét 
vizsgálja  ,  hogy  moralát  's  bölcs  magaalkalmaztatását  a'  szerént  intézze: 
más  rzélból ,  de  nem  kevesebb  igyekezettel  's  jövendő  használattal  veszi 
a '  characteristica  egész  mezejét  stúdiumául  a '  m i v é s z .  Ő,  ki  minden 
tárgyat  a'  legelevenebb  élettel  és  színezettel  á l l i t ,  ha  hatni  k ivan,  a' 
lelki  szemlélet  's  képzelet  elejébe,  mikép  fogná  ezt  t ehe tn i ,  ha  nem  a' 
legfestőbb  ,  legsajátabb,  legigazabb  bélyegeit  említi  tárgyának '( — Gyen
géd ,  finom,  mély  belérzék  's  a'  legélénkebb,  leghűbb  felfogású  képze
let  mind  annak  észrevételére,  miben  a'  természet  és  emberiség  mélyen  el
rej tet t  valója  nyilatkozik  ,  a'mivészgenienek  örök  's  alkotó  sajátja.  Ugyan 
ez  által  nyit  ő  bennünk  is  érzéket  a'  természet  belsőbb  t i tka i ra ,  olly  je
leneteket  's  saját  oldalakat  állítva  élőnkbe,  mellyeket  mind  eddig  nem  es
merénk ,  sőt  nem  is  gyanitánk.  Mi  egészen  m á s ,  mi  dus ,  elragadó  fény
ben  áll  előttünk  a'  világ,  ha  aŁt  a'  köl tő ,  a1  festő,  a'  szobrász  vagy 
hangmivész  rajzolja  's  bájolja  élőnkbe?  Természetes  a z ,  hogy  nem  min
denik  tükröztetheti  le  minden  vonásaiban  az  egészet:  köre  és  szerei  ha
t á r t  szabnak  ebben  mindenegynek.  Ha  például  a'  képző  mivészet  kép 
vagy  szobor  által  adja  szemre  's  értelemre  a'  fájdalmat:  akkor  a1  hang
mivész  a1  fajdalomnak  csupán  hangjaival  szólhat  a :  szivhez,  's  a z ,  a'  mi 
valóját  hangokba  nem  ejtheti  ,  a1  minek  hallható  charactervonásai  nincse
nek  az  ezen  utóbbi  mivészség  határán  tul  vagyon.  Egyedül  a'  szóval ható 
kiütő  tükrözheti  egyszersmind  az  értelem  és  érzés  v i lágát ,  's  mivészeti 
köre  olly  széles  mint  eszközéé,  a'  nyelvé,  melly  a'  lehető  esmeret mind
annyi  tárgyaira  kiterjed.  Nincs  tehát  tárgy,  mellynek  akarminemüeharacter
vonásai t ,  ámbár közvetve  csak,  ne  adhatná  's  hogy  ezeket  és  csupán  ezeket 
ad ja ;  hogy  a'  természet  legyen  örök  kútfeje,  mellyből  merítsen,  előképe, 
mellyet  rajzoljon;  hogy  czél  iránt  dolgozva  ne  minden  lévő  vagy  lehető 
characterjelt  adjon,  hanem  a'  sokból,  az  igazból  és  hitből  egyedül  azokat 
válassza  ,  mellyeket  most,  a'  jelen  darabban,  szükség  említeni,  's  hogy  a' 
szó  vagy  vers  alakja  is  ollyan  legyen,  millyet  mivének  oharaetere  meg
kíván :  ez  mind  ollyan  szabás ,  melly  a'  költői  ábrázolat  mindannyi  ne
meire  's  fajaira  kiterjed.  Azonban  midőn  characterről  's  c h a r a c t e r 
f e s t é s r ő l  van  szó  a'  költésben,  akkor  főkép  's  szorosabban  csak  az 
emberi  characterek  ábrázolását  értik  's  azon  ügyességet,  mélységet ,  ere
detiségei  's  igazságot,  mellyel  a'  költő  inkább  vagy  kevesbbé  személyeit 
festi.  'S  midőn  erre  nézve  azt  kívánjuk  a1  köl tőtől ,  hogy  embereinek 
characterek  legyen,  nem  azt  ért jük,  mintha  csak  szoros  értelemben  vett 
erkölcsi  characterü  hősöket  volna  szabad  mivészileg  előállitnia;  a1  legjobb 
's  legrosszabb  emberek,  az  annyal  és  ö rdög ,  közöttök  felette  r i tka ,  's  ha 
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Illyésekkel  nem  untatná  is  a'  költő  —  m e r t ,  mikép  untathat  a z ,  a'  mi 
mivészi  tökéllyel  's  harmóniával  van  alkotva?  —  de  bizonnyal  elfárasz
taná  né/.őjit  's  muga  is  a/,  extrémek  egyszínű,  egypengésü  körét  hamar 
áltl'utná.  Nem  czélja  's  nem  tisztje  a'  mi vésznek  az,  hogy  erkölcsi  pro
totypouokat  állítva  fel,  [ujjal  vezesse  a'  nézőt  azok  szemlélete  és  köve
tésé re ,  hanem  inkább  a z ,  hogy  ugy  festve  az  életet  és  ember t ,  a'  mil
Iyenni'k  találja,  az  illy  élő  's  életből  emelt  rajzokkal  ingassa,  gyönyör
ködtesse  ő t ,  az  erkölcsi  alkalmaztatást  bizza  ő  magára.  Epén  azon  em
berek  sajátságait  ,  kiknek  szoros  értelemben  characterek  n incs ,  egy  mi
vészi  egészbe  foglalni,  épen  az  olly  inconsequens  charac lereket ,  mint  a' 
millyen  például  Clavigo,  vagy  Gulotti  Emiliában  a'  herozeg,  mivészi  con
sequentiával  's  természethüséggel  előadni,  e'  nemben  legnehezebb  Hogy 
az  emberi  charaoter  rajzolatja  mivészi  beccsel  és  hatással  bírjon  ,  meg
kívántatik:  1)  hogy  a ' cha iac te r  igaz ,  az  emberi  természet  alaptörvényei
vel  megegyező  legyen.  2)  Jól  legyen  ta r tva ,  azaz ,  önmagával  egyezzen 
mind  végig.  De  az  incnnsequens  ,  az  önmagával  nem  egyező  ember  cha
ractere  mikép  jöhet  mivészi  egy  hangzatba  ?  Ha  a'  mindenkori  indító  ok, 
's  kivált  az  erősbnek  gyengébbel  öszveütkö/.ése  hiven  rajzoltatik  's  a' 
helyezetek  okos  váltása  által  kitüntetik.  3)  Hogy  a1  chaiacter  zárt  legyen, 
azaz ,  ne  annyi,  ne olly különböző elemekből  alkotva,  hogy  azt  ellátni  \s  kön
nyen  elhatározni  ne  lehessen.  Igaz,  hogy  a 'vád  nem  a'  költőt  érdekli,  ha 
olvasója  körméről  az  oroszlányt ,  egykét  élettel  's  jelentéssel  Vonásról  az 
egész  embert  nem  sejti  vagy  talán  a'  véknyabb  ,  de  saját  és  festő  voná
sokat  elszalasztja.  —  A'  több  vagy  kevesebb  ábrázvonás  ,  a?  charaoter  ki
fejtése  vagy  öszverakása,  cselekvésben  vagy  elbeszélésben  előadása  a' 
mivész  kényétől  's  a'  nemnek,  mellyben  dolgoz  (leirás,  román,  dráma),  ter
mészetétől  függ.  De  minden  esetre  és  akarmelly  nemben  dolgozzon  a 'köl tő , 
szükségesnek  látszik,  1)  hogy  csak  azon  charactervonások  hozassanak  fel, 
mellyek  a'  tett  vagy  helyezet  készítésére  's  előállására  elhatározó  befo
lyással  vannak  's  azt  szükségképen okozzák  vagy okozhatják  ,  2)  csak annyi, 
mennyi  ezen  czélra  elég  ,  nem  több ,  sem  kevesebb  ;  3)  olly következettel 
tüntessinek  fel ,  melly  által  a'  character  öszves  felfogása  elősegittessék  's 
végre  ez  a1  maga  egészében  mintegy  önkényt  a'  figyelő  lélek  elejébe  áll
jon.  Ebből  már  könnyű  megérteni,  mi  a'  t e rhe l t ,  a'  s i l ány ,  a'  szertelen, 
a'  gyenge,  zavar t ,  ingó  's  határozatlan  characterrajz  's  ezekből  ismét  a* 
jó  characterfestő  tulajdoni  kivehetők.  Egyébiránt  midőn  a1  dráma  's  el
beszélés  nemeiben  o h a r a c t e  r d  a  r a b o k  r ó I  vagyon szó ,  tévedés  volna 
azt hinni,  a'  mit  azonban  némelly  költők's  aestheticnsok  is  hinni  látszanak, 
mintha  csak  némelly  alnemeibeu  a'  drámának  's  elbeszélésnek  Volna  he
lyén  a'  cbaracterfestés 's  ez  némelly  másokban  talán  czéltalaii  vagy  csupán 
felesleg  is.  Épen  nem.  A'  characterfestés  és  characterhüség  minden  nemé
ben  a'  poé'sisnek  elmellőzhetetlen  és  szükségképi,  's  a'  szorosban  ugy  ne
vezett  characterdarabokat  csak  az  választja  meg  a'  többiektől  ,  hogy  e
y.ekben  legfőbb gond  a 'rharacterekre  fordittatik,  ezek  fejtik  ki ,  ezek  fejtése 
végett alkottatnak  a ' t e t t e k ' s  történetek  ;  vagy  hogy egy  személyre az  egés"z 
rokon  charactertt  emberfelekezet  szétlévő  vonásai  egybehalmoztatuak  's 
abban,  mint  például  Moliére  „Fukarhá/ .y" jában  a'  fösvénység,  a'  Cha
racter  személyesittetik.  Mennyire  teheti  ezt  a'  kö l tő ,  's  ha  lehet  e,  ha 
kell  e  még  is  a'  személy  egymiiégét  (Individualitását)  fentartania  ;  ez  is
mét  más  kérdés ,  mellynek  bővebb  fejtegetésébe  itt  Uem  ereszkedünk.— 
Ch  a r a  c t  e  r á b  r á z l á s  a '  játékszínen  a '  szinmivész  legnagyobb  pró
bája  's  egy  a'  legnehezebb  mivészi  feladások  közül.  A1  színjátszó  nem 
csak  szóvivője,  orgánuma  ,  a'  költőnek  ,  hanem  egyszersmind a'hősök  képvi
selője  sőt maga a 'hós  mind  belső  mind  külső  sajátságaiban,  kit a'  köítő  csak 
lelki k é p ,  csak  egyes  vonások  'a  tettek  által  rajzol.  A'szinmivésznek  tisztjel 
az ,  hogy  a'  csupán  észképben,  ideában,  adott  charactert  mint  élő  indi
viduumot  állítsa  elő  önnön  személyében,  tlgy  de  a'  két  individuum  együtt 
meg  nem  fér, képzelhetetlen,  's igy a'  tsinjátszonak  önmagát  el  kell  felejte»i, 
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hogy egfedül  's  egésaea  az  Jegyrn  ,  kit  ábrázol.  'S  ki  mutatjft  meg  tehát 
neki  e*t  a  másik  ö n t ,  hogy  azt  önmagára  vehesse  '»  lemásolhassa?  Nem 
adván  neki  a'  költő  beirajznál  's  legfeljebb  gyanitásoknál  ,  sejditéseknél 
pgyetet ,  a1 valósiig,  a ' természet  tárához  kell  folyamodnia's  innen,  az  élet
ből ,  vagy  egy  —  igen  ritka  —  originalt  mind  lelki,  mind  testikép  má
solnia,  vagy  a'  character egységéhez  illó,  itt  és  amott  elszórt  vonásokat 
lesnie  el  's  tereintve,  geniusától  ihlelve  egy  bájoló,  mivészi  egészbe  al
kotnia.  Az  világos,  hogy  a'  szinmivész  sokkal  erősb,  élesb  ,  több  voná
sokkal  fog  festeni,  miiit  ez  az  életben  akarmelly  személyen  látható.  Eb
benő  a'  képző  mi vésszel  egyet  t a r t ' s ő t  méltán  elevenen  és elevenben  alkotó 
képmívésznek  mondhatni.  Sőt  emennél  a'szinmivész  több  annyiban,  hogy 
mig  amaz  egyetlen  pillanat  ábrázolására  van  kénytetve  's  szorítva:  e,z 
ezei  illyes pillanatok  egybefüggő  sorát  vezeti  élőnkbe  's azoknak  mindeniké
ben  megannyi képet,megannyi  szobrot  teremt.  Lelki  sajátság  's  lelki  bizonyos 
állapot  kifejezése  a ' testben  egyik  főtisztje  valamint  a'  képtigy  a ' sz inmi
Tesznek  is, a1  másik  itt  és amott  az  ábrázolandó  lény  külső  mivoltát illeti  's 
azon  miképséget ,  niellyben  azt  a'  természet  szin,  nagyság  és  alakra 
nézve  alkotá.  —• Ezen hü természetvalóságon kívül, a' külső alakra 
nézve , a1 jelesbet formák választása által ábrázolhatja ugyan a'képző 
mivészség, de eharacteristicai csak a' szelleminek kifejezése által a' tes
tin lehet. A1 hol benlakó s z e l l e t , a' l é l ek , által kezd a' természet 
fontosbbá l enn i , ott kezdődik sajátképen a1 szép képző mivészet köre 
i s , 's a' természettárgyak jmásolatjai, bár mi jeles külső characterek, 
helyre a' képző mivészet teremtései közt nem tar thatnak számot, ha a' 
mivész ama' fontosságot ki nem emelte. Ez némelly tárgyaknál épen 
meni , némellyeknél csekélyebi), másoknál nagyobb mértékben lehető. 
Giithé az első osztálybelieket ellentörekvőknek {ívitleriíreienr/e) mondja, 
mcllyeknél mulatni nincs szándékunkban ; a 'második osztályhoz tartoz
nak a ' c sendé le t , tájrajzok, ál latok, mellyek characteriatica nélkül üre
sek és s : lányok 's a' nézőt egykedvűn hagyják ; a' magasb charachteristica 
ott kezdődik, hol) a? műszeres életben szabad munkásság nyilatkozik, 
főkép o t t , hol;'egymikben (individuum) végtelen különféJeségben nyilat
kozik. Az állatvilágban kevés egymiséget (individualitást) találunk i mert 
csaknem minden egymi egész fajának képviselője ; a' képző mivész tehát 
leginkább az emberek világából vett ábrázolásokon mutathatja mivészsé
gét a' characterisálásban. A' képző mivész háromfélekép ábrázolja az 
embert : plastice , physingnomice és mimice. A' plasticai ábrázlásban , 
melíy a' formák tökéletes symmetriája után törekszik, csupán külső álla
potokat characterisálhat , p. o. a' férj fi és asszony közt lévő különbséget, 
az,életkor fokait 'sat. A' lélekcharacteristica a' másik két mód sajátja. 
A' physiognoiniai ábrázlás a' belső ember kifejezését a1 külsőben nyugalom 

Nállapotjában mutatja 's vagy arczkép vagy characterdarab. Az arczképek 
nagy része inkább emlékezetnek, mint mélyebb aestheticai érzésnek valók, 
's ritkán kívántatik egyéb valami az arezvonások külső hasonlóságánál 
's azért az arczképek nem köz érdekletüek. Valamint a' portrait eg\ es 
iiiuJviduumiiak csak személyességét, ugy a1 characterdarab egy egész faj 
vágy osztály egymiséget ábrázolja. Ide számlálhatni Leltrún chaiacteristicá
j i t , mellyekben a' főbb indulatok és szenvedélyek pbysiognomiai kifejezitek 
s^erént vannak ábrázolva. (L. PHYSIOGNOMICA.) Mimice az embert akkor ábrá
isolja a' képző mivészség, midőn külsejéből megbatározott cselekvést hagy 
következtetni , hol ő vagy hatólag, vagy szenvedőleg vau érdekelve. Ezen 
mimicai ábrázlás vagy pathologiai, midőn! az arczj és tagmozdulatból 
találtatjakj az indulat okát , vagy d rámai , midőn maga ábrázolja az oU»t 
mint teljes tör ténete t , melly a' mimicai kifejezés okát tnagábaii foglalja. 
Az utóbbi ábrázolások ismét vagy történeti vagy ohar.icterképek. E/ek 
S/,ért állanak fenébb amazoknál, hogy minden alakjaiknak érdeket kell 
gerjeszteni magok i r á n t , 's actio csak a1 character közelebb bélyegzése 
ra<*y éríékitése végeit tulajdoníttatik nekik, ennél fogva alárendelt; — 
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legliikéletesb  például  Rafael  athenei  oskoláját  tar thatnak;—  a'  történeti 
képben  a/,  actio  végett  vannak  az  alakok.  Az  iránylat  o l lyan ,  mint  a' 
charácter  és  inlrigue  vagy  helyzeti  riiivek  közt  a'  (Iramai  poésishen, 
'a  mi  a'  characterábrázlásra  nézve  ott  mondatot t ,  helyt  áll  itten  is.  Mu
z s i k a .  A'  muzsika  tárgyai  érzelmek,  az  ábrázlás  eszközei  hangok. 
A'  haiigdarabnak  mind  a'  kettő  feltetele.  Árró l ,  hogy  minden  érzelem
nek  saját  charaetcre  van ,  ugy  hisszük,  értekézni  szükségtelen;  tehát 
csak  az  a'  s/.erént  hangok  által  módosított  kifejezést  említjük.  Kétféle 
módon  határoztatik  e z :  először  a'  hangok  menetele  és  mozgása,  azután 
a'  hangnem  által.  A1  tapasztalás  t an i t ,  hogy  minden  érzelem  és  szenve
délynek  saját  mozgása  van,  mert  sebesen  lejt  az  öröm,  lassü  léptekkel 
támolyg  á"  fájdalom.  E z e n ,  mindenkor  az  érzelemhez  szabott  íhythmüS
sal  characterisál  legközelebb  a'  muzsika.  De  mivel  a'  hangok,  a'  men
nyiben  ez  vagy  amaz  érzelem  okozza  a z o k a t ,  nem  csak  mozgás ,  hanem 
magasság  és  mélység,  erő  és  gyengeség  által  is  különböznek  :  a' hangnem 
választása  második  characterisálásinódja  a1  muzsikának;  Jtt  áll  be  a* 
hangnem  characterisPiéája  (1.  HANGNKMKK),  °s kitetszik S  mi  fontos  annak 
meghatározása,  meííyik  hangból  megyén  a7  hangdarab.  'S  igy  kiviláglik 
a/,  is  ,  hogy  a1  muzsika  tisztán  csak  akkor  h a t ,  ha  a'  niaga  módján  való"
dilng  characterisál.  —  Hogy  a'  de cl am a  ti ó  V a 1  szintúgy  áll  az  ügy, 
szembetűnik;  mert  a'  declaniatio,  ha  az,  a'  minek  lennie  ke l l ,  nem  egyéb 
mondott  muzsikánál,  's  mit  kívánunk  a'  valódi  declámatiótól ?  Nem  csak 
hogy  a'  szókat  helyesen  ej tse ,  a'  hosszú  's  rövid  szótagokra  figyelmez
zen  ' sat . ,  hanem  hogy  a'  szünete t ,  haladást ,  áltáljában  a'  mozgást, 
hangot,  modulatiót,  nyoniosságot  és  indulatot  mindenkor  szorosan  az 
ábrázlás  tartalmához  szabja.  Ha  é'  mellett  ismét  a'  színjátszó  ju t 
eszünkbe,  szemünk  elejébe  tűnik  a1  mivészség  nehézsége  egész  ter
jedékében;  mert  valamint  a'  mimicai  kifejezésre  nézie  a'  színjátszó 

• rokon a' képző mivésszel, a1 declamatióra nézve szintúgy rokon a1 hang
mivésszel. Arcz és tagjátéka valóságát szóbeli kifejezésének valósága 
által is kell hitelesítőié 's igy mindén oldalról életet 's lelket lehelnie a' 
poésisbe. — Végre az ép i t és ni iv é s z é t szinte , mint más szép mivé
szet , nem mellőzheti; el a' character t , mellyét bizonyos formák érsfé
siinkre hatása határoz meg. Á' szép épitésmivészet teremtéseinek mint 
fenségesek, pompások, borzalmasok, szépek, románosoknak kell cha
racterisálódniok. Fenségesek az innépélyig a' templomok; poúipásokjés 
nagyság, méltóság által benyomást gerjesztők a' paloták ; borzalmasok 
a' börtönök., fegyvertárak ' s a t ; kecsesek, a1 mennyire symmetria és exi
rytbiuia állal e lérhető, a 'p r ivá t lakok , falusi építés 'sat. A' romános 
főkép a' goth épitésniivészetnek sajátja, mellynek korunkban kíilönbkü
lönhféle alkalmaztatásáról alig szükséges említést tennünk. (Vö. Inlersu
ciung iibtr den Vharttcler der ,Cehi:íide, iiber die l'trbihdunp dér Bau
iiiii.it mii den scliiinen Kiinstén, und die Wirhingen, tpflche durc/t dt'ese 
htrvorgebracht werden nollen. (f.eipzig 1788. Erdmanfisdorftól). A' KKRT
MIVKSZSKG (l .e.) ábrázolásinál hasonlókig íétalaposan szükséges a1 cha
rácteristica. — Mind ezen vizsgálatok következeié az : nincs szép mivésít
iig charácteristica nélkül 's hátásinak nagy része ennek czéürányos hasz
iiáía'sán alapúi. Nem kell azért csudálko/nunk, hogy voltak aestheticusok. kik 
minden iniyés/.et létalapját egyenesen chai acteristicában helyeztetik. Ujabb 
időkben a'Németek közt főképen Hír t tévé ez t ; 1. két értekezését Schiller 
„Horajiban". De né mellőztessék el, mit Göthe a' jj'ropylaen" ' s F e r n o w a ' 
,,íiö'müclie Studien"hen emiitettek ez ellen. Szép amattól a' characteristi
cusok cliaiacteristicája; Feriiow vizsgalatjának kevés híja, 's kimerítő volna. 
Áz ideált ellenébe teszi a' characleristicának 's megmutatja, hogy a' 
characleristicának kifejezése eszközöl müválóságot. Mennyire szükséges ez, 
meg van mutatva: azonban még ez nem szépség 's szép niivészségről még 
szó sincs. Kiviláglik innen , hogy valóság és charácteristica a' mivészet
nek sem egész, tökéletes, sem legfőbb czélja nem lehetnek, hanem még 
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a'  forma  idealitasának  '»  a/,  ábrázlás  szépségének  kell  hozzá  járulni.  Az 
ideálnak  szép  ábrázlása  characteristicai  feltételek  alatt  a/.,  mitől  itt  min
den  függ  Vő.  lDAAti  és  Falk  kisded  értekezéseit  a'  poesisés mi vészei
ről . 

C u u t n c ,  mellyet  magyarul  t a l á n y n a k  lehetne  mondani ,  a 1 

szórejtés  azon  neme  :  midőn  valamelly  szó  egyes  tagjait  megannyi  kü
lön  álló  szónak  tekintjük  ,  vagy  betiijiből  több  más  szót  rakunk  kényünk
re  öszve  's  mind  ezt,  valamint  magát  a'  fő  szót  is,  titkos  értelmű  's  vi
szonya  leírásokba  rejtjük.  Itt  i s ,  mint  minden  illyes  já téknál ,  ez  az 
elrejtés  leszi  a'  munka  becsét  és  kellemet.  Minél  bővebb,  elmésb,  h í 
v e b b  a1  l e i r á s ,  mellyet  a'  takart  szó  tárgyáról  adunk ,  de  minél  tá
gabb,  csalóbb,  tévesztőbb  egyszersmind  a'  kifejezés,  mellyel  élünk,  an
n á i j o b b ,  gyönyörködtetőbb  a ' ta lány  ,  's  nem  kell  hinni,  hogy  az  volna a' 
legjobb,  mellynek  megfejtése  legnehezebb.  Elmésség,  találékonyság  kell 
ehhez  ,  igen,  de  nem  főtörés;  's  ha  csakugyan  jutalmat  kell  adni  va
lamellyiknek  ,  én  ezt  a'  charadeirónak  adnám  ,  nem  a'  megfejtőnek.  — 
Alakjára  nézve  legillőbb  a1  charadeot  csinos  versezetekbe  öltöztetni,  pél
dául  rövid  verses  elbeszélésbe  ,  dialógusba,  dalba,  sonettbe;  mikor  azu
tán  a'  rejteménj éknek  szorosb  egybeillést  's  a'  darabnak  kevés  költői 
csínt  és becset  is  lehet  adni.  A1  franczia  's  német  nyelv  az  illyesekre  igen 
a lkalmas;  emezeknél  Kind  ,  Grosse  ,  Korne r ,  Göckingk,  Hell  jeleseket 
ad tak ,  's  van  nekik  illyes  gyűjtemények,  sőt  almanachjok  is („Agria
nien"1).  A'  magyar  szavakból  nem  olly  könnyen  's  nem  olly  bőven  lehet 
más  meg  más  szavakat  kiszedni,  's  minthogy  ez  a'  versés  játéknem  a5 

eonversatio  körébe  tartozik  ,  melly  nálunk  mind  eddig  jobbára  németül 
fo ly ,  az  a'  kevés ,  mellyből  l ehe tne ,  sincs  még  elég  csínnal  's  Ízléssel 
használva.  — í — 

C H A R D I N  (Jean),  szül.  Parisban  1643.  A ty ja ,  mint  maga  i s ,  Pro
testáns  és  drágaságokkal  kereskedő  volt.  Még  nem  vala  22  esztendős, 
már  atyja  gyémántok  vásárlása  végett  Keletindiába  küldé.  Suratéban 
kevés  időt  töl tvén,  Jspahanban  0  cszt.  tartózkodott ,  hol  nem  annyira 
kalmári  dolgokkal,  mint  mély  tudományokkal  's  vizsgálódásokkal  fogla
latoskodott  's  az  udvarral  való  egybeköttetését  Persia  polgári  és  katonai 
állapotjárói  való  leghitelesebb  tudósítások  öszvegyüjtésére  használta  's 
i g y a '  régiségekről  és  történetekről  jeles  materialcRat  szerzett.  1670  visz

,  szatért  Eraucziaországba,  de  lá tván ,  hogy  vallása  miatt  hivatalt  nem 
várhat ,  nevezetes  számú  drágaságokat  vett  magához  's  1671  ismét  Per
siába  utazott,  líészént  i t t ,  részént  Indiában  10  évet  töltött.  1681  Lon
donba  e lkezel t ,  's  II.  Károly  nem  sokára  nemesi  czimmel  ajándékozá 
meg.  Utazásának  első  kötetét  kiadá  Cliardin  Londonban  16S6  's  a'  töb
bieket  is  készüle  kiadni ,  midőn  a'  hollandi  generalstatiisoknál  az  an
gol  király  meghatalmo/.ott  ministerévé  's  ugyan  ott  az  angol  keletindiai 
társaság  ágensévé  neveztetett.  Uj  tisztje  azonban  nem  fogbatá  egészen 
el  kedvenez  munkájától,  's  utazásának  két  kiadása  jelent  meg  1711.  Nem 
sókára  visszatért  Angliába,  hol  1713  megholt.  Jegyzeteinek  pontossá
gát  és  igazságát  's  esmereteinek  sokféleségét  minden  későbbi  utazók 
bizonyították.  Chardin  utazásainak  legjobb  kiadása  Langlés  ügyelése 
a l a t t ,  tiz  8czad  kötetben,  hozzá  mellékelt  főid  abroszokkal,  1811  jöt t 
ki. 

C H A R E N T O N  Paristól  harmadfél  órányi ra ,  a '  Troyesbe  és  Lyon
ba  vivő  országúton  fekvő  mezőváros,  hol  a'  Marne  a'  Seinebe  ömlik. 
Ezen  fekvésééit  sok  kereskedő  és  fabrikai  intézetek  alkottattak  Charen
tonban  ,  melly  igfcn  eleven  és  népes  hely.  A'  Marnen  lévő  hidja  Pa
risnak  kulcsa  lévén,  több  ízben  megtámadtatott  Francziaország  belső  's
külső  háboruji  alkalmával,  Már  865  elfoglalták  a'  Normannok  's  leron
tották.  1814  is  kemény  csata  támadt  i t t ,  mdőn  a1  szomszédságában  lé
vő  alforti  baromorvosló  oskola  nevendékei  kérték  ki  magoknak  az  ország
iastul  ,  hogy  ők  oltalmazhassák  ezt  a'  nevezetes  helyet  a'  Würtember
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giek  és  Austriaiak  el len,  's  kérések  teljesíttetett;  de  vitézi  ellenállások 
mellett  is  engedniek  kellett  a'  győzedelmes  szövetséges  seregnek.  A'  ho
zá  közel  fekvő  PetitCharentonban  van  az  eszelősök  hires  ispotálya,  melly
ben  rendszerént  4—500  mind  a'  két  nemen  lévő  szerencsétlenek  ápolgát
tatnak  kölönös  gonddal  '»  orvosoltatnak.  A'  gyógyíthatatlanok  Bi
cütrebe  küldetnek.  Itt  holt  meg  1813  Sades  „ J u í / i r t e "  szerzője,  ki
vel  Napóleon  parancsolatjára  ezen  erkölcstelen  és  veszedelmes  munkájá
ért  tigy  bántak  az  intézetben,  mint  bolonddal. L—ú. 

C  H  A  R  K  T  T  K  1) K I.  A  C  O V  T  K I K ,  1.  V l Ł  N  1}  K  l í . 
C  H  A  R G  K  1)'  A  I' F A  I  R  K  S  ,  1.  K Ö V E T . 
C  H  A R  I  T  E  S  ,  I.  6  R  A  T  I Á  K. 

C H A R K O W ,  fővárosa  a '  slobodi  Ukraniának  az  orosz  birodalom
ban,  1500  h.  15,000  lak.  kik  nevezetes  kereskedést  Űznek,  's  4  nagy 
vásárral.  1803  oskolája  nniversitassá  tétetett '»  Németországból  több  tu
dósok  hivattak  tanítóknak.  A'  császár  észt.  130.000  papirosrabeit  ren
delt  t a r tására ,  ezenkívül  a'  nemesség  400,000  rub.  alkotására  's  a'  szük
séges  dolgok  megszerzésére,  de  1809  a1  nemesek  ajánlások  nagyobb  ré
szével még adósok  voltak.  38  tanítója  's  mintegy  300  tanulója  van,  kik  kö
zül  60an a'  császár  költségén  tanulnak.  Kzek  az  universitasból  lett  kilé
pések után 6  észt.  kötelesek  az  universitas  kerületének  oskolajiban  szolgál
n i , minttanitók.  Az  universitasnak  egy  könyvtára,  egy  természeti mivek  és 
physicai  gyűjteménye,  Charkownak még  egy  gymnasinnia,  katonai  oskolá
ja  'sat.  van.  Itt  tartja  egy  philoteclinicai  társaság  is  üléseit. L—ú. 

C H A it  r. A T A N.  Ezen  s/.ó  eredetét  sokképen  igyekeztek  kipuha
tolni.  Ki  egy,  ki  másképen  származtatá.  Leghihetőbhnek  látszik  a z ,  hogy 
ezen  olasz  szótól  származik:  c ia r la re ,  fecsegni,  locsogni,  mivel  ebben 
áll  a'  charlatánnak  főmestersége.  A.'  charlatanság  fóe/.élja  a'  pénzkeresés, 
's  rendszerént  azok  szoktak  vele  élni,  kik  lelki  tehetségeik  szegénységét 
érezvén,  ezt  az  által  igyekeznek  eltakarni ,  hogy  másokkal  az  ellenke
zőt  akarják  elhitetni  's  ennek  elérésére  mindenféle  fogásokat  elkövetnek. 
Szélesb  értelemben  mind  azok  charlatanoknak  neveztetnek  ,  kik  szemte
len  dicsekedéssel,  hangos  kérkedéss'l  's gőzcsinálással kívánják  a'  ptiblicuni 
figyelmét magokra  vonni  's  a' kör.  vélekedésnek  csalfa  irányt adni.  Esmere
tes  dolog,  hogy az  iIlynemű  emberek  rendszerint szerencsésebbek  a'  köz  ked
vesség  elérésében,  mint  a'  legnagyobb  érdemű,  de az  egyenesség  útjáról  so
ha  el  nem  térő  szerény  lelkűek;  innen  számtalan  emberek  maxintája  a' 
mundun vult decipi,  's  a1  charlatanság  minden  rendű  embereknél  *s  min
denféle  formában  uralkodik.  A'  vallásos  és  politicus  secták  fejei  többnyi
re  ügyes  charlatanok  voltak.  A'  tudósok  kö/.t  uralkodó  charlatanságról 
több  izben  nyomtatott  satyrát  irt  Méneken  (mii.  1732J: „Ve fíharltttane
ria truditorum""  Sehol  sincs  azonban  a'  charlatanságnak  olly  nagy  me
zeje ,  mint  az  orvosi  tudományban,  mivel  az  élet  szeretete  a'  könnyen
hivőséget  még  a'  különben  legokosb  emberekben  is  nagy  mértékben  feléb
reszti  's  táplálgatja.—  Az  orvosi  charlatanság  számtalan  alakokba öltöz
ve  mutatkozik  a'  mi  időnkben  's  leginkább  a1  nagy  városokat  választja 
lakhelyül.  vSokfélék  azon  módok,  mellyeket  némelly  orvosok  és  alor
vosok  elkövetnek,  hogy  hirtelen  ,  könnyen  's  minden  nagy  fáradság  nél
kül  hirre  'a  tekintetre  jussanak.  Egyik  minden  pillantatban  az  útszán  lát
tatja  magát ,  ha  szinte  semmi  dolga  nincs  i s ,  nem  jelenhetik  meg  egy 
társaságban  sem  a'  nélkül,  hogy  abból  valami  nehéz  beteghez  ne  hivas
sák,  a 'mi t  azonban  rendszerént  önszolg'ija  tesz  meg,  ki  többnyire  akkor 
j ő ,  mikor  a'  vendégségnek  vége  van;  másik  nem  megy  egy  beteghez 
sem,  hanem  rendszeréntes  sétálásokban  mutatja  magát  a1  publiciimnak, 
mellyek  néminemű  pompás  menetelhez  hasonlítanak  's  mint  valamelly  há
romlábúról  osztogatja  segedelmét.  —  Ei;yik  nem  mulaszt el  semmi  alkal
mat,  hogy  az  avatatlanokat  nagy  euxájirúl,  nagy  rangú  s  idegen betege
iről ,  kik  hozzá  folyamodtak,  ne  tudósítsa;  egy  másik  valiimi  tijonnan  fel
talált gyógymóddal  áll  elő,  mellynek  mindenütt segíteni  kell,  sőt  a'  melly



11S  C1IARLEM0NT  ÉS  G1VKT 
*. 

bon  áll  a»  egyedül  igaz  és  valóságos  orvosi  tudomány,  egy  harmadik 
megelégszik  ezen  czélra  egyetlenegy  szerrel  is,  mellyet  ő  maga  talált  vagy 
fedezett  fel  ,  's  mellyet  maga  kés/.it  és  titokban  tart.  Egyik  minden  sze
rek  kö/.t  a'  legdrágábbakat  adja  's  csaknem  bel éjek  fnlasztja  betegeit;  e
gész  gyégytzerüvegbatteiiák  gyűlnek  őszre  a'  beteg  ágya  mellett;  másik 
olly  apró  dosiskában  adja  orvosságait,  hogy  alig  van  szagjok,  izek,  'í  alig 
illeihetik  az  érzékekét ,  de  a1  meilyek,  mint  mondják,  a/.  01 vosi  sze
rek  quintessentiájából  állanak,  's  azért  drágán  kell  őket  fizetni.  Egyik 
felette  hossza  's  a'  szükségtelen  apróságokig  menő  kérde/.ősködésekkel 
és  vizsgálódásokkal  kezd  a'  gyógyításhoz,  másik  minden  vizsgálódás  nél
kül  cs.ik  az  arczvonásokból  ,  a 'szemekből,  érverésből,  vizeletből  'sat. 
akarja  megesmérni  a'  betegséget  's  ezt  practicns  tekintetnek  nevezi,  mel
lyet  egykor  ihletésnek,  titkos  bölcseségnek  'sat.  tartottak.  Egyik  mér
ték  felett  való  finomságával  \s  galanteriájával,  másik  gorombaságánál 
fogva  akarja  magát  észre  vétetni.  Egyik  mindennemű  újságokkal  's  a'  hí
zelkedésnek  minden  csábitásival  édesgeti  magához  a'  betegeket;  másik 
nagy  fénygőzt  csinál  maga  körül ,  mellybe  senkinek  belépni  nem  szabad 
's  mellyből  hippocratesi  méltósággal  osztogattatnak  a ' r i t ka  tudomány  se
gédszerei.  Egyik  minden  betegeknek,  kik  hozzá  folyamodnak,  a'  leghir
telenebb  segedelmet  1s  hamar  gyógyulást  igér,  még  pedig  a'  legnagyobb 
bizonyossággal  5s  bizakodással;  másik  mindeneseten  vállait  vonitja,  min
denütt  kétségeskedéseket  's  aggodalmakat  mu ta t ,  minden  kis  betegség
ből  nagyot  csinál ,  minden  beteget  ugy  vesz,  mint  már  megholtat—• 's 
gyakran mind ketten á! leg érdemletlenebb dicsőséget aratják. A' char
latan áltáljában véve mindég több súlyt tesz a' külsőre, mint az esmeretrk
ive , mjve.ltségre, tudományra. Nem csak az, hogy ugy nevezett felfede
zéseit más niivelt orvosok ítélete elejébe nem terjeszti , hanem inkább 
azokat egészen elveti 's rendtuli keménységgel , sokszor irigységgel és i
gazságtalansággal vádolja őket , sőt nem irtózik minden más orvosokat tu
datlan és rossznemii embereknek rágalmazni. A'sokasághoz folyamodik; az 
újságokban 's napi levelekben igyekszik hírének múlékony thronusát fele
melni ; és vagy maga dicsekszik vagy mások által t rombitái tat jaki magát. 
Perlekedéseit inkább gorombaságokkal mint okokkal viszi, a1 szoros tudo
mányos vizsgálódásokat megveti. Van még egy neme a' charlatanoknak, 
kiknek serege n a g y ' s kik az emberek könnyenhivőségén építvén, szemte
len vakmerőséggel árulják ?s ajánlják gyógyszereiket. Ide tartoznak azon 
titulus nélkül való 's pénzvadászó kuruzsolók, kik titkos poraikat, UnCn 
turá j ikat , kenőcseiket utón ntfélen 's minden előforduló nyavalyák ellen 
ajánlgatják, nem gondolván a' lehető rossz következésekkel, 's végre a' 
sebgyógyitó 's füstölő asszonyok serege , kik közül többen ügyes practi
cáj ikkal , még a1 miveltebb classisból is a' g)Tenge 's változékony prin
cipinmuakat, a* Iengeteg itéletü 's felületes esmeretüeket sokszor lá
baikról leveszik, minek ná lunk , fájdalom! számtalan példaji vannak. 

A. Balnp.li Pál. 
CHtRT.KMONT és G I V R T , Francziaországnak igen erős várai, 

az ardennei megyében, 3500 lak. a' Maas mind a1 két part ján, 5, rlif. 
felfelé Namtir tól , több országutak egyesülésének pontjánál, hegyes t  i é 
kon feküsznek Ts katonai tekintetben igen fontos helyek, mivel mind a1 ket 'en 
védelmére vannak a 'hidnak 's egv a1 Maas mentében előnyomuló '» a' vár 
birtokában lévő sereg szárnyának fedezésére szolgálnak; ha pedig ellen
ség a' vár birtokosa , akkor amazt megakadályoztatják "s az őrizetnél leg
alább kétszerte erősebb vigyázó sereg hátrahagyására kényszerítik. A' 
charlemonti várat !s k'osiny várost V. Károly építtette 1555. XIV. Lajos, 
kié a' nimwegeni békekötés által lett ez a1 he ly . csak két bataillonnak 
való közét megnagyobbi t ta t ta , a1 hegy tövében fekvő Givet mezővárosát 
falakkal körül vetet te 's Charlemontot megerősít tet te , ugy hogy ez a1 

hely most tulajdnnképen négy várból á l l , meilyek közül Charlemont 
és NagyGivet a' Maasnak bal, KisGivet és Mont d' Haure jobb partján 
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fekUsznek.  A'  charlemonti  vár egy  keskeny  20öl .  magas  a/.  ellenséget 
csaknem  minden  oldalról  fen tartó  ,  a'  Maas  e's  nyugot  felé  függőlegesen 
leereszkedő,  éjszakra  igen  meredek  's  csak  kelet  felé  lejtős  kősziklán 
fekszik  6 bastionnal,  keleti,  egyetlenegy  megtámadtatható  oldala  felől  egy 
szarv  és  egy  koronaelúvárral (Hnrn und Kronwerk)  's  ezenkívül  több 
védbástyákkal  megerűsittetve;  csaknem  minden  sánc/.ai  kősziklába  van
nak  vágva.  NagyGivetnek  4  bastionja  's  száraz  sánczokkal  körülvett  3 
javelioje  KisGivetnek  4  bastionja's  vizes  sánczai  vannak,  mindazonáltal 
védfala  nincs,  's  Mont  d'  Haur ,  Cbarlemontal  szemben  fekvő  halom  ,  egy 
koronaelővár  formára  építtetett  erősség  által  védelmeztetik  's  egyszer
smind  besánc/.olt  tábor  gyanánt  is  használtathatik.  A'  vár  11,000  főből 
álló  őrizet  számára  van  alkotva,  de  25,000  ember  is  megfér  benne 
'»  3—4000rel  is  oltalmaztathatik.  Ma  a'  Givetek  's  Mont  d'  Haur  meg
támadtathatnak  's  énen  nagy  akadályt  és  nehézséget  nem  tesznek  is, 
Charlemont  maga  csaknem  megtámadhatatlan  's  raég  nem  is  táuiadtatott 
meg  szoros  értelemben  véve,  és  jól  lehet  1815  a'  Bnrknsok  készültek 
is  ellene,  's  a1  Givetek  és  Mont  d'  Haur  kezekre  kerültek  i s ,  Chaile
montra  nézve  elvesztették  remén) ségeket.  A'  párisi  békeség  után  porosz 
órsereg  tétetett  Chai lemontba.  /.—>';. 

C H  u  i:  s  «  n  ',  NémetAlföld  Henneguu nevil grófságának  rárosa,  4000 
lak.  a'  Sambrenál  Namurtól4  ni fre  ,  a1 Philippevilletól  és  Avesnestől  lirus
selbe vivő országúton  ,  egy  kerületnek  főhelye, katonai  és  históriai  tekintet
ben  nevezetes  várával.  Először  a 'Spanyolok  erősítették  meg  I6ö(i,  kik  kirá
lyok  nevéről  nevezték  a'  várat ;  hanem  1067  a'  franczia  sereg  közelget
vén,  félben  hagyták  az  építést.  XIV.  Lajos  azonnal  munkába  vétette  azt 
A'aubannal  ,  ki  a'  várat  hatszegletü  formára  ugy  épitette  fel  egy  a' 
Sambre  jobb  partján  álló  meredek  hegyen,  Imgy  két  homloka  a'  Sambre, 
a'  más  kettő  tavakká  elgátolt  patakok  által  védelmeztessék  ,  a'  még  > é 
detlen  két  oldalaihoz  pedig  sánczbástyák  nehezítsék  á'  várvivókoak  a'  me
netelt.  A'  Sambre  jobb  partján  egy  koronaelővár  épít tetet t ,  melly  ha
sonlóképen  a'  vizek  árjai  által  oltalmaztatott.  1608  az  aacheni  békekötés
kor  a'  vár  épittctőjének  engedtetet t ,  ki  azt  a1  nimwegeniben  1678  elvesz
te t te ,  hanem  1093  a'  Francziáktól  ismét  elfoglaltatott,  Yaubannak  a'  vár 
építőjének  ,  vezérlése  alatt  ,  ki  a'  várnak  délnyug.,  egy  tó  állal  védel
mezhetett  homlokát  támadtalta  meg.  1746  olly  rosszul  védelmezte  magát 
ez  a1  hely  Conti  berezeg  el len,  hogy  a1  vizsánezok  felnyitása  utin  5 
nappal  abban  a'  szempillantásban  adta  meg  magá t ,  midőn  az  ostrom
ginezból  200an  minden  parancsolat  és  rend nélkül  már  szelőbástyákra  fel
hágtak  ,  sőt  már  a'  kapukon  benyomulván  ,  prédáltak  is  a'  városban.  17®4 
Charleroi  a'  Francziáktól  négyszer  beker i t te te t t ' s  lövöldöztetett ,  mind
azáltal  háromszor  felszabadittatott az  ostrom  alól  és  csak  Jmi.  25,  midőn 
az  őrsereg  az  utolsó ostromkor  egynéhány  százra  olvadt  le'S's}  igen  ki  volt 
fáradva,  a1  város  hamuvá  l e t t ,  a'  falak  megrongáltattak  's  az  ellenség 
már  csak  180  láb.  volt  a'  földbástyáktól  ,  adta  meg  magát  alkudozásnál 
fogva.  Ha  az  őrsereg  még  egynehány  napig  kiálthatta  volna  az  ostro
mot,  negyedszer  is  felszabadittatik  vala  az  ostrom  alól  mert  már  nem 
messze  volt  Koburg  herczeg  seregével  's Jun. 26  a'  nélkül,  hogy tudta  volna  a1 

vár  elfoglaltatását,  megütközött  az  ellenséggel  Ft.  Kim  ÜSSÉL  (I.  e.).  A' 
Franc/.iák  lerontották  Charleroinak  falait ;  mindazáltal  az  1815ki  tábo
rozás  alkalmával  ennek  a'  helynek  fontosságát  a'  tapasztalás  ismét  meg
bizonyította,  innen  egy  volt  ez  a1  vár  azok  közül ,  mellyeknek  a'  Fran
cziák  által  fizettetett  adóból  fel  kellett  épittetniek  ,  's  munkába  is  vétetett. 

L ~v. 
C H U L Í S T O W N ,  déli Carolinának  fővárosa az  egyesült statusok

ban ,  inelly  az  Ashley  és  Cooper  folyó  közt  fekvő  egyik  félszigetre  épít
tetett  1630.  Jól  épült  város  , egy  bankja ' s  25000nél  több  lakosa,  kik  közt 
13000en  Négerek,  's  2900  háza  van  a'  felterheló  házakon  és  portékatá
rakon  kivül.  Az  innen  mind Európa,  mind  a'  nyugotiudiai  szigetek  1'eU 
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raló  kereskedés  igen  fontos.  Kivitetni  szokott  nevezetesebb  portékáji 
ezek :  l i s ,  dohány ,  pamut ,  indigó.  Észt.  1000nél  több  hajó  evez  be  és 
ki.  Megjegyzést  érdemelnek  benne  :  literatúrai  s  philosophiai  társasága, 
szép  kön; vtára,  füvészkertje,  földmiveló  társasága  és fegyvertára.  i.—«'. 

C m M . o i T K  Angus te ,  wallisi  herczegass/.ony  IV.  György  és  Ka
rolina  királyné  leánya,  szül.  Carltonhonseban  Jan.  7  1790;  élte  első  esz
tendejit  anyjának  szemei  előtt  tölte  e l ,  a'  ki  különös  szeretettel  vigyá
zott  r e á ;  utóbb  lady  Cliii'ord  felvigyázása  alá  ada to t t ,  's  az  exeteri 
püspök  kormányzá  oktatását.  Tanít tatása  elintézésében  szem  előtt  tar
tatott  rendeltetése,  hogy  t.  i.  majdan  egy  hatalmas nemzet  királynéja  le
e n d ,  's  reggeltől  estig  stúdiumaival  kellett  foglalatoskodnia.  Azt  állít
ják  felőle  ,  hogy  az  ó  világ  legjelesebb  szerzőjit  esmérte  's  az  európai 
statusok  történeteiben  és  statisticájibaii,  kiváltképen  pedig  honja  alkot
mányában  "s  intézeteiben  nagyon  járatos  volt.  A  franczia,  német,  olasz 
és  spanyol  nyelveket  könnyűden  beszélé.  gyönyörűen  énekle  's  jelesen 
játszott  hárfát,  klavirt  és  guitarret  's  tájképeket  Ízléssel  rajzolt  a'  ter
mészet  után.  Írása  módja  tetszetős  vo l t ,  '»  az  angol  poésis  magasabb 
i ty lusát  szerette.  Az  atyja  és  anyja  közt  támadt  boldagtalan  visszálko
dás  alatt  az  utóbbihoz  hajlott.  Férjül  az  oraniai  berezeg  yálasztaték  né
k i ,  's  a'  nép  ohajtá  ezen  egybekelést ,  mert  a1  herczeg,  Angliában  ne
veltetvén,  esmérte  a1  nép  erkölcseit  's  érdekeit ,  's  minekutána  az  oxfor
di  egyetemben  tanulását  végezte  volna,  az  angol  seregnél  szolgált  Spa
nyolországban  's  megkülönbözteté  magát.  De  a 'heiczegasszony  ellenke
zése  megsemmisít i  ezen  egybekelést.  Azonban  bevezettetek  ő  IDdik  szü
letésnapján  ez  udvarba.  A'  heiczegasszony,  ki  minden  viszonyban  ékes
sége  lett  volna  nemének,  élénk  de  nemes  indulatot  's  érzeteiben  önié
tezést  és  magasságot  mutatot t ,  gyakran  moudá,  hogy  Anglia  királyné
jának  Ersébet  királynét  kell  például  választani,  's  azt  akarták  néinel
lyek  megjegyezni,  hogy  ő  Ersébet  királynéboz  hasonlított.  Kobnrgi  her
czeg  Leopold  —  most  a'  Helgák  királya  —  1814  érkezett  Angliába  a' 
szövetséges  fejedelmek  kíséretében.  Az  ó  pallérozottsága  's gyengédnia
gaviselete  behatott  a'  heiczegasszony  szivébe,  's  megengedtetett  neki, 
ennek  kezét  kérni.  Az  egybekelés  ,  itt  személyes  hajlandóság  követ
kezése ,  Maj.  2kán  esett  meg  1810.  A'  herczeg,  egy  nemes ,  szeretet
re  méltó  férj f i ,  gyengéden  szerété  hitvesét.  Mindég  együtt  voltak,  e
gyütt  lovagoltak  ki«  együtt  látogaták  meg  a'  mezei  lakosok  kunyhójit  's 
legöri endetesb  képét  tevék  a*  házassági  szeretetnek.  Clareutont  ritkán 
hagyák  el  's  Londonba  csupán  akkor  mentek,  midőn  jelenlétek  szüksé
ges  volt  az  udvarnál.  Házi  életek  egészen  polgárilag  volt  elintéz
v e ;  ebéd  után  együtt  rajzoltak,  este  pedig  muzsika  és  olvasással  mulat
koztak.  A'  nép  azonközben  vágyva  vágyott  a'  heiczegasszonyt,  ki  iránt 
mély  tisztelettel  viseltetett ,  anyai  örömökben  részesülni  látni.  De  fáj
dalom  !  elsó  terhessége  megcsalá  a'  várakozást  időelőtti  lebetegedése  ál
tal  ;  hanem  megint  jó  remény  kecsegteté  nem  sokára  Angliát.  A'  hei
czegasszony  jól  érzé  magá t ,  míg  Nov.  5  kén  1817  három  nfipi  vajúdás 
mán  holt  gyermekkel  betegedett  le.  A'  lebelegedés  után  néhány 
óra  múlva  görcsöt  kapott  !s  megholt. 

CH  A R I I N ,  a'  mythologia  szerént  Erebusnak  és  az  Éjnek  fija.  Fog= 
lalatossága  abban  ál l t ,  hogy u'  holtakat  a1  fekete  Acheronon,  a1  halot
tak  sírását  szüntelen  haisogtató  Cocyluson  és  a'  Styxcn  ,  melly  még  az 
isteneknek  is  ret tenetes  vo l t ,  általvivé.  Fáradságáért  a'  halottak  hajó
pénzt  tartoztak  neki  fizetni»  melly  eltemettetések  előtt  sz  íjukba  tétetett, 
Ki  pénzt  nem  vitt  magárai  ,  vagy  a'  felső  világon  eltemettetés  nélkül 
maradot t ,  annak  árnyéka  kénytelen  Tála  az  Aolieron  partján  bolyongni 
mind  addig,  inig  őt Cbaronnak  hajójába  venni  nem  tetszett.  Képzettek  mint 
komor  ábráza tú ,  bozótos  szakáin  's  rongyos  ruhájti  öreget. K.J. 

C H U I H I  (Armand  Jnseph  d e  Béthune,  herczeg) ,  szül.  Versail
iesben  1728;  jóltévósége  's  hazaszeretete  által  nagy  ősének  ,  SulJynek, 
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méltó  unokája,  a'  habomban  több  i/.ben  kitiinteté  magéit.  Mint  katonáji
nak  barátja  és  ap j a ,  'a'  vitézebbeket  tulajdon  zsebéből  jutalmazá  meg. 
1758  minden  ezüstjét  a1  pénzverő  házba  küldé,  hogy  az  ország  szüksé
gein  segíthessen.  Az  1703ki  béke  csendes  hatáskörnek  adá  őt  vissza, 
de  ő  az  alatta  volt  katonák  iránt  jóltévőségét  folytatni  még  sem  szűnt 
ineg.  Különösen  a'  föklmivelés  és  köz  tanítás  javításán  munkálván,  a' 
jobbágyi  szolgálatokat  's  kinszeritő  hatalmat  jószágaiban  még  jóval  a' 
polgáii  zendülés  előtt  el törlöt tc,  a'  feudalismus  ellen  irt  's  egy  alap
rajzot  készített  a'  kamatok,  jövedelmek  \sat.  eltörlésére.  Különféle  jói
tévő  intézeteket  a lkotot t ,  az  árva  gyermekek  tartásáról  és  oktatásáról 
gondoskodott,  orvosokat ,  bábákat  áll í tott ,  egy  kórházat  alapított  's 
azt  gazdagon  felkészítette,  ligy  drága  esztendőben  önköltségén  vitetett 
gabonát  a'  calaisi  kikötőbe.  A'  tartományi  gyűlésekben  a1  jobbágyi  szol
gálatok  ellen  szólot t ,  a'  notableek  gyűlésén  pedig  a'  köz  terhek  egyen
lő  elosztása  mellett  szavazott.  Kiütött  a'  zendülés.  O  ínég  a'  hazafi  ada
kozást  rendelő  parancsolat  előtt  100,000  fr.  szabad  ajánlatot  tett .  A'  re t 
tenet  ideje  alatt  Meillautba  vonult.  Itt  elfogták,  's  csak  Thermidor 
üke  után  nyerte  vissza  szabadságát.  Azon  bizonyságokban,  mellyeket 
neki  a'  zendülési  biztosságok  adának  ,  mindenütt  mint  a'  szenvedő  embe
riség  apja  és  jóltévője  említtetik.  Meillautba  visszatérvén,  ott  egy  föld
mivelő  társaságot  állított.  Klőtte  semmi  áldozat  nem  volt  nagy,  's  roppant 
birtoka  alig  vala  elég  jó  czéljainuk  kivitelére,  mig  Oct.  27.  1800  sok 
számtalanoktól,  kikkel  jót  tett,  gyászoltatva,  himlőben  megholt.  J. 

C II  »  R R (i N  ( P i e r r e ) ,  egy ,  huszonöt  gyermekes  könyváros  fija  P a 
risban  1541  szül.  Ülejénte  törvényt  tanult  s  ügyvédkedett  i s ;  de  utóbb 
papságra  adá  magát  's  mint  egyházi  szónok  szép  sikerrel.  Margaretha 
királyné  prédikátorának  nevezé,  's  paptársai  azzal  mutaták  iránta 
becsléseket,  hogy  1595  tartott  gyűlésekben  a'  jegyzőséget,  vagy  titok
nokságot,  reá  bizák.  Szoros  barátságban  élt  Montaigneel  's  annak  phi
losophiáját,  mert  a'  magáéban  's  igen  okosan,  nem  bizot t ,  jobbára  he
s/.ivá.  Két  munkája  esmeretesb.  ügyi  k e : „Trailé de la sagesse,"  nem 
igen  bölcs  munka.  Másika:  „7V«iVc des Irois vérilés,'**  nem  épen  mathe
ruatica  igazságokat  tanitó  munka.  Egyik  igazság,  mellyet  ebben  az  Atheu
snk  ellen  akar  megmutatni ,  a z ,  hogy  van  vallás.  Mintha  ezt  az  atheu
sok  tagadnák.  Másika ,  mellyel  a'  KernKeresztényeket  böki  ,  az  ,  hogy 
egyedül  a'  keresztény  vallás  igaz.  Holott  ezt  a'  magokéról  amazok  is 
megmutatják.  Harmadik,  mellyel  az  Kretnekeket  sé r t i ,  az,  hogy  egyedül 
a'  romai  vallás  idvezit.  l'edig  ez  idvezséget  az  Eretnekek  neki  nem  irigy
lik.  —  Ové  ez  is „IJiscnurs c/irétiens."  Mh.  1603.  —t— 

C H A R T Á N .  A '  középkorban  minden  oklevél  c á r t a,  c h a r t a * 
vagy  '  eh  a  r  t  u l á n  a  k  nevezte te t t ,  's  számtalan  különbféle  nemeitt 
különböztetek  meg  .  mind  a'  benne  foglalt  tárgy  ,  mind  az  anyag , 
inellyre  az  oklevél  írva  vo l t ,  mind  külső  és  belső  formája  külöubfé
leségéhez  képest.  Az  utolsó  okból  neveztetnek  p.  o.  az  Angliában  szo
kásban  lévő  oklevelek I?identtiresin;k (c/iur/iie indentatae  vagy purtitae), 
mert  ezek  egy  darab  pergamenre  iratnak  mind  a'  két  fél  számára  ,  's 
azután  ketté  vágatnak  fürész  vagy  ív  formára ,  's  az  illyen  oklevelek 
bizonyitóságára  megkívántatik  a'  tökéletes  öszveillés.  ^Hajdan  valami 
szavat  ,  rendszerént  ohirographumot  is  irtak  hosszában  a'  kettős  kia^ 
dás  közé,  's  ez  vágatott  azután  ke t t é ,  a'  honnét  ez  a'  mód  chirogra
pliumnak  is  neveztetett.)  A1  hullám  forma  lineák  kimetszését  a'  sta^ 
tus  papirosok  meghamisítása  ellen  is  használták  bátorság  okáér t ;  be> 
köttetvén  t.  i.  minden  illyen  papirosok  egy  könyvbe,  azután  kimetszett 
nek ,  u sy ,  hogy  minden  számnak  illeni  kell  a'  kötetben  maradt  szám
linz.  A'  Charta  szó  ujabb  időben  közönségessé  lett  é r te lme,  melly  sze, 
lent  valamelly  egész  status  vagy  az  ő  egyes'  részeinek  nyilvános  tö r 
vényét,  alapaRotmányát  illető  oklevelet  t e s z ,  szinte  Angliából  s/.ár> 
mazik  ,  hol  a'  városi  és  egyéb  corporatiók  jósainak  adományáról  szó
ló  királyi  levelek, Chartáé libériai tim  vagy Charlersnek  neveztetnek. 
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Kgy  nemzet  sem  becsülte  az  Hlyen  okleveleket  anny i r a ,  egy  sem  tar
tolta  fen  régi  jusait  és  szabadságait  olly  szorgosan,  mint  az  Angolok; 

,  ugyan  azért  e'  részben  egy  literatura  sem  ohy  gazdag  mint  az  angol. 
]783tól  fogva,  midőn  a' „Domesdayiook"  ama'  híres  országos  könyv, 
' törvényszéki  napkönyv)  vagy  is  feljegyzése  's  öszveirása  minden  ado
mány  birtoknak  1  Wilhelm  idejéből  (kezdődött  1080  's  végződött  1085) 
a ' pa r l amen t  költségén  kinyomatott ,  's  kiváltképen  1800  olta  ,  a'  mikor 
a1  még  feltalálható  régi  oklevelek  kikeresése  "s  kinyomatása  végett  egy 
parlamenti  biztosság  neveztetett  k i ,  felette  sokat  tett  a'  nemzet  a'  tör
ténet  és  alkotmány  ezen  emlékeinek  elterjesztésében,  Ily  mer  gyűjte
ménye (,.Foedera, coiivenliínti , literut et cuiutcüTtqu* generis acta 
jnfj/ica inler reges Angliáé  etc.  1 7 0 4 — 3 5 ,  20  köt.,  fol.,  H a a g ,  1745, 
10.  köt. ,  fal.)  már  első  kiadásában  rendkívül  bő  foglalatu  és  jeles  volt 
snint  privát  gyűjtemény;  de  a1  mostani  2dik  és  részént  3dik  kiadása, 
inelly  a1  parlament  ügyelése  alatt  és  költségén  jelenik  meg,  még  sokkal 
feljebb  mnlandja  az  elébbieket.  Első  része  I8IÖ  jelent  meg.  A'  biztos
ság  1821ben  te t t  tudósítása  szerént  ISOltől  fogva  addig  altaljában  45 
(folio)  kötet  régi  oklevelek  nyomattak  l e ,  mellyek  700  évnél  nagyobb 
időközt  foglalnak  magokban  's  a'  történetekre  és  statusalkotmányra 
nagy  világot  terjesztenek.  Ezen  törekedés  legbuzgóbb  előmozdítója,  Ab
bot  Káro ly ,  most  lord  Colchester.  (lllj'en  g}'üjtemény  hazánkban  az, 
mellyet  Nagyságos  és  Főtiszt.  Fejér  György  apátur  ,,Codex  diploma
t i c u s "  czim  alatt  fáradhatatlan  buzgósággal  ad  ki).  London  városának 
még  két  eredeti  szabadságlevele  ran  I.  Wühelmtől ,  1066dik  esztendő
r ő l ,  mellyek  egyike  a'  városnak  Eduárdtól ,  a'  Megvállótól,  nyert  ju
sai t  erősiti  m e g ,  másika  pedig  a'  gyddersdauri  adománybirtokot  aján
dékozza  neki;  6  ujnyi  hosszaságu  's  1  ujnyi  szélességű  pergamendara
öokra  ,  angol  szász  nyelven,  csinosan  vannak  írva;  az  első  0,  a1  másik 
•csak 3 sóiból á l l ; a' pecsét még most is rajtok függ seljem erszényké
'ben, de már darabokra töredezve. — Az Angolok legnagyobb nemzeti 
szabadságlevele (1. CHARTA MAONA) után a' C h a r t e szó értelmét leg
újabb időkben csupán alkotmányi oklevelekre szoritották 's olly ok
főt igyekeztek minden alkotmányi ügyek alapjául felállítói , hogy min
den alkotmány csupán csak a1 fejedelem szabad akaratjából száima/.ha
t i k , °s minden kinszerités maga után vonja az alkotmány semmiségét. 
A' legnevezetesebb 's áldással legteljesebb e1 nemtt oklevelek harcz és 
veszekedés szüleményei, 's mind ezek , mind azok , mellyek egy uj ki
fejezés szerént ,,o G t r o y a 11 a 11 a k*' , a z a z , az uralkodó szabad aka
ratjából adat tak, csak mind a' két fél akaratja által kapnak kötelező 
prót ; 's ha már egyszer kiadattak 'a elfogadtattak , risszavelu'tetleu 
egyezségekké válnak. Z*. G. 

C H A R T A H Á G N A , közönségesen M a g n a c h a r t a (angolul: 
The great charter). A' többi bevett tévedések közé tartozik az a1 véle
m é n y , mintha az az országos a lapegyezség, mellyet az Angolok János 
királytól csikartak ki 1215, az angol státustörvény főoklevele volna, 's 
a' királyi jusok tetemes megszorítását foglalná magában. János király 
szabadságlevele csupán történeti oklevél , 's a'tulajdonképen divatbeli Ma
gna charta a z , mellyet János fija 's felváltója, III. Henrik , országlása 
9dik évében (Fehr. J l . 1224) adott ki. Egyébiránt nem is a' nép javá
ra változtatták meg ezen szabadságlevelek a' fenállott törvényt , hanem 
inkább a' királyi hatalom nevelése vége t t , 's nem is engedményeket, 
mellyekre a' király kinszerittetett volna, hanem csak megesméréseit 
az elébb! jusnak, továbbá ígéreteket ennek jövendőben szorosabb meg
tartása felől 's végre bizonyos kinszeritő szerek elrendelését foglalják 
magokban. Már 1. Wilhelm sem olly korlátlanul uralkodott az Ango
lokon, mint „Hód í tó" mellékneve mutatni látszik. Ennek fija, 1. Hen

' rik , a' ki Wilhelm nevű bátyját 1100ban váltotta fel a1 királyi széken, 
Országlása kezdetekor adott ki' egy szabadságlevelet, inelly a' vasal
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lukra  nézve  néminemű  tekintetben  kedrezi'bb  volt  János  k i r á lyná l .  Ez
zel  ő  testvérbátyja  ,  Róbert,  kizáratását  a'  korona  örökléséből  vásárlot
ta  volt  meg,  melly  azt  még  II.  Wilhelm  flott  illette  volna,  "s  egy 
—  az  imént  nevezettel  kötött  egyezség  által  —  számiira  világosan  fentar
tatott.  Hasonlók  voltak  a'  kőrn) ülményok  István  és  II.  Henrik  királyok 
uralkodásának  kezdetén  i s ,  mert  vitatás  alatt  volt  mindeniknek  örök
lési  j u sa ,  's  ugyan  azért  nj  szabadságlevelet  adott  ki  mindenik  (1135 
és  1154).  János  király  szabadságlevele  legelsőben  az  1217diki  vad  i
^zati  egyezség  által  bővíttetett  meg  ,  's  III.  Henrik  békételen  ural
kodása  alatt  bét  ízben  újíttatott  's  eiősittetett  meg.  A'  vadászati  eg)ez
ség (Charta de foresla)  által  ntegkönnyittettek  azon  nyomások,  mel
lyeket  1.  Wilbelmtől  fogva  részént  a'  királyok  vadászatszeretete  oko
zott  ,  részént  a'  vadászat  kir.  jusa  megengedett.  Egész  kerületekből 
állottak  a'  kir.  tilos  vadászó  he lyek ,  's  a'  vadászat  és  erdősértések
re  legkeményebb  büntetések  voltak  téve.  A'  vadászati  egyezségben  azon 
kei  ületek  közül  sok  felszabadittatott (tiitaffortiletf),  a'  vadászat  min
den  adoináiiybirtokosnak  megengedtetett  saját  földjén  ,  's  a'  büntető 
törvények  annyira  mcglágyit tat tak,  hogy  legnagyobb  büntetésnek  egy 
esztendei  fogság  rendeltetett.  János  király  magná  chartája  (Í0,  a'  III.  Hen
riké  pedig  csak  37  czikkelyből  áll.  A/.on  rendeléseken  kivül,  inellyek 
a'  király  adományon  jnsait  megállapították  's  az  eddig  visszaélés  ál
tal  gyakorlott  nyomásokat  eltávoztatták  (például:  hogy  a'  vasallok  örök
lő  leányai  *s  özvegyei  ne  kinszerittessenek  a'  király  akaratja  szerént 
férjhez  menni  ;  hogy  pénzbeli  segedelmet  a'  vasallok  csak  a'  három 
megesmért  esetben  tartozzanak  adni  ;  pénzbüntetés  senkire  se  vettessék 
törvényes  Ítélet  nélkül •, pénzbüntetés miatt senki síi űzessék ki adomány
birtokából , 's az ezen lakó jobbágy gazdasági készületétől meg ne 
fosztassák ''sat.) csak néhány közönzéges pont maradt erőben a1 mai 
időkig; illyen p. o. Henrik király 1224diki Chartájának 1 ldik czik
kelye , mellyben az ország főtör»ényszékének (Commtmin pláciltt') ál
landó hely rendeltetik; 's mindenek előtt V 20dik czikkely: , ,A' sza
bad ember ne fogassék e l , ne vettessék tömlöczrei, ne fosztassék ni''g 
adománybii tokától , szabadságaitól, vagy vele született jósai tól , ne szá
műzessék , ne vettessék ki az országból \s ne károsittassék meg akar 
Dielly módon , 's mi sem akarjuk hatalmunkat ellene forditani vag)' 
fordíttatni (nec tuper enm ihimut, nec tuper eum mfilemut') máskép 
mint az ő rangsorsosainak törvényes ítélete , avagy az ország törvé
nye szerént." A' niagna charta 1300ban eiősittetett meg utoljára ]. 
Eduárd által. Régibb kiadásai gyakoriak; legrégibb lenyomása az 1507
diki. Le van ezen kivül a' parlamenti végzések minden gyüjteménj é
ben is nyomtatva („Stalutes ni tárge1' Runningtonlól , 4.) Legjobb kia
dása Blackstone ügyelése alatt jelent meg (Oxford, 1753, 4) és az ő 
•vLáu> trart*" jaiban. (1702, 2 kötO Az 1215 és 1224ki oklevelek IVTar
tens ,,Snmmfnng dcr iricltigalen fíeiclmgrundgeselie'í (1 , Oött. 1794) 
cziniü munkájában is megjelentek. Zt. Cl. 

C H A R T A P A R T I T A, 1. C KK T R P I H T T . 
C H A R T E e o \ S T i T C T I o N'\ E I , r.E (francziaországi, 1814—1830), 

Kármelly kevéssé elégedett meg elejénte a' nemzet nagy része ezzel , a' 
király feljesbatalmuságából származottnlkotmánnyal : utóbb még i s , m i . 
dón észrevehető vol t , hogy a' régi nemes párt a* constitntionalis feje
delemség még ezen tökéletlen alapjait sem szándékozik megtartani , ha
nem ezeket csak a1 köz vélemény ideig való lecsilapitására használt szer
nek , sőt tulajdonképp a5 dolog régi rendjéhez leendő további visszaté
rés első lépésének tekinti , majdnem ollv becses lett az a' nemzet előtt, 
mint az Angoloknál azon. még sokkal bijánynsabb alaptörvényi szabad
ságok , mellyek J ános , If. Károly <*s III. Wilhelm alatt szereztettek. 
, , /Vie In Chnrle'"' lón most az egyik fél jelszava, valamint , ,Vit t le fíni€í 

a1 másiké, 's a' m in ta 1 következés megmutatta, amazok komolyabban 
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vették  a'  dolgot ,  mint  ezek.  Mert  mennél  figyelmesebben  vizsgáljuk  az 
ugy  nevezett  ultraroyalisták  cselekvésmódját,  annál  világosabban  látjuk, 
hogy  ők  a'  királyi  hatalom  megerősítésével  keveset,  annak  ideig  óráig 
leendő  kiterjesztésével  pedig  csak  azért  gondoltak  valamit ,  hogy  ez  ál
tal  régi  elsőségeik  's  külön jusaik  birtokába  helyezhessék  magokat,  mel

s  lyeknek  mértéktelensége  legfőbb  o k a ,  's  meilyéknek  niegsemmisitése  leg
első  foganatja  volt  a'  revolutiónak.  A'  kivándorlottak  jószágainak  vissza
adása  ,  a'  földesúri  jusok  helyreállítása,  a'  jobbágyi  tartozások,  a'  ti
aed  's  mindenek  előtt  a'  kizáró  jus  a'  status  és  egyház  főhivatalaira  olly 
nyilvánosan  kívántattak,  hogy  a'  követek  kamarájában  már  a'seigneur  szót 
is  lehetett  hallani.  Ezért  volt  olly  fontos  a'  küzdés ,  valljon  önlétes 
hatalmából  adá  e  a'  király  a'  cha r t e t ,  mint  csupán  királyi  akaraton 
nyugvó  és  sem  magát  a'  fejedelmet,  sem  felváltójit  nem  kötelező  rende
l é s t ,  valamint  a'  royalisták  áll í tották,  vagy  pedig  niegmásolhatatlan  e
gyezségre  lépett  abban  a'  király  a'  nemzettel,  's  mint  a'  franczia  nép 
feje  és  képviselője  annak  öszves  akaratját  nyilatkoztatta  ki.  Sok  ma
radt  még  há t r a ,  mit  a'  charte  részént  világosan  megígért ,  mint  a'  sta
tustisztviselők  felelet  alatt  létének  szorosabb  meghatározását ,  részént  pe
dig  mint  szükséges  egészitést  csendesen  kívánt,  hova  kiváltképen  a1  köz
ségi  szerkeztetés  jobb  elintézése  tartozott.  A1  mi  Napóleon  országlásá
ban  főképen  kárhoztattatott,  az  önkényes  admihistratlo  constitutionalis  for
mák  a la t t ,  a'  praefecturák  és  a'  buieaucratia  a1  ministertól  fogva  le  a' 
falusi  biróig,  megmaradt ,  mint  elébb  volt.  A'  községek  és  departamen
tok  saját  kö/.ös  ügyeiknek  szabadabb  és  önlétesebb  administratiójára néz
ve  semmit  sem  nyertek  vissza  abból ,  mit  a'  rcvolutio  első  törvényei  e' 
részben  rendel tek ,  's  a'  mi  valóban  legfontosabb  feltétele  a'  nép  kifejlő
désének.  Hanem  épen  azért tartozik  ezen  tárgy  törvényes  elhatározása  a1 

legterhesebb  és  legcsiklandósabb  munkák  közé ,  mert  közvetetten  hat  a1 

nép  nagy  számára  's  olly  érdekeket  é r in t ,  mellyek  a1  szegényt  a'  gaz
daggal  egyiránt  illetik.  Az a'  törvény,  melly  a 'követek  elejébe  az  1821ki 
ülésben  ter jesztetet t ,  teljes  bélyegét  viselte  az  akkori  ministeriuninak 
(Pasquie r ) ,  melly  az  aristocratiát  az  országló  szék  által  ezköz  gyanánt 
használhatni  vé l t e ,  's  ugyan  azért  fél  engedményekkel  kínálta  azt 
m e g ,  mellyek  az  egyik  részt  elkeserítették,  a'  nélkül  hogy  a' 
másikat  megnyerhették  volna.  Az  említett  törvény  szerént  a'  hely
ségekben  a'  leggazdagabbaknak  kellé  az  elöljárókat  választani,  's 
nekik  választás  nélkül  is  Kellett az  ügyek  folytatására  befolyásoknak  lenni; 
hanem  mind  a'  helybeli  előljárok,  mind  a'  kerületi  és  departementi  kö
vetségek  jusai  az  országló  szék  iránt  felette  szűk  korlátok  közé  valá
nak  szorítva.  E'  csupa  hibás  utánazása  volt  az  angol  grand  jurynak 
(1.  Jt;RY),  melly  ezen  ország  legjelesebb  intézetei  közé  tartozik,  's  egy
szersmind  bizonysága  a'  ministerium  csekély  törvényadási  bölcseségének. 
Mert  ha  a'  községek  dolgaiban  minden  tekintetben  hibás  administratiót 
szándékozunk  behozni ,  csak  a'  gazdagokra  kell  azt  bíznunk,  's  egyszers
mind  szabad  tetszésekre  hagynunk  azon  tagok  választását,  kik  mint  nem 
legnagyobb  adófizetők,  nem  törvénye*  administratorok.  Az  utóbbi  mi
nis terek,  noha  egészen  a1  régi  nemes  párthoz  tartoznak,  még  sem  bá
torkodtak  municipalis  rendszert  javalni ,  mert  jól  á l t lá t ták,  hogy  sok 
tárgy  kivitelére  több  kívántatik  a'  követek  kamarája  többségénél  's  mind 
a ' m e l l e t t ,  hogy  az  országló  szék  a'  hatalom  minden  külső  eszközeinek 
birtokában  vo l t ,  's  a'  királyi  párt  az  uralkodást  egészen  elfoglalta,  —• 
még sem érezték magokat elég erősöknek a' nép érzeteit s érdekeit egye
nesen megtámadni. Terjesztett ugyan Martignac, a' belső dolgok mi
nist e r e , 1828 egy törvényjavalatot a'municipalis és departementalis rend
szerre nézve a' kamara elejébe, de ez azt el nem fogadta. Így tartott 
a' küzdés mind e r r e , mind más, a' charteban el nem határozott tárgyak
ra nézve 1814 olta 1830ig; de mivel a' királyi párt a1 szabad érzetüek
kel megegyezni nem tudott; a1 király mértéktelen jusairól lemondani fieni 
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akar t ,  a 's tatus  fólisztviselóji  felelet  alatt  léteiének  meghatározására  szük
séges  lépéseket  nem  tétetett;  sőt  a1  charte  14ik  czikkeiyéuél  fogva  annak 
egyéb  czikkelycit  is  szabad  tetszése  szerént  magyarázta  's  az  egészet 
felíüggeszthetőnek,  a'  követek  választása  módját  saját  rendelése  ál tal 
inegváltoztatliatúnak  áll í totta,  a1  sajtószabadságot  e l tör löt te ,  's  i g y a 1 

chartet  ugy  szólván  ,  lábaival  tiporta:  maga  a1  király  letétetett,  az  octro
yalt  constitutio  pedig  megváltoztattatott. 'Ás. G. 

C H A R T E  C O.N S T  i T  u v i  o N N E  t i .  E  (francziaoi'szági  uj).  Minek
utána a'zendülés  és  vérontás,  mellyet  X.  Károly  Jul.  25  1830  költ  5  ren
delése  okozott ,  Parisban  megszűnt  a'  követek  kamarája,  Aug.  3dikáa 
ös/.veg) ütvén ,  az  ország  állapotját  fontolóra  ve t te ,  's  hogy  a'  békét  ét 
rendet  helyre  ál l í tsa ,  egy  nyilatkoztatást  készí te t t ,  melly  I.  Lajos  Fi
iepet  a 'királyi  székre  szólítja,  's  a'  charte  constitutionnelleben  szüksé
ges  változásokat  tesz.  Ezen  nyilatkoztatás,  mellyben  a'  pairek  kamará
ja  felszólítás  nélkül  is  megegyezet t ,  's  mellyre  a'  király  Aug.  9  meges
küdt,  teszi  már  most  a'  franczia  polgári  alkotmány  alapját.  Következő 
nevezetesebb  pontokban  változtattatott  meg  általa  az  elebbi  char te :  En
nek  bevezetése,  melly  a'  polgári  alkotmányt  királyi  kegyelemből  folyt
nak  állítja,  kitöröltetett.  A'  catholica  vallás  uralkodása  eltöröltetett.  Min
den  hitvallások  szofgáji  az  országos  kincstárból  fizettetnek.  A'  Franczi
áknak,  ha  megtartják  a'  törvényeket,  jiisokvan  vélekedéseiket  közrebo
csátani  \s  kinyomtattatni.  A'  censura  többé  soha  be  nem  hozathatik.  A' 
király  sem  fel  nem  függeszheti  a'  törvényeket ,  sem  azoknak  végrehajtá
sát  cl  nem  mellőzheti.  Idegen  katonaságot  törvény  nélkül  nem  fogadhat 
szolgalatjába.  A'  kamarába  nem  csak  a'  megyék ,  hanem  a'  kerületekis 
küldnek  követeket.  Törvényt  javaihat  a'  k i r á ly ,  a'  pairek  háza  és  a' 
követek  kamarája.  A'  melly  törvényjavalatot  a'  három  hatalom  közül 
egy  visszavet,  azt  ugyan  azon  ülésben  nem  lehet  ojra  felvenni.  A ' p a i 
rek  kamarája  a'  követek  kamarája  ülése  idején  kivül  egybe nem  gyűlhet, 
kivévén  mint  törvényszék.  A 'pai reket  illető  czikkely  az  1831ki  ülésben 
uj  vizsgálat  alá  fog  vétetni.  X.  Károly  pairnevezései  megsemmisíttet
nek.  A'  királyi  vérbeli  herczegek  születések  jusánál  fogva  pairek.  Azon 
czikkely,  melly  azt  rendel i ,  hogy  a1  királyi  herczegek  csak  a'  király 
parancsára,  melly  minden  üléskor  izenet  által  fog  megjelentetni,  foglal
hatnak  helyet  a1  kamarában,  különben  megsemmisíttetik  minden,  a'  mi 
az  ők  jelenlétében  történnék,  kitöröltetett.  A'  pairek  kamarája  nyilvá
nosan  tartja  üléseit.  A'  megyék  követeinek  számát  meghatározó  czik
kely  kitöröltetett.  A'  követek  5  esztendőre  választatnak.  Egy  követet 
sem  lehet  a1  házba  bocsátani,  ha  csak  a'  30  esztendőt ,  és  a'  törvény 
által  meghatározott  többi  feltételeket  be  nem  töltötte.  Ha  még  is  vala
melly  megyében  nem  találtatnának  a'  kitett  időkorból,  kik  a'  tör
vényben  meghatározott  viilasztási  adót  fizetik,  akkor  azok  száma  az 
azon  alól  legtöbb  adójuak  közül  pótoltassék  ki,  és  ezeket  szintúgy  le'iet 
választani,  mint  az  elsőbbeket.  Választó  senki  sem  lehet ,  hacsak  a'  25 
esztendőt  és  a'  törvényben  kiszabott  többi  feltételeket  be  nem  töltötte. 
A'  választó  colleginni  elölülőjét  magok  a'  választók  nevezik  ki.  A'  kö
vetek  kamarája  elölülőjét  minden  ülés  megnyitásakor  maga  a'  kamara  vá
lasztja.  Hendkivüles  biztosságok  és  ítélő  székek  semmiféle  czim  vagy  ne
vezet  alatt  nem  állíttathatnak  fel.  A'  gyarmatok  külön  törvények  által 
igazgattatnak.  A'  király  és  követőji,  midőn  a'  királyi  székbe  ülnek,  az 
ös/.vegyült  kamarák  jelenlétében  meg  fognak  esküdni  a'  constitutio  meg
tartására.  A'jelen  .  charte  és  a'  b^nne  szentté  tett  minden  jusok  a 'nem
zeti  gardának  's  minden  franczia  polgárnak  hazafitiságára  :s  bátorságára 
lesznek  bizva.  Francziaország  újra  felveszi  színeit.  Ezentúl  a'  három 
szinün  kivül  semmi  más  kokárda  nem  fog  viseltetni. 7.x. G. 

C H A R T H I T i v s  (Engel  szerént  H a r t v i c u s ) ,  püspöki  méltóságot 
viselő,  de  hol  és  mikor,  nem  bizonyos.  Megitta  Sz.  István  király éle
t é t ;  melly  életirás  először  Krakóban  jöt t  ki  1540,  azután  Coloniában; 
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későbben  pétiig  felvétetett  Bongars  és  Schwandtnfr gyűjteményeibe, ahiö'tf 
a'  III.,  itt  az  V.  szám  alatt.  A'  munka  élőbeszédje  Kálmán  királyim/, van 
intézve;  de  Timon „li/titgo uovi/e Hungáriáé"  ezimü  munkájában  azt  véli: 
hogy  ezen  név  alatt  nem  Kálmán  magyarországi  királyt,  hanem  II.  András 
kisebbik  fiját,  Kálmánt ,  kell  ér teni ,  a'  ki  1214—1220  Halics  fejedelme 
vala  királyi  nevezettel,  azután pedig Tótországban  lukozék  ;  és  1241  bátyja, 
IV.  Béla,  mellett  viaskodván  a'  Sajónál,  halálos  sebet  kapott;  és  hogy 
a ' szerző  ennek  idejebeli  bosnyai  püspök  volt.  Ugyan  arra  a'  korra  viszi  a1 

szerzőt  Schwartz  Gottfried.  Stilting  ellenben,'s  utána.  f ray  és  Cornides  belső 
's  külső  okokkal  és  bizonyságokkal  támogatják  azt  az  ál l í tást ,  hogy  a' 
12  században  élt  Kálmán  magyarországi  király  a la t t ,  a'  mikor  még 
szokásban  nem  vala  a'  püspöki  megyék  nevezetének  kitétele  a'  püspökök 
hevei  mellett ;  melly  okból  nem  tudhatn i ,  niellyik  megye  püspöke  volt 
legyen. Fáért fali 

C u A R Y B n r s , a1 niy thologia szerént Neptunusnak és a'Földnek leánya^ 
ki  telhetetleuségéért  Jupitertől  a'  tengerbe  vettetett ,  hol  tengeri  örvény 
képében  minden  hozzá  közelgető  hajót  a'  mélységbe  's  a'  viz  alá  lehúzott 
és  elnyelt.  Alkalmat  ezen  mesére  a'  siciliai  tenger  hires  örvénye  adott, 
melly  a'  bajdani  tudatlan  hajósokra  nézve  ann.il  veszedelmesebb  volt,  mint
hogy,  midén  ki  akarták  kerülni ,  gyakran  a'  ScyJJd  kősziklája  miatt  ha
jótörést  szenvedtek.  Mái  napon  a'  hajósok  már  nem  félnek  a'  Charyb
dis tól ,  's  n>ikor  a'  tenger  csendes,  kivált  mikor  déli  szél  nem  fn,  bátor
ságosan  elmennek  rajta.  Mostani  neve  Calotaro  és  la  ltema. K.  J. • 

C H> ss K K l N K K a' törökcsászár feleségei közt a' legelső nevez
te t ik , vagy a z , ki legelőször szül azok közt heiczeget. L—ú. 

C H A s T K I /E R. (János Gábor, marquis}, Spanyolország első osz
tálybeli grandja, austriai r,s. k. patiantyuság generala, avagy fő hadi 
tármester , velenozei hadi kormányozó, a' lotharingiai berezegi nemzet
ség egyik mellékágából származék, szül. 1703 Mnlbais várában Henne
gauban. Első neveltetését a' met/.i várbeli celleginmban vette. 1776 aus
triai hadi szolgálatba lépett. 1778—80 a' bécsi ingeiiieur acadeiniában ta
n u l t ; azután hadnagy lett a' geniekarnál 's 1781—84 a' Jósef rendelte 
Josephstadt és Theresienstadt ej ősségek építésénél jeles hirt szerzett ma
gának. Tanulta egyszersmind a' történeteket, természet és hadi ludo
mányt , kiváltképen pedig a' hadi épités mesterségét. A' török háború
ban berezeg Koburg seregénél szolgál t ; 1788 Chotym megszálásánal ösz
vezn/.atott jobb lába. A' focksani ütközetben Thoresiakeresztet nyert . 
Azután az orosz seregnél különbözteté meg magát ltepnin alatt. A' íogj 
versziinet után Oláhország felvételénél 's hadi földabrosza kidolgozásánál 
használtatott; Belgrádban, Petéiváradon , Brüsselben 'sat. jeles megbí
zásokat vitt végbe. A1 németalföldi nyugtalanságok alatt legnagyobb bí
zom ságait adá ragaszkodásának a' csázári házhoz. A' franczia revolutio 
kiütésétől fogva részt v e t t , mint ezredes helytartó a1 geniekaínál , az 
austriai seregek minden táborozásában, például : a' naniuri vár védelmé
ben 1792, Valeueiennes, Qnesnoy és Maubeiige ínegszálásában 1793. A' 
watiignyi ütközetben (Oct. 15 és 16. 1793} visszanyomta a' franczia se
reg jobb szárnyát. 1786 és 1797 mint diplnmaticus is dolgozott Lengyel
országban és Sz. Pátervárában. A' campoformioi békekötés után niegha
talmaztátott az újonnan szerzett velenczei tartományok áltvételére 's á' 
határok kijelelésére; 1799 pedig fő hadi szálásmester lón az egyesült 
oroszaustriai seregnél Olaszországban. Kray győzedelmet Sehereren 
Veronánál nagyon előmozdította. Suwaroff bizodalmát megigazolta a' 
Trebia mell. ütközetben (Jun. 17 — 19 , 1799). Az Alessandria előtti fűtő 
sánezokban 13dik sebét kapta kartács által. Tavassv.al 1800, midőn 
terhes sebéből még alig épült k i , a' rajnai hadsereghez, mellyet Kray 
's az után János fő berezeg vezérlett , kiildé ót báró Thugt i t ; Chaste
ler egy bi igádat kapott vezérlése alá Tirolban, 's ott a' tiroli védse
reget elkészítette hadi szolgálatra. Minekutána Károly fóherczeg Stadt 
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Steyerben  fegyverszünetre  lépett  volna,  kitakarodlak  az  austriai  seregek 
Tirolból,  's  csak  egyenlő  szánni  franczia  és  austriai  saiivegardák  ma
radtak  ott.  Chasteler  volt  az  Anstriaiak  feje,  Nansouty  pedig  és  Dé
mont  a'  Francziáké.  üzen  csendes  időben  jeles  planumokat  készített 
Chasteler  Tirol  megerősítésére  's  ugyan  ott  a'  véd  és  felkelő  sereg  for
málására.  Ezért  meg  is  honosították  a1  tiroli  rendek.  1802  Parisba  ment, 
a'  hol  szerencséje  lett  a4  németalföldi  kivándorlónak  lajstromából  ki tö
röltetését  kieszközleni.  A'  háború  kiütésekor  1805  egy  sereg  vezér
lése  bizatott  reá.  A'  strubi  szoros  útnál  adott  ütközete  Deroy  bajor  ősz
tálja  ellen  ,  Salzburg  felé  menetele  ,  's  Marmont  előzetese  Gratzből,  "ne
velek  régi  hirét.  1808  Komárom  megerősítése  bizaték  reá  ;  azután  pedig 
a'  Sdik  seregiestet  vezérlé  a'  belső  austriai  hadi  seregnél.  Annak  egy 
kis  része  Tirolba  rendeltetvén,  János  főherczeg  Chástelerre  bizá  — t a r t o 
mányi  esmeretei  miatt — azon  törekedés  kormányozását.  Ch.  és  Hormayr 
volt  a'  tiroli  felkelés  's  az  ezzel  egybefüggő  politicai  hadi  következések 
lelke.  Idő  közben  megesett  a'  szerencsétlenség Kegensburguál,  Ch.  kény
telen  volt  éjszaki  Tirol  felé  fordulni.  Napóleon,  megbosszankodván  8000 
Francziaés  Bajornak  Inspruckban  történt  capituhitiójáii,  Knnsben  egy 
napi  parancsot  ada  k i ,  mellyben  „bizonyos  Chastelert,  állítólag  austriai 
K/.olgálatbéli  generált ,  mint  zsivány vezért ,  mint  a'  fogoly  Francziákon  jís 
Majorokon  elkövetett  gyilkosságok  okozóját  's  aj  tiroli  felkelés  szerzőjét, 
a'  polgári  társaságból  kizárja,  hadi  tanács  elejébe  állitatni  's  24  óra  múlva 
agyon  lövetni  parancsolja."  Ferencz  császár  visszatorlásokat  rendelt  ezen 
   a'  nemzetek  törvényével  ellenkező  —  parancs  ellen  ,  melly  annyival 
gyalázatosabb  volt,  minthogy  a1  foglj ok  és  megsébesittettekről  gondos
kodni  Chasteler  foglalatosságainak  egyik  legfőbb  tárgyát  tette.  Azonban 
betört  a'  bajor  sereg  Tirolba  marsall  JJanzig  berezeg  vezérlése  a la t t ;  Ch. 
félelem  nélkül  ment  elejébe,  minekutána pedig serege WörglnélMaj.  13káil 
szétveretett  volna,  visszavonult  a'  brenneri  középpontra.  Tirol  ez.  időben 
minden  oldalról  el  volt  vágva;  alkirály  Kngen  János  főberczeget  Villachtól 
elnyomta  's  a'  legrövidebb  utat  kereste  Napóleonhoz  ;  a'  ki  idő  közben 
Aspernnél  megveretett.  A'mint  az  alkirály  eltávozott,  Ch.  azonnal  kitört 
Tirolból  'a  Caiintbián  és  AlsóSleyeren  keresztül  Magyarországba  nyo
mult.  Befejeztetvén  a'  háború  hadi  kormányzó  volt  egy  ideig  Troppau
ban  ;  1813 a'  fősereg  gránátos  osztályát  vezérlé  a'  dresdai  és  kulnii  ütkö
zetben;  azután  fő  hadi  tármester  's  thercsienstadti  kormányozó  lett  's  ő 
vette  által  Dresdát,  midőn  Klenannak  GonviiinSt.Cyrrel  kötött  egyezsé
ge  helyben  nem  hagyatott.  Dec.  1814  korinányozónak  neveztetett  Velen
czéhe.  a'  hol  14  sebe  következésében  M.ij.  7.  1825  megholt,  fiz  a'  hós 
eV/etil  "s  tudományos  fővezér  12  nyelvet  beszélt  ' s ,  szintoly  vitéz  mint 
nemesleíkü  lévén,  eg}'  volt  a'  legnemesebb  Wallonok  közül  Austria  se
regében.   2.s. G. 

C H A T  tn  ( P i t t  William  g r ó f ) ,  apja  az  ISOOban  megholt  minister 
Pitt  Williamnak,  egyik  a'  legnagyobb  's  tiszteletre  legméltóbb  korniányfi
jai  közül  Angliának,  mellyen  ő  becsiiletvadászat,  részrehajlás  és 
uralkodás  vág)  tói  szintoly  távol,  mint  haszonkeresés  és  fondorkodás.tó], 
csupán  lelkének  felsősége  által  uralkodott  Igazságos  és  hazájáért  buzgó 
fáradhatatlan  a'  munkában  ,  gyorsan  és  messzelátó  volt.  Az  ékesszohis
ban  egy  Angol  sem  multa  felül.  Beszédjei  felségesek  valának  és  balrak. 
Győző  hatalommal  ragadá  el  hallgatójit.  Tetszekenysége  és  méltósága 
ál ta l ,  ös/.vekötve  szép  nyelvével  és  a'  legtökéletesb  tagjátékkal  (a '  mi
ben  még  Garrick  is  inegadá  neki  az  elsőséget)  meghódított  minden  indu
latot;  világos,  nehezékeny  következésektől,  dagálytól  és  keresett  elmés
ségtől  ment  előadásával  pedig  mindeneket  meggyőzött  állítása  helyessége 
felől.  Apja  hoconnocki  Pitt  Kobert  volt  Cornwallban.  O  1708ban  szül. ;  a' 
hadi  szolgálatot  felcserélte  a'  statustudományokkal,  's  midőn  kevéssel  az
után  Oldsarum  mező  városa  által  az  alsó  házba  választatnék,  magára 
vonla  a'  közönséges  figyelmet  's  patriolismiis i  miatt  már  akkor  hagyott 
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neki  az  özvegy  Marlborough  herczegné  10,000  font  s ter l inget ,  valamint 
későbben  egy  bizonyos  Pynsenttól  is  derék  örökséget  kapott.  Mindazon
által  semmi  módon  sem  igyekezett  meggazdagodni,  's  még  legnyilvá
nosabb  ellenségei  —• kiknek száma már akkor is nagy vol t , később pe
dig még inkább nevekedet t , — sem találbatának characterében szen
nyet . Elfogadott egy kamaiási hivatalt a' walesi herczegnél; hanem 
1745ben letevé a z t ; 1740 Irland kincstárnokja, a' ha l i sereg fő fizető 
jneatere és titkos tanácsnok lón. Ezen méltóságról is csak hamar lemon
dott. 1756 a' déli departement statustitoknokjáva' t é t e t e t t , de ezen 
hivatalát is el kellett ugyan azon esztendőben hagynia II. György király 
parancsára, a' kit ellene némellyek fondorkodásai felingereltek, 's a' ki 
az ő ellenkezése által megsértetett. A' nép azonban , nielly ő hozzá 
buzgón ragaszkodók, annyira ostromlá kéréseivel a' k i r á l y t , hogy 
ő Í757 njra kineveztetett statnstitoknoknak. Nagy lelke most mu
tatkozék teljes erejében. Fénye feliilnmlá a1 parlament minden 
tagjait 's minden ministereket; akaratját mindenek t isztelék; ő volt 
a z , ki az Angolok munkásságát ismét filemelé 's a' Franc/iákkal 
akkor folyt háború alat t a' polgári katonaság felállítása, a1 flották 
megjavítása, jeles vezérek választása 's más megfontolt planumok által 
hazájának, a1 már majdnem elragadott felsőséget Francziaország felett 's 
a' kereskedés egyedül uralkodását ismét megszerezte. Francziaország 
megveretett a ' v i l á g mind a1 négy részeiben, 's ő már 1760 tanácslá, a' 
meg akkor el nem készült Spanyolországnak hadat izenni, jól áltlátván, 
hogy az Francziaországot fogja segíteni. Minden törekedésearra voltintéz
v e , hogy Angliát a' bourboni hatalmasságok omladékin felemelje. Hanem 
hirtelen félbeszakasztá planunmit II. György halála. Fitt ellenkezője, 
gróf Bu te , szükeszii k o r m a ^ f i , Hl. Györgyöt annyira elidegenítette tó
l e , hogy ő 1761 önkényt letevé hivata lá t ' s csupán az alsóházban maradt. 
London városa közönséges köszönő írást ada által Fittnek, kinek felesé
ge Chatam báróné lett, az ő tiszteletére felírást szegeztete a1 Blackfriar
hidra 's a' szabadság palládiumának tekinté őt. Midőn Spanyolország 
1702 valóban szövetségre lépett Franczíaországgal, Pitt akkor is a' hábo
rú folytatását j ava lá , melly által talán mind a' két ellenséges status egé
szen elgyengittetett volna; de az ellenpárt békét kötőt 1763. Pit t a' nép
nek minden sanyargatás ellen pártját fogta. Előre látván, hogy az ameri
kai gyarmatok, ha azokban a1 despotai keménység tovább is folytattatik, 
elválandnak az anyaországtól : hathatósan sürgeté — kivált 1765 — azok
nak szelídebb kormányoztatását 's a 'bélyegacta visszavételét. Ugyan azon 
esztendőben uj ministerium állitatott öszve, 's a 'király őt titkos pecsétőrré, 
burtoni 's pysenti viscountá 's chatami gróffá tévé. Ez nem annyira érde
meinek nagyrabecsüléséből, mint inkább azér t tö r tén t , hogy ő az alsó 
házból , a1 hol elnyomó befolyása volt, a1 felső házba vitessék, holott a' 
lord Nortb és ehhez hajlók részén lévő többség miatt nem lehetett olly 
veszedelmes a' ministeriumnak. Itt is legélénkebb szabadlelküséggel aján
lott Pi t t szelídebb rendszabásokat Amerika iránt kivált 1775; hanem el
mellőztetett az ő in t é se , —• 's a1 gyarmatok 1776 szabadoknak nj ilatkoz
ta ták magokat. Egy ujabb próbája , mellyet 1777 tett a' gyarmatokkal 
való inegengesztelódésre nézve, haspnlólag sikeretlen marad t ; hasztalan 
mutatá m e g , hogy lehetetlen az Amerikaiakat meggyőzni. Apr. 8kán 
1778 , noha igen beteg vol t , mégis beviteté magát a' házba , hogy a' mi
nisterek igazságtalan 's czéliráiiylalan bánását Amerikával nyílván kárhoz
tassa ; végezvén beszédjé t , elájult 's öszverogyott 's a' parlamentből 
Kent mellett fekvő hayesi mezei jószágára vitetet t , a1 hol Maj. 14kén 
meg is holt. A' parlament Pitt azon ujának, ki a 'chatami grófságot birá, 
maga és maradéki számára 4000 font sterling évpénzt rende l t , Pittet a' 
status költségén legnagyobb pompával temetteté e l , 's a' Westminstert 
apátságban , későbben pedig (1782) Guíldhallban pompás emlékoszlopo
kat emeltetett neki. Z« O. 
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C H » TE  A i; ii R  ti x n  (Francois  August,  vieomte  de),  franczia  pair, 
a'  nemeslclkü  Malesherbes  unokája,  1709  szili.  Comboui'gban;  1780 
a'  Navarra  gyalogezredbe  lépett.  Bekövetkezvén  a'  revoiutio  veres  idő
szaka ,  elliagyá  hazáját  's  Ejszakamerikába  men t ,  holott  a'  kentnckyi 
vad  háznépek  között  lakása  's  később  ezen  rideg  táje'kon  a'  Cap  Mendoci
nig  előnyomulása  tetemes  oka  lőn  azon  politicai  és  vallásos  lelkesedés
nek ,  mellyet  utób  poetaicsinu  és  kellemil  munkájiba  lehelett.  Még  Ame
rikában  irá  ,,A'.  N a t c h é  k '  czimii  költeményét  prosában,  melly  csak  1826 
jelent  meg  egyéb  munkáji  közt.  1792  visszatért  Európába ,  hogy  az  e
migransok  között  harczoljon  hazája  ellen  5  de  Thionville  alat t  sebbe  es
vén,  's  más  egyéb  okokból  is  Angliába  téré,  holott  szükség  és  szegény
ség  mind  inkább  az  írói  pályára  szoriták.  A'  mit  itt „Essai hutoriqut 
pnliliqne el murai sur les rivolaliont anciennes cl modernes ennsidé
réex danH leur rnpport avec la révnlulion frantjaise''  czimmel  (Lordon 
1797)  kiadot t ,  több  ollyas  szakaszokat  foglal  magában  ,  mellyek  a'  leg
felvilágosodottabb  elmék  jóváhagyására  tarthatnak  számot,  csak  a'  vicom
teéra  nem többé ,  ki  a/.olta  ált látta  hibájit,  's  a'  mint  maga  mondja  ,,uj 
könyvet  ó  hittel  i r . " —T.  i.  Bonaparte  jutván  a'  kormányra  's  magát  az 
ugy  nevezett  liberális  ideák  ellen  nyilatkoztatván  ki,  Ch.  is  ezektől  egy
szerre  elállott  's  igen  okosan  azt  h i t te ,  „hogy  olly  kormány  alatt,  melly 
semmi  békés  véleményt  nem  kárhoztat,  szabad  lesz  talán  a'  keresztény
ség  védelmét  mint  literatúrai  tárgyat  fel válalni"  (Lásd  , ,Atala '  előbesz. 
a'  3dik  kiadáshoz  1801).  O  akkor  Napóleont  azon  emberek  egyikének 
monda,  kiket  az  istenség,  sokalva  már  a'  büntetést ,  engeszteltsége  jelé
ül  Küld.  —1802jelent  meg „Gcnie du c/iristiantnme"je  elébb  is  Angliában,  a
zután  F ranc iao r szágban , ' s  előre  okosan  készitett  hatása  igen  nagy  volt. 
Jobbkor  a1  munka  nem  is  jöhetett .  Huszonöt  évvel  elébb  szintolly  kár
hozat  érte  volna  azt  a'  Sorbonne  papjaitól,  mint  ezek  ellenjeitől;  de most 
hallgatott  a1  papság  a'  könyv  vihígibb  nézeteire,  megelégelvén  azt,  hogy 
legalább  hang  és  előadás  vallásos  érzelmet  gerjesztenek.  »  Miolta  Ch. 
(Brnniaire  18ka  után)  Francziaországba  viszatért,  F o n t a n e s ,  La  Harpe
's  több  jeles  tudóssal  egyesült  's  egyik  kiadója  lett  a'  , ,Mercure"nek. 
1803  kevés  ideig  követségi  titoknok  vala  Komában  card.  Fesch  alatt  V 
ekkori  itt  mutatása  közben  készité „l.en Martyrs''  czimii  vallási  költe
ményét,  melly  később jelent  meg.  Még  azon  évben  franczia  minister  le
ve  Wallisban  ,  de  1804  Martiusban,  kevéssel  Enghien  herczeg  halála  n
tán,  letevé  hivatalát.  180(5  bejára  Görögországot,  Hhodnst,  Jerusalemet, 
innen  Alexandriát,  Cairót  s  Carthagót  látogatta  meg,  's  Spanyolorszá
gon  keresztül  hazájába  t é r t ,  saját  vallomása  szerént  nem  hozván  maga 
val  egyebet,  mint  egy  marok  kövecset  Argosból,  Spartából  és  Corinthus
ból,  egy  olvasót,  egy  palaszk  vizet  a'  Jordánból,  egyet  a'  holt  tenger
ből  's  egynehány  niiusi  nádszált  mint  hite  és  szarándoksága  jeleih  Ke
véssel  ezután  elveszte  kiadói  jttsát  a'  Mercnre  mellett ,  tnivel  ebbe  La 
Borde  spanyolországi  utja  felől  olly  czikkelyt  ik ta to t t ,  mellyben  a'  csá
szár  sértő  czélzásokat.vőn  észre.  Ekkor  jelentek  meg  „Martyrai '%  's 
természetes  ,  hogy  csak  némellyeknek  tetszettek.  —  Chenier  is  egy 
volt  azok  közül  ,  kiknek  a'  munka  's  áltáljában  a1  vieomte  mukiiji  nem 
tetszettek.  Ellenben  midőn  1811  Chenier  helyét  az  institntumnál  Ch.  nyé
lé  e l ,  olly  kevés  kímélettel  szólott  ama'  felől  a'  szokott  éloge  helyett, 
hogy  ebben  sértett  önszerelme  *s  czivodást  szerető  pártoskodó  lelke  nyil
ván  kitetszenék.  Egyébiránt  ebben  és  még  inkább  az ^,Itinéran're de I'c
ris a Jériisale?ní'ben  több  hely  fordul  elo  Napóleon  dicséretére,  részszerént 
mivel  a'  szerző  ennek  hadi  tetteit  's  nagy  nevét  csudálá,  részszerént  mivel 
a'  politianrinister  egykét  oda  vetett  szavát  kiadója  javára  nézve  is  (mint 
önmaga  vallja")  el  nem  mellőzhette.  Végre  az  1812dik  év  felemelé  vé
gi  reményét,  hogy  a'  franczia  királyi  széket  újra  Bourbonok  foglalják  el, 
's  1814  am'á'  nevezetes,  csaknem  minden  európai  nyelvre  fordított  brocho
rejét  adta  ki  „De Ihwnaparte el den BóUrbotu'i  (Paris),  mellyben  a'  már  meg
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tördelt  hátúimat  egész  féktelenséggel  's  mertósssséggel  alázza  's  u
gyun  azon  térjfiul,  kit  elébb  a'  gondviselés  küldöttjének  válla,  azintolly 
e r ő s ,  de  ellenkező's  egészen  nj  vonásokkal  festi.  Ez  által  magát  Ch. 
elbatározattan  az  ultraroyalisták  pártjába  veté  *s  abban,  akar  szégyen, 
akar  meggyőződé.*  legyenek  rugóji ,  mindeddig  megmaradott.  Azonban 
nem  eléglé  meg  az t ,  hogy  lady  Morgan  szavai  szerént ,  „ki  eddig  phi
losophe  vala  a'  pusztában,  most  pbiloaophe  legyen  a'  Tuileriákban"  ha
neni  egyszersmind  hatni  a k a r t a '  közvéleményre  i s ,  és  ekkori  ide  czélzó 
munkája „Reflexión* poíitiquet sur quclques iroc/iures t!u j«ur~'  a'  mi
nisterium  kedvező  pillantatit  reá  voná.  Napóleon  uj  betörésekor  királyá
val  együtt  Gentbe  szökött  's  ennek  i t t  1815  Májusában  Fiancziaország 
állapotjáról  egy  olly  ministeri  tudósítást  terjeszte  elejébe,  mellyet  mint 
a'  Bourbonok  megmaradhatásának'épen  nem  kedvezőt  maga  Napóleon  ter
jesztgete  el  kinyomtatás  által  Parisban.  Augustban  1815  pairré  és  status
ministerré  nevezé  a'  király.  E'  helyzetében  kemény  rendszabásokat  /a
valott  a'  politicai  factiók  ellen  ,  a'  törvényszékek  régi  forntáji  visszaho
zását  a jánlá ,  ellene  volt  a'  követek  kamarája  részenkénti  megújításának 
's  t.  ef.  1816  tagja  lón  az  academiának.  Ugyan  azon  év  végén  adá  ki 
„La monarchie selon la c/iarte",  mellyben  egykét  jó  ideájit  a'  leggon
dolatlanabb  politicai  tanitmánjókkal  keveré,  ' s ,  minthogy  egy  helyén  kér
désbe  voná  a'  király  önakaratját  a'  September  5iki  rendelés  kiadásában, 
a'  király  őt  statusministerei  sorából  kitörlé.  Ellene  volt  ezután  üeca
zes  ministeriumának  's  több  irománykájiban  (nevezetesen  : „Hemarque* 
sur les affaire.s du moinént")  azt  vitatá,  el  kell  veszni  Francziáországnak, 
ha  a'  kormány  rendszere  nem  változik  .1820  az  ugy  nevezett  kivételi  tör
vények  mellett  voxolt  (1.  FRANCZIAOKSZÁG) ;  's  midőn  ugyan  azon  év Sep
temberében  a'  bordeauxi  herczeg kereszteltetnék,  egy  üveg  Jordánból  me
rített  vizet  nyujta  be  a'  berryi  herczeguének.  Ekkor  ezt  kérdek  tőle 
némelly  gonoszkodók,  miért  nem  lelte  jónak  ezen  ábrándos  vizzel  1811 
„azon  bölcsőt  öntö#ni  m e g ,  mellyben  akkor  a1  jövendő  végzetei  szun
nyadtanak"?  —  De  im  Ch.  még  azon  évben  rendkiviili  követnek  's  mi
nisteinek  hatalmaztatik  Berlinben  ,  a'  honnan  1821  visszatérve  a'  titkos 
tanács  tag jává ' s  ujolagstatusministerré neveztetik.  Azonban  még  azon  év
ben  leteszi  utóbbi  hivatalát..  A'  következett  évben  Decazes  helyébe  rend
kívüli  követ  Londonban,  de  rövid  időn  elhagyván  e'  helyet ,  Moiilmo
rency  herczeget  váltja  fel  Veronában  a'  congressnsnál,  's  midőn  vissza
t é r ,  ezt  a'  külső  ministerségben  (December  28.  1822)  követi.  Villéle 
szándékival  egyetértőleg  kell  vala  e'  helyen,  jelesen  a'  spanyolországi 
dolgokra  nézve,  munkálnia;  de  csakhamar  hidegség  támada  közötte  és 
Villéle  között,  ki  ez  ábrándos  fővel  nem  tudott  öszveférni  a ' t á rgy  felett, 
's  midőn  utóbb  Ch.  Villéle  javalatját  a'  birtokadó  leszálitása  iránt  —  ta
lán  olly  czélból  ,  hogy  a'  javalat  félrevetése  magát  a'  niinistert  is  meg
buktassa  —  a'  pairek  kamarájában  támogatni  elmulatá,  önmaga  kapta 
ki  elboesáttatását  Június  5.  1824.  —  Alig  holt  meg  a'  király (XVIII.  Ea
j o s ) ,  midőn  Ch.  egy  remekül  készült  brochuret  ereszte  közre  illy  czim
me l :  , ,Ł« roiest mórt; vitele roi'J  ««  'S  ezzel  az  udvar  kegyét  megnye
r é ,  de  ministeriumba  többé  még  sem  jött.  Annál  szabadabban  's  "annál 
jobban  irt  ezután  a'  contraoppositio  szellemében  's  felszabadulván  egy
szersmind  a 'sajtó,  a' Journal des débats  némelly  czikkelyeiben  a'  ministe
riumot  élénken  szabdalá.  Köz  helybenhagyást  's  kedvességet  nyert  je
lesen  ekkori  iráskája  „DeFabol i t ion delavensure."  mellyben  megmutat
j a ,  hogy  képviselői  országlás  sajtó  szabadsága  nélkül  mit  sem  ér.—1825 
melegen  és  szabadon  szólalt  meg a'  Görögök  mellett  , , . \o/e sur la Gré
ce"  czimü  irományában  's  ez  ügyet  a'  pairek  kamarájában  is  nyomosán 
vitatta.  Később  minden  munkáji  kiadásához  fogott ..Oeuvre) romplctes'' 
cssim  ala t t ,  25  kötetben  ,  mellyért  550,000  francot  fizetett  neki  Eavocat 
könyváros.  1829  franczia  követ  volt  Romában  's  itt  egy  emlékezetre  mél
tó  beszdében  figyelinezteté  a'  conclave  papjait  a'  kor  és  emberisedés  ha
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ludasára.  —  X.  Károly  szerencsétlensége  után  —  mint  nevezé  —  hive  a
kara  maradni  az  általa  tisztelt  királyi  háznak  's  nem esküvék  meg  az  uj 
constitutiúra,  hanem,  elhagyván  hazáját ,  G e n f b e m e n t ,  hirdetést  adva 
az  ujságlevelekbe,  hogy  ezennel  a1  diplomatiai  's  írói  pályáról  egyiránt 
lelépett.  Ez  utóbbira  nézve  azonban  hamar megváltozóit  szándéka,  mert, 
midőn  a'  követek  kamarájában  X.  Károly  és  háza  örók  száműzéséről  vol
na  szó,  njra  elővéve  tollát  királya  védelmére,  's  ugyan  azt  t évé ,  midőn 
az  emiitett  tárgy  1831  a'  kamarák  előtt  njra  előfordult.  Legújabb  hirek 
szerént  Ch.  ismét  Parisba  készült:  hogy  ott  a'  Journalokba's  a 'Journalok 
által  dolgozzon;  sőt  a1 Gazette de Normandie  szerént ,.I{éparateuri  czim
mel  maga  akar  uj  Journalt  kezdeni. — Korábbi  munkáji  közül  megnevez
zük  még „Mémories, lel trés et pieces authetitiquet touchant la vie et 
la mórt du duc de fíerry"",  valamint  azt  i s ,  hogy  egy  ideig  főredactora 
volt  a'  "Conservateur"nek  ,  melly  havi  írást  azonban  a'  bekövetkezett 
censura  elöld.  —  Chateaubriandnak  szelleme  poetai:  philosophiája  poetai; 
politicája  poetai,  vallása  poetai.  Nem  azt  akarjuk  itt  mondani ,  mintha 
ö  vagy  más  nem  lehetne  egyszersmind  jeles  költő  's  mély  philosophns, 
nagy  politicus  és  vallásos  a'  szó  legfenségesebb  értelmében:  hanem  azt, 
hogy  nála  az  ideák  eredetisége  's  gazdagsága — a'  gondolat  igazsága  és 
mélysége — azokoskodás  helyessége'salapossága—  ésaz  érzés  tisztasága  és 
fensége  híj  anyait  kellemes,  költői  kecsii  előadás,  ragyogó  szópompa,  csil
logó  álokoskodások  fedik  e l ;  melly  utóbbi  tulajdonok  őt  a1  nevezetes  ,  a' 
kedvelt  és  olvasottabb  írók  sorába  helyezik,  de  azon  nagy  és  szabad  lel . 
kek  körébe  nem  fogják  emelni ,  kik  maradandó  becsű  'a  századokra  ha* 
tó  iminkájikban  az  ideák  tömöttségéhez  szintannyi  mélységet  's  alapossá, 
got  kapcsoltak  's  az  igazságot  soha  sophisticai  fordulatokkal  's  az  önma
gát  csalni  szerető  képzelgés  és  érzelgés  álmaival  és  áiadozásaival  el  nem 
ferdítek.  —  Chnak  több  munkáji  vannak  angolra áltt éve,  de  az  Angolok  ke
vesbbé  becsülik  azokat,  mint  a 'Francziák,  's  az Éjszakamerikalak  még  ke
vesebbé,  mint  az Angolok.  Lady  Morgan  őt  a'  Coucyk  és  Neslek,  a'  Cha
tillonok  's  Montfortok  egyes ,  el  nem  ért  követőjének,  a'  keresztes hősök 
utóbbikának  's  Euróba  jámbor  szarándokának  nevéül.  —;— 

C H A  T K A  [*R o u x  (Marié  Anne ,  herczegasszony),  a'  Nesle házból 
szármo<ott  's  1734  de  la  Tournelle  marquis  felesége  lett.  23  észt.  kó
lában  özvegységre  jutván  ,  nagynénje,  Mazarin  herczegné,  vévé  ma
gához,  de  ezen  gyámolát  csak  hamar  elveszte.  Minekutána  két  testvé
re  (Vintimille  és  Mailly)  XV.  Lajos  szivén  egymás  ntán  uralkodtak 
volna,  ő  is  h,eves  érzelmeket  gerjeszte  a'  királyban.  Elébb  a'  királyné 
palotadániája,  utóbb  pedig  chateauroirxi  herczegné  lett  's  80,000  livra 
esztendei  jövedelmet  kapott.  Ennek  unszolására  válalá  fel  XV. '  Lajos 
a'  Flandriában  's Elsassban  álló  seregek  vezérlését,  hogy  az  ellenség  clő
nyomulását  meggátolhassa;  de  Metzben  olly  nehéz  betegségbe  esett,  hogy 
életéről  lemondtak,  's  kinszeriték,  a"  herczegné  eltávoztatásában  egyez
ne  meg.  A'  herczegné  Parisban  Richelieunél  menedéket  talált,  's  a'  ki
rály  felgyógyulván,  ez  ismét  öszvebékélteté  őket.  A'  herczegné  teljes 
győzedelmet  nyert  's  már  azon  fontos  polezra  kellé  lépnie,  hogy  a ' k o 
ronaörökösné  snrintendanteja  legyen,  midőn  1744  megholt.  —  Levelei
nek  gyűjteménye  két  kötetben  kijött  Parisban  1806. 

CH A T K I . K T .  Midőn  Paris  még  az  ó  városból  (cité)  á l lo t t ,  csak 
két|hidon [lepelil pont és le pont au chaiige)  lehetett  belé  menni.  Mind  a' 
kettő  két  toronnyal  volt  megerősítve  :  egy  kisebbel,  melly  a' város  felé  "s 
a'  város  falába  és  egy  nagyobbal,  melly  a'  hid  élőit  á l l o t t ' s  a'  mező 
felé  építtetett.  Ezen  két  külső  torony  a'  Grand  és  Petit  Chatelét.  Hogy 
a'  GrandChatclét  még  Július  Caesar által  építtetett  volna,  igen  bizony
ta lan,  ámbár  tudósoktól  i s ,  nevezetesen  La  Mariétól „Traite de poli
ce"  nevű  munkájában,  elfogadtatott  ez  a'  r ege ;  az  bizonyos,  hogy  885, 
midőn  Paris  a'Normannoktól  ostromoltatott ,  fenállott.  A'  CrandCha
telétben  lakott  a'  párisi  gróf,  honnan  a'  városban  és  grófságban  lévőmin
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ilen  Királyi  törvényszéknek  valmint  a"  feúdale  törvényszéknek.is,  helye 
volt  az.  A'  város  tulajdon  törvényliatalonimal  nem  bírt .  kapitányát [pré
tőí)  a'  király  nevezte  ki  ,  a'  ki  (azaz,  a'  város  kapitánya)  nem  csak iC 
törvényszéken  volt  első,  (mindazáltal  esak  névvel,  mivel  az  Ítéletmondás
ban  semmi  részt  seni  v e t t ) ,  hanem  hivatalánál  fogva  ő  vezette  a'  ne
mességet  is.  1388  olta  a1  kereskedők  kapitányának (prccót des mar
chnna.s,  más  városban maiit)  hivatala,  melly  elébb  öszve  volt  a'  város 
kapitányának  hivatalával  köt ie tve,  elválasztatott  ettől.  A'  Chatelét  fog
lalatosságait  képviselőji {lieiueniiniz)  v i t ték ,  kik  öten  voltak:  hár
m a n ,  kik  a'  polgári  ügyeket  intézték  e l ,  egy  criminalis  főtisztvise
lő  's  egy  rendre  ügyelő  főtiszt {Jieulenant generál de la police).  Az 
utolsó  az  ország  politiaministere  's  széles  munka  körénél  és  hatalmánál 
fogva,  kiváltképen  ezen  hivatalnak  a'  hires  d'  Argenson  által  XIV.  Lajos  a
latt  lett  uj  alkottatása  u t án ,  egy  volt  a'  status  legfőbb  tisztjei  közül. 
A'  Chatelétben  mindazáltal  negyedik  ranggal  birt.  A'  tövényszék  56  ta
nácsosból  á l l o t t a 1  status  13  ügyvédjével  és  alt isztekkel,  p.  o.  03  titok
nokkal  vagy  greffier  e l ,  113  jegyzővel ,  230  ügyvéddel  'sat.  Mind  ezen 
hivatalokat  pénzért  meg  lehetett  venni,  nevezetesen  az  első  polgári  fő
tisztét  500,000,  a'  jegyzőét  40,000  livreért.  Chatelét  a'  legfőbb  törvényi 
székek [cnars soweeraines)  után  legelső  volt. L—ú. 

CH  Í T É L E T  (Gabiiele  Kmilie,  szül.  de  Breteui l ,  marquíse  du), 
1706  született  régi  nemes  házból  Picardiában.  Atyjától ,  báró  Breteuil
t ő l ,  tanult  la tánul ,  's  ér té  azt  olly  jól ,  mint  nime  Dacier,  de  kedvesb 
tanulmánya  a'  mathesis  volt.  Még  is  e'  ritka  asszonyság  mély  és  jó
zan  ésszel,  szép  ízléssel  's  a ' t á r s a ság  és  annak  örömei  iránt  érzéssel 
birt.  —  1733  elvonult  Cireybe,  egy  régi  ,  romladékony  kastélyba,  melly
nek  vadonjait  szel ídebbekké,  magányát  zengőbbé  tette,  könyvtárt,  hang
szereket  gyűjtött  's  olly  barátok  és  látogatók  társaságában  gyönyörkö
dött,  mint  Voltaire,  Bernoulli  ,  Maupertuis.  Az  első  hat  esztendeig  la
kott  vele  Cireyben  ;  a'  marquisné  tőle  tanult  m e g —  három  hónap  alatt  — 
angolul  's  Newtont,  Locket  és  Popeot  vele  olvasá.  Lefordította  mnie 
Ch.  Newton  , ,Elemeit1 ' (,.1'rincipia''),  értekezést  ir t  Leibuitz  rendsze
réről ;  VVolffal  levelezésben  állott  szüntelen.  A'  tüz  természetét  fejtő  ér
tekezését  („7V«)Vé de la nature du fen"}  a'  tudományok  párisi  acade
miája  niegkoszoruzá  's  a'  koszorús  munkák  gyűjteményébe  felvéve.  Ch. 
mh.  1749.  Férje  ,  maiquis  de  ChatcletLauniont,  Lescinsky  Stanisl.  ki
rálynak  udvari  főmarsallja  volt.  —t— 

C H * T i r, r, o NI  C O X G R K S S U S , Fcbr. 5. — Mart. 19.  1814,  's  u g y a n 
a z o n  i d ő b e l i  h a d i  t ö r t é n e t e k ' .  Azon  alkudozások,  melly eket  a ' 
szövetségesek  Napóleonnal  már  Oct.  10  és  Nov.  27  1813  elkezdettek 
Frankfurtban  ,  azután  pedig  Decemb.  1ső  napján  költ  kinyilatkoztatá
sok  szerént  1814  ki  .Tan.  8kától  fogva  ,  midőn  a'  háború  szine  Fran
ciaországba  tétetett  által  ,  félbeszakasztottak,  újra  folytattatának  Cha
tillon  SurSeine  (egy  kerület  főhelye  a'  Cóte  d'  or  departementban, 
3700  lakossal)  neutrálissá  tett  városában,  a'  hol  Caulaincourt  (vicenzai 
herc/.eg),  a'  ki  Marét  (bassanoi  berezeg)  helyett  lón  külső  ügyek  mi
n is te re ,  herczeg  Metternich  válaszát  várta  utolsó  levelére.  Lord  Cast
lereagh  yezeté  itt  az  alkudozást  NagyBritannia  nevében  ;  ő  kiviile  3 
brit  minis ter :  lord  Cá thcar t ,  Aberdeen  és  Stewart  voltak  jelen.  Orosz
ország  nevében  gróf  Itazumoffski  ,  Austriáéban  gróf  Stadion,  Burkusor
szágéban  pedig  báró  Humboldt  alkudoztak.  F.zen  békegyülés  története 
legszorosabb  öszvefilggésben  áll  a'  háború  folyaniatjával.  A'  briennei 
vagy  la  rothierei  (I. KIMENNE)  ütközet  után  Troyescn  keresztül  hátfala 
Napóleon  Febr .  8.  Szajna  melléki  Nogentig  ,  melly  Paristól  23  óra  já
rásnyira  fekszik.  A'  szövetségesek  Brienmben  Febr.  2án  azt  végezek 
a'  liadi  tanácsban  ,  hogy  a'  franczia  sereget  nem  egyesült  erővel  fog
ják  [Űzni  ,  mert  a'  tartomány  ugy^an  azon  egy  utón  előnyomuló  két  se
reg  sz  aurára  nem  szolgáltathatott  elegendő  eleséget.  ;  Kiváltak  tehát 
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egymástól  Schwarzenherg  és  Blücher  ,  hogy  külön  nyomuljanak  Pa
ris  felt;,  amaz  a'  Szajna  mind  a'  két  partján  Troyesen  keresz tü l ,  mel
lyet  Febr.  7e'n  bevett,  visszanyomván  Napóleon  serege  egy  részé t ;  ez 
pedig  az  Aube  és  Marne  mentében  Meaux.  felé,  Arciseu  és  Chalonsou 
keresztül ,  hogy  itt  York ,  Kleist  és  Larigeron  seregos/.tályait  magához 
vonhassa.  Hanem  Blücher,  marsall  Macdonuldot  űzvén,  a'  he lye t t ,  hogy 
a'  belgiumi  éjszaki  sereget  bevárná  ,  igen  sebesen  nyomult  előre  a' 
Champagneban,  és  pedig  csak  egyes  csapatokban,  mi  által  erejét  el
darabolta.  O  és  a'  fősereg  közt  3—4  menetnyi  üres  köz  marad t ,  mel
lyet  Napóleon,  nem  gondolván  a'  megromlott  u takkal ,  sebes  merész
séggel  használt  a'  szövetségesek  legnagyobb  kárára.  Azonközben  már 
megnyittatott  a'  békegyülés  Febr.  5kén  ,  Ígérvén  Napóleon  a'  Franczia
ország  által  visszaadandó  tartományokban  minden  erős  helyet  azonnal 
kiadni  ,  mihelyt  neki  a'  szövetségesek  fegyverszünetet  engednek.  Ha
nem  ezek  a'  béke  előleges  feltételeit  is  tüstént  alá  akarák  irni  ,  melly 
Francziaországnak  régi  határait  meghagyja^  ha  nekik  Napóleon  a'  leg
fontosabb  határerősségek  közTil  hatot  áltengedend.  Így  állott  az  alku
dozás  ,  midőn  Napóleon  —  jobbról  Troyesen  innen  Sclnvarzenbergtől 
fenyegettetve  ,  balról  pedig  Blüehertől.  beszárnyaltatva,  kinek  legelső 
seregcsapatja  York  alatt  Febr.  í)kén  la  Fertésous  Jouarreig  ,  Paristól 
3  menetnyire  előrenyomult  —  egy  oldalmenet  által  azon  linea  közepét, 
mellyen  a'  slésiai  seregnek  egymástól  nagy  közökkel  eiválas/.tatott  osz
tályai  ál lot tak,  háráutékosan  keresztülvágta  ugy  ,  hogy  már  most 
az  ellenség  háta  megett  és  bal  oldalán  nyomult  előre.  3ti,OÖO  embert 
hagyott  ugyan  is  Vic tor ,  Oudinot  és  Milhaud  alat t  a'  Szajna  és  Yen
né,  áltkelő  pontjain  Schwarzenberg  ellen  ;  maga  pedig  Ney  és  Marmont 
osztályaival  's  a'  Mortier  alatt  lévő  testőrökkel  ,  mindöszve  30,000 
emberrel,  sietett  Feb.  9.  Nogenttől  a'  Szajnán  keresztül  Sezanne  fe lé ; 
10kén  ÖOOO  lóval  rohant  Champaubeitnél  orosz  generál  Alsusieff'  se
regosztályára  ,  melly  5,000  gyalogemberből  és  24  ágyúból  állt.  Ez 
kénytelen  volt  magát  bajnoki  ellenállása  után  2,000  emberrel  megadni; 
2000  embere  az  erdőbe  vonult  's  15  ágyuja  a'  Francziák  hatalmába 
esett.  Napóleon  már  most  a'  Sacken  és  York  alatt  előrenyomult  sereg 
háta  megett  állott.  Amaz  tehát  hirtelen  visszavonult  la  Feriéből  iVlont
niiiuil  felé  20,000  emberrel  ;  hanem  itt  megveretett  Febr.  Ilkén  Napó
leon  á l t a l ,  —  a  ki  már  elfoglalta  Montmirailt ,  —  a'  P  Epine  és  JVlui
chais  helységeiben  történt  véres  viadalban,  's  minekutánna  York  sere
ge  oda  érkezett  része  által  fedeztetett  volna,  2400  ho l ta t ,  1000  fog
lyot  's  9  ágyút • vesztvén, még azon éjjel visszavonult ChateanThiei 
ry felé, a' hova , minekutána utócsapatja Febr. I2kén a' neslei dom
bokon ínég, egyszer megveretett 's 2,000 embert vesztett vöma , sza
ladva érkezett. Itt burkus királyi herczeg Wilhelm fedezé 2000 em
berrel az általmenetelt a1 Marne jobb par t já ra , mellyre Sacken és 
York i s , a' ki időközben Meaux aló! hátrahuzá magá t , IVlaedoaaldtól 
űzetve mind a' ke t t en , Rlieims felé vonultak. Ezalatt B l ü c h e r , mi
helyt Napóleon mozdulatjáról tudósíttatott , azonnal ös/.veluizá Febr. 
12kén a' bergeresi állásponton generallieutenant Kleist és generál Kap
zewitsoh seregosztályai t , 's ugy vélekedvén , hogy York és Sacken Na
póleont visszanyomták , Etoges felé nyomult 20,000 emberrel , a' hol 
13kán megtámadá Marmontt, kit ő elejébe küldött Napnleon, 's visz
szaüzé Montmirail felé Vauchampig, hogy ő Sackennei és Yorkkal egye
sülhessen. Azonban Napóleon már 14kén elérte mind i t t , mind Join
villersnél a' burkus előcsapatot. Kevéssel azután minden oldalról meg
támadtatva látá magát Blücher, 's most megesmérvén helyezettet, bát
ravonulást parancsolt; a' gyalogság massákat formált, középre vévén 
az ágyusánczokat, a' lovasság pedig a' szárnyakat fedte. E' napon a1 

Burkusok vitézsége, 's vezéreik, BJücher, Gneisenan,, Kleist és bur
kus királyi herczeg Augnszt hőslelke menté meg a' slésiai sereget \ au
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chanipnál  és  litugesnél.  Mert  uuha  számosabb  volt  a*  Frauczlák  lovas
sága ,  még  sem  tudott  a'  burkus  négyszegeken  keresztültörni;  hasz
talan  foglalta  el  Grouchy  Champaubert t ,  's  0000  lovaggal  az  etogesi 
u t a t ,  hogy  Bliicher  hátrálását  elvágja.  A'  Hurkosok  és  Oroszok,  ám
bár  körül  valának  véve  az  ellenségtől,  visszaverek  ennek  ismételt  ol
dalrohanásit  's  küzdve  hátrálának  s«oros  csapatokban,  mig  be  nem 
értek  az  etogesi  erdőbe.  Itt  is  keresztül  kellett  magokat  vágni  az  el
lenséges  gyalogság  massájin,  melly  nálok  elébb  érkezett  oda;  itt  azon
ban  az  utócsapat  Grouchy  lovasságától  oldalról ,  Marmont  gyalogságá
tól  pedig  elölről  támadtatván  meg,  legnagyobb  részént  szétüzetett  's 
elfogatott,  Csak  éjtszaka  ér t  Bliicher  4000  ember  és  9  ágyú  veszteség
gel  a'  bergeresi  álláspontra.  16kán  minden  további  üzetés  nélkül  Marne 
melléki  Chalonsba  vonult  vissza,  a'  hol  Yorkkal  és  Sackennel  's  Lan
gevon  sietve  érkezett  csapatjaival  egyesült.  A'  slésiai  sereg  ezen  hat 
nap  alatt  ereje  negyedrészét ,  mintegy  15,000  emberét ,  vesztette  e l ,  de 
most  újra  00,000  emberből  állott. 

Witgenstein  és  W r e d e  ezalatt  keresztül  a'  Szajnán  Napóleon  há
ta  »K!gé  vonultak,  's  herczeg  Schwarzenberg  a'  Szajna  mellett  álló  se
reicsapatokat  Sensból  11én,  Nogentból  12kén,  Montereauból  15kén, 
's  ugy  azután  Provinsból  és  egyéb  helyekről  is  e lűz t e ,  annyira,  hogy 
a'  szövetséges  fejedelmek  tábora  16kán  Brayig  haladt  előre.  Ez  indi
tá  Napóleon  császár t ,  Etogesnél  15kén  felhagyni  Bliicher  üzésével ,  's 
gyors  menettel  vonult  vissza  már  most  100,000re  nevekedett  seregé
vel  Montniirailból  Meauxig  16kán,  hogy  innét  az  ellenséges  fősereg 
egyes  osztályaira  rohanhasson.  Hanem  Schwarzenberg  a'  Szajna  jobb 
partján  fokonként  előre  nyomuló  3  főseregnek  egyszeriben  ajánlá  a' 
m+'gtámadó  mozdulatot  félbeszakasztani.  Azonban  V^itgenstein  önkénye
sen  folytatá  menetét;  ebből  a'  következett ,  hogy  nem  csak  a'  Pahlen  ve
zet te  előcsapatját  támadá  meg  generál  Gerard  Mormantnál  és  Nangis
Iiál  17kén,  a'  hol  ő  egynéhány  ezer  embert  és  10  ágyút  vesztet t ,  ha
nem  18kán  Montereaunál  i s ,  a'  Szajna  bal  par t ján,  hol  a'  Yonne  a' 
Szajnába  ömlik,  kénytelen  volt  káros  ütközetbe  bocsátkozni;  itt  mind
azáltal  a'  würtembergi  bajnok  koronaörökös  a'  4ik  sereg  osztállyal, 
mintegy  10,000  emberrel  és  38  ágyúval ,  megtartá  Schwarzenberg  pa
rancsa  szerént  az  általkelést  a'  Szajnán  —  a'  Viotor  helyébe  lépett 
generál  Gerard  és  maga  Napóleon  császár  ellen  ,  kik  őt  30,000  em
berrel  's  60  ágyúval  támadták  meg  —  egészen  18kán  e s t i g ,  's  ezután 
az  ellenséges  ágyú  tüzelése  alatt  a'  montereaui  hidnn  ál talkelvén,  a' 
foglyokon  's  haszonvehetetlenné  lett  ágyukon  kivül  2800  ember  vesz
teséggel  akadály  nélkül  vonult  vissza  a1  főtáborba.  E'  szerént  öszve
gyiijtheté  herozeg  Schwarzenberg  Troyesnél  19kén  minden  seregeit. 
Már  most  reményié  Napóleon  a'  herczeget  ezen  ponton  ,  hol  neki  min
den  környülmény  fényes  foganatot  ígér t ,  ütközetre  kényszerithetni; 
ehhez  járult  még  a'  tudositás  egy  győzedelemről  ,  mellyet  az  olasz
országi  alkirály  a'  Mincio  mellett  Febr.  8  —  10  Bellegardon  vett  * ) , 
a'  mi  annyira  neveié  Napóleon  bizodalmát,  hogy  Caulainconrttól  a'  bé
kekötésre  adott  korlátlan  teljes  hatalmat  visszavévén,  Chatillonban  18
kán  kevély  hangon  terjeszteté  elő  az  eléhbieknél  sokkal  nagyobb  kívá
natit.  Hinem  herczeg  Schwarzenberg  Troyesen  keresztül  még  azon  éjt
s/.aki  általment  a'  Szajnán,  's  Biücherrel  újra  szorosan  egyesülve,  21
kén  a'  nevezett  folyó  jobb  partján  allitotta  fel  seregeit  Moryig.  Ez  a' 
sokszorosan  kárhoztat tatot t  hátrálás  19kén,  —  mellyre  25kén  az  Au
beo  tul  vonulás  következek  Chaumont  felé  Colombéig,  mert  Augereau 

*)  Az  alkirály  segédje  e'  tudósítást,  azon  pil lantatván  vívó  meg  neki  ,  a*  midőn  5  Monte
reaunál  győzött.  Napóleon  tüstént  visszaküldő  azt  következő  szavakkal :  „ K c t o n m e t 
a i i ) .  r e  s d '  E u g e n e ,  r a e o n t e z  l u i ,  e o m i n c n t  j '  a  i  a  r  r  a  n g  é  e e s 
g  e  n  s   1  a" . 
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a'  főseregnek  Schwcizzal  való  közösülését  Lyonból  fenyegette,  —  men
ti!  nifg  niind  a'  két  seregét  a'  szövetségeseknek,  kik  most  csaknem 
mindent  elvesztettnek  láttak  ,  mit  a'  briennei  ütközet  olta  nyerté
nek.  Schwarzenberg  kiküldé  Bianchit  30,000  emberrel  a'  Saone  men
tében  Angereau  elejébe  nyomulni;  egyszersmind  fegyverszünet  ajánltaték 
Napóleon  császárnak  Febr.  19,  midőn  még  Montereauban  volt  főtábora, 
's  egy  sebes  posta  megvivé  neki  Cliatillonból  az  előleges  béke  proje
ctmnát,  mellyet  Chatillonban  Febr.  17  1814  a'  szövetséges  fejedelmek 
meghatalmazottjai  mind  aláirtanak.  Azon  környülniényből,  hogy  ezen 
egyezségnek  az  aus t r ia i ,  angol ,  orosz  és  burkus  's  „Ő  Felsége  a' 
Francziák  császára  örökösei  és  felváltója'  közt  kellé  köt te tnie ,  világos, 
hogy  az  angol  meghatalmazottak  Napóleon  császári  czimének  megesme
rését  illető  külön  czikkelyre  nem  is  gondoltak,  hanem  ezt  a'  czimet 
már  megesmertnek  vették.  A'  feltételeket  a'  Parisban  felállíttatott  or
szágin  t anács ,  mellyel  a'  császár  a'  projectumot  közlö t te ,  elfogadha
tóknak  találá  ;  de  egy  mellékvégzet  ,  mellyhen  a'  szövetségesek  a'  bé
kekötésig  Parist  seregeikkel  megrakni  kivánták  ,  annyira  megsérté  Na
póleon  méltóságát ,  hogy  ő  a'  javalatot  elvetette  ,  felkiáltván  :  „Köze
lebb  van  ő  most  Bécshez,  mint  a'  szövetségesek  Par ishoz!"  Austriával 
mindazáltal  külön  alkudozást  igyekezett  elkezdeni.  Szintolly  kevéssé  fo
gadá  el  a'  szövetségesek  által  Febr.  23kán  ismételt  fegyverszüneti 
ajánlást;  abban  mindazáltal  megegyezett ,  hogy  azon  javalatok  szerént, 
mellyeket  herczeg  Liechtenstein  Febr.  25kén  vitt  hozzá ,  folytattassék 
az  alkudozás  Flahanlt  és  austriai  generál  D u k a ,  gróf  Schuwaloff  és 
burkus  generál  Rauch  közt  Lusigny  helységében.  Hanem  sikeretlen  ma
radt  minden  igyekezete,  Austriát  a*  többi  szövetségesektől  elválasztani; 
Ferencz  császár  ugyan  hajlandónak  látszék  Napóleonnal  megegyezni; 
de  egy  bal  eset  által  fentaríóztatott  útjában  az  ő  javalatival  megbízott 
alkudozó,  báró  Langenau,  's  igy  eltűnt  a'  Napóleonnak  kedvező  pillan
tat.  Mert  kevéssel  azután  legszorosabb  szövetségre  lépett  a'  négy  ha
talmasság  Francziaország  ellen  ,  's  a'  béke  helyreállítása  és  fentartása 
végett  a1  CHujMoNTr  (I.  e.)  egyezség  á l t a l ,  melly  Mart.  elsőjén  kötte
tett  20  esztendőre,  's  melly  szerént ,  ha  Napóleon  az  elejébe  terjesz
tett  békejavalatokat  el  nem  fogadná,  a1  háborút  folytatni,  ha  pedig 
azokat  elfogadná,  a'  békét ,  valamint  egymás  közt  elvégezték,  egyesült 
erővel  fentartani  szándékoztak.  Így  lón  a1  chaumonti  véd  és  dacz
frigy  az  európai  statusviszonyok  alapja. 

Míg  ezek  történnének  ,  Napóleon  állandó  küzdés  közt  haladt 
a'  fősereg  után  's  bevette  Febr.  25kéu  Troyest .  Blücher  azonköz
ben  ismét  elvált  Schwarzenbergtől  ,  's  általment  24kén  Vaudeiiumt
nál  az  Auben,  hogy  az  ellenség  bal  oldalán  ,  a'  ho!  Marmont  és  Mor
tier  hátrálának  előle,  az  alsó  Marne  felé  előre  nyomuljon,  's  a'  Flan
driából  sietve  érkező  éjszaki  sereghez  közelgessen.  A'  fősereg  pedig 
visszavonult  Schwarzenberg  alatt  a'  Langresnél  állott  tartalékhoz  ugy, 
hogy  már  most  az  austriai  s e r eg ,  melly  50,000  emberből  á l l t ,  délsza
kon  a'  hessenhomburgi  berezeg  alatt  ,  a'  slésiai  pedig  Winzingerode 
és  WoronzoíT  éjszaki  sereghez  tartozó  osztályaikkal  Bülow  alatt  egye
sülvén  ,  éjszakon  forrnálak  a1  főhad  szárnyseregeit.  Napóleon  már 
most  egész  erejével  rohanhatott  Schwarzenbergre  vagy  Blücherre.  De 
hogyan  kényszerítse  a'  vigyázékony  Schwarzenberget  ütközetre  ?  Blü
cher  után  sietett  tehát  inkább  ;  hanem  Tettenborn  ,  kinek  könnyű  se
regei  a'  Flandriából  érkezett  hadak  közül  kiválva,  a'  Marne  bal  part
ján  száguldoztak,  már  Febr.  27kén  felfedezé  Napóleon  menetét ,  melly 
Arcissur   Aube  irányában  Fé re champeno i se é s  Sezannen  keresztül 
Jouarre  felé  volt  intézve.  Jelentést  tőn  tehát  erről  Blüchernek  és 
Schwarzenbergnek,  mellyre  az  utóbbi  tüstént  félbeszakasztá  hátrálását , 
visszaveré  az  ellenséges  Osztályokat  Macdonald  ,  Oudinot  és  Gerard 
a la t t ;  Febr.  27kén  ostrommal  vévé  be  Bárt  's  ezzel  együtt  az  Auben 
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raló  áltmenetelt,  Troyest  a z o n b a n ,  melly  Bar  sin  Atibetól  JI  óra 
járásnyira  fekszik ,  csak  a'  láubresseli  csata  után  Mart.  3kán  raká 
meg,  mellyre  a'  Szajna  mellett  újra  elfoglalá  elébbi  állását.  Ezalatt 
B l ü c h e r ,  marsall  Marmoii t t  Paristól  néhány  mértföldnyi  távolságig 
visszanyomván,  hogy  a1  főseregnek  szabadabb  kört  készítsen,  az  Ais
nen  által  az  éjszaki  sereg  elejébe  menni  igyekezett  ,  melly  alkalom
mal  Soissonsnak  *)  Mart.  3kán  történt  általadatása  mind  az  ő  mozdit
lat ját ,  mind  a'  "Winzingerode  és  Biilow  alatt  lévő  éjszaki  sereg  egye
sülését  nagyon  könnyítette.  Biilow  ugyan  is  Avesnesen  által  nyomult  be 
Flandriából  Francziaországba,  la  F é r e t ,  a'  hol  sok  hadi  készület  és 
iOO  ágyú  volt,  Febr.  26kán  bevéteté  generál  Tinimen  á l ta l ,  erre 'egye
»ült  Winzingerodeval  's  Laontól  Mait.  2kán  nyomult  elő  Soissons  fe
lé .  Blücher  Mart.  4kén  Craonenál  foglalt  állást  100,000  emberre  menő 
seregével  's  megrakva  tartá  .Soissonst,  a'  hol  generál  Kudaewitz  5,000.  * 
Orosszal  visszaveré  Mart.  5kén  a'  franczia  ostromlókat  Mortier  vezér
lése  alatt.  Ennél  fogva  kénytelen  volt  Napóleon  az  Aisuen  Soissonson 
felül  általmenni.  Meg  is  tévé  ezt  Mart.  ökáu,  minekutána  5kén  Fis
mesből  Uheimst  bevette  's  BeryauBacnál  az  Aisnehidat  elfoglalta  vol
na.  Krre  7kén  olly  sikerrel  támadá  meg  generál  Sackent  és  \Yoronzof
fot  a'  craonei  dombokon  ,  hogy  az  Oroszok  ,  nem  meggyőzetve  ugyan, 
de  még  is  4,000  holtat  és  sebeset  vesztve,  a'  soissonsi  őrizettel  együtt 
a'  laoni  állásba  vonulának  vissza.  A'  Francziák  8,000  holtat  's  megsebe
sittettet  számláltak.  Elválasztóbb  volt  a'  laoni  ütközet  Mart.  9kén.  Ez 
a'  7,000  lakosú  város  derék  fekvése  miatt  fegyverhelyül  szolgált  a'  szö
vetségeseknek.  Bülow  a'  Laon  előtti  dombot  őrizé,  Kleist  és  York  a' 
ba l ,  Winzingerode  pedig  a1  jobb  szárnyon  állottak.  A'  bal  szárnyhoz, 
mellyet  legnagyobb  veszély  fenyegete  ,  Sacken  és  Langeron  osztályai 
rendeltetének  tartalékul.  Mivel  mocsárok  és  szoros  utak  nehezítek  a' 
hozzá  férés t ,  csak  délután  támadtathatá  meg  Napóleon  Marmontal  az 
elienség  bal  szárnyát  ,  holott  az  ő  bal  szárnya  az  ellenséges  jobb  szárn
nyal  már  reggeli  Sorától  fogva  szüntelen  ütközetben  ál l t ,  de  nem  elvá
lasztóban.  Blücher  középsorának  állását  lehetetlen  volt  megtámadni.  Vé
res  erőlködés  után  szerencséje  lett  végre  Marmontnak  a'  burkus  bal 
szárnyat  Laon  felé  visszaszoritni  's  esteimen  Athies  helységét • elfoglal
ni , más nap várván az ütközet elhatározását. Azonban generál York, 
Kleisttal, Wilhelm burkus királyi hercV.eggel 's a' lovassággal, melly 
generál Zithen alatt az ellenség jobb szárnyára rontott , rca rohant esti 
7 órakor Athies helységére , 's ezen éjjeli megtámadást a' gyalogság a' 
puskakéssel olly erősen segítette elölről , hoíiy a' hátul és mind a' két 
oldalról megtámadt Francziák rövid ellenállás útin a' faluból kiűzetné
nek 's tökéletesen megszalasztatnának. Elvesztettek 40 ágyút 's több 
foglyot 2,500nál ; Marmont seregei 's a' lovasság Arrighi alatt majd
nem egészen elszélesztetének , vagy lekonczoltatának. Napóleon mind
azáltal 10kén reggel a1 he lye t t , hogy tüstént visszavonná magát , meg
foghatatlan makacsságból kettőztetett tűzzel támadá meg csekély erejé
vel Blücher jobb szárnyát 's középső hadi so rá t ; hanem a1 véres ütközet, 
nek csak a' lett a' vége , hogy Napóleon kénytelen volt IIkén Chavig
nonból és Soissonsból visszavonulni. Ha Blücher a' 9kén vett éjjeli gyŐT 
zedelmet hirtelen hasznára fordította volna , Napóleon csász irt végve
szélybe buktatá. Most csak lassan ny'oniulí utána 's Mart. 18áig az 
Aisne jobb partján maradt. Azonközben gróf St . Pr ies t 15,000 Orosz; 

*) Soissonsban , mellynek k5hidja vagyon, *s n* NémetAlföldrol érkező Bcregekre nézve 
Parisnak k u l c s a , következőleg hadi tekintetben fontos h e l y , liánéin csak fallal és árok
kal vau körülkerí tve , fi főországut. megy öszve. Ez'ér'l vette he Wiuzingerudc e' városi 
ostrommal már Febr . i'4kén ] hanem a* mí'iitmiraili ütközet urán Febr . lílkén t i j iaMoi
l ier kezére kerü l t az. General Motorúi . a' ki Soissonsi Mari. 3kén feladta, hadi tör
vényszék elejébe a l l i t t i lo l t j du Mari. 3ldike mogmeutette éleiét. 
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ból  álló  serege  ,  egyetemben  burkus  generál  Jagow  csapatjával  ,  melly 
az  Ardennekből  le  Vitryn  keresztül  haladt  előre  ,  Mart.  12kén  bevevő 
ostrommal  a'  gyenge  őrizetit  Hlieimst.  Napóleon  ,  iijra  visszavévén 
Rheimst ,  utat  csinált  magának  a/,  Aube  fe lé ,  hogy  megtámadhassa 
Sclnvar/.enberget,  a'  ki  Bliicher  laoui  győzedelméről  .tudósíttatván  ,  14

'kén  mindjárt  visszavezeté  seregeit  a'  hzajna  jobb  partjára  's  megindí
totta  azokat  fel  az  Aube  mellett  Arcis  felé,  (E .  az  1814ki  táborozás 
tó'/téhetének  harmadik  szakaszát  e1  czikkely  a la t t :  PARIS  UEVKTKI.K  1814). 
Az  alatt  hogy  Napóleon  a'  slésiai  sereget  az  Aisne  mellett  semmivé  ten
ni  reménylette,  az  alkudozás  Eusignyben  Mart.  5kén  minden  foganat 
nélkül  félbeszakadt,  Chatillonban  pedig  egészen  megszűnt  a1  békealku
dozas,  mert  Napóleon  nem  engedett.  Végtére  Mart.  10két  rendelek  a' 
frigyesek  határnapul,  a1  mikorra  Napóleon  vagy  az  elejébe  terjesztett  bé
keprojtctuuiot  elfogadni,  vagy  pedig  más  elfogadható  ellenprojectumot 
általadni  tartozott.  Caulaincouit  azonban  e'  helytett  csak  egyes  pontokat 
terjesztett  elő,  uiellyek  az  alkudozást  hosszassá  tették  volna.  Ennél  fog
va  még  5  napot  engedtek  n e k i ,  mellyre  Caulaincouit  Mart.  15kén  ,  kö
vetkezőleg  a'  laoni  ütközet  ntliii  ,  előterjesztett  egy  békeprojectumot, 
melly  szerént  Napóleon  1ször  Olaszországot  Velenczével  együtt,  mint  ki
rá lyságo t ,  kívánta  Beauharnois  Eugen  és  örökösei  számára ;  2or  Hol
landról  ugyan  lemondott ,  hanem  NémetAlföldet  a'  Sebeidével  és  Nim
wegcnuel  együtt  meg  akarta  tartani.  Azt  kívánta  továbbá  :  hogy  a1 

Rajna  bal  partja  Franc iaországé  maradjon,  Jósefnek  pedig  Spanyolor
szágért ,  valamint  Jeromosnak  Westfaliáért  ,  Kugennek  Frankfurtért  's 
Napóleon  öccsének,  Lajosnak,  a',  bergi  nagyherczegségért  ,  sőt  még 
lilisának  ,  Talleyran'dnak  és  Berthiernek  is  illendő  kárpótlás  adassék. 
De  a'  császár  még  ezen  javalatokat  sem  vévé  egészen  komolyan;  még 
mindég  reményit  valamelly  szerencsés  vál tozást ,  hogy  majd  azon  pon
tokat  visszaveheti.  A'  bassanoi  berezeg  ugyan  is  Mart .  i 9 k é n  ,  épen 
az  arcissuraubei  ütközet  előtt  (1.  PAIUS  üKVÉTKr.ii),  illy  levelet  ira 
Caulaincouithoz.  „A1  császár  az  egyezség  megkötése  után  is  olly  kevés
sé  kivan  az  által  köteleztetni  ,  hogy  dolgait  a'  hadi  történetek  szerént 
intézhesse  az  utolsó  pillantatig  's  a'  körny  ül  menyeket  hasznára  fordít
hassa."  (1.  Schöll „Traités des paix<<  etc>  X.  k.  413.  }.)  Ez  a'  levél 
még  nem  esett  a'  frigyesek  kezébe  ,  midőn  ők  a1  chauinonti  egyezség 
értelme  s z e r é n t , , M a r t .  18  és  19  a'  nyolc/.adik  conferentiával  félbesza
kaszták  a'  chatilloui  alkudozást  's  Vitryben  Mart  25kén  költ  nyi la i 
koztatásokban,  következőleg  azon  pillán  tatban;  miefón  Paris  felé  indul
tak  ,  kihirdették  indító  okaikat ,  miért  végezték  legyen  ezt  cselekedni 
's  a'  háborút  folytatni.  *)  (A'  háború  további  folyama/tjáról  lásd  e'  czik
kely t:  PAUIS  liKVKTiír.u  1S14  esztendőben.)  L.  Prokesch „Denkwiirdig
heiten an.i dem Lében des Fcldmarschiills S.chwarzenberg.^  (Bécs,  1823); 
Kocii „Slémoires pour servir á P hislnirc de la campagne de  1813" 
(Par i s ,  1819.  két  kö t . ) ,  és „Reilríige znr Gesc/tichte des Feldzuges 
in Fvanhreich in den Jaliren  1814 és  1815 ' unter dem Commundo dex 
Krmprinzen von Wiirlemberg,  (S tu t tga rd ,  3,  füzet,  planummal  és  föld
abrosszal).  45».  Gr. 

*)  Pons  ele  P  Héranl t  azt  ál l í t ja  „O o  i lg ré s  d e  C  h  a  t  i  1  1 o n'*  (Pária  l8a5)  czimü  kis 
munkájában  ,  hogy  Napóleon  a'  békegyúlés  meg  tVHásakor  mindjárt,  és  minden  fellgtel 
nélkül  akar  béket  kötni  ;  hanem  Caulaincourt  félelemből  huzá  az  alkudozást  kapott 
utasítása  ellen  ;  a'  frigyesek  pedig  tudósíttatván  titkon  egy  öszveeskiivésröl  ,  meliy  P a 
rishan  Viipolooii  ellen  volt  i n t ézve ,  mTgok  is  hslüTfták  a'  béke  alkudozást.  Az  ő  á l 
Jilása  szerént.  Napóleon  Mart.  i?  és  jOkén  le ' jes  halaimat  ada  Caulaincourtnak  ,  m i n 
doáben  megegyezni  ,  a'  mi  békére  vezethe t ;  ezen  meghatalmazásnak  vivője  azonban  az 
aua  riai  és  orosz  seregek  állal  fciitartozlatván  ,  o»ítk  21kén  és  Cha! í l lontól  áorá  járás
nyira  találkozott  Canlaiucourlal .  Caulaincourt  Nnoleon  parancsára  még  Mart.  s5Ken 
irt  berezeg  Metternichnek ,  nogy  ő  a'  császártól  a'  'lékekötésre  meg  van  ha ta lmazva ;  ha
nem  az  austriai  caásár  Dijonbau  v o l t ,  a*  seregek  pedig  már  wtban  Paris  felé. 
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  C H A T VB  H T O N  (Tamás),  fiatal  angol  iró,  kit  kormánytalan  ifjúsá
g a ,  hiúság,  hírvágy  's  álszégyen  koránsirba  vittek,  1752  szül.  Bristol
ban  szegény  szüléktől.  Kisded  korában  nehezen  t anu l t ,  az  olvasásra 
nem  birták  megtanítani,  mig  egy  muzsikát  tárgyazó  régi  franczia  könyv  fel
gyujtá  vizsgaságát, 's  hogy  ennek  csudálatos  jeleit érthesse,  megtanult 
olvasni.  Most  neki  dőlt  a'  tanulásnak  's  olvasgatásnak,  de  titkon.  Mé
lázás  és  ostobaság  szine  alá  rejté  igyekezeteit  's  egyszerre ,  tizenegy 
és  fél  éVü  korában ,  egy  satyrával  előáll ,  mellyel  esmerőst  's  nem  esme
rőst  egyiránt  meglepett.  Ekkor  elváltozott  viselete,  az  elébb  mélázó, 
csendes  ifjú  magahányó  ,  szerénytelen  l e t t ,  ki  előtt  h i r ,  gazdagság,  hal
hatatlan  név lebegtek.  Véletlenül  némelly  régi  kéziratok  akadtak  kezébe, 
mellyekből  ő  a'  régi  bristoli  szerzetesek  leírását  's  történeteit  aggatta 
vagy  is  inkább  költötte  egybe  's  azt  17(58  mint  napi  érdekletü  tárgyat 
a'  bristoli  újságokba  iktattatá.  Ezen  foglalatosság  egyszersmind  azon 
gondolatra  vivé,  hogy  saját  versezeteit ,  mint  megannyi  óságokat  's 
általa  legújabban  feltalált  kincseket  némelly  régi  költők  nevei  alatt  nyom
tassa  k i , ' s  szertelensége  annyira  ment ,  hogy  Walpole  ministernek  ebbeli 
igyekezeteit  's  szerencséjét  megírván,  kére  ő t ,  juttasson  neki  hivatalt, 
mellyben  gond  nélkül poésisének  élhessen.  Walpole  azonban  a'  beküldött 
darab  álkorát  's  hihető  szerzőjét  kitudván, nyájas elhárítással  felelt,  's  ez 
Cht  anyira  felingerié  's  bosszontá,  hogy  magát  meg akará  ölni,  's  azon 
procurator ,  kinél  eddig  mint  irnok  éldegélt ,  kénytelen  lőn  őt  házától 
eltiltani.  Ch.  Londonba  ment ,  's  azon  szívesség,  mellyel  itt  a'  köiiyv
árosok  fogadták,  újra  csillogó  reményeket  rákászta  keblében.  Több 
Journalba  ir t  oppositionalis  szellemmel  's  nem  hitt  kevesebbet,  mint  hogy 
a'  hazát  ő  fogja  restaurálni ,  a'  nemzetet  örök  jusai  birtokába  ő  helyez
t e t i . — Azonban  főgyámola,  a'  lordmayor.,megholt,  's  Ch.  a'  helyet t ,  hogy 
szűk  jövedelmeit  a'  legszükségesebbre  fordítaná,  azt  részszerént  nyilvá
nos  helyeken  fecsérlé  el,  hogy  könnyű,  jó  módot  mutasson,  részszerént 
anyjának  's  testvéreinek  küldé,  bogy  ezeket  fényes  állása 's  kinéze
teiről  való  hiedelmekben  tovább  is  altassa.  Nem  vala  képes  meghazud
tolni  ezen  kába  rendszert  's  végszorultságra  jutván  ,  minekutána  több 
napig  semmit  sem  e r é t t ,  mérget  vett  be  (1770)  's  tizennyolczadik  éve 
előtt  elhagyá  e'  világot,  melly  makacsabb  volt,  hogysem  ő  hozzá  simul
j o n ,  makacsabb  ő,  hogysem  az  alatt  meghajoljon.  —• Esete kapósságot 
ada munkájinak , mellyek azolta többször, jelesen 1803, 3 köt. adattak 
ki. Legszerencsésebbek költeményei, mellyeket 15 évii korában irt 's 
többnyire Rowley 's más régi költők neve alatt bocsáta közre. Nagy 
képzeleterőt mutata ezekben 's a' lelemésben bőséget; előadása csillogó, 
érzése mély. Prosája bökő volt és elmés, satyráji , mellyeket saját neve 
alatt ada k i , jók. —t— 

C H A U C E R (Geoffrey), az angol költés lelkesebb megkezdője, Lon
donban szül. 1328. Atyja kalmár vo l t , vagy mások szerént, birtokos 
nemes. Cambridgeben tanul takor , , ,A ' szerelem udvara" czimü verseze
tével gerjeszte maga iránt figyelmet már 18 észt. korában. Ezen munka, 
mint ve r s , legeslegrégibb a' már akkor együvé kerekedni kezdett angol 
nyelven 's megvan ma is. Németalföldi 's fi ancziaországi utazásai 's 
törvénytanulásai után III. Eduárd király udvarában leve apród, noha 
már ekkor meghaladá a' húszat. A' király nagyon megszerette, még in
kább pedig annak fija, Gaunt lancasteri herczeg. Ennek unokaliugá
v a l , Blanca hg. kisasszonnyal, volt titkos szerelmébe ava t ta tva . meg
éneklé e1 szerelmet 's öszvekeléseket és Blanca erényeit; ki azonban hir
t e len , a' nála udvari dámául volt lady Catharina Swynfordban, leve 
kénytelen versenytársát látni. 'S ugyan e' Catiiarinának tes tvérét , l'hi
l ippát , Chaucer hitveséül vévén el 1360, az emiitett herczeggel még kö
Eelebi viszonyba lépett. Mig ez mind titokban folyt , Lancaster aján'á
sairaChaucert a1 király aranykulcsosává, királyi paishordozóvá 's a' gyap
jú accisák ellenőrévé nevezte ki, melly utolsóbb hivatal sokat hajtott be. 
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Majd  Genuába  követül  küldöt te ,  a'  mikor  Chaucer  Petrarcát meglátogat
ta  ;  később  V.  Károlyhoz  Franciaországba  mint  biztosát  fegyverszünet 
megújítása  végett  's  a'  walesi  hg  ,  Richárd,  számára  a'  franczia  király 
leánya  megkérésére,  a'  mit  ugyan  nem  eszközölhete.  Eduárd  halálával 
1377  Chaucer  még  nanjobbia  lépését  várha t ta ,  mert  a'  korona  örökös
nek ,  II.  Richárdnak,  gyámatyja  Lancaster  lett,  azonban  ez  hamar  öszve
veszvén  az  ifjú  királlyal,  Lancaster  hercz.  barátját üldözés  kergette.  El
távozott  jövedelmei  rendetlenségbe jötte  miatt  is az  udvartól 's ment  Lon
donba  ,  de  az  udvar  elfogatá  's  csak  akkor  bocsáttatott  szabadon  ,  mi
kor  a'  király  ellenpártjának  holmi  dolgait ,  a'  mit  tudott  's  a'  mennyit ta
lán  kivallani  aka r t ,  felfedezte.  Bajok  közé  sodrottá  Wiklef  vélekedései
nek  védelme  i s ,  mellyeket  ő,  mint  eleven  költői  világosabb  ész  ,  a'  ha
sonlókép  tüzes  lelkű  Lancasterrel  együtt  elfogadott.  Azonban  e'  pejek 
's  udvari  fonadékosságok  közt  is  áldozgata  felfelvirradt  költői  világá
nak  ,  's  hogy  ezt  inkább  tehesse ,  London  mellett  feküdt  kis  jószágába, 
Woodstockba,  vonult.  04  esztendős  korában  illantatta  el  békéjéből  a' 
kilobbant  wiklefi  háború.  Ennek  védőji  1382  a1  papság  ellenére  is  Wik
lefitát  akartak  választani  Londonban  lordinayornak,  's  mivel  e'  felett  zen
dülés  támadt ;  az  udvar  pedig  maga  is,  üldözője  lévén  Wiklefnek,  kemé
nyen  fogta  a1  háborgókat ,  Chaucer  mint  a1  világosodás  tanítójának  sze
mélyes  barátja  Hennegauba  futott  az  azt  gyűlölő  nép  haragja  elől.  Ott 
csendességben  maradt  egy  darabig ,  hanem  azok,  kikre  jövedelmei  elinté
zését  bizta,  hitetlenül  magoknak  gazdálkodván  inkább,  szükség  látása  mi
at t  kénytelen  lett  rejtezkedve  visszatérni  Angl iába ,  hol  azonban  ráes
mertek  ,  fogságba  vettetek  's  említett  vámos  helyét  elvesztette.  E'  sza
badságát  ugyan  visszanyerte ,  hanem  szükséggel  kellett  küszködnie.  Ek
kor  irta  önvigasztalásául  :  „7V/e letlnment of lőve1'.  melly  Boethius  „ B e 
consolalione''  irt  munkájának  mintegy  utánazása,  azt  ifjúságában  fordít
ván  is.  Állapotja  végre  a1  Lancasterével  jobbra  fordult.  Az  a'  spanyol 
koronához  jnthatás  reménye  fejében  a'  kegyetlen  Péter  spanyol  király  le
ányát  vévé  ezen  idők  alatt  el.  Bizalmában  megcsalatkozék  ugyan  Lan
cas te r ,  de  1389  sok  pénzt  hoza  magával  Madridból,  niellyet  a"  pariján 
lévőknek  megint  az  udvarhoz  közelittetésére  fordított.  4  esztendő  niulva 
pedig  meghalván  második  felesége  i s ,  Catharina  Swynfordot  vette  el, 
's  igy  Chaucernek  sógorává  léve'n,  az  udvartól  ez  most  hivatalát  visz
szanyerte  's  ott  megint  kegyelembe  esett.  A'  hczg.  halálával  Chaucer 
Dunnington  nf vü  kastélyába  ment  csendességre  's  ott  még  2  esztendeig 
élvén,  megholt  1400.  Sokáig  mutaták  e'  helyen  azon  cse r fá t ,  melly
nek  árnyékában  gondolkodni  '»  irni  szokott  's  azért  nevét is  viselé.  Mun
káji ,  Edinburgban  1782  igy  jöttek  ki: „The poeticái vorls of Geojf. 
Clmucer in four/een vohimes'; „The mincellaneous pieces front Tlrriff 
edit.  1721", „The Canterhury talex from Tyrwhitts edilion  1775', 
Kiadta  Bell  ezen  gyűjteményben:  ,,77/e poetes nf Greatfíritain comple
te from Chaucer to Churchill'1.  Mutatja  e'  14  kötet  tőle:  1) Canterbvry 
líilet.  Ugy  mondják  el  ezen  elbeszéléseket  azon  búcsúsok  utjokon  ,  kik 
a'  snuthwarki  fogadóban  öszveesmerkedtek  's  Canterburyba  együtt  sza
rándoklottak,  mint  Boccaccio  decameronja  személyei  az  övéike t ,  melly
ből  Chaucer  a'  gondolatot  vévé  is.  Legjobb  ezen  elbeszélések \(lales) 
között: „Theknighls la le'"  Boccaccio  Theseidéje  nyomán  és „The squirr'* 
iah~'\  Minden  elbeszélés  előtt  bevezető  áll,  mellyben  a ' kö l t ő  magát  majd 
esinns  gnnyolónak,  majd  jóltaláló  erkölcsés  szokásfestőnek,  áltáljában  az 
emberi  sziv  jó  és  bohó  redőjit  világosan  esmerőnek  bizonyítja.  70  esz
tendős  korában  kezdé  e'  munkáját  rimes  versekben  Dunningtonban  ,  's 
halála  meglepvén,  be  sem  végezhette.  2. „The románcé of Ihe rnseii. 
Utánazása  ezen  franczia  mivnek  : „fínman de la roseíu,  mellyet  a1  13 
század  végén  Wilhelm  de  Lorris  kezdett  's  a'  14  elején  Jean  de  Menn 
befejezett.  3) ,,Troilut and Creseide'"'  elbeszélő  versezet  5  énekben. 
4) The hohse of fame"  Ezt  Popé  u t á n a z t a i g y : „Templeof  F«;«e" . 



140  CHAUDET  CIIAUFEP1E 

S) „Sir Topáz";  olly  ízléssel  van  í r v a ,  mint  a'  későbbi  „Don  Quixote" 
*s  ebben  tehát  ő  az  eredeti.  Két  munkája  prosában  fenébb  van  említ
v e ;  ugy  irta  ezt  i s :  „4 treulise onthe astrolabe11.  A'  14dik  kötet  csu
pa  glossarium,  melly  elavult  's  uj  alkotású  szavait  magyarázza.  Chaucer, 
mint  századjában  előre  világolt  lélek,  sok  igazságnak  olvasúji  elejébe  a
dásával  ébresztette  az  akkori  selétes  gondolkodás  tisztulását,  vagdalja 
mindenütt  az  akkori  ostoba  és  tanya  szerzeteseket.  Esmérte,  ugy  látszik 
a'  régiség  irójit  i s ,  azonban  legtöbbet  a'  troubadourokból  merített ,  kik
ről  azok  tétovázó  ízlése  is  reá  ragadt ,  noha  néhol  az  ő  talajdon  vele  szü
letett  csinosabb  tactusa  a'  legkedvesebb  terniészetiséggel  fakadoz  elő. 
Az  Angolok  közt  ő  volt  legelső  kezdője  az  ugy  nevezett  angol  hősi  vers 
alakjának,  őelegyité  legelőször  a'  lovagi  szellemet  hazája  poé'sisébe. 
Miképen  bánt az akkori  angol nyelvvel,  1.  A\cor. NYEI.V  czikk.  Élete  le
írva  Bell  és  Anderson  angol  költők gyűjteményében  és  még  Cibbertől: „Li
ves uf the english poeles." Dobrenlei Gábor. 

C H A u o K i  (Antoine  Denis),  franczia szobrász ,  szül.  Parisban Mart. 
31.1763.  Korában  kezde  az  ó  franczia  szobrászoskola  kedvesb  alakba  öl
tözni,  's  az  ő  szelleme  nem  keveset háta  jobb  ízlés  keletbe  hozására  a'  mi
vészet  ezen  ágában.  21  észt.  vol t ,  midőn  a1  párisi  academiániíl  az  első  ju
talmat  elnyerte.  Azután  Romába  ment,  hol  a'  híres  Drouaisval  szíves  ba
rátságra  lépett,  's  hasonló  lelkesülés  voná  mind  a1 kettőt  a'  mivészethez.  Mi
dőn  visszatért ,  tagja  lett  az  academiának.  Első  mivé  égy  basrelief  vol t : , , 
U' éiniilation de la gloire"" a?  l 'antheon  peristyle  alatt.  Ezen  csoport  nagy 
és  egyszerű  ideája  nem  tetszett  a1  romlott  ízlésnek;  csak  későbben  mél
ta t ták  eredeméhez  képest.  A'Luxembourg és  Trianonniuseuniban  több  je 
les  szobrok  vannak  ezen  mivésztől ,  p.  o.  „ í . « sensibilile"1"  egy  fiatal  le
ányka  ,  lá tván,  mint  vonódik  öszve  kezei  alatt  az  érzőké (inimoxa sensili
r « ) ,  bámul  's  gondolkozásnak  ered;  a '  csudaszépségü  Cyparissa  '• m. 
Görög egyszerűség és igazság szól ezen mesternek minden teremtéseiből, 
miket olly mértékben kevés mivész ért e l , 's Ch. tán első helyet érdemel 
az ujabb kori franczia szobrások között. Mgh. 1810. I. 

C H A u D o N (Lajos M.), egy tudós Benedictinus szerzetes a' híres 
cluniacumi klastromból, melly 1787 megvilágiasittatott (sccularisáltatott), 
született Martius 10kén 1737 Valensoleban. Több a1 Catholicusok ked
vezésére írott munkájival lett je lessé ; mellyekért is X I I I . Kelemen és 
V I . Pius romai pápáktól két hozzá intézett brevék által helyben hagyást 
nyert . Említést érdemel munkáji közül .,?\ouveau diclionuaire historique"" 
melly először is Avignonban 4 kötetben jelent meg 's több kiadásokat 
ért . Az utolsó kiadás kijött Parisban 1820 's folyvást ezután 20 kötet
b e n ; de ez az elébbieknél hibásabban esett ki a' szerzőnek távolléte 
miatt a' nyomtató he ly tő l , minthogy ő Limourban lakott a1 languedoci 
tartományban ez idő alatt . Több más történetes 's egyházi tárgyazatu 
munkákon kivü! ügyes együttmunkáló vala ezen könyvek kiadásában: 
„Dietionnaire antiphilosophique" *,Grandii honimén vengésíi mellyeket 
Sablons ur szerkezte te t t ; szintagy e' czim alatti könyvben i s : „Biólio
í/téque d' un homme de goűt ' s a t . " —. Azonban meg kell különböztetni 
ót C h a u d o n Maiéul rokonjától, ki vele együtt az arcadiai academiának 
Komában tag ja , de Capucinus szerzetes volt. Ennek e' czimü munkája: 
„La vie du bienheureiix Laurenl des Brindes" adatott ki Parisban 1787. 

C H A O F K P I É (János György) , calvinista prédikátor (mh. 1780). 
Bayle nagy dictionariumát folytatá 's kiadá illy czimmel „Áouveau die
tionnaire hiitorique et crilique pour servir de sttpplcwent ou de conti
nunlion au Dietionnaire historique et crilique de fíayle.1' (Amsterd. 
és Haag. 1750—56 4 köt. fol.) Alapul Bayle munkájának egy ik , 10 kö
t e tü , jobbított 's bővített angol fordítását, vévé , 's azon 14,000 czikkely
ből , mellyet Ch. ada , hatszázat fordított csupán, 2S0 bővített vagy ja
vított , a1 többi saját dolgozása. Ezekben 's az egész munkában sok tu
dományt 's nagy olvasottságot árult e l , de Bayle eszét és saját előadá
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sa  módját  csakugyan  el  nem  érte.  Több  bittudományi  dolgozásain  's  for
dításain  kivül  megírta  Popé  életét  is.  —t— 

C H A I J T . I K U  (Guillaume  Anifrye  de),  fraticzia  Anacreon,  1639ben 
sziil.jFontenai  kastélyban.  A' college de iSavarre  együtt  neveié  de  la  l t o 
chefoucatrlt  herczeggelParisban,  's  oskolai  barátságnál  fogva,  annak  ké
sőbb  is  járván  házá t ,  a'  párisi  Jegmiveltebb  körökben  forgott.  Első  ne
vezetesb  terméke  egy  rondeaa  volt  Ovidiusnak  Benserade  által  fordított 
általváltozásaira;  azt  azután  több  alkalmi  versei  követék,  tele  kellem
mel ,  's  becsületre  kapott.  A r  vendomei  herczegek  aumalei  apáttá  nevez
tetek,  honnan  esztendőnként  30,000  livra  jövedelme  j á r t ,  's  apát  úrból 
most  fejlék  k i ,  mi  móddal  szerété  verselni.  Vigasság,  gyönyörködés  he
lye  lett  lakja,  mellyet  a1  nevezett  herczegek  a'  Templeben  szerzettek  szá
mára.  Minden  párisi  szép  elme,  kellemes  mulattató  szabadon  já r t  oda 
bizonyos  kirendelt  napokon  's  lelkesség  beszélgetéseit  élet  öröme  vál to
gatá.  Apróbb  versek  támadozának  jó  bor  és  jó  étel  közben  's  néha  mo
solygó  gyöngyeit  csillámoltatá  ki  a'  neki  vidult  költői  szellem.  Megláto
gatta  ezen  válogatott  Kpicmaeusok  társaságát  gyakran  a'  vendomei  nagy
perjel  i s ,  de  maga  Chaulieu  vala  lelke  minden  mulatságnak,  melly  ha 
tnl  csapott  is  néha  illendőségen  és  erkölcsiségen,  nem  vették  komolyan 
számba.  A'  melly  életet  tehát  elébb  Chapelle  és  Bachaumot  kezdenek  a' 
franczia  költők  köz t ,  azt  ezen  tanítványok  folytatá;  Chaulieut  ennél  fogva 
Temple  Anacreonjának  nevezek.  Ugy  is  éle  versnek  és  szerelemnek  késő 
korá ig ,  mint  a 'görög  vidám  öreg.  A'  Templeben  hala  meg  1720ban,  's 
igy  81dik  évében.  Munkájinak  jobb  kiadásai  közül  való  a'  párisi  1774» 
ben ,  és  a'  haagi  1771ben,  2  kötetb.  igy „Oeuvres de Chaulieu  rf' aprés 
les manuscrits de  Ł' auleuri.  Irt  43  költői  levelet,  ódákat  's  bordalokat, 
madrigálokat. Marquit de In Faré  és Cíievalier de Bouil'on  baiátjaihoa 
irt  levelei  é1  nemben  a'  legelső  franc/.ia  termékek  közül  valók.  Az  első
ben  önmagát  festi.  Dicsekedő  vagyok  's  nyughatlan,  hirtelen  haragú , 
majd  munkás  majd  r e s t .  plánkészitő  é s —  nyugalomban  gyönyörködő, 
mondja.  A'  mé.sodikban,  melly  remeke ,  a'  közeledő  öregség  unalmain 
való  segítést  ajánlja.  Odájiban  nincs  Rousseau  szárnyalása.  Apróbb  ver, 
sei  kedves  nyájasságok.  Csupa  természet  bennek.  Elresteltségeit  versei
ben  igazán  tunyasága okozta,  s/.ól  L a l l a r p e ,  de  Ízlése  csinoa  lelket  mutat. 

Dbbrenlei Ittkbuv. 
C H A u M o N T [  (Ch.  város az Oise departementban)  egyezség,  melly 

Mart.  ljén  1814  köttetett .  Ha  azon  egyezségek,  mellyek  által  Oroszés 
Burkusország,  NagyBritannia,  Svédország',  Austria  's  a' német  fejedel
mek  legnagyobb  része  1813ban  Napóleon  ellen  öszveszövelkeztek  ,  leg
inkább  Németország  felszabadítására  's  a'  rajnai  szövetség  feloldására 
voltak  intézve,  ugy  az  Austria,  Orosz  és  Burkusország  's  NagyBritannia 
közt  Cbaumontban  kötött  szövetségnek  egyenesen  a'  volt  a'  czélja  ,  hogy 
Enropát  Francziaország  politicai  nyomása  alól  felszabadítsa's  Európának 
állandó  békét  adjon,  politicai  sulyegyon  's  nemzetek  függetlensége  okfe
jein  alapítva.  Ha  e1  czélt  azon  alkudozásokkal  ,  mellyek  Napóleonnal 
CíiA'ni  I.OVBAV (].  e)  már  elkezdődtek',  elérni  nem  lehetne,  azon  esetre 
a1  i  haumnnti  egyezségnek  meg  kellé  erősítni  a'  szövetségesek  közt  már 
fenálló  viszonos  köteleztetéseket.  a'  háború  hathatós  folytatására.  Meg
egyezett  ugyan  is  mind  a'  négy  hatalmasság  a'  chaumonti  egyezség  által, 
mellyet  mindenik  külön  irt  alá  a'  más  bárommal  a'  fenérintett  kettős 
czél  elérésére  szükséges  illendő  feltételekben,  mellyek  legnagyobb  pon
tossággal  teljesittetvén,  az  1814diki  párisi  békét  szülték.  Az  egyezséget 
berezeg  Metternich,  gróf Nesselrode,  lord  Casflereagh  és  Hardenberg , 
a'  burkus  statuscancellar  ,  irák  alá.  Sok  vért  és  nyomorúságot  nem  látott 
volna  Knropa,  ha  a'  statusok  elébbi  szövetségei  Francziaország  dölyfös
sége  ellen  a'  westfaliai  békétől  's  azon  szövetkezésektől  fogva,  mellye
ket  a1  posonyi  és  a'  tilsiti  békekötés  feloldott,  szintilly  belátással  köt
te t tek,  szintilly  egyetértéssel  megtartattak  's  szintilly  erővel  teljesittet
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tek  volna.  Ennél  fogva világtörténeti  charactere  van a'  cliannionti  egyezség
nek.  Ebben  rejtekezik  a'  diplomaticai  kulcs  mindenhez,  a'  mi  dicső  akkor 
Kuropában  tör tént ,  e'  volt  Európa  paisa  1815ben.  De  mivel  csak  sze
mélyesen  Napóleon  ellen  volt  intézve,  's  Francziaország  1818  az  aacheni 
békegyülésen  az  európai  csendesség  fentartására  öszveszövetkezett  hatal
masságok  közé  felvétetett:  azért  ez  az  egyezség  nem  újíttatott  meg  többé. 

is. a. 
C H A U S S É E  C Pierre  Claude  Ilivelle  de  l a ) ,  francziai  szinjátékiró 

1092  született  Parisban.  La  Motte  meséjinek  birálatját  adá  ki  legelébb. 
Midőn  La  Motte  azon  paradoxont  veté  oda,  hogy  ódában  és  tragoediá
ban  szükségtelen  a'  vers  :  Cb.  egy  levélkében  szólalt  meg  ellene („Épilre 
ti  C7»V),  niellynek  ma  is  akadnak  olvasóji.  Első  színdarabját: ,.La fuiis
se anlipalhieíí  40edik  évében  készité, 's  meglehetős  sikerrel  játszották. 
Qiiinault  szinmivészné  lőn  o k a ,  hogy  Ch.  e'  pályán  tovább  haladt.  Ez 
t.  i.  egy  társalkodási  bohózat (farce)  tárgyában,  valami  szivrehatót  sej
d i te ,  mellyből  érzése  szerént  valami  komolyat  's  érzékenyitőt  lehetne 
alkotni.  Közié  ezen  gondolatját  Voltairerel,  ez  elntellőzé  a ' m u n k á t ,  's 
most  Ch.nak  lőn  a'  tárgy  feladva.  Jgy  készült  a' „Vréjugé á la mode", 
melly  a' Comcdie tarmoyante  (siralmas  v.  pityergő,  nálunk  é r z é k e n y 
játék)  nemében  első  darab  ,  melly  nem  sokára  egész  sereget  vont  maga 
után.  I r t  Ch.  szomorú  játékot  is {„Maximinieníli),  de  nem  szerencsést. 
Az „Ecolc des mérés"  °s  a' ,,Gouvernunlelí  tőle  inkább  tétszettek  's  ma 
is  tetszenek.  Ch.  1754  holt  meg.  Voltaire  elég  gonoszul  azt  mondja 
felőle,  hogy  Ch.  az  elsők  egyike  azok  u t á n ,  kik  géniével  bírnak.  —l— 

C H Í I I V E I U  L Í G U D ! ,  szül.  Chartresben  1707,  egy  a '  leghí
resebb  franczia  törvényszéki  szónokok  közül  a'  revolutio  alatt.  Elég 
bátor  volt,  még  a1  revolutiotörvényszék  által  előre  halálra  rendeltetett 
áldozatokat  is  saját  élete  veszedelmével  különös  ékesszólással  védel
mezni.  O  Desezel ,  XVI.  Lajos  ékesszavu  és  merész  védelmezőjével, 
's  Tronqon  Ducoudrayval ,  a'  ki  vele  együtt  védelmezte  Maria  Antoinct
t e t ,  mindég  példányul  szolgálatid  annak,  miként  kelljen  a'kötelességet  's 
becsületet minden  /cörnyiilményben  bátorsággal  követni.  Legniresebb  sze
rencsétlen  cliensei  közé,  a'  kiket  védelmezett,  a'  királynén  kivül  Corday 
Cbarlotte  és  Brissot  számláltatnak.  Mirandát  megmentette  a'  haláltól. 
1814  »'  királytól  megnemesittetett  's  a4  bccsiiletlegio  rendjét  nye r t e . 
1810  egy  tudósítást  adott  ki  a'  királyné  's  Ersébet herczegasszony  pere 
felől. 

C H 4 U V E r , i N  (Ferencz ,  marquis),  a '  követek  kamarája  consti
tutionalis  vagy  liberális  oldalának  jeles  tag ja ,  a'  leghíresebb  franczia  fa
míliák  egyikéből  származott.  Aty ja ,  marquis  Chanvelin,  franczia  eze
redes  hely tar tó ,  gentiai  és  parmai  minister,  utóbb  törüli  franczia 
köve t ,  karának  legeszesebb  's  egyszersmind  szeretetre  legméltóbb 
férjftjai  közé  tartozik.  Nagybátyja ,  abbé  Chauvelin,  is  hons/.ereteté
r ő l ,  bátorságáról,  's  belátásáról  egyiránt  jeles  vo l t ,  a '  miért  azon
ban Jetire de cac/tet  által  száműzetett  's  több  esztendőkig  tömlöczben 
tartatott .  Ez  az  abbé  Chauvelin  a'  Jcsuiták  Francziaországból  való  ki
űzésében  igen  tetemes  részt  vett.  Chauvelin  Ferencz  1770  szül.  's  a' 
párisi  hadi  oskolában  neveltetvén  ,  a'  revolutio  kiütésekor  szolgálatban 
volt  már  egy  pár  esztendeig.  A'  revolutio  okfejeit  elfogadta  ifjúsága  e
gész  hevével  's  1791  első  tábori  segédje [aide de vavip)  lőn  az  utóbbi 
marsall  Rochambeaunak,  kire  az  éjszaki  határ  védelmének  elrendeHeté
se  bízatott.  Ügyviselésébéri  olly  fényes  észtehetségeket  fejtett  ki  Chau
velin,  hogy  1792ki  Februariusban,  Dtimouriez  ajánlására  ő  nyeré  meg  az 
akkor  rendkívül  fontos  londoni  követséget.  XVI.  Lajos  kivégeztetése  után 
félbeszakasztott  Anglia  Francziaországgal  minden  diplomaticai  viszont,  és 
Chauvelin  uj  küldetést  kapott  Florenczbe^  de  innét  is  el  kellett  távoz
n ia ,  mert  lord  Heivey,  az  angol  követ ,  azt  nyilatkoztató  ki a'  nagyber
czegnek  ,  hogy  ő  tüstént  ágyuztatja  Livornót,  ha  Chauvelin  24  órámul
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va  cl  nem  utaznod.  A'  terrorismits  idejében  tömlöc/.be  vettetek  's  meg
mcnekedését  egyedül  csak  Thennidor  9kének  köszönő.  A'  directorialis 
országiak  alatt  csupán  a'  tudományoknak  élt.  A'  senatus  által  Brttmaire 
ISkan  a'  tribunatba  választatván,  Constant  Benjáminnal  's  ne'melly  más 
tagokkal  együtt  leghatalmasban  's  legvigyáze'konyabban  állt  ellen  a'  con
sularis  hatalom  terjede/.ő  bitorlásainak.  Igy  kárhoz tata  a'  becsületlegio 
rendjének  felállíttatását.  Ezért  eltávoztattatott  a1  tribunatból.  Napóleon 
azonban  még  is  megesmérte  Chauvelin  characterét  's  honszereteté^t,  mert 
keresse)  azután  a'  Lys  departement  praefectusává  tévé.  Ezen  hivatalát  8 
esztendeig  viselte  dicsőséggel,  m i g l S l l  a'  statustanácsba  hivatott  's  Ca
taloniába  küldetett  mint  íiiUgyelő (generalinlendanf).  A'  restauratio  ti
tán  a'  Cöte  d'  or  departement  által  képviselőnek  választatott  a'  követek 
kamarájába.  Ezen  idő  olta  mindég  feljehb  emelkedett  becsülete  a'  nem
zet  eJőtt;  mindég  njra  megválasztatott  követnek,  utoljára  1822.  —  Chati
velittt  fényes  improvisalásban,  eszes  és  éles  feleletekben,  elmejelenlétben 
's  elmés  és  gyakran  mulattató  megtámadásban  vagy  védelmi  mesterségek
ben  a'  kamarának  egy  tagja  sem  mulá  felül.  A'  salonban  ugy  beszélt 
mint  Beaumarchais,  a1  tribünéről  mint  Barnave  vagy  Vergniaud.  A'  fran
czia  követek  kamarája  tanácskozásaiban,  mellyek  a1  kor  történeteire 
's  a'  képviselői  alkotmány  kifejlődésére  nézve  olly  fontosak  voltak  ,  az 
első  sorban  állt  Chauvelin  .minden  fejtegetés  a la t t ,  's  még  betegeskedé
se  sem  volt  képes  vele  az  1820  's  következő  fontos  ülést  elmnlasztatni. 

Zs. G. 
C H A U X  (la)  DE  F O N D S ,  major  és  falu  Neufchatel  schweizi  can

tonnak  Valengin  nevű  grófságában.  Hasonló  nevű  kietlen  ,  földtnivelésre 
alkalmatlan,  de  baromtartása  és  sajtkereskedése  által  tehetős  völgye, 
valamint  a'  szomszéd  Locle  i s ,  igen  nevezetes  helyek,  a'  bennek  készü
lő  sok  órák  és  csipkék  által.  La  ChauxdeFondsnak  mintegy  5800  lak. 
\s  ezek  közt  400  órás  és  000  csipkekötő  van.  A'  függő  órákon  kiviil 
40,000  arany  és  ezüst  zsebóra  készül  itt  észt.  l.oclenek  mintegy  5000  I 
van.  Mindenik  helyen  találtatnak:  egy  párisi  módiportéka  kereskedés, 
könyvnyomtatók,  egy  könyvkereskedés  és  több  pénzváltók.  A'  csipkeke
reskedés  főhelye  egy Fieurier  nevű  falu. L—ú. 

C H A Z A R O K ,  török  vagy  tatár  származású nemzetség,  a '  Magyarok 
szomszédja  's  hadi  társa  a'  caspium  és a'  fekete  tenger  mellett  laktokban. 
(L.  MAOYAKOK.) F. 

C H K C K S ,  Angliában  privát  embereknek  vagy  kereskedőknek  azon 
személyekhez  intézett  fizetési  rendeléseik,  kik  pénztári  dolgaikat  viszik, 
azaz:  kikre  ők  pénzeik  beszedését  's  leveleik  beváltatását  bízzák  'a  a' 
kiknél  azután  a'  bejött  pénzekről  checkek  által  ismét  rendelést  tesznek. 
Ezen  személyeknek  Angliában  bankéi,  Hollandban  cassier  a1  nevek.  A' 
német  banquierek  nem  egészen  illyenek;  mert  ők  főképen  váltási  mun
kával  foglalatoskodnak  ,  a'  mit  Hollandban  és  Angliában  a'  cassirek  és 
bankcrek  rendszerént  nem  tesznek.  A'  checkek  ,  Hollandban  cassieri 
nyugtat ványok  ,  a'  váltó  fizetésekben  's  a'  közönséges  életben  kész  pénz 
gyanánt  szolgálnak,  minthogy  csak  felette  ritkán  történik  meg,  hogy  a
zoknak  kifizetését  a'  cassier  vagy  banker  megtagadná,  azért  rendkivüles 
bizodalom  uralkodik  irántok.  Gyakran  hetekig  is  vannak  forgásban,  mi
nekelőtte  fizetés  kívántatnék,  noha  ez  által  tö rvényelő t t  elvesztik  ere
jeket,  mert  a'viszontkövetelés  a1  kiadón  ,  ha  a 'banker  talán  megbuknék, 
tulajdonképen  csak  három  nap  engedtetik  meg  a'  kiadás  napja  után.  A
zonban  mihelyt  más  cassier  vagy  banker  kezébe  kerülnek,  mindjár,  az 
nap  megtörténik  az  öszveszátholás,  mert  Londonban  's Amterdamban  szo
kás  a'  cassierektől  a1  (helyesen  elfogadott)  nytigtatványokat  naponként be
cserélni  's  a1  hijányt  vagy  felesleget  megfizettetni  vagy  fizetni. 

C H K M I A  (története).  Kzen  név  alatt ,  mellynek  etymologiája  kétsé
ges ,  azon  tudományt  értjük  ,  melly  a'  testek  természetét  vag)'  is  in
kább  azon  munkálatot  tanitja  esmérni,  mellyel  azoknak  létalapos  tevőré
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szei  egymásra  kölcsönösen  hatnak.  A1  chemiának  különböző  időkben 
különböző  nevei  voltak.  Némellyek  pyrotechniának  (tüzmivészségnek), 
chrysopoeiának,  argyropoeiának  (arany  és  ezüstkészitésnek)  ,  mások  szo
rosb  értelemben  vett  physicának  'sat.  nevezték.  Ezen  utolsó  név,  ugy 
látszik  ,  mindnyájuk  közt  legjobban  illik  reá;  valóban  a'  pliysica  és  che
mia  közt  lévő  különbség  igen  gyenge  lábon  áll.  Az  első  a'  testeknek  egy
másra  való  kölcsönös  munkalatját  vizsgálja,  massájokban  szemlélgetvén 
azoka t ;  az  utolsó  ugyan  azon  mukálatot  vizsgálja,  de  az  egészítő  (integ
ráló)  tevő  részekben.  Ezt  a'  munkálatot  az  egyikben  közönséges  ma
gáhozvonás  vagy  eltaszitás  eszközli:  a'  másikban  különös  öszvekötés  vagy 
elbontás  nemzi  azt.  De  a'  mi  mostani  esmereteink  szerént  olly  lehetet
len  a'  physicát  a'  chemiától  elválasztani  's  meghatározni,  mellyik  tüne
mény  tartozik  küiönkülön  ennek  vagy  amannak  körébe ,  hogy  egyiket  a' 
másik  nélkül  tanulni  nem  lehet.  A'  chemia  története  eredetében  csak  köl
teményeket  nyúj t ,  valamivel  később  tökéletlen  ügyeleteket,  ingadozó  ide
á k a t ,  hypothesiseket,  bizonytalan  theoriákat;  de  ezen  homály  közepette 
bebizonyositott  meglett  dolgokat,  elmés  bánásmódokat  a'  természeti  sub
stantiák  módos í tására ,  a'  s ze l én t ,  mint  a'  szükség  kivánta,  lehet  meg
különböztetni.  Azon  emberek  ,  kik  eszközt  találtak  az  érezek  felolvasz
tására ,  azoknak  öszvekötésére,  formálására:  azon  orvosok,  kik  legelőször 
választották  el  a'  legközelebbi  plántatárgyakat  's  megesmérték  azoknak 
sajátságait,  az  első  chemiciisok  voltak.  De  a'  b e t e t t ,  bogy  valamelly  vi
lágos,  methodicus,  philosophiciis  ,  az  esmeretesről  az  esmeretlenre  foly
vástmenő  ügyeletet  követtek  volna  ,  elhagyták  magokat  csábittatni  az  a
strologiai álmodozások,  a'  bölcsek  kövéről  való  mese  's  száz  bolond  hy 
pothesisek  á l t a l ,  mellyek  a'  chemiából  egy  hom;Ü3'os  chaost  csináltak. 
A'  chemia  történetében  egész  1650ig  csak  néhány'  kölönös  feljegyzésre 
méltó  meglett  dolgokat lehet  találni.  Rhases,  Hoger  Baco,  Arnaud  deVillc
neuve,  Basilius  Valentin,  Paracelsus,  Agricola  'sat.  közelgettek  valamit  az 
experimentál is  mesterségéhez.  A'  vasnak1,  kénesőnek,  piskolcznak,  sal
miaknak  .  salétromnak  sok  tulajdonságait  észre  vették  ők ;  ők  találták 
fel  a'  kén,  salétrom  és  más  savanyakat ;  ők  találták  fel  annakmóriját, 
miként  kell  a'  léles  folyósságokat  lehúzni ,  az  ópiumot,  jalappát  'sat. 
elkészíteni ,  az  alkálikat  megtisztítani.  Glauber  Vizsgálódásiban  való  gon
dossággal  jelelte  ki  magát.  Igyekezett  némelly  műszerek  tökéletesí té
sén ,  tanácsolta,  hogy  az  operatiók  maradványit  nem  kell  elvetni  mint 
haszonta lanokat ,  felfedezte  az  ő  utána  tigy  nevezett  Glaubersót  ' sat . 
De  ezek  az  egyes  felfedezések  nem  formállak  egy  egész  tudományt ,  nem 
függöttek  öszve  közönséges  theoria  vagy  egész  rendszer  gyanánt.  vStühl 
megjelent.  O  tet te  egy  regnlaszeréntcs  tudomány  alapját  le,  de  a'  melly 
nem  volt  elegendő  's  egy  olly  előre  való  feltételen  épü l t ,  mellyet  ké
sőbbi  ügyeletek  megezáfoltak.  Sokat  köszöntő  a'  híres  Bcchernek,  ki
nek  ide'ájit  commentálta,  megigazította  és  kibővítette.  Érzette  ő,  bog}' 
legnagyobb  része  a'  chemiai  tüneményeknek  valamelly  közönséges  októl, 
vagy  legalább  kevés princípiumoktól  függnek, mellyekhez  csatolódnak  szük
ségképen  minden  combinatiók.  —  A1  testekben  valamelly  gynladható 
alaptárgyat  vett  fel,  mellyet  az  éghető  testek  az  égésnél  elvesztenek, 
°s  mellyet  azok  a'  nálok  még  éghetőbb  testekből  ismét  felvehetnek.  Ezt 
az  alaptárgyat  ő  phlogistonnak  nevezte  's  igy  magyarázta  meg : ..Ma
tériám et princípium ignis ego phlogixt on appellnre cnepi. Ketn'pt primum 
igniscibile, inflammabilc, directe nlr/ve eminevter ad cabnrem ntixcipienríum 
habile princípium: nempe ti in mixto aliauo cmn uliin principiis con
curraf'.  Midőn  valamelly  érez  mésszé  vált  ,  Stahl  azt  monriá,  bogy  el
vesztette  phlogistonját.  Ha  ellenben  valamelly  érezmész,  mellyet  szén
nel  felhevítettek  ércznlakját  ismét  visszakapta,  al.kor  azt  monriá,  hogy 
az  a'  szénben  volt  pblogistont  magáévá  tette.  A'  phlogiston  termés/été
ről  azonban  ,  mellyet  elő  nem  lehetett  állítani,  homályban  voltak  a'  ebe
in ionsok.  Macquer  a'  világossággal  hasonlitá  azt  öszve  's  azt  hitte)  I  ..:  y 
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ninrs  neki  súlya;  mások  ellenkező  értelemben  voltak.  Klrwan  az  éghető 
szessz.l  zavarta  a/.t  öszve;  Gren  és  Itichter  azt  állították,  hogy  a'  me
legségtárgjnak  valamelly  esmeretlen  tárggyal  való  öszveköttetése. A
karmint  lett  legyen,.mindent  a1  phlogistonnál  fogva  magyaráztak,  melly 
az  érezeknek  fényt,  a'  kénesőnek  folyósságot,  az  aczélnak  merevénysé
ge t ,  a'  gyémántnak  tüzet,  a1  virágoknak  illatot,  a1  drágakőveknek  szint 
'sat.  adott.  Egy  illy  liypothem'snek,  melly  ekképen  csaknem  minden  ta
pasztalt  tüneményeket  egymással  ószvekötüt t ,  felállítása  nagy  előrelé
pést  eszközlött,  "s  valóban  Stulilt  ngy  is  kell  tekinteni,  mint  nagy  génié
vel  biró  férjíitit.  Borrhave  ,  ki  annak  rendszerét  felvette,  sokat  tett  an
nak  elterjesztésére;  ő  te remtet te ,  ugy  szólván,  a'  philosophiai  chemiát 
's  gazdagitá  azt  igen  sok  experimentumokkal  a'  tűzről,  a'  világosság  me
legségéről  'sat.  Ezen  pliilosoplmsok  által  a1  tudomány  előre  ment,  noha 
azon  princípiumok,  mellyekból  kimentek,  hamisak  voltak.  Stahl  theo
riájának  feldöntése  Black,  l 'riestley,  Cavendish  és  Lavoisiernak  tartatott 
fen,  ezek  lévén  a'  puevinatica  vagy  antiphlogistica  chemia  teremtőji,  melly
nek  történeti  részét  Fourcioy, „Pki/osophie c/iimigue1'  's  „SysiéWie 
des connoissances c/iii.'tír/uex"]vbvii  legteljesebben  előadta.  Mihelyt  az 
atmosphaeiai  levegő  öszvetételét  kilannlták,  látták,  hogy  az  éghető  tes
t e k ,  midőn  azzal  öszveérintésben  égtek,  a'  helyett  hogy  egyet  alaptár
gyaik  közül  elvesztettek  volna,  a'  levegőnek  egy  állató  részét  magokévá 
tet ték,  's  az  által  sulyok  nevekedett.  Ezt  az  állató részt  oxygennek  (sa
vanytárgynak)  nevezték,  mivel  ba  azaz  éghető  testekben  feleslegesen  van, 
többeket  azok  közül  savanyakká  változtat.  A'  phlogiston  helyére  azoxy 
gen  l épe t t ,  egészen  ellenkező  szerepet  já tszván,  's  theoriája  a'  tünemé
nyek  legnagyobb  részé i ,  mellyek  azelőtt  megmagyarázhatatlanok  vol
t ak ,  kimagyarázta.  A1  mi  azonban  a1  chemiába  egyszerre világot  és  ösz
vcfüggést  hozott,  a zaz  1787  felvett  uj  nonienclatura  volt,  melly  minden 
egyes  dátumokat ,  rendkívül  való  könnyűséggel  nyom  he  az  emlékező 
tehetségbe,  mivel  a'  testeknek  minden  nevei  vagy  eredeteket ,  vagy  fő
tulajdonságokat  teszik.  Tizenkét  vagy  tizenöt  szó  elég  volt  egy  me
thodicus  nyelv   teremtésére ,  niellyben  csak  egyetlenegy  nemtulajdon
képen  való  elnevezés  sincsen,  és  a'  melly  némelly  nevek  végsyllabájinak 
változásával  megmutatja  a'  változást ,  mellyen  a1  testek  öszveköttetések
ben  áltmennek.  i.avoisiep,  Fourc ioy ,  Guyton  de  Morveau  és  Berthollet 
ezen  szerencsés  uj  alkat  teremtőji.  A'  chemiai  nonienclatura  semmi  ön
kénytvalút  meg  nem  enged  's  nemcsak  az  esmeretes  tüneményekre,  ha
nem  a'  még  teendő  felfedezésekre  is  illik.  Első  példája  ez  e'  rend
szeres  és  analyticus nyelvnek.  — 

Két  módja  van  a'  chemiának  a'  testek  belső  természetének  kitanu
lására:  az  analysis  és  synlliesis  (feloldás  és  ö'szvetétel).  Amaz  által  e l . 
választja  valamelly  öszvetett  substantiának  állató  része i t ,  ezá l t a l  öszve
teszi  az  elválasztott  állató  részeket ,  hogy  a'  szétbontott  substantiát  is
mét  előállítsa,  's  ez  által  az  első  módnak  pontosságát  megmutassa,  tí
zen  módok  azon  két  erőnek  lehetőkép  teljes  esmeretén  épülnek,  mellyek 
a'  természetben  minden  testeket  mozgásba hoznak,  t.  i.  a'  magához  vonó 
és  eltaszító  erőnek.  Néméllyek  meg  akarták  különböztetni  az  állató  ré
szek  egymáshoz  vonódását  a 'planetar is  magáhozvonástól,  's  az  elsőt  c h e 
m i a i  r o k o n s á g n a k  nevezték;  de  ugy  látszik, hogy  a ' természetben  nin
csen  kétféle  magáho/vonás,  's  hogy  a'  testek  épen  ugy  munkálódnak 
részeikben,  min táz  egészben.  A'  planetaris  magáhozvonásnál  Newton  a
laptételül  azt  állitá  fel ,  hogy  ezen  erő  a'  massák  egyenes  ,  és  a'  távol
ságok  quadiatuinának  megfordított  irányában  munkál.  Sokáig  hitték  és 
még  most  is  sok  chemicusok  hiszik  ,  hogy  valamelly  öszvetett  testben  a' 
magához vonás  ott,  hol a'  részek  egymást  érintik  és  nem  érintink,  különb
féle  törvényeket  követ:  de  Laplace  azt  h i sz i ,  hogy  a'  chemiai  magához
vonás  egészen  a1  planetaris  magáhozvonás  törvényeit követi ,  mivel  a'  ré
szek  tulajdonkép  épen  nem  érintik  egymást.  Akármint  legyen  a1  dolog, 
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az  állató  részek  egymáshoz,  vonódásának  's  egymást  eltaszitásánah  felvál
tó  játéka  igen 'sok  tüneményekre ,  mellyek  a'  mi  érzékeinkre  munkál
nak  ,  's  igen  sok  öszveköttetésekre  ,  mellyek  a'  testek  termeszeiét  s  tu
lajdonságait  megváltoztatják,  szolgáltat  alkalmatosságot.  Ezen  tünemé
nyek  stúdiuma,  ezen  öszveköttetések  esmerete  a'  cneinia  megyéjébe  tar
toznak.  Azt  mondók,  hogy  a'  chemia  a'  physicával  elválhatatlan  öszve
kliltetésben  van ,  ugyan  azt  kell  mondanunk  a :  természethistoriáról  is. 
Hogy  valamelly  testnek  szétbontását  mindég  annak  története  előzze  meg, 
szükséges.  Sokszor  a'  külső  formák,  szin,  nehézség,  tulálás  helye  'sat. 
már  elegendők  a r ra ,  hogy  analógia  által  annak  chemiai  tulajdonságira 
következést  húzzunk.  Nincsen  e'  szerént  egy  tudomány  sem,  melly  olly 
kiterjedésű  7s  olly  fontos  volna,  min ta '  chemia,  's  a'  lélek  elbámul  azon 
detailok  sokságán,  mellyet  az  magában  foglal,  nem  is  foghalja fel  egy  e
gyes  ember  annak  megyéjét.  Hogy  stúdiumát  megkönyebbitsék,  különb
különbféle  látpontokból  szokták  azt  tekinteni  ,  mellyek  több  osztályokra 
's  alosztályokra  oszolnak  fel ,  mellyek  közül  egynek  szentelheti  magát 
az  ember,  noha  a1  figyelés,  szétbontás  és  combinálás módja  mindég  ugyan 
a z ,  noha  minden  törvényeket  egy  közönséges  theoriából  magyarázhatni 
ki  's  bizonyos  törvényekre  vihetni  vissza,  mellyeket  már  előlegesen  es
mérni  kell.  —  Ezek  a'  törvények  öszvesen  véve  formálják  az  ngy  neve
zett  p h i l o s o p h i á i  c h e m i á t .  Ez  ügyel  arra,  mit  kelljen  az  aggre
gatio  éseohaesio  rokonsága  és  a'  compositio  rokonsága  alatt  é r teni ;  ez  ma
gyarázza  ki,  mit a'  feloldozódás,  megelégedés,  kristályosodás,  folpezsdülés, 
megolvadás  és  neutralisatio  tüneményei  alatt.  A'  chemiai  processns  fon
tos  szemléleteket  nyújt  a'  figyelőnek  az  alak,  tömöltség  és  temperát urá
ról  az  által  ,  hogy  a'  testek  tulajdonságit  megváltoztatja  és  módosítja. 
Ezek  a'  szemléletek  a1  philosophiái  chemiához  tartoznak.  Azt  is  láttatja 
e z ,  hogy  a1  rokonság  mutatkozhatik  :  1)  két  egyszerű  snbstantia;  2) 
egy  egyszerű  és  egy  öszvetett,  3)  két  öszvetett  test  közt.  És  azonköz
ben  ,  hogy  azon  alaptételt  állítja  fel,  hogy  valamelly  test  nincsen  ugyan 
azon  rokonságban  minden  másokkal,  hanem  különbözőkép  vonja  azokat 
magához ,  előadja  azon  törve'113'eket,  mellyek  a'  választó  rokonságokat  és 
az  azokat  módosító  okokat  meghatározzák,  millyek  a'  testek  cohaesiója, 
massája,  feloldozhatlansága,  rugóssága,  melegmérséklete.  Megbecsüli  6 
mind  az  pgyszerüek,  m i n d a z  öszvetettek  rokonságának  erejét.  Feljegy
zi  azon  környülményeket ,  mellyek  a'  magáhozvoiiások  játékát  előmoz
dítják  vagy  hátráltatják  ;  azt  tanit ja,  hogy  két  test  nem  munkál  egy
más ra ,  hanemha  egyik  a1  kettő  közül  vagy  mind  a'  kettő  folyós,  hogy 
a'  testek  még  a'  feloldozás  állapotjában  is  csak  észrenemvehető  távolsá
gokban  munkálnak  egymásra ,  hogy  két  t e s t ,  metlynek  egymáshoz  sem
mi  észrevehető  rokonsága  nincsen,  egy harmadik  eszközlésénél  fogva  egye
sül  ;  végre  hogy  a'  testek  bélyegző  tulajdonsági  az  egyesülés  által  sem
mivé  lesznek 's  hogy  az  öszvetett test  uj  tulajdonságokat  mutat.  Azonköz
ben  hogy  ezen  alaptörvényektől  az  egyszerű  testek  vizsgálására  megy  ál
t a l ,  tekintetbe  veszi  a'  philosophiái  chemia  a'  világosság,  melegségtárgy 
és  electricitas  munkalatját ,  az  egyszerű  és  öszvetett  éghető  testeknek, 
a'  levegőnek  és  víznek  természetét ;  a1  savanyaknak  formálását  és  azok
nak  feloldozását,  a1  sós  alaptárgyak  természetét  és  tulajdonságit,  azok
nak  öszveköttetését  a'  savanyakkal ,  az  érezek  mésszé  vál tozását ,  felol
dozását  ,  vegyítését (J.egireri),  a'  növevények  formálódását  és  természe
tét ,  a1  közvetetlen  plántatárgyak  megkülönböztető  jegye i t ,  az  animalisa
tio  tüneményeit  és  az  állati  öszvetételek  tulajdonságit;  végre  az  organi
cus  t irgyak  magában  következő  elromlását.  Ez  azon  kör  ,  mellyet  a*  phi
losophiái  chemia  áltfnt,  csuk  a'  közönségesre  szorítván  magát. 

A1  szerént ,  a'  mint  ez  a'  közönséges  haszonra  fordittatik,  hét  vagy 
nyolez  különös  ágra  oszlik  a'  chemia ,  mellyeken  még  rövideden  keresz
tül  kell  mennünk.  Azon  nagy  jelenetek  stúdiuma,  mellyek  a'  gőzkörben 
szemléltetnek  és  a'  mellyeket  levegői  jeleneteknek  (meteoroknak)  nevez
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nek,  formálja  a'  m e t e o r o l ó g i a i  chemiát.  Megmagyarázza  ez  a'  fel
hőknek,  esőnek,  ködnek,  hónak,  vizhengernek  formálúdását,  a'  leregő
nek  hygrometrumi,  barometriiini  t;s  thernionietrumi  á l lásá t ,  uz  éjszaki 
fénvnek  's  meteorköveknek  formálódását  's  áltáljában  mindent,  a'  mi  éhe* 
miciini  földünk  golyóbisán  történik.  —• G e o l ó g i a i chemiának azt 
lehet nevezni, melly kiváltképei) a' természet nagy combinatiójit studi
rozza , melly által a1 vulkánok, az érczinenetelek, a1 kőszénfektetek, a' 
basaltok, az érc/.es vi/.ek, azon szörnyű só és mészmassák , a' salét
rom az Indus földjén, a' s/éksó Egyiptom tavaiban, a' bora i Tibet ta
vaiban előállottak. A' chemicus mint geológus az áradásoknak, földin
gásoknak, a1 vizek megkisebbedésének a' föld golyóbisán igyekszik okait 
felfedezni, a' chemiának az állatok és plánták színére, a' virágok szagá
ra , a' gyümölcsök izére való befolyását kitapogatni és magyarázni. E
zeknél a' közönséges szemlélődéseknél kiváltképen a ' természettudományra 
ésphysicára van szüksége. A1 ehemia a' természethistoriára alkalmaztatva, 
ngy osztatik fel mint ez. Innen megkülönböztetik az é r e z e k o r s z á g á 
n a k cheiniáját, melly a 'meta l lu rg iá t ' s próbáló mesterséget foglalja magá
ban 's minden életmivezetlen t á rgyaknak , köveknek, savaknak, érczek
nek, földgyantáknak, viznek vizsgálásával foglalatoskodik; a ' p l á n 
t á k o r s z á g á n a k cheiniáját, melly a ' plántákat ' s azoknak közvetet
len nemzeményeit bontja szé l le l , és az á l l a t t o k o r s z á g á n a k cheini
á j á t , melly minden holt és élő állatoktól jövő tárgyakra fordittatik. E
zen utolsó ismét feloszlik physiologiai chemiára, melly az állati anya
gokban az életmunkásság által előhozott változásokat vizsgálgatja; és 
pathologiai chemiára , melly a' nyavalyák vagy más organicus sérelmek 
által okozott változásokkal foglalatoskodik; therapetiticni vagy pharina
cologiai chemiára, melly az egyszerű orvosi szereket bontja széllel , az 
egyszerű 's chemiai orvosi szerek készítését 's rendelését felvilágosítja, 
a ' " t a r t á s eszközeit megmondja's megesmerteti a' mindég veszedelmes 
csalfa okoskodásokat; az egészség tudománya chemiája, melly azon esz
közökkel foglalatoskodik, miként kelljen a'lakásokat az egészséghez ké
pest elintézni, a' levegőt, mellyet ott belehelünk , megvizsgálni, a 'dög
leletes nyavalyákat megelőzni, az egészséget tápláló szereket kijegyze
n i , a' foglalatosságok, módik és szokások befolyását az emberek egész
ségére kitapogatni. A' chemiát végre a ' h á z i g a z d a s á g b a n 's m i  . 
v é s z s ég é k b e n is haszonra fordítják. A' házi gazdaságban az a ' czél
ja, hogy sokféle munkákba, mellyekkel lakásainkban szünet nélkül fogla
latoskodunk, hogy azokat egészségesekké, melegekké és világosakká te
gyük, hogy ruháka t , e lesége t , italokat készítsünk 'sat. minél nagyobb 
egyszerűséget 's rendet vigyen be. A1 kenyérkés/.ités, a' gabona mész
ben áztatása , a' hizlaló hely készítése, az olajak készítése és tisztítása, 
a1 siitőházak, kemenczék és főző helyek e'pitése, vászonnemiik fejérilé
se és mosása, mesterséges hideg előállítása 's több eff. ide tartoznak. 
Sokkal fontosabb 's kiterjedtebb a' ehemia használása a' mivészségekhen 
és kézi mesterségekben. Czélja nekie is, azon chemiai bánásmódot, melly 
által a' feldolgozandó tárgyak szükségeinkhez alkalmaztatnak, feltalál
n i , megigazítani, kiszélesíteni, tökéletesíteni vágy egyszerűsíteni. Km
litjűk még a' törvényes dolgokban való soknemii használ a' chemiának 
valamelly vétek kitapogatásában. A1 megétetéseknél, irás és pénzhamil 
sitásoknál 's egyéb efféléknél csak a' ehemia vezethet bizonyos következ
ményekre. 

C H K M I A (természetphilosophiai). A' ehemia az ujabb időkben nagy 
előmeneteleket t e t t , még pedig nem csak practicai oldalról mint m i 
v é s z s é g , hanem theoreticairól is, elkezdvén az esmeretnek alsóbb lép
csőjéről (chemiai esmeret.k aggregátumáról) t u d o m á n y o s rangra 
emelkedni, szorash értelemben. (L. TunfiMXie'Y.) Oda, mint a' természet
tudománynak minden más á g a , csak a' termés/etphilosophia vagy philo
sophiai természettudomány befolyása által juthat el. Minthogy t. i. a ' te rme

t i ) * 
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szét  charactcre,  ha  azt  ideájának  álláspontjából  tekintjük,  a'  iegmagasb 
egység  a'  legnagyobb  sokféleségben,  mivel  a'  sokfélét  az  egyszerűből 
törvényszeresen  fejtvén  k i ,  egy  orgnnicus  egészet  formál,  innen  a'  che
miának  eddigleni  tanitó  és  kézi  könyveiben  a'  chemiai  elementnmok 
nagy  száma  legnagyobb  botránkozásköve  volt  a'  philosophiai  természet
vizsgálónak.  Az  első  njitás  tehát ,  melly  a7  chemiára  vár t ,  ha  tudomány 
akara  lenni,  a'  sok  elementnmok  kevés  alapanyagokra  való  reductiója 
(öszvchnzása).  Er re  a'  legelső  lökést  különösen  Winter l  adá  írásaiban, 
nevezetesen  ebben: „Darstellug der vier Veslandlheile der nnorganischen 
Nuluru. s.w.ausdemLateinischenüberselzl vonO.J. ScAutler"(Jena  1804) 
noha  sok  ideig  csak  kevesen  hallgattak  reá.  Azonban  még  is  használt  ez 
a'  lökés ,  's  a'  természettudománynak  mostani  különös  miveltségi  álla
potjában  nem  maradhat  ki  a'  chemiának  további  tudományos  kimivelése. 
Most  még  csak  alapja  van  letéve  a'  tudományos  chemiának.  Az  egész  lát
ható  természetet három  őserő  formálja  7s  kormányozza,  t.  i.  a ' nehézség , 
világosság  és  melegség,  honnan  ezek  v i l á g  e r é j i n e k  is  neveztethetné
nek.  Ezek  az  őserők  egymással  a'  legszorosb  öszveköttetésben  vannak, 
egyesülve  munkálkodnak  's  az  által  egy  egészet  tesznek,  mellyet  már 
a'  régiek,  (philosophusok  és  chemicusok)  őselementumnak,  aethernek, 
tűznek  (ős tüznek) ,  később  az  alchemisták  menstruum  universalénak 
vagy  kezdeti  (elementáris)  tűznek  is  neveztek.  Az  aethernek  vagy  tűz
nek  ősereji  tehát  azok,  mellyek  által  az  Istennek  teremtő  ereje  legköze
lebb  jelenti  ki magát  a7  természetben,  és  az  aether  (mint  vil.iganyag) első 
orgánuma  neki  a'  physicus  világban.  Az  őselementnmból  (aetherből, ős
tüzből)  's  az  által  állt  tehát  elő  legközeLebb  a'  három  anyagelementiim: 
a'  levegő,  viz  és  föld,  mellyből  a'  földtest  formálódott.  E/.en  anyag 
vagy  földi  elementumoknak  szükségesképen  anyaelementumjoknak  vagy 
nemzőjöknek  ,  az  őserőknek,  tulajdonságaikkal  kell  birni ,  de  ezen  erők 
a'  földi  elementumokban  tárgyakká  lettek  ,  mellyek  amazoknak  megfelel
nek.  Tulajdonképen  tehát  csak  három  a l a p t ' á r g y  van,  mellj'ekből  leg
közelebb  az  elementnmok,  (a1 levegő,  viz  és  föld)  következéskép  minden 
testek  is  a'  földön  \s  földben  és  planétákban  állottak  elő,  \s  minden  kü
lönbség  azon  kiilönbkülönbféle  irányból  áll  elő,  mellyben  ezek  egymással 
öszve  vannak  köttetve.  Ezen  tárgyak  nevei :  fojtó  t á r g y ,  savany
tá rgy  és  széntárgy.  Az  első  a7  melegségnek  (mellynek  természetével 
bir)  felel  m e g ,  a7  másik  a'  világosságnak,  a'  harmadik  a'  nehézségnek. 
A7  levegőben  a7  fojtó  tárgy  felüluralkodó  ,  hol  mint  fojtó  szesz  savany
tárgyszesszel  és  egy  kevés  széntárgyal  van  öszveköttetve,  a'  vízben  a* 
savanytáigy  uralkodik  viztárggyal  (mellynek  a7  fojtó  tárgytól  létalapos 
különbsége  nincs)  öszvekötve  ,  a'  föidelementumban  (a7  földekben  és  ér
czekben)  a7  széntárgy  hat  felül,  savany  és  fojtó  tárggyal  öszveköttetve. 
Ezek volnának  mar  tuliijdonkép  a'chemiai  elementnmok  vagy  alaptárgyak, 
mellyekueU  száma  csak  bárom,  ha Okennel  nem  tartjuk  a7  viztárgyat  a'  fojtó 
tárgytól  alapos különbségűnek,  hanem  ezeket agy  tekintjük,  mint  a7 viztárgy
nak a 'savany tárggyal  való  öszveköttetéseit.  Mások  ezen  hihetóségre  semmi 
tekintettel  sincsenek,  hanem  mind  a7  két  tárgyát,  a'  mint  tulajdonságikra néz
ve  különbö/.óleg mutatkoznak,  különböző  elementumoknak  is  tartják,  7s akkor 
a'  chemiai  elementumoknak  a'  physicaiakkal  egyenlő  számok  van.  Ketteje 
ezen  chemiai  elmenturnoknak  savanytárgy  és  i:zéntárgy,  földi  (telluricus) 
vagy  planétái  természetű,  mivel  már  szesz  formában  is  (mint  savany
tárgy  és  szénsavanyu  szesz)  legnehezebbek  ;  a'  másik  L t̂'ttó  ellenben, 
fojtó  tárgy  és  viztárgy,  a'  legkönnyebb  szeszeket  ad ják ,  honnan  solaris 
(napi,  aetberi)  neműek.  Kettőkettő  ezen  tárgyak  vagy  chemiai  elemen
tnmok  közül  egymásnak  ellenébe  van  tétetve  vagy  is  poláris  viszonyban 
vannak  egymással,  —  mint  mindenütt  a'  magasb  és  alsóbb,  solare  és  te
lírrionm  —  azaz,  hasonló  viszonyban  állnak  egymással  mint  a'  mágnes 
két  pólusa,  vagy  mint  a7  két  electricus  pólus:  +E  és—  E,  Innen  mind 
a'  fojtó  tárgy  a'  szén  és  savanytárgynak,  mind  a7  vizlárgy  mind  a7  ket
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lőnek  ellenébe  van  tétetre  's  megfordítva.  De  ezenkívül  mind  a'  kétne
mű  tárgy  is  poláris  viszonyban  van  egymás  közt  's  a'  savanytárgy  ugy 
van  ellenébe  téve a'  széntárgynak,  mint  a'  positivus  pólus  a 'negat ivusiuk, 
és  épen  így  van  a'  viztárgy  is  a'  fojtó  tárgynak  ellenébe  téve.  E^en  épül 
már  a'  cliemiai  tárgyak  rokonsága  i s ,  a'  mennyiben  a1  nemegyenlőne
vüek  vagy  nemegyenlőnemüek  (heterogeneumok)  egymáshoz  vonzódnak,  az 
egyenlőnevilek  vagy  egyenlőneniüek  (homogeneumok)  egymást  eltaszítják. 
E/.en  nézettel  öszveköttetve  m á r ,  nagy  befolyásoknak  kell  lenni  a'  elie
miára,  mint  tudományra,  azon  uj  felvilágosításoknak,  mellyeket  a1  termé
szetphilosophia  adott  a'  világosság  és  melegség,  a'  magnetismus,  electris
nms  és  giilvanismiis  létalapjáról  ,  's  ezen  egyszerit  alapzatból  jövendőben 
egy  természeti  rendbe  szedett  egész  chemia,  egy  tudományos  épület  fog 
kikelni.  Elejébe  is  jő  mintegy  fél  útig  a1  nézelődő  vagy  philosophiai 
•kémiának az experimentáló chemia az ujabb időkben, a' mennyiben att 
tapasztalás és experimentálás utján mindég kevesebb cliemiai tárgyakra 
jő vissza. — Egyszersmind a1 fenebbi tudományos alapzatnak alkalmat 
's elegendő okokat kell a r ra nyújtani, hogy a' chemia mint tudomány 
más természeti tudománytól jobban elválasztassék. Mind eddig a' che
micusok sokat behúztak tudományokba, a' mi sorosan véve uem oda 
tartozik; a' mi épen onnan e r ed , mivel előre feltették, hogy minden 
természeti jeleneteknek különös tárgyakból kell magyarázlatniok, holott 
sokat csak a' természeti erők munkásságából 's viszonyokból lehet oko
san kimagyarázni. Miolta a' természetphilosophia megmutatta, hogy a' 
világosság, melegség, electricitas, magnetismus 'sat. természetének ki
niagyar.ízására nem kell semmi különös viíágtárgy, melegségtárgy , sem
mi electricus és magneticus anyag, azolta ezen processusok és erők theo
riáji nem tartoznak többé a1 chemiába (noha szükségesek azok mint elő
leges esmeretek és propádeutica a' chemiára nézve), hanem a' dynamica 
physicába (1. DYNAMICA), midőn mind addig csak a' cheuÉca és mathema
tica physicát választották el a' cheiniától. A' teimészettudományok ugyan 
mindnyájan szoros öszveköttetésben vannak egymással , de kimivelésekre 
sokat tesz, ha egyszersmind mindeniknek határai szorosabban meghatá
rnztatnak. A1 chemiának mis természeti tudonianyoktól, nevezetesen a' phy
sicától való elválasztása a' chemicus processusnak másoktól, p. o. az electris
mustéi, niagnetismustól, mellyeket e' végre dynamieus processtisoknak nevez
nek, megkülönböztetésén alapul, mivel ezeknél egy erő, p. o. a' inagneticus, 
két pólusra (egyoldalii erőkre) oszlik, mellyek egymásnak mint positivus és 
negalivus ellenébe vannak tétetve. A' chemicus processusnál ellenben 
az anyag két egyniásellenébe tett (egyoldalú, egypólusú) anyagra osz
l ik , mellyek egymással olly viszonyban vannak, mint a' mágnes pólusai 
vagy az electricus pólusok egymás ellen feszülésben vannak ""s egymás
sal egyesülnek, mihelyt a1 feltételek adva vannak. A' cheiiiismus egyik 
pólusa folyós, a' másik merő elementiini, ama1 viz savany formájában, 
ez föld, már az akar valamelly föld neme , akar valamelly érczinész, a
kar valamelly lug (alkáli) legyen. Innen noha igen különbféle formák
ban jelenik meg a' chemicus processus, legtisztábban áll még is elő a' 
savak iieinzésében és képzésében , mellyeknek állató részei (materiális 
pólusai) egy savany mint positivus állató rész és egy föld, l u g , éi ez
iiiész mint negativus állató rész. Minden testek vagy suhstantiák chemicus 
processus által állottak elő , 's innen a' chemisnius minden földi substau
tiák előállásánál a1 fő képző processus, de a' melly más erők és proces
susok együtt munkálkodása által különbfélekép módosittatik. Mind ez 
által már meg van igen is határozva a' chemia köre vagy sphnerája, no
ha ez határain belől nagy kiterjedésű. A' gyakorló chemia egyoldali a' 
testeknek állató részeikre és alaptárgyaikra (physicai és cliemiai elenteu
tuinokra) való szétbontásával és az elenientumok arithmeticai irányának 
bizonyos suhstantiákban próbák által való meghatározásával foglalatosko
dik [anatylica praxis); másodalt uj suhstantiák előállításával az ele
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mentiimokból,  bizonyos  irányban  való  öszvetétel  á l t a l ,  czélirányos  ope
ratióknál  fogra (synlhelica praxis}.  A'  chemia  theoriája  öszvehason
litja  a1  substantiákat  eleinentuiiiaiknak  a'  praxis  által  kipuhatolt  irányok 
és  a/,  abból  kimenő  tulajdonságaik  szerént ,  meghatározza  az  elementn
mok  viszonyos  munkásságának  törvényeit,  's  ezen  öszvehasonlitások  és 
meghatározások  szerént  rendeli  el  a'  tudomány  princípiumainak  vezér
lése  alatt  a'  substantiákat  mentől  természetest*  csoportokba  (gruppok
ba)  vagy  szakaszokba,  melly által  ő  benne  magában  methodus  ,  azaz, czél
i rányos ,  egymást  lielyes  rendben  követő  elrendelése  (rendszeres  metho
dusa)  áll  elő  előadása  tárgyainak.  Ezen  tudományból  ki  vannak  zárva, 
ha  szorosan  el  akarjuk  azokat  választani,  a1  mérhetlennek  ,  valamint  a7 

mechanicumnak  és  historicumnak  is  tulajdonképi  theoriáji ,  mellyek  a' 
propaedeuticába  és  a1  segédtudományokhoz  tartoznak.  A'  chemia  ugy  te
kinti  a'  testeket  mint  substantiákat,  azaz ,  elementáris  öszvetételekben; 
a'  dynamica  physica  ezen  anyagtalan  processusok  és  erők  szerént ,  mel
lyek  rajtok  (a '  testeken)  mutatkoznak;  a'  mechanica  physica  az  alak, 
mozgás ,  nehézség  'sat.  törvényei  szerént;  a'  természethistória  a'  tes
teket  kifelé  való  kifejtések  történetében  vizsgálja  's  azoknak  lépcsősze
réntes  (rendszeres)  elrendelésével  és  öszveállitásával  foglalatoskodik; 
a 'physiologia ugy  tekinti  őket,  mint  egészeket belső  kifejtődésekben,  mel
lveknek  részeiben  (orgánumaiban)  az  egész  ismételtetik,  mivel  azok  egy
máshoz  's  egymással  egyszersmind  szükséges  viszonyban  és  kölcsönös 
munkásságban  állanak  'sat .  Igy  van  a'  chemia  elválasztva  megfogása 
által  más  természettudományoktól  azalatt,  míg  valójában  mindegyiké
vel  a'  legszorosb  organicus  öszveköttetésben  áll.  —  A'  tudományos  (phi
losophiai)  chemia  kimivelésére  sokat  te t t  részenként  Steffens  Henrik,  ne
vezetesen: „Beitríige sur innern Geschichte der Erit"  (Freiberg  1801) 
czimU  munkájában,  és  munkájinak  : i,Alt úui Nett" (Breslau  1821) THÍ
melly  értekezéseiben.  Ide  tartoznak  továbbá: „Kastntrs Materialien tur 
Erwciterung der Xaturkunieíl  (Jena  1805)  és  „X B. Úrsteis Matéria
Heti zu einer Chemie ies neunzehnlen Jahrhundertsíí  (Regensburg  1805. 
Mind  kettő  Winter l  rendszere  tekintetében).  Az  elsőnek  ezen  kettő 
közül  legújabb  munkája: „Vergleiehende Vbersicht des Systems der 
i'Jiemie. Kin Versuch von K. W. G. Kaslner, Prof. zu Erlange>ici 

(Halle  bei  Hemmerde  undSchwetschke  1821).  A*  tudományos  chemiá
ra  nézve  a'  magneticus,  electricus  és  chemious  processusok  egymásra 
való  kölcsönös  befolyása tekintetében  fontos  lehet  Oerstednek  az  electrico
chemious  magnetismust  illető  legújabb  felfedezése  i s ,  mellyről  —  noha 
inkább  physicai  tekintetben  —  Eiman  nyomtatott  tudósítást  adott  ki. 
A'  tudományos  phytoohemiára  (növevény!  vagy  plántai  chemiára)  nézvp, 
különösen  Kieser ,  Okén  és  Nees  von  Esenbeck,  legújabban  pedig  Runge 
F.  irománya  á l t a l : „Neueste phytnehemische Entdeekungen zur fíegriin
dung; einer leissenschafllichen Phytochemie1'1  (Zwei  Lieferungen,  1821,  mit 
Abbildungen,  Berlin  bei  Reimer)  nagy  érdemeket  szerzettek  magoknak. 
Egy  rövid,  de  jól  alapított és  elrendelt  áltnézése  a'  chemia  foglalatjának, 
a1  természet  mind  a 'négy országára,  tudniillik  az  elementuni,  föld(érez), 
plánta  és  állatországra  nézve  találtatik  Okén  oskolák  számára  i r t 
teimészethistoriájának „Xaturgeschir/ite fiirSchvfen1'  (Leip/.ig  bei  Brock
h.ius  1821)  első  osztályában.  A'  chemiai  tanító  és  szókönyvek  közt  külö
nös  ajánlást  érdemelnek:  ,^Johrís Handwiirlerbuch der C/iemie"  (I>eipzig 
1817  ftf,  4  Bde.)  és  Thénard  chemiai  tanító  könyvének kidolgozása  Fech
Tiev  által  az  eredeti  munka  negyedik  kiadása  szerént  (Leipz.  1825  fg. 
6  Biinde,  mit  Kpf.).  és ^Telirbueh der Vhemie von  X Jak. Berzelins von 
Palmstacdl a. d. ScAwi. iibers><  (Dresden  1824  fg.  3  Bde.)  Diletántok, 
kik  a1  chemia  jelenvaló  átlapoljanak  tökéletes  és  jól  elrendelt  áltnézését 
akarják,  kiváltképen  a'  már  meglévő  meglett  dolgokra  nézve  megszerez
n i ,  ezt  a'  czélt  legjobban  elfogják  érni  a'  következendő  munka  által: 
„Grundriss der allgemeinen Chemie. Zweile umtreurbeitele Auflage von D. 
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.'. W. Diiíereiuer1'.  Ezen  czim  alatt  i s : „Anfangtgründe der Cltemie 
und í rigonometrieic.  (Mit  4  Knpfern  gr.  8.  J e n a ,  1820).  Ezenkívül  a1 

cheiniáuak  közönséges  érthetőségit  előterjesztése  találtatik  Parkes  Sá
muel  munkájában,  az  ütődik  kiadás  szerént  francziára  fordítva  Kiffault
tó l : „C/temie des gena du monde*  (Paris  1823,  két  darab). A. B. V. 

C H K M N I T Z  (Márton) ,  a '  16dik  századbeli  evang.  theologusak  kö
zölt  Luther  és  Melancbthon  után  legjelesb.  Szegény  szüléktől  származ
váu,  lirandeuburgban  született  Nov.  19.  1522,  Magdeburgban és  Odera mel. 
Frankfurtban  neveltetett  's  1541  Wrizen  nevű  helységben  (iskolameste
ri  hivatalt  válalt  fel.  Melanchthon  tanácsára  a'  maihesisl  és  astrologi
át  különös  szorgalommal  tanulta,  Sabiuus  költővel,  ki  rokon  ja  volt, 
1547  Königsbergbe  ment ,  hol  1548  az  oskola  rectorává  le t t ,  1549  's 
1550  eszteudendőkre  ott  a'  kalendáriumot  készí te t te ,  's  csillagvizsgálá
si  esmeretiért  Albert  berezegnek  ajánltatváu,  1550  annak  küny»tárnokja
vá  választatott, 's  attól  fogva  magát  a'  theologiára  adta.  Azon  tudós 
vitákban,  mellyek  Osiander  és  Mörlin  között  a'  megigazulás  felett  foly
tak,  Mörlin  részére  hajlot t , ' s  midőn  1553  Osiander  felekezete  győzött,  is
mét  visszament  Wittenbergbe.  Itt  Melanchthon  „Loc'i communes"  czlmü 
doginaticájára  magyarázó  leczktíket  tartott ,  melly  leczkéjiből  utóbb  ma
ga  is  hasonló  cziinii,  még  pedig  sok  tekintetben  nagy  becsű  könyvet  a
doít  ki.  1557  braunschweigi  prédikátor  let t .  Itt  a'  Jesuitákat  keményen 
megtámadta  illyen  czlmü  könyvében: „T/teologiae Jesaitarum praeci
pita cupita  (Lipsiae  1502).  Még  sokkal  fontosabb  's  legnevezetesebb 
munkája  a z ,  melly  iliyen  czim  a l a t t : „Examen concilii Tridenti ni1
(lápsiae  15(i5, 4  kötetben)a '  tridentumiegyházi  gyűlés  végzéseit  igen  éle
sen  's  tudósán  megítéli.  Chemuitz  Luther  tudományát  is  az  Urvacsorá
ról  igen  hatalmasan  védelmezte  a'  Reformátusok  ellen  ezen  könyvében: 
ltepeiilii) saIIIIe doctrinue de vera prae.sentia corporis et sangvinix 1)«
viini in cnena savra  (Lipsiában  t ő ü l ) .  A1  lutherana  egyház  vallásbeli 
tanításának  megállapításában  's  elhatározásában  különösen  nagy  vészt 
vett  's  felette  nagy  szorgalommal  igyekezett  a'  szász  és  sváb  egyhá
zakat  a'  conenrdia  formulájának  bevétele  által  egymással  egyesíteni. 
Ezen  igyekezeté  nem  is  maradt  foganat  nélkül.  De  az  már  a'  mi  időnk. 
ben  nem  szolgálhat  dicséretére  ,  hogy  ezen  igyekezete  közben  Melahch
thont,  kinek  legjobb  tanítványa  volt,  megtagadta  's  a1  theologiai  tudományt 
a'  szabad  vizsgálástól  és  tovább  haladástól  megfosztotta.  Mh.Braunschweig
ban  Apr.  8.  1580,  minekutána  hivatalát  előtte  való  esztendőn  letette. K. J. 

C H K M N I T Z ,  a'  szász királyságnak  első fábrikás  és második  kereske
dő  városa,  az  érezhegyi  kerületben,  a'  Chemnitznél,  melly  innen  nem 
messze  a'  Muldába  ömlik  ,  szép  és  erős  épületekkel  diszlő  város  1000 
házzal,  's  16,000  lak.  1197  takácsa ,  12  kártonfrábrikája,  mellyek  kő. 
zül  némellyekben  1000  ember  dolgoz,  kik  észt.  50,000  vég  kartont  és 
temérdek  számú  kártonkeszkenőt  készítenek,  40  kisebb  's  nagyobb  fonó 
malmai,  mellyek  közel  egy  mii.  font  fonalat  fonnak  's  némellyek  víz, 
mások  gőz ,  a'  kisebbek  pedig  lovak  által  tétetnek  mozgásba,  és  igen 
sok  vászonfejéritőji  vannak.  A'  Bécsből  Leipzigba  's  Nürnbergből  Dres
dába  menő  országutak  itt  vágván  egymást  keresztül ,  Chemnitz  igen  ele
ven  kereskedő  város.  5  temploma  's  1  jó  karban  lévő  lyceuma  van.  Kö
zel  lévő  erdős  hegyében  homokkövön  és  jaspison  kívül ,  mellyek  építés
re  's  utakra  fordíttatnak,  karniolja,  chalcedonja,  agátja  'sát.  is  van.  A' 
város  előtt  áll  Chemnitz  régi  várkastélya. L—ú 

C H É N I E R  (Maria  Joseph  d e ) ,  szül.  Aug.  28.  1764  Konstantiná
polyban,  hol  a ty j a ,  Louis  Chénier ,  ki  a1  Maurusokról,  Marokkóról  's 
az  ottomani  birodalomról  irt  jeles  munkáji  által  e lhiresedet t \  gen.  con
sul  volt.  Fiatal  korában  Parisba  jővén,  egy  ideig  mint  dragonyustiszt 
szolgált,  erről  pedig  lemondván  ,  a'  l i teraturára  adá  magát.  Három  év 
miilva  fellépett „Charles IX"  czimü  darabjával ,  melly  m i n t a '  polgá
ri  zendülés  előtt  Francziaországban  uralkodóit  ízlés  emléke  tekintethetik, 
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's  nincs  minden  költői  értlem  nélkül.  Ch.  a'  nép  szenvedelmeinek 
hízelkedvén,  nem  sokára  annak  keiivencze  lett.  Igy  egymás  után  tül)í> 
szomorú  darabot  adatott  e lő ,  mellyek  szerencséjiket  leginkább  azon  ipar
kodásnak  köszönhették,  mellynél  fogva  szerzőjók  a'  személyeket  minden
kor  az  uralkodó  párt  nyelvén  beszéltette.—  1791 ^Henri I Itl  "  és „ÍAI 
mórt de Calas'1  kedvességgel  jelentek  meg.  Az  elsőt  Ch.  különösen  ked
veié,  e lannyira ,  hogy  azt  több  ízben  újra  dolgozá.  Csak  az  lSOöki 
kiadás  a z ,  mellyben  minden  javítások  megvannak.  Az  1792  megjelent 
.,C(ijus Gracckns"  jó  fogadtatásat  csak  az  idő  környülinéiiyeinek  kö
szönhette.  Ezután  kevéssel  a'  conventbe  lépet t ,  hol  sokáig  a1  legféket
leuebb  democratákkal  tartott ,  mint  ez  az  1703  és  1794  kijött  „Fé«c /««" 
és „Ti?noléoníl  czimü  munkájiból  is  kitetszik.  Több  dramáji  sem  elő  nem 
ada t tak ,  sem  sajtó  alá  nem  mentek.  E/.ek  közé  tartozik  Lessing  , ,Nat
hanjának"  megrövidített  kidolgozása  és  Sophoclesből  némelly  fordítá
sok.  Vannak  Chnek  tulajdon  szépségei,  de  Inbáji  is,  azonban  mind  kö
tö t t ,  mind  kötetlen  beszédben  ritka  kiterjedésű  észt  mutat;  leginkább  j e 
leskedik  a'  gunyirásban  ,  de  próbát  tett  a'  költésnek  csaknem  minden  e
gyéb  nemeiben  is.  Végső  eszlendejiben  a'  franczia  liteiatttra  történeté
vel  foglalatoskodott.  A'  párisi  athenaetimban  1S0Ö  éslS07  felolvasott  be
szédjei  a'  nyelveknek,  különféle  költésneineknek  és  kötetlen  Írásnak 
1.  Ferenczig  való  történetét  tárgyazzák.  Egy  1800  kiadott bevezetésben, 
az  egész  munka  alaprajzát  's  főbb  czikkelyeit  kimutatta.  ( ) , . Tragnieni 
du cours de littérature fait a Alkenéeen  1800  et  1807 elv.  Paris  1808.) 
tzenkivül  a1  franczia  Iiteratura  legjelesebb  szüleményeinek  charaleris
ticáját  1787—1808  leábrázolta „Tableau kis torig ne de l' c'tat el des pro
grcs de la littérature francaise depuis  1789"  munkájában.  A'  tiz  esz
tendei  jutalmakról  szóló  legutolsó  írásában  a'  legjobb  oktató  irományra 
tett  jutalmat  egy  elébbi  ellensége  számára  vi tat ta ,  's  La  Harpe  , , / .y
cée"  nevű  munkáját  olly  élesen  és  pontosan  méllánylotta,  hogy  arról 
soha  alaposabb  bírálat  nem  jött  ki.  —  Megholtján.  I I .  1811.  —  Bátyja 
A n d r é d e  Ch .  szül.  Konstantinápolyban,  Oct.  29.  1702;  1788  oka 
Parisban  é l t ,  hasonlókép  költő  vo l t ,  XVI.  Lajos  mellett  irt  's  védelmez
ni  akará  a'  convent  e lő t t ,  ő  s/.erzé  Lajos  hivatkozását  a'  francz.  nép
hez,  e'  miatt  elfogatott  's  Jul.  23.  1794  guillotin alá  jutott.  1828  jelen
tek  meg  Parisban  a'  két  testvér  nmnkáji  illy  czim  ala t t : ,,Oeuvres com
pléies de M. J. et A. Chénier précédées de nolices , par M. M, Arnault 
et Vaunou"  (10  köt.) J. 

CHENH.LE ,  szőrös ,  báisonyneniü  fonal,  mellyel  a1  selyemszö
vő  különbféle  színik  virágos  munkája  elkészítésére  él.  A'  hozzá  való  ma
téria  sima  tafotakint  a'  leendő  s/.ői ősségéhez  képest  több  vagy  kevesebb 
egyes  lánczfonalakkal  szövetik  selyemkötőszéken,  azután  sujta'sokra  vag
daltatik  széllel 's  fonó  miven  fonál  hegyébe  fonatik.  Igy  lesznek  belőle  bár
sony  vagy  plüsnemü  különbféle  vastagságú  szőrös  zsinegek  ,  mellyeket  a' 
Francziák  chenillenek  neveznek,  mivel  hasonlítanak  a'  szőrös  hernyÓK
hoz. A*f»t. 

C H E R B O U R O ,  Francziaország  Manche  nevű  megyéjének  városa 
14,000  lak,  's  egyetlen  kikötő  a'  la  Manche  csatornájánál,  a'  la  Ilngiie 
vagy  Khaz  Hlanchard  foka  és  RhaJÍ  de  Barfleur  közt.  Torkolatját  hat 
erősség  védi ;  ellenben  a ' s zá raz  felől  nincs  megerősítve.  Nevezetessé  te
szik  Cherbourgot:  kereskedő  törvényszéke ,  bö i sé j e ,  liajósosknhíja  's 
tudós  társasága,  és  a'szomszédságában  lévő  porczelláués  széksóf.ibrikák, 
marhákkal  való  kereskedése  és  a'  világ  más  részeiből  hozott  portékák 
lakhelye.  Két  század  olta  a'  franczia  ors/áglás  semmi  költséget  sem 
kiméit  m e g ,  hogy  i t t  hadi  hajóji  számára  kikötőt  épí tsen;  hanem  Napó
leon  1808  az  építést  félben  hagya t t a ,  mivel  temérdek  költség  mellett 
is  legfeljebb  40  lineahajónak  adhatott  volna  bizonyos  szelek  alkalma
tosságával  helyet.  Mostani ,  kősziklák  széthányatásával  csinált ,  öble 
mintegy  1000  láb.  hosszú,  770  láb.  széles ,  és  50  láb.  mély,  köv tke



CHEKSON  CHEBUB  1 5 3 

/ősképen  50  hajó  fér  meg  benne;  hanem  már  kezd  föVenyesedni.  A'  ki
kötőnek  nincsenek  kapuji,  a'  honnan  tengerduzzadáskor  olly  erős  a'  via 
tolyása,  hogy  gyakran  1012  vasmacskakötel  is  szükséges  egy  hajó  meg 
állítására.  1813  Napóleon  épen  olly  nagy  hajórekeszt  ép í t te te t t ,  a'  kő
sziklát  szét  hányat  van,  hogy  a1  hadi  hajók,  inig  tengerre  nem  eresztet
uek  ,  tovább  tartás  végett  szárazon  legyenek.  A'  hajórekesz  a'  kikötő 
öblével  100 mii.  több francba  került,  ide  nem  számlálván  a1  kikötő  torkának 
javítására  annukelótté  híjában  tett  költségeket. I.—ú. 

C H E R s o s ,  a '  chersoni  orosz  helytartóságnak  fővárosa,  a '  Dnepr
nél,  (4  '/a  mfre  ezen  folyó  torkolatjától)  's  őálláspontja,  és  kikötő
je  a'  fekete  tengeren  lévő  orosz  hadi  hajósseregnek.  1778  építtetett , 
jól  meg  van  erősítve  's  mintegy  2000  résznyire  kőháza  és  20,000  lak. 
van.  A'  város  4  részből  á l l :  u.  m.  a'  várból  egy  templommal,  pénzverő 
házzal,  fegyvertárral  's  ágyuöntő  műhellyel;  az  admiralitasból  nagy  ten
geri  magazinjaival  's  hajóépítő  műhelyeivel  ;  a'  görög  külső  városból 
egy  nagy  kereskedő  udvarral ;  és  a'  katonai  külső  városból.  Az  admira
litás  most  Nikolajewbe  (az  lngulnak  a 'Btigba  szakadásánál ,  1789  épült) 
tétetett  á l ta l ,  melly  alkalmatosabb  's  egészségesebb  fekvésű  hely.  Kikö
tőjébe  néhány  austriai  és  franczia  hajókon  kívül,  es/.t.  400  lapos  görög 
hajó  evez  he.  Hol  a'  nagy  folyóknak  torkólatjok  felé  kicsiny  esések  van, 
ott  a'  föveny  leülepedése  állal  a'  vizben • rendszerééit sok iszap szokott 
formálódni, következésképen a' víz árka csekélyedik, 's innen származ
nak az iszap naponként nevekedése által a' vizek közt lévő mocsárok 
és szigetek, mellyek közt a' víz magánark n j , de keskenyebb árkokat 
szokott kimosni. Ezen eliszaposodás annál hamarabb megtörténik, ha 
két olly nagy folyó, mint a' millyenek a' Dnepr és l i ug , szakad 
valamelly téngeröbölbe, Ez okból az egyesült folyónak uj mély árkot 
kell ásni , 's a/.t töltesse! jól megerősí teni , hogy a' fövényét ennél fog
va legalább néhány századig le moshassa. E/.t a' csatornát l'otemkin 
Cherson alkotásakor elfelejtette, a' honnon minden mélyebben süllyedő 
hajók birtokosai Oczakowban , mellyuek kikötőjében 7 1. mély a' víz, 
terheknek egy részét kirakják, vagy pedig itt terhelik meg hajójikat 
egész terhhel. Hanem 1823 a'fekete tengerbe ömlő lngul árka itt 18 '/•' 
láb. méllyé ásatván, hajókázhatóvá tétetett ugy , \ hogy 1820 Nikolajfw
hől egy 110 ágyús lineahajó elevezhetett. A' chersoni vagy nikolajewi 
helytartóság (1200 n. mf. 523,000 lak.) száraz, dél felé lassanként felemel
kedő pusztaság, kövér legelőkkel. A' part földje elegyes vasrészekkel 
és bőven terem sóplantá t , a' honnan igen alkalmatos juhtartásra. Eg
hajlatja nyáron hév 's télen hideg. Sós földjén jó előmenetellel plán
táltatik az eperfa, melly azt igen szereti ; hanem a1 lakosok nem igen 
gondolkoznak ezen kedvező környiilállás használásáról 's a' selyenimive
lésn'il. Az olajos plánták termésére is alkalmatos volna földje az elébb 
einlitett oknál fogva, 's hasznos kereskedést is lehetne az azokból ké
szítendő olajjal űzni; hanem a7 mezei gazdálkodás még gyermekkorban 
van. Midőn Jósef csiszár és IJ. Katalin czárné Chersont 1787 megláto
gatták, itt szövetkeztek ös/.ve a' porta ellen folytatandó háborúra. Cher
son szomszédságában feküsznek Poteinkin és Howard tetemei. Ehhess 
a'helytartósághoz tartoznak Odessa, Oczakow és Olbiának a1 Bug tor
kolatjánál lévő omladékai is. L—ú, 

C H K R S O N E S U S görögül: félsziget; p. o. 1) a1 cimmeriai Cherso
nesus (C/í. cimmerica.\ niostJütland ' sa t ; (Vö. CIMBKRKK) ; 2) a1 taiiriai 
Cli. ((7t. tanrica, wi«g7i«nak is neveztetett) , a' fekete tenger és Moeo
tis tava képzelte félsziget, a' Krini ; 3) a' thraciai Ch. {Ch. thracica 
vagy csupán Vhersonesus) a1 nagy félsziget Thrac iahan, a' Dardanellák 
inai félszigete. 

C I I K R u n, az első hierarchia második karjának angyala a' szent 
irásnan. Chenibim haebr. többese a' Cherub szónak, Magokban véve Che
rubiiu, valamint Seraphim bibliai kifejezések. Amaz ezt tesz i : mint if
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j a k ;  Seraphlm:  mint  tiizlángok.  Az  egyház  helyt  rendele  számokra  a' 
mennyei  seregek  rangsorában.  Képírók  és  szobrászok  szárnyas  gyermek
fejek  által  ábrázolják  a'  Cherubokat. 

C H E R U B  i NI  (Luigi ) ,  szül.  Florenczben  1700,  ritka  tehetségű  ' s 
mindenektől,  kik  a1  valódi  fenlengő  muzsikát  a'  közönséges  czinczogás
tól  megkülönböztetni  tudják,  nagyra  becsült  szerző  ,  Sarti  tanítványa; 
már  18.  esztendejében  irt  Livornóban  egy  énekes  játékot („Adriano irt 
S J / Í J Ö " ) ;  de  a'  melly  az  ottani  mivértőknek  igen  mesterséges  volt.  Job
ban  megértették  Mantnában,  hol  (1784)  második  operája „Alessandro nelP 
índie''1  —  's  még  inkább  Turinban,  hol  (1788) „Ifigenia in Au/ide" 
osztatlan  tetszést  nyertek.  Parisba  hivatván „Uemopltonn,'"  ,,Lodi>iska'<
,,Medeaíl  'sat .  operáji  által  több  több  figyelmet  gerjesztett ,  de  győze
delmi  innepét  a'  hires „Les deux journéesí'  (párisi  vizhordó)  határozá
el.  Ennek  muzsikája  igazi  mestermiv,  inellyben  tel jesség,  harmónia, 
erő  és  fenség,  a'  legillőbb  eharacterekkel  párosulnak.  Ch.  érdemét  igen 
neveli  példás  szemérmessége  ,  's  ebben  hasonlít  a'  nagy  's  talán  utol
érhetetlen  Mozarthoz,  kinek  szellemét  néminemű  vallásos  buzgósággal 
tiszteli.  Mint  a'  párisi  conservatorium  5  felvigyázójinak  egyike  a1  gond
ja  alá  bizott  nevendékeknél  szinte  ugy  ügyel  a'  komolyra,  szoros  rend
tartásra,  nagyra,  mint  az  izlés  bizonyos  kiképzésére.  1805  Bécsbe  hi
va to t t ,  hogy  az  udvari  játékszín  számára  egy  operát  ír jon;  itt  irta „Fa
niskút"  mellyet  1800  hangos  tetszéssel  adtak.  Lehet  is  abban  találni 
mélységet ,  erőt ,  tüze t ,  megrázó  meglépéseket,  de  a'  mellyeket,  mint 
legtöbb  munkájinál,  csak  ismételt  hallás  után  lehet  érteni.  Talán  har
moirai  segédeszközeit  gyakran  bokrosán  alkalmaztatta.  —  Parisba  visz
ezatérte  után  szerzett  számos  niniikáji  közt  kijelelést  érdemel  egy  liá
romhangu  miséje,  és  a'  Tuillerie  játékszín  számára  irt  „iJyg//í«/;VJH." 
„fílanc/te de Frovence, ott la cour des fées1'  szerzeménye  1821  jelent 
meg  3  felvonásban  inellyben  Berton,  l íoieldieu,  Kreutzer  és  Púéi
ig  részt  vettek. J. 

C H E K U S K O K ,  legnevezetesebb  német  nép  az  lstaevok  k ö z t ,  melly 
a1  Harz  hegyének  két  oldalán  a1  thüringi  erdő  délnyug.  része  ,  hol  a' 
Cit tok  voltak  szomszédjai,  's  a'  Saale  közt  lakott.  Tartományok  déli 
részén  ment  Drnsus  keresztül,  midőn  a"  Saaletől  a'  Rlienus  felé  vissza
vonult  's  éjszaki  oldalán  keresztül  nyomult  be  Padernbornból,  a'  We
seren  által  menvén,  az  Elbehez.  I t t ,  ugy  látszik,  az  Aller  formálta  a' 
Cheruskok  éjszaki  és  keleti  határait,  lizenkivül  a'  Weser  nyűg.  partjá
nál  is  bírtak  néiuelly  tájékokat.  A'  Cheruskok  szövetsége  a'  Weser  ,  Rlie
nus  és  Lippe  közt  fekvő  földet  egészen  magában  foglalta,  mellyet  a'  Kat
tuarok,  Ansibarok,  Dulgumniak,  Marsok,  Chamavok  's  mások  laktak. 
A'  Romaiak  először  K.  e.  10  észt.  esmerkedtek  meg  a'  Chei üskokkal, 
midőn  Drusus  a'_  Weserig  előnyomult,  de  nem  lévén  seregének  élelme, 
visszahúzta  magát.  A'  következő  észt.  a1  Harz  bal  oldalán  a'  Cheruskok 
kSzt  a'  Wesertől  az  Elbeig  benyomult.  Ekkor  még  kevéssé  mutatták  ma
gokat  retteneteseknek  ,  s"t  7  észt.  K.  e.  barátságos  öszveköttetésbe  is 
iéptek  a1  Romaiakkal  és  katonai  szolgálatba  állottak  azoknál.  De  midőn 
Varus  adót  akart  reájok  vetni  's  romai  törvények  alá  a  arta  őket  haj
t an i ,  közönségesen  felzendültek  a1  Romaiak  ellen.  Varus  tőlök  a1  teu
toburgi  erdőbe  csalogattatván  ,  K.  u.  9  észt.  három  napig  tartó  véres 
ütközet  után  egész  seregével  együtt  levágatott.  (I..  HKRMWM  és  Q E R 
MANIA.)  Ezután  több  ízben  megtámadták  a1  Romaiak  a'  Cherusknkat. 
GKRMAMCUS  (1.  e.),  ki  a'  Marsokat  és  Cattokat  megverte ,  ellenek  ment 
a'  Cheruskoknak,  kiknek  vezérei,  Segest  és  Hermáim,  egymással  hábo
rúban  voltak.  Segest  t.  i.  Hernianntól  ostromoltatván  ,  Germanicushoz 
folyamodott  segítségért ,  a'  ki  meg  is  szabadította  Segestet ,  de  több  si
keretlen  táborozásai  után  visszavonult.  A'  Cheruskok  ezen  utolsó  tá
borozásból  nyert  hasznaik  által  igen  hatalmasak  lettek  ;  még  nagyobb 
hatalomra  jutottak  a'  Longobardokkal  és  Semnonokkal  lett  öszvekötte
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tések  által  ,  melly  utolsók  a1  Markomannokkal  kötött  szövetségtől  el
állottak;  midőn  pedig  Hermáim  Marbod  Markomaiinjain  győzedelmes
kedett,  a'  Clieruskok  legelső  német  néppé  lettek,  inig  llermann  meggyil
koltatása  után  (21  K.  u.)  ismét  belső  nyughatatlanságok  nem  ütöttek 
ki  kö/.tök.  Az  uralkodás  Italicusnak  ,  llermann  famíliája  utolsó  cseme
téjének,  adatott  által;  de  ez  csak  hamar  megfosztatott  attól.  A'  kongo
bardoktól  ismét  visszaállíttatott  méltóságába  ,  a1  honnan  ezek  és  a 
Clieruskok  közt  ,  kik  szövetségeseiktől  elhagyatván  ,  a'  Saale  's  Harz 
déli  oldala  közé  szorultak,  sokáig  tartó  és  véres  háboiu  dühösködött, 
mig  a'  Cheruskok  a'  3  száz.  minden  elébbi  szövetségeseikkel  együtt  a1 

nagy  frank  szövetségben,  mint  független  nép,  el  nem  enyésztek. L—u. 
C H K S T K R ,  Anglia  Cheshire  nevil  grófságának  fővárosa,  püspöki 

lakhely,  17,000  lak.  A'  köz  vélekedés  szerént  a'  Romaiaktól  építtetett 
's  kőfalakkal,  vétetett  körül.  Ez  a'  hajdani  erősítés  módjának  egyetlen 
Diaiadványa  Angliában.  Az  épitésniód  egyetlen  a'  maga  nemében  ;  mert 
a'  házak  második  emelete  bejebb  van  az  elsőnél  építve  annyi ra ,  hogy 
tér  hely  áll  előtte,  a1  harmadik  emelet  pedig  ismét  előre  nyúlván,  be 
fedett  tornáczot  formál,  melly  egész  útszákon  keresztül  húzódik.  Itt  's 
amott,  kiváltképen  az  utszák  szegletein,  lépcsőkön  lehet  lemenni,  üzen 
tornáczok  a'  megettek  lévő  szobákkal  a'  kereskedőktől  boltoknak  hasz
náltatnak.  A'  házak  emeleteinek  ritkán  van  egyenlő  magasságok  's  a' 
tornáczok  gyakran  igen  alacsonyak.  Hajdan  hires  kikötője  a'  Dee  vizé
nek  eliszaposodása  által  elpusztult.  Az  njabb  időkben  itt  egy  csatorna 
( The neiv channel)  ásatott  ,  mellyen  vizduzzadás  idején  350  tonnás 
hajók  is  elevezhetnek  a'  révparthoz.  Kereskedése  leginkáhb  az  irlandi 
és  partmelléki  kereskedésre  szorittatik.  Az  irlandi  vászonnak  Chester 
a'  piacza.  Nevezetes  kivitetni  szokott  portékája  Chesternek  a'  hires 
chesteri  sajt.  Hajóépítésből  szép  hasznot  vészen  be. L—ú. 

CH  KS T E R K itcr. n  (Philipp  Dormer  Stanhope,  earl  of),  angol  orszá
gos  ember ,  szónok  és  folyóbeszédü  i r ó ,  régi  hires  házból  1094  szül. 
Londonban.  Cambiidgeben  alaposan  végezvén  tanulásá t ,  1714  utazás
nak  a'  szárazon  Hollandba  indul t ,  hol  a'  lelkes  ifjú,  minden  fényesebb 
társaságban  szívesen  lá tva ,  annyira  a'  játék  szenvedelmébe  merült, 
hogy  attól  idősebb  korában  sem  tudta  magát  egészen  türtőztetni.1715
ben  Paris  csinosabb  köreiben  elevenkedett,  's  az  a'  könnyű,  szabad 
magaviselet,  mellyhez  itt  szokot t ,  életében  mindég  sajátja  maradt.  I. 
György  thronraléptekor  rokonja ,  Stanhope  generál is ,  a'  walesi  her
czeghez  szerzetté  be  kamarásnak,  St.  Germain  mezővárosa  pedig  kép
viselőjévé  választotta  a'  parlamentbe,  ámbár  még  törvényes  idejű  nem 
volt.  Ezen  pálya,  mellyre  igy  vitetek,  eszét  és  mivoltát  legjobban  kifejt
hété.  Mindjárt  az  első  hónap  végével  olly  beszédet  t a r t o t t ,  melly  a1 

hallgatókat  mind  a'  gondolatok  velőssége,  mind  stylus  tisztáltsága  és  az 
elmondás  könnyűsége  's  kelleme  által  barnította.  Beszédjeinek  illy  kerekített 
tökéletességével  jeleskedett  gyakran  a 'felső  házban  i s ,  hová  atyja  halálá
val  lépett.  Nagy  felmenetelt  igéi t  most  magának  mint  ellenkező,  midőn  her
czege  királlyá  lett 11.  György névvel,  de,  félvén  tőle  annak  tanácsosai.  1728 
követül  küldetett  Hollandba.  Itt  a'  hannoveri  választó  fejedelemséget 
szerencséje  leve  az  azt  fenyegetett  háborúi  veszélyektől  megmenteni. 
Jutalmul  a'  (nevetséges  eredetű 's  nevű)  térdkötő  rend  nyerésével  II.  György 
fő  udvari  mesterévé  neveztetett.  Neki  azonban  ezen  üres  czim  kevés  volt, 
's  mind  reményében  megcsökkeuése,  mind  a'  játék  és  tudós  foglalatos
ságban  meggyengült  erszénye  's  egészsége  miatt  mindenről  lemondott. 
Londonba  tértekor  1732  az  ellenkezőkhöz  állt  's  elvevék  czimeit.  Ki
rálya  kegyelme  illy  elvesztését  pótolta  magának  P o p é ,  lord  Bolingbroke, 
Swif t ,  Arbuthnot 's  Algarotti  ,  Vol ta i re ,  Montesquieu  's  más  külföldi, 
ekkor  Londonban  mulató  tudósok  társaságával.  1741ben  le  kell  vén  szá
lain  Walpolenak  az  első  ministerségről,  a1  király  Chesteifieldet  a'  maga 
szemével  kezdé  nézni;  's  említett  versenytársa  bosszúságára  1745ben  me» 
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gint  a'szövetséges  statusokhoz,ment  köretnek  ,  nem  sokára pedig hlantiba 
vicekirályul.  Ügyesen  csendesítvén  itt  le  a'  praetendens  által  megin
dított  zendülést,  Irlandia  áldásával  tért  Londonba  1740,  hol  ország 
titoknokjává  tétetett,  De  hazafiúi  czélzásait  a'  niinisteriumtól  megint  öszve
y.avarva  látja  's  a'  köz  jóért  forró  büszke  ember  most  végkép  elhagyja 
politicai  pályáját  önkényt.  Barátjátés  a'  Musák  levének  akkor  csak  vi
lágául ;  főképen  egyetlen  fijának,  kinek  házasságon  kivíll  talála  atyja 
l enn i ,  nevelésére  fordította  ezentúl  minden  gondját.  Levelekben  irá  e' 
kedveltjéhez,  minekutána  Stanhope  hévvel  törvényesítette,  oktatásait, 
mellyekkel  bölcsőjétől  fogva  világba  lépéséig  vezeti.  Ezen  levelei  egész 
Európát  figyelemre  gerjesztek.  Nem  csak  oskolai,  poros nevelő  feszeskedvén 
azokban,  hanem  világot  esmérő  országos  ember  tapasztalásból  festi 
Európa  politicai  állapotját,  a'  főrend  dolgai t ,  módjait ,  minemilségeit. 
Jgy  az  ő  karabeli  a tya  és  anya  kapott  rajtok  és  kap  gyermekeiér t ,  kiket 
azon  körökben  akar  l á t n i ,  's  olvassa  az  alrendii  ezek megesmerése végett. 
Es  az a ' természetes  ékesség,  az  a 'mély  gondolatról könny elkedésreenyeígve 
térés ,  a7 mi  önalkotta  stylusát  fűszerezi,  mint  von,  mint  ingerel  mindent! 
Főokfeje  e z :  ember,  ki  a ' n agy  világ  köreiben  él,  szelíd  és  sima  maga
viseletű  legyen,  de  e' mellett  nemes  egyenességü  maradjon  az  illendőségig. 
Ez  e'  levelek  szép  oldala.  Azonban  csusztata  világi  külső  magaviselet
ről  szóló  tanításai  közé  ollyakat  i s ,  miken  az  erkölcsiség  kényesb  érzete 
fenakad.  Chesterfield  atya  létére  nem  átalja  meg  is  nevezni  fijának 
azon  asszonykákat ,  kiknek  meghódítását  ő  könnyű  dolognak  nézi.  Ezen 
ellenvetést  azzal  kivannak  némellyek  lágyítani,  hogy Chesterfieldet  ollyan 
sikamlásokra  csak  kedveltjén  volt  nagy  töprenkedése  billentette,  mivel 
tunya  's  magával  jót  tehetetlen  fiját  csintalan  kötekedésü  asszonyokba 
kapás  által  talán  életre  valóbbá  tehetné.  Azonban  ennyi  gondja  mellett 
is  nem  láthatá  az  ifjút  vigasztalásául  ollyannak,  a'millyenné  alkotni  for
r o t t  'S  e'  csalódásához  élete  vége  felé  még  niegsiketülése  is  járult! 
Behomályosodott  szinzettel  folytak  tehát  e1 derék  embernek  utolsó  napjai, 
a1  mint  az  élet  lenni  szokot t ,  mellyból  1772  múlt  ki.  Levelei  kijöttek 
Londonban  1776ban  4  kötetben „pu&lished by Mrs Eugénia Stanhope1'. 
°s  azokhoz  1787ben  Londonban  még  egy „Snpphment lo the lellers 
urillen hy  — Stanhope".  Sámuel  Johnson,  kivel  Chesterfield  hasonló
képen  társalkodott ,  a / t  monda  ró la :  hogy  a'  lordok  közt  szépeszti 
v o l t ,  a'  szépeszüek  közt  lord.  Leveleiről  pedig:  hogy  azok  kaczér  as
szony  morálját  's  tánczmester  módosságát  tanítják.  De  tudni  kell^,  hogy 
Johnson  olly  nehéz  fordulatú  volt  tá rsaságban,  mint  az  elefánt  's  igy 
szép  kaczérnak  egynek  sem  kellvén  ,  mindenikét  a'  legalább  való  gya
nánt  nézte.  Más  erkölcsi,  eriticai,  politicai  munkájit,  tartott  beszédjeit  I. 
„Mixcellanemu Works of l'h. Dormer Stanhope earl of Chesterfield". 
(London  1777.  2  vol.).  Eletéről  1. „Hisloire el memoires de V acadé
mie T nyalt des inscriplions el //elles lettre*'1  40dik  kötet,  és  „Cwrí'oílB 
particulars and genuine aneedoles respecting the laté L. Chesterfield and 
liacid Hume".  fLondon  1788.) Döbrentei Gábor. 

C H E V A T .  (á),  valamelly  tárgynak  mind  két  oldalán,  mintegy  rajta 
lovagolva.  így  van  katonai  értelemben  egy  test  valamelly  folyón a C/teval 
akkor  ,  ha  egyik  szárnya  jobb  ,  másika  bal  partján  áll. 

C I I Í V A I I B S  (Jean  Baptiste  le ) ,  abbé,  első  főkönyvtárnok  a ' 
Sainle (lénéviére  b ibüothecánál ,  szül.  1752  Trelyben  Coutanoes  mellett 
a7  Manche  departementban  ,  nagy  tudományos utazásokat  t e t t ,  névszerént 
Aidában  's  mh.  1807  Parisban.  Tőle  való:  ,,A7  trójai  sík  le í rása"  's  annak 
mintegy  folytatása, ,Vayage de la J'ropnntide et du l'nnlKuxin'',  mel
lyek  abroszukkal  számos  kiadások  's  fordításokban  jelentek  meg.  Mély
vizsgálatokba  nem  ereszkedik  le  Ch.,  az  igazat  s  történeti  hűséget  alája 
rendeli  az  aeslheticai  hatásnak,  's  az  a'  czélja,  hogy  a1  régi  Görögni  szag
ban  lelje  fel  az  ujat  's  az  állal  Homerus  históriai  és  geographiai  valósá
gá t  megalapítsa. 
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C H E Z Y ,  1.  A n t a l  L  e  o  n  a  r  d,  a1  sanscrit  nyel?  és  liter  árura  pro
fessora  a'  párisi  collégé  royalban  ,  melly  tanitószéket  neki  's  érette  al
kotta  XV1I1.  Lajos ,  egyszersmind  a'  királyi  (nemzeti)  könyvtár  conser
vatorainak  egyike,  1773  született  Parisban.  Persa  nyelvből  forditá  e'  köl
teményt  „Meinun  és  Le i l a , "  a'  ganseritből  ezen  episodiont  „Yajuadat
ta  halála."  (1814).  2.  H i t v e s e ,  szül.  Klencke  ,  He  I m i n  a  név  alatt 
esmeretes  német  költöné,  1783ban  szül.  Berlinben;  anyja ,  maga  is  köl
tené ,  a'  hires  K*R*CHIN  (1.  e.)  leánya  volt.  Helminát  gondosan  nevelék 
's  10.  észt.  korában  merő  gondosságból  valami  Hastfer  úrhoz  adák  férj
h e z ,  kinek  pénzén  kiviil  kevés  jó  tulajdoni  lehettek,  mivel  egy  év  múlva 
már  felbomlott  a'  házasság.  Mme  Genlis,  ki  ekkor  több  kivándoroltak
kal  együtt  Berlinben  lakott,  magához  vévé  ez  ifjn  kültűnét,  ígérvén,  hogy 
róla  gondoskodni  fog.  Igy  jutot t  Helmina  Parisba  1802,  holott  ismét 
a'  büszke  's  metsző  aszony  gondoskodása  nem  volt  olly  szelid  's  olly 
anyai,  mint  várhatá.  í»chlegel  Frid.  házánál  esmerkedett  meg  Chezy  urr 
r a l ,  kivel  1803  egybekelt  's  őt  utóbb  két  fiúval  ajándékozá  meg.  Azon
ban  1810  elválván  férjétől  önkényt  s1  békevei,  Németországba  visszatért, 
követvén  őt  gyermekei,  's  minekutána  Coloniát,  Ber l in t ,  Dresdát  hn
zomosabban  l a k t a ,  most  Bécsben  's  vidékén  él.  Chezy  asszonyság  már 
Parisban  tetemes  részt  vett  a'  honjával  való  tudós  közösülésekben  s'  j e 
lesen  a'  Cottatól  kiadott „Framőiiicke Wliscelien''  cziniii  folyó  Írásnak 
ő  vala  kezdője  'salapitója.  Az  1813ki  szabadságviadal  lelkesedésre  gyuj
tá  kebelét  's  német  vitézei  között ,  jelesen  a'  sebhedtek  körül  nagy 
gonddal  j á r t ,  nagyobbal  t a l án ,  mint  ezt  a'  világ  a'  gyengéd  asszony i
síignak  megengedi.  Mint  költönét  élő  vágytársnéji  között  talán  egy  sem 
előzi  meg  a'  dalban,  's  hogy  lelke  magasabb  szárnyalatokra  is  képes 
"Die drei tveissen Itnsen"  czimü  hőskölteménye  mutatja.  Novellájit  job
bára  elmés  találmány  s'  csinos  kivitel  ajánlják.  Legtetemesb  darabja  e 
nemben „Emma"  „válogatott  Í rása i "  között  (Heidelberg  1817.  2  k.) 
Weber  „Euryanthe"jához  is  a'  textet  ő  adá.  —/— 

C H I A H K K R A  (Gabbriel lo) ,  olasz  Pindarus  és  Anacreon,  a '  mint 
földijei  hiják  ,  Savonában  szül.  1552.  Atyját  még  világra  lette  előtt  el
vesztvén  ,  9  esztendős  kora  olta  nagybát j ja ,  atyjának  tes tvére ,  vezette 
tanulásaiban  a'  romai  sapienzaban.  A' gyermek  gyenge  alkotású volt,  de ben
ne  a'  lélek  csupa villám  's  a' versenytánulás  eszével  együtt  testét  is  edzette. 
20 esztendejében  a1  szép  tudományokat  és  philosopluát  elvégzé.  Leginkább 
nyitotta  kebelét  Paolo  Manuzio  és  Speron  Speroni,  kik  tanulótársai  voltak, 
társalkodása,  főképen  pedig  Muretus  leczkéji.  Bátyja  halálával  Cornaro 
cardinal  szolgalatjába  l épe t t ,  de  néhány  esztendő  múlva  megsérti  egy 
romai  nemes,  ő  bosszút  áll  rajta  's  Komából  takarodnia  kell.  Azolta  szü
letése  városában  minden  hivatal nélkül,  középszerű  jövedelmeiből  élt  egész 
85  esztendős  koráig.  Költői  lelke  későn  villana  f e l ,  és  még  is  ifjúi  hév 
merészségeivel.  Házasságra  is  csaknem  50ik  esztendejében  adta  magát. 
A1  poesisnek  majd  minden  nemében  vannak  Í rása i ,  de  ő  neki  is  csak  egy 
két  osztály  ada  inkább  dicsőséget,  mint  más  költőknek.  Hősi  versezete 
van  öt:  „/>' Itália /iberata", „ÍJ Amadéidé"  ,  , ,L« Firenze*1, „II Fo
re»<«",  „ / / líuggiero'',  azonban  ezeket  ma  senki  sem  olvassa.  A'  tüzes 
elmék  ,  mondja  azokról  szóltában  Ti raboschi ,  kevesebbé  szerencsések  a' 
rendes  eliakást  kivánó  nemekben.  Így  van a'  dolog „Erminia"  czimü  szomo
rú  ,  igy, „Amnre sbandilo", „II Itallo delíe Grazié', „Orizia", II pi
anto di Orfeoíí, „La pielit di Cotmo1', „l'olifemo gelosoií  és  , , / / rapi
menlo di Cefalo'1  nevű  énekes  játékaival.  Pásztori  dramáji  : .^Alcippo"; 
.,Gelopeaíí  és „WIeganiraír  sem  emelkedtek  hírre.  Költői  levelei,  mel
lyekben  Horatius  vala  mustrája,  már  velősebbek  ezeknél  is  megint  mele
gebb  szelleműek  lantos  versei.  Dithyrambus  és  dal  ,  hymnus  és  madrigál 
remekelte  folyt  ki  hevéből.  Majd  já l sz i ság ,  majd  fenlebegés  tehát  ha
talmának  köre.  Az  a ' f o n ó  indulatja,  melly  ezeket  előteremti,  Pindaru
son  és  Anacreonon  akada  fen  legesleginkább  ,  az  elsőbbhöz  már  ifjú  kora
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ban  vonszódott.  'S  mikor  a1  megérett  férjft  még  gyúló  érzéssel  annak 
szárnyala  fel  világába,  érzeni  kezdet te ,  hogy  neki  az  olasz  nyelv  adilig 
megállított  szabásain,  verselése  nemei  korlátozásain  keresztül  kell  ronta
nia.  Ezért  nem  boldogult  az  öszvecsiptető  sonettóval,  ezért  alakita  ma
gának  uj  schemát  :  „Vagy '  ugy  leljek  uj  v i lágot" ,  szokta  mondani  „mint 
földim,  Colombo,  „vagy  hullámok  között  legyen  halálom."  Miért  hagyá 
el  Pet rarca  ú t já t ,  előadja  rövid  önéletírásban,  mellyben  magáról  mindég 
a'  harmadik személyben  s/.óll:  L á t t a ,  úgymond,  az  olasz  költök  félénksé
g é t ,  melly  miatt  véteni  nem  mernek,  's  azért  ő  ujitásokru  vágott.  Követ
te  a'  rimelésben  Danté t ,  ki  e'  helyet t ; Fetunte, Orizzonle  így  is  inert 
r ímelni , Felon, Orizzon.  Ira  canzonét  stropheval  és  epodussal,  mint  a' 
G ö r ö g ,  hazaisitott  görög  szépségeket,  eggyé  húzván  két  szó t ,  a'  mi  az 
olasz  költőknél  eddig  ritkán  tör tént ,  mint; „Oricrinita Fenicelí  és  „ r í e 
caddobula aurora."1  Vigyázó  ésszel  kellé  ezt  neki  tenni ,  mert  olasz  föl
dijei  javalják  merészségeit ,  azok  is  pedig  nagyon  féltik  nyelvek  szelle
me  elfacsarását.  Salvini  azt  itéli  Theooritus  fordítása  élőbeszédjében: 
Pindarus  magas  mivoltát  és  Anacreon  enyelgéseit  csak  Chiabrera  fogta 
fel  j ó l ,  's  azok  fogását  rejtett  mivészséggel  okosan  tudta  az  olasz  nyelv
be  ugy  belejátszani,  hogy  nem  marada  r a b ,  hanem  önnönéből  teremte  ki 
szépet.  Chiabrera  neve  tehát  mint  olasz  Pindarnsé  és  Anacreoné  jár ta 
be  az  olasz  ha tá roka t ,  főurak,  berezegek  hittak  egymás  után  magokhoz. 
A'  költő  m e n t ,  de  feltételből  mindeniknél  csak  kevés  ideig  mulatott.  Es 
mérte  a'  nagy  urak  kénye  változásait.  Elfogadta  I.  Ferdinánd  és  II.  Cos
mo  toscanai,  Károly  Immánuel  savoyai,  Vincenzo  Gonzaga  mantuaí  her
czegek  és  VIII.  Orbán  ajándékait,  magánál  azonban  egyik  sem  tartóztat
hatta.  Lantos  verseinek  több  kiadásai  között  a'  romai  1718  legtisztáltabb. 
De  a'  velenczei  1757  bővebb.  Nagyon  dicséri  leveleit  is  Tiraboschi. 

Ub'brentei Gúbur. 
C H I A R A M O N T I ,  nemzetségi neve  VII.  Pins  pápának,  melly  'a  mi

vészség  barátjainál  mindég  tiszteletben  fog  állani  azon  bnzgoságéit, 
mellyel  ó  az őskor  remekeit  gyűjtögette.  E'  nevet  viselik  most  a'  Vatican
nak  több  felséges  gyiiteményi,  nevezetesebbek  :  a'  régi  romai  's  görög 
statuák  's  basreliefek  60  gyűjteménye;  Canova  ügyelése  alatt  a'  miisenni 
PioClementinummal  határos  szálában  állitattak  fel.  Továbbá a ' romai  's  gö
rög  felírásoknak  számos  's  egész  Európában  mindeddig  páratlan  gyűj
teménye.  Ezeket  Marini  Gaetan  a'  pápa parancsolatjából  a'Vaticannak  egy 
hosszít  folyosóján  a'  falba  szerkezteié  be.  Végre  Chiaramontiról  nevezte
tik  a'  pompás  könyvtár,  mellyel  Zelada  cardinalis  halála  után  XII  Leo  a' 
Vaticant  bővítette.  S. M. 

C H I A R I  (Pie t ro) ,  termékeny  olasz  vigszeszü  költő  ' s  romániró, 
Presciában  szül.  a'  IS.  század  elején.  Tanulása  végeztével  Jesnitává  lett, 
de  hamar  világi  papnak  álla  ki  's  ugy  élt  függetlenül,  egyedül  tudomá
nyos  világának.  Kzen  ti tulussal:  A'  tnodenai  berezeg  udvari  költője,  Ve
lenczébe  telepedett ,  hol  10—12  esztendő  alatt  00  vígjátéknál  többel  hal
mozta  be  az  ottani  játékszint.  Goldoninak  versenytársa  volt ,  de  a'  kö
zönség  a'  pálmát  amannak  adá.  Versekbe  szedett  darabjai  10  kötetre,  a' 
prosában  írottak  négyre  vastagodtak.  Volna  találmányosság  játékaiban, 
látszanék  berniek  mivészi  elrendelés,  de  e rő ,  de  elevenség  és  comicai 
ébredezés  nem  kapta  ki  azokat  fáradtan  ntászdogaló  piperéjikből.  A ' sze
gény  udvari  költő  tragoediával  is  néggyel  iparkodott  siránkozókat kapni — 
és  senki  sem  sira  munkájin!  Számos  románjai,  mint: „IAI giuocatrice di 
lottó'1; „La ballerina onoratai ; „La canlatrice per disgrazia",  szo
baleányi  világban  lorogtak,  mert  annak  tárgyain  nem  emelkedének  felül. 
Chiari  nem  esmeré  a'  sziv  mélyeit.  Így  tőle  ezek  i s : „Lettere scelle^; 
„Leltere scrilte da donna di senno e di spirilo per nmaestrumenio del 
síin amante""  és  . ,Let tére filatoficheV,  csak  önmagát  mitlattathaták,  mikor 
azokat  irta.  Hajló  korában  Hresciábn  tért  's  ott  1787  vagy  88ban  mene 
által  c1  neki  dicsőiden  világból  égy  számára  jobb  világba. ÍJ. O. 
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C  H  I,A  a  n  se v R  n,  1.  S Í Ü Í K Í !  M  i  v  és  V  11.  X  c  ii  o  M  Á  r.  y. 
C H I F K K K .  1)  neme  a'  titkos  Írásnak,  mellyel  főképen  a'  diplomá

ciai  ágensek  udvaraikkal  levelezni  szoktak.  Az  Illyés  írásmód  elejéntc  sok
féle  ,  kulcsa  mesterkélt,  formája  bonyolódott  volt,  de  czéljának  épen  nem 
felelt  meg,  minthogy  abban  állván  a/,  egész  titok  ,  hogy  a'  szokott  hetük 
helyett  más,  de maradandó'a  meghatározott  értékű  betűk, jelek,  vagy  czif
írák  (chiffres  :  számjelek,  innen  a 'nevezet)  vé te t tek:  a'  lefejtés  nem  volt 
nehéz.  (L. C I M  I R K H Í J T É S . )  E'  helyett  most a'  sokkal  egyszerűbb  's  még 
is  biztosabb  CHIKERB  QUARRK  (1.  e.)  vagy  chiffre  indéchifl'rable  van  szo
kásban.  2)  Így  nevezik  azon  egymásba  font,  többnyire  páros  betűket, 
mell)ékkel  a1  könyvárosok,  könyvnyomtatók,  levélírók,  kereskedők,  pe
csétinetszők  's  egyebek  névjel  gyanánt  élni  szoktak,  's  melly ékhez  rend
szerént  a'  kereszt  's  vezeték  név  2—3  kezdő  betüji  vétetnek. 

CH  I  F * ' R E  K EJ  TK  s  ,  a '  titkos  i r á s ,  jelesen  a'  chiffreirás  (1.  C H J F 
I'RK)  értelmének  magából  az  ugy  irt  darabból  kifejtése.  Nem  minden  tit
kos  irast  's  nem  minden  chiffret  lehet  így  lefejteni.  Ez  csak  akkor  sike
r ü l ,  midőn  az  irás  egyes  ,  önkény szerént  választott ,  de  maradandó  érté
kű  betűjelekkel  történik  's  különben  a'  szokott  írásmódtól  el  nem  tér . 
Illyenkor  1)  legelébb  is  a'  magánhangzókat  kell  keresni ;  a'  mi  így  esik 
meg.  Kiir  a1  fejtő  minden  két  betűből  álló  szót  's  ki  minden  ugy  elvá
lasztottál ,  bogy  a'  szó  két  első  betűje  maradt csak  a'  sornak  végén,  vagy 
a'  két  utolsó  ment  csak  által  az  uj  sóiba;  egyike  mind  ezeknek  kétségkí
vül  magánhangzó.  Ide  lehet  venni,  ha  gyaní tható,  hogy  magyarul  van  a' 
darab,  áltáljában  mindenik  szó  első  két  betűjét,  minthogy  nálunk  az  ide
genből  vetteket  kivéve,  kevés  szó  kezdődik  két  mássalhangzón.  E'  gyűj
teményből  azután  kikeresi  a1  legtöbbször  előjövő  nyolezat ,  vagy  csak  a' 
leggyakorahb  ötöt  ( « , e, i, o, u,)  ^s  meglátja,  ha  fordul  e  minden  szó
ban  legalább  egy  ezen  jelek  közül  e lő ,  különben  a'  magánhangzó  még 
nincs  mind  kiszedve  's  azt  a'  gyűjteményből  pótolni  kell.  2)  Ha  már  meg
vannak  a'  magánhangzók,  azt  kell  k i tudni ,  mellyik  mi  köziilök.  Erre 
nézve  felteheti  a'  fejtő,  hogy  a1  melly  kettő  az  írásban  legtöbbször  elő
fordul,  azoknak  egyike a,  a'  másika e,  mellyekkel  azután  a1  legrövidebb 
szókban  s  a'  szók  végtagjain  tapogatódva,  legelébb  is  a'  nyelvnek  nyo
mára  jó,  's  ha  p.  o.  ugy  találná:  hogy  az  a'  magyar:  ekkor az  «% ez, az, 
és, is, ki, hogy, de, melly,  's  több  illyesekből,  ugy  szinte  a'  leggya
koribb et, ot, lőtt, nuk, vek, ok, ak, os , lúg, ség,  'sat.  végtagokból 
könnyű  lesz  neki  nem  csak  az  ezekben  előforduló  többi  magánhangzót,  ha
nem  a'vélek  lévő  mássalhangzókból  is  néhányat  legalább  eltalálni.  3)  Egy
néhány  eltalált ,  vagy  csak  hihetőleg  eltalált  betűvel  is  próbát  lehet  ten
ni  az  egyes  rövidebb  szavakon,  melly ékben  azok  előfordulnak;  midőn  az
után  egy  jel  a1  másik  nyomára ,  egy  lefejtett  szó  a1  másik  következetére 
vezethet.  Egyébiránt  szem  előtt  kell  tartani  a'  nyelvnek,  melly et  felve
szünk  vagy  sejtünk  sajátságait ,  mellyek  szerént  abban  ez  vagy  amaz  a' 
beiü  előjőni  szokott.  Így  a'  magyarban  nem  fog  a'  fejtő  egy e  betűhöz  a1 

szóban at,  Kt  keresni ,  sem  viszont o  v a g y a  betüböz e, ii  nem  járul
hat ;  —  b,  g,  z,  1,  m  után,  szó  elején,  nem  jő  mássalhangzó;  két  bet  uja 
szóban  nincs ez,  nincs zs;  — g y , 1y, ny  betűk  egymás  után  két  szótagot 
nem  kezdenek,  sem  a'  többtagú  szó  végén  kettőzve  nem  állanak,  'steff. 
Azonban  látni  való,  mennyire  nehezülhet  az  illyes  lefejtés  már  csak 
az  által  i s ,  ha  a'  szók  nincsenek  elközölve.  Sikeretlen  marad  a1  fejtő  igye
kezete  o t t ,  hol  egész  szókönyvek  vétetnek  a lapul ,  mellyekben  egyes 
szók,  sőt  apróbb  mondások  is  egyes  számjelekkel  vannak  kijegyezve  's 
talán  még  ezek  is  ugy  intézve,  hogy  a'  számok  sora  nem  követi  a'  szók 
ábéczesorát  's  az  értékes  számok  közé  üres  vagy  értéktelen  számok  is 
(vonvaleiirs')  vegyittetnek.  Különben  i s ,  miolta  a' chiffre quarré  inkább 
ke le tbe jö l t ,  a'chiffrefejtés  ezen  theorihja  nem  alkalmazható. 

C H I F F R E  Q U A R R K  v.  c h i f f r e  i  n  d i ch  i  f f r a b l e  a'  most  legszo
kat tabb,  mivel  legkönnyebb  's  még  is  legbiztosabb  titkos  irámőd  ,  melly
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nek  ezen  tulajdoni  abban  alapulnak,  hogy  itt  valamel'y  önkényes,  semmi 
belső  okból  ki  nem  t a l á lha tó ,  puszta  emlékezetben  is  megtartható 'a 
akárhányszor  könnyen  ráltozbató  kulcs  után  a'  szokott  betűk  helyett  mas 
és  mindég  más  betűk  iratnak.  K'  c ie l ra  a'  következő  tábla  használtatik, 
mellyben  az  ábécze ['a  e'  könyvben  is  a'  lap  szűke  miatt  a'  latáu  ábé
cze)  ugyan  annyiszor  iratik  maga  a l á ,  a'  hány  betűje  vau ,  az  első  sort 
egyel  kiebb  kezdve  : 
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Tegyük  például,  hogy  két  levelező  kii/.int  ez  a'  megalakított  kulcs: 
l ' u s u i i ,  ' s  eine/.  ezt  akarja  amannak  irui  :  e g y e z z e l e k ;  az  m o s t 
k o r a :  ezt  ő  a'  kulcs  első  betűjén (p)  lefelé  's  az  írandó  szó  első  betűjén 
(ej  befelé  menve,  u  betűn  fogja  kezdeni ,  mellyen  t.  i.  a ' k é t  sor  egy
mást  keresztül  metszi,  's  igy  haladva  a'  következő  betűkkel  irui  :  UVTsnp 
sntyqofdgkzhgo.  —  Látni  való  ebből  ,  mikép  kell  az  irást  ugyan  azon 
kalocsai  kifejteni,  de  egyszersmind  az  i s ,  hogy  ezen  kulcs  nélkül  annak 
lefejtése  csaknem  lehetetlen.  —t— 

C  H 11, K  ,  (hibásan  Chili)  vagy  a1  .nint  kiniondatik ,  Csi le ,  egy  a'  d. 
sz.  24 '  20'tól  a'  43°  5(/ig  kiterjedő  keskeny  parti  tájék  a'  Cordille
l'ák  déli  oldalán  Délamerikában  's  az  uj  világnak  a'  természettől  leg
szebb adomány  okkal  leggazdagabban  megajándékoztatott  tartománya.  1(),(>|2 
nsz.  infdön  900.000  lak.  van ,  kik  közt  80,000en  spanyol  eredetűek 
's  580,000en  lndius  íideles.  Ezeken  kívül  még  'Í0,000  független  Imiios 
bravosok  is  laknak  benne.  A'  lakosokkal  megtelepített  föld  300  geogr. 
inf.  hosszú,  10—90  széles  és  csak  5548  n.mf.  kiterjedésű.  Chilének  hatá
r a i :  kel.  Tucuinaii  ,  Cnjo  (melly  kel.  Chilének  is  neveztetik  's  a'  lulaj
donképen  vett  Chiléiül  az  Andesek  láncza  állal  választatik  elj  ,  és  l 'ata
gonia;  délre  Magellan  tartománya;  ")  "g .  a'  déli  tenger;  's  éjsz.  l 'eru. 
Magasabban  vagy  alacsonyabban  fekvésének  hármas  lépcsőjihez  képest 
három  természeti  részre  oszlik,  u.  m.  hegyesre,  melly  részszerént  magas 
hegyekkel  boritolt  kősziklákkal  s  mélységekkel  teljes  puszta,  részszerént 
pedig  termékeny  völgyekkel  diszlő  tájék  ;  középsőre  ,  melly  nagyobbré
szént  t é r ;  és  alacsonyan  fekvőre  vagy  parti  tar tományra ,  mellyet  42 
folyó  öntözte  's  az  Andesektől  lenyaló  völgy  hasit  keresztül.  16  tűzoká
dó  hegye  és  a'  gyakori  föld  indulások  ,  mellyek  1822  és  1824  igen  nagy 
pusztításokat  t e t t ek ,  sokat  alkalmatlankodnak,  hanem  csak  az  Andes 
nyűg.  részében,  mivel  a1  keletiben  esmeretlen  a'  földindulás.  Hegyek
ről  's  tengerről  fuvó  szelei  mérséklik  a1  hévséget,  a'  honnan  Chile  le
vegője  épen  olly  egészséges,  mint  a'  millyen  szelid.  Földje  olly  termé
keny ,  hogy  középső  részében  csak  közönséges  aratáskor  is  1  gabona 
szem  (iO—70,'s  a'  tengernél  40—50  szemmel  jutalmazza  meg  a'  reá  lordi
tott  fáradságot,  a'  honnan  Chile  üélamerika  gabonájának  nézetik.  Leg
bujább  a1  plántai  élet  az  Andesek  völgyeiben  ,  hol  mintegy  200  neme 
van  az  orvosi  erejű  pláutáknak.  Legszámosabb  benne  a'  k"kospálma. 
Minden  európai  növevények  is  haszonnal  plántáltatnak  álial  Chilébe.  Az 
állatok  honi  nemei  közt  leginkább  haszonvehetők  a'  vicogna  és  guanacir. 
Az  európai  állatok  felülmúlják  itt  nagyslgokra  és  jóságokra  nézve  a' 
mieinket.  Tengeröblei  's  folyóji  felette  gazdagok  hallal.  A'  Chiloeszige
teknél  sok  tőkehal  fogatik,  a'  partokon  czethalat  is  fognak.  Vannak  sok 
megehető  héjas  állal  jai  "s  tengeri  férgei  is.  Mérges  állatok  nem  találtat
nak  benne,  's  pugi  nevű  ragadozó  állatja  is  csak  a'  szelid  állatoknak  ár t , 
az  emberekre  nézve  ellenben  nem  veszedelmes.  A1  bogarak  világa  kiilömb
félé.  Legszebb  és  legnagyobb  pillangók  találtatnak  benne.  Selyembogár
tenyésztés  csak  rövid  idő  olta  űzetik.  Legfontosabb  ásványokkal  való 
gazdagsága.  Csaknem  mindenik  hegyében  van  arany,  melly  a'  folyók 
fövényei  közt  is  találtatik.  Bőven  van  ezenkívül  reze  és  ezüstje  ,  vasa, 
egérköve,  büdös  köve,  czinkje  és  kénesője,  valamint  sója ,  ásványos  föld
je i ,  mesze,  márványa,  drága  kövei  is  —  ösi  lakosai  közül  a  szabad
ságot szerető  ARAUC*\OK  (I.  e.)  és  l'uelchik  legveszedelmesebb  szomszéd
jaik  a'  Spanyoloknak  ,  kik  az  Indusok  közt  csak  Valdivia  várát  "s  kikö
tőjét  bírják.  A'  tartomány  2 részből  á l l :  a'  Spanyolok  által  meg  hóditia
tott  része  most  egészen  a'  köztársaság  hatalma  alatt  van  ;  ellenben  az 
Indusok  alatt  lévő  része  még  független;  itt  fekszik  az  éjszakra  eső  Bio
Bio  's  a'  délen  folyó  Gallacallay  közt  az  Araucanok  földje,  líz  a'  nép 
megtartotta  szabadságát  ,  a'  vitéz  Valdivia  spanyol  vezért  s  Chile  fi
fedezőjét  és  meghódítóját  (1541)  Tuknpelnél  megvervén,  elfogván  és 
agyon  vervén.  Ezen  nevezetes  osatáh.m  egy  Laittaro  nevű  ift  oszt.  itjti 
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mentette  meg  hazáját  a'  Spanyol  járomtól.  Csak  hamar  ezután  a'  Yaldivis 
után  következett  spanyol  vezéren  ,  a'  tapasztalt  Viilagranon  is  ,  győze
delmeskedett  Lau ta ro ,  hanem  a'  harmadik  ütközetben  elesett  20  észt. 
korában.  JSire  's  neve  még  most  is  e'l  a'  nép  dalaiban.  —  Chilének  Spa
nyolok  alatt  lévő  része  1810ig  főkapitányság  volt;  hanem  Sept.  10  fegy
vert  fogott  szabadságáért  's  Jan.  I.  1818  magát  függetlennek  kiáltotta  ki. 
Chiléhez  tartoznak  :  a'  köztársaság  által  1825  elfoglaltatott  Chiloeszi
getek  ,  egy  3000uél  több  szigetekből  álló  csoport  Chile  partjain,  több
nyire  kősziklákkal  fedettek,  öszveséggel  172  n.  mf.  foglalnak  e l ,  mel
iyeken  70,000en  laknak,  kik  baromlartás  ó l ,  fakereskedésből  és  halá
szatból  élnek  ;  továbbá  Jüan  Fernandez  termékeny  kósziklás  szigete, 
mellyen  Selkirk  Sándor  skót  fi  1703—8  tartózkodott  (I.  HOKINSOX).  1821 
olta  ide  szálittatnak  a'  chilei  statusfoglyok  és  a1  gonosztévők.  Chilének 
fővárosa  S.  J a g o ,  mellyben  a'  kormányszék  van ,  45,000  lak.  's egy 
universitassal.  15  mfre  fekvő  Valparaiso  nevil  kikötőjéből  (15,000  lak.) 
nevezetes  kereskedést  üz  Limával,  Acapulcóval,  BuenosAyressel  és  Pa 
raguayal.  Kivitetnek  Chiléből:  gabona,  bo r ,  pá l inka ,  zs i r ,  faggyú, 
kordován,  vicuíía,  ló  'sat.  A'  chilei  köztársaság  szövetséges  status  és  3 
statusból  á l l ,  u.  m.  Coquiniboból,  S.  Jagoból  és  Conceptionból.  A'  con
gress  S.  Jagóban  tartja  illéseit.  1823  választatott  vezérének,  Freyrenek, 
hivatalát  le  kellett  tennie  's  helyette  Pinto  Fer.  Ant.  oberster  nevezte
te t t  k i .  Erre  a'  congress  a'  polgári  alkotmányi  törvényt  Valparaisoban 
Aug.  6.  1828  elfogadta.  E'  szelént  Chilének  2  kamarája  van:  u,  ni.  a' 
sonatoroké  és  követeké.  A'  végrehajtó  hatalom  a'  főkormányozó  kezé
ben  van.  1824  jövedelme  797,122,  költsége  917,384  's  adóssága  London
ban  10  mii.  for.  tett .  Hadi  ereje  S400,  polgári  katonasága  20,860  főből 
'»  tengeri  ereje  12  hajóból  állott.  Keleti  Chile  vagy  Cujo  délen  erdős  és 
hegyes,  éjszakon  pedig  tér  posványos  tartomány  's  a*  plntai  köztársaság
nak  provinciája.  10,000  n.  mf.  fekszik  's  ide  nem  számlálván  a'  vad  népe
ke t ,  50,000  lak.  ran.  Fővárosa  S.  JuandeFrontera  19,000  lak. L—ú. 

C H i M A SÍI u  s,  C H I I H S I ' Á K .  AZ  a'  vélekedés ,  hogy  a'  Messiás 
egy  ezer  esztendeig  tar tó  's  mindenféle  örömökkel  's  gyönyörökkel 
bővelkedő  országot  állitand  fel  a'  földön  ,  a'  Zsidóknak  a'  Messiás  felől 
táplált  reményeikből  származott.  Ezen  remények,  mellyeket  a'  propheták 
támasztottak  's  neveltek  's  a'  babiloni  fogságban  és  fogság  után  szenvedett 
nyomorúságok  és  a'  nyomorúság  által  nevekedő  nemzeti  büszke  érzések 
mind  nagyobb'nagyobb  mértékben  szükségesekké  lettek,  Jézus  idejében, 
különösen  a'  Romaiak  nyomása  által  naponként  elevenebbekké  's  testied. 
bekké  levének.  ( L .  M E S S I Á S . )  Jézus  ugy  lépett  fel  mint  a'  régen  várt 
Messiás  's  vallását  ugy  hirdette  k i ,  mint  az  ótestamentomi  propheták  jö 
vendöléseinek  's  Ígéreteinek  bételjesedését.  Azon  világos  magyarázatja, 
hogy  ő  nem  világi  ,  hanem  lelki  országot  az  igazság  és  jóság  terjesztése 
végett  akar  felállítani,  's  az  apostoloknak  azon  egyenlő  érteimii  tudomá
nya,  hogy  tartós  boldogságot  csak  egy jobb  világban  lehet  reményiem',  nem 
tartóztathatott  vissza  némelly  első  Keresztényeket  azon  bal  vélekedéstől 
melly  szerént  azt  h i t t ék ,  hogy  Jézusnak  az  apostolok  által  igért  másod
rendbeli  eljövetele  már  a'  földön  nem  sokára  megfog  történni.  TS  ehhez
képest  Jézusnak  jövendő  boldogságáról  szóló  minden  ígéreteit  ezen  hitek 
's  reménységek szerént  csupa  világi  boldogságra  magyarázták.  A1 Zsidókból 
lett  Keresztényeknek  efféle  reményeikkel  nem  sokára  öszveelegyedtek  a' 
Pogányokból  ett  Keresztényeknek  azon  képzeletei,  mellyeket  'költójiktól 
ifjnságokisaa  egy  arany  idő  felől  beszittak.  Ezen  reményeiket  pedig  '» 
egy  bizonyos  arany  idő  válását  még  inkább  nevelte  az  a"  szorongattatás, 
mellyben  a  pogány  fejedelmek  alatt  voltak.  Nemcsak  az  eretnek  Ceu'n
t h u s ,  hanem  még  az  igazhitűeknek  tartatott  tanítók  i s ,  p.  o.  Ilieropolisi 
Pap ias ,  l renaeus,  Jt ist in,  a '  mar ty r ,  ' s a t .  gyönyörködve  és  sokszor  elő 
hozzák  azzal  a'  különbséggel,  hogy  a'  sz.  atyák  lelkiképen  magyaráz
zák  az  ezeresztendei  ország  dicsőségét.  Az  ők  vélekedése  szerént  az 
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abban  ál lot t ,  hogy  ennek  kezdete  előtt  a"'  nyomorúság  legfőbb  grátt;e*iv 
hág,  de  azután  a'  romui  birodalom  elpusztul  '»  annak  omladványaibol • 
dolgoknak nj rendje fog származni , mellyben mind az akkor élő hívek 
kimondhatatlanul boldogok lesznek , mind pedig a* megholt hívek is ezei 
boldogságban részesülés végett feltámadnak; minden gabonakalász ti* 
ezer szemet, minden gabonaszem tíz font lisztet a d , minden szőlőtő sol 
millió akó bort 'terem, paradicsomi ártatlanság a ' legnagyobb testi '» lel 
ki gyönyörökkel egyesül , az Istenfélők a' hitetleneken tökéletesen gyí 
zedelmeskednek 's lakások az új Jerusaleniben lesz, nielly csuda dicsőség 
gel 's pompával ékeskedve fog az égből leszálani, hogy nekik szálast a<i 
jon. Hogy ezen ország ezer esztendeig tartand , annak hívesére a1 U
remtésnek Moses által irt történeteiből vettek okot. Minthogy a' terem, 
tésnek ott leirt történetét ugy nézték , mint a' világ viszontagságainak 
's változásainak példázatját , 's minthogy a' 90ik zsoltárból azt következ
tették , hogy az Isten előtt ezer esztendő a n n y i , mint egy n a p , a' te
remtés hat első napját ugy vették mint a' földi munka fáradság és nyo
inoruság hat ezer esztendejét 's a' hetedik napot, a' nyugalom napját, a' 
Krisztus ezeresztendei országául magyarázták. A' Gnosticiisok, kik min
den testiséget megvetettek, ellenségei voltak a' chiliasmusnak, men
nél buzgóbban védelmezték azt a 'Montanisták p. o. Tertt i l ian, annál gya
núsabbá tették az igazhitűek előtt. Az alexandriai bölcselkedő oskola, 
különösen Origenes, már a' harmadik században ollyan okokból kelt
ki ellene, mellyek a' keresztény tanítóknak iegnagv obb részét meggyőz 
ték. Ezek között Lactantiis volt az utolsó vajamennyire nevezetes, ki 
még chiliasmusról szólott, üzen álmok a1 keresztény vallásnak a' romai 
birodalomban uralkodóvá létele altat u' köz népnél is elvesztetlek kicsi
nyenként minden hitelt , minthogy azon gyózedeleninek, szabadságnak és 
bátorságnak, mellyet az ezeresztendei ország Ígért , a' Keresztéinek 
már valósággal birtokában voltak. Az ötödik századtól fogva az an j a 
szentegyház a1 chiliasmust egyéb zsidó mesékhez számlálta 's kárhoztat, 
ta. Az a' környülmény, hogy némellyek az ítélet napját Krisztus születése 
után ezeredik esztendőben vár ták , csak kevés ideig adott neki egy kis 
fontosságot 's a 'keresztes háborúkban támadott efféle remények is, mint
hogy a' dolog kimenetele által nem valósittattak meg, hamar elenyészlek. 
A' reformatio idejében a' chiliasmus annyiban uj életet n y e l t , minthogy 
az azt ábrázoló képek a' pápa hatálmának akkor várt elpusztulására 
igen reá illettek. Mindazáltal csak némelly eszelősebb felekezeteknél 
talált hitelt , millyenek az Anabaptisták és egyes theosophicus ábrán
dozok a' 16 században nagy számmal voltak. A' Franeziaoiszagban 'a 
Angliában folytatott vallásbeli háborúk alkalmával az üldöztettek a' Chi
liasták álmodozásaiban kerestek enyhülést és vigasztalást, 's ezekre vete
medtek a' Pápisták között is a' Mysticusok és Quietisták is , 's a' Luthe
ránusok között a' 30 észt. háborúban és hábaru után találkoztak a' chili
asmusnak legbuzgóbb 's tudósabb barátjai. Legtovább mentek ezeknél e' 
részben a' W eigeliantisok és Petersen követőji; de a' 18 század közepéig 
még sok egyéb különben józan theologusok között is fentartotta a' chilias
mus áímait az a' környülmény, hogy nagyon kedves foglalatosság volt a' 
propheták 's különösen az Apocalypsis jövendőléseit feszegetni 's minden
félekép magyarázni. Minthogy a' chiliasmusnak bölcselkedési okokkal tá
mogatása, mellyet két angol tudós, Burnett Tamás és Whi s ton , próbált, 
az igazhitűeknél nem talált kedvességet , némelly apocalypticusok, kik 
között Bengel egy saját oskolát formált , abban fáradoztak, hogy legalább 
az időt, mellyben Krisztus ezeresztendei országa kezdődnék, mesterséges 
számlálások által meghatározhatnák. Bengel ezen országnak két ezer esz
tendeig tartást tulajdonított 's kezdetét Krisztus születése után 183Cra 
tet te . Mig ennek tanítványai képzelődéseket a' Kisztus ezen országának 
testi gyönyörökkel teljes leírásán legel tet ték, Lavater és Jung SÍtiling 
még gazdagabb képzeményekkel , de kevesebb tudománnyal és vigyázás

1f* 
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sal  terjesztettek  követójik  között  egész  a'  19ik  századig  hasonló
álmadozásokat.  A'  képzelődésnek  csudaszeretó  csúfos  játékai  között 
a'  cliiliasmusnál  kevés  van  haszontalanabb  's  egyszersmind  veszedelme
sebb  ;  mert  az  a'  íenálíó  remi  ellen  lá/.aszl,  az  együtt  élő  emberek  iránt 
gyűlölséget  gerjeszt  's  egyfelől  senkivel  és  semmivel  nem  gondolást, 
másfelől  lelki  kevélységet  plántál  a'  szivekbe.  Ugyan  azért  nem  leket 
fájdalom  nélkül  látni  ,  hogy.  az  obsciirantismus  és  szenteskedés  társasá
gában  imitt  amott  mai  napon  is  chiliasniusi  álmodozások  mutatják  magokat. 
h K.J. 

C H I M Á K R A ,  mesés  szörnyeteg  oroszlányfúvcl  kecsketesttel ,  sár
kányfarkkal  és  tűzokádó  torokkal ,  melly  Ujcia  virányait  pusztitá  '» 
JÍHIJI.EROPHONTK^ ( l e . ) által győzetek meg. Alakját mint legküiönbnemii ré
szek  természetien  öszvetételét  Írják  le  a'költők.  Innen  cliimaera:  nemlény, 
a'  phantasiának  természetien  szülémén} e.  Némellyek  szelént  Chiinaera 
tűzokádó  hegy  volt  1  yciában,  mellynek  tetején  oroszlányok  tanyáztak, 
közepe  körül  kecskék  légeltek  's  tövében  mérges  kigyók  tartózkodtak. 
Mondják,  Bellerophon  volt  vala  e l ső ,  ki  ezen  hegyet  lakhatóvá  tette. 

C H I M A N I  (Leooold)  ,  esmeretes  gyermekiró,  Uangenfinzersdorfban 
szül.  Bécs  mellett  Február  20.  1774.  Atyja  igen  tisztelt  és  érdemes  os
kolamester  volt  a'  faluban,  ki  saját  számos  gyermekeit  szelíden  oktatá 
's  jámborul  neveié,  Ueopold  is  otthon  nem  nagy  tehetséggel  ugyan,  mint 
maga  vall ja,  de  nagy  szorgalommal  's  dicsösztönnel  tanula  gratnniaticít, 
számvetést  ,  kevés  éneket  és  musikát  's  igen  szerencsésnek  éizé  magát, 
midőn  1784  a'  bécsi  főtemplom  karnevendékei  közé  felvétetett  's  olt  a' 
gymnasiuuiot  végezhette.  De  sanyaruan  keresé  kén je i é t ,  's  a ' n a g y  mun
k a ,  b u ,  gond,  kora  szenvedések  már  itt  lággyá,  hajlóvá  tevék  chara
cterét  's  korán  azon  magamegadásra  "s  isten  és  vallásban  enyhkeresésre 
szoktaták  ,  melly  pályáján  's  minden  mtmkájiban  mint  főczél  '»  vezérszel
lem  kitűnik.  Tanulni  kezdé  a'  philosophiát  Mécsben,  d e ,  hogy  beteges 
atyját  hivatalában  felválthassa,  leinonda  fényesb  kinézeteiről  's  magát 
egészen  paedagogiára  száná.  Kikészülve  erre  Korneubiirgban  Ciaheis  alatt 
két  évet  atyja  oskolájában  tanított  .  ezután  ötig  báró  Sala  gyermekeit ne
vel.',  (i'aheis  elléptével  a'  korneubtirgi  fő  és  induslrialis  oskola  igazgató
's  első  tanitószékét  nyeré  el  (1798)  s  azt  mind  a1  kisdedek,  mind  a'  le
endő  oskolamesterekie  nézve,  —mert az  intézet praeparandiával  van  egybe
kötve,  — szép  sikerrel  foglulá  1807  nyaráig,  midőn  a'  bécsi  normális  osko
lai  könyvek  eladó  hivatalánál  az  ellenőri  számadó  factorságot  annál  na
gyobb  készséggel  vévé  á l t ,  minthogy  egészsége  a'  szüntelen  szólás  és fá
radás  alatt  elbágyadt.  1819  olta  ezen  hivatalnak  administratora.  Itt  és 
már  elébb  készité  számos  oktató  's  olvasó  munkájit  kisdedek  számára, 
melly  útba  még  Gaheis  vezette.  Minden  darabjai  száma  többre  megy  het
vennél.  Elbeszélései  legtöbbre  becsülteinek.  Ujabb  's  tetemesb  gjüjtemé
nye  : „Religion und Tuge/iti, Leitat eme zur innern Zufriedenheil in (km 
memchlichen Leheli und zuni lieile. Eine Stimmlung neuer Erzdhlungen 

Jehrreic/ten) religiiisen und moraliscJien Juhaitt  , zuniir/ixl fiir die Ju
gend, aber auch fiir Erwaehtene,  rf;> ntteh G'lii<l,:<eligkeiislre6en.íi  (12 
kötetke  a'  szerző  képéve] ,  életével  s  niuiikáji  t.ljes  jegyzékével.  Bécs. 
1828.)  Ch.  könyvei  sok  kedvelőre  találtak  Németországban,  kivált  Austri
ában  's  így  hazánk  fővárosaibán  i s ;  de  ez  a'  nevelőt  egyedül  nem 
vezeti.  A1  szerző  előadása  szép ,  czélja  szent ,  morálja  t i sz ta ,  's  könyver 
még  is  a'  kisded  lelkének  ártalmára  lehetnek.  Fohibájok  az  ő  elbeszélé
seinek  a z ,  hogy  egyszersmind  korosnak  és  kisdednek  vannak  i rva,  a'  mi 
i t t  annál  fonákabb,  minthogy  <a'  korosb  leszálhat  ugyan  a'  kisded  körére, 
de  ez  fel  amazéra  soha  sem.  Az  író  e1  bajon  az  által  akata  segíteni,  hogy 
az  előadást  folyóvá,  szivrehatóvá  's  az  eszméleti  résznek  mindennapi, 
tárgy akhos kapcsolása által mintegy érthetővé igyekezett  tenni; de—— — — 
A1  gyermekszívnek  irt  történetek  mivészi  szövetében  felülmúlja  Chiinanit 
jSebmid  ,  á1  gyermekded  's  mulatva  oktató  eltalálásában  szerencsésb  C.  MI
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pe  és  Glatz ,  a1  már  érettebb  ifjút  nyomosabban  oktatja  Ebersberg;  de  ez 
által  nincs  tagadva  az  ,  hogy  értelmes  nevelő  némeily  esetekben  ,  jelesen 
u'  pénzgőgös,  bizakodó,  szívtelen  szülék  hasonló  imíulatu  gyermekeiknél 
Chimani  elbeszéléseit  sikerrel  használhatja. Csaló l'úl. 

C H i M A y  (Theresia,  herczegné),  elébb  Tallien felesége.  Ezen hiressé 
lett  asszony  gróf  Cabarrus  leánya  volt  egy  Gulabeit  nevű  saragossai 
ágyasától.  Ritka  szépségű  és  igen  tüzes  természetit  lévén,  korán  által
eugedte  magát  hajlandóságainak.  Először  Fjntenaynak,  a 'parlament  egyik 
tanácsosának,  lett  felesége  Parisban,  hava  a'  re.volutio  kiütésénél  csak  ke
resse!  elébb  vitetett.  A'  revolutiót  a'  legnagyobb  tűzzel  fogadta,  a'  nem
zeti  gyűlés  legjelesebb  tagjaival  magát  öszvekapcsolta  's  müfga  körül  igen 
fényes  társaságokat  gyűjtött  öszve.  Azonban  Fontenaynak  nem  vo!t  sze
rencsés  házassága,  s  azért  1793  el  is  vált  tőle.  liltől  fogva  minden  tu
dományos  és  mi vészi  egyesületek  pártfogónéja  lett  9s  különösen  kedvel
te  Laharpe  leczkéjit  i s ,  mellyeket  a1  legjelesebb"  urak  's  asszonyságok 
szoktak  vala  hallgatni.  Azalatt  Parisban  a'  terrorismus  legnagyobb  fok
ra  hágott.  Cabarrus  Theresia,  hogy  annak  veszedelmeitől  megmenekedhes
sek  ,  Bordeanxba  ment ;  hol  a'  nemzeti  convent  egyik  tagjával,  Tállien
ne l ,  közelebbről  megesmerkedett;  de  mindazáltal,  ugy  látszik,  csak  az
ért  mutatta  iránta  szeretetét ,  hogy  annak  segedelmével  Bordeaux  váro
sától  a'  veszedelmet  elháríthassa.  Azonban  a'  terroristákban  gyanú  tá
niada  Tallien  ellen,  's  el  volt  végezve  nálok,  hogy  szeretőjével  együtt 
kivégeztessék;  de  titkok  elárultatott ;  Tallient  a'  szerelem  meglelkesitet
t e ,  's  Robespierre  megöletett.  Nem  sokára  azután  Tallien  elvette  fele
ségül  Fontenaynét,  ki  ettől  fogva  Tallien  hivatalát  sok  tekintetben  hasz
nossá  tette  's  maga  is  számtalan  szerencsétlenek  védelniezőjök  's  segitő
jök  volt.  Ugyan  azért  mind  felette  kitűnő  szépsége,  mind  jó  téteményei 
által  újra  egész  Paris  figyelmét  magára  vonta  's  a1  játékszíneken  's 
egyéb  köz  helyeken  mindenkor  nagy  tapssal  fogadlak.  Utóbb,  midőn 
Tallien  Bonapartéval  Egyiptomba  ment,  attól  is  elválasztatta\ magát  '» 
harmadszor  1805  gróf  Caraman  Ferenczhez  ment  férjhez  ,  ki  későbben 
herczegi  titulust  nyert.  Talliennét  maga  Napóleon  is  szere t te ,  minekelőt
te  Josephinát  feleségül  vette  volna;  de  midőn  consullá  's  még  inkább, 
mikor  császárrá  lett  egészen  visszavonta  magát  tőle  \s  az  udvarnál  meg
jelenést  sem  engedte  meg  neki ,  a1  honnét  ez  az  oppositióhoz  állott  és 
Wtaélné  asszonnyal  szorosan  öszvenzövetkezett.  —  Most  részént Parisban', 
részént  férje  jószágán  lakik.  . IC. J. 

' C H I M K O R A K S O ,  1.  C o R D í r ,  r,  K R A S . 
C H I N A ,  C s i n a ,  meghódított  ' s  oltalma  alatt  lévő  tartományaival 

együtt  248,309  nsz.  mf.  foglal  magában  's  242  niill.  lak.  van.  A'  tnlaj
donképen  vett  Chiná  (a'  középnek  virága)  01,138  nsz.  mf.  fekszik  (az 
éjsz.  szél.  18 c 37'—41  ° 35'közt)  146,280,163  lakosával ,  kik  közül  2  mii. 
vizén  lakik,  31,000en  tengeri  hajós  legények,  822,000en  gyalog,  41,000
en  lovas  katonák  ,  7552  katona  's  9611  polgártisztek.  China  alatt  lévő 
meghódított  tartományok:  a'  Mandsnrok  országa  34,300,  a'  Mongoloké 
91,360,  Turfan  27,290  nsz.  mf.  "Védett  statusok:  Tibe t ,  Bu tán ,  Korea, 
Lickeio  34,271  nsz.  mf.  —  Csak  a'  Vasco  de  Gamát  követő  portugali 
hajósoktól  kaptak  az  Európaiak  először  ezen  roppant  birodalomnak  fek
véséről,  kiterjedéséről  és  minemüségeiről  helyesebb  esmereteket.  Azolta 
a'  mit  tudunk  róla,  némelly  követeknek,  kik  az  udvart  csak  messzéről 
látták,  's  kereskedőknek,  kik  valamelly  határszéli  hely  külső  városában 
laktak  és  a'  keresztény  vallást  terjesztőit,  kik  a'  mit  láttak  ,  elbeszélik 
ugvan  ,  de  a'  nélkül  hogy  azt  méltó  figyelem  alá  vették  volna ,  nagy  szá
mának  küs/.önhetjiik.  A'  Mantchou uralkodó  famíliából  lévő  császárok,  kik 
hibásan  tartatnak  Tatároknak,  hatalmokat  az  úgynevezett  szabad  Tatáror
szágnak,  mellynek  lakosai  mindazonáltal  nagyobbrészént  Kalmükök  és 
Mongolok  's  nem  Tatárok,  nagy  részére  terjesztették  ki.  Hasonlót  tettek 
Siberia  felé  az  Oroszok,  és  igy  az  orosz  birodalom  és  China  a'  Palcati 
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•»y» t*j>:kánál kezdődő 's »% Amur vizének tarkolatjáíg menő ünea men
tében szomszédok lettek. Ess a' hosszú határlinea közönségesen az Altai, 
Siiian és Daour hegyeik menetele szerént szokott húzatni , jóllehet e/.en 
utolsón tu! terjesztették az Oroszok birodalmukat egészen az Amur vi
zének partjáig. Nyug. határai Chinának a' Palcati t a v a , az Alak és 
Belur hegye i , jmellyek a' birodalmat a' Kirgisektől, Usbekektől 's más 
független tatár népektől választják el. Mig China hatalma éjsz. és éjsz. 
nyug. az asiai orosz birodalom határaihoz közelgetet t ; nyug. és délnyug. 
Tibetnek szélesen kiterjedő tartományait is elboritotta 's csaknem a' 
Bengalenben lévő angol hirtokokig nyúlt el. Sirimagur , Nepaul és más 
kicsiny tartományok 's a' Garrowhegy húznak ezen oldalról határt Chi
na es India közt. Tovább keletre a' Birmanok országa érinti Chinának 
Yunnan nevii tartományát. Délen az anami császárságnak Lao és Tunkin 
tartományai Chinának határaik. A1 kel. Ocean a' Korea öböllel mossa 
Chinának partjait 659 mfre, u. m. Tunkin határának szélétől kezdve az 
Amur vizének torkolatjáig. Délen vannak a' chinai vagy sárga tenger 's 
a' tunkini tengeröböl ; a' formosai csatorna elválasztja Formosa szigetét 
a' száraztól ; a1 kék és sárga tengerek közül ama' China, a1 lieukieui szi
getek és Japán , e1 China és Korea közt terjed él. Koreától az Amur vi
s.éig a' japáni tenger fekszik, mellynek legszélsőbb csúcsa tatár tenger
öbölnek neveztetik. A' szoros értelemben vett Chinának ha tára i : kel. a' 
kel. Ocean , éjsz. a' már 2000 észt. előtt épí t tetet t , 300 mf. hosszú, 20 
1. magas és 5 I. széles kőfal , melly Chinát a1 Mongoloktól és Mantsuktól 
választja el ; nyug. politicai határok tesznek akadályt a' hobonori pász
torkodó Kalmükök vagy Elenthok és Sifanok kóborlásainak : délre a' 
chinai birodalomnak 's szorosan vett Chinának határai öszvelitköznek. 
1572 városa, mellyek közt legnevezetesebbek PKKIVO, KANTON* és N Í N 
KINO (1. e . ) , 1193 erőssége, 2796 temploma, 2606 klastioma , 32 csá
szári palotája 'sat. van 's 15 provinciára oszlik. Két hegylánc/, hasitja 
ket té a1 t a r tomány t , egyik délkel. , másik éjsz.nyug. irányban. Ama' 
délen Quangsi, Quantong és Pokien 's éjszakon a' Huquang és Kiang
si provinciák közt nyúlik e l ; elejénte nyngotról keletre megyén, hanem 
Fokien határainál éjsz. kel. felé kanyarodik. A' hegy főlnnczához, ki
váltképen p' kátcheaui és quangsii provinciákban, az itt lakó vad né
1>ek miatt nehezen lehet menni, 's az utazók még csak a' MeiIing kicsiny, 
hegyet vizsgálták meg, melly a' Poyang tava felett 3000 lábra emelke
dik fel. Éjsz. nyug. lévő hegyei nem annyira rendes hegylánc/oknak, 
mint dombsornak látszanak. Leghegyesebb tar tomány Sangsi, mellynek 
számtalan hegyei egy az Amur vizének partjaitól a1 Mongolok földjén ke
resztülnyuló hegylánczhoz tartozni látszanak és csaknem mind függőleges 
meredek kősziklák. Santong tartománya is nagyobb részént hegyes fél
sziget. Ezek a1 hegyek , mellyekben kőszénerek vannak, egy Chinának 
többi hegyeitől egészen külön vált hegycsoportot formálnak. I egnagyobb 
térségek Kiangnan tartományában találtatnak a' Hoangho és Yangtse
kiang két nagy folyó közt. Amaz vagy a' sárga folyó a1 hohonnri Kal
mükök tartományának két taviból ered; ez vagy a' kék folyó , Tibettől 
é jszakra , a' kobii pusztától nem messze , veszi eredetét. Mind a' kettő 
sebesen rohan le Középásiának magas helyeiről 's mindenik egy hegysor
ba ü tköz ik , melly által nagyot kell kerttlniek, nevezetesen a' Ilnangho 
é jszaknak, a' Yangtsekiang délnek veszi ú t já t , hanem azután ismét kö
zelednek egymíshoz , 's mintegy 40 mf, távolságra elvégzik pályájnkat. 
Kzen két vizén kivül megjegyzést érdemelnek még: a' Fuenbn , Honiho 
és Hoayho , mellvek a" kék folyóba ömlenek, a' Yalonkiang, melly 125 
mf. folyik keresztül , a1 Tchone vagy Yangkiang. l .akiang és Yuenki
a n g , mellyek a' sárga vizzel közbevetetlenül 's a' Yuen és Ynn , mellyek 
két tónál fogva egyesülnek a* kék felyóval. A" Hoankiang délpn a' kan
toni tengeröbölbe 's a1 Payhn éjszakon a' pekingi öbölbe ömlik. Fzek 
és számtalan más folyók , mellyek számos csatornák által köttetnek ösz
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ve  ,  kiszámolhatatlan  hasznokat  árasztanak  a'  földmivelésre  és  kereske
désre.  Legnevezetesebb  csatoniája  Cliinának  a'  300  mf.  császári  csatom* 
l'ekiug  és  Kuutun  közt.  Tarákkal  is  bővelkedik  China,  kiváltképen  Hu
quaug  uevii  tartománya,  niellynek  niiír  neve  is  arra  mutat.  Legnagyobb 
tó  Stauutou  szerint  egész  Chinában  a'  Poyanghu,  niellynek  ellenben  du 
Halde  izeréut  csak  20  mf.  kerülete  van.  Az  éghajlatnak  olly  nagy  kiter
jedésű  birodalmúban,  millyen  á'  chinai,  természetesen  igen  különböző
nek  kell  lenni.  Cliinának  déli  részében  ,  a'  naptérilőhöz  közel  ,  nagy  a1 

hévség,  melly  mindazáltal  bizonyos  időkben  fúni szokott  szelek  által  m ér
tékeltetik".  Keleti  és  éjszaki  tájékaiban  hasonlíthatatlanul  nagyobb  a'  hi
d e g ,  mint  Európának  a'  szélesség  ugyan  azon  grádusa  alatt  lévő  tar to
mányaiban,  a1  minek  okát  a'  nap  magasan  lé tében,  a'  föld  salétromossá
gának  természetébén  's  azon  hóban  kell  keresni ,  mell}  Asiának  azon  tá
jékon  lévő  hegyejt  az  evtendő  nagyobb  részében  fedi.  Felet te  virágzó 
állapotban  vari  Chinában  a ' szán tás ve tés ,  niellynek  főtárgya  ristermesz
tés.  Az  éjszak,  nyng.hideg  és  száraz  tájékokon  a'  ris  európai  gabona 
nemekkel  és  kölessel  pótoltatik  ki.  Termesztenek  továbbá  a*  lakosok 
krumplit,  r épá t ,  babot  's  kiváltképen  fejér  káposztát.  A'  iniveltethetó 
föld  minden  esztendőben  bevettetik  's  ugarban  soha  sem  hever.  A'  legme
redekebb  hegyek  is  járhatókká  tétet tek,  miveltetnek  és  mesterségesen 
nedvesittetnek  meg.  A'  földmivelők  házai  fekvésének  módja  sokat  teszen 
a'  szántásvetés  'Virágzására,  mivel  a1  földmivelők  nem  falukban,  hanem 
széllelszórva  laknak  a'  mezőkön.  Nem  lehet  itt  kerítéseket  rs  kapukat, 
sem  vad  állatok  és  tolvajok  ellen  tet t  rendeléseket  látni.  Az  asszonyok 
selyeinbogarakat  nevelnek  's  pamutot  fonnak;  egyszersmind  szőtt  mivek 
készítésével  is  foglalatoskodnak,  mivel  a'  birodalomban  az  asszonyokon 
kivül  nincs  más  takács.  Közönségesen  tudva  van,  nlilly  tiszteletben  tart
ja  az országlás  a'  földniivelést.  Minden  esztendőben,  az  első hónap  15 nap
ján ,  a'  császár  legnagyobb  pompával,  a'  herczegektől  's  a 'birodalom  fő
rangú  nagyaitól  kisértetve,  kintegyen  az  arra  rendelt  földre,  leborul  's 
kilenczszer  érinti  homlokával  a'  földet,  a1  Tiennek  (az  ég  istenének)  tisz
teletére  ;  azután  fen  szóval  elmondja  a'  cerimoniák  kormányától  e'  végre 
készített  imádságot,  mellyben  a'  legfőbb  valóságtól  a'  maga  és  népe mun
kájára  áldást  kér.  Kkkor,  mint  a'  birodalom  főpapja,  egy  bikával  áldo
zik  az  égnek,  mint  minden  jók  urának.  Mig  az  áldozat az  oltárra  tétetik, 
a'  császár  egy  pár  pompásan  felékesített  "a  ekébe  fogott  bikával,  letévén 
császári  ékességét  's  az  ekeszaVvát  fogván,  több  barázdákat  szánt.  Ugyan 
azt  teszik  ut.ína  a'  főrangú  mandarinok.  Az  innep  azzal  végződik,  hogy 
a1  földmivelők  közt  pénz  és  szőtt  mivek  osztatnak  ki.  Hasonló  módon 
jelenik  meg  a'  mezőn  magvetéskor  a'  császár.  A'  birodalom  tartományai
ban  az  innepet  ugyan  azon  napon  a'  vicekirályok  tartják.  Kevesbbé 
ment  elő  a'Chinaiaknál  a'f.iplántálás.  Vannak  ugyan  nekik  gyümölcsfájik, 
de  keveset  gondolnak  azoknak  nemesítésével.  Az  oltás  nincs  nálok  szo
kásban.  A'  ribiszke  és  málna,  sőt  némellyek  szerént  az  olajgyümölcs  is, 
esmeretlenek  Chinában.  De  ezek  helyett  a'  természet  más  adományok
kal  ajándékozta  meg  Chinát,  mellyekkel  csupán  csak  ő  bír.  Hlyének:  a' 
theaüjánta,  melly  a1  Chinaiaknak  végtelen  hasznot  hoz  b e ;  a'  kámfor
fa ,  aloe  ,  bambusnád  ,  nádmézplánta  ,  indigó,  pamutfa,  rhabarbarag'yö
kér ,  firnajsz,  szappan,  faggyú,  enyv ,  viasz  és  litsifa  'sat.  A'  házi 
állatok  közül  minden  európai  fajok  találtatnak  Chinában;  legtöbb  azok 
közt  a1  sertés.  Legközönségesebb  terhhordó  állat  a'  t eve ,  melly  igen 
nagyszámmal  tartatik.  Vadjai  közt  nevezetesebbek:  az  elefánt,  szarv
oru  (rhinoceros),  t ig r i s ,  pézsmaállat,  a'  majmok  különbféle  nemei, 
szarvas,  vad  disznó,  róka  's  mások.  Szelíd  szárnyasállat jai  Cliinának 
•számtalanok, főképen kacsáji. A' madarak több nemei fényes tollakkal 
díszlenek, mint az aranyos és ezüstös fáczáaok 's a' sarkantyús páva. 
Sok vizei hihetetlen sokaságú halakkal gazdagok. Az aranyhalak, niel
lyek Chinában is csak czifraságnl ta r ta tnak , ismeretesek. Bogarai közt 
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legfontosabb  a1  selyembogár,  melly  közönségesen  elterjedt  Cliinában,  's 
ngy  látszik,  itt  van  hazája.  Az  ásványok  országából  való  jövedelmeire 
nézve  Cbinának  kevés  pontos  tudósításaink  vannak.  Ezüslbányáji  jöve
delműnek,  de  nem  igen  miveltetnek.  Aranya  leginkább  a'  folyók  fövé
nyéből  szedetik,  Setchuen  és  Yttnnan  nevű  tartományaiban  Sf'm  arany, 
sem  ezüst  pénze  nincs.  Megjegyzést  érdemel  Cliinában  a'  toutenague  ne
vű  ásványos  matéria ,  mellyböl  edények  's  több  effélék  készíttetnek  ''s 
mellyet  némellyek  igen  tiszta  czinknek  ,  mások  mesterséges  elegyítésnek 
tartanak.  Továbbá  Cbinának  különös  nemű  r e z e ,  sok  kénesője  (Yunnan
ban)  ,  egérköve  is  van;  ónja  és  czinje  ellenben  kevesebb.  A'  drága  kö
vek  közül  van  lazurköve,  hegyi  kr is tá lya ,  mágnese,  a'  márványnak  's 
földeknek  különbféle  nemei,  mellyek  közül  csak  a'  porczellánt  említem. 
A'  só  is  nevezetes  ásványa  Cbinának,  mellyel  az  országlás  jövedelmes 
kizáró  kereskedést  Uz. 

^  A'  Chinaiak  arczvonásai  's  kaponyájok  alkotmánya  arra  mutat,  hogy 
mongol  eredetnek  ,  mindazáltal  China  szelíd  éghajlatja  alatt  több  száza
dig  lakván,  a'  Chinaiknak  ezen,  származásokat  megesmertető  jelei  szelí
debbek  lettek  ,  's  nem  olly  kitelszők  ,  mint  a1  Mongolokban,  A'  chinai  as
szony  akkor  tartja  magát szépnek,  ha  kicsiny szeme,  egy  kevéssé vastag  aj
kai  ,  egyenes  szálú  's  fekete  haja  és  igen  kicsiny  lábai  vannak.  Ezen 
utolsó  a'  szépséget  tökéletessé  teszi  Ts  lígy  nyerik  az  asszonyok, 
hogy  lábaikat  befűzik,  's  növéseiket  megakadályoztatják.  A'  férjfíaknak 
testessége,  a'munkátlan  élet  j e l e ,  néminemű  tiszteletet  szerez.  A ' sovány 
emberek  butáknak  tartatnak.  Az  előkelők  körmeiket  meghagyják  nőni. 
Híjokat  's  szakálokat  feketére  festik.  Egyébiránt  a'  Chinaiakban  egy  szol
gai  ,  mesterségeket  és  kereskedést  űző  népnek  közönséges  jó  és  rossz  tu
lajdonságai  megvannak.  ,\z  uralkodás  formája  határtalan  monarchiái; 
mindazáltal  a'  mandarinok  és  törvényszékek  a'  császárnak  alázatos  elő
terjesztéseket  tehetnek.  A'  császiír  magát  az  ég  szent  fijának,  a'  föld 
egyetlenegy  elöljárójának  's  népe  atyjának  nevezi.  A'  polgári  alkotmány 
szerént  neki  mindég  a'  status  dolgaival  kell  foglalatoskodnia.  Három  fe
lesége  van,  kik  közül  csak  egy  viseli  a'  császárné,  neve t ' s  e'  bir  császár
néi  ranggal.  Lakhelye  Peking;  nyári  mulató  helye  Tsehol.  Képének 
's  királyi  székének  áldoznak  alattvalóji;  személye  iniádtatik  's  leborul  a' 
nép  előtte.  Közönséges  helyen  soha  sem  jelenik  meg  másképen  a'  csá
s z á r ,  mint  2000  poroszlóval,  kik  a1  napkeleti  önkény  jeléül  lánczokat, 
fejszéket  's  más  büntető  eszközöket  visznek  utána.  A'  status  jövedelme 
200  mill.ra  tétetik  's  nagyobbrészént  termesztményekból  áll.  A'  jövede
lem  kútfejei  :  a'  földre  vetett  adó,  a'  külső  's  belső  kereskedésből  bejö
vő  vámok  és  harminczadok  's  a'  főtől  való  a d ó ,  mellyet  minden  20  és 
ÖO  esztendő  közt  lévő  alattvaló  fizet.  A'  chinai  hadi  erő  000,000 főből  áll, 
de  illy  temérdek  száma  mellett  is  ugy  lá tsz ik ,  hogy  nehezen  tudna  az 
asiai  rendetlen  csoportoknak  is  ellenállani,  még  kevesbbé  az  európai  ta
nult  seregeknek.  A'  chinai  nemesség  két  osztályból  á l l ,  u.  m.  a'  szemé
lyes  és  hivatali  nemesekből.  Az  elsők  közt  öt  lépcső  van.  A'  három  el
sőt  csak  a'  császár  atyjahjai  tesz ik ,  kik  rendszerént  herczegéknek  ne
veztetnek,  's  a'  császári  palota  körül  kell  lakniok.  A1  személyes  neme
sek  nagyobb  rangúak  a'  mandarinoknál  vagy  azoknál,  kik  hivataloknál 
fogva  nemesek.  A'  mandarinok  rangjait  süvegeken  lévő  gombjaik  szine  kü
lönbözteti  meg.  Vannak  titnlaris  mandarinok  is.  Öszveséggel  13—14,000 
polgári  és  18,000  katonai  mandarin  van  Chinában,  azok  9,  ezek  5  osz
tályban.  A1  birodalom  legfőbb  igazgató  széke  a'  ministermandarinok  ta
nácsa ,  melly  a'  császárral  együtt  dolgoz.  Ez  alatt  lévő  középponti  kor
mányszékek:  I)  a 'J j ipu  (tisztek  őre)  ,  melly  a'  megkegyelmezed  tárgya
it  terjeszti  elő;  2)  Hopu  (köz  jövedelmi  gyűlés);  3)  Eipu (fórum cere
móniáié);  4)  Pingpu  (fő  hadi  tanács) ;  5)  Hongpu  (igazság  kiszolgálta
tásra  ügyelő  gyűlés  és  főépitő  hivatal).  Mindtnik  provinciában  egy  man
darin  a1  he ly tar tó ,  a'  ki  mellett  egy  felvigyázó  's  a'  mandarin  paraiicso
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latjait  végrehajtó  tanács  van.  A'  városok  ügyeit  tulajdon  törvényszékeik 
intézik  el.  A'mandarinok  öltözete  virágos  a t lasz ,  kék  kreppfátyollal  be
luizva.  Elől  hátul  belé  van  varya  tiszti  j e l ek ,  niellyből  katonai  vagy 
polgári  rangjokat  meg  lehet  esmérni.  Azt  a1  j u s t ,  hogy  némellyek  közü
lük  süvegeken  hajtői  pávatollat  viselhetnek,  ujjy  lehet  nézni,  mint  az  eu
rópai  rendjeleket,  's  különös  császári  kegyelemből  adatik  az  érdemesek
nek.  A'  chinai  törvények  magasztalt  jóságát  ezen  egy  két  szóval  eléggé 
ki  lehet  fejezni:  hogy  azok  helyes  és  jó  erkölcsi  tanításokra  épitett  poli
tiai  rendelések.  Ezeknél  fogva  a1  császár  (valamint  a'  mandarinok  is)  ha
tártalan  hatalommal  uralkodik  a'  népen  ,  melly  megszokta  az  elöljárói 
iránt  való  vak  engedelmességet  első  kötelességének  esmérni.  A1  status 
polgárait  számtalan  ceriiuoniák  emlékeztetik  minden  szempillantásban  a' 
rangbéli  különbségié.  (L. „Chinesisehes (Somplimentirbuch in lersen^ge
driwkt zu jtiajcaó"  1824.) 

Lelki  miveltségére  nézve  a'  nemzet  régolta  csaknem  mindég  ugyan 
azon  ponton  á l l ,  a'  minek  oka  részszerént  a'  réginek  minden  Asiaiakkal 
köz  szeretete,  részszelént*a'  lelki  öszveköttt tés  és  más  pépek  ideájival 
való  megesmerkedes  hijánya.  Sokat  teszen  erre  az  i s ,  hogy  írások  felet
te  nehéz ,  mivel  chinai  nyelven  a'  tárgyak  nem  betűkkel  iratnak  l e ,  ha
nem  mindenik  tárgy  tulajdon  jelével  adatik  e lő ,  minden  tárgynak  külö
nös  je le ,  és  igy  a'  hány  t á r g y ,  annyi  j e l ,  lévén.  (L.  CHINAI  NYEI.V  KS 
i.iTKRvri'KA.)  A'mechanicában  igen  nagy  előmenetelt  te t tek;  a 'különb
féle  materiák,  porczellán,  fénymáz  's  több  effélék  készítésében  való 
készségek  csudálásra  méltó  ,  valamint  csatornájik  és  kertjeik  is  ,  mellye
ket  igen  mesterségesen  tudnak  alkotni.  Több  legnevezetesebb  találmányok 
vannak,  mellyek  elébb  voltak  Chinában  esmeretesek,  mint  Európában. 
Nevezetesen  elébb  nyomtattak  a'  Chipaiak  könyvet,  mint  m i ,  a'  táriryak 
jeleit  fa  táblákba  metszvén,  melly  mód  még  most  is  megvan  nálok;  a' 
piagncstot  elébb  esmérték  's  használták,  mint  m i ;  de  mind  a'  mellett  is 
a'  hajózásban  messzére  vannak  utánunk  ,  mivel  hajóépitések  módja  felet
te  tökéletlen.  Altaljában  Chinának  emlékmivei  talán  tul  a'rendjén  is  magasz
taltatnak;  mindazáltal  némelly  országutjai  ,  roppant  hidboltozatjai,  pyra
uiis  formájú  tornyai ,  kivultképen  pedig  nagy  kőfala,  melly  chinai  nyel
ven  VanLiTsingnek  neveztetik  ,  's  10,000  íi  hosszú,  bámulásra  méltqkt 
Ez  a'  fal  magas  hegyeken  ,  mély  völgyeken  és  folyókon,  mellyek  felett 
bolthajtásokra  épít tetet t ,  megyén  keresztül,  Shensi  tartományától  AVang
bayig  vagy  a1  sárga  tengerig,  fiOO  órányira.  Némelly  helyeken,  hogy 
a1  nevezetesebb  utak  védelmeztethessenek,  ke t tő s ,  sőt  hármas  is.  Alja 
's  szegletei  nagy  granitdarabokból  ,  nagy  része  pedig  kékes,  téglából  van 
építtetve,  mellyet  igen  tiszta  's  fejér  malter  foglal  öszve.  Mintegy  200 
lépésnyire  mindenütt  nég}szegletü  tornyok  vagy  erős  bástyák  állanak  ra j 
ta.  Nenizeti  characterek  a1  dunaiaknak  a'  bevett  szokás  szüleménye. 
Minden  embernek  's  minden  rangban,  elejébe  van  szabva  's  álthágha
tatlan  rendszabások  által  meg  van  határozva,  miképen  éljen  naponként. 
Kőszegitő  italokkal  a'  chinai  "ember  nem  él  ,  ellenben  a'  thea  közönséges 
ital.  Föeledelek  a'  Chinaiaknak  a'  ris.  Sok  feleséget  tartani  csak  a'  na
gyoknak  és  mandarinoknak  szabad.  A'  császár  nagy  serailt  tart .  Az  asT 

szonynk  sorsa  rabság.  Különös  és  csaknem  isteni  tisztelettel  viseltetnek 
a1  dunaiak  őseik  i ránt ,  kiknek  sírjaikon  emlékezetekre  innepeket  tar ta
nak.  Chinának  eredeti  vallása,  ugy  lá tszik ,  a'  Saman vallásnak  ága, 
inellynek  főpontja  a1  csillagok  's  más  természeti  tárgyak  imádása.  Ez  a' 
légi  vallás  más  későbbi  vallásalkotók  által  kiszorittatott.  Kzek  közt  leg
nevezetesebbek  Konfutse  (Confucius)  és  Laokiun  vagy  Taotse.  A ' n é p 
nagyobb  része  a1  F o ,  Indiából  jöt t  vallásán  van.  (L.  COSFUTSE  és  Fo.) 
A'  császár,  a'ki  tatármantsui  famíliából  való,  vallása  a'  DalaiLamaval
lás.  (L.  LÁMA.)  A'  kereszténységnek  Chinában  való  terjedésére  nézve 
1. MISSIÓK.  A1  császár  ellen  1823  koholt  pártütésnek  felfedeztetése  után 
a'  Kereszte'nyek  kegyetlenül  üldöztettek  ;  hanem  1824  megszűnt  ezen  ül
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döztetés.  A'  ('Kínában  lévő  frunczia  missio  tndúsitása  szerén*  a1  Keresz
tények  száma  40,287re  ment  's  a'  fiúgyermekeknek  2 7 ,  a1  leányoknak 45 
oskolájik  voltak.  A1  Ctiinaiak  külső  kereskedése  a'  birodalom  kiterjedé
séhez ' s  gazdagságához  képest  csekély.  A'  Portugáliák  itt  Macaóra,  a* 
.iibbi  külföldiek  Kantonra  vannak  szorítva;  csak  a'  Spanyoloknak  szabad 
nég  azonkívül  Hanm  (Amoy)  kikötőjét  meglátogatni.  180(5  kivitetett:  45 
<iiil.  font  thea,  10  mii.  f.  czukor,  21,000 darab  nankin ,  3 mii.  f.  toutenague, 
továbbá  veres  réz ,  pórig,  timsó,  kéneső,  porc/.ellán,  fénymázos  mivek,  fa
héj,  rhabarbara,  pézsma,  patikai  szerek,  123  u.  m.  90  angol ,  30  amerikai 
's  3  dán  hajón,  mellyek  Chinába  rist  (30  mii.  fontot),  pamutot,  posztót, 
's  más  szótt  miveket,  üveget,  róka ,  vidra ,  's  hódbőröket,  szandelfát, 
arecadiót  'sát.  vittek.  Az  Európaiakkal  való  kereskedés  12  privilegiált ke
reskedőből  álló  társaságra  van  bízva,  kik  Hannistáknak  neveztetnek  's 
temérdek  nyereséget  vesznek  he. 

Cbinának  legrégibb  históriája  homályos  és  mesés.  E'  szerént  Chiná
ban  több  millió  esztendők  alatt  is tenek,  TienI loanSi  's  mesés  ki
rályi  famíliák  uralkodtak  ,  mint  TiHoangSi ,  KiehuTohuKi,  melly 
utolsóból  való  volt  Foh i ,  a'  d u n a i a k  törvényhozója,  UTi,  melly  famí
lia  alatt  kezdődött  a'  magasztalt  Yával  a'  Suking,  mellyből  a'  Cliinaiak 
legrégibb  historiájokat  merítik.  Ez  a'  munka  mindazáltal  nem  állja  ki  a' 
Hstoriai  criticát.  Az  első  homályos  időszakaszbeli  királyi  famíliák  az  em
lítetteken  kívül  ezek:  a'  ^Kia  (K.  e.  1707ig),  Sang  (1122ig),  Tseu 
(358ig  K.  e.).  Ezen  família  alkotójának  közönségesen  Wuwang  tartatik, 
jóllehet  az  alkotás  módjára  nézve  az  előadások  felette  különbözők.  Né
mellyek  szerént  t.  i.  az  elébbi  uralkodó  famíliából  való  Seusint  méltósá
gától  a'  Cliinaiak  fosztották  meg  ;  mások  szerént  a'  nyugot  felől  külföl
di  seregével  jövő  Wuwang  tette  a z t ,  ki  legelőször  vitt  pallérozottságot 
Chinába.  Ezen  famíliának  kezdete  után  nagy  hézag  van  a'  chinai  históriá
b a n ,  mellyet  a'  chinai  történetírók  mesékkel  töltenek  be.  A1  Tseu  famí
lia  uralkodásának  idejére  (770—320  K.  e.)  tétetik  a'  Tseukue  hadakozó 
királyok  ,  vagy  a'  sok,  egymás  szomszédságában  lévő  apró  statusok  egy
mással  való  csatázásainak  időszakasza,  míg  végre  a*  Ting  berezegi  ház
ból  született  vitéz  Sihoangti,  kivel  a'  Tsin  família  (250—207  K.  e.)  kez
dett  Chinában  uralkodni ,  Hannibál  idejében,  az  apró  fejedelmeket  Tseu 
famíliájával  együtt  ki  nem  irtotta  's  egész  Chinát  247  hatalma  alá  nem 
hajtolta.  Ez  építette  az  említett  nagy kőfalat a'  Tatárok  beütéseinek  meg
akadályoztatására.  Halála  után  a'  birodalom  szétoszlott  fija,  U)si,  alatt , 
hanem  tíz  esztendő  múlva  Líupang  által  ismét  egyesittettek  Chinának  szét
oszlott  részei.  Liupang  Hang  nevet  vett  fel  's  a1  Hang  família  alkotója 
l e t t ,  melly  K.  u.  220ig  uralkodott  's 'nytig.  és  kel.  Hangra  oszlott.  (Si
hang  217től  K.  e.  24ig  K.  u.  és  Tonghang  24—220ig  K.  u.)  Az  ezen 
famíliából  lévő  fejedelmek  messzere  kiterjesztették  a'  birodalom  határait, 
íiapnyngot  felé  több  tartományokat foglalván  e l ,  's  részt  vettek  Középasiá
nak  dolgaiban.  A'  Taotse  vallás  alattuk  lett  uralkodóvá  's  ekkor  csnszott 
be  a'  Zsidóság  is  Chinába.  Hanem  lassanként  elfajultak  a'  fejedelmek,  's 
Hienti  alatt  China három  királyságra  oszlott  széllel  (220) ,  mellyek  "Wu
Ti  által  ismét  egy  egésszé  tétettek  280. Ennek  famíliája  205—420  bírta  a' 
császári  méltóságot;  hanem  rossz  uralkodók  származtak  belőle ,  kik  kö
zül  az  utolsó,  KongTi,  a1  császári székről  levettetvén,  a1  Song  família  lé
pett  fel  a r r a ,  's  420—479  ült  benne.  Ennek  uralkodása  alatt  állíttatott 
fel  380  azon  különös  k i rá lyság ,  melly  Utainak  vagy  öt  famíliának  ne
veztetett.  A'  Song  familiábót  lévő  fejedelmek  is  hijábanvaló  emberek  vol
tak.  Midőn  a'  nemzetek  vándorlásával  napnyugat  uj  formát  öltözött  ma
g á r a ,  a'  Tsin  família  elenyészvén,  Chinából  két  ország  származott ,  éj
szaki  (380)  és  déli  (420) ,  melly  utolsó  Utainak  vagy  öt  família  orszá
gának  neveztetett.  Ebben  egymás  után  a'  Song  (379ig),  Tsin  (502ig), 
Eang  (537ig),  Tsin  (589ig),  Sui  (619ig),  famíliák  uralkodtak.  Az  éj
szaki  ors  zág  (380—587)  az  által  állíttatott  e lő ,  hogy  a'GoIi  Tatárok  a' 
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chinai  éjszaki  tartományokat  elfoglalták.  Itt  négy  familia  uralkodott ,  ti. 
m.  két  honi  's kit  külföldi,  t.  i.  a'  Goei,  a!  Topak  's  a'  Heutseu  a'  Si
enpi  törzsökéhői:  a)  Goei  famíliája  380—550  uralkodott  3  különös  ág
ban  (a'  YuenGoei  ág  534ig,  a'  TongGoei  550ig  és  a'  SiGoei  vagy 
nyűg.  Goei  550ig);  b)  a'  Petsi  (éjszaki  Tsi)  fam.  550—577;  c)  a'  Heu
tseu  (utolsó  Tseu)  fam.  557—581;  d)  a'  Heuleang  (utolsó  l.eang)  fam. 
554—587.  Heutseut  581  Yangkien  megfosztván  a/,  uralkodástól  587  el
foglalta  a'  Heuleangok,  589  a'  Tsinek  országát  's  a'  Sui  famíliát  alkot
t a ,  mellyből  már  a1  második  császár,  Yangti,  letétetett  méltóságából  Li
ien  által  CI7,  a'  ki  a'  Tang  famíliának  adott  léteit.  E'  300  észt.  birta  a' 
királyi  széket és  Siaganfut  tette  lakhelyévé  Sensiben.  China  ezen  fami
lia  első  császárai,  kiváltképen  láien  tudós  hja,  1.  Tai tsong.  alatt  (026) 
igen  elhatalmasodott.  Hanem  az  utána  következett  császárok  elpuhultak, 
's  mind.  rajtok,  mind  a'  birodalmon  heréitjeik  uralkodtak.  Ebből  belső 
lármák  's  nyughatatlanságok  lettek.  Az  utolsó  császár t ,  Tsaosiuentit , 
Suwen  fosztotta  meg  az  uralkodástól ,  's  vele  uj  familia,  u.  ni.  a'  He
hulang,  ült  a'  császári  székbe  9C7.  Valamint  e z ,  ugy  a1  következő  fa
míl iák,  m i n t a 1  HehnTang  (923) ,  HehnTsin  (936) ,  Hehuhan  (946), 
Hehutseu  (957)  uralkodása  rövid  iileig  tartott .  Ezek  HehuCtainak,  vágy
utolsó  öt  familiának  neveztetnek.  China  tele  volt  zűrzavarral  és  csaknem 
mindenik  tartománynak  tulajdon  független  uralkodója  lett.  Ekkor  a'  d u 
naiak  990  a1  császárságra  mind'  n  tekintetben  érdemes  TsaoQuangjut,  a1 

Sing  vagy  Song  familia,  melly  1279ig  uralkodott ,  alkotóját  kiáltották  ki 
császárnak.  Első  örökösei  hasonlók  voltak  hozzá.  A 'Ta tá rok  beütései  mi
att  mindazáltal  sokat  szenvedett  China,  sőt  ]0 ]2  Yintsong  alatt  adót  is 
kénytelenittettek  a1  Chinaiak  a1  I.eaotsang  Tatároknak  fizetni.  Hoeytsong 
lerontotta  ugyan  a1  I  eaotsangok  országát  H o l ;  de  1125  ezen  Tatárok 
magát  egész  éjszaki  Chinát  (Petselit)  is  elfoglalták.  II.  Kaotsong  csak 
mint  adózó  király  uralkodott  a'  déli  tartományokban.  A'  Chinaiak  tehát 
1180  a'  Tatárok  ellen  Dsingis  khánnal  szövetséget  kötöttek  ,  's  a'  Niud
sok  ezen  hatalmas  hódító  hatalma  alá  estek.  De  a'  Mongolok  majd  China 
ellen  fordították  fegyvereket  's  Kublaikhán  urává  tette  annak  magát,  az 
utolsó  császár  Tiping  1260  történt  halála  után.  Á1  Tang  ág  alatt  szépen 
virágoztak  a ' tudományok  Chinában,  sut  a 'császárok  magok  közt  is  so
kan  tudós  férj fiak  voltak.  A'  chinai  írók  a1  mongol  császári  famíliát  Yu
ennek  (1279^1368  uralkodott  Chinában)  ' s  KuWaiKhánt  Sitsunak  ne
vezik.  E'  volt  az  első  ese t ,  hogy  egésa  China  külföldi  fejedelmektől  igaz
gattatott  ,  kik  mindazáltal  a'  chinai  szokásokhoz  alkalmaztatták  magokat 
's  a'  Chinaiak  törvényein  's  vallásán  legU s e D j ,  változást  sem  tettek.  Az 
ezpn  famíliából  való  császárok  többnyire  dicséretet  érdemelnek.  Hanem 
Timurkhán  vagy  TsingTsang  (1307)  's  m ( íg  jnkjM,  YesnnTimiirkhán 
vagy  Taiting  halála  után  (1318)  a  csa'S7.áii  familiában  lévő  szakadások 
gyakran  belső  háborúkat  támasztot tak,  mellvek  a'  Mongolok  erejét  igen 
elgyengitették.  Tokamurkhán  vagy  " u n  t l ,  buja  életű  fejedelem,  ellen  a' 
chinai  Su  fegyvert  fogván  ,  minthogy  a'  Su  szerencséjére  a1  mongol  na
gyok  egymással  egyenetlenségben  é l tek ,  Tokamur  a'  mongol  földre  ha
ladt  1368,  's  itt  is  holt  metr  1379.  Fija  Bisurdar ,  Karokornmot  (egy ré 
gi  mongol  várost)  tette  lakhelyévé  's  a'  Kalkasok  vagy  éjsiaki  Yuenek 
országit  alkotta.  De  nem  sokáig  maradt  statusok  egyesülve,  mivel  a' 
Tnko/.Timur  halála  után  (1460  táján)  mindenik  csapat  fiigetlenné  lelt  tu
lajdon  Khanja  alatt.  EnneK  a'  lett  következése,  hogy  ez  idő  olta  lega
lább  nagyobb  részént  a1  Chinaiak  alatt  voltak.  S u ,  a'  ki  azután  IV. Tai
tsonnak  neveztetett,  egy  közönséges  de  a'  császárságra  érdemes  chinai 
ember,  megszabadítván  népét  a'  Mongolok  jiírmától,  a'  Wing  famíliát  al
kotta  (1368—1644),  melly  a'  birodalomnak  16,  's  csaknem  mind  igen  di
cséretes  uralkodókat  adott.  A1  Nindse  Tatárok  maradványi ,  kik  most 
Mantsil  nevet  viselnek  ,  a'  birodalom  határain  laktak.  Sintsong  császár 
alatt  ezeknek  elébb  Leaotong  tartományában  mutattatott  lakhely ,  azu
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tán  pedig  csakhamar  ki  akarlak  a'  Chinaiak  őket  innen  kergetni ;  deTa
itsu  nevű  fejedelmek  alatt  olly  szerencsésen  állottak  el lent ,  Jiogy  Eeao
tongot  elfoglalták,  's 'Tails.ii  császári  nevet  vett  fel,  a'  ki  Quantsong  és 
Hiisong  chinai  császárokkal  egészen  haláláig  folytatta  a'  hábornt.  Utá
na  fija,  Tatsong,  's  Chinában  Hitsohg  után  Hoaitsong,  egy  jámbor  de 
gyenge  fejedelem,  lett  uralkodóvá.  Midőn  Tatsong  megholt,  a'  Tatá
rok  nem  választottak  uj  uralkodót  's  abban  hagyták  a'  háborút.  Chiná
ban  azonközben  Litsing  felzendült;  melly  lárma  alkalmával  Hong1'iian 
magát  megölte  1044.  A1  Eitsing  ellenpártja  a'  Mantsukat  hitta  segítsé
g ü l ,  kik  meg  is  jelentek  's  elébb  Pekinget ,  azután  pedig  lassanként  a/, 
egész  birodalmat  elfoglalták  's  mind  e'  mai  napig  is  bírják.  Sunsi ,  egy 
hat  esztendős  gyermek  hajtotta  végre  China  meghódítását  (1046—1047) 
's  alkotta  a 'mostani  Taithsing  vagy  Tsin  (Tsing)  famíliát.  Utána  1062  fi
ja  Kanhi ,  a'  Mongolok Khanját  meggyőzte,  Formulát  elfoglalta  's  biro
dalmát  több  tartományokkal  nagyobbította.  A1 Keresztényeknek  vallásbe
li  szabadságot  engedett  ;  ellenben  fija  Yongtsing  számkivetette  őket  1724. 
Hasonlóképen  üldözte  a'  Keresztényeket  fija  KIKNLONG  (1.  e.)  is  1740—• 
1773. Elfoglalta Kasgar t , Je rken t , a' Snngarok tartományának nagy ré
szé t , Tibetnek és Lássanak éjszakkel. részét , Miaotse, SiaoKintsuen 
országokat 's birodalma határait Hindostanig és ISucharáig kiterjesztet
t e ; végre a' Sungarok kiűzetése által elpusztult Kalmük országot az orosz 
birodalomból kivándorlott Torgorokkal és Sungarokkal megnépesitette. 
1708 az avai Birmannoktól tökéletesen megveretett , 's a1 Chinaiak, kik 
mind e 'mellet t is 1770 egy várost elfoglaltak Avában, csak seregek fe
le részével tértek vissza hazájokba. Szerencsésebbek voltak a' Chinaiak 
a' Miaotsék (hegyi lakosok) ellen. Eletének vége felé sok kellemetlen
séget okozott neki ministere, kedveltje és veje, HoTsington. KienEon
got 1709 15ik fija Kiaking követ te , a1 kinek országlását több izben 
nyughatatlanná tették a' belső ellenségeskedések. Chinában ugyan is a' 
nép minden osztályaiból lévő békételenek több titkos öszveszövetkezése
ket alkottak, mellyek közül egy: „A1 tudomány fejér vizi rósájának" ne
veztetett. Ez éjjeli gyűléseiben átkozza a' császárt és egy uj FonaK, a' 
ki arany időt hoz magával , elérkezésére mindent előre elkészít. A' Ca
tholiciisok, kikhez ezen öszvesztivetkeztek kedvezéssel voltak, térités
beli vigyázatlanságokkal minden szabadságaikat eljátszották 's a' keresz
tény vallás terjesztése magában Pekingben is megtiltatott. KiaKinget 
1820 második fija Tara Kwang, kit az Oroszok Daoguannak neveznek, 
váltotta fel a' császári székben. A' milly. kevésre mehetett lord M i 
CARTNKY (1. e.) követsége a' chinai udvar Í000 esztendőnél régibb pnliti
cajának megváltoztatásában, épen olly keveset boldogult abban gróf Go
lowkin orosz, lord Amherst (1810) angol követ ; mivel a' világnak ezen 
mennyei birodalmával (mint a1 Chinaiak dicsekesznek), melly más monar
chákkal ugy bánik, mint vasallaivai, sem politicai, sem kereskedésbe
li öszveköttetésbe nem léphettek, L, Staunton „Misceflaneous noiices re
lating to China" (London 1822); Timkowskynak „Ileise nacli China 
dureh die Mongoléi in den Jahren 1820 und 1821" czimü munkáját, mel
ly et orosz nyelvből Schmidt fordított németre. (Leipzig 1825 3 Theile.) 
és Malpiere , ,L« Chtne, moeiirs, cotttnnes, árts et melieres elc.i: (Pa
ris 1827). 1,ii. 

C H I N A H I Í J (Cortex peruvianns), több Délamerikában, nevezete
sen pedig Peruban termő 's a' cinchonák neméhez tartozó fák héja. Na
gyon hihető dolog, hogy a' chinának hideglelésüző erejét Peru lakosai 
már az Európaiak odamenetele előtt esmérték, 's azt ezek előtt sokáig 
titkolták. Azt beszélik, hogy az Amerikaiak az oroszlánynak köszönik 
ezen gyógyszer felfedezését, melly, mint némellyek állítják, a" váltó hideg
lelés .bizonyos nemének alá van vetve 's akkor ezen fa héjából szokott 
enni. Mások azt mondják, hogy egy váltó hideglelésben szenvedő Indus 
olly tóból ivott v i ze t , mellybe sok chiuahéj ha l lo t t , 's meggyógyult 
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Az  Európaiak  csak  1038  ismerkedtek  meg  u'  chinahéj  orvosi  erejével. 
Ezen  idúüen  t.  i.  del  Cinchon  grófné,  a1  perui  vicekirály  felesége,  ki  rég
olta  szenvedett  váltó  hideglelésben,  hamar  meggyógyult  abból  chinapor 
á l ta l ,  mellyet  nekie  a'  loxai  corregidor  küldött.  Ezen  szerencsés  siker 
arra  inditá  a'  grúfnét,  hogy  Loxaból  chinahéjt  húzatván,  azt  a'  váltó  hi
deglelősöknek  osztagatná  k i ,  honnan  azt  rendszerént  d e l  C i n c h o n 
g r ó f n é ,  vagy  csak  g r ó f n é  p o r á n a k  nevezték.  Később  ezt  a '  tisztet 
a1  Jesuitaknak  engedé  ál ta l ,  ' s  innen  azt  sokáig  J e s u i t á k  p o r á n a k 
nevezték.  Visszatérvén  1040  del  Cinchon  gróf  's  felesége  Spanyolország
ba  ,  orvosok,  lvan  de  Vega ,  szerencsés  curákat  tett  azzal  Sevillában  's 
drágán  adta  el  ott.  1049  a'  limai  Jesuiták  Komába  nagy  memniségil 
chinahéjt  küldöttek  cardiualis  Lugónak,  kinek  palotájában  az  a'  szegé
nyeknek  ingjén  ,  a'  gazdagoknak  drága  pénzért  osztogattatott  k i ,  hon
nan  C a r d i u a l i s  p o r á n a k  is  neveztetett.  Az  orvosok  előtt  azonban 
ínég  mindég  esmeretlen  maradt  ezen  hires  orvosi  szer.  Mind  eddig  az 
igazi  chinahéjt  Loxa  környékéről  hoz ták ,  hol  az  végre  annyira  elkezdett 
fogyni,  hogy  az  azzal  kereskedő  lakosok,  nem  elégíthetvén  ki  az  euró
pai  szükséget,  különbféle  más  fahéjakkal  vegyítve  küldöttek  azt  a'  pana
mai  piaczra.  Ez  felfedeztetvén,  a'  chinahéj  becse  igen  nagyon  leesett  's 
több  ezer  font  hevert  a'  kikötőkben,  a'  nélkül  hogy  valaki  vette  volna, 
•ni a' chinahéj becses erejének közönségesb megesmerését igen hátráltat
ta. Végre egy Talbot nevezetű angol orvos, Sydenham kor tá r sa , ismét 
liirt szerzett annak 107!), 's mint arcanumot XIV. Lajosnak e ladta , ki 
azt közönségessé tette. Ezen időtől fograa' china a' kereskedés neveze
tes ágává l e t t , kivált minekutána azt nevezetes orvosok , mint Syden
ham , rloffmanii , Böerhave 's később Morton, Pr ingle , W h y l t , \Verl
hof, van Swieten 's több mások magasztalták. Micsoda fa ad eredetet 
a' chinahéjnak, sokáig esmeretlen marad t , mig a1 hires LaCondamine 
Amerikába utazott 's a ' többek közt ezen fával is a 'Cajanuma hegyen Lo
xa mellet t , hol a' legjobb faj terem, niegesmerkedett 1737 ,'s azt ponto
san leitta. Linné (' inc ho na offtcinalis nak nevezte azt. Neveked
vén napról napra a' china haszonvétele, a' kereskedők több más cincho
nafajok héjait is öszvekeverték egymással, mellyeket Mut i s , l t u i z , Ja
von, Humboldt, llonpland , W a h l , Lambar "s több más hires füvészek 
leírtak. De ezeken kivill több a' cinchonanemhez nem tartozó fák héjait 
is vegyitik az igazi chinahéj hoz, mellyeket sokszor igen nehéz egymástól 
megkülönböztetni. A' kereskedésben négy főneme fordul elő a' chinának 
t. i. a' szürke, a' sá rga , a' veies és fejér. A' szürke chinahéj [China 
futea) nevezet alatt több jó és rossz fajta héjak fordulnak elő. A' leg
jobbak ( Ch. fusca selecta) cső formán öszvegöugyölgetett, fél ragy 
egész lineányi vastagságú, kivül ránczos , repedezet t , s zü rke , fejéi es 
vagy barnás szinü, 's többnyire moszatokkal fedett felbőr, belől sárga 
vagy barnás; veres , gyantás ragyogó törésű; egy kevéssé dohos, de 
gyenge szagú; keserű és öszvehuzó izü darabokból áll. Egy ez a' legbe
csesb és sikeresb héjak közül, 's UjGranadában, a' loxai tartományban 
találtatik leginkább. A1 sárga chinahéjnak két faja van : a' királychina
héj (china regia) és a' narancssárga chinahéj (eh.flava ordinaria). Az 
első, melly 1790 olta esmeretes , részént öszvegöngyölgetett, szürke és 
repedezett, sokszor moszatokkal fedett felbőrü, belől világossáiga felüle
tű, 1—2 lineányi vastagságú, részént vas tag , kisebb nagyobb mérték
ben lapos darabokban fordul elő. Fő esmertető jegye ezen fajnak az igen 
keserű, alig öszvehuzó i z , különösen pedig a' rostos és fénylő szövet. 
A' másik ritkán fordul elő a' kereskedésben. A' veres chinahéj 1779 ol
la esmertetik 's legbővebben előfordul a1 kereskedésben , részént lapos, 
részént iiszvegöngyölgetett nehéz darabokban, melly ek fej érés repedezett 
felhőire! vannak fedve, belől barnaveresek , "s igen rostos törések van. 
A' fejér chinahéj ritkán fordul elő a' kereskedésben. Kendszerént vé
kony, lapos darabkákban fordul elő, niellyeknek szürke , szemölcsös fel
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bőrök  és  belül  fejérlí  felületek  van.  —  A'  chinahéjhoz  számláltatnak  m;;'g 
a'  cincliona  némelly  rokon  nemei  i s ,  mellyek  a'  kereskedésben china no
va  név  alatt  fordulnak  elő.  Sok  hires  cheinicnsok  ,  (Fourcroy,  Yannue* 
l i n ,  Séguin,  Lauber t ,  lteuss  'sat.)  igyekeztek  felfedezni  a'  chinahéjban 
munkás  princípiumot,  de  csak  az  ujabb  idők  chemicusai  juthattak  ann.ik 
esineretére.  Goiuez  fedezett  fel  legelőször  Lissabonban  egy  tulajdon  chi
na tárgyat ,  mellyet cinchoninnak  nevezett,  's  mellynek  káli  (sóbasis)  ter
mészetét  Pelletier  és  Caventou  mutatták  meg  1822,  valamint  azt  is, 
hogy  az  a'  chinahéjban  cliinasavannyal  van  öszve  kötve,  üzen  két  fran
czia  chemicus  ezenkívül  egy  más  hathatós  princípiumot  (chinasót)  is ív* 
dezett  fel  a'  chinahéjban,  mellyet chininnek  (quininej  neveztek.  Ezen 
nevezetes  felfedezésből  ki jő,  hogy  a'  chinahéjban  tulajdonképen  ezen  két 
alkaloidek,  vagy  is  a1  savanyakkal  belőlök  előálló  felolvadható  savak,  a' 
munkás  részek.  Leghathatósabb  Pelletier  és  Caventou  szerént  a'  veres 
ch inahé j ,  mivel  azon  ki  vili,  hogy  benne  mind  a'  két  alkaloid  megvan, 
legnagyobb  mennyiségben  is  találtatnak  abban  minden  chinahéjok  közt. 
Ezen  két  són  kivül  a'  chinaliéjnak  többi  állató  részei,  veres  festéktárgy, 
chinaveres  ( ü e u s í ) ,  chinasavanyu  m é s z ,  eser tárgy,  valami  kövér 
anyag ;  sárga  festéktárgy,  chinasárga,  keményítő  és  farost.  Alig  van 
egyegy  az  orvosi  szerek  seregében,  mellyet  az  orvosok  olly  nagy  kiter
jedésben  használnának,  mint  a'  chinahéj,  rés/.szerént  mint  hatalmas  erő
sítő  szert,  részszerént  mint  specificumot  a'  hideglelések  kiilönbkülönbféle 
formáji  ellen.  Csaknem  két  század  olta  ez  az  egyetlenegy  sze r ,  mellyel 
az  orvosok  különösen  a'  váltó  hidegleléseket  gyógyítják  ,  's  tagadhatat
lan,  hogy  sokaknál  szerencsével;  de  nagj  on  csalatkoznak  azok  ,  kik  ezt 
ugy  tekintik  mint  csalhatatlan  hideglelésiizó  szert.  Sokaknál,  hol  nem  il
lett  az  a'  nyavalyára,  vagy  hol  rendentuli  mértékben  s  hosszu  ideig 
adatott  a z ,  más  sokkal  terhesb,  sinlődő  és  gyakran  életröviditő  nyava
lyákat  szült.  A'  hideglelésen  kivül  sokféle,  kivált  az  izomrendszer 
gyengeségéből  származó  clironicns  nyavalyákban,  mirigyek  nyavalyáji
b a n ,  angol  nyavalyában,  kiszáradásban,  scorbutusban,  syphilisben,  kösz
vényben,  mindennemű  felesleges  kifolyásokból  származó  gyengeségekben, 
az  emésztő  orgánumok  sokféle  nyavalyájiban,  hypochondriában,  histeriá
ban ,  lépdaganatban  ,  dugulásokban,  mely  gyengeségében,  takiíyos  asz
szu  korságban  's  több  más  nyavalyákban  dicsérik  azt.  Lásd  legújabban 
„Dr. L. W. Sachs, die China und die Kratd/teileii, melehe sie ítÍH,t 

(gr.  8  Königsberg  1831.)  A'  chmahéjat  sokféle  formákban  szokták ,»% 
orvosok  adn i ,  nevezetesen:  poi formában,  vizes  és  léles  öntetben,  fű
zetben,  kivonatban,  t inctiirában,  esstntiában,  syrupban  'sat .  Legna
gyobb  hírt  és  kedvességet  nyert  magának  néhány  esztendők  olta  a' 
chinasó  vagy  is  chinin,  mellyet  a'  Francziák  egyik  legfényesb  felfede
zéseknek  tartanak.  A'  váltó  hidegleléseknek  és  sok  más  nyavalyák 
gyógyításában  főszerepet  játszik  a'  chinin,  részént  mivel  annak  dosisá* 
könnyebb  meghatározni ,  részént  mivel  bevétele  könnyebb  's  a'  gyom
rot  annyira  nem  terheli.  A'  chinint  többféle  savanyakkal  szokták 
öszvekötni.  Eyek  közt  legesmeretesb  és  az  orvosi  praxisban  legtöbb
ször  előforduló  a'kénsav.myn  chinin (chininum tulphuricuin)  ,  mellyet  a' 
franczia,  angol  és  hollandi  orvosok  nagyon  szokásba  hoztak.  Most  e'  he
lyett  igen  sok  orvosok  a1  sósavanyn  chinint  , (murim chinini)  szokták 
rendelni ,  melly  könnyebben  felolvad.  Legközelebb  pedig  prof,  llarless 
a'  phosphorsavanyu  chinint  (chininum yhosphoricum")  ajánlja  mindenek 
felett.  A'  chinát  az  is  nevezetesiti  v é g r e ,  hogy  a'  hires  Hahnemannak  az 
e'  körül  tett  vizsgálódások  adták  az  első  ideát  az  általa  fundált  uj  orvo
si  oskola  alaptételének  feltalálására. A. Balogh l'úl. 

C H I S A I  N Y E T . V ,  Í R Á S  É S  r . iTRRATURA,  A '  eliinai  nyelv  a z 
eeyszótaguakhoz  tartozik  's  ezek  közt  legegyszerűbb  ,  azaz  ,  legképzet
lenebb,  lígyszótagu  szavai  egy  magánhangzóból  állanak  egj etlenegy  e l e 
jekbetett  mássalhangzóval,  ba  Írásainkban  több  belükkel  fordulnak  elő, 
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szükségből  történik,  hogy  hangjait  utánazhassuk  írásjeleinkkel.  Minthogy 
t ton  kivül  a'  B,  1)  ,  l t ,  X  és  Z  híjával  van  a'  Chinai,  az  egyszerű  más
salhangzók  száma,  mellyeket  szavai  elejébe  t e s z ,  igen  csekély.  Kél 
mássalhangzót  egymásután  ki  nem  mondhat;  's  ha  külföldi  szókban  le
li  azokat,  mindenikéhez  vocalist  rekeszt.  A' Hoc est corpus meum  igy 
hangzik: Hohe  iige   sutu esulpu   sume vutn.  llly  felette  egy
szerű  gyök'hangja  vagy  gyökszara  régibb  tudósítások  szerént  328  ragy 
350,  Iténiusat  g/.eréut  252,  Montucci  szerént  460  ran  a'  Chinainak. 
Sokszorozásokra  nincs  egyéb  módja  az  accentnél  Ez  ötféle:  az  egyenlő 
(mint  mi  ezeket  mondjuk  egy  kettő,  három  'sat.) ,  a'  mélyegyenlő  (azon 
szókban,  mellyeket  aspirálni  lehet,  mindég  aspirált) ,  a'  magas  (magasan 
kezdődik,  régé  rövid,  mind  mikor  haragjában  ezt  mondja,  valaki:  nem!), 
emelkedő  (valamennyire  mélyen  kezdődik,  de  emelkedik,  tovább  is 
nyujtatik  mint  más  hang ,  mint  nálunk  a'  csudálkozó  ugy)  és  a'  röviden 
elharapott  (mintha  valaki  az  elkezdett  hangot  be  nem  fejezhetné).  Altal
jában  némel lyekS,  mások  11  és  13ra  teszik  a'  hangok  számát ,  melíyek 
azonban  hihetőleg  csak  egyes  esetekben  használtatnak.  A'  külföldinek  fii
le  's  nyélre  ezen  módosításokat  fel  nem  é r i ,  's  a'  Chinai  is  gyakran  egy 
szót  rekeszt  mellé  magyarázatul  's  ugy  segit  magán.  Vegyünk  fel  áltáljá
ban  öt  hangot ,  ezek  által  a'  Chinai  328  gyökéből  1625  küliinbféle  szót 
nyer.  Az  aspiratio  3250re  ragy  legnagyobb  calculus  szerént  7700  neveli 
őket.  Ezek ,  miket  a'  chinai  fül  különbféléknek  é r ez ,  teszik  a'  Chinai 
egész  nyelvkincsét  's  a'  gyakran  felette  különös  innepély  jelentésekkel, 
mi  által  némelly  szó  körülbelől  50  jelentést  k a p ,  elegendőknek  kell 
lemiiek  minden  concret  és  abstract  megfogások  kifejezésére.  Mivel  egy
szótaguak,  a'  beszédrészek  nincsenek  megkülönböztetve;  származás  és 
tulajdonképi  hajlítás  sincs.  A'declinatiót  és  conjugatiót  körülírás  pótólja 
nagyon  szegényül.  E'  miatt  sok  homályos  marad  írásában,  's  innen  ran , 
hogy  régi  classieus  könyre i t ,  a'  Kingeket,  minden  fejtegető  más,  meg 
máskép  magyarázza  —  Szintolly  különös  a1  Chinai  i r á s a .  Sem  terme
szeles  vagy  synibolicus  hieroglyghica,  sem  szótag  v.  betűírás  ez,  hanem 
kiképzett  megfogásokat  fejez  ki,  mindnikét  saját  jel  á l ta l ,  a1  nélkül  hogy 
a'  nyelvvel  öszveköttetésben  volna.  Lebet  tehát  a'  chinai  könyvet  érteni 
tanulni  a'  nélkül  hogy  a'  nyelrből  tudjunk  valamit.  A'  chinai  nyelvnek  6, 
részént  egyenes  részént  különbféle  módon  görbített  linea  szolgál  alapul; 
ezek  képzik  Iegközelb  ama'  214  úgynevezett  kulcsot  vagy  eredeti  jel t ; 
mellyekkel  minden  egyéb  jelek  —• számokat 80,000re teszik — öszrekap
csoltatnak. Egy emberélet nem elegendő mind ezen jelek megtanulására; 
azonban, a1 ki 8— 10,000 jelt megtanult, a' közönséges könyvet megérthe
ti. A chinai l i t e r a t u r a gazdag különbféle munkákkal. Confucius előtt 
poíísise is volt. Marad ványait lelhetni a' Sikingben. Saját ostályt tesznek 
a' Kingek ragy szent könyvek, m e l l e k n e k Confucius adta mostani for
májukat, tartalmok részént tör ténet i , részént erkölcsivallásos, részént 
költői. A' Kingekből fordítva van francziára a 'Suking. A' hist. munkák 
egyik legfontosbika a' (hibásan) francziára fordított: „Chinai birodalom
történet". Kmlitendő még: az angolra fordított „Chin.ri büntetőtörvény
könyv", a ' „Mukhdenre irt d icsé re t " , ,,Yii felülirása" 'sat. A' császá
ri chinai encyclopaedia, mellyel Kanhi alatt 1680 kezdtek 's a1 múlt szá
zadban végeztek e l , 6109 köt. áll. Pekingben hetenként szörnyű nagy for
mában selyemszöveten jő ki egy újság, mellyet a' chinai birodalom év
könyve 's egyetlenegy törvénykönyve gyanánt tekinthetni. Kzt a' csá
szár gyakran mag* censurálja. A' chinai nyelr megtannlására Four
mont, Beyerliénuisattól vannak segédszerek. Szókönyvet (mellyet ijren 
gáncsolnak) az ifjabb Deguignes adott k i ; egy másikat Montucci igéit. A' 
chinai nyelv stúdiumára nézve nagy munkák találtatnak kéziratban a' 
missionariiisoktól Romában, Parisban. Pétejváratt "sm.h. 

C n i o , a ' régieknél Chios, 1 . S c i u s . 
C H I O s K, I. K i o SK. 
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C  II i  it A G H A  (görög  szótól %ti%,  kéz  és dygx,  fajdalom)  azt  a'  kösz
vényt  j e l en t i ,  melly  a'  kéz  csuklójit  lepi  meg,  és  annak mo/.dulásit  akadá
lyoztatja.  Ha  azonban  a'  nyavalya  nincs  meggyökerezve,  ezek  ismét  vi»
szatérnek.  Az  utolsó  esetben,  visszatértével  mindég  a'  kezekre  és  ujukia 
veti  magá t ,  megfosztja  lassanként  amazokat  hajthatósvágoktól,  ezeket 
meggörbíti ,  elékteleníti  's  mozgásokat  megbérinitja  az  által,  hogy  a/. 
inak  körül  valami  meszes  materiából  csomókat  és  golyóbisokat  halmoz 
öszve,  íiií  á l ta l  végre  a'  csuklók  egészen  megmerednek.  (Vö.  KÖSZ
V É N Y ) . A H.A'

C H I R O G R A P H U M , kézira t ,  főkép kötelező  levél ,  mellynek ereje 
a'  lekötelezettnek  saját  kezével  Irt  vagy  legalább  aláirt  feltételeken  épül. 
Jnnét  chirographarius,  chirographumos  ,  kéziratos  hitelező  az j  a'  kinek 
követelése  adósság  vagy  váltólevelen  'sat.  alapul,  minden  zálofíi  jn.s  nél
k ü l ,  melly  követelésnél  a'  zálogos  (hypothecas)  kel tselek  természe
tesen  elébb  valók. 

CH I RO M I C  i A,  ujbeszéd ,  vagy  azon  mesterség,  mellynél  fogva  ke
zek  és  ujak  segélyével  közüljük  egymásnak  ideájinkat.  A'  néniúki's  »i
ketnémákra  nézve  fontos  kö/.lésmód. 

C H I R O M A N T I A , monstrum nuU'it virtule redévipium.  Származik 
ezen  görög  szókból: %sig •,  k é z , fotiTiict,  jósolás.  Jiz  a'  sok  századokon 
keresztül  tisztelt  's  a'  legjobb  főktől  való  alapokon  épült  tudománynak 
tartatott  része  a1  magiának  nem  csak  azzal  dicsekszik  ,  hogy  az  embe
rek  jövendő  sorsát  előre  megtudja,  hanem  annak  tis/.telőji  még  azt  is ál
l í t ják ,  hogy  azon  vonások  á l t a l ,  mellyeket  az  isteni  bölcseség  credeti
kép  minden  embernek  kezébe  rajzol t ,  teljes  bizonyossággal  meg  vannak 
határozva  az  ő  hajlandóságai  's  kivánsági,  hibáji  és  virtusai,  szeretete 
és  gyülölsége.  Ezen  jelek  közül  némellyek  a'  test  alkotását ,  mások  ;iz 
egészséget,  az  élet  tartósságát  sőt  még  a'  halálnak  módját  is  illetik.  Ko
videden  ,  ott  az  életnek  minden  fontos  története  kiolthatatlan  vonásokkal 
van  feljegyezve,  a'  minek  megfejtésére  azonban  különös  tudomány  kéli. 
A'  chiromantiának  már  Aristotelesnél  is  találtatnak  nyomai ,  a'  ki  t.  i. 
azt  állítja,  hogy  ha  egy  vagy  két  linea  a'  tenyér  egész  hosszában  fut, 
hosszú  élet  jele.  A'  chiromántok  azonban  messzebb  felmennek 'a  hogy 
mesterségeket  isteni  kimondásokon  alapithassák  ,  a1  sz.  írásból  hoznak 
fel  bizonyságokat,  millyek  :  Azért  legyén  ez  j  e  l ü l  a'  te  k e z e d b e n 
's  e m l é k ü l  a'  te  szemeid  előtt.  (2  Mós.  1 3 ,  9.  Vö.  a'  16ik  verssel), 
és  másutt  a'  Vnlgata  szerént : in manu omniitm hominnm signul, ul no
verint singuli opera sua  (Jób  37,  7.)  A'  chiromantiát  különösen  a'  közép
idő  mivelte  k i ,  's  minthogy  annak  álmodozási  mai  napig  sincsenek  egé
szen  elfelejtve,  minthogy  az  emberi  szivbe  mélyen  he  van  oltva  a'  jö
vendőbe  tekinthetés  kívánsága,  innen,  ugy  látszik,  nem  lesz  felesleg  való 
annál  egy  szempillantásig  mulatni.  A'  chiromántok  ugy  nézik  az  ember 
tenyerébe  rajzolt  lineákat,  mint  az  embernek  tulajdonképi  sorsketfyVét. 
Azt  közülök  ,  melly  a1  hüvelykig  mellett  fut  el  ,  é I  e 11  i  ne  á  na k  neve
z i k ,  mivel  annak  helyezetéből,  annak  majd  félbeszakadt,  niHJri  félbe
liemszakadt  hosszaságából  vagy  rövidségéből,  annak  erős  vagy  g) ertge 
voltából,  mélységéből  vagy  laposságából,  az  életnek  tartósságát  és  ini
nemüségét  meg  lehet  határozni.  Valamint  ez  közvctetlen  öszvefüggé.d.eu 
van  a'  szivvel,  ugy  szoros  öszveköttetésben  van  egy  másik,  melly  a'  te
nyér  közepén  fut,  az  agyvelővel  's  az  ember  lelki  erejével,  és  t  e r in  é
s z e t e s  vagy  f e j l i n e á n a k  neveztetik.  A"  harmadik  nagy  linea,  melly 
az  elébbivel  párhuzomosan  fut  az  ujak  alatt,  k ö z ö n s é g e s n e k  vagy 
a s z t a l i n a k  neveztetik,  's  áltáljában  a'  test  erejére  mutat  's  arra,  a' 
mi  az  egész  testet  vagy  minden  egyes  tagot  érni  fogja.  Azon  függőle
ges  l inea ,  melly  a'  két  elsável  egy  háromszöget  képez,  m á j l i n e á n a k 
neveztetik  's  az  emésztő  erőket ,  kovetkezéskép  á'  testnek  természetes 
tulajdonságát  tanítja  esmérni.  Nagyon  fontos  a'  chiroinantnak  azon  linea, 
melly  a1  kéznek  és  karnak  határát  jeleli  "s  mellynek  arub  neve  r a s v e t 
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tK  Ha  azon  helynek,  hol  ea  van,  jó  a1  sz ine ,  tigy  az  jó  coniplexiót  je
lent.  iV  S a t u r  II  U8  vagy  sz  e r e n c s e l i n e a  i '  rasceltátúl  a '  közép
uj  felé  megy  a'  kézeu  keresztül;  ez  a'  többi  lineák  értekét  erősíti  és  azt 
pótolja  k i ,  a'  mi  még  belőlük  hibáznék.  Azon  l inea,  mell}'  a'  rasceltá
tól  a'  kis  uj  felé  fut,  t e j l i n e á n a k  neveztetik;  ebből  esmérik  meg  a' 
kíváncsi,  locsogó,  állhatatlan  férjfiakat,  kik  magokat  könnyen  el  engedik 
az  asszonyok  által  ragadtatni.  Most  már  csak  azon  lineák  vannak  hátra, 
mellyek  mindenik  uj  alatt  vannak  ;  kHlönös  neveik  ezeknek  nincsenek;  azt 
azonban,  melly  (kivévén  a'  hiivelykujat)  a'  két  kö/.épujat  egy  kis  ívben 
körülfogja,  V e n u s  ö v é n e k  nevezik,  mivel  az  rendkívül  való  buja
ságra  mutat.  Ezekből  a'  lineákból  csinálja  a'  cliiromant  a'  maga  progno
sticonját.  Ez  a'  stúdium  azonban  szörnyen  ös/.vebonyolt  azon  soknemil 
kivételek  ég  sajátságok  miatt  ,  mellyek  előfordulnak.  Majd  egyszerűk, 
majd  kettősök,  hármasok  és  négyesek,  sót  ágasok  i s ;  majd  egyenesek, 
majd  görbék  vagy  kacskaringósak  ezen  lineák  ;  csinálhatnak  szegletet, 
három  vagy  négyszegű,  vagy  más  figurákat.  Mind  ez  igen  nagyon  meg
változtatja  azoknak  jelentését.  Sokszor  apró  keresztek  szaggaljak  azokat 
félbe,  a'  m i ,  ha  az  ellen  más  jegyek  nincsenek,  a'  legszerencsésb  pro
gnosticon  a'  világon.  Mind  ezek  ,  a'  mik  itt  mondattak)  csak  alapvonat
jaik  az  alsó  chironiantiának  ;  hogy  annak  valóban  felséges  charactere  le
gyen ,  öszvekötötték  azt  az  astrologiával  is.  Kz  a'  két  testvértudotnány 
küiönösen  a'  15,  16  és  17ik  században  érte  el  legnagyobb  virágzását, 
mellyekben  Európa  tudósainak  legnagyobb  része  el  volt  ragadtatva  azok
nik  istenlségé  által.  Csak  a'  18ik  század  közepén  kezdette  az  addigla
ni  nagy  tekintetét  elveszteni,  's  most  leginkább  a'  Czigányok  foglalatos
kodnak  annak  gyakorlásával ,  kik  annak  esmeretét  a'  titkos  tudományo
kat  annyira  kedvelő  napkeletről  hozták j  's  kiket  Milnster  igy  ír  l e : 
.éAnint torum chiromantiae et divinntioni iutendunt ; atque interiih quod 
quaerenlibin dánt respnnsa, qaot pueroi, maritól, uxores sint hahituri^ 
miro aslu et ugililale crumenas quaercntium fimantur ét evitcitant." 

A, n. v. 
C H I R O N ' ,  Saluvnus  és  Philyra  fija,  mondják*  hogy  ThCssaliában  a' 

Centaurok  közt ,  és  pedig  ló  képében  született ,  hogy  a'  féltékeny  Rheát 
elámíthassa.  Kortársai  ügyes  orvos ;  astronomusés  muzsikusnak  tartok; 
Bölcse3égének  híre  t évé ,  hogy  az  akkori  fejedelmek  csaknem  mindnyá
jan  őt  választák  fijaik  tanítójául,  's  Aesculup  4  Nestor  ,  Pe leus ,  These
us ,  Ulysses,  Castor  és  PoIIux,  Achilles,  Aeneas,  Bacchus,  lason  sat.  ta
nítványi  voltak.  Felette  agg  koráé r t ,  's  mivel  atyja  halhatlanná  tet te, 
végre,  mondja  a'  mythulogia,  megfond et  életet  s  arra  kérte  Jupitert, 
engedné  meghalni. 

C H i R n N o M i A (fcíifmoftiic),  a' kezeli mozgatása,  különösen ha mint  mi
vészség  űzetik,  ' s igy  mint  gesticulatio,  melly  a'  rhimicának  egy  része.  A* 
kézmozgatis  fontosságát áltlátták már  a1  régi  szónnkok  's  különösen  figyeltek 
azon  kifejezésre*  melly  általa  eszközölhető.  Gihert  Austin j,V/iiiaiiomi/t, 
nr a trealise on rhctorical deliver;/  (Londi  1800 i  kivonatb.  Lipcse  Í8I8 
,,/Jj'e Kunit derredneri.ic/ten und thentrnlishen Dediamation*1)  á'  geslüsok 
és  kézmozgatás  megjélelésére  saját  rendszert  alkotott ,  (nintegy  jelbes/.é
det,  mellyel,  mint  kottákkal  a 'muzsika  hangjait,  a'  szónok  vagy  szinmi
vész  által  az  indulat  valameíly  állapotjának  kifejezésére  alkalmaztataudó 
actiót  bélyegezhetni,  's  ugy  valameíly  szórtok  vágy  szininivész  remek 
gesticulatióját  eleven  emlékezetül  's  a'jövendóntík  tanításul  fentarthatni. 
A1  jeléknek  figurák  adnak  világot;  De  felette1  messze  halad  az  éleseszil 
férjfiu,  ha  azt  véli,  hogy  az  általa  felvett  15  alapállás*  mellyek  számát 
változtatások  által  130re  emeli ,  a'  lehető  állásokat  és  mozdulatokat  ki
meríti,  's  ha  lehetőnek  tartja*  hogy  az  azokra  mutató  jelessetek  a'  szónok
vagy  szinmrvésznek  egész  actióját  elejébe  szabják. 

C H i R  ii R o i A ,  az  orvosi tudománynak azon része ,  melly mint  a'  szó 
származása  mutatja  ,  (ezen  görög  szavaktól >%ii(  kéz,  és  í§yav,  munka) 
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kézr.cl  való  iminkálatokból  áll.  Ugy  lehet  tehát  azt  meghatározni,  HIÍ»Í 
a/,  orvosi  tudomány  azou restét,  melly  vagy  csupán  magát ,  vagy  pedig 
az  instrumentumokkal  felfegyverkezett  kezet  fordítja  a/,  egészség  fen
tar tására ,  vagy  a'  nyavalyák  gyógyítására.  A'  chirurgia  nem  tulajdon
képen  való  orvosi  tudomány,  hanem  inkább  csak  segédeszköze,  még  pe
dig  a'  leghatalmasb  és  hathatósb  segédeszköze  a/,  orvosi  tudománynak. 
Hippocrates  tökéletesen  jól  méltatja  a z t ,  azt  mondván:  a'  mit  az  orvosi 
síerefc  meg  nem  gyógyítanak,  meggyógyítja  a'  vas  ,  mit  a'vus  meg  nem 
gyógyí t ,  meggyógyítja  a'  t ű z ,  a'  mit  pedig  a1  tűz  meg  nem  gyógyít, 
gyógyíthatatlan.  Csak  akkor  folyamodunk a 'chi rurgiához,  ha  a'  diaeteti
cai  vagy  patikai  szerek  nem  elegendők  vagy  már  kifogytak.  Egy  televé
rii  embert  a'  gutaütés  fenyeget:  csak  egy  kézorvosi  operat io ,  egy  érvá
gás  fordíthatja  azt  el.  Fene  esik  valainelly  tagba  vagy  valanjelly  erős 
zúzás  által  organisatiója  semmivé  lesz:  lehetetlen  orvosi  és  patikai  szere
ket  használni,  mivel  nincs  többé  benne  élet.  Csak  mechanicus  vagy  chi
rurgicus  segedelem  által  lehet  egy  helyéből  kimozdult  csontot  ismét  vis
szalenni.  Minden  eszkö/.ök,  mellyekkel  a1  chirurgia  é l ,  nem  csak  ma
gokban  mechanicai  munkálatok,  hanem  azok  ezek  a'  feltett  czélra  néz
te  i s ,  és  pedig  különösen  ezen  tekintetben.  El  lehet  tehát  bátran  mon
dani  ,  hogy  a1  chirurgia  az  orvosi  tudomány  mechanicai  része.  Hihető
leg  a'  volt  az  első,  a'  mire  az  embereket  a'  szükség,  's  az,  a'  mi  a'  se
gedelemben  szembetűnőbb,  vezette  az  embereket;  legalább  a'  legrégibb 
történet  csak  olly  emberikről  tudósít  bennünket,  kiknek  orvoskodások 
különösen  a'  sebekkel  való  bánásva  terjeszkedett  ki.  A'  hadak,  inellyek 
azonnal  kiütöt tek,  mihelyt  az  emberek  statusokba  egyesültek,  's  az  ab 
ból  következett  gyakori  megsebesedések  ezt  a'  dolgot  elébb  szükségessé 
tették  ,  mint  az  embereknek  akkori  életmódjuknál  fogva  ritkábban  mu
tatkozó  nyavalyák.  Így  tudva  van  a'  legrégibb  időkből,  hogy  már  50 
esztendővel  a'  trójai  háború  előtt  Melampus,  Chiron,  és  tanítványa,  Aes
cttlapius,  az  Argonauták  expeditiójánál  ,  mint  orvosok  jelen  voltak;  vég
re  hogy  Aesculapiusnak  két  h j a ,  Machaon  és  I 'odalirius,  gondoskodtak 
a'  trójai  háborúban  a1  megsebesedett  Görögökről.  Hogy  ininriazáltar  ké
sőbb  mind  a'  görö'g,  mind  az  arab  orvosok  a1  chirurgiát  's  belső  orvosi 
tudományt  egyesítve  dolgozák  ki, bizonyítják  Hippocrates,  Galenus,  Cel
s u s ,  Aeginai  Paultis,  Albucasis  :s  mások  munkájik.  Azonban  Hippocra
tes  idejében  egyes  chirurgiai  operatiók  el  voltak  az  orvosi  tudománytól 
választva.  A!  mi  több,  a'  hippocratesi  esküvésben  a'  kőimtszés  operatió
ja  meg  volt  az  orvosoknak  tiltva.  Az  Araboknál  ezenkívül  néminemű  ir
tózás  uralkodott  az  operatióktól,  's  gyalázatnak  tartatott ,  ha azt  magok 
uz  orvosok  vitték  végbe.  A'  Komaiaknál  többnyire  a'  rabszolgákra  bíz
ták  azt.  A'  középidőben  az  egész  gyógyinivészség  gyakorlása  csak
nem  kizárva  a'  barátok  és  papok  tulajdonja  volt;  de  llt)3  a'  toursi  egy
házi  gyűlés  megtiltott  a'  papoknak,  kik  a'  Zsidókkal  együtt  gyakorolták 
az  orvosi  tudományt  a1  keresztény  Európában,  minden  véres  operatiót, 
A'  chirurgiát  számkivetették  az  universitasokból,  azon  híjában  való  szín 
a l a t t ,  hogy  a'  szentegyház  utál  minden  vérontást.  Ekkor  vált  el  a1 me
dicina  a'  chirurgiától.  Ez  az  elválás  az  által  annyival  inkább  elómozdit
t a to l t ,  hogy  már  a'  ferdősök  és  borbélyok  czéhei  felállottak,  kik  most 
a'  chirurgia  gyakorlását  magoknak  tulajdonították.  A'  keresztes  hábo
rúk  idejében  t.  i.  (1000től  fogva)  sok  börkiütéses  és  más  nyavalyák 
jöttek  napkeletről  Európába,  különösen  Olasz,  Franczia  és  Németorszá
gokba,  mellyek  alkalmat  nyújtanak  a'  ferdőkkel  való  gyakori  élésre  és 
ferdőszobák  felállítására.  Francziaországban  felállott  a'  borbélyczéh, 
midőn  (1096)  a'  roueni  é rsek ,  Wilhelm,  a'  szakáihordást  megtiltotta. 
Több  századokon  keresztül  maradtak  a'  chirurgia  birtokában  ezek  a'  fer
dűsók  és  borbélyok.  Azonban  a'  középidő  ködéi  elszéledtek.  Megvilá
gosíttatván  az  anatómia  által  ,  uj  alakot  nyere  a'  chirurgia.  Noha  még 
mindég  tulajdon  kereset  tárgya  volt,  de  még  is  mint  tudománnyal  a'  leg
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nagyobb  orvosok  foglalatoskodtak  azzal  >  egy  Carpi  Berenger,  Fallopi
us^  egy  Etistachiiis  \s  mások  voltak  azon  esmereteknek  igazi  fonásai, 
mellyekkel  Páré  Ambrus  *'  borbélymesterséggel  való  öszvekötés  által 
lealacsonyított  tudományát  gazdagitá.  Egy  Caesar  Magatns,  Fabriciiu 
ab  Aquapendente,  VViseniaiin,  Harvey  Wilhelm,  HildenFabricius,  Ruisch 
felfedezései által  bővítve,  uj  előmenetelt  tett  a'  ehirurgia.  Fi  ancziaor
s/.ágban  parlagon  maradt  ez  a'  tudomány  azala t t ,  inig  XIV.  Lajos  alatt 
minden  mivészségek  és  tudományok  virágoztak.  Végre  a'  környülmenyek, 
nek  szerencsés  öszveülközése  itt  is  kiemelé  azt  lealacsonyított  áll.ipot
jából.  1731  egy  tulajdon  academiája  fundáltatott  a'  chirurgiának,  niellv 

.csak  hamar  egész  Európában  elhiresedett.  Olly  férjhak,  Mint  M a r e o h j , 
l aPeyronieés  Latnaitiniére  'sat.  maradandó  érdemeket  szereztek  magok
nak,  A'  cbirurgia  academiájának  emlék  e's  pályairásai  ezen  virágzó  idő
szak  történetét  foglalják  magokban.  Itt  találja  az  ember  egy  Petit  J.  I,. 
Garengeot,  Lafaye  ,  Leca t ,  Sabatier  és  több  más  practicnsok  munkájit, 
kiknek  több  vagy  kevesebb  része  van  ezen  munkában.  Ezen  példák  ál
tal  egész  Európa  vetekedésre  indíttatott  fel.  Ugyan  azon  időben  éltek 
Angliában  Cbelden,  Douglas,  két  Monro,  Sha rp ,  Alanson,  P o t t ,  Smel
lie  ,  két  Hunter ;  Olaszországban  Molinelli,  Bert randi ,  Moscati  ;  Hol
landiában  Albinus,  Deventer ,  Camper;  Németországban  és  éjszakon 
Heister,  l'latner  ,  Stein,  Köderer ,  Bilguer,  AcreJ),  Callisen,  Brambilla, 
Thedjen  és  Kichter.  Egész  a'  múlt  század  végéig  sok  tiszteletes  tagokat 
számlált  a'  franczia  chirurgiai  academia,  de  épen  az  ők  Kehléből  emel
kedett  ki  egy  ember,  hogy  őket  a'  mitészség  történetében,  valamint  kor
társainak  tiszteletében  is  kipótolná.  Desault  az  uj  oskola  fejévé  lett.  O
lökösité  ő  nevét  azon  pontosság  's  methodus  által  ,  mellyet  az  anatómia 
Stúdiumába  bevi t t ,  az  eltört  tagokkal  való  bánásmódhoz  talált  elmés  ké
születekkel,  a'  chirnrgiában  való  cliuie.us  oktatás  á l t a l ,  operatiójinak 
merészsége  és  egyszerűsége  által  's  azon  sok  kijelelt  tanítványok  által, 
kiket  nevelt,  mint  Dubois,  Boyer,  a'  halhatatlan  Bichat  és  sok  mások. 
Csak  most,  hogy  a'  cbirurgia  a'  tulajdonképi  orvosi  tudománnyal  kezet 
fog,  midőn  a'  lehetőségig  szoros  anatómiai  esmeretekre  támaszkodik, 
mehet  az  bátorsággal  a'  mindég  nagyobb  tökéleteség  elébe.  Azonban  nincs 
minden  orvosnak  ügyessége  a'  nagy  operatiók  régbevitelére.  Az  arra szük
séges  tulajdonságokat  csak  réazszerént  lehet gyakorlás  által  érni  el,  rész
szerént  pedig  a1  természettől  kell  azokat  nyerni.  A1  chiriírgtis  fétalapos 
tnlajdonságit  igy  adták  e lő ; Sit juvenis, strenuus  , audax, so/ers ,t im
viinerieors.  (Legyen  fiatal,  erős  ,  merész,  ügyes  és  könyöriiletlen).  — 
A'  párisi  chirtirgiai  oskolán  kivül  híresek  a'  strasburgi  's  különösen  a' 
montpellieri  (hol  magát  Delpech  kijelelte),  mellyek  nem  mindég  egyez, 
tek  meg  a'  parisival.  Ronx ,  franczia  seborvos,  munkájában: „J'nratle/e 
der fram. und englúch. Chirurgie"  (Paris  1815)  a'  franczia,  valamint  dr. 
Amnion  ugyan  illy  tárgyti  munkájában  : „Varullele derfrauz. und étiiltchen 
Chinirgie"  (l.eipz.  1823;  a'  német  chirurgiát  egy  kevéssé  egyoldalulag 
emelek  ki.  —  Esmeretesek  Cooper  Sámuelnek „Dicliomrry nf turgery 
ele."  czimü  munkája  (4dik  kiadás,  németül ,  Weimar  1824,  4  darab) 
é"s  a'  Hicherandé: „Grttndriss der neuen IVundarziieihinst nach 
der  5 Aufl. übers".  (Leipz.  1823  kv.  8  rész). A. fí. p. 

C H I W A , 1. T U R K M K N O R S Z Á G . 

CH I.AD NI  (Emészt , Florenz Fridiik), szül. Wittenbergben  1756.  Aty
ja  Cbladenius  E. M. az  ottani  törvénykarnál  rendes oktató  volt.  Tudományba 
pályáját  a'  grimmai  herczegi  oskolában  kezdé ,  később  pedig  a'  törvény
tanulmányokat  Wittenbergben  's  Lipcsében  gyakorlá  's  ezen  utóbbi  egye
teninél  1781  bölcselkedés,  1782  pedigstörvények  doctora  lett.  Atyja  meg
halván,  abban  hagyta  a'  törvényeket  s  egészen  a'  természet  bnvrfrságái:a 
szentelte  magát,  mellyre  elébb  is  minden  üres  órájit  fóiditá.  Mint  nm
zsikakedvelő  (noha  azt  csak  19ik  évében  kezdé  tanulni)  észre  * f t te , 
hogy  a'  hang  theoriája  a'  physica  minden  más  ágainál  sokkal  ell.agyatot
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t a b b ,  's  e'  hljányt  kipótolni  legfőbb  törekedése  lére.  KI  is éré  czélját, 
mert  a'  mathesis  és  physica  a1  hangmivészség  tekintetében  olly  karba 
l ielyheték,  hogy  annak  mind  vizsgálódó  ,  mind  gyakorló  részére  nézve  uj 
ösvényeket  törhetett.  1787től  fogva  jelesen  a1  csengésről,  csattanásról 
és  hangról  kiadott  több  rendbeli  Írásai,  mély  természetviszga'iónak  bizo
nyiták.  Ezek  közé  tartoznak: „Kuldeckungen iiber die Thcorie dtt 
Klanges"  Eéipz.  (1787) '"Héüriige zur Jieförderung eines bessern I or
trngí dtr Klangh/ire1*  Legnevezetesebb  munkája  azonban ,,/lkuitik'
(I.eipz.  1802),  luelly  a'  maga  nemében  igazi  remek.  Ennek  njonnan  kidolgo
zott  franczia  fordítását  kiadta  Paris.  1809. „Trailé d' Acoustique"  czim 
alatt .  Említést'érdemelnek  továbbá  ezen  Írásai: Neue Ileilriige zur Akut
tiklí  (I.eipz.  1817.)  és *,Heilriige zur profit. Akutlik und zur Lekre 
vom instrumevtcnbau'"  (ugyan  ott  1822).  Chladni  találta  fel  az  Euphon 
és  Clavioylinder  nevű  muzsikaszói számokat.  Ezeknek  megesmei telese 
végett  tiz  esztendő  alatt  nem  csak  Németország  fővárosait,  hanem  Hol
landiá t ,  Franczia,  Olasz,  Orosz,  és  Dánországokat  is  beutazta  's  a' 
beavatottaktól  mindenütt  tiszteletet  nyert.  Ezen  muzsikai  utazásnak  a' 
muzsikáról 's  hangmivészekről  a1 .,Mutikalitrhc ZeilU7ig'i  czimü  njság  le
velekben  kö/.lött  több  derék  értekezéseket  köszönhetünk.  1812  visszatért 
honjába,  hol  szüntelen  nj  próbatételekkel  foglalatoskodott.  Tet t  ó  nyomo
zásokat  a'  levegői  tüzes  testek  körül  is,  mellyek  jeleneteinek,  millyenek  a' 
l áng ,  füst,  csat tanás,  'sat.  kevés  közök  van  az  electrinni  folyam  j e 
leneteivel,  mellyekkel  azelőtt  felesei éltettek.  O  t a n u l t a k i ,  hogy  azon  tü
nemények  nem  csupán  földkörbeli  ,  hanem  cosmicus  természetűek,  's 
két  remek  ínunkájiban  („ Uber itn l rtprung der ten Vallat gefundc
uen, vnd anilerer ihr ii Imiiden Eitenmutteu.''  Itiga.  1794.  és „Liter 
Feíier?ne/eore"  Wien  1819)  igyekezett  megmutatni  I.,  hogy  a'  kő    és 
vasmassákról  való  beszédek  nem  költemények  ,  hanem  egy  valódi  termé
szeti  tüneménynek  vizsgalatjai;  2.,  hogy  ezen  inassák  és  meteorok  földük
kel  nem  rokonok,  tűntem  légkörünkön  kívülről  jőnek  hozzánk  (Vö.  M E 
THOP.KÖVKK).  IMh.  Ck.  Bieslanban  April  3.  1827.  J. 

C  H  r, O P I C K I ,  lengyelországi  osztályos  generál ,  nemes,  de  kevés
sé  esmeretes  's  nem  vagyonos  famíliából  szül.  Galitiában  1772.  A'  ha» 
di  pályára,  kora  ifjúságában  lépvén,  jelen  volt  a'  múlt  század  u
tólsó  tizedjében  hazája  háborujiban  Kosciusko  a la t t ,  későbben  pe
dig  az  Olaszországban  Dombi ovvski  alatt  öszvesereglett  lengyel  ez
redekhez  zárakozott.  Kapitány  korában  már  jeles  hirü  tiszt  volt.  1807  a' 
franczia    lengyel  habom  alkalmával  az  első  Vistr.laezeredet  vezeté;  a' 
reá  következett  esztendőben  pedig  vezére  lón  Spanyolországban  mind  a' 
négy  Vistulaezrednek.  Saragossa  ostromlásánál  dicsőn  viselte  magát.  Er
re  brigadás  generállá  neveztetvén,  1812ig  marsall  Snchet  parancsa 
alatt  á l l t ,  a'  ki  az  ő  Mémoireaiban  ,  mellyekben  több  lapokat  szentelt 
neki  .  a'  többek  közt  azt  mondja  róla,  hogy  reá  bizott  minden  távolabbi 
expeditiót,  inellyet ő  maga  (Snchet)  személyesen  nem  kormányozhatott.  Mi
dőn  a'  lengyel  úsztál)  1812  Spaii) olországból  az  orosz  háborúba  menen
dő  sereghez  rendel te te t t ,  a1  marsall  igen  elevenen  érzé  a'  derék  generál 
elvesztését.  Chlopicki  Sinolensknél  terhes  sebet  kapott  *s  kigyó
gyulása  után  osztályos  generállá  neveztetett  Napóleon  által.  Ennek  leté
tele  után  az  újonnan  alkatott  lengyel  királyság  hadi  seregéhez  hivá  őt 
Sándor  császár,  ki  előtt—  a 'mint  mondják—  Wellington  nagyon  magasz
tala  Cblopickit  a1  bécsi  hékegyülésen,  a'  spanyol  háborúban  legféltebb 
ellenségei  egyikének  állítván.  Azonban  csak  rövid  ideig  szolgált  ő  az 
oioszlengyel  seregnél.  Nagyherczeg  Constantin  által  személyében 
megsértetvén  ,  letevé  tisztségét  's  ezen  idő  olta  privát  életet  élt  ,,  leg
nagyobb  részént  Varsóban.  Ha  már  jeles  hadi  tettei  miatt  is  nagy  te
kintetben  állott  nemzete  e lőt t ,  még  inkább  megnyeré  ennek  kedvét  be
csülettel  teljes  kiléptével  az  orosz  szolgálatból.  ''S  ez  a'  köz  kedveltség 
volt  az  oka ,  hogy  Chlopicki,  midőn  Varsóban  Nov.  29.  1830  a1  revolutio 
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killtötl,  mindjárt  a1  véres  éjre  következett  reggel ,  nevezetesen  Nov.  80, 
a'  kormánytanácsba  hivatott  herczeg  Radziwil  és  Czartoryskival  ,  gráf 
Kochanowski  e's  Pa/.  Lajossal  's  a'  hires  Niemczewicz  Gyulával  egj  ütt 
a'  végre,  hogy  közbenjárások  által  a'  béke  és  csend  helyre  állittas
sék.  Ez  a'  köz  kedveltség  okozta  továbbá,  hogy  midőn  a'  kormány ta
nács  szinte Nov.  30kán  elébbi  helyéről  a1  fiuanczniinister  palotájába  ált
tétetnék,  az  öszvesereglett  nép  Chlopicki  nevét  ezerszeresen  harsogtatta, 
's  a'  hadi  erő  vezérlését ő  reá kívánta  bízatni.  Hanem  Chlopicki  valamint 
a'  29diki  történetekben  részt  nem  v e t t ,  ugy  30  kán  sem  mutatta  magát. 
A'  kormánytanács  első  proclainatiója  alatt  az  ő  neve  nem  látszott;  mert 
mint  a'  valóság,  nem  pedig  a'  képzeletek  országában  nevelteiéit  ember, 
noha  forrón  óhajtá  a'  hazáján  fekvő  orosz,  iga  lerázhatását ,  nem  akart 
a 'színre  fellépni,  inig  nem  l á t á ,  hogy  a'  kezdet  az  egész  nemzet  kivá
natival  megegyez.  Ennek  kitudására  Nov.  30  elég  alkalma  volt;  's  II
gyau  azért  ,  minekutána  a'  kormánytanács  által  a'  nemzeti  seregek  fő
vezérének  még  ezen  napon  megválasztatott  volna,  ü e c .  ljén  elválalá  a' 
fővezérséget;  hogy  azonban  az  alkudozás  út ját ,  mellyet  egyedül  tartolt 
lehetőnek  's  czélirányosnak  ,  teljesen  el  ne  zárja,  egyenesen  kinyilatkoz
t a t á ,  hogy  e'  lépést  csak  a'  kiiály  és  császár  nevében  teszi.  Ezután  a' 
fővárosban  a'  béke ,  csend  és  rend  helyreállítására  forditá  figyelmét  ,  a' 
mit  annyival  könnyebben  eszközölhetett,  mivel  teljes  bizodalmát  helyez
vén  benne  a'  nemzet,  az  ő  szavának  vakon  engedett,  's  felszólítására  még 
a'  haza  legnagyobb  ellenségeinek  tartatott  emberek  üldözésével  is  felha
gyott.  Idő  közben  két  párt  fejlett  ki  a'  fővárosban  ;  az  egyik  békés  al
kudozás  ui ján,  a'  másik  pedig  fegyverrel  akará  a'  nemzet  ügyét  eldön
te tn i ,  's  e'  végre  nagyherczeg  Constantint  orosz  katonájival  együtt  el
fogatni  ,  l.ithvaniába  csapni  ,  's  a'  lengyel  koronához  tartozott  többi  tar
tományokban  is  a'  nemzeti  függetlenség  ideáját  elterjeszteni  's  igy  az 
orosz  birodalomtól  tökéletesen  elválni  szándékozott.  Ezen  planumnak  sen
ki  sem  volt  olly  igen  el lenére,  mint  Chlopicki,  a'  fővezér;  mivel  pedig 
a'  heveskedők  ,  kik  leginkább  fiatalokból  állattak,  épen  ó  tőle  reményiet
ték  szándékok  végrehajtását,  csalatkozván  ezen  várakozásokban,  an
nyira  elfogódtak  ellene,  hogy  közülök  a'  leghevesebbek  Üec.  4  az  ide
ig  való  országló  szék  ülési  teremébe  benyomulni  's  ott  a'  generált,  mint
ha  a'revolutio  folyamát  gátolni  igyekeznek,  legkeserűbb  szemrehányá
sokkal  illetni  nem  átallanának.  Chlopicki,  a'  ki  különbéi)  is  igen  heves 
inérsékletü  's  mint  hadi  fenyíték  alatt  megőszült  ember  iilyén  jelenetek
hez  nem  szokot t ,  érezvén  lelkében  a'  vádak  helytelenségét,  ugy  felin
dult  ,  hogy  a'  szel  megütötte,  's  lerogyott  magán  kivül.  Ennek  hite  za
vart  okozott  a'  városban  's  egyszersmind  bosszankodást  a'  kereskedőkre. 
A'  sereg  egyenesen  kikelt  imádott  generala  mellett ,  szintezt  cselekre 
a'  népség  józanabb  része  is.  Ezt  látván  Chlopicki,  hogy  hazájáról  a' 
belső  egyenetlenség  következéseit  e lhár í tsa ,  feltévé  magában,  a' 
főhatalmat  magára  ruházni.  Midőn  tehát  5kén  a1  nemzeti  sereget  vizs
gálná,  egybegyüjté  a'  tiszti  kart  's  kinyilatkoztató  előtte  ,.  hogy  ő  az. 
ois/.ág  rendjeinek  öszvegyüléséig  ,  azaz,  Dec,  lSig,  dictator  kíván  lenni. 
A1  sereg  ezen  nyilatkoztatást  helybeiihagyólag  fogadván  ,  a'  dictator  sa
ját  teljes  hatalmából  tüstént  feloldozáaz  ideigleni  országlást  's  proolama
tiót  bocsáta  k i ,  mellyben  lépését  a'  haza  crilicus  helyezetével  's  a'  kor
mányban  az  egység  szükségével  menti  's  egyszermind  fogadja,  hogy 
hatalmát,  mellyet  csupán  a'  jTemzet  javára  használatid,  az  egybegj  ülen
dő  kamarák  kezébe  le  fogja  tenni.  Mint  dictator  tökéletesen  helyre  ál
litá  a'  rendet  az  ország  belsejében,  's  hogy  hazája  az  orosz  hatalommal 
háborúba  ne  kénytelenittessek  keveredni,  követeket  külde  Petersbnrgba, 
nevezetesen  Lübeckit;  a1  volt  f'iMnczniinistert  és  Jezier.skit  ,  a'  nemzeti 
képviselők  egyiket,  kik  a'  lengyel  nemzet  panaszait  a'  király  és  császár 
elejébe  terjesszék  ,  azoknak  tekintetbe  vételét  e's  eligazítását  eszközöljék 
's  igy  a'  különben  elkerülhetetlen  véres  hadakozást  szükségtelenné  tegyék. 
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Mig  <r.ek  tö r t énnén 'k ,  azonközben  egybegyűltek  az  ország  rendjei  Dec. 
I S ,  's  Chlopicki  mindjárt  ezen  napon  letevé  kf/.ekbe  a'  magára  ruházott  fő
hatalmat.  Látván  azonban  a'  kamarák  mind  a'  polgárok  egy  részének, 
mind  a'  katonaságnak  kivánatját  a'  dictator  további  megtartása  iránt,  hogy 
belső  zavarokra  okot  ne  adjanak,  minekutána  a 'do lgot  jól  megfontol
ták  volna,  Dec.  20  megerősítették  Chlopickit  a'  dictatori  méltóságban, 
melléje  rendelvén  mindazáltal  egy  országos  kikiildöttséget,  mellynek  hatal
mában  álla  szükség  esetében  a'  dictator  helyébe  más  generalissimust  ki
nevezni  Erre  Chlopicki  ismét  elválalá  a'  főhatalmat  's  nemzeti  taná
csot  állított  fel,  melly  a'  kincstárra  ügyeljen,  a 'had i  sereget  szaporítsa 
's  felfegyverkeztesse,  a1  sereg  el lar tásáról ,  a ' r e n d  és  bátorság  fentar
t á sá ró l ,  az  igazság  kiszolgáltatásáról  *s  a'  nemzeti  szellem  terjesztésé
ről  gondoskodjék.  Eddig  Chlopicki  még  mindég  reményié,  hogy  az  al
kudozás  útja  nem  lesz  sikeretlen.  Sőt  még  akkor  sem  akart  reményé
iül  lemondani,  midőn  a1  Peternburgha  küldött  követek  a1  császár  hajtha
íallansága  's  azon  kivallatja  felől  tudósítanák,  hogy  Lengyelország  az 
engedelmességre  minden  haladék  és  feltétel  nélkül  térjen  vissza  's  a1  lá
zadás  kezdőjit  büntesse  meg.  Ugyan  azé r t ,  hogy  a'  dolognak  jobb  for
dulást  adjon,  saját  segédjét,  ezeredes  helytartó  Wylezinskit,  küldé  Pe
tersburgba  ujabb  utasítással;  de  ennek  sem  volt  az  elébbinél  jobb  sikere. 
Chlopicki  szorgosan  eltitkolt  mindent ,  mi  a'  követség  kimenetelét  illeté; 
mindazáltal  még  sem  gátolhatá  meg,  hogy  az  orosz  czár  kemény  válaszá
nak  híre  ne  futamodjék  a'  felkelt  Lengyelországban.  Ha  miir  elébb  is 
gyanús  szemmel  néztek  reá  a'  hevesebb  hazafiak,  kik  a'  háborút  tartot
ták  egyetlen  egy  módnak  Oroszországgal  valamire  mehetni,  most  még 
több  okot  találtak  a1  megelégedetlenségre,  minekutána  l á t t ák ,  hogy  az 
alkudozás  útja  foganatlan,  's  csak  időt  enged  az  orosz  hadak  öszvehuzá
sára,  V  megelégedetleiiség  nőttön  nőtt  '»  mindenfelé  nyilvánozá  magát, 
sőt  ugy  látszik  ,  öszve  is  esküdtek  sokan  a1  dictator  ellen.  Az  országos 
kiküldöttség  elejét  kívánván  venni  ezen  veszéllyel  fenyegető  állapotnak, 
tanácsosnak  itélé  az  országgyűlést  Jan.  18"kára  egybehini.  Minekelőtte 
a'  kamarák  öszveitltek  volna,  még  .lan.  1G  kinyilatkoztatá  Chlopicki  az 
országos  kiküldöttség  előt t ,  hogy  léjekesmerete  meg  nem  engedi  a1  sere
get  az  ellenség  ellen  vezetni,  hogy  inkább  az  alkudozást  tartja  szükséges
nek  :s  ugyan  énért  le  akar  mondani  a'  dictatnrságról.  Haszontalan  volt 
ez  ellen  minden  előterjesztése  az  országos  kiküldöttségnek,  mell)'  más 
nap  reggel  újra  egybegyűlvén,  írásban  keresé  meg  a 'dictatort ,  hogy  leg
alább  a1  sereg  fővezérséget  válalja  fel  korlátlan  hatalommal  ,  az  ország 
kormánya  pedig  külön  tanácsra  bizassék.  Erre  Chlopicki  azt  feleié,  hogy 
tekintetbe  vévén  azon  iszonyú  harczot ,  mellybe  hazája  ereszkedni  akar, 
's  Lengyelország  csekély  segédeszközeit,  a'  békés  megegyezésnél  egye
bet  nem  javaihat ;  mert  ha  most  a'  nemzetet  háborúba  akarná  vezetni, 
mellyet  győztesen  befejezni  lehetetlen,  ugy  őt  a1  maradék  bizonyosan  ha
zaárulónak  fogná  bélyegezni:  ugyan  azért  csak  olly  dictatorságot  válal
hat  fel,  melly  minden  korláttól  ment  lévén,  tökéletesen  szabad  kezet  en
ged  neki.  Ezen  kinyilatkoztatásra  azt  válaszolá  a 'k iküldöt tség ,  hogy 
nincs  hatalmában  valakit  illy  dictatorságra  emelni;  terjessze  tehát  Chlo
picki  bbeli  javalatját  a'  más  nap  egybegyűlendő  kamara  elejébe.  Alig  ve
vé  a1  dictator  ezt  a1  feleletet,  azonnal  lemnnda  fóméltóságáról.  Chlopic
ki  ezen  lépése  után  a'  legkeserűbb  szemrehányásokkal  illettetelt;  voltak, 
kik  őt  mint  hazaárulót  hadi  törvényszék  elejébe  állíttatni  's  agyon  lövet
ni  kivánták;  Vaz a1  proclamatio,  melly  ezen változást  a1  nemzettel  közlöt
t e ,  bizonyosan  nem  volt  alkalmas  a'  köz  véleményt  iránta  megengesztel
ni.  Ha  közönséges  ember  volt  volna  az  exdictator ,  's  ha  nem  csupa  bel
ső  meggyőződés  birá  kárhoztatott  lépésére  ,  ennyi  sértegetés  után  két
ségkívül  hátra  húzza  magát,  vagy  épen  eltávozik  hazájából.  De  ó  nem 
igy  cselekedett;  Epaminondassal  felelt  mind  ezekre :  kiállt  a'  harczia, 
hogy  hazája  romjai  alá  temetkezzék.  Ha  nem  akarta  nemzetét  felelet 
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terhe  alatt  olly  viadalba  reze tu i ,  mellynek  izerencsés  kimenetelét  nem 
hi t te ,  vnlt  még  is  bátortága,  houjáért  meghalni.  Midőn  az  orosz  hadak 
Lengyelországba  benyomultak,  mindjárt  elment  a'  lengyel  sereghez,  hogy 
mint  »'  generalstab  feje  lladziwil,  a'  fővezér  ,  neve  alatt  az  egész,  sereg 
munkálódásait  kormányozza.  Kitolta  ó  ro l t  a'  lengyel  hadi  erő  lelke.  A1 

Fehr.  25  előtti  esetek  mind  az  ő  rendeléseinek  következései;  az  említett 
napon  pedig  a'  híres  grochowi  ütközetben  nem  csak  kormányzá  az  egész 
sereget,  hanem  midőn  lá tná ,  hogy  az  Oroszok  egy  eger l igete t ,  melly 
a1  Lengyelekre  nézve  igen  kedvező  pont  vol t ,  véres  küzdés  után  elfog
laltak,  az  ebből  következhető  kár  elhárítása  végett  személyesen  vezér
le  két  izben  seregeket  a1  mondott  liget  visszavételére.  Első  ostromlása 
közben  két  ló  lövetett  el  alóla;  a1  második  alatt  pedig  egy  gránát  a' 
harmadikat  iité  agyon,  's  Chlopickinak  mind  a1  két  lábát  olly  veszedel
mesen  niegrontsolá,  hogy  elkezdett  hősmimkájának  további  folytatására 
alkalmatlanná  lett.  Segédjei  bevitték  Varsóba,  a'  honnét  sebeinek  gyógyít
tatása  végett  Maitins  első  napjaiban  Krakóba  viteté  magát. Zsivora Gy. 

C II  i  ci K,  c H i. o R i N K  (ezen  görög  szótól %hapoí  zöld  v.  zöldelő) 
egy  Scheele  által  1771  felfedezett  egyszerű  t es t ,  mellyel  sokáig  oxyge
nált  sósavanynak  neveztek,  mivel  azt  vél ték,  hogy  sósavanyból  és  sa
vanytárgyból  áll.  Ezen  nevezetes  felfedezést,  melly  a'  chemiában  né
minemű  révolntiót  csinált,  sok  addig bevett  vélekedéseket  megváltoztatván, 
némellyek  Thénard  és  G a y  L u s s a c  hires  chemicúsoknak  tulajdonítják. 
Ok  esmérték  meg  annak  egyszerű  voltát  's  ők  adták  annak  a'  chlor  ne
vet.  A'  chlor  zöldelő    sá rga ,  e rős ,  fojtó  szagú,  igen  kellemetlen  izii 
szesz,  mellyben  a'  gyertya  elejénte  homályosan  é g ,  azután  elalszik.  A" 
viztárgyszesszel  olly  nagy  rokonsága  van  ,  hogy  azt  többnyire  minden 
öszvekötéseiből  kiszakasztja;  igy  a1  vizet  sósavannyá  (hydróchlorsa
vannyá)  és  savanytárggyá  változtatja.  Kevés  vizzel  öszvekötve,  a'  fagy 
pont  alatt  mint  chlorhydrat  sá rga ,  ál t látszó,  a'  melegben  könnyen  el
olvadó  's  30 cnál  chlorvizzé  és  chlorgőzzé  változó  leveles  kristályokat 
formál.  Az  érczekre  különös  befolyása  van.  Ezek  abban  részént  hi
degben,  részént  melegben  meggyuladnak  's  öszvekötik  vele  magokat. 
Mind  ezen  esetekben  tömött  chlorurétek  és  igy  a'  chlornak  megsürüdése 
áll  elő.  Nevezetes  munkalatja  van  a'  chlornak  a'  nedves  életmives  anya
gokra  is ,  mellyeknek  színét  megsemmisíti.  A'  chlornak  ezen  tulajdon
ságán  nyugszik  a1  Berthollet  módja  szerént  való  vászonfejérités.  Ellenáll 
továbbá  a1  chlor  a'  rothadásnak  i s ,  sőt  a'  már  előállolt  rothadást  is 
megsemmisíti,  mint  azt  llaimond,  lyoni  chemicus,  megmutatta.  Ezen 
rothadás  elleni  tulajdonsága  a'  chlornak  nagybecsüvé  teszi  azt  a'  töb
bek  közt  a1  holt  testek  bebalzsamozásáhan,  a'  zoológiai  tárgyak  megtar
tásában  's  több  eff.  Egy  az  emberiségre  nézve  nagyhasznu  tulajdonsá
ga  végre  a'  chlornak  a z ,  hogy  a'  ragadványok  több  nemeit  elbontja  és 
semmivé  teszi.  A'  Guyton    Morveau  által  feltalált  bánásmód  ezen  czél 
elérésére  ezen  tulajdonságán  épül  a1  chlornak.  (Vö  RAGADVÁNY,  RAGADÓ 
NYAVALYÁK.)  A'  chlorszeszt  igen  könnyű  készíteni,  ha  egy  üveg  pa
laczkban  concentrált  sósavanyat  két  annyi  porrá  tört  szürke  vasfényfosz
lányércczel  öszvevegyitünk  's  felmelegítünk.  A'  kifejlő  és  sósavannyal 
vegyitett  szeszt  vizzel  tölt  harangokban  fogják  fel,  melly  által  megtisztul. 
Rendszerént  való  készitésmódja  a'  chlorszesznek,  4  rész  konyhasóból, 
egy  rész  vasfényfoszlányból,  két  rész  közönséges  kénsavanyból  's  két 
rész  vizből  (a'  kénsavany  felélesztésére),  környülményesebb  és  tobbhe.mil 
veszteséggel  jár.  Az  ujabb  időben  igen  nagy  nevezetességet  nyert  magá
nak  a1  chlor  ragadvány  semmisítő  tulajdonsága  által.  Ez az  által  esik  meg, 
hogy  a1  chlor  a1  gyanús  anyagokban  létező  vizet  szétbontja,  sósavannyal 
kötvén  magát  öszve  annak  viztárgyával,  azalatt  mig  a'  szabaddá  lett  sa
vanytárgy  az  életmives  öszvetételeket  öszverontja.  A'  chlort  vagy  szesz 
formában  ,  vagy  hasisokkal  öszvekötve  szokták  használni.  A'  chlorszesz 
minden  színeket  elront  *s  e'  mellett  a1  tüdőknek  nagyon  ár ta lmas ,  hon
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nau  szintolly  kár t  tehet a i ,  mint  az  elfordítandó  rósz.  Legjobb  tehát  a' 
chlor  öszvekötéseivel  é ln i ,  miliyek  u'  chlormész  és  a1  chlmszéksó,  niel
lyekbői  lassankint  fejlik  ki  a'  chlorszesz.  A'  lakó  szobákban  lévő  leve
gő  javítására  némellyek  a'  száraz  chlormészport  ajánlják,  inasuk  meg
nedvesítik  azt  egy  kevcs  vízzel,  ismét  mások  egy  iont  cMormészt  felol
vasztanak  tiz  fontvizben  's  ezt  az  olvadékot  lanos  tálakban  tartjuk  a!  szo
bákban.  Így  szokták  a'  cholerabetegek  szobiíjában  is  a'  ragadiányt 
megsemmisíteni.  A'  megtisztítandó  mobiliákat ,  ruháka t ,  ágynemileket  's 
egyéb  jószágokat  ollyan  szobába  rakják,  mellynek  levegője  clilor
szess/.el  tele  van.  Ha  valamelly  folyosságot  akarunk  megtisztítani,  chloi
szesszel  vegyítjük  azt  jól  öszve.  A'merő  testeket  vagy  chlorszesszel  szok
ták  füstölni  vagy  chlorvizzel  mosni.  Mint  őrszeit  a'  cbolera  mérge  ellen 
nyakbakötőnek  ajánlják  a'  chlormészt  apró  zaeskócskákban,  mellyel  min
den  gyanús  pénzt,  levelet  'sat.  megtörülni  javainak. A. Haloglt J'úl. 

C H O C  (franczia  s zó ,  lökés ,  rárohanás) ,  hadi  értelemben  az  ellen
ségnek  hirtelen  és  nyomós  megtámadtatása,  melly  a'  lovasság  által  ki
vont  fegyverrel,  a1  gyalogság  által  lefeszített  puskakéssel  történik.  Fő
kivánatok:  l ) a '  linea  meg  ne szakadjon  ,  hogy  a'  rohanás  minden  ponton 
egyszerre  történjék;  2)  a'  rohanás ,  mennyire  csak  lehet,  sebes  legyen; 
hogy  az  ellenség  annál  könnyebben  essék  zavarba. 

C H O C Z I J I  (Chotsim),  nevezetes ,  Kamiuiecczel szemben  fekvő  orosz 
határszéli  erősség,  a'  Dniester  jobb  pariján,  Bessarabiában,  25,000  lak. 
°s  virágzó  kereskedésével.  Mesteremberei  egészen  tábori  eszközök  készí
tésével  foglalatoskodnak.  A'  Törökök  Choczimot  17JS  olta  franczia  ha
di  földmérők  által  igen megerősíttették;  de mind  e' mellett  is  megvették  1730, 
Í769  és  1788  az Oroszok. Most , mivel  a'  két  (u.  m.  a ' török és  orosz)  biro
dalom  határa  Európában  a'  Pruth  vize,  fekvése  mind  a'  katomság  bá
torságára,  mind a  hadi  seregnek  szükséges  dolgok  megszerzésére nézve  fe
let te  fontos. L—>!. 

C H O D O W I E C K I ,  (Dániel  Miklós),  képiró  és  rézmetsző,  szül.  1720 
Danzigban.  Kalmárságot  tanula;  de  szünórájiban  a'  mivészséggel  fog 4 

lalatosk'odott  's  későbben  egészen  annak  szentelte  életét.  Jelesb  mivei 
közétar toz ik  CAK/AS  (I.  e.)  történetét  ábrázló  k é p e .  mellyet  rézmetszet
ben  is  kiadott.  Rézlapjainak  száma  3000nél  több.  Cb.  egyszersmind  egy 
egészen  uj  müneni,  a'  jelenkori  (modern)  alakok  chaiacter  ábrázlása, 
alapitója  Németországban.  Megholt  mint  a'  berlini  müacademia  igazga
tója  1801. I. 

C H O I S E U T ,  (István  Ferencz) ,  choiseulü 's  aniboisei  herczeg ,  XV. 
Lajos  statusministere,  szül.  1719.  Mint  gróf Staiuville  katonai  szolgálatba 
lépet t ,  fényes  bajnokságot  mutatott  's  rövid  idő  múlva  .felemelkedett.  E l 
vévén  egy  gazdag  örökösnét,  Gontaut  berezegné  testvérét ,  's  öszveköt
tetésben  lévén  niarquise  Pompadourral,  reménylte  becsiiletvágyát  kielé
gí thetni ,  mellyet  soha  sem  titkolt  el.  Mint  követ  Romába  ment  's  175Q 
szintillj '  minemüségben  Bécsbe,  hanem  még  azon  esztendőben  felválta 
cardínal  Hemist ,  a1  külső  ügyek  akkori  ministerét,  a1  ki  megbosszankod
ván  azon  ellenmondásokért,  mellyeket  az  ,  Austriával  kötött  szövetség  ir
tán  kellett  szenvednie,  lemondott  hivataliról.  Az  uj  miuister  csak  ha
mar  legnagyobb  befolyást  szerzett  magának,  herczeg  és  pair  lón,  egy
szersmind  a'  hadi  departement  vezérlését  is  áltvevé,  hanem  későbben  a' 
külső  ügyek  departementát  nltengedé  gróf  Choisenluek  ,  a'  ki  utóbb  her
czeg  l'raslin  lett.  A'  nélkül  hggy  a'  nevet  viselte  t o lna ,  első  niinister 
volt  's  egyedül  ó  kormányozott  minden  ügyeket.  A'  JesuitáUat soha  sem  szen
vedhetvén,  egyesült  a'  parlamentekkel,  hogy  azoknak  megbuktatását 
eszközölje.  A'  hétesztendős  háború  azonban  egyre  t a r to t t ,  's  Franczia
ország  mindég  csak  vesztett.  Mivel  pedig  a'  financzia  egészen  ki  volt 
merí tve,  kénytelen  volt  az  országlás  1703  békét  kötni  terhes  feltételek 
a l a t t  A'  két  ministernek,  kik  a'  status  kormányát  egymás  közt  felosz
ták  ,  nem  lehetett  ezen  szerencsétlenséget  tulajdonítani;  másoknak,  cse
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kélyebb  éflctehéWggel  biroknak,  talán  nagyobb  áldozatokat  kellett  volna 
tenniek  ;  du  Choiseul  és  Praslin  e'  mellett  még  tisztelettel  's  kegyelem
mutatással  tetéztetéuek,  ez  keserű  vádakra  ingerié  ellenségeiket. 
Azt  állították,  hogy  íík  hiuták  a'  háborút,  csak  hogy  szükségesekké  t e 
gyék  magukat  's  vétkül  tulajdoníttatott  nekik  ,  hogy  elébb  nem  kötötté
nek  békét.  Pompadour  megholt  1764,  a'  d.iuphin  1765  's  ennek  hitvese 
1767.  Choiseul  ellenségei,  egy  herczeg  Aiguillon,  egy  abbé  Terray  és 
Maupeou,  a'  eancellar,  minekutána  a'  dauphin  halála  felől  legizellenebb 
's  leggyalázatosb  hireket  igyekeztek  volna  elterjeszteni,  hogy  Choiseult 
a'  legutálatosb  gyanuba  keverjék,  a1  legalább való  eszközökhöz  sem  á
tallottak  nyúlni.  Annyira  vivék  a 'dolgot ,  hogy  XV.  Lajos,  ministere  elő
terjesztése  és  saját  adott  szava  ellenére,  Du  Barry  grófnét  az  udvarnál 
bemutattatta  's  ez  által  a1  királyi  szék  tekintetét  lealacsonyította.  Du 
Barry  elejénte  mindenben  kedvezett  a'  mintatérnek;  a'  volt  czélja  becsil
leívágyának,  hogy  Pompadour  helyét  egészen  betöltse.  Choiseul  elmel
lőzé  büszkén  az  ő  ajánlatit ;  hanem  bár  melly  dicséretre  méltó  volt  is  ma
gaviselete  a'  maitresse  i r án t ,  királyát  's  jóltévőjét  még  sem  volt  szabad 
megbántania.  Engedékenység  által  vezethette  volna  ő t ,  daczolásával  pe
dig  csak  elkeserítette,  's  ellenségei  kezébe  maga  adott  maga  ellen  fegy
vert.  Grammont  berezegnének, a'  minister  testvérének  ,  mindég  nagy  ha
talma  volt  ennek  eszén,  's  azt  ő  ezen  alkalommal a'  legcsekélyebb  mérsék
let  nélkül  használta,  serkentetve  a ' n é p  megelégedetlensége  által  ,  melly 
akkor  a'  eancellar  Maupeoutól  megtámadtatott  parlamentek  pártját  fogta. 
A'  parlamentek  's  a'  miuister  .ügye  egy  lett.  A' királyt  meggyőzték,  hogy 
azokat  Choiseul  ingerli  ellenállasra.  Még  egy  ideig  küzdött  Lajosnak 
ministere  iránt  való  régi  jóakaratja  a'  fondorkodások  el len,  mig  végre 
neki  Dec.  1770  kemény  kifejezésekkel  teljes  levél  által  tudtára  adá  ke
gyelemvesztését  's  őt  Chanteloupba  száműzte.  Choiseul  elutazása  diadal
hoz  hasonlított,  's  távozását  nemzeti  szerencsétlenségnek  tekintették. 
Három  esztendőt  töltött  száműzésben,  fényes  és  válogatott  társaságtól 
körülvéve.  XV.  Lajos  halála  után  visszanyeré  szabadságát ,  minekutána 
csak  épen  annyi  ideig  volt  száműzetve  ,  a'  mennyi  hirének  nevelésére  's 
a'  köz  tiszteletnek,  mellyben  állott ,  kétségen  kívüli  helyezésére  szük
séges  volt.  Mint  hadi  minister  hét  esztendei  veszteségek  után  meg
változtatá  a'  hadi  sereg  elrendeltetését.  Erre  Fridiik  uj  hadi  mestersé
ge  kinszerité.  Bár  melly  nagyon  bosszankodtak  ezért  az  idősb  tisztek 
áltáljában,  még  is  csakhamar  kitetszett  az  elkezdett  változtatások  sztikr 
séges  volta.  A'  pattantyusság  uj  formát  kapot t ;  jeles  oskolák  állittatá
nak  fe l ,  niellyekben  tisztek  neveltetének,  kik  a ' f ranczia  pattantyussár 
got  Európában  első  helyre  emelek.  Szintez  történt  a' genietesttel.  Choi
seul  az  Antillákra  különös  figyelmet  fordított;  Martinique  újra  megerő
síttetek,  's  St.  Domjngo  a'  jóllét  leginag^isb  fokára  emeltetek.  Midőn 
Choiseul  és  Praslin  1770  a'  ministeriumból  ki léptek,  nem  egészen  hét 
esztendő  alatt  egészen  helyre  állíttatott  a'  flotta  vesztesége;  ez  akkor 
64  sorhajót  's  50  fregattát  és  corvettet  számlált.  A'  tárházak  meg  vol
tak  töltve.  Ezenkívül  Choiseul  kötötte  azon  famíliái  egyezséget  i s ,  melly 
a1  Bourbon  házbeli  minden  országlókat  ö.s/.vrszövetkezteté  ,  's  a1  spanyol 
flottát  Francziaország  kezébe  adá.  Így  szeizé  vissza  a'  franczia  névnek 
becsületét,  mellyet  az  a'  hosszas  szencsétliu  háborúk  által  elveszteni  lát
szott.  A'  mi  Francziaország  valódi  erejéíuu  hibázott ,  azt  az  ő  állhata
tos erős  charactere  kipótolta.  Corsicát  megyette  's  meghódította  a'  nél
kül  ,  hogy  Anglia  bátorkodott  volna  magát  nyilván  ellene  szegezni.  Meg
győződve  Lengyelország  függetlenségének  fontosságáról  az  európai  sulye
gyenré  nézve,  szüntelen  semmivé  (evé  Oro/.ország  nagyravágyó  plánjait, 
's  háborúba  keveré  azt  a1  Törökökkel ,  a'  i.iket  még  hathatósban  segí
tett  volna,  ha  a'  király  ellene  nem  szegejsé  vala  magát.  Franczia  hadi 
tjsztek  küldetének  a1  lengyel  coiifoederali:.>«kho/.,  a'  Törökökhöz  's  a* 
keletindiai  fejedelmekhez,  melly  utóbbiaktól  reményié ,  hogy  az  aiueri
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kai  gyarmatokkal  együtt  fegyvert  ragadnak  az  Angolok  ellen.  Saját ra
gyonját  pazarol ta ,  a'  status  költségeire!  pedig  kiméire  bánt.  XV.  La
j o s ,  a'  ki  Choiseul  eltároztatását  csak  hamar  megbánta ,  Lengyelország 
feloszlatását  hallván,  igy  kiálta  fe l :  „K  nem  történt  volna,  ha  még  itt 
ran  Choiseul!"  Minekutána  XVI.  Lajos  fellépett  a'  királyi  székre,  ris
szahivatott  Choiseul .az  udvarhoz  's  nagy  becsülettel  fogadtatott,  de  a' 
ministerium  nem  bízatott  többe  reá.  Choiseul,  noha  szörnyű  sok  adós
sága  volt,  még  is  nagy  pompával élt  's  mag  nélkül  holt  meg  1783.  —• Öc
cse és örököse, herczeg C h o i s e u l S t a i n v i l l e Claude Antoine Gáb
r i e l , 17(52 szü l . ' s már a1 revolutio előtt paire volt Francziaországnak. A' 
király megszöktetésében munkás részt vett 1791, erre elfogatott, ha
nem a ' v á d alól feloldoztatott, mi után kivándorlóit 1792, egy hnszár
ezeredet állított fel 's Francziaország ellen szolgált. Utóbb egy hajótö
rés a1 franczia partokra vetette, likkor négy esztendeig tartatott fogság
ban, melly idő alatt niegvizsgáltaték , valljon lehessen e' a' Francziaor
szágba visszatérő kivándorlónak ellen hozatott törvényeket reá alkalmaz
tatni. Az első consul feloldozá őt 's egy neutrális tartományba viteté 
Jan. 1. 1800; 1801 pedig engedelmet ada neki Francziaországba vissza
térni. A"' restauratió után generallieutenanttá lett. A' pairek kamará
jában a' constitutionalis parttal tartott. Munkáji; „helation du dé
part de Lnuis AVI., le 20 juin 1 7 9 1 " , és .,ffistoire et procés des 
íiaufragés de Calais" (a ' .,Memoires des co?ile>nporains"ban jelentek 
meg.) 7.s. G. 

CH ói S K v r,Go U K F I ÍB (Marié Gábriel Auguste gróf), Franczia
ország p a i r e , szül. 1752, a' Gouffier nevet akkor vévé fel', midőn Gouf
lier kisasszonnyal házasságra lépett. 1776 Görögországba 's Asiába nta
sr.ott. Utazásának a' tudományokra nézve bőtartalmu leírásáért tagja 
lón az academiának. 1784 Konstantinápolyba küldetek követnek , a' ho
va sok tudós t ' s mivészt vitt magával , kiknek társaságában üres órájit 
tudós vizsgálatokra fordította. 1791 a' londoni udvarhoz neveztetett kö
vetnek , de azért még is Konstantinápolyban maradt 's Németországba 
kiildé minden tudósításait XVI. Lajos ott élő testvéreihez. Levelezése 
a' champagnei hátrálás alkalmával a' köztársaságiak kezébe esvén, a' con
vent őt Oct. 22. 1792 elfogatni rendelte. Eltávozék tehát Konstantiná
polyból , 's Oroszországba ment , hol a' császárné évpénzt adatott neki 
mint academicnsnak. Febr. 1797 titkos tanácsnokká neveztetek I. Pál 
császár ál tal . 1802 visszatért Francziaországba 's a' következett év
ben mint a' hajdani arademia tagja helyet foglala a' nemzeti inté
zetben, későbben pedig az academiában. Megholt 1817 nyáron. „ J ' o 
ya?e pittoresque de la Gréce" czimii munkájának 1 füz. 1809; 2 füz. 
1820; 3 kapedig 1824 jelent meg, nagy fol. , réz metszetekkel 's földab
roszokkal. Utazásának első kötete 1782 nyomatott ki. —• 1816 a1 német 
philosophusok ellen olvasott fel egy munkát ^,l)isserlation sur Hőmére'
a' feliratok academiájában. 

C H O I ; E R A , C H O T , e u H n n n c s (némellyek szerént ezen gö
rög szókból %o\ii epe , és je« , folyók; mások szerént a'  «ŁoA«;  szóból, 
melly  belet  j e l en t ;  Kraus  szerént  a'  «Ł«Aíf<*  szótól,  melly  fedelcsator
nát  t e sz ;  dr.  Bmcliardt  szerént  ezen  zsidó  szóból:  . ,chole"  nyavalya, 
és  „ r a "  gonoszfaju),  egy  a'  napkeleten  a'  legrégibb idők olta esmeretes 
hirtelen lefolyású nyavalya , inellynek főjelenetei: a1 görcs, az egymást 
érő hányás és hasmenés 's az ezeket követő hirtelen elerőtelenedés a' 
tagok jéghidegségével 's csaknem észrevehetetlen érveréssel. A' ohole
rának epés faját esmérte már Hippocrates i s , 's ő utána Celsus, az 
orvosok Cicerója, adott arról egy jeles fejezetet; de senki sem irta azt 
le a1 régiek közül olly mesteri kézzel, mint a1 derék Aretaeus. Ő kiviile 
pontosan Ieirta azt Caelius Aurelianus is. Később a' 16dik és 17dik 
században, sok interessans tudósítások fordulnak elő mind a' kóborló 
(sporadicus), mind a' néplepő (epidemicus) choleraról, mellyek közt leg
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kitiinőbbek  'i  fontosabbak  Anglia  két  nagynevű  orvosának,  AVilllsnek  és 
Nydenhamnak,  leírásai  a 'Londonban  1009  és  107O,  azután  később  is  ural
kodott  epidémiáról.  Ezen  időtói  fogva  vége  hoss/.a  nincs  a'  choleráról 
irt  értekezéseknek.  Nem  bizonyos,  ha  a/.on  dögleletes  nyavalya ,  mel
lyet  Deguignes  leir,  's  nielly  1031  Indiából  Korasant ,  Turkes tan t ,  Sy
r iá t ,  Anneiriát  áltdulta  '» Konstantinápolyig  terjedt,  és  a/.,  a'  melly  fej,y 
arab  niendenionda  szerént  valami  500  észt.  előtt  Indiából  Egyiptomba, 
Nubiába  és  Abyssiniába  elterjedt,  cholera  lett  legyen  e.  Az  ujabb  idők
ben  Bontius  emlékezik  munkájában  (1042)  egy  általa  Indiában  több  izben 
szemeivel  látott  choleráról.  A'  17dik  század  közepén  egy  Dellon  nevil 
franczia  utazó  orvos,  ki  Keletindiában  ezen  nyavalyát ,  —  mellyet  ott 
rendszerént  mordyxiinnak  neveznek—  maga  is  k iá l lo t ta ,  környülménye
sen  leírta  azt.  Ő  utána  Thevenot  "s  más  utazók  irták  azt  le.  — A1  cholera 
azelőtt  nem  tapasztalt  dühösséggel  \s  néplepőleg  a'  inult  század  közepe 
táján  lépett  fel  Keletindia  lakosai  's  az  ott  lévő  angol  és  franczia  sere
gek  közt.  Nevezetesen  a1  coromandeli  partokon  uralkodott  az  Sonerat 
szerént  az  esős  vagy  téli  hónapokban  1774—1781.  De  Gravier  szerént 
már  azelőtt  is  1756—57  tapasztállá  annak  öldöklő  erejét  az  angol sereg 
Arcotenál,  hol  1770  W.  Scott  szerént 's  1781,  1783  és  1787  ismét  kiütött. 
1709  és  1783  Amborethalban  's  1787  Ganjamban  uralkodott  ugyan  csak 
a1  seregek  között.  1774,  1781  és  82  Madrast ,  1778  Móricz  szigetét,  1787 
Yellorét,  1790  Triiiconomalét  látogatta  meg.  1781  és  82  a'  Pondichery 
előtt  álló  franczia  seregben  dúlt.  Ezen  időtől  fogva  igen  gyakran  ki  voltak 
téve  cholera  dühének  az  angol  és  franczia  seregek.  1815  és  16  Bengala 
több  tájékán  uralkodott  a'  cholera ' s  Madrasban  az angol  sereget  is  bántot
ta.  Egész  1817g  nem hágla  által  ezen  pusztító  nyavalya  lakmegyéjét,  melly
nek  ártalmas  helybeli  befolyásai  annak  csaknem  örökös  táplálatot 'nynj
tanak,  sőt  ragadó  természetet  sem  öltözött  magára.  Ezen  esztendőben 
uj  characterral  's  azelőtt  nem  esmért  gonosz  természettel  lépett  az  fel. 
Kltöltvén  az  atmosphaerát  felette  szálékony  's  messze  elterjedő  méreg
gel,  meglátogatta  az  azon  tájékokat  is ,  hol  semmi  helybeli  táplálékot  nem 
talál t ,  's'hol  még  is  majd  kevés  idő  alatt  szám  nélkül  hullottak  áldozatják 
Ezen  szörnyű  méreggel  feltűnt  cholera  tavasszal  1817  több  a'  Ganges 
mellett  fekvő  városokat,  Noddiát,  Bakart,  Pa tná t ,  Benarest  'sat.,  mellyek 
Calcuttától  éjszaknyugotra  80—150  angol  mértföldnyire  fekszenek  ,  meg
látogatott:  de  mind  addig  nem  gerjesztett  ez  nagy  figyelmet,  mig  .les
soreben  Aug.  19.  néhány  órák  alatt  többen  's  néhány  hét  alatt  valami 
hat  ezerén  meg  nem  holtak.  Kobert  T y t l e s ,  kit  ezen  betegekhez  hit
t ak ,  elejénte  azt  gondola,  hogy  valamelly  plántaméreg  okozá  ezeknek 
hirtelen  ha l á l á t ,  inig  a'  további  tapasztalás  másra  nem  tanitá.  Jes
soréból  csak  hamar  elterjedt  az  a'  Ganges  két  par t ja in ,  's  már  Augus
tus  végén  Calcuttában  is  kiütött ,  hol  felette  nagy  mértékre  l épe t t ,  tigy 
hogy  hetenként  200an  holtak  meg  's  honnan  a'  félszigetnek  csaknem 
minden  nagy  városaiba  elterjedt.  15  hónap  alatt  ellepte  az  Bengalát  és 
az  egész  keletindiai  félszigetet  egész  az  arab  öböl  partjáig.  Novemb. 
1817  megtámadta  az  angol  ármádia  egy  r é s z é t ,  a'  Betoah  folyó  jobb 
partján,  's  12  nap  a la t t ,  8,  9,  mások  szerént  20  ezer  embert  elseprett, 
kiváltkép  azokat ,  kik  növevényi  eledellel  él tek,  de  a'  gyermekeknek  's 
asszonyoknak  kedvezni  lát tatott .  Azonban  egyszerre  meg.'Zünt,  midőn 
a1  sereg  a'  túlsó  partra  költözködött.  Nem  kedvezett  sok  helyen  a/,  ál
latoknak  sem.  Tevék,  juhok,  kecskék,  kutyák,  szarvas  marhák  sőt  tyú
kok  is  hirtelen  vesztek  el  sok  helyt.  1817  és  1818nak  elején  nyugotra 
és  délre  terjeszkedett  ki  a'  cholera.  A'  coromandeli  partokon  végig 
Madrasba  (Out.  5.  1818),  egész  Cap  Comorinig,  Madrasból  's  Calcuttá
ból  a1  félsziget  belsejébe,  nyugotra  pedig  Bombayba  Aug.  10.  1818  's 
innen  Arcoteba  és  Snrateba  vándorlott ,  követvén  töbnyire  mindenütt  a' 
sereget.  A'  kereskedő  hajók  elősegítették  a'  veszély*  messzebb  terjedé
sét.  —  Dec.  1818  Ceylonban,  Jeffnapatnam  nevii  városban,  tűntek  fel 
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egyes  ese tek ,  's  már  Január.  1819  ColombóUin,  Pebr .  Candybau  és 
Trinconomaléban  volt.  A1  nyavalya az  általeilenbeu fekvő  coioinaiideli  par
tokról  látszott  ide  jóu l ,  's  itt  egymástól  távol  fekvő  pontokon  ütni  ki, 
ugy  hogy  a'  közben  fekvő  helyek  sokáig  mentve  maradtak.  Sehol  sem 
uralkodott  olly  kegyetlenül,  mint  itt.  A'  beiiszülettek  közül  csak  ritka 
menekedett  meg.  Ceylonból  az  indiai  tenger  többi  szigeteire  i s ,  Sz. 
IS.'óricz  szigetére {lsle.de Francé),  Madagascar  mellett  (Oct.  1819),  's 
a'  legkeményebb  qiiarautaiue  ellenére  a'  szomszéd  Bourbon  szigetre  is 
áltköltözött.  Az  elsőn  1802  közepéig  C,  mások  szerént  10  ezerét  vitt 
cl  100,000ből;  az  utolsón  Martiusig  (1820)  256  beteg  közül  178  holt 
meg.  A'  Gangesdeltából  Arracanba ,  Malaccába,  Sincaporeba  terjedt 
el  1819  's  ezen  forró  földhajlat  mocsáros  tájain  darabig  kegyetlenke
det t .  Csaknem  egy  időben  csapott  be  a'  siami  tengeröbölbe  is  ezen 
tartomány  fővárosába,  Bancockba,  hol  több  mint  40,000  embert  meg
öl t ,  kiknek  nagy  része  emberek  nem  létté  miatt  a'  házakban  's  útszá
kon  feküvék  halva,  üzen  kakás  és  mocsáros  (apályokon  1821—22  's  ki
vált  23  ismét  felébredt  a'  cholera  's  százezereket  elvitt.  1819,  mint 
mondják,  kereskedő  hajók  által  Java  szigetébe  is  áltplántálódott  a1  cho
lera  's  1821  és  22ben  is  felfelébredett  és  négy  millió  lakos  közül 
400,000et  seprett  el.  Hasonló  dühösséggel  látogatta  meg  Sumatra,  Ce
lebes  és  más  moluccai  szigeteket  is.  Egy  szörnyű  szélvész  után  (Oct. 
2.  1820)  harmadnap  múlva  Manillaban  is  —• melly a' cholera keleti 
kiterjedésének legvégsőbb pontja — kiütött a' cholera 's 14 nap alat t 
15,000 embert seprett el. A' siami tengeröbölből tavasszal 1820 a' tnn
kini és cochinchinai tengerpartokra költözött á l t a l , ott kegyetlenül dü
hösködött 's onnan Chinában Kantont látogatta meg Oct. 1820 's ott 
olly dühösséggel uralkodott , hogy a' megbetegedtekne* fele megholt. 
így tartott ez Chinában — hol a' cliolerát, az odavalók állítása szerént, 
már Hippocrates ideje előtt is jól esmérték — egész 1827ig, midőn erős 
éjszaki szelek 's nagy havak az atmosphaerát megtisztították a' ragály
tól. A' megholtak számát — holtak lajstroma nem lévén — másfél mil
lióra teszik. 

A' cholera nyugotra terjedésének története bizonyosabb dátumokon 
épül. Bombayből Surateba csapott a' cholera 's innen az Indus két part
j án vándorolt az arab és persa tengeren keresztül Arábia nyugoti part
ja felé a' persa tengeröliölbe (Jun. ésJul . 1821), hol Mascate nevű keres
kedő városban olly példátlan dühösséggel uralkodott , hogy az emberek 
csaknem egy pillantat alatt végeznék életeket. Legalább 00,000 ember 
elveszte életét . Mascíitéból nyugotra és délre terjeszkedett el a' AY'echa
biták és vándorló Arabok közt 's köztök szörnyű pusztítást t e t t , ugy 
hogy néhány hét a lat t valami 125,000 ember veszett el. Innen Bender
Abbas és Abusir persa kereskedő városokba , 's ezekből részént Persia 
belsejébe, részént Bassora török kereskedő városba költözött. Ezen utol
sóban 14 nap alat t 18,000 embert ölt meg. Bassorából ez a' népves/.ély 
az Enphrates partjain ment fel felé a' karavánokkal és seregekkel , ugy 
hogy Augustusi végén 1821 már Bagdadban is kiütött 's 5—ö ezer em
bert elvitt. Innen a' karavaiiuton, áltmenvén a' syriai pusztán , egész 
Aleppóig terjeszkedett , hol Nov. felé 1S22 ütött ki. Útjában több helye
ken csaknem egyszerre ütött ki. Decemberben megszűnt , de uj dühös
séggel ébredt fel Június elején 1823 Laodiceában 's tíz nappal később 
Antiochiiiban. Innen a' középtenger partjain délre és éjszakra terjesz
kede t t , egy felől a' Caspiumtengerig, más felől a' régi Antiochiáig. Ej
szaknyugoti utján Aug.' végén 1821 BenderAbbasból egész Sirasig ment 
'* néhány nap alatt 16,000 embert ölt meg. Ispahan csak az által szaba
dult meg, hogy a' kereskedő utat Jesden keresztül parancsolták vinni, 
hol Sept. végén ütött k i , de Novemberben a' hideg idő beköszöné«ércl • 
megszűnt. Felébredt azonban ismét 1822 és a' karavaiiuton mindég 
elébbre ineut , kedvezvén ez úttal TelíVannak "s majd minden városban 
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városban  mulatván  egy  két  hétig,  nyár  végéit  Taurisban  prlnca  Abbas
Mirza  lakhelyében, úté  fel  sátorát  's  Cormick  szerént  nem  kedvezett 
Mirza  hadi  seregének  sem,  melly  csak  egy  éjszakát  töltött  a'  város  falai 
alatt.  A'  cholera  követte  Mirza  seregeit  's  tiiég  Erzerum  bevétele  előtt 
kiütött  közöttök,  ugy  hogy  ezen  annadia  csaknem  semmivé  lett .  Tau
risból  Ardebilba  jutott  az  's  meglátogatta  a'  Caspiumtenger  nevezetes 
városait,  Reshdet  és  Balfarflsht,  de  Novemberben  itt  is  megszűnt.  Mar
tinában  1823  ismét  kiütött  Ghilan  tartományban  's  több  az  orosz  biro
dalom  határaihoz  közel  lévő  kerületekben  és  Májusban  elejénte  az  utol
só  persa  békekötés  olta  orosz  birtokban  lévő  Sirvan  t a r tomány t ,  Júni
usban  Lenkorant,  egy  a'  muszka  ország  déli  határán  lévő  városkát ,  Ju
liusban  pedig  Salliant,  a'  Karnak  a'  Caspiumtengerbe  való  kifolyásánál, 
jóforma  dühösséggel.  Innen  a'  sirvani  Japos  völgyeken  a'  Kur  folyamát 
követvén  fel  felé,  a'  Caspiumtenger  keleti  partján  fekvő  Baku  nevil 
muszka  erősséget  látogatá  meg Aug.  végén,  de  a'  hol  kevesen  holtak  meg, 
20—30  beteg  közül  4,  5  ,  az  itt  szokásban  lévő  gyógymóddal  szabadit
tatvánmeg,  melly  abban  á l l ,  hogy  az  öszverogyott  beteg  azonnal  hideg 
vizzel  végig  öntöztetik,  feje  jeges  viz/.el  boi ongattatik  's  tagjai  erősen 
dörgöltetnek  és  gyuratnak.  Sept.  22  egyszerre  a"  né lkü l ,  hogy  ki  lehe
tett  volna  tapogatni ,  honnan  's  miként ,  hirtelen  az  innen  távol  lévő 
Astrachanban  megholtak  egynéhányan  cholerában,  még  pedig  egymástól 
igen  távol  lévő  pontokon.  Mint  sok  más  helyeken,  ugy  itt  is,  ezen  esz
tendő  folyásában  igen  döglöttek  az  állotak  is.  Különös,  hogy  épen  az 
uralkodó  veszély  alatt ,  melly  itt  kevés  embert  ölt  meg,  más  nyavalyák 
igen  ritkán  fordultak  elő.  Egy  ide  közel  lévő  városban,  Krasnoyában, 
csak  25en  hollak  meg,  's ezzel  a'  nyavalya  megszűnt.  A'  következett  esz
tendőben,  1824,  ismét  megjelent  ugyan ,  de  sokkal  gyengébben  's  tovább 
nem  terjedt.  1824  a'  cholera  csak  lakhelyében,  Keletindiában,  ébredt  is
mét  fel,  még  pedig  Bengalában,  's  a1  Ganges  és  Jumnah  partjain  épen 
u g y ,  mint  a'  félszigeten  innen  a1  Gangesen,  a'  golcondai,  carnatiki, 
mysorei ,  madurai  tartományokban,  a'  Mahratták  földjén  ,  'sat.  sőt  Per 
siában  is.  Különösen  nagyon  uralkodott  Calcuttában  és  Madrasban  Aug. 
1825.  Még  azon  esztendőben  innen  a'  Gangesen  délfelé  terjeszkedett  ki 
's  megjelent  ismét  Pondicheryben.  Még  dühösebben  uralkodott  az  1820 
Bengalában,  k ivá l t a '  Ganges  mellett  's  a !  Mahratták  földjén.  1827  és 28 
a'  niadrasi  igazgatóságban  ütött  ki,  's  ott  a' gubernátort,  Monrót,  is  meg
ölte.  Innen  éjszak  és  kelet  felé  a'  seikek  tartományába  's  a1  delhi  or
szágúton  Persiába  és  Samarkandba  tolakodott.  1828  nem  csak  Calcuttá
ban,  hanem a"  félsziget  keleti  partján,  Bombayban^s  megjelent  a'  cholera. 
Ezen  esztendő  azonban  igen  kedvező  volt  Hindostan  nagy  részére  néz
ve.  Bucharába  's  nevezetesen  Chiwába  a1  cholera  Korasanból  plántáló
dott  1829,  hihetőleg  a'  chiwai  khán  serege  á l t a l ,  mellyet  Korasan  ha
tárain  a'  nyavalya  meglepett.  Chiwából  kereskedő  karavánok  Orenburg
ba  vitték  azt  (asiai  Muszkaország  n3'ugoti  ha t á r án ) ,  hol  az  ősszel  1829 
ütött  k i ,  de  az  esztendő  végével  megint  kialudt,  fel  felébredvén  ismét  a' 
következett  esztendőben.  Persiában  már  1829  nagy  dühösséggel  uralko
dott  a'  cholera,  megtámadta  az  eddig  megkímélt  Teherán t ,  Taurist  's 
más  városokat.  Innen  1830  nyáron  által  Georgiába,  Kaukasiába  's  dé
li  és  nyugoti  Muszkaország  több  gouvernementjaibe  behatott.  Elisabeth
pnlból  két  irányt  vett  magának:  a)  a'  Kuron  felfelé  Tiflisnek,  Grusia 
fővárosának  környékére;  b)  a'  Caspiumtenger  mellett  a'  Wolgán  felfe
lé  Muszkaország  belsejébe.  Ezen  az  utón  ismét  kiütött  Astrachanban Jnl . 
19  's  naponként  száz  embert  ölt  meg.  Aug.  4.  1830  Zarizynben  's  6. 
Saratowban  mutatta  magát  a'  cholera.  Astrachanból  a'  moszkaui  nagy 
országúton  terjedt  az  előre  olly  nagy  dühösséggel 's  halálossággal,  hogy 
a'  megbetegedteknek  fele,  sőt  némelly  helyeken  több  is  megholt.  Augus
tusion  Saratovvon  keresztül  Pensát  és  Simbirsket ,  a'  következett  hóna
pokban  Kasant  és  NisueiNowgorodot  's  több  más  városokat  és  gouver
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nementokat  támadott  meg,  's  már  Septemberben  a'  regi  czárok  főváro
s á b a n ,  Moszkauban,  volt.  Mennyit  \s  micsoda  buzgósággal  telt  a1  musz
ka  országló  szék  ezen  népeket  pusztító  nyavalya  elhárítására  \s  megsem
misítésére,  az  a'  közönséges  ujsuglevelekből  tudva  van.  Sept.  29.  a'  csá
szár  maga  utazott  Moszkauha,  hol  rettenthetleu  bátorságával  's  ember
szeretetével  az  elcsüggedi  sziveket  felelevenítette.  Az  első  négy  hétben 
a'  gonoszfujiiság  's  halálosság  legnagyobb  fokát  érte  el  a'  nyavalya, 
melly  magasb  vol t ,  mint  magában  Indiában  's  Persiában  i s ,  mert  száz 
beteg  közül  80  holt  meg ,  sőt  némellyek  szerént  alig  szabadult  tíz  kö
zül  egy.  Öszveségesen  Sept.  2üikától  1830  Martius  23ikáig  1831  857Ü
un  betegedtek  's  4090en  holtak  meg  Moszkauban.  Martiusban  minden 
azt  vélte  ,  hogy  a'  cholera  megszűnt,  's  hálaadó  imádságokkal  innepel
ték  az  örvendetes  dolgot.  Decemberben  1830  Bessarabiába  és  Podoliába 
"s  innen  Moldvaországba,  Januari'usban  1831  pedig  Bulgáriába  is  becsa
pott  a'  cholera.  Podoliából,  Satanowon  keresztül  az  austriai  Galiliába 
a'  tarnopoli  és  czortkowi  kerületbe  ütött  b e ,  de  áldozatja!  kevesen  let
tek.  B'ebr.  5.  ment  be  bárom  csapatban  a'  muszka  ármádia  Leng} elor
szágba.  A'  cholera,  mint  Keletindiában,  ugy  itt  is  követte  a'  seregeket* 
Dec.  1830  Luzkban  mutatkoztak  a'  cholera  nyomai,  a'  következett  hó
napban  pedig  Brzescben  uralkodott  a z ,  hova,  mint  mondják,  Zsidók  vit
ték  be.  Tavasszal  1831  a 'pu l tawai , kiewi,  podoliai,  wolhyniai,  grodnoi  és 
wilnai  gouvernementokat  látogatta  meg,  ugy  hogy  Május  öikéig  25,097
en  betegedtek  '»  ezekből  13,2l9e»  holtak  meg.  Martius  elején  megújult 
dühösséggel  ütött  ki  Brzeschen  a'  Zsidók  és  katonaság  közöt t ,  \s  innen 
csakhamar  Terespol  lengyel  városba  is  á l ta lment ,  honnan  fenakadás 
nélkül  ment  az  országúton  Varsónak,  hol  Április  25.  ki  is  ütött  's  Má
jus  5ikéig  2580  beteg  közül  1110et  seprett  el.  ükkor  a'  cholera  mint
egy  megszűnni  lát tatot t ,  de  az  ostrolenkai  ütközet  után  (Maj.  20.),  mi
kor  az  ármádia  Varsó  felé  visszahúzódott,  ismét  nagy  erővel  kiütött.  Va
lamivel  később,  mint  Varsóban,  Polangenben,  a1  keleti  tengernél  fekvő 
muszka  határvároshan,  ütött  ki  a1  cholera ,  de  szelíden  ,  's  csaknem  egy 
időben  Rigában,  hol  Június  23áig  4782  ember  betegedett  '»  1890  hol* 
meg.  Rigából  Mitauba  és  Hauskéba  vándorolt  a1  cholera.  Látván*  az  eu
rópai  hatalmasságok  a'  veszélynek  minden  felől  fenyegetődző  közelgeté
s é t ,  mindén  kitelhetőkép  igyekeztek  annak  ellenállani.  A ' svéd  és  bur
kus  országló  székek  felszólították  alattvalójikat  a'  lehető  óvakodásra. 
Az  utóbbik  több  polgári  és  katonai  orvosokat  küldött  Muszkaorszáiíba
a"  nyavalya  természetének  's  gyógymódjának  kitanuíására.  Az  austiiai 
országló  szék  már  Oct.  22.  1830,  egy  tulajdon  biztosságot  rendelt  ki
fócancell.  gróf  Mitrovszky  előlülése  a la t t ,  a1  legczélirányosabb  eszkö
zök  felől  való  tanácskozásra.  Két  orvos  Muszkaországba  küldetett  a'  s ta
tus  költségén.  A'  felállítandó  vesztegházakra  nézve  szoros  instructio  te
letett  fel ,  's  a'  Wolhynia ,  Podolia  és  Moldvaoiszág  felé  álló  cordonoiv 
kivül  még  egy  másik  is  állitatott  fel  Muszkaország  felé,  's  Galiliában
az  egészség  állapotja  szoros  felügyelés  alá  vétetett.  Még  Anglia  is  kül
dött  egy  orvost  Moszkauha.  Később  kiütvén  a'  cholera  Lengyelország
ban ,  a1  burkus  országló  szék  katonai  cordont  állított  fel  veszteginté
zetekkel  a'  lengyel  határok  felé ,  's  csak  hamar  azután  a'  kurlandiai  ha
táron  is  cordon  húzatott.  Egyszersmind  mind  Burkusország,  mind  Sa~ 
xonia  immediatcommissiókat  állítottak  fel  a'  cholera  ellen  való  czélirá
nyos  munkálkodások  végett  's  orvosokat  küldöttek  Varsóba  a1  nyavalya
tudományos  vizsgálására.  Azalatt  Lengyelországban  és  Galitiában  na
ponként  óriási  lépésekkel ment  a'  cholera  előre.  A'  csaták  után  elszéledt 
katonák  különösen  sokat  tettek  annak  elterjesztésére.  Lassanként  Len* 
gyelország  csaknem  minden  irányban  megvesztegetfetett,  's  a'  veszély 
kisebb  nagyobb  dühösséggel  ,  több  vagy  kevesebb  ideig  uralkodott  a' 
megtnérgesitett  helyeken.  Jun  28.  Czenstochauban  és  az  ettől  1  '/• mért
földnyire, a1 burkns határszéleknél fekvő faluban, Lobodnában, ütött ki, 

l 



CHOLERA  191 

liova  azt  a'  Varsóból  elbocsátott  kaszahordók  vi t ték,  niiut  mondják.  Au
gusliisban  azonban  megszűnt.  A'  slésiai  határszeleken  sok  lengéiéi  faluk
ban  dühösködött,  's  mindennap  féltek a'  veszély  beütésétől  a'  burkus  sta
tusokba  az  erős  cordon  ellenére i s ,  annyival  inkább,  mivel  már  Május  vé
gén  hihetőleg  a'  keleti  tenger  felől,  Danzigba  is  utat  talált  magának  a' 
cholera  's  egész  Németországot  rettegéssel  tölte  el.  Hasztalan  igyekez
tek  Dinzigbau  házelzárásokUal  megakadályoztatni  a'  veszély  tovább  ter
jedését.  Aug.  2Sikáig  1379  ember  betegedett ,  352  gyógyu l t ' s  1003  holt 
olt  meg.  Danzig  környékén  azonkívül  90  helységet  látogatott  meg  a1  cho
lera.  Áz  égisz  kerületben  3194  ember  betegedett ,  2118  holt  és  854  gyó
gyult  meg.  Dauzigból  ke le t ies  nyugoti  Burkusországba  is  kisebb  nagyobb 
mértékben  kiterjeszkedett  a'  cholera,  minek  okát  a'  buzakereskedőknek 
a"  muszka  táborral  való  szakadatlan  közösülésében  keresik.  Keleti  Bur
kiisors/.ágban  a'  gunibinneni  és  königsbergi  kernletekben  mutatta  magát 
ez  a'  népveszéiy,  de  nem  nevezetes  erővel.  Königshergben  magában,  hol 
a 'nép  a'  házak  elzárásával  megelégedetten  lévén,  az  orvosok  's  politia 
eílfii  lázadást  indított  Jul.  28.  ,  mellyet  katonasággal  csendesítettek  le, 
Augustus  7ikéig  megbetegedtek  419,  meggyógyultak  2 3 ,  megholtak  217, 
cura  alatt  voltak  179.  Noha  a1  cholerának  kialvása  Muszkaországban  olly 
sok  izben  hirdettetett ,  mindazáltal  folyvást  uralkodott  az  az  európai 
Muszkaország,  uj  Muszkaország  és  Bessarabia  nagy  részében  's  újra  ki
ü tö t t ,  a 'hol  már  legkisebb  nyoma  sem  volt.  így  Június  24.  1831  ismét 
mutatta  magát  Moszkauban.  Azon  hónap  29ikén  Witepskben  nagyher
czcg  Constantin  is  áldozatjává  leve  annak.  A'  muszka  táborban  ezen  idő
ben  8343  cbolerabeteg  volt,  kik  közül  megholt  3692  ,  meggyógyult  4038 
's  313  betegen  feküdt  a1  kórházakban.  Kiütvén  Bigában  's  a'  Wolga  mel
lett  lévő  némelly  városokban  a ' c h o l e r a ,  azonnal  minden  Petersburgba  's 
Kronstadtba  vivő  utakon  erős  és  többféle  cordonok  állíttattak  fel  ,  vesz
tegházakkal,  's  mindenféle  portékák  és  papirosok  füstöltettek.  Azonban 
mind  ennek  ellenére  is  Június  14.  kiütött  a'  cholera  Fetersburgban  ,  de, 
mint  mondják,  szelídebb  characterrel  mint "másutt ,  a'  honnan  azt  két 
azelőtt  Keletindiában  volt  angol  orvos  elfajult  cholerának (eh. dégéneré) 
nevezte.  Az  epidémia  legnagyobb  erejében  az  orvosi  mivészség  semmit 
sem  tehetett  mindaddig,  mig  az  alább  nem  kezdett  szálani  ,  's  akkor  is 
csak  a'  nyavalya  kitörésének  első  órájiban.  Igen  gyakran  ment  állal  ty
phusba  a'  cholera,  a'  mi  Mnszkauban  ritka  eset  volt.  Az  elzárások  miatt 
Július  7.  Petersburgban  is  lázadás  tör tént ,  mellynél  néhány  orvosok  is 
elveszték  életeket,  's  mellyet  csak  a'  császár  személyes  megjelenése  csila
pitbata  le.  A'  betegek  száma  Július  31.  8092  vol t ,  kik  közül  4136  holt 
meg.  Augustus  közepén  már  nagyon  kezdett  a'  nyavalya  szűnni,  ugy  hogy 
J5ikben  már  csak  9  beteg  volt.  Július  26.  a'  (innlandi  nagyherczegség
beu  ütött  a'  cholera  k i ,  mellyért  az  orosz  igazgató  szék  cordont  húzatott 
's  vesztegházakat  állíttatott  f e l ,  hogy  a'  nyavalya  uj  behozása  .megaka
dalyo/.tassék.  Egyébiránt  noha  Muszkaország  sok  helyein  kialudt  a 'cho
lera  's  köszönő  inneplések  tartattak  a1  szerencsés  megszabadulásért,  de 
még  is  sok  helyt  uralkodik  az  most  is.  Uj  Muszkaországban  's  Bessara
biában  folyvást  dühösködik  sok  helyeken,  mint  Odessában  tijra  kiiitdtt  (Jun. 
24.),  ha  szinte  charactere  nem  olly  gonosz  fajú i s ,  mint  a'  múlt  esztendő
ben.  Nagy  erővel  ütött  ki  a'  cholera  ezen  esztendőben  Moldvaországban  is. 
Jassyban  rövid  idő  alatt  4000  embert  ölt  meg.  Mint  mondják,  Aug.  10. 
egészen  kialudt  ott.  Oláhországban  is  mindenfelé  elterjedt.  Bukarestben 
a'  cordon  ellenére  is  kiütött  Július  23 . ,  's  napjában  4 0 ,  50  ember  betege
dett  meg.  Kiütött  Krajowában  is,  melly  hg. Milost  a r ra  indi tá ,  hogy  or
szágát  a'  török  határ  felől  cordonnal  elzárná.  Szörnyű  dühösséggel  ütött 
az  ki  különösen  tul  a'  Dunán  Bulgáriában  ,  hol  nagy  sebességgel  elter
jeszkedett  Rustsuktól  egész  Sninláig,  's  a'  fekete  tengerpart  egész  hos
szában  Miiigreliáig.  Július  11  Konstantinápolyban  magában  i s ,  hol  attól 

inkább  félnek  mint  a'  pestistől,  mutatkoztak  a'  cholera  symptomáji.  Ga
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litiában  ,  hol  a1  cholera,  mitis  fen  mondatott,  Januaiius  elején  1831  a1  tar
nopoli  és  czortkowi  kerületbe  hurezoltatott  h e ,  egész  Júniusig  uralko
dott  ezekben  a'  veszély.  Azonban  leginkább  lengyel  generális  Dwernicki
nek  az  austri.ii  birtokokba  futása  Tarnopol  vidékén  's  népének  (4000  em
bernek)  elszéledése  adott  alkalmat  a'  nyavalya  hirtelen  elterjedésére 
Gallitiában.  Kevés  idő  alatt  száz  laluhan  mutatkozott.  Ennek  következé
sében  mind  i t t ,  mind  Murva,  Cseh,  Magyar ,  és  Erdélyországokban 
állandó  comniissiók  rendel tet tek,  's  erős  coidonok  húzattak.  A'  m.  kir. 
helytartó  tanács  három  királyi  biztost  7s  orvosokat  kiiMött  a'  határszélek
re  a 'szükséges  rendszabások  fentartása  végett.  ],embergbe  két  orvos  kül
detett  a'  nyavalya  ottani  természetének  kitanulására.  Május  C.  Brody
ban  ütött  az  ki  nagy  dühösséggel,  ngy  hogy  azon  hónap  végéig  1135 
ember  holt  meg.  Június  7ikéig  öszvesen  4039  ember  betegedett  meg, 
kik  közül  2093  meggyógyult ,  és  csak  1707  holt  meg.  Július  27ikéig  egé
szen kialudt  a 'nyavalya.  Hasonló  dühösséggel  mutatta  az  magát  Lemlierg
b e n ,  hova  azt  Dwernicki  táborából  portékás  Zsidók  vit ték,  's  hol  Má
jus  elején  ütötte  ki  magát  egy  szegény  és  mocskos  Zsidóktól  lakott  kül
városban.  Maga  a'  commandirozó  generális  fmsll.  Stutterheim  's  felesége 
is  megholtak.  Ang.  4ikéig  4857  megbetegedtek,  2186  gyógyultak  és2552 
holtak  meg.  Nov.  5éig  Gulitiában  üszveségesen  megbetegedtek  258,887
e n ,  meggyógyultak  161,93(San  ,  megholtak  937,288an  ,  cura  alatt  ma
radtak  202en.  Július  elején  Krakóban  is  kiütött  a'  cholera,  és  pedig 
nagy  erővel ,  's  legelőször  a'  zsidó  városban  mutatta  magát.  Mint  sok 
más  helyeken,  ugy  itt  is,  annyira  félt  a'  köz  nép  a'  kórházaktól,  hogy 
készebb  volt  nyavalyáját  eltitkolni,  azzal  elbírni,  vagy  az  útszán  hal
ni  m e g ,  mint  orvosi  kezek  alá  jutni. 

Június  közepén  minden  elzárások  ellenére  Magyarországra  is  becsa
pott  a'  cholera  's  legelőször  is  TiszaÚjlakon  Jun.  13  's  csak  hamar  né
hány  más  falukban  is  mutatkozott  Ugocsa  vármegyében.  Ugy  vélik  ,  hogy 
a'  szálakkal  jött  volna  be  Maramarosból  a'  veszély.  T.  Újlakról  minde
nütt  a'  Tisza  mentét  követte  a'  nyavalya  's  csak  hamar  ismét  a'  szálak
kal  Szolnokot  látogatta  meg  Heves  vármegyében  ,  de  csaknem  egy  idő
ben  több  helyeken  is  felütötte  fejét,  mint  Zemplén,  Szabolcs,  Szatmár, 
Bereg  's  Borsod  vármegyékben  kisebb  nagyobb  mértékben.  Klejénte  ugy 
látszott ,  hogy  mindenütt  a1  Tisza mentét követi,  de később  kitetszett,  hogy 
semmi  bizonyos  irányt  nem  követ ,  hanem  félre,  lefelé,  felfelé  szökdös, 
's  végre  csaknem  minden  vármegyéket  meglá'ogat.  IVlegvalósqdván  csak 
ugyan  az  elejénte  csak  kétkedést gerjesztett  cholera  Heves  vármegyében, 
Pest  vármegye  cordonnal  elzáratott  's  különösen  Pest  városa  veszteg 
intézettel  is  felkészíttetett.  Nevezetes  azonban,  hogy  már  Martiusban, 
mikor  még  senki  sem  gondolkodott  róla,  a1  többek  közt  egy  igen  gonosz
fajn  's  hamar  halálos  kimenetelű  choleraeset  fordult  elő  a'  városban 
egy  első  rangú  uri  házban.  Július  közepén  több  gyanús  esetek  ,  ad
ván  elő  magokat  a'  hídnak  felszedése  is  szükségesnek  Ítéltetett ,  de  ez  a' 
hirtelen  elválasztása  a ;  két  egymás  nélkül  nem  lehető  városnak  \s  Pest
nek  minden  felől  elzárása  a'  lakosok  közt  nyughatatlanságot  okozott ,  's 
»'  haza  igyekező  tanuló  ifjúságot,  később  pedig  a'dulakodni  's  kicsapon
gani  szerető  pórnépet  is  lázadásra  inditá  (Július  17kén),  melly  csak  ka
tonaság  által  csendesittethetett  le.  Ennek  következésében  lerontotván  a' 
vesztegház  's  egyéb  óvó  intézetek  ,  kapu  nyittatott  a1  rossznak,  's  ezen 
idő  óllá  naponként  nevekedett  a1  két  városban  a'  betegek  szúrna.  Septem
ber  vége  felé  szűnni  kezdett  mind  a'  két  városban  a'  cholera ,  's  még 
íiéhány  napokig,  csak  kevés  esetek  adlak  elő  magokat ,  több  napokig  egy 
sem,  meg  ismét  egynéhány,  mig végre  egészen  kialudt  a'  gonosz  járvány. 
Pesten  öszvesen  megbetegedtek  1459n,  meggyógyultak  920n,  mh.  1539
en.  Pest  vármegyéből  csak  h a m a r a ' t u l  a'  Dunaiak  is  részesültek  a'  fé
lelmes  rosszban.  Fejér,  Komárom  Győr  's  más  vármegyék  bőven  adták 
az  áldozatot.  Posony  városában  Sept.  elején  fordultak  elő  egyes  gyaníts 
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esetek, de a1 cholera kétségtelen symptomáji csak 9dikén tűntek fel, 
clejénte itt is gonosz, később szelíd pharacterrel. A' ni. k. helytartó ta
nácsnak tudósítása szerént Magyarországban a' nyavalya első kiütése nap
jától (Jun. 13) fogva Nov. 22ikéig 384(1 helység tapasztalta a' chole
ra mérgét , mellyekben megbetegedtek 435,330, meggyógyultak 210,464, 
megholtak 139,998, gyógyítás alatt maradiak 31,808. Egészen megszűnt az 
172S helységben, ismét kiütött 03 helységben, megtámadt 25 uj helysé
get. Némelly vármegyékben, Abauj, Fejér , Borsod, Heves, Liptó, Ny.it
r a , Pest, Posony, Szepes, Szabolcs, Torontal, Trencsin, Zemplén vár
megyékben, a' Jászság és Kunságon, igy némelly városokban, mint Deb
reczenben (hol 10,355 ember betegedett meg, Ü574 gyógyult fel 's 'ÍÍH7 
holt meg], Esztergainban, Pes ten , Bártfán, Győrött , Lőcsén, Kassán, 
Szabadkan, Budán, Fejérvára t t , Szegeden, különös méreggel dühöskö
dött. A' cholera áldozatinak nagy száma kedves hazánkban nagyon szem
betűnő más európai országokkal öszvevetve; de tekintetbe kel) vennünk, 
hogy azok közé igen sok más nyavalyákban megholtak is számláltattak, 
mivel'a1 rettegéssel tele egészségesek nem láttak egyebet, mint chole
r á t , kivált ha annak egyik vagy másik symptomája , hányás vagy has
menés , mutatkozott. Nem keli azt sem feledni, hogy a' megholtaknak 
egy nagy része orvosi segedelem nélkül, mellyet vagy megvetett 's ki
került, vagy nem kapott, vagy ha kapott, kivált nemorvostól, azzal visszaélt 
's vesztét siettette. Ide járul az is , hogy az orvosok nagy szűke miatt 
kénytelenek lévén a1 törvényhatóságok mindent, ki az orvosi tudomány
nak legcsekélyebb esmeretével birt is, haszonra fordítani, sokan a' tudat
Ián és Ügyetlen orvoskodók áldozatjai lettek ; ellenben az ügyes és gon
dos orvosok kezei alatt igen sokan meggyógyultak. Mint másutt, llgy Ma
gyararorsziigoo is, mindennemű óvakodó intézetek megtétettek a' veszély
től való megmenekedésre. Az első hir a' nyavalya véletlen kiütéséről, 
Szolnokon , félelmet és rettegést terjesztett el minden felé. Az igaz
gató szék azonnal az egész országot 21 királyi biztos közt felosztotta, 
hogy azok czélirányos rendeléseik 's cordonhuzásaik által a' veszély to
vább terjedését eltartóztassák 's a' törvényhatóságok egymással való 
öszveiitkezéseit és a' közösülés lehetséges módjait elintézzék j Minden em
ber tulajdon ovó szerekkel vette magát körül, a' házak mindenféle szerek
kel füstöltettek, különösen nagy divatban volt a' chlormész, — melly különö
sen a' lehelés orgánumaira való ártalmas befolyásinál fogva igen soknál több 
kárt tett, mint hasznot, — mellynek gőzében ferdett csaknem minden ház, a
stonkivül hogy számtalanok amiiletum gyanánt hordták azt nyákokban. Sokan 
mindén ruhájikat chlormésszel füstöltették á l t ' s nem olvastak semmi idegen 
kézből jött irást, minekelőtte azt meg nem füstölték volna. Számtalanok kám
fort hordtak zsebeikben. Mások a1 sok orvosoktól ajánlott fiiszerszámokban, 
erős italokban, tincturákban 's t. ff. keresek szabadulásokat. Spkan legszoro
sabban elzárták magokat minden közösüléstől. Nem kevesbbé gondosok 
voltak a' törvényhatóságok is. Több vármegyék rendentnli keménység
gel voltak cordonjok megőrzésében 's a' fcrtézett házak elklilönzésében, 
a' mi sok helyeken , nevezetesen pedig Zemplén, Szepes és Nógrád vár
megyékben, sok vad kegyetlenségekkel tele lázadásokra nyújtott.alkal
mat, incllyeknek főczélja hol a' nemesség, hol a' papság , hol az or
vosok voltak, kiket azzal vádoltak a' parasz tok , hogy őket méreggel a
kaiják kiveszteni, 's mellyeket katonasággal és a' bűnösök kemény meg
büntetésével kellé lecsilapitani. Egyébiránt a' cordonok feritartására 
katonaság nem fordíttathatván, azokat az adózó nép áltál sokáig fentar
tani nem is lehetett; részént mivel a' szegény ember nyomorult élelme 
mellett a' félbeszakadt kereskedés és közösülés, a' megakadályozhatott 
gazdasági foglalatoskodások miatt való elcsüggedés és búsulás 's a1 kö
rülte hulló áldozatokon való megrettenés miatt erre alkalmatlan volt 's 
gyakran állóhelyében öszverpgyott; részént mivel minden cordonofe el
lenére is o t t , hol senki sem vélte volna, kiütvén a1 cholera , 's innen a' 
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nyavalya  ragadóssága  kétségbe  hozatván,  könnyen jöt t  azon  szerencsétlen 
gondolatra,  mintha  nekie  vesztére  igyekeznének.  Mind  ezek  az  igazga
tó  széket  arra  inditák,  hogy  a'  cordonok  's  szorosb  elzái ások  és  vesa
tegintézeteK  további  fentartását  megszüntetné,  niellynek  következésében 
l ép t .  végén  a'  kir.  comuiissariusok  is  visszahivattak.—Július  végén  Kr
délyországban  i s ,  hol  igen  erős  cordonok  és  vesztegházak  voltak,  ki
vált  Magyarország ié iu l ,  kiütött  a'  cholera,  honnan  's  miként  nem  bi
zonyos.  —  Tótországban  legelőször  Borovobau  ,  egy  a'  Duna  mellett  fek
vő  Verőcze  vármegyei  faluban,  mutatta  magát  a'  cholera  Alig.  10én.  Ne
veze tes ,  hogy  ezen  falu  lakosai ,  tökéletesénél  voltuk  különözve,  meg 
lévén  már  julius  5  olta  minden  közösülés  akadályoztatva  a'  Duna  bal 
part jától ,  's  magok  a'  földniivelésből  élő  lakosok  el  sem  hagyták  falujo
k a i ;  e'  mellett  a'  cholera  nyolcz  mértföldnyi  távolságra  volt  tolok  Ba
ranya  vármegyében.  A'  magyarországi  cholera  történetében  több  illy  ese
tek  fordultak  elő,  valamint  ellenben  ollyak  is,  hogy  némelly  helységek, 
bálmennyire  kivottak  is  téve  a'  fertézésnek,  mentve  maradtak.  Hlyen 
volt  á'  többek  közt  Buesa  Zólyom  vármegyében  ,  hol  a1  cholera  minde
nütt  a"  Garau  folyamot  követte  's  meglepett  minden  helységeket,  kivé
vén  ez t ,  holott  ez  szintúgy  a"'  viz  partján  fekszik,  nagy  országút  's  min
den  felé  cholerás  falukkal  volt  körülvéve.  —  A'  cholera  mind  tovább 
terjedvén  a'  Dunán  túli  vármegyékben,  a1  császári  város  erős  cordonok
kal  vétetett  körül,  's  Bruck'ban  vesztegház allittatott  fel.  Augnstus  elején  a' 
cordou  mellett  lévő  helyekben,  Kohrau ,  G'erhaus,  Bachfurt  és  Hollern
hcn  mutatták  magokat  a'  cholura  nyomai,  's  csak  hamar  több  helységek
ben  is  fordultak  elő  egyes  esetek.  Minden  nagy  vigyázat mellett  i's  Sept. 
elsőjén  Hernuisbau  's  ettől  fogva  hamar  egymást  követve  Kdelsthalban, 
Pehwadoi'fban  ,  Schönabrunnban,  Enzensdorfban  ,  Badenben,  llizingben, 
Pen/.ingben,  Pfaffstettenben.  Schurndorfban,  Kbersdoi  íban,  Sechshausban 
's  több  más  Bécs  körül  lévő  helységekben's  végre magában  Bécsben  is  mu
tatkoztak  a'  cholera  symptomáji  ,  de  szelíden,  ngy  hogy  egész  Dec.  5
kéig  ös/.vesen  4017en  betegedtek,  1979en  gyógyultak  's  1922en  holtak 
m e g ,  116an  pedig  még  orvosi  kéz  alatt  voltak.  —  Morvaországot  Sept. 
közepén  látogatta  meg  a'  cholera,  's  nevezetesen  Brünnben  Sept.  21kén 
ütött  k i ,  hol  November  30dikáig  IG9len  betegedtek,  908sn  gyógyul
tak  's  Gölen  holtak  meg,  112en  pedig  még  cura  alat t  voltak.    Ósz
vesen  Morvaország  és  Slesia  kerületeiben  Oct.  20dikéig  307  helysé
gekben  megbetegedtek  16,193an,  meggyógyultak  7912eii.  megholtak 
3ö74en,  cura  alatt  maradtak  2íK)7en.  —  BurkusSiésiában  a'  megoi ősitett 
cordon  ellenére  is  Julius  27ikén  Benthenben  egy  katonai  ohinugus  clio
lerába  esett  V  14  óra  alatt  megholt.  Minden  egyes  elrekeszlések  és  el
kiilönözések  sem  használtak  semmit,  a'  nyavalya  mindég  tovább  harapód
zott  's  csak  hamar  több  helységekben  kiütött ,  de  áltáljában  véve  igen 
kevés  áldozatja!  voltak  itt  annak.  Sept.  7dikén  a'  bre.sluui  kerületben 
js  felüté  az  fejét.  Breslaubari  Nov.  21dikéig  1252en  betegedtek,  453an 
gyógyultak  és  655en  holtak  meg,  144en  pedig  cura  alatt  maradtak.  — 
Csehországban  a1  grubichi  uradalomban  fordultak  elő  az  első  gyanus,ese
iek  Oct.  20,  's  azolta  több  kerületekben  is  elteijedt  a'  nyavalya.  Nov. 
28  Prágában  is  kiütött  az,  's  Dec.  JOdikéig  29en  betegedtek  meg  ,  kik 
közül  15  megholt ,  2  meggyógyult  12  cura  alatt  maradt.  Áltáljában  ilt 
is  kevesek  a'  cholera  kiválasztottjai.  A 'burkus  birodalomban  Julius  és 
Augnstus'hónapokban  mindég  továbbterjedt  a'  cholera,  különösen  a'  po
seni  nagy  Ijerczegségben.  Posenben  magában  Julius  14dikén  fordultelő 
a1  legelső  eset  egy  muskatéros  katonán.  Innen  mindenütt  a'  War tha  mel
lett  a'  brandenburgi  tartományban  terjeszkedett  ki.  Aug.  28  egy  hajós 
legény  chnlerába  esett  Cjiarlottenburgban,  's  még  az  nap  másutt  is  for
dultak  elő  gyanús  esetek  a'  környéken.  Aug.  31dikén  pedig  Berlinben 
is  kiütött ,  ugy  hogy  Dec.  7rfikéig  2220an  betegedtek,  1404en  holtak, 
!s  blöen  gyógyultak  meg.  Az  eiső  512  megbetegedtek  közül  Casper 
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szerént  Berlinben  csuk  49;  Danzigban  12ü2kö/.iil  csak  257  ;  Posenbeu 
208  közül  csak  5 0 ;  Königsbéigben  153  közül  csak  egy  gyógyult  meg. 
Sept.  (i  oderai  Frankfurtban  is  adták  gyanús  esetek  elű  magokat,  '»  ezen 
napokban  a1  potsdami  kerületben  több  esetek  is  fordultak  elő.  Jgy  terjedt 
lassanként  tovább  tovább  a'  veszély  keleti  és  nyugoti  burkus  országbau 
's  részént  Pomeraítiában  és  Brandenburgban.  Fenébb  Helsingfortsban  és 
a'  sweaborgi  erősségben  (orosz  Finnlandiában)  is  kiütött  az.  —  Oct.  ü 
már  Hamburgban  is  találkoztak  eholeraesetek  ,  's  egy  héttel  azután  Al
timában ,  de  csak  igen  lassan  harapódzott  a'  nyavalya  maga  körü l ,  's  a' 
halálesetek  száma  kevés  vol t ,  ugy  hogy  a'  halandóság  áltáljában  vére 
kisebb  volt,  mint  a1  inult  esztendtjben.  Hamburgban  Nuv.  14dikéig  787
en  betegedlek,  400en  holtak,  és  263en  gyógyultak  m e g ,  lJ5en  cura 
alatt  maradtak.  Oct.  22dikén  a'  hannoverai  királyságban  iitótt  ki  a' 
cholera,  melly  mint  mondják  Hamburgból  plántálódott  oda.  Nov.  12di
kéig  az  egész* királyságban  megbetegedtek  87en,  meggyógyullak  21en, 
megholtak  52en.  A1  londoni  Courir  szerént  Novemberben  már  Angliában 
is  Siinderlandban,  Duxbainshireban,  Londontól  300  angol  mértföldnyire, 
kiütött  a'  choleia.  Némellyek  szerént  hamburgi  hajók  vitték  azt  oda, 
de  mások  azt  mondják,  hogy  mar  az  előtt  Newcastleben  egy  kötélgyár
t ó ,  ki  a'  hajókkal  semmi  közösülésben  nem  vol t ,  igazi  cholerában  holt 
meg.  Az  eddig  megbetegedtek  számát  bizonyosan  tudni  nem  lehe t ,  mi
vel  a'  Courir  szerént  az  orvosok  igen  sok  eseteket  eltitkolnak.  Az  újsá
gok  s/.erént  Nov.  28ikáig  megbetegedtek  300an  ,  megholtak  U3an. 

A'  rholera  különbktllönbféle  módosiiásokkal  szokott  megjelenni,  a' 
tartományok,  népek,  elírna,  esztendőszakasz,  egyes  emberek  és  sok más 
alsóbbrendű  köm)  iílmények  küiönbkhlönbfélescgéhez  képes t ' s  a'  s/.erént, 
a'  mint  kóborlólag  vagy  néplepőleg  áll  elő.  Innen  sok  orvosok  kételked
nek  mai  napig  i s ,  ha  valljon  az  igazi  indiai  choleia  e  a z .  melly  most 
Kuropát  rettegteti.  Azonban  a'  nyavalyának  bélyegző  létalapja,  melly 
a'  söics,  mindég  megmarad.  Az  idegrendszernek  ezen  kitűnő  szenvedésé
ben  kell  annak  közelebbi  okát  keresni,  hogy  ezen  nyavalya  olly  gonosz 
természetű,  távolabbi  okát  pedig  egy  különös  és  mind  eddig  kimagyaráz
hatatlan  földi  okban  ,  melly  hozzánk  Indiából  költözött.  A'  nyavalyának 
sokszor  vannak  megelőző  syniptomáji  is  ,  de  a'  mellyek  nem  mutatnak 
mindég  a"  kifejlendő  cholerára;  illyek  a'  kedvetlenség,  semmivel  meg 
nem  elégedés,  nyomás  és  szorítás  érzése  a'  gyomor  szájánál  vagy  a' 
köldök  környékén,  étvágytalanság,  h idegv íz  óhajtása,  haskorgás ,  a' 
has  falainak  öszveesése  ,  gyakori  szék ,  lábikragörcs ,  lábak  és  kezek  hi
degsége ,  bővebb  testkipárolgás,  a1  rendszerént  válónál  sebesb  érverés, 
lankadtság  'sat.  Ezek  a1  symptomák,  mellyek  diaeteticaí  okokból  vagy  > 
meghűlésből,  de  az  epidemica  constitutio  befolyásából  is  számlázhatnak, 
hajlandóvá  tehetik  az  embert  a'  choleia  mérgének  felvételére,  kivált  ha 
még  ezekhez  a'  félelem  is  hozzájárul,  a'  mi  sokszor  egy  két  n a p ,  más
kor  egy  két  óra  múlva  is  megtörténhetik.  Leggyakrabban  az  egészséges
nek  látszó  embert  hirtelen  támadja  meg  a'  kegyetlen  nyavalya.  Az  egész 
testen  végigfutó  hideg  borzongatás,  a'  fő  nehézsége  *s  szédülése,  a ' t e s t 
hirtelen  elgyengülése,  tagok  görcsös  öszvehtizodása  sokszor  olly  hirtelen 
követik  egymást,  hogy  a1  beteg  vagy  csak  tántorogva  megy,  vagy  néha 
ös/.ve  is  rogyik.  Némellyek  mindjárt  elejénte  szörnyű  főfájásról  pan  s z 
kodnak,  a''mi  sokszor  a1  szemek  vérbebornlásával  is  öszve  van  kötve, 
mások  a1  melynek  nagy  nehézségéről,  melly  a'  lélegzetvételt  akadályoi 
ta t ja ,  mások  ismét  igen  fájdalmas  öszvehu/.ásról  vagy  égésről  a'  gyomor 
szájánál.  a'  mit  Annesley  a1  nyughatatlan  tekintettel  's  szorongó  lélek
zéssel  öszvekötve  a'  choleia  bélyegző  symptomájának  tart.  Ezen  sympto
mák  csak  igen  rövid  ideig  tar tanak,  \s  akkor  a'  nyavalya  legveszedel
mesb  syniptomáji  lépnek  lel.  A'  rosszabb  esetben  főbódultság,  fiilzngás, 
nehéz  hallás,  az  arcz  ö.zveesése,  szemek  mély  bevonulása,  rekedt  hang, 
kezek  és  lábak  elhidegedése  's  érzéketlensége,  va^y  igen  fájdalmas  ösz
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vehuzodása,  érverés  aligécezhe tősége,  az  egész  test  vagy  csak  a 'végta
gok  kék  foltossága,  (márványnsságaj  vagy  eges/,  elkékülése,  körmök 
í'eketekéksége,  kén  és  lábujak  ránezossága,  szorongattatás):  és  nyugha
tatlanságot  mutató  arcz  és  mozgások,  panaszkodó  nyöszörgéssel  vagy 
rekedt ,  csaknem  érthetetlen  hangon  való  panaszkodással,  minden  erő  el
vesztése,  néha  merevítő  vagy  állkapczagörcs  jelennek  meg,  's  némel
lyeknél  mint  nálunk  is  több  i/.ben  tapasztaltatott ,  hol  gutaütés,  hol  sziv 
szélütés  jelei  kö / t  egy,  két,  három  óra  alatt  halált  okoznak.  Ott,  hol ezen 
syinpt'omák  szelídebb  mértékben  tlinnek  fel,  a'  merevény  (tonicus)  görcsöt, 
rángató  (clonicus)  görcs  váltja  fel,  's  a'  nyavalyának  mintegy  második 
stádiuma  áll  e lő ,  de  legtöbbeknél  mindjárt  elején te  ennek  symptomaji 
mutatkoznak,  nevezetesen  a'  hányás  és  hasmenés,  néha  csak  az  egyik, 
máskor  csak  a'  másik ,  legtöbhszer  mind  a 'ket tő .  Kendszerént  a'  hányást 
megelőz r  a'  hasmenés,  melly  sokszor  olly  nagy ,  mintha  a'  beleknek  min
den  bennéke  egyszerre  kiürülne,  's  ez  hol  fájdalommal,  hol  a'  nélkül, 
néha  a'  beteg  akaratján  kivül  történik.  Ez  a'  sokaknál  patak  módjára 
kizúduló  ürület  sokszor  el  ej  én  te  zöldes ,  később  's  többnyire  vizes,  szi
netlen  ,  néha  a'  tojás  fejéréhez  vagy  a'  keményítős  vizliez  vagy  savóhoz, 
néha  luisniosadékhoz  hasonló,  néha  szagatlan,  máskor  igen  büdös  folya
dék.  A 'hasmenés t  hol  követ i ,  hol  megelőzi,  hol  vele  csaknem  egy  idő
hen  áll  elő  a1  h á n y á s ,  mellyet  többnyire  kegyetlen  öszveszoritó  fájda
lom  a'  sziv  gödrében  's  gyakran  olly  nagy  hasfájás  követ,  bog}'  a'  beteg, 
gyenge  és  rekedt  hangjával  csak  ezen  baj  enyhülését  kéri.  A'  hányás  ál
tal  elejénte  a'  gyoniorbennék,  néha  epével  vegyítve,  később  pedig  szin
t e ,  mint  a'  hasmenés  á l ta l ,  v izes ,  néha  büdös  folyadék  iinttetik  ki  kön
nyű  kivetéssel  's  gyakran  a'  beteg  könnyülésével.  Üzen  kiürülések,  niel
lyekben  rendszerént  az  epének  legkisebb  nyoma  sincsen,  a'  mi  a'  most 
uralkodó  epidémiát  bélyegzi ,  egymást  érik  és  sokszor  csaknem  hihetet
len  mennyiségűek.  Ugy  látszik,  mintha  a'  testnek  minden  nedvei  a'  be
lekre  tódulnának.  Ennek  következésében  az  egész  test  öszveesik  's  mint
egy  megsoványodik.  Az  arcz  különösen  nagy  változást  szenved,  halotti 
képbe  öltözik,  elhalványodik,  beesik ,  a'  kékelő  orr  megvéknyul  ,  a' 
többnyire  halvány  kék  gyűrűvel  körülvett  lankadt  's  félignyilt  mocskos 
és  merő  szemek  a'  szemgödörbe  visszahúzódóik  's  az  egész  arcz  tulajdon 
kinyomással  jeleli  a1  nagy  szenvedést,  szorongottatást  "s  elbusnlást  ( / « 
riea ehnlericri).  A'  szünet  nélkül  való  kiürülések,  mellyek  később  min
rfen  fájdalom  nélkül  valók,  kimerítenek  majd  csaknem  minden  életerőt, 
noha  mind  a'  mellett  is  a'  betegek  szörnyű  nyughatatlanságokban  ,  mel
lyet  a'  megakadályoztatott  vérforgás  és  lélekzetvétel  okoznak,  lakarójo
kat  elhányják  's  az  ágyban  csak  alig  tai tóztattathatnak.  A1  bőrgörcsnek 
's  a1  testnedvek belrészekre  való  sietésének  ,  vagy  egy  szóval ,  a'  bőr  fel
függesztett  fuiietiójának  következéséhen,  elhervad  a'  bőr  's  öszveránezo
sodik,  kivált  a'  kéz  és  lábujjakon.  A'  test  egész  felülelét,  különösen  pe
dig  a'  végtagokat,  márvány  h'degség  's  néha  szagatlan  vagy  kellemetlen 
szagú  hideg  izzadtság  önti  el  's még  a'  száj  üregébe  is  elterjeszkedik.  A' 
nyelv,  melly  némelly  esetekben  t i s z t a ,  halvány  és  száraz ,  többszer  sár
gásfejér  mocsokkal  fedett ,  jéghidegségii,  valamint  maga  a'  lehelet  is  ;  és 
még  is  a'  betegek  nagy  belső  hőségről  panaszkodnak,  melly  csaknem  min
deniknél  kiolthatatlan  szomjúsággal  's  a'  hideg  viz  után  való  epedéssel  van 
öszvekötve,  mellynek  szakadatlan  befolyását  kivannak  szájokba,  noha  azt 
többnyire  azonnal  kihányják.  Az  elerőtlehitő  Örületeket  elébb  vagy  ké
sőbb  többnyire  görcsök  követ ik,  mellyeket  elejénte  kisebb  rángások  előz
nek  meg  a'  kezek  és  lábak  izmaiban.  A'  görcsök  rendszerént  a'  kezek  és 
í íbak  ujain  kezdődnek  's  azoktól  terjeszkednek  tovább  a'  test  egyéb  izma
i r a ,  kivévén  a'  legtöbb  esetekben  a'  há tgeréncz ,  arcz  és  nyak  izmait; 
leginkább  pediga '  lábikrákat  's  az  elókarok  izmait  szeretik  'siszonyu  fájdal
makat  okoznak.  A'  görcsök  néha  olly  erősek,  hogy  a'  beteget  több  em
berek  is  alig  tudják  tartani.  Vannak  azonban  olly  esetek  i s ,  hol  épen 
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semmi  görcsök  sem  tapasztaltatnak,  's  ezek  a'  Iegjelesb  orvosok  állításai 
szerént  leggonoszabbak 'a  veszedelmesebbek  ,  mivel  ez  a'  környülmény 
az  idegrendszernek  néminemű  szélütéses  állapotjára  mutat.  Ezekhez  j á 
rul  a'  nagy  szorongattatással  együtt  já ró ,  nehéz  és  szorult  lélekzés  ,  az 
érverés  érezhetetlensege,  melly  a'  vérforgás  valóságos  feuakadásának  kö
vetkezése,  a'  sziv  igen  gyenge,  reszkető  verése  's  gyakran  alig  érezhe
tősége.  A'  bélcsatornába  olly  nagy  lépcsőre  hágott  elválasztás  's  az 
egész  testet  elfoglaló  görcsös  szenvedés  következésében,  a'  v ize l ie t ,  's 
ritkább  esetekben  a'  nyál  's  könnyek  elválasztása  is  megszűnik,  noha  va
lamint  minden  eddig  előadott  symptomáji  a'  cholerának,  tigy  ezek  is  kü
lönbkülönbféle  módosításokat  szenvednek.  Az  idegrendszer  szenvedésé
nél  fogva,  szenvednek  a'  külső  érzékek  i s ,  különösen  a'  hallás  és  lá tás . 
Hátgerenczét  csaknem  minden  beteg  fajtatja.  A'  felsőbb  lelki  functiók 
nem  láttatnak  szenvedni,  sőt  ha  el  voltak  is  azpk  nyomva,  a'  nyavalya 
vége  felé  az  öntudat  visszatért.  Sokszor  a'  beteg  egész  a1  végszempijlan
tásig  beszél  ,  máskor  csendesen,  minden  fájdalom  nélkül  's  mintegy  ká
bulva  láttatik  feküdni  's  csak  a'  szomjúság,  vagy  a'  visszavisszatérő  fájt
dalom  ébresztik  fel  elalélt  áilapotjából.  A'  halál  kapuja  felé  közelgeté
sében  könnyebbséget  érez  a'  beteg ;  a'  hányás  és  hasmenés  valamint  a' 
görcsök  is  Jdább  hagynak  's  néha  egészen  meg  is  szűnnek.  Ezen  kivUl 
ritkán  beszél  a'  be teg ,  sőt  gyakran  halála  óráját  előre  megmondva,  de 
teljes  érzéketlenség  áílapotjában  alszik  el.  Gyakran  a'  cholera  ideghi
deglelésbe  (typhusba)  megy  ál tal ,  kivált  ha  a1  segedelem  sokáig  halaszta
to t t ,  's  a'  beteg  helyezete  kedvez  ezen  kimenetelnek,  leginkább  pedig 
akkor,  ha  az  ingerlő  szerek  adása  mértéken  tul  űze te t t ,  's  akkor  ezen 
állapotnak  esmeretes  syntptomáji  lépnek  fel.  A'  nyavalya  kedvező  kime
neteiének  jelei :  az  egész  testbe  visszatérő  melegség,  langyos  párolgása 
a'  bőrnek,  a1  gyomorgörcs  szünése,  az  érverés  emelkedése,  a'  rekedt
ség  múlása,  szabadabb  lehe lés ,  a'  székürület  sárgás  s z ine ,  a5  vizelet 
visszatérése,  vidámabb  tek in te t ,  csendes  álom.  Rossz  jelek  eljenben  a' 
hányás  és  hasmenés  hijanya,  vagy  hirtelen  megszűnése,  a1  hidfg  izza
dással  fedett  bőr  érzéketlensége  és  elkeKülése  ,  a'  láb  és  kezűjük  rán
czossága,  a'  nyelv  ránczossaga  's  hidegsége,  álmosság,  a'  szaruhár tya 
beesése,  hideg  és  nehéz  lehelet,  igen  nagy  gyomorgörcsök,  csuktas, 
nyughatatlan  hánykolódás,  görpsök  nemléte  'sat .  A'  felgyógyulás  több 
vagy  kevesebb  ideig  t a r t ;  némelJyek  néhány  óra  alatt  visszanyerik  elébf 
beni  egészségeket,  de  mások  igen  sokáig  elgyengélkednek  's  különösen 
a1  has  orgánumainak  bajaival  vesződnek,  a'  honnan  könnyen  's  gyakran 
származnak  visszaesések,  mellyek  az  első  nyavalyánál  rendszerént  sok
kal  veszedelmesebbek.  Némelly  esetekben,  kivált  ha  tökéletlenül  vagy 
rosszul  gyógyíttatott  a'  cholera ,  más  nyavalyák  állnak  e l ő ,  nevezetesen 
a'  hideglelésnek  többféle  nemei,  a'  eachecticusoknál  lábvizdaganat  vagy 
közönséges  vizkórság,  hosszas  gyomorfájások,  hasmenésre,  vagy  makacs 
szorulásra  való  hajlandóság,  a'  lábak  szélütése,  gyengesége ,  szemek 
gyengesége,  sikeiség,  fuladozások,  sőt  sokszor  gutaütések  i s ,  mint  So
kolow  tapasztalatjai  mutatják.  Nevezetes  és  valóban  csudálkozásra  méltó 
dolog,  hogy  a 'cholerában  megholtak  teste  csak  későn  megy  á l t ro thádás 
ba,  holott  a'  vér  vegyelékének  olly  nagy  megzavarodássa l  ellenkezőt 
kellene  várni;  de  még  inkább  a z ,  hogy  az  izomingerelhetőség  sok  ese
tekben  a'  halál  után  is  darab  ideig  fenmarad,  A'  napkeleti  és  muszka 
orvosok  sok  esetekben  a1  holt  tes teken.erős  görcsös  rángásnkat  láttak. 
A'  többek  közt Marshall  Ceylonban  két  illyen  esetet  l á t o t t ,  *s  Sokolovf 
ugyan  annyit  Orenburgban,  de  nálunk  több  példaji  voltak  annak;  sokan 
20—24  óra  lefolyása  után  is  rángásokat  's  mozgásokat  láttak  a'  holt  tes
teken.  Dr.  Schröter  szerént  Lembergben  egy  égiháború  a l a t t ,  a ' ha lo t 
tak  kamarájában,  a'  holt  testek  vonagiottak  's  ujaikkal  játszottak.  Hason
ló  jelenet  tapasztaltatott  Bécsben  is  sok  holt  testeken,  mint  dr.  Keíder 
tudósít,  minden  égiháború  nélkül ,  's  azólta  dauzigi  és  berlini  orvosok 
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i>  sok  illyfin  példákatláttak.  Ezen  jelenetekből  nfin  ok  nélkül  következ
teti  prof.  Marx ,  hogy  azok  a1  még  nnn  egészen  kialudt  élet  részecské
jére  muta tnak ,  's  hogy  ez  ralóhan  igy  van,  mutatja  azon  nálunk  egyne
hányszor  előfordult  szomorú  tapasztalás,  hogy  az  illy  látszatos  halálban 
lévő  szerencsétlenek  ottlion  vagy  a'  halottak  kamarájában  ismét  magok
hoz  jöttek  's  néhány  esetben  beszéltek  's  jár tak.  Szerencsések,  kiket 
ezen  felébredés  a1  halál  álmából  nem  a ' s i rban  é r t ,  mint  sokakat  való
jában  ér t !  A1  holt  testek  bontásai  a"'  nyavalya  belvalójanak  kitapogatásá
ra  nem  sokat  t e t t ek ,  mint  egyéb  nyávalyájiha.n  is  az  idegrendszernek, 
Külsőkép  igen  hasonlítanak  azok  némelly  esetekben  az  ópiummal  vagy 
kéksavannyal  megmérgesitettek  vagy  a'  .széngőzben  megfúltak  holt  testé
hez ,  a'  mennyiben  hajthatók  és  lágyak  maiadnak  vagy  lesznek  a'  test  iz
mai  ,  de,  máskor  ellenkező  állapotban  találtatnak  azok.  Sokszor  Keletin
diában  's  egyebütt  is  az  azelőtt jégbiilegségii  testek  ismét  felmelegednek  's 
néha  mely  és  hasüregeikben  10—12  óráig  is  lágymelegek  maradnak. 
Többnyire,  kivált  mikor a 'nyavalya  tovább  tar tot t ,  a'  belső  nemes  részek
ben  az  agyvelőkérek  's  agyvelőnek,  tüdőknek,  gyomornak,  májnak, 
lépnek  edényei  a'  sziv  's  nag5'obb  edények  fekete  siiiii  vérrel  tele  vaunak, 
a'  mi  a'  bőrrendszert  elfoglaló  's  annak  functióját  ,  a1  kipárolgást ,  lehe
lést  's  melegnemzést  teljesen  felfüggesztő  ,  különösen  pedig  a'  vérforgást 
megakadályoztató  görcs  következése.  A'  kaponya  üregében  sokszor  a' 
kérek  közt  kiizzadások,  máskor  öszveragadásnk,  az  agj  velő  üregeiben 
sokszor  nagy  mennyiségű  vér  ,  vagy  savós  nedvesség  találtatott.  A'  hát
gerénczvelő  hasonló  állapotban  volt.  A1  szívben  sokszor  polypusok  talál
tattak.  Az  epehólyag  tele  van  setétzöld  ,  vastag  epével,  ellenben  a1  be
lekben  annak  semmi  je lensége,  honnan  a'  cholerát  némelly  muszka  or
vosok  acholiának  nevezték.  A'  gyomorban  's  vékopj  belekben  ,  mellyek 
sokszor  szörnyen  ki  vannak  terjeszkedve,  tö])bnyire  gyuladás  jelei  mu
tatkoztak  a'  belső  hártyán.  A'  húgyhólyag  többnyire  üres  és  öszvetöpö
rödött.  Mind  a1  verő  mind  a'  vérerek,  valamint  a1  szívnek  mind  két  ka
marája  egyforma  fekete  süril  vérrel  találtattak  tele,  másutt  a 'sziv  's  ve
rő  erek  ösz>e  voltak  esve,  's  csak  kevés  fekete  vér  találtatott  bennök. 
4'  rholeia  természetéről  való  nézetek  különbkiilönhfélék  a1  szerént,  a' 
mint  az  orvosi  flgyelmezőt  a'  nyavalyának  ez  vagy  amaz  szembeszökő  tü
neménye  foglalja  el.  Innen  ki  a'  gyomorban  's  bélesatornában  ,  ki  a' 
májban,  ki  a'  sz ívben,  ki  a1  bőr  functiójának  megzavarodásában,  ki  a1 

ki  és  elválasztások  megbomlásában,  ki  a1  nagy ,  ki  a'  kis  agyvelőben, 
ki  a'  hátgerénczvelőben  ,  ki  a'  bujdosó  idegben  ,  ki  a'  gapglionok  rend
szerében  ,  ki  valamelly  savanyúságban,  ki  egy  a'  belekben  lévő  mérges 
anyagban  keresi  annak  okát  's  ülőhelyét.  A'  legszorosb  figyeletek  's  ta
pasztalások  ,  a'  nyavalya  symptomájinak  feltűnése  's  kifejtése,  mellye
nét  prof.  Harless  olly  szép  ösz> efügirésben  's  olly  szellemmel  tele  dolng
Rsmerettel  ád  elő  jeles  munkájában  ,  kétségkívül  valóvá  teszik  a z t ,  bocy 
mindenek  előtt  az  idegrendszer,  nevezetesen  pedig  az  ti,  n.  plexus  soln
ris,  a'  ganglionok  rendszerének  középpontja  fa'  has  agyveleje)  „  azon  ré
sze  az  organismusnak,  m e l h e t  a1  chnlera  mérge  legelőxzer  \s  mindenek
felett  érdekel,  's  innen  terjeszkedik  el  a'  gyomor  és  belek  haityájira  's 
azoknak  edényeire  ,  a'  májra  ,  mellynek  fuqctiójit,  az  epekészitést  és  a* 
kapuvérérvér  áltva'Noztatását  (decarhonisatióját\  megakadályoztatja,  a' 
bujdosó  idegre  (nervus  vagus)  's  ez  által  a'  tüdők  functiójira  ,  az  agyve, 
lőre  's  az  ennél  a'  cholerában  még  szenvedőbb  hátgerénczvelóre;  hogy 
ennek  következésében  a1  vér  élete  hirtelen  *s  tulajdon  'módra  feldnlafik 
's  az  organismus  élete  fentartásárs  alkalmatlanná  tétetik  ,  az  együttszen
redésbe  jött  bőrrendszer  functiója  megszűnik  ,  elleníien  a1  belek  taknyos 
hártyájában  az  elválasztás  renden  tnl  nevekedik,  'g  kimerítő  hasmenés 
áll  e lő ,  melly  ismét  más  nedvek,  nevezetesen  a'  liugy  elválasztásának 
megakadályoztatására  szolgáltat  alkalmat:  hocy  a'  vérfnrgís  nieezava
rodrán  ,  ez  az 'é letnedv  a'  belső  részekre  tolódik  's  ar.ok  functióját  is
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niét  tulajdon  módon  zavarja  meg,  'sat.  'sat.  Miben  álljon  közelebb  ez 
vagy  ama/,  résznek  *a'  clmlera  mérge  által  való  i l letődése,  arról  ismét 
sokfélék  a'  vélekedések.  Igen  sok  orvosok  véleménye.,  hogy  a'  choleia 
mérge  tnlajdon  nemit  gynladást  gerjeszt.  Dr.  Nissen  azt  tar t ja ,  hogy 
ezen  nyavalyának  legközelebb  oka  ideggytiladás,  nevezetesen  pedig  gang
lionitis,  melly  majd  centrális  majd  peripherica.  Sokkal  többen,  neveze
tesen  a'  keletindiai  *s  muszka  orvosoknak  nagy  része ,  gyomor  és  bélgyu
ladásnak  tartja  a'  cholerát,  's  maga  llufeland  is  hajlandó  ezen  véleke
désre ,  de  legnieghatározottabban  állítják  azt  Broussais  tanítványi, 
nevezetesen  Grayier,  Negrin  ,  Ozanam  ;  Tanchou  's  mások.  Azonban  a' 
legjelesb  's  legfigyelniezőhb  orvosok  a'  cholerás  helyeken  ,  nevezetesen 
pedig  Keletin  diában  (Scott,  Ann'sley,  Jameson  Adam  'sat . )  's  Mns/.kanr
jzágban  (Snkolow,  Snlomow,  Hang,  l .oder,  Hübenthal  ' sat . ) ,  letettek 
ezen  rossz  ntra  vezető  ideáról  's  a'  choleia  létalapját  a'  hasidegek  kitű
nő  szenvedésében  keresik  's  ezen  ideát  a  legfontosb  védokokkal  támo
gatják.  Az  idegek  szenvedésének  módjáról  ismét  különbözők  a'  nézetek 
az  orvosok  közt.  Némellye.k  azt  tartják,  hogy  csak  a'  bélcsatorna  idegei 
jőnek  rendentnli  ingerlésbe  a'  külső  brfolyások  á l t a l ,  's  ezek  közt 
Cbristie  azt  ál l í t ja ,  hogy  a'  cbolera  csak  az  első  utak  taknyos  hártyáji
nak  erős  náthája;  mások,  mint  Richter ,  Behrends  és  llnfeland  a'  gyo
mor  és  belek  nyavalyatörésének  nevezik  az t ,  mások  ismét  az  epentak, 
görcsös  öszvehn/.odásáhan  keresik  a'  choleia  legközelebbi  okát. (Mason 
Gnod,  Papilrow).  A'  legtöbbek  által  elfogadott  's  legtöbb  okokkal  tánio
gathatóbb  idea  az  ,  hogy  a1  choleia  mérge  legelőször  is  a'  has  idegeiben 
görcsöt  nemz,  melly  onnan  az  egész  idegrendszerre  elterjeszkedik  's  a/, 
nrganismusnak  csaknem  minden  fnnotiójit  kisebb  nagyobb  mértékben  meg
zavarja.  Hogy  ezen  minden  más  cholerára  illő  közönséges  meghatározá
son  kívül,  a"  napkeleti  cholera  még  más  sajátságokkal  is  hir  a'  vér  ch?
mismnsának  és  a'  lyniphás  savós,  valamint  a'  hajszáledények  elválasztó 
's  képző  munkásságának  megváltoztatásában,  előre  is  lehet  gondolni, 
l'rof.  Harless  szokott  elmésségével  még  ezenk'vül  egy  különös  tenden
tiát  is  tulajdonit  a1  ohnlerának  ,  valamelly  skarlát  vagy  pétécsforma  ki
ütés  nemzésére  a'  gyomor  's  különösen  a'  vékony  belek  belső  hártyáján 
(exantbesis  intestinalis),  mellyre  őt  a"  többek  közt  a'  holt  testek  belei
ben  több  izben  látott  apró  foltocskák  és  pecsétecskék  hozták,  's  mollvek
nek  ő  létalapos  részt  tulajdonit  a'  nyavalya  tovább  terjedéseben  vagy  is 
ragadússágában  is.  lízen  vélemény  azonban,  mellynél  fogva  az  indjis  cho
leia  valamelly  be l ső ,  speoificus  bélkiütésen  alapulna  ,  azon •sokféle T>y
pothesisek sorába tartozik, mellyckkel az orvosok a1 cbolera létalapját 
felvilágosítani igyekeztek, noha Harless ezen idea elsőségét mindenkép 
igyekszik magának kivini. Mélfó még itt megemlíteni azon igen fontos 
és min len gondolkozó orvos figyelmét megérdemlő ideát, roellvet most 
Németországon több jeles fők (prof. Sachs, prof. GraeJ'e, dr. !;ei«iler, 
prof. Radins, cs. kir. tan. Reider, dr. Pauli , dr. Sander) majdnem egy 
időben terjesztettek, igen alapos okokkal támogatva, világ elejébe, Bngy 
a1 cbolera igen közel atyafiságban van a' posványhideglelésekkel , sőt 
bory annak létalapja nem egyéb mint egy álarczos gonoszfaju hideglelés, 
(febris mtermittens larvala peuniciosa algidocholorica) , ngy hogy ott a' 
hol az atmosphaerai befolyások által a1 rendszercnt való posvány vagy 
nyári és őszi hideglelések kifejlődése megakndálynztatik, ez az álarczos 
nyavalya áll elő kóhorlólag vagy néplepőleg a' s/erént , a' mint annak 
feltételei kisebb vagy nagyobb erőben tűntek fel . 's már az első p a r o w s 
miisban , melly mintegy compendinma vagy is öszvehalmozása több va
biniellv gonoszfaju hideglelés parnxysmusainak, képes minden életerőt 
kioltani. V szerént, a' mint a1 nyavalya az organis.nusnak al~sőbb vagy 
felsőbb sphaeráját illeti erősehben , a' mi ismét különösen az individn
unid'.nak knlönbkülnnbféleségétől 's több más környülményektől függ, 
különböző ideig tart annak lefolyása. Mig a1 nyavalya az élet alsóbb kő
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rében  marad  's  a'  gyomor  és  bélcső  idegeit  gyengébben  i l le t i ,  addig  an
nak  lefolyása  is  lassúbb  's  gyakran  a1  jobbulás  jeleivel  csalogat.  Vannak 
több  |példák,  mint  nálunk  is  voltak,  kogy  a'  cholera  3—4  sőt  hat  napig  is 
e l tar tot t ,  hányás,  hasmenés  és  görcsös  fájdalmak  között.  Ellenben  a1  hol 
a 'nyava lya  mérge ,  minden  előjelek  nélkül,  azonnal  az  élet  nemesb  sphae
ráj i t ,  a'  vérforgás,  lehelés ,  vagy  az  idegek  öszveséges  rendszerét ,  ne
vezetesen  az  agyvelőt  támadja  meg ,  ott  az  élet  sokszor  villám  sebesség
gel  alszik  ki.  Az  azelőtt  makkegészségü  embert  hirtelen  olly  gyomor
és  bélfájdalmak  veszik  e lő ,  hogy  foglalatosságinak  közepette  vagy  az 
útszán  mentében  öszverogyik  's  egykét  óra  alatt  elvégzi  földi  pályáját. 
Berggreen  beszéli«  hogy  Július  23.  1823  busz  fiatal  és  erős  Arab  Alep
po  mellett  a1  mezőn  dolgozván,  hirtelen  elkezdett  kiabálni:  Jaj  belein  ! 
(Kalbi!  Kalbi!)  's  azonnal  elővették  őket  a'  hányás ,  hasmenés  és  gör
c sök ,  's  némelly  része  bárom  óra  a l a t t ,  más  nap  reggelig  pedig  mind 
megholtak.  Nálunk  is  több  helyeken  az  egészséges  földniivelőt  munká
ja  közepén  lepte  meg  a'  nyavalya,  's  az  érezvén  a'  halált  hozó  változást 
tes tében,  pajtásitól  bucsut  véve  rogyott  öszve  's  kevés  idő  alatt  kiadá 
lelkét.  Bengalában  az  emberek  Vos  szerént ,  mintha  a'  hienykó  ütötte 
volna  meg  ő k e t ,  hirtelen  ös..verogytak  's  megholtak.  így  volt  az  Fraser 
szerént  Sírásban  i s ,  hol  sokan  nz  útszán  hulltak  e l ,  ugy  hogy  a,'  hirte
len  haláltól  való  félelem  az  emberekből  csaknem  minden  felebaráti  ér
zést  kioltott.  Hasonló  esetek  a'  Caspium  tenger  mellett  is  számosak  vol
tak.  Legveszedelmesebbek,  's  mint  már  fenébb  is  említők,  leghirtelenebb 
halált  S/.erzők  azon  esetek,  mellyekben  a'  test  minden  hányás  és  hasme
nés  nélkül  egyszerre  márványhideggé  l e s z ,  niegkékül,  a1  görcs által  ösz
vehuzódik,  a'  kéz  és  láhujak  bőre  őszveránczosodik,  minden  érverés  meg
szűnik,  's  a'  beteg  sziv,  tüdők  vagy  kereszthártya  bénulása  által  hal 
el.  Ezt  a'  gonoszfaju  nyavalyá t ,  mellyet  Iiübenthal  szerént  az  arkataki 
lakosok  fekete  cholerának  neveznek  ,  nálunk  is  sok  helyeken  fekete 
hal  il  név  alatt  esmérték.  Vannak  's  nálunk  is  voltak  több  ollyan  esetek, 
hogy  a'  beteg  a1  vérnek  az  agyvelőre  vagy  tüdőkre  való  hirtelen  tódula
sából  származott  gutaütés  miatt  1—2  óra  alatt  megholt.  Egyébiránt  a' 
legtqbb  esetekben  3—24  óra  alatt  oltja  ki  a1  cholera  az  életet.  A'  nya
valyától  sem  életkor ,  sem  nem  meg  nem  men t ,  annyi  azonban  igaz, 
hogy  a''  középidejü  's  koros  emberek  leginkább  ki  vaunak  annak  téve. 
Némelfy  orvosok  tapasztalása  szerént  megkímélte  az  a'  terhes  asszonyo
kat,  de  az  mi  nálunk  nem  tapasztal ta tot t ,  , sőt  többek  szerént  a'  szelid 
gráduslmn  kifejlett  nyavalya  is  könnyen  halálos  lett  azoknál  ,  a1  mit  az 
orenburgi  orvosok  is  tapasztaltak.  Néhol  a1  szoptatós  asszonyok  is  igen 
szenvedtek.  Hogy  egyik  ember t ,  egyik  nemzetet  elébb  's  nagyobb  mér
tékben  megragadja  a'  cholera,  mint  a'  máslkat,  annak  oka  nagy  részént  az 
életmódban  van.  Keletindiábaii  sokkal  több  benszületett  meghal  a1  chole
rában  mint  európai ,  mivel  ezek  jobban  óják  magokat  a1  változó  időtől 
's  egyébb  ártalmas  befolyásoktól  a'  he lye t t ,  hogy  amazok  tele  vannak 
mindennemű  babonás  előítéletekkel ,  azonkívül  hogy  magokra  kevesebbet 
ügyelnek  's  magokat  böjt  és  rossz  ételek  's  italok  által  elgyengitik. 
1817  olta  négy  millióra  teszik  a'  cholera  által  elseprett  Indusok  sza
mát.  Egyébiránt  nálunk  i s ,  mint  többnyire  mindenüt t ,  a '  szegényebb 
sorsnak  voltak  leginkább  kitéve  a'  cholera  mérgének,  kiket  a'  több  fá
radtsággal ,  nyomorúsággal  "s  szegénységgel  iis/.vekötött  életmód  ,  ösz
veszorult  l akás ,  veszett  levegő,  a1  nyavalya  ellen  tett  nagy  és  költsé
ges  készületek  's  felőle  renden  tul  nagyitott  ideák  's  képzeletek  által 
berniek  is  részszerént  felébresztett  félelem  és  rettegés  annak  elfoga
dására  hajlandóbbá  te t t .  noha  voltak  több  esetek  nálunk  i s ,  nevezetesen 
Pes ten ,  hol  az  a'  gazdagok  's  könnyéletüek  küszöbén  is  beköszönt.  Mosz
kauhan  a'  nemesség,  felsőbb  katonai  és  polgári  hivatalbéliek  közül 
307en,  a'  papok  közül  42  en  holtak  és  több  mint  két  annyin  beteged
t e k  meg ,  de  a1  kik  Loder  szerént  részént  dobzódó  életmódjuk,  részént 
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gyermekes  félénkségek  által  vonták  azt  magokra ,  a1  minek  azonban 
a'  nálunk  gyűjtött  tapasztalásoknál  fogva  nem  lehet áltáljában  hitelt  adni. 
A'  rendetlen  életű,  részegítő  italokat  kedvelő  's  akármi  okból  elgyen
gült  emberek  rendszerént  áldozatjaivá  lettek  a'  cholerának,  de  voltak 
olly  helyek,  hol  a'  részegeskedők  megmaradtak  ,  a'  józan  életűek  's  e
gészségesek  ellenben  abba  belé  estek.  Legveszedelmesebb  a'  nyavalya 
azoknál,  kik  már  az  előtt  is  valami  régi  nyavalyával  küszködtek,  kik 
magokat  (tobzódások  's  kicsapongások  által  elgycngitették,  kiket  bu  's  fé
lelem  ,  vagy  más  lenyomó  indulatok  bántanak,  kiket  az  öregség  terhe 
nyom  's  kik  az  első  órákban  orvosi  segedelmet  nem  nyertek.  —  Az  egy
szer  meglepett  helyekben  több  vagy  kevesebb  ideig  s/.okott  a'  cholera 
mulatni  a'  szerént,  a'  mint  ez  vagy  amaz  helyen  kisebb  vagy  nagyobb 
fogadékonyságot  talál  a'  lakosokban;  inn.n  van ,  hogy  két  ugyan  azon 
cholera  mérgének  kitett  's  ugyan  azon  külső  környülnienyek  közt  lévő 
helységekben,  mind  a'  cholera  mérgének  dühe,  mind  a'  meglepettek  szá
ma  felette  küloobözö.  Meglévén  a'  receptivitas,  sem  elzárás,  sem  sem
minemű  amuletumok  nem  képesek  az  embert  megmenteni,  a 'he lye t t  hogy 
más  a'  cholera  kifejtésének  mindenkép  kedvező  környülinények  közepet
te  is  mentve  marad,  Prof.  Harless  azt  a'  tételt  alapítja  meg,  hogy  több
nyire  a1  civilisált  s  polgári  és  egyéb  élet  és  táplálatviszonyaikban  jol 
elintézett  statusokban  sokkal  kisebb  a1  fogadékonyság  a'  cholera  mérge 
i ránt ,  's  hogy  áltáljában  véve  a'  rossz  építésű,  mocsáros  helyezeti!,  rossz 
és  egészségtelen  lakásu  helyeken  sokkal  nagyobb  az.  Azonban  ez  leg
alább  nálunk  igen  sok  kivételekkel  lehet  igaz ,  mivel  sok  esetekben  a' 
legegészségesebb  fekvésű  helyeken  rendkívül  dühösködött  a'  cholera, 
mig  sokszor  a'  legrosszabb  helyezetetü  helyek  vagy  egészen  mentve  ma
radtak  ,  vagy  ezek  későn  részesültek  ezen  népveszélyben.  Hogy  az 
életmód  egyébiránt  felette  sokat  tesz  ezen  fogadékonyság  kifejtésére  ,  az 
már  fenébb  is  emlitődött.  A'  félelem,  szorongattatás  és  bu  különösen 
kedveznek  annak (conlagium psychicuni).  Kmith  Sándor  beszéli  két  ha
di  seregről,  hogy  az  egyik,  melly  a1  forró  esztendőszakaszban  egy  ala
csony  tájékon  ,  '  posványos  tó  mellett  's  szűk  lakhelyekben  feküdt, 
tökéletes  egészségben  marad t ,  mivel  az  emberek  vidámak  's  megelége
dettek  voltak;  ellenben  a'  másik  osztályt,  melly  ugyan  akkor  igen  egész
séges  halmokon  a'  legjobb  kvártélyokban  feküdt,  de  a1  melly  megelé
gedetten  vo l t ,  's  magát  szerencsétlennek  é r z é ,  a'  cholera  több  izben 
meglátogatta  's  igen  sokat  elseprett.  Kendszerént  mikor  a'  cholera  var 
lameliy  helyen  kiüt ,  az  első  napokban  kevés  embert  lep  m e g ,  de  csak 
hamar  többekre  elterjed  's  nagyobb  kegyellenséggel  dühösködik,  ugy 
hogy  sokszor  az  első  meglepetteket  mind  elragadja  ,  mint  ez  többnyire 
minden  muszka  és  lengyel  's  nálunk  is  sok  városokkal  történt .  Később 
8—20  nap  múlva  szűnni  kezd  mérge,  szelídebbé  lesz  's  kevesebbeket, 
vagy  legalább  nem  olly  erővel  támad  meg.  Ezen  tüneménynek  oka  két
ségkívül  abban  van ,  hogy  a ' cho le ra  első  áidozatjai  azok,  kik  mások 
felett  nagyobb  hajlandósággal  bírnak  a'  miasnia  elfogadására  ,  mélly  má
sokban,  kiknek  fogadékonyságá  kisebb,  szelídebb  nyavalyát  és  sokszor 
egyebet  mint  cholerát  gerjeszt.  Láttam  egész  helységeket,  hol  egyszer
re  sokan  hányást  és  hasmenést  kaptak ,  a'  gyomor  szájánál  megjelent  's 
innen  az  egész  hasra  elterjedt  görccsel,  hideg  kezekkel  és  lábakkal,  né
ha  lábikragörccsel  ,  a'  nélkül  hogy  a'  cholerának  veszedelmesb  sympto
ináji  kifejtettek  volna  (cholerine).  A'  már  azelőtt  is  be tegek ,  külö
nösen  a'  hideglelésben  lévők,  ri tkán  kerülték  el  az  epidémiának  reá
jok  való  befolyását,  's  gyakran  azok,  kik  étel  vagy  indulat  által  elron
tották  emésztő  orgánumaikat,  annyival  inkább,  ha  gyomor  vagy  epe
hideglelést  kaptak,  sokszor  egy  két  óra  múlva  ni  ir  a'  cholera  symptomá
jit  matatták.  A1  mi  több  alig volt  az  egészséges  emberek  közül  is  egy,  ki 
egy  vagy  n i *  módon  ne  érzetíe  volna  az  atino>uha:'rában  létező  miasnia 
befolyását,  különösen  gyomrára  's  emésztő  orgánumaira  nézve.  Ki  gyo
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morfájásról,  ki  emésztetlenségről  ,  kfrossz  appetitusról,  ki  rossz  szaj
izrő l ,  ki  felböfögésekről,  ki  hascsikarásról  's  hasmenésről,  ki  dugulá
sokról ,  ki  szélbujdoklásokról  a1  hasban,  ki  tagok  lankadtságáról  ,  ki 
lábikragörcsről,  ki  álmosságról  vagy  álmatlanságról ,  ki  főszédelgésről 
és  fájásról,  ki  ingerlettségről,  ki  fázékonyságról,  ki  repülő  hőségről, 
ki  hideglelős  változásokról  panaszkodott.  A'  cholera  csak  lassanként 
szokott  az egyszer  meglátogatott  helyen  megszűnni,  mind  addig  t.  i.  nem, 
inig  receptivitast  talál  az  emherek  közt  mérges  anyagjának  felvételeié, 
a'  mi  Európában  rendszerént  2j—  fi  hétig  szokott  tartani.  Mind  addig 
sem  hideg ,  sem  meleg ,  sem  semminemű  időváltozások  meg  nem  akadá
lyoztatják  a z t ,  noha  rendszerént  a"  tél  beköszönésével,  vagy  néha  egy 
nagy  égi  háboru  után  meg  szokott  szűnni.  Későbbi  szelid  természetét  's 
lassanként  való  megszűnését,  valamint  azt  i s ,  hogy  nénielly  helységeket 
egészen  elkerül t ,  néha  sokakat  á l tugrot t ,  hogy  néhol  egészen  kialszik, 
más  helyen  pedig  kipusztí thatat lan,  kétségkívül  jobban  kimagyarázza 
a1  fogadékonyság  ideája,  m i n t á z ,  mellyet  Ilahnemann  a1  niiasma  ké
sőbbi  megvéknyiilásáról  mond,  mit  már  rsak  az  is  bizonyít ,  hogy  a' 
cholera  megszűntével  más  nyavalyák,  nevezetesen  váltó  és  ideghideg

Jf  lelések  állnak  elő  ,  mellyek  hihetőleg  ugyan  azon  epidémiái  befolyásnak 
szüleményei.  Sokszor  ez  a'  fogadékonyság  egyes  emberekben  's  egyes 
helyeken  ismét  felébredhet,  's  innen  ngyan  azon  individuumot  's  ngyan 
azon  helyet  másodszor  i s ,  és  pedig  szinte  egész  dühösséggel  megtámad
hatja.  —• A' cholera ez vagy amaz helyen való felébredésének oka titok 
fátyolával van fedve, valamint áltáljában annak természete 's létalapja, 
noha mind e' mellett is az orvosok által kigondolt hypothesiseknek szá
ma vég nélkül való 's naponként nevekedik. A1 cholera felébresztő okát 
némellyek a' föld terméseiben, az eledelek minemüségéhen 's az azok
kal való mértékletlen élésben keresik. Így nénielly helyeken igen sok 
*s ritka nagyságú anyarozs ta lá l ta tot t , melly sokak előtt igen gyanús 
tünemény volt. Rang ennek tulajdonítja a1 Tatárok közt a' cholera ki
ü tésé t , mások a1 rossz te rmésben , a' rossz gabonából csinált rossz ke
nyérben keresik annak okát. Tyt ler Indiában az éretlen, ki nem száradt 
riskását Coose rice) vádolja 's a' cholerát innen ntnrbns oryzensnak ne
vezi. Némellyek az idei rossz gyümölcsben i s , nevezetesen a1 dinnye, 
u g o r k a , tök,, baraczk 'sat., mások a1 disznóhús vagy megromlott ha
lak ételében is cholera gerjesztő okot találnak. Mások ismét az az előt
ti nyarakon uralkodott sok váltó hideglelésben , őszi vérhasban 's más 
hasmenésekben, a' megelőzött marhadöghen vélik feltalálni ezen epidé
mia elterjedésének okát. Mennyire kedvezzen a' cholera kifejlésének 
a1 lélek állapotja 's az ingerlő italokkal való é lés , már fenébb látók. 
Nem kisebb befolyással vannak arra a1 nagy mennyiségű 's czélirány
t a l an , különösen pedig a* gyengítő gyógyszerekkel való élés. a1 testi és 
lelki erőnek megszorítása 's a1 koplalás. Az orvosok legnagyobb része 
a' földnek az atmospbaerához való viszonyaiban 's a1 meteorológiai tü
neményekben keresi a1 cholera epidemicns kifejtésének nl.át. Némel
lyek', mint Ranken , az esztendőszaknknak a' rendes járástól való elté
réséhen 's az időnek S'/örnyü rendetlenségéhen , Hl (önösen pedig a' hi
deg és meleg hirtelen változásában, végre a' növevényi és állati sub
stantiák elrothadásában 's az ebből eredő gyengítő kifolyásokban, iwí
sok, mint a1 calcnttai orvosok, az esztendőszak rendkívül,való 's nagy ned
vesséagel öszvekötött hévségében ; Gravier a' nedves hidegben ; Oavy a' 
n a r v szárazságban; Johnson azon változásokban , mell veket a1 naptéri
tő kör cliuríjának és a' nagy nappali hőség és éjjeli hideg, valamint 
a' tartós szárazság és az esős idők nedvessége közt való nagy változá
soknak minden emberben , de különösen az európai jövevényben okozni 
ke ' ! , melly véleménvt dr. Juliit* is ol talmaz; Mennier a' szikekbe:! 'sat. 
Adam a' cholera ebijeiéinek tartja a' siirü elszaggatott felhőket. *s ná
lunk is a' bánáti Oláhok, de a1 dehreczeni csikósok is valamelly sürii 
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büdös  felhőnek  tulajdonították,  midőn  közlilök  a'  mezőn  egyszerre  töb
ben  halálosan  megbetegedtek.  Az  elsőbbek  tovább  mentek  's  ezen  ba
lált  nemző  felhő  gerjesztését  valamelly  boszorkánynak  tulajdonították, 
mellynek  mindennemű  babonás  szertartásokkal  nyomába  jutni  igyekeztek. 
A'  muszka  paraszt  azt  tar t ja ,  hogy  a'  cholera  egy  vénasszony,  melly 
oda,  hol  imádkoznak,  be  nem  t é r ,  de  a'  hol  vigság  's  dínomdánom 
van,  becsúszik  's  az  embereket  megmérgesiti.  Hasonló  's  több  más 
babonás  vélekedések  uralkodnak  napkeleten  a'  cholera  eredetéről.  Va
lamint  a'  régi  ugy  a'  mai  orvosok  is  azt  tartják  o t t ,  hogy  az  epi. 
demicus  és  ragadó  nyavalyák  okát  az  istenek  haragjában  's  bünte
tésében,  a'  rossz  lelkek  munkálkodásiban  's  a'  csillagzatok  b e f o l y t á 
ban  kell  keresni.  Borchart,  berlini  orvos,  csaknem  hasonló  vélekedés
ben  van,  azt  mondván,  hogy  az  Isten  a'  cholerával  részént  az  emberek 
istentelenségét  akarja  megbüntetni  ,  részént  tanácsvégzését  végrehajtani, 
'ahogy  a'  cholera  bűnbánatra 's megtérésre  ébresztő  eszköz. (!)  A1  cholerá
nak  fentebb  emiitett  gerjesztő  's  alkálomadó  okai  kedvezhetnek  ugyan 
a1  nyavalya  kifejtésének,  de  azt  kimagyarázni  nem  képesek,  mert,  mint 
Annesley  helyesen  jegyzi  m e g ,  hasonló  befolyásai  a'  elírnának  'g  földnek, 
hasonló  változások  az  időjárásban  ,  esztendőszakaszban,  helyek  constitu
tiójában,  ugyan  azon  irányok  az  ételben,  lakásban  's  életmódban  más
kor  is  már  és  sokszor  nagyobb  mértékben  megvoltak  és  pedig  nem  csak 
a1  napkelet,  hanem  a'  napnyugot  tropicus  tartományaiban  i s ,  a1  nélkül 
hogy  egy,  a'  mostanihoz  hasonló,  nagy  kiterjedésű  's  gonoszfajn  cholera
epidemia  ütött  volna  k i ,  miért  ne  lett  volna  tehát  hasonló  okoknak  az 
előtt  is  hasonló  munkálatjok ?  Humboldt  azt  mondja,  hogy  épen  az  idő
járás  rendes  volta  's  a1  meteorológiai  prneessusokban  való  egyirányos nyu
galom  mozdítja  elő  az  epidémiák  előállását  's  elterjedését.  A'  cholera 
minden  éghajlat  alatt  kifejlik,  nem  köti  magát  az  esztendőszakfio/,  's  idő
járáshoz  's  épen  ugy  uralkodik  a'  forró  és  száraz  mint  a'  hideg  és  ned
ves  időben.  Nem  akadályoztatja  meg  a'föld  minémiisége  sem,  mivel  a' 
száraz  lapályokon  's  homok  pusztákon,  mellyeket  semmi  fojyam  nem  öntöz, 
épen  olly  örömest  mulat,  mint  a'  mocsáros  és  vizenyős  helyeken  's  fo
lyóvizek  partjain,  felhág  a'  hegyek  közé  i s ,  hol  az  emberek  sokszor 
szabadidásakot  keresik,  azonban  5500  lábon  felül  a'  tenger  szine  felett 
nem  emelkedik.  Innen  a'  butáni  alpesi  tar tományba,  mellyet  Hengalától 
egy  1000  lábnyi  magasságú  hegyláncz  vá l a sz t e l .  épen  olly  kevéssé  hat 
a1  cholera  mint  Nepálba  és  Sirinagurba;  még  kevesbhé  hathat  be  Thihet 
magas  lapályira  a'  ITimaláyán  tnl.  Bántatlanul  hagyta  a'  Kaukázus  ma
gash  völgyeit  is  ,  noha  aljánál,  a1  Kur  mellett,  mindenütt  felfelé  terjedt, 
mint  fenébb  elbeszélők. 

A1  clima,  föld,  időjárás,  helyezet  és  életmód  nem  lévén  elegendők 
a'  chnlerasziilő  anyag  neinzésének  kimagyarázására,  legtöbben  magában 
a'  föld  golyójában  's  annak  atmosphaerájában  keresik  annak  tanyáját .  Vol
tak  ollyannk,  kik  a1  föld  életében  alapuló  természeti  tüneményekkel  te
szik  öszvefüggéshe  az  epidémiák 's  nevezetesen  a'  cholera  kifejlését. 
így  Johnson  \s  ő  utána  a'  derék  Schnnrrer  a'  tűzokádó  hegyek  kitö
réseit  's  a'  földrengést  nagy  befolyással  lenni  vélik  ezen  nyavalya  előál
lására  's  továbbterjedésére,  mivel  épen  a'  cholera  kiterjeszkedési  megyé
j é t ,  tegtávolahb  pontjaiban,  különbféle  naevságu  földrengések  által 
mint  valamelly  csillagképet  ki  lehetne  tűzni.  Ezen  bypothesis  támoeatá
sára  előszámlálja  Srhnurrer  azon  vulcanicns  kitöréseket  és  földrengése
ke t ,  mellyek  1801—1822  .tava,  Banda,  Hindnstan,  Persia  's  több  más 
napkeleti  tartományokban  történtek.  De  azonkívül,  hogy  ez  semmit  ki 
nem  magyaráz,  Asiának  több  tar tományira ,  Európára  pedig,  hol  ezen 
természeti  tüneményeknek  legkisebb  nyoma  sem  volt ,  a'  cholerás  helye
ken  altaljában  nem  illik  ;  honnan  magyará/nók  azt  ki,  hogy  épen  ott,  hol 
a'  legtöbb  's  legerősb  földrengések  vannak,  nevezetesen  déli  Amerikában 
soha  még illyen  epidémia  ki  nem  fejlett?  Termékenyebb  a'  cholera  anyag
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jának  kimagyarázására  azon  hypothesis  ,  mellynek  sok  orvosok  hódolnak 
az  epidemicus  és  ragadó  nyavalyák  eredetének  kipuhatolásában,  mintha 
ez  a'  tavak,  mocsárok,  vizenyős  helyek  's  az  ezekben  öszveromlott 's 
megrothadt  növevényi  és  állati  substantiák  ki folyásainak  szüleménye  vol
n a ,  meliy  a/,  atmosphaerai  levegő  cliemismusára  is  tulajdon  befolyással 
lévén,  ebben  azt  a'  gonosz  niiasniát  nemzi,  mellyet  azután  a'  szelek,  ne
vezetesen  Grayier  szerént ,  a'  Hindostan  bérczeiről  jövő  éjszakkeleti  sze
lek  vágyj  levegő  folyamok  által  tovább  terjesztetik.  Azonban  mi  képen, 
micsoda  fel lételek  alatt  származik  ezen  forrásból  egykor  egyj,  máskor 
másnemű  epidémia,  épen  olly  kevéssé  magyarázhatjuk  k i ,  mint  más 
hypothesisekből.  Nem  kevesen  vannak  az  orvosok,  sőt  a'  nemorvosok 
közt  is  o l lyak,  kik  a'  levegő  ez  vagy  amaz  esmeretlen  ok  által  meghá
borított  electricitasában  keresik  a'  cholera  legközelebbi  okát.  Ez  az  idea 
eredetikép  lteginald  Orton  madrasi  orvosé,  ki  azt  mondja,  hogy  a' 
cholera  okát  a1  levegő  megvéknyulásában,  a'  szabad  electricus  folyamnak 
az  atmosphaerában  való  megkevesedésében  's  az  agyvelő  és  idegrend
szer  energiájának  innen  származó  megkisebbedésében  kell  keresni,  üzt  a' 
theoriát  Annesley  bővebben  kifejtette,  ;s  elfogadták  azt  Searle  ,  ltanken, 
Sokolow,  Müller  's  inasok,  ki  egy ,  ki  másféle  módosítással.  Noha  ta
gadhatat lan,  hogy  a'  földben  's  atmosphaerában  létező  electricitasnak, 
annak  az  állati  organisnmshoz  való  különbféle  viszonyainak  's  a1  benne 
történő  nagyobb  változásoknak  szembetűnő  befolyása  van  nem  csak  az 
idegekre  's  izmokra,  hanem,  mint  a'  minap  lidwards  és  Bellingeri  expe
rimentumaik  által  bebizonyították,  a'  vérre  's  annak  állapotjára  is,  mind 
ebből  azonban  még  semminemű  nyavalya ,  annyival  inkább  a'  cholera  je 
lenetei t ,  kifejlését  's  tovább  terjedését  ki  nem  magyarázhatjuk,  esmeret
len  lévén  előttünk  mind  a'  testben  lévő  bioelectricumnak  ezen  külső  be
folyások  által  változást  szenvedendő  törvényei  's  viszonyai,  mind  ezen 
változásnak  módja  és  minemüsége.  Ide  járul  ,  hogy  mint  fenébb  is  emlí
tők  ,  a1  cholera  az  atmospliaerának,  időjárásnak,  földnek  különbkülönb
féle  állapotjában  kisebb  nagyobb  erőben  kifejlik  's  kimagyarázhatat
lan  módon  terjeszkedik  e l ,  még  pedig  csak  bizonyos  irányokban, 
bizonyos  utat  követve ,  kisebb  nagyobb  kiterjedésű,  útjába  eső  he
lyeket  nem  is  érintve.  Azok,  kik  az  illynemü  theoriákban  nem  gyönyör
ködnek,  mint  nagy  része  az  indiai  angol  orvosoknak  (Scott ,  Hen
derson  ,  Cormick,  Corwell  's  mások) ,  bizonyos  saját ,  esmeretlen  ter
mészetű  és  valóju,  de  igen  linóm,  a'  levegőben  elterjedhető  's  repülékeny 
anyagot  vesznek  fe l ,  melly  némellyek  szerént  chemiai ,  mások  szerént 
mechanicai  módon  van  a"  levegővel  öszvevegyitve.  Or.  Müller  Saratow
ban  ezt  az  anyagot  levegőformíjunak  tartja  's  a'  bányákban  lévő  láng
szeszhez  hasonlítja,  mellynek  belehelése  a'  szerént,  a1  mint  az  nagyobb 
vagy  kisebb  intensitasu,  kisebb  nagyobb  mértékben  gerjeszti  fel  a1  nya
valyát.  A'  levegőfertőzésnek  bizonyos  nemét  llarless  is  megesméri  's 
abban  helyezteti  az  atmosphaera  epidemica  constitutiójának  igaz  b e t e 
gé t ,  de  szerénte  ez  csak  mintegy  contaminatiója  vagy  is  bizonyos  tulaj
donnemü  anyaggal  (miasmával)  való  eltöltése  az  atmosphaerának  ,  melly 
vagy  önanyagjaiból  belső  chemismusában  bizonyos  magasb  erők  által 
okozott  változásoknál  fogva  választathatik  k i ,  vagy  pedig  a'  föld  's  an
nak  termékeiből  vitethetik  belé.  A'  nagy  érdemű  Hufeland  a'  cholerami
asma  forrását  eredetileg  az  atmosphaerában  's  ennek  tulajdonkép  meg
változott  életprocessusában  vagy  is  betegségében  keresi,  melly  is  a'  föld
nek  's  atmosphierának  egymásra  való  viszonyos  hatásaik  által  áll  elő. 
Az  ekkép  nemzett  miasma  helyről  helyre  terjedésének  kétféle  módja  van  : 
részént  t.  i.  a'  levegő  á l t a l ,  melly  önmagát  elébb  elébb  lépve  fertőzi meg, 
(progreititte Jjvflanslechunsí),  's  leginkább  a'  folyamok  mentét  követi; 
részént  megfertőzött  emberek  és  dolgok  á l t a l ,  de  a'  mi  nagyon  feltételes  és 
ennélfogva  sokkal  ritkább  mint a'  másik  ;• mert ritka beteg éri el a1 ragadó 
nyavalya magasságát , 's kevés viszont a 'szükséges fogadékonyság mérté
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kével  bíró  ember.  Harless  nem  fogadhatja  el  llufeland  vélekedését,  mert 
így  szól :  a'  fertőzés  csak  a/,  élő  állati  organismus  által  történhető,  tisz
tán  állati  processtis,  mellynek  eredeti  anyagja  földi  atmosphaerai  elenien
tmnokból  áll  ugyan,  de  a 'melly  csak  az  állati  test  á l t a l ,  annak  az  életbe 
ellenségeskép  betolakodó  miasmával  ideg  és  vén endszerénél  fogva  el
lentételbe  (antagoiiismusba)  lépő  visszamiinkálkodása  által  ju t  önállóságra 
's  ragadvány  nemzésre.  Az  atmosphaera,  igy  s/.óll,  nem  ál la t ,  's  ennél
fogva  ragadványt,  melly  az  organicus  élet  nemzeménye,  nem  hozhat  elő, 
hanem  csak  miasmát,  mellyből  az  állati  testben,  ínég  pedig  több  ugyan 
azon  fajit  individuumokon  való  áltmenetel  á l t a l ,  ragadvány  állhat  elő. 

Ez  a'  speeifictis  visszanemző  tulajdonsággal  birú  contagium  elébb 
vagy  utóbb  az  állati  organismusnak  lassanként  felültiralkodásra  emelke
dő  antagonismusa  által  vagy  megsemmisíttetik,  vagy  igeti  megszelidit
tetik.  Mi  is  lenne  abból,  igy  szól,  ha  az  atniosphaera  ragadó  anyagokat 
nemzhetne  tulajdon  elemeiből  ?  hogy  állhatna  meg  abban  az  emberi  és 
állnti  é le t ,  a 'nélkül,  hogy  minden  népek  és  lakosok  az  által  meg  ne  fer
tőztetnének?  De  hát  esmeretlenek  e  prof.  Harless  előtt  azon  meglett dol
gok,  hogy  sok  helyeken  igen  sok  emberek  a :  helynek  vagy  városnak 
különböző  részeiben  megbetegedtek  ,  sőt  hogy  sok  be!yé1<en  ,  mint  ked
ves  hazánkban  is,  csaknem  mindenütt  igen  ri tka  ember  volt,  ki  fogadé
konyságának  mértéke  szerént,  kisebb  nagyobb  mértékben  nem  érzette 
volna  az  epidémiái  befolyást,  mint  fenébb  is  mondók;  hogy  sok  helye
ken  egy  igazi  choJeraeset  sem  fejlett  ki  ,  hanem  csak  azzal  rokon 
hasbajok  leptek  meg  egyszerre  sok  embereket?  Ezen  's  ezekhez  ha
sonló  eseteket  prof.  Harless  elmés  és  a'  cholerától  messze  irt  theori
ája  ki  nem  magyarázza.  Nekem  az  epidemicus  nyavahák  's  nevezete
sen  a'  cholera  eredetének  kimagyarázására  legtöbb  világot  láttatik  hinte
a'  természetphilosophia.  Ennek  megfogásai  szerént  az  atmosphaera, melly 
a'  nagy  mindenséggel  cosmicus,  a'  föld  életével  gedig ,  mellynek  része, 
közvetetlen  ös/.vefüggésben  lévő,  ennél  fogva  tulajdon  élettel  biró  elemen
tnm,  a1  föld  belső'  dynamochemismusában  történt  külöuös  változások,  a' 
löld  héjának  termékei  's  kilehelései,  annak  electromagneticus  feszülései
ben  's  viszonyaiban  hirtelen  előállott  változás,  és  több  más  titoktele 
feltételek  hozzájárulása  által  tulajdonnemü,  beteges  változást  szenved
het ,  mellynek  productunia  bizonyos  tulajdonnemü  's  bizonyos  individuális 
életformára igyekező lény  vagy  is  miasma,  melly  más  magasb életű  életmives 
lények  életének  ellensége,  ha  azok  ezen  veszélyes  vendég  elfogadására 
legkisebb  hajlandósággal  birnak  is.  Ez  a'  föld  's  atmosphaera  egymásra 
való  kölcsönös  hatásaik  szüleménye  a'  levegőben  magát  tovább  nemzheti 
— mint  az  ázalékférgecskék  generatio  similaris  által  —  's  bizonyos,  előt
tünk  egészen  esmeretlen  törvényeket  követő  irányokban  terjedhet  el  elő
revándorliísában  ott,  hol  a'  földi,  ennek  kedvező  m;ir  többször  emiitett 
befolyások,  mellyek  a'  choleramiasma  elementumai,  annak  megfelel
nek  's  hol  az  ott  lakó  állatok  és  emberek  életmódjok  's  egész  valójok  ál
tal  annak  elfogadására  hajlandók,  kifejlik  az  életfenyegető  nyavalya; 
ellenben  ott,  hol  ezen  feltételek  megninosenek,  az  atmosphaera  kebelében 
rejtező  miasma  fel  nem  serken,  a'  honnan  egész  darab  íöldeket  áltiigor
ni  látszatik.  A'föld  életében  létező  rendkívül  való  változásnak  vagy  is 
betegségnek  szüleménye  az  i s ,  hogy &z  idén ,  sőt  már  néhány  ez  előtt 
való  esztendőkben  i s ,  csaknem  mindennemű  te rmés ,  különösen  pedig  a' 
gyümölcs,  igen  sok  helyeken  ártalmas  tulajdonságokat  öltözött  magára, 
's  hogy,  mint  néniellyek  beszélik,  a1  kutak  és  vizek  is  némelly  helye
ken  igen  rossz  behatással  voltak  az  emberi  testre.  Darmstadti  stáhorvos 
llnffmann  azt  mondja,  hogy  a'  földi  ártalmas  befolyások  különösen  a' 
vizet  ruházzák  fel  mérges  tulajdonsággal.  Egyébiránt  ha  szinte  ezen 
thenria  sem  vezet  is  bennünket ,  valamint  a'  többiek,  a'  choleramiasma 
létalapjanik  \s  az  állati  organismtisra  való  hatásának  igaz  esmeretére,  ugy 
látszik  legalábbj,  hogy  ez  annak  tüneményeit  másoknál  nagyobb  világba 
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helyezteti.  A1  föld éleiében  történt  közönséges,  minemüségi,  akárminek 
nevezendő  változást,  ennek'befolyását  a'  föld  felületén  létező  organicus 
lényekre  — mellyek  a'  tennészetphilosophia  magas  nézetei  szelént  szint
úgy  annak  productumai  's  vele  igen  soknemii  öszveköttetésben  vannak, 
—  kétségkivill  valóvá  teszi  a'  nyavalyáknak  12—15  esztendő  olta  szembe
tünőleg  megváltozott  cliaraetere  is.  A'  helyett,  hogy  ez  az  előtt  gyula
dásos  volt  (s thenia ,  verőeres  munkásság) ,  most  ideges  az  (véreres 
munkásság,  asthenia) ,  mellynek  következésében  kevesebbek  a'  gyula
dásos  nyavalyák,  többek  's  makacsabbak  a'  hideglelések,  gyomor,  rheu
matieus,  köszvényes  bajuk,  gyakoribbak  az  ideghideglelések,  's  a 'nyava
lyák  nagy  része  asthenicus  charaeterü  Ez  'a'  megváltozott  közönséges 
nyavalyagenius  ,  melly,  mint  némellyek  mondják,  keletről  terjeszkedett 
nyugolra ,  készité  a'  mostani  epidémiának  az  u ta t ,  mint  azt  a'  derék 
és  tudós  dr.  Keider  Bécsre  nézve  megmutatta.  Ezen  előadásból  kijő,  hogy 
már  a1,  m  alt  esztendei  ősszel  's  télen  sok  epés  hasmenések,  vérhasuk,  ko
likák  hányással  és  hasmenéssel,  a'  múlt  tavasszal  pedig  igen  makacs,  so
káigtartó  's  inesszeterjedt  nátha  uralkodott ,  mellyet  influenzának  ne
veztek.  Később  (Maj.  Jun.)  igen  sok  makacs  váltó  és  epés  hideglelé
sek,  csaknem  mindég  nehéz  ideges  symptomákkal  uralkodtak,  's  Jul.  és 
Angustusban  kolikák  hasmenéssel  és  hányással  's  eggyes  még  pedig  más 
esztendőkhöz  képest  szembetöuöleg  több  cholera  esetek  mutatkoztak. 
Eassanként  gonoszabb  characterrel  lépett  ez  fel,  's  már  Aug.  végén  kiü
tött  az  epidémia  a'  nélkül  azonban,  hogy,  kivévén  a'  nyavalya  erejének 
magasb  gradiisát,  egyéb  különbséget  meglehetett  volna  mulatni.  A'  vá
rosnak  egymástól  távollévő  részeiben  oliy  emberek  betegedtek  meg,  kik 
egymással  semminemű  öszveérintésben  sem  voltak,  a'  honnan  világos, 
hogy  nem  valami  specificum  contaginm,  hanem  az  atmosphaerábaii  le
begő  miasma  vagy  a'  levegő  sajátnemü  constitutiója  volt  a"  nyavalya  szü
lő  oka.  Az,  a'  mit  Keider  Bécsre  nézve  előad,  épen  ugy  volt  Pesten  's 
ugy  volt  sok  más  helyeken  is  nálunk  és  a'  külföldön,  mint  a'  figyelme
ző  orvosok  tudositási  bizonyítják.  Méltó  megemlíteni  ,  több  más  imitt  a
juott  tapasztalt  nevezetes  levegői  tüneményeken  kivül,  az  égnek  azt  a1 

nagy  és  sokáigtartó  estveli  verességet,  melly  Aug.  és  Sept.  hónapokban, 
mindenek  figyelmét  magára  vonta  's  gyakran  valamelly  távollévő  nagy 
liiz  verességet  gyauittatta.  Mind  ezek  Niebiiliruak  azon  jegyzését  erősir 
tik  ,  hogy  a*  pestises  estendőket  a'  természeti  erőknek  mindég  illyen 
kinyilatkoztatási  követik.  — 

A'  cholera  ragadós  vagy  nemragadós  voltáról  való  vetélkedéseknek 
vége  hossza  nincs  az  orvosok  közt.  Az  a'  ki  csak  távolról  szemléli  a' 
közelgető  's  közönséges  félelmet  okozott  gonosz  nyavalyát  's  csak  az  iró 
asztalról  harczol  az  ellenséggel,  mellytől  maga  is  fél,  rendszerént  tüzes 
védője  a'  ragadványnak  ,  de  a1  ki  színről  szilire  látta  ezt  a'  szélvészt — 
mint  Berggreen  nevezi  a1  cholerát  —  annak  ezen  ijesztő  chimaerát  áltáljá
ban  tagadni  kell.  Valóban  igen  sok  orvosok,  kik  minekelőtte  cholerás  be
teget  nem  láttak,  nagy  contagionislák  vol tak,  ellenkezőre  változtatták 
vélekedéseket,  midőn  azzal  közelebbről  megesmcrkedtek.  ^Vzok,  kik  min
denik  rész  védokait  méltatni  kivánják.  középutat  választanak  ' s az t  mondják; 
hogy  kétféle  a'  cholera  terjedésének  módja:  a'  levegő  és  ragadvány  ál
tal •, az első a ' rendszerént való, de nem lehet tagadni, hogy a' betegség 
magas kifejlésében 's különösen ot t , hol egy szűk házban több betegek 
fekszenek , ezeknek kigözölgései a' levegőt ragadvánnyal töltik , kivált 
ha sem a' levegő nem t iszt í t ta t ik , sem a' beteg tisztaságára 's ürületei
nek eltávoztatására elegendő gond nem fordittatik, ( l lufeland, Clarus, 
Harless. Dyrsen 's mások). V'.v. volt az én vélekedésem i s , mind addig, 
mig—kivál t a' temesvári katonai kórházban — a' legnagyobb intensitásu 
cholerában fekvők körében nem voltam. V o l t a m — : s darab ideig mulattam 
a' legnyomorultabb házikókban , mellyeknek néhány llvegdarabokból ál
ló ablakai be voltak a1 sárfalakba tapasz tva , niellyeken tehát soha fris 
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levegő  be  nem  Itathatott,  I10L  a1  legnyomorultabb  helyeseiben  feküdtek 
rs  holtak  loeg  a'  beiegek  szennyes,  féligrothadt  ágyaikban  Őrületeiknek 
gőzkórében  elhagyatva  csaknem  mindentől,  hol  ennélfogva  a'  ragad
vány  kifejlődésének  csaknem  minden  leitéu'lei  megvoltak,  és  még  is  sem 
a'  félénk  házbeliek  mind  el  nem  kapták  a'  cholerát  ennyi  kedvetlen 
hóinyülinények  közt  is,  sem  magam  régi  g)  umorbajom  's  ennélfogva  né
ininemü  hajlandóságom  ellenére  is  abba  nem  estem.  Prof;  Marx  szerént 
a'  ragadván}  kifejtődésének  akkor  van  különösen  helye  ,  mikor  a'  végé
he/,  közelgető  nyavalya  lyphusha  megy  által.  Igaz,  hogy  ott,  hol  szoros 
helyen  sok  emberek  laknak  együtt,  kiknek  kigőzölgései  's  fellelései  által  a' 
soha  sem  ujitott  levegő  megromlik,  hol  szegénység's  nyomorúság  uralko
dik,  valamint  a'  tisztátalan  's  tömöttebb  kórházokban  is  a'  netalán  kifej
lett  typhns  ragadóssá  lehet,  de  koránt  sem  áll  itt  elő  a'  megfertőzöttek
ben  az  eredeti'  nyavalya ,  mellyhez  a'  typhns  j á ru l t ,  hanem  ezen  utolsó. 
—  A'  conlagionisták  végokaikat  legnagyobb  készülette)  adták  elő  Harless 
és  Marx  prof.  urak,  kik  közül  amaz  azt  alapítja  meg  iró  asztalán,  hogy 
a'  choleraragadvány  repülő ,  emez  pedig,  hogy  álió  természetű.  Mimi 
ezek  azonban  igen  csekély  's  nagyrészént  theoriai  alapon  vagy  elmagyará
zott  és  sokszor  hamis  történeti  dátumukon  épülnek,  s  szembe  tűnők  a' 
ragadvány  behurczolását  ez  vagy  amaz  ember  álial  megmutatni  akaró 
erőlködések.  Azon  sok  történetecskék,  mendemondák,  költemények  's 
mesék,  inellyeknek  elterjesztésében  az  újságlevelek  olly  nagy  készséget 
mutattak,  mintha  itt  egy  nyakravaló,  másutt  ágynemű  vagy  ruhadarab , 
ismét  másutt  egy  oholei ában  megholtnak  pudlikutyája  vagy  a'  mi  legtöbb, 
egy  gyanús  helyen  vett  kendőre  való  tekintés  állal  közöltelett  volna  a' 
ragadvány,  csak  a'  nép  ijesztésére  szolgáltak,  de  meggyőződést  a'  gon
dolkozó  emberben  nem szerezhettek.  Azon  esetek  is,  íuellyek  valóban  meg
történlek,  's  mell)eket  a'  Contagionislák  vélekedések  támogatására  fel
hoznak  ,  igen  erőltetve  s  helytelenül  mag) áraztatnak  a'  ragadványból, 
annyival  inkább,  liogy  azoknak  sokkal  nagyobb  fontosságú  eseteket  lehet 
ellenekbe  tenni ,  a'  miből  okosan  lehet  következtetni  ,  hogy  a'  conlagio
nisták  dátumai  egy  időben  történt  eseteket  mutatnak  ugyan,  de  azoknak 
egymástól  való  függését  be  meni  bizonyítják.  A'  legjelesb  angnl  orvo
sok  ,  kik  Indiában  a'  cholerát  esztendőkig  observálták  ,  mint  Annesley 
Madiasban,  Johnson  a'  Borbon,  Marshall  és  John  Davy  Ceylon,  Kinnis  a' 
Móriczszigeteu  ,  S tewar t ,  Anderson,  Kobson,  Ty t le r ,  Cormick,  's  több 
mások  teljes  meggyőződéssel  nyilatkoztatták  ki,  hogy  a'  cholera  nem  ra
gadós.  Scott,  ki  mint  a1  niadrasi  kormány  orvosa,  mindég  a'  bureauban 
ü l t ,  az  európai  conlagionisták  módja  szerént,  csuk  az  hó  asztalon  igyeke
zett  megmutogatni  a'  cholera  ragadós  voltát.  Ellenben  a'  Calcuttái  orvosi 
fő  törvényszék,  mell}'  száz  orvos  hivatalos  tudósításán  alapitá  Ítéletét, 
a'  cholerát  nemragadósiiak  határozá  meg.  A'  bombayi  egészségi  tanács, 
negyven  orvos  tudósí tására,  felfüggesztő  Ítéletét.  Az  Arabok,  Peisák 
és  Muszkák  a'  cholera  nemragadós  volta  felől  meg  vannak  győzetve. 
Seydlitz  megcáfolhatatlan  okokkal  bebizonyította  a'  petersburgi  orvo
si  tanácsnak,  hogy  a'  cholera  Európában  ( Astrachanban  1823^  nem  ra
gadvány  által,  hanem  magában  (sponte)  fejlődött  ki,  's  hét  egész  eszten
deig  azután  semmi  nyoma  sem  volt  Muszkaországban  a'  cholerának,  a' 
mi  kiniagyarázhatatlan  volna  ,  ha  ragadvány  hozta  volna  azt  be  Európá
ba.  Az  orenburgi  departementban  18  3|/V>  kiütött  choleraepidemiáról 
sem  lehetett  megmutatni ,  hogy  ragadvány  lett  volna  eredetének  oka,  a' 
mit  a'  petersburgi  orvosi  tanács,  melly  mindenkép  rajta  volt  a'  behur
czolt  conl.igium megmutatásán,  iga/.ságszerelőleg  megvallott.  A'  moszkaui, 
petersburgi  's  rigai  orvosok  ön  tapasztalásaik  után  többnyire  mind 
anticoiilagionislák.  A'  pesti,  bécsi ,  's  csaknem  minden  orvosok,  kik  a' 
choleiával  közeitálsalkodásban  voltak  ,  azt  vallják,  hogy  ez  nem  ragad
vány  által  terjedő,  hanem  magában  kifejló,  vagy  is  benszületett  (au
lochlhonus)  nyavalya,  a ' m i t prof.  Clarus  is  mint  kétséget gerjesztő  kör



2 0 8  CIfOLBKA 

nyülmény  t  felhoz,. Egyébiránt a' cholera nemragadós voltát kétségkívül v aló
vá  teszik ('a'következendő  meglett  dolgok:  1)  Nincsen egy  cholera  eset  sem, 
melly  felől  tökéletesen  meg  lehetne  mutatni,  hogy  ragadvány  állal  fejlett 
volna  ki,  mint  ezt  sok  helyeken  tett  igen  szoros  vizsgálótok  's  utánajár.
sok  kétségkívül  valóvá  tevék.  Hogy  a'  cholera  mindenütt  az  országutakat, 
a'  kereskedő  karavánokat,  foly ó  vizeket,  a'  hadi  seregek  mentét  's  tábo
rá t  követte  továbbterjedésében,  hogy  népinnépek,  vásárok,  búcsújárá
sok:  után  ismét  ki tör t ,  mint  Scot t ,  Kennedy  's  ő  utánok  az,  európai 
contagionisták  felhordják,  nem  próbál  semmit ,  mert  mint  prof.  Bnrdach 
igen  helyesen  jegyzi  meg,  ott,  hói  eleven  a'  kereskedés,  ott  a1  lakhelyek, 
vendégfogadók  's  korcsmák  tele  vannak  emberekkel,  kik  sokszor  eltö
rődve  elfáradva  és  éhezve  érkeznek  m e g ;  az  utasoknál  's  még  inkább 
a1  katonáknál  mindennapi  dolgok  a'  megszorítások,  gyomormegterhelé
sek ,  dorbézolások's  kicsapongások.  A'  hajoká/.ásból  élők  leginkább  ned
ves  és  igen  népes  lakhelyeken  élnek.  Mind  ezek,  hozzájárulváu  a'  le
vegő  constitutiója,  kedveznek  a'  cholera  kifejtésének.  Nem  kell  feledni 
azt  s e m ,  hogy  a'  most  jöt t  idegenekre  nagy  befolyása  van  a'  hely  's 
climaváltoztatásnak,  a'  helybeli  's  epidemicus  befolyásoknak,  honnan  rend
szerént  azokat  támadja  meg  először.  2)  A'  cholera  kezdete,  neveke
dése  vagy  fogyása  egészen  más  környülményektől  függ,  mint  a'  raga
dós  nyavalyáké.  Az  innep  és  vasárnapok  után  az  akkor  tett  dorbézo
lások  következésében  a'  már  fogyni  kezdő  nyavalya  ismét  nagyobb  erő
re  kapott.  A'  psychicus  befolyások,  félelem  's  szorangat ta tás , .  nagy 
befolyással  vannak  az  idegekre ,  következéskép  a'  cholera  nemzésére 
is  ,  noha  azt  prof.  Itust  tagadni  's  egy  főokát  ebben  keresni  láttatik  an
n a k ,  hogy  az  a ' jobbsorsuaka ' ,  kik  épen  csupa  félelemből  rendes!)  életet 
élnek  's  magokra  jobban  vig) •"znak , kevesbbé bántja. Azonban minden 
kétséget'kizáró meglett dolgok bizonyítják, hogy a' félelem, ijedtség 's un
dorodás a1 cholera legfontosb aetiologiai pontjai közé tartoznak, mint ezt 
a' többek közt prof. Clarus physiologiai és pathologiai tüneményekkel 
js erősítve előadta. A' rigai orvosok az előkelőknél épen a' lélek szen
vedésében keresik a' cholera kifejlésének főfactorát. Mint több más 
idegnyavalyáknál, nevezetesen a' görcsöknél 's nyavalyatörésnél, ugy 
a1 choleránál is igen hihető , hogy már a' puszta borzasztó tekintet ál
tal is, kivált az együtt lakóknál, igen sok esetekben kifejtik a' nyavalya. 
.— A' házbezárások 's ebből származó szorangattatás igen sokszor volt 
egész háznépek kihalásának oka. — Bécsben egy háromszor 24 óráig tar
to t t szörnyű záporeső 's zivatar után felette megszaparodott a' bete
gek és hirtelen halálok száma; másutt ellenben egy nagy szélvész után 
egyszerre megszűnt a1 cholera. Sokszor egy nap alig betegedett meg 3, 
4 ember , már más nap egyszerre 's különbkülönbféle helyeken száz 's 
több choleraesetek tűntek fel. Sokszor lassanként fejtődött ki a1 cho
l e r a , mint Berlinben 's más varosokban, sokszor egyszere ütött ki, mint 
Petersburgban. Mind ezek 's több ezekhez hasonló környülmények a' 
ragadó nyavalyáknak nem tulajdonaik. 3) A' cholera' menetele 's 
terjedése módja, öszvehasonlitva a ' ragadós nyavalyák terjedése módjá
val , már eléggé kivija a' kettő közt lévő sarkalatos különbséget. A' cho
lera sokszor egy városnak különbféle pontjain egyszerre ütött ki olly 
emberek közt, kik egymással semminemű közösülésben nem voltak. In
nen Sydenham ugy képzeté azt magának, mint valamellj7 földből kiömlő 
ragadványt. Sokszor nagy ugrásokat tett. ]gy Altonába 30 mértföld
nyiről ment a 'né lkü l > hogy a7 közbe lévő helyek közül egy is megfer
tőztetett Volna. A' ragadós nyavalyák embereken "s állatokon kívül 
jószág 7s mindennemű bútorok által is terjesztetnek. A" cholera felöl 
különbözők ezen tekintetben a' contagionisták vélekedései. Professor. 
Marx 's más némellyek azt állítják, hogy a ' jószágok 's bútorok is to
vább terjesztik a z t ; prof. Harless ellenben ezt csak akkor tartja lehe
tőnek , ha azok a' betegek Vagy annak effloviurnáival közvetetten érin
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téshe  jö t tek;  prof.  Lichteristadt,  prof.  Loder ,  pr.  Clariw,  dr.  Barclio* 
vitz  's  mások  soha  sem.  A'  rigai  igazgató  orvos  azt  nyilatkoztatá  ki, 
hogy  á*  choleraragályt  csak  emberek  terjeszthetik  tovább,  az  állatok 
felöl  ez  bizonytalan,  a'  bolhák  felöl  pedig  bizonyos,  hogy  nem  ragály*. 
vezetők.  Ide já ru l j  hogy  ha  ragály  állal  történnék  a'  cholera  terjedése, 
annak  különbféle  utakon  már  régolta  Európába  kellett  volna  ju tn ia ,  a1 

mi  nem  történt,  mig  az  annak  kedvező  Jevegóconstit.utio  ki  nem  fejlett. 
4)  A'  cholera  kifejtésének  kedvező  genius  epidemious,  mint  már  fenébb 
is  mondók,  csak  lassanként  fejlődött  ki.  Különbféle  azzal  atyafiai  nya
valyák  előzték  ázt  meg,  's  a'  már  jelenlévők  bizonyos  hajlandóságot 
kaptak  a'  cholerába  való  ált  változásra',  lassanként  való  megszűnésével  pe
dig  ismét  vele  rokon  bajok  állottak  elő.  Mind  ezek  a'  ragadós  nyava
lyáknak  nem  tulajdoni,  ő)  Többnyire  épen  azok,  kik  a'  beteggel  köz, 
vetetlen  soknemti  'a  minden  időbeli  öszveérintésben  voltak,  azoknak  gőz
körében  lakoztak,  mint  az  orvosok,  beteggelbanók,  atyafiak,  jó  bará
tok,  végre  a'  haíottalbánók,  halotthordók   és  sírásók,:.  mentve  marad
tak  a'  cholerától  ,  a1  mi  ragadós  nyavalyáknál  hallatlan  dolog  volna,  mint 
azt  az  1809,  1813  és  1814ki  szomorú  tapasztalások  bőven,  bizonyítják, 
midőn  az  orvosok  nagy  része  a'  typhus  áldozatjává  lett.  Voltak  nálunk 
oíly  példák  ,  hol  á'  megholtnak  atyjafijai  kedveseik  után  való  bujok
ban  a'  megholtnak  ágyába  belé  feküdtek  oíly  czélíal,  hogy  abban  ma
gok',  is  meghaljanak,  a'  nélkül  hogy  azt  elérhették  volna.  Kárato wban  egy 
íieines  emb'er  felesége,  kétségbeesésében  cholerában  megholt  férjének 
testére  rohant  's  lenyalta  szájáról  a'  tajtékot,  hogy  veié  együtt  meghal
jon  ,  de  sfininii  baja  sem  lett.  A'  choleraepidemiában  sokszor  o t t ,  hol 
á1  legszorosb  rendszabások  tétettek  á'  betegeknek  ,az  egészségesektől 
Való  elválasztására,  sokkal  többen  megbetegedtek  (jDanzigbaö  p.  o.)  mint 
ott,  a'  hol  csaknem  semmi  rendelés  e'  végre  nem  tététett  (p.  p.  Brody
ban  's  különösen  Varsóban).  Ide  járulnak,  azon  nem  megvetendő  merész 
próbatételek,  mellyeknek  magokat  sok  orvosok  alája  vetették.  .  Némel
íyek  a1  beteg  ürüléseií  bedörgölték  bőrökbe,  nyelvékbe;'  bes'zitták  a' 
haldoklók  leheleteit  (di\  F o y ) ,  vagy  a'  holt  test  szájára  tévén  szájokat, 
a'  holt  test  belsejében  lévő  levegőt  felszítták;...miitt  dr.  Wagener  musz
ka  orvos,  megsértették  magokat  a 'holt  test  bontás'akí/r^  beoltották  a'  be
teg  fris  vérét  magokba,  sőt  mint  Seipio  Pinel ,  . franízia  prvös,  Varsó
ban,  a'  haldoklók végbélriy'álkáját  téredényeikbe  befeeskendették  ,  a'  néb
kiil  hogy  valami  bajok  töitent  volna.  6)'  A'.  Choleraepidentia  megjele
nésével  a'  rendszérént  való  cönstitutio  statióáiária'  egyél)  formáji  Csaknem 
égészen  megszűntek.  Sok  helyeken  régolta  ijeirt  volt  pily  jó  az  egész
ség  állápotja,  mint  épen  áz  epident'iö  előtt.  ,  Egyszerre  sok  a1  cholerá
hoz  hasonló  's  attól  csak  grádusra  nézve  különböző  nyavalyák  léptek 
fel,  sok  helyen  egyszerre  csaknem  minden  lakotfok  rosszul  érzék  mago
kat ,  mint  már  fenébb  is'  emiitők.  Ezt  a'  jelenetet  az  okossággal  leg
megegyezőbberi  ugyan  azon  égy  okból,  t.  i.  a'  közönségesen  ellerjedt  e
pidemiá  befolyásából,  származtathatni.  Kz'en  befolyás  még  az  állatokra 
nézve  is  veszélyt  hozó  volt.  Nem  csak  Asiában.,  hanem  Európában  ,is 
tapasztaltatott;,  hogy  a ' cho le ra  mérge  a'  ház iá l la toka t  i s ,  marhát ,  lo
vat,  juhot,  szelídített  majmot,  elefántot,  kivált  pedig  kutyát ,  de  szár
nyas  állatot  is  megtámadott;  már  pedig  a1  tapasztalás  azt  mutat ja ,  hogy 
csak  igen  ritkán  terjed  valamélly  ragadvány  emberről  állatra y  vagy 
megfordítva,  á ' m l  itt  annyival  kevesbbé  hihető  ^  mivel  a"  choleramias
mától  mégtá*mádt  állatokban  ?  oiganismusok  .  nagy  különbségénél  fogva, 
tulajdon  tüneményekkel  fejleít  ki ft  nyavalya.  Bécsi  és  berlini  tudósí
tások  szerérit,  a'  mint  az  epidémia  k iü tö t t ,  egy  csókát  és  ferebet  sem 
lehetett  a1  városban  látni.  "  Sok  tavakban  majd  minden  halak  megdög
löttek  ,  mint  a'  burkus  ch'oleraujság  hirdeti.  Az  albisi  falászok  panasz
kodtak  ,  hogy  vagy  döglött  halakat  vontak  k i ,  vagy  ha  azok  elevenek 
voltak*,  azonnal  megdöglötték.  üc t  25kéri  az  Aíbist ,  az  allonai  tudó
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sitások  szelént ,  annyira  tömve  találták  apró  fejér    sí  Ur  ke  férgecskékkel, 
hogy  a'  viz  tülök  silrü  volt.  Mind  ezek  's  több  más  illyen  tünemények 
a1  föld  .  életében  történt  nagy  változás  világos  jelei.  7)  Az  orvosi  tu
domány  princípiumaival  ellenkezik,  mint  dr.  Reider  felhozza,  valamelly 
ragadó  anyag  nemzése  és  kifejtése  olly  nyavalyában  ,  mellynek  n)ár  el
ső  symptomáji  elnyomott  's  csaknem  megbénult  idegmnnUásság  '» 
minden  visszmunkálat  hijánya  által  jelelik  ki  magokat.  Prof.  Marx  a' 
ragály  kifejlésére  főfontosságu  környülménynek  tartja  iró  asztaláról  a' 
choleránál  a'  nyavalya  vége  felé  rendszerént  kifejlődő  forró  hideglelést 
's  typhust  ennek  specificus  szagával ,  's  hihetőleg  —  igy  szóll  —  ettől 
's  a'  belépő  colliquatiótól  függ  a'  nyavalya  gonoszsága  's  kitiinőleg  ra
gadós  volta.  Azonban  a'  typhus  csak az  ennek  kedvező 's  fenébb  elmon
dott  környiilmények,  legtöbbször  pedig  a'  vakmerő  's  helytelen  gyógy
módok  következésében  áll  e lő ,  's  ha  ragály  képződik,  ideghideglelést 
de  nem  cbolerát  fog  nemzeni. 

A'  cholera  ragadós  vagy  nemragadós  voltáról  való  vetélkedések,  ma
gokban  véve,  korántsem  olly  nagy  fontosságnak,  mint  az  ebből  folyó 
rendszabások,  mind  az  egyes  emberekre ,  mind  a'  statusra  nézve.  Meg
állíttatván  egyszer  a'  ragály  ideája  az  orvosok  á l t a l ,  's  féleleni,  re t te 
gés  és  szorongattatás  terjesztetvén  el  az  emberek  köz t ,  mint  az  csaknem 
minden  országokban  t ö r t én t ,  míg  a'  cholera  csak  távolról  fenyegető  ve
szély  vol t ,  a1  status  mind  a1  felelet  terhének  elhárítása,  mindaz  elején
te  megrettent  népek  megnyugtatására  kénytelen  volt  szörnyű  költsé
gekkel  és  áldozásokkal  megtenni  mindent,  mit  a'  kormányhoz  közel  lévő 
orvosok  javalottak  a'  veszély  lehető  elhárí tására,  a'  mit  háládatos  ér
zéssel  kell  megesmérnünk.  Fajdalom,  hogy  ezen  nagy  és  költséges  expe
rimentum  sehol  sem  felelt  meg  a'  Várakozásnak,  's  hogy  a'  tapasztalás 
inegczáfolhatatlan  bizonyosságra  hozta  ezen  té te l t ,  hogy  a'  cbolerát  sem 
cordonok  ,  sem  elzárások,  sem  vesztegházak,  sem  semminemű  emberi 
rendszabások  továbbterjedésében  fel  nem  tartóztathatják.  A'  muszka, 
austriai  és  burkus  birodalmak  iszonyn  költségeik  ,  áldozataik  's  megszo
rításaik  diján  adták  a'  nagy  és  használatos  leczkét  Európának.  Magyar
országon  mindent  megtettek  a'  cholera  el távoztatására,  a'  nélkül  hogy 
a'  kívánt  czél  elérődött  volna.  Az  első  Galjtia  felől  húzott  cordon  sem
mit  sem  használt.  A'  cholera  becsúszott  a'  Karpatns  völgyein  ,  's  ált
ugorván  Beregh  és  Marmaros  vármegyéket ,  váratlanul  ütött  ki  Tisza
Ujlakon.  Ezen  vármegyék  elzárat tak,  de  a'  veszély  annak  ellenére  is 
nagy  sebességgel  terjedt  lefelé  a'  Tiszán.  Egy  harmadik  cordon  ,  nielly 
Galitia  határszéleitől  kezdve,  Sá ros ,  Heves  és  Pest  vármegyéken  ke
resztül  a'  Garan  mellett  vonatott,  épen  olly  keveset  használt.  Hasonló 
kimenetellel  állíttatott  fel  egy  negyedik  cordon  a'  Duna  jobb  partján. 
Kzfiikivül  minden  vármegyék,  minden  városok  és  helységek  szorosan 
clkiilönözték  magokat,  de  ezen  néplepő  veszély  minden  cordonokat  ált
lépdelt  's  mindenütt  elvitte  áldozatjait.  Az  Anstriát  's  a'  császári  várost, 
valamint  a1  Morvaországot  elrekesztő  cordon  hasonlókép  siker  nélkül  volt. 
Tehetnék  talán  a'  contagionisták  azt a1 kifogást,  hogy a'  magyarországi  cor
don  csak az  adózó  nép  által  formáltatván,  a'megkívántató  igen szoros  rend 
azoknál  nem  tar tathatot t  fen  ;  de  ezt  kielégitókép  megczáfolják  az  Ans
t r ia  's  különösen  a'  császári  város  körül  felállított,  valamint  a1  muszka
országi  cordonok  i s ,  mellyeknél  katonaság  használtatott.  Szinte  olly  si
keretlen  's  képestségesen  még  sokkal  több  költségbe  's  áldozatokba  ke
rülő  rendszabások,  az  egyes  városok  's  ezekben  a'  városrészeknek  's 
hazaknak  elzárásai;  ezekben  a'  vesztegházak,  külön  kórházak ,  tisztító 
és  füstölő  intézetek  felállítása.  Nem  lehet  szomorúbb  helyezetet  gondol
n i ,  mint  az t ,  melyben  Magyarország  a1  cholera  kitörésének  első  idejé
ben  volt.  Csaknem  minden  vármegyék  kisebb  nagyoMi  ,  némellyel*  való
ban  minden  kifogáson  tul  lévő  szorossággal  voltak  egymástól  elrekesztve, 
a1  mire  katonaság  nem  létében  az  adózó  nép  fordíttatott.  Nem  lehetett 
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svánakozíí.1  nélkül  látni  a'  szegény  's  élelemkereső,  rendes  mnukájitól  el
szakasztott  's  rendszerént  a!  iolyók  partjaira,  állított  embereket  u'  náp 
bér  suhannak  '»  az  idő  iiiiiiden  viszontagságinak  kitéve,  többnyire  éhez
ve  órzeni  a'  határokat  a'  titoktele  járású  '• bizonytalan tulajdonságú foj
tó aügyai becsapásától, mellynek sokszor ott magok áldozati\á lettek. 
Az adásvevés, kereskedés megszűnt, a' kézi 's mezei munka \s egyéb 
táplálatot és léteit szerző életmódok csaknem egészen félbeszakadtak. Az 
azelőtt szekerekkel i akott 's eleven országutak puszták \ oltak. Minde
nütt néminemű rémítő csend láttatott uralkodni. Az emberek képén szo
rongattatás és a' közelgető veszély félelmes varasa volt festve. Minden 
ember kerülte a' másikat , kivált ha az a' rosszullétei legkisebb jeleit is 
mutatta; a' ki pedig szerencsétlenségből cholerába e se t t , gyakran min
denektől elhagyatva 's önsorsáuak engedtetve, minden segedelem 
nélkül lett a' nyavalya áldozatjává. Sokan az oriosok közül csak távol
ról tekintették meg a' betegeket, kiket jó előre a1 szabad levegőre kiho
zattak ; sokakat erőszakkal kellé kényszeríteni a1 beteghez való járulásra. 
Legborzasztóbb volt az élőkre nézve azoknak sorsok, kik ezen kegyet
len nyavalya martaiéki lettek. Azon alaptalan 's helytelen vélekedésnél 
fogva, mintha a1 holt testek is képesek volnának a' ragályt tovább terjesz
t e n i , a' mit prof. Marx erősen hiszen, alig találtatott ember, ki azokhoz 
hozzá mert volna nyúlni. Csaknem hihetetlen, mennyire kioltja sokszor a' 
nyavalya elragadásától 's az elzárástól való félelem a' betegek 's meg
holtak sasomoru sorsára jutástól való rettegés az emberiség érzését. Vas 
vagy fa villákkal tették a 'ho l t testeket a' koporsóba, vagy Czigányokiil 
sót a' hóhérra is bízták ezt a' t i sz te t , 's mennél elébb vitték ki a' teme
tőbe, sokakat csak azé r t , hogy még egyszer az egészen ki nem aludt 
életnek iszonyatos tudására ébredjenek fel 's az elébbinél szörnyűbb ha
lállal haljanak meg. Tagadhatat lan, hogy az elzárások , mellyeket ugy 
is csaknem lehetetlen, kivált az egyes utszákra :s házakra nézve, ugy a' 
mint az elérendő czél kívánná, eszközölni, igen sokkal több nyomorusá
got szerzettek, mint maga a' nyavalya, 's nevelték a' félelmet és szoron
gattatást, —• mellyek, mint fenébb is mondók, az epidemicus nyavalyáknál 
fő nyavalyaszülő okok; — a 'helyet t , hogy nyugalmat öntöttek volna a' szi
vekbe, a' mire különösen a' köz népnél kellett vala igyekezni. Az elzárt 
házak lakosit ijedtség és szorongattatás veszi körül, a1 másokkal való kö
zösülés 's élelemkeresés félbeszakasz fása miatt felébredt bu és gond 's 
hozzátartozójik rettentő betegségén és halálán való epekedés csakhamar 
felébresztik bennek isannak magvát , honnan sokszor az igy bezárt há
zakból mind kiholtak a'benlakók. Dr. Houselle és sok mások meg vannak 
f lőle győzetve, hogy az epidémia intensitasa, az elzárási rendszabá
sok szoros kivitelével egyenlő lépést tart . Lehet e váljon rajta csudál
kozni, ha a" nép ezen annyira magasztalt 's olly nagy rigorral felállított in
tézeteket a' nyavalyánál inkább gyűlölte 's készebb volt magát ennek 
mérgének kitenni, mint azon erőszakos elkiilönzések terhe alatt nyögni, 
kivált minekutána csak hamar természetes eszével is á l t l á t t a , hogy azok 
a' hirdetett czélnak meg nem felelnek ? hogy a' legszorosabban elzárt he
lyen kiütött a' cholera a1 helyet t , hogy sokszor a' megfertőzött város 
lakosival legelevenebb közösül étben lévő helységek lakosi mentve marad
tak, mint az a' többek közt Hamburgban — egy esetet kivéve — történt, 
hogy a' beteggelbánók, a1 megholtakat öszvecsókoló, azokat megmosó és 
felöltöztető atyafiak, az orvosok 's papoknak többnyire semmi bajok sem 
lett. Lehet e továbbá csudálkozni, hogy a/, elzárásoktól annyira rettegő nép, 
a' cholera létét hinui nem akarta, '» az elhárító rendszabásoknak egészen 
más okát kereste, h o g y — mint Ber l inben— a' betegkosarakat 's halott
szekereket, ,,éljen a' cholera !'•', kiáltással kisérte, az orvosokat üldözte, 
sőt sok helyén a' legborzasztóbb excessusokra is vetemedett. Az imitt 
amott felállított vesztegházak nem kevesebb nyomorúságnak voltak 
sziilóji, mint a' cordonok, 's gyakran veszélyhozóbbak voltuk, mint magok 
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a'  roegfvitóYitt  helyek.  Pesten  a'  quarantaine  vásári  dcszkabóltokból  ál
lott  ;  Bács  varmegye  halárán  csak  a1  szabad  ég  alá  szálittattak  az  uta
KÓ!<  ;  Kostél) ná]  a'  Bánátban  nyolc/,  szalmával  fedett  's  mennél  ritkábban 
font  oldalú  kunyhó ,  mindenike  egy  sövénnyel  elkerített  's  rácskapus  ud
varocskával,  mellyekben  e s ő ,  s/.él  és  zivatar  szabad  kény  szerént  ural
kodhai tak ,  volt  készítve  a'  Temes  alacsony  partján  a'  veszteglendők 
számára.  Csaknem  hasonló  testés  lélekbetegitő  hajlékokból  állott  a 'con
tuiitucía  Kossovicza  mel le t t ,  az  Erdélyt  Magyarországtól  elválasztó  's 
dicső  kilátásokkal  kedveskedő  bérez  hátán.  De  mind  ezeknél  nyomorul
tabb  vol t ,  mint  mondják,  Erdélyországban  a1  tasssói  vesztegház,  melly
hen  több  emberek  életekkel  adóztak.  Azon  nénielly  orvosok  által  felállí
tot t  bal  vélekedés,  mintha  a'jószágok  és  bútorok  által  is  tovább  terjedhet
ne  a'  cholera  r a g á l y ,  ezeket  is  a'  kereskedés  nagy  megcsökkcnésével 
qnarantainere  kárhoztatá.  Göttingai  prof.  Marx  azon  tétel  megmuta
tására  egy  cholerábau  megholtnak  pudlikutyáját  hozza  fel  ,  nielly  két 
embernek  halált  okozott,  (?)  's  azt  mondja,  hogy  azon  tételt  ellenkező  pél
dák ,  ha  szinte  azoknak  száma  legio  volna  i s ,  meg  nem  gyengíthetnék  (?!) 
Ellenben  bonni  prof.  I larless  tagadja  a'  jószágok  és  bútorok  ragályvezet
hetőségét  's  azokat  minden  cnntuinacia  alól  felszabadítja  's  legfeljebb 
egyszerű  tisztítás  alá  veti,  's  ez  az  orvosok  legnagyobb  részének  mostani 
vélekedése.  Sok  baj  volt  a'  postákkalis ,  a'  levelek,  i rományok,  köny
v e k ,  pakétok  t i sz t í t ása ' s  megl'Ustölése  végett  csupa  orvosi  vélekedésnél 
fogva,  holott  senki  azoknak  ragályvezelő  tulajdonságát  meg  nem  mutatta. 
Mi  temérdek  költségek  's  áldozatok  ,  mi  nagy  megszorítások  's  nyomorú
ságok  ,  mennyi  könyhnllatások  's  veszélyhozó  nyavalyák,  mennyi  nyug
hatatlanságok  's  háborgások,  mennyi  vad  szenvedelmek  's  kicsapongások, 
mennyi  erkölcsi  félrelépések  \s  elromlások  szülő  okai  voltak  ezen  intézetek 
a 'né lkü l ,  hogy  az  óhajtott  czél  elérődött  volna:  azt  eléggé  bizonyítja  a' 
cholera  története  az  ez  által  meglátogatott  országokban,  mellyek  az 
1S31iki  szerencsétlen  esztendő  súlyát  sokáig  fogják  érzem.  A'  danzigi 
városi  tisztviselőség  azt  nyilatkoztatá  k i ,  hogy  a '  cholera ,  ha  szinte 
a'  lakosok  harmad  részét  elragadta  volna  is  ,  olly  mély  sebeket  nem  oko
zott  volna  nékiek,  mint  az  e lzá rás ,  mellynek  hasztalan  volta  meg  van 
mutatva,  ha  szinte  a'  vele  öszvekötött  temérdek  költségekről  nem  szól
nak  is.  Ha  azon  temérdek  köl tségek,  nielly eket  a1  kormányszékek  a' 
nyavalya  elhárítására  t e t t ek ,  a'  nyavalya  czélirányos  gyógyítására 'a 
a'  szegénysorsiiak  nyavalyagerjesztő  életmódjának  jobbítására  forditattak 
volna,  a1  megholtak  száma  igen  igen  sokkal  kisebb  volna.  A'  gyűlöletes 
conlonok  felszabadítása  's  a'  nem  kevesbbé  gyűlölt  kórházak  eltörlése, 
mellyel  a1  bölcs  kormányszékek  nem  kés tek ,  igen  jóltévő  befolyással 
volt  a'  felháborodott  lelkek  megnyugtatására,  's  a1  nép  közt  avonnal  több 
elevenség,  kedv  's  jóllétei  mutatkoztak,  a1  nyavalya  pedig  nem  a z ,  hogy 
kegyetlenebb  szint  öltözött  volna  magá ra ,  hanem  inkább  szelídebb  bé
lyeggel  folytatta  futását. 

Az  egyes  embereknek  's  famíliáknak  a'  cholerától  való  megóvására 
czél/.ó  orvosi  rendszabások  ,  tanácslatok  's  őrszerek  hosszú  sora  vég  nél
kül  való.  Legközönségesebb  lévén  azon  vélekedés,  hogy  a'  cholera  mérge 
a'  levegőben  t anyáz ik ,  ennek  megtisztítására  (desinfectiójára),  igen  sok
féle  szerek  aj'á tiltattak.  A'  régiek  azt  vél ték,  hogy  minden  epidémiánál 
tele  van  az  attnosphaera  gonoszfaju  bogarakkal  's  a'  levegőnek  ezektől 
való  megtisztítására  nagy  ttizeket  kell  rakni.  Mayer,  berlini  orvos,  ugyan 
ezt  ajánlotta  1830  a'  muszka  belső  dolgokra  ügyelő  ministeriumnak  's 
ajánlja  mbst  is.  Ez  Lüders  javalatja  i s ,  azzal  a'  különbséggel,  hogy 
ó  füstölgő,  ama '  pedig  lánggal  égő  tüzet  ajánl.  Egyik  sem  képes  arra, 
hogy  az  atniosphaerára  's  annak  chemismusára  nagy  behatással 
legyen.  Helyesen  jegyzé  meg  ezen  kívül  prof.  Burdach  ,  hogy  ha  a'  tüz 
és  först  a  choleraméreg  megsemmisítésére  valamit  tehetne,  ezt  a1  len
gyel  cisaták  ágyiiropogásai  végbevitték  volna,  a ' m i  épen  nem  történt meg. 
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Ajánltattak  szobafüstölésekre  a1  borostyánkő,  tömjén  wa  más  füstölő  po
rok ,  a'  köz  nép  számára  pedig  a'  fenyőmag  és  fa.  Rigában  a'  kórházak 
előtt  is  éjjel  nappal  égett  ez.  Sokan  a'  savanyu  gőzöket  ajánlják.  Kú 
szer  itt  a'  tiszta  és  erős  eczet,  mellyel  vagy  magával,  vagy  yizzel  vegyít
ve  lágymelegen  ajánlják  a'  testet  mosni,  de  csak  azoknak,  kik  a'  beteg 
körében  forgolódnak,  az  egészségesekre  nézve  elegendőnek  tartják  a 's/ ."
báknak  eczettel  való  füstölését,  forró  kovakövekre  vagy  porczelláncsei e
pekre  öntvén  azt.  Némellyek  különösen  ajánlják  a'  tplvajeczetet, (vinai
gre de rjuutre voleurs).  Mind  ezeknél  hathatosabbak  's  leginkább  ajául
tatnak  az  érczsavanyn  füstölések  salétrom  savanyu  vagy  chlőiszesszel. 
(L.  Cm.oiux).  A'  chlormész  Magyarországban  felette  nagy  kiterjedésben 
használtatott.  Sok  vármegyék  csaknem  hihetetlen  mennyiségűt  elfogyasz
tottak,  a'  nélkül  hogy  annak  dicséit  tulajdonságait  a  tapasztalás  legki
sebbé  is  igazolta  volna.  A'  pórnép  ,  meílynek  az  többnyire  a'  szükséges 
iitniutatíís  nélkül  osztogattatott  k i ,  itt  ott  be  is  vette  az t ,  's  nem  megve
tendő  az  e1  miatt  megholtak  száma.  A'  chlormész,  söt  még  a'  Labarra
que  chlorszéksó  olvadékával  való  füstölések  is  igen  terhesek  és  alkalmat
lanok  's  különösen  a'  melyet  támadják  meg,  a'  honnan  rendszeréül  több 
kárt  tesznek,  mint  hasznot.  I d e j á r u l ,  hogy  mind  eddig  igen  bizonytalan 
u1  chlornak  ragálysemmisitó  tulajdonsága,  a'  honnan  több  helyeken  ,  ne
vezetesen  Rigában  is  a'  kórházakból  kiirtatott  az.  Prof.  Marx  a'  jól  ki
égetett  fris  faszénport  ajánlja,  tudva  lévén —igy  szóll  —annak  a'  gáz
nemeket  beszívó nagy ereje.  Némelly  elmés  orvosok  a'  chnleramiasmát  élet
mives  tulajdonsággal  ruházzák  fel  \s  hogy  állati  lények,  (levegői  infuso
riuntok)  nemződnek  's  léteznek  a1  föld  atniosphaerájában  ,  a1  tapasztalás 
bizonyítja.  Mint  a1  tenger,  ugy  a'  levegő  i s ,  sok  alsóbbrendű,  törté
neti  nemzés (generalio aequivoca)  által  előállott  lények  szüleléshelye  '» 
bölcsője  /iimmerman  szerént.  Brougmann  a'  kórházi  ragályt  is  iilyen 
gyengéd,  a1  levegőben  lebegő  állati  lényekből  állani  mondta. '  Több nagy 
nevű  tudósoknak  ezekkel  atyaíias  tapas/.taiiisi  's  ideáji  esmeretesek.  Leg
közelebb  consil.  Hahnemann  is,  ki  a'  csalékony  dátumok  agylátszó  ere
je  által  elfoglalva,  a'  cholera  ragadós  voltát  szellemmel  '»  tűzzel  oltal
mazza  's  a1  ragályhordást  az  orvosoknak  's  beteggelbánóknak  tulajdo
nítja,  azt  mondja,  hogy  a'  choleraniiasma  hihetőleg  végtelen  finom,  lát
hatlan  ,  élő  lényekből  á l l ,  mellyek  különösen  az  emberre  ragaszkodnak 
's  életét  ellenségeskép  támadják  meg.  Ezen  élő  miasma  megsemmisítésé
re  Hahnemann  egy  pár  csepp  kámforolradékot  ajánl  belsőképen,  vagy 
0  gyanús  idegeneknek  tiszta  kámforspii  itussal  való  IIK  gfecskehdését  kiii
sőképen.  Dr.  Heidler  a'  szénsavanyu  szeszt  ajánlja  ezen  c/.élra,  melly
ben  ugy  mond  minden  állati  élet  kialszik,  mit  az  is  eléggé  bizonyít,  houy 
az  ezen  szesszel  megterhesitett  folyosságok,  mellyeluiek  megrolhadása 
igen  apró  állati  lények  nemzésébeii  á l l ,  soha  sem  romlik  meg.  A'  leg
egyszerűbb,  legártatlanabb  's  legbizonyosabb  szer  a'  betegszobák  tisz
títására,  a'  levegő  gyakori  ujitási,  mellyben  minden  r agá ly ,  még  a'  pes
tis  és  himlőragály  is  elveszti  erejét ;  a1  beteg  ruhájúink  s  bútorainak 
"»  a'  gyanús  helyről  jö t t  embernek  megtisztítására  pedig  a'  tiszta  víz, 
mint  Németországnak  két  nagynevű  tudósa,  Hiifeland  éslíurdaoli,  ajánlják. 

A1  belsőkép  ajánlott  őrszerek  száma  nagy.  Sokan  gyenge  hashaj
tókat  ajánlanak,  igy  prof  Brandeis  a'  tisztított  borkövet;  inasok  minden
féle  gyomorerősítő  szereket ,  keserű  essentiákat  és  elixireket,  érős.  bor
ral  készített  füves  borokat ;  prof.  BischoíF  belsőkép  székfii  vagy  más  il
latos  olajat,  mellyel  különösen  Krans  Antal  hozott  divatba  Hécsben,  kiíl
sőkép  fejér  szurok  ílastroroot;  prof.  Hadina  kénsavauyu  chjnint  fekete 
kávéban.  Dr.  Searle  '3  ő  utána  prof.  Graefe  ohina  förrázatot  valami  f:'
szerszámnial  kávé  helyett,  pálinkával  készített  iiiömfon á/alot  és  borsni, 
az  individutnok  különbkülönbfélesége  szerént.  Mások  a7  kámIVit  külső  e'» 
belsőképen,  igy  dr.  Messersclimidt  a'  Kámforral  v,.íó  füstöléseket;  né
mellyek  Haller  savanyu  elixirjét;  prof.  Eisiier  a'  íaec/.etet;  dr.  W  i
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demann  az  édes  aóspiritnsl  vagy  chlornaphthát;  prof.  Hartknoch  az 
illatos  eczetet ;  udv.  orvos  Wedekind,  az  étető  sósavanyu  kénesőt ,  igen 
sokan  (Sundelin,  Kriigerlian.se.ii,  v.  Hübenthal  's  mások)  a/,  ópiumot, 
Woakoboinikow  muszka orvos  's  ő  manna  prof.  Elsner  a'  földolajat  (Theer); 
némellyek  kUIönbkiilönbféle  izzasztó  szereket ,  illatos  füvekből  főzött  thé
k e t ,  kivált  ha  a'  hasban  valamelly  kedvetlen  érzés  van ,  millyet  az  epi
démia  kitörésénél  sok  helyt  csaknem  minden  érze t t ;  mások,  mint  dr.  Kra
jewszki,  idegingerlü  szereket  ;  dr.  Svidlitz  olajbedörgöléseket;  Krüger
Hansen  hánytató  borkövet,  mások  biirgúndlái  gziirokilastromot  a1  has
r a ;  dr.  Elbel  állandó  vesicatoriumot  vagy  fontanellát  a'  karon;  a1  frank
furti  és  berlini  orvosok  pamutingeket,  a'  lengyelországiak  flanell  öveket; 
dr.  Weudt  selyem  vagy  viaszkos  tafota  vagy  vászon  r u h á t ,  kivált  az or
vosoknak,  mit  prof  Marx  is  ajánl  ;  némellyek  szaglószereket  eczetből,  fa 
vagy  illatos  eczetből ,  coloniai  vízből,,  eczetnaphthából,  chlormészből, 
'sat.  Annesley  örazeriil  china  és  colomhofőzetet  ajánl  Minderer  spi
i  itusával.  Hall  azt  mondja,  hogy  nincs  jobb  őrszer  az  ingerlő  ételeknél, 
kevés  léles  i talnál ,  vagy  a1  mi  jobb  .  tárnics  (gentiana)  t inctnránál;  's 
ezen  tanácslatöt  nálunk  is  igen  sok  orvosok  elfogadták.  Nálunk  imitt  a
mott  az  érvágással  is  őrszerill  éltek  az  orvosok,  nevezetesen  a'  Bánát
ban,  hol  mihelyt  valaki  szédülésről  's  főfájásról  panaszolkodntt,  azonnal 
vérbocsátással  akarták  megelőzni  a1  kifejtendő  nyavalyát.  Ného l ,  mint 
Galitia  határa in ,  nevezetesen  pedig  Kassán,  olly  nagy  volt  a'  nyavalya 
elhárítására  való  készség,  hogy  az  orvosok  az  útszán  is  szájokba  öntöt
ték  az  egészséges  embereknek  's  gyermekeknek  az  őrszeit ,  különösen  pe
dig  a'  magisteriiim  biumiithit  sokaknak  szembetűnő  veszedelmekkel,  a' 
mi  az  orvosok  ellen  való  lázadásra  nyújtott  alkalmat.  Prof.  Harless  mint 
megóvószert  a'  choleraméreg  öldöklő  ereje  ellen  (elhozza  a'  choleru 
beoltását  i s ,  mellyet  azonban  veszedelmes  volta  miatt  ajánlani  nem  mer, 
ellenben  annak  a'  ki  fél  's  kitől  telik,  ajánlja  a'  mentől  magasb  hegye
ken  fekvő  városok  és  falukba  költözést.  Végre  müncheni  prof.  v.  Wal
ther  azt  mondja,  hogy  nincsen  sehol  szabadulás,  hanem  a'  ki  életét  fél
ti,  fusson  Amerikába,  hová  ezen  népveszély  bizonyosan  még  sokáig  nem 
hat ,  a*  mit  azonban  pr.  Harless  nem  hisz,  's  valóban  az  ujságlevelek  sze
rént,  már  egy  pár  hónap  olta  uralkodik  a'  cholera  Penns3lvaniában.  — 
A1  homoeopathia  sem  mulatta  el  őrszereket  ajánlani  a'  cholera  ellen.  Dr, 
Schubert  a'  fejér  hunyor  tincturájából  ajánlott  1—2  a'  dectllion  olva
dékkal  megnedvesített  golyócskákat  bevenni  minden  hét  napban,  i 'gyan 
annyit  's  ugyan  annyi  idő  alatt  ajánlott  venni  consil.  Hahnemann  a1  réz
tincturábol.  Bécsben  igen  sokan  kerek  rézlapocskákat  hordtak  gyom
rok  száján  felakasztva.  Voltak  ezeken  kivül  több  titkos  szerek  (arcanumok) 
is,  mellyeket  vén  asszonyok  's  kurnzsolók  áruigattak  a'  könnyenhirőknek. 
A'  tapasztalás  eléggé  megmutat ta ,  hogy  mind  ezek  az  őrszerek  nem 
csak  hogy  á :  nyavalya  eltartóztatására  képesek  nem  voltak,  hanem  nagy 
részént  erős  nmnkálkorlásik  által  az  organizmusra,  annak  fogékonyságát 
a1  külső  befolyások  iránt  nevelték  ,  's  így  igen  sokaknak  veszedelmet  o
koztak,  azon  kivül  hogy  magokban  véve  is  igen  gyakran  ártottak.  A1  kül
ső  ártalmas  befolyások  's  ennélfogva  a'  cholera  mérge  iránt  való  fogé
konyságot  is  nincs  semmi  szer  melly,  olly  sikeresen  megkisebbítse,  mint 
a ' j ó l  elrandelt  életmód.  Az  idegek  lévén  azon  rés/.ei  a1  testnek,  mellyek
re  a'  cholera  mérge  különösen  hat ,  legfőbb  pont  i t t a '  bátorság  's  ma
gas  lelki  e rő ,  mellynek  csudálatos  ereje  a'  cholera  ideje  alatt  sokszor 
kimutatta  magát.  Peking  a'  cholerától  való  megszabadulását  egyedül  a' 
császár  erős  akaratjának  köszönheti ,  ki  alattvalójihoz  így  szóla  „Ne 
higyjétek,  hogy  a1  n)'avalya  erősebb  volna  mint  t i ;  csak  a1  kislelküek 
halnak  abban  meg" .  Ezen  pillantattól  fogva  mindnyájan  neki  bátorodtak  's 
a1  nyavalya  csakhamar  megszűnt.  A1  léleknek  ezen  felemelkedési',  min
den  lenyomó  indulatok  's  szenvedelmek  kernlése,  vidám  és sok  gond  nélkül 
való  élet,  lelki és  testi  nagy  megszorításoknak,  éjszakázásoknak,  i észégi



CHOLERA  '215 

i.i  italoknak  '• kicsapongásoknak elkerülése , a' mértékletes élet 'a az 
emésztő orgánumok funetiójának puffasztó, hidegitő, forrásra vagy rot
hadásra hajlandó, savanyu, kövér, emészthetetlen eledelekkel való meg i 
nem háboritása, tiszta levegőjű 's egészséges helyen lakás , a' szabad 
levegőben való mindennapi mozgás, 's végre a' meghűlésnek gondos ke < 
1 ülése. legegyszerűbb , ártatlanabb 's hizonyasahb űrszerek a' cholera 
mérgének megtompitására. 

Az, mit prof. Heinroth mond, hogy Goethe ,,szabad pillantá
sának"' (rfcs freien Lebensblichs) vagy a' világos, el nem fogódott gondol
kozásnak hijnnya , mint minden fontos dolgoknál , ugy a' choleránál is 
felette érezhető volt , tökéletes igaz. Az ebből eredt sok rosszaknakegy 
részét már fenébb látók. Itt még a1 cholera gyógymódjáról kell szola
niink. A1 gyakorló orvosi tudománynak bizonytalan alapokon állását, hoz
zál etékeny, változékoi>3''s gyakran egymással ellenkező rendszabásit so
ha sem lehetett inkább tapasztalni, mint a' cholera ideje alatt. Azon igen 
sokféle theoriák, mellyeknek számát csaknem minden orvos— akar .lá
to t t , akar nem látott cholerát — nevelni kívánta, as szeréi t a' mint a* 
általa látott , vagy mások által leirt nyavalyának ez vagy amaz oldalát, 
e/» vagy amaz kitűnő symptomáját fogta fel, °s az ezen nézeten alapított 
kűlönbkűliinbféle, egymással igen sokszor ellenkező gyógymódok, mel
lyek közt mindenik a1 magáét dicsérte legjobban 's nem hagyta helyben 
a' másikét, természetesen igen szembetűnő egyoldalúság 's bizonytalan
ság szülője volt , még pedig mindég a' beteg rovására, mivel ugyan a
zon egy nyavalya olly egymással ellenkező képekben fel nem léphe t , 's 
az,!|ki helytelen képet fogott fel, a 'nyíl sebességgel lefolyó nyavalya el
lni tett hibáját többé csak igen ritka esetekben teheti jóvá. Ha meggon
doljuk , hogy a' cholera , mint a' szomorú tapasztalás bizonyítja, első 
dühében csaknem mindent elragadt ott, hol k i tör t , hogy csak ott volt a' 
szabaduláshoz reménység, hol a' nyavalya dühe szűnni kezdet t , 's szelí
debb bélyeget öltözött magára, hogy ezen időszakban a' legkülönbféle 
gyógymódok magasztaltattak . 's a' betegek a" legellenkezóbb gyógymó
dok mellett meggyógyultak, kételkednünk kell, ha valljon az orvosi uvi
vészség tarthat e' nagy számot az emberiség háládatosságára, 's ha val
lyon a' legtöbb esetekben nem a' gyengébben megtámadt 's egészen meg 
nem bénított jóltévő természet volt e a' szabadító ? noha ezt nagyobb 
része az angol orvosoknak tagadja, de a ' m i t ellenninndhatatlan tapasz
talatok bizonyitnak. Fájdalom , hogy még most is távol látszik lenni a
zori időpont, mellyben az orvosi vélekedések tengere egyirányuságrn 
lépvén, a' cholera gyógymódja is csalhatatlan alapot nyerhetne. Mennyi 
különbség uralkodik az orvosok közt csak pathognomonicus jeleiről is a1 

cholerának, mutatja a' többek közt a ' r iga i orvosok protocolluma. Az 
empiricus, sokszor minden tudományai 's ésszel ellenkező szereknek ma
gasztalása 's javalása végnélkül való. Prof. Marx szerént minden sys
tímáknak ki kell állani a' tüzpróbát ezen nyavalyában (?), 's épen ezen 
örökös próbálgatások, keresések, tapogatásnk, találgatások és habozások 
voltak okai a1 többször, mint nem, szerencsétlen kimeneteleknek 's lesznek 
ezután is. A' legjelesb orvosok, mint Mufeland, Re ide r ' s mások, ő
szinte meg vallják, hogy egy methodust sem esmérnek, melly az orvo
si mivészség Mvánságinak a' cholerára nézve megfelelne, 's prof. Har
less sajnálkozva hozza fel , hogy a' sok egymással el lenkező, öszvevis
sza próbálgatott gyógymódokból nem lehet ezen fontos nyavalyára nézve 
termékeny resultatumot hozni le, hogy épen e' miatt számtalanok az orvos 
próbatételek áldozatjai , niellyek az orvosi tudományba való bizodalmat 
nagyon megcsökkentik. — Egyébiránt a' cholera gyógyításában az orvo
soknak rendszerént bárom fóczéljok (indicatiójok) szokott lenni : 1) hogy 
nz ideg és véredéuyrendszer külkörében fperipheriájában) lesüllyedt 
élctmunkásságot felemeljék , 's a1 bőrrendszer functiójit helyre állittsák 
2) hogy a' megbomlott vérforgást normális lenbe hozzák; 3) hogy a' 
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belekben  ragy  is  a'  ganglionok  rendszerében  renden  (ul  felemelkedett  srn
sibilitast  eltávoztassák,  's  a'  görcsöket  lecsendesítsék.  Ezen  kiiiil  meg 
vannak  más  kisebb  rendít  iiulicátiójik  is.  a'  symptomáknak  kiilönbkülönli
félesége  szerént.  Az  első  indicátiúnak  különösen  a'  börmeleget  gerjesztő 
szerek  felelnek  még,  's  ezek  közt  fő  helyen  áll  a1  külső  meleg ,  melly 
a'  bör  edényeinek  görcsös  öszvebuzódásat  feloldván,  's  ez  által  a'  vér
forgást  helyreáll i tván,  a'  legtöbb  esetekben,  minden  más  segédszerek nél
kül  megfelelt  az  óhajtott  ezélnak.  E 'végre  a 'be teg  meleg  ágyba  teletik, 
's  kivévén  fejét  mennél  melegebb  takarókkal  betakartatik,  lábaihoz  me
leg  téglák  vagy  forró  vizzel  tele  korsók,  gyomrára  's  hasára  mennél  me
legebb  ruhák  rakatnak,  lábai  's  karjai  meleg  ruhákkal  dörgöltetnek  a' 
takaró  alatt;  belsőkép  meleg viz  vagy meleg  theák  adatnak  neki  mind  addig, 
mig  izzadásba  nem  j ö t t ,  mii  csendes  álom  szokott  követni.  Ezen  egy
szerű  mód  által  Magyaroszagban  legtöbb  betegek  meggyógyultak  a'  nya
valya  kisebb  grádusából.  Ott,  hol  a'  nyavalya  nagyobb  mértékre  lépett 
a'  meleg  ferdük,  különösen  pedig  a'  gőzferdők  többnyire  jóltévő  siker
rel  használtattak  mind  nálunk,  mind  Muszkaországban,  hol  azokat  a' 
legjelesb  orvosok  nem  győzték  eléggé  magasztalni.  Legjobb,  ha  azok 
tiszta  vízből',  minden  hozzátétel  nélkül  készültek,  de  a'  mit  ritkán  tettek 
az  orvosok,  mindég  többet  várván  a 'keverékektől .  Némelly  muszka  orvo
sok  a'  forró  hamuferdőt,  mások  az  eczetgőzzel  való  porolásokat  aján
lo t t ák ,  's  legközelebb  Herberger  az  eczettel  való  mosásokat,  Tilesius  kü
lönösen  a'  lugferdőket  ajánlja  és  magasztalja.  Egyébiránt  a'  meleg  fer
dőknek  Anüesley,  Ranken,  Chalmers  's mások  ellene  vannak,  's  Graefe sem 
ajánlja  azokat.  Harless  a1  kirátyvizből  cainált  c/.ombferdőket  ajánlja  Scott 
és  Johnson  methodusa  szérént,  mint mind  a'  bör,  mind  a1  vér,  mind  az  epe 
rendszerre  hatalmas  behatása  szert.  A'  meleg  ruhákkal ,  flanellal,  kefé
vel  való  száraz  dörgöléseknek  ,  kámforspiritussal  való  mosásoknak  igen 
jóltévő  hasznai  voltak.  A'  bedörgölésre  igen  sokféle  spirituostis  folyós
gígokat  V  ingerlő  kenőcsöket  ajánlottak.  Ezek  közt  legnagyobb  divatban 
volt  a'  víssnitzi  Zsidók  tfneturája,  melly  erős  boriéiból,  kámforból,  mus
tármagból ,  borsból  ,  körösbogáiból  és  fokhagymából  ál lot t ,  mellyel  240 
közül  csak  2  holt  m e g ,  de  melly  nálunk  's  másutt  is  a'  bőrt  felmarván 
a'*  ezélnak  meg  nem  felelt.  Nálunk  a'  fokhagymás  v.igy  kámforos  pálin
ka  vagy  eczet  sokkal  többet  tett .  Ezen  classiíba  tartoznak  a'  bőringer
lő  és  veresitő  szerek  i s ,  mellyek  sokszor  elleningereik  által  j'Ó't  tehet
nek^  Hlyek  a'  körösbogárflastrom,  nmstártészta  akar  magában,  akar pe
dig]  tormával  és  paprikával  vagy  veres  hagymával  és  fekete  szappannal 
erősítve.  Indiában  a'  gyomor  és  felhas  táját  sarétromsavannyal  kenték 
b e ,  hólyagluizás  véget,  vagy  Scot t ,  Kinnis  \s  Taylor  ajánlása  szerént 
só'savamíyal  vegyítették  a z t ;  azonban  Annesley  szerént  nem  hólyagot 
hanem  csak  fájdalmas  sebeket  nemz  ez.  Sokun  ajánlják  az  égető  szere
ket  is ,  különösen  a'  tűzés  vasat,  kivált  a'  torpornak  nagy  mértékében. 
Dr.  Mayor  (Eansanneban)  a1  forró  vizbeh  megmelegített  tüzes  kalapá
csot ajánlja  a1  fel és  alhasra;  's  a'  hátgeréncz  oldalaira  egynéhányszor  ' /a  —'• 
1  miniitáig  tenni.  Ezt  ajánlja  stáWrvós  HofTmun  is.  Dr.  Hertz  ,  Konisgs
bergben  á'  gyomor  szájára,  'mások  a'  ta lpra ,  bokákra,  lábikrákra  vagy 
ezombokra,  dr.  Bock  és  Frank  urak  a'  főre  tüzes  vasat  ajánlanak  tétet
ni.  Vannak,  kik  a'  moxát  dicsérik;  mások  alkohol  égetést  ajánlanak  a1 

gyomorszáján.  Dr.  Abendroth  tudósítása  szerént  Odessából  a'  hideg  lá
baknak  forró  vizzel  ínegöntése  sokszor  használt.  Creuzer  a'  has  megön
tését  ajánlja  azzal.  R a n g ,  Piipürew  és  Hufeland  urak  a'  hasra,  ezombra 
és  karokra  s zá r az ,  mások  a'  hátgerenezre  véres  köppölyöket  ajánlnak 
tétetni  az  első  indicatio  elérésére.  Bock  és  Frank  lipsiai  orvos  urak 
Varsóban  még  a'  szívbe  való  tőszurást  faonpuncturát)  is  megpróbálták,  de 
legtöbb jót  láttak  a'  minden  10—15  minutában  poharakkal  adott  forró  víz
től.  Az  eddig  előszámlált  szerek  közvetetlenUl  ingerlik  a'  bőr t ,  's  ezek
nek  ellenébe  áll  n1  hideg  v i z ,  melly  közvetve  hozza  ingerlésbe  a'  bór
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rendszert  *s  ébreszti  fel  aimuk  functiójit.  Már  Cclsus  és  Aretaeus  is  aján
lották  azt.  Az  ujabb  időben  sok  orvosok  által  mint  hatalmas  és  csudás 
erejű  szer  ajánltatik  az  a'  cholerában  ,  a'  mit  a'  nálunk  's  a'  külfödön 
tett  tapasztalások  is  bizonyilnak.  Dr.  Gravier  sok  nevezetes  tapasztala
tokat  gyűjtött  Pondicheryben  a'  hideg  viz  hasznáról  a!  cholerában.  Egy 
beteg  kínzó  szomj nságában  beleugrott  egy  vizes  hordóba  jól  lakott  vízzel, 
's  ájultan  vonatott,  ki  de  utána  11  óráig  aludván,  meggyógyult.  Timtsen
k o ,  muszka  orvos,  tudósítása  szerént  Sallicuban,  a'  Caspium  tenger  mel
lett,  12  ember  csupán  a'  hideg  vízzel  való  öntözések  "s  dörgölések  által 
szabadult  meg.  Tauris ,  S i rwan ,  B a k u ,  Ispahau  's  más  persiai  és 
muszka  városokban,  végig  öntözik  a'  betegeket  hideg  vízzel ,  vagy  abba 
bele  mártják,  jól  megdörgölik  és  dagasztják,  's  akkor  meleg  ágyba  té 
vén ,  meleg  théket  adnak  nekie,  mint  Fraser,  Seidlitz,  Cormiek  s  má
sok  beszélik,  a'  legjobb  sikerrel.  Sok  betegek  nálunk  is  belösztöneiktől 
vitetve  ,  rocska  vizeket  meg  ittak  's  meggyógyultak  ,  's  Bécsben  is  jó 
kimenetellel  használták  a'  legtcrhesebb  choleraesetekbeu  a'  jeges  vízbe 
mártott  spongyiával  való  dörgölést,  jeges  borongatásokat  a'  fóré  's  sziv
gödörre  ,  belsőkép  6—8  gran  nehézségű  jégdarabokat ,  vagy  2—3  kanál 
jeges  vizet ,  's  mikor  a'  beteg  fogai  a'  hideg  miatt  vaczogtak,  meleg  ágy
ba  tették^  dörgölték,  's  igy  meleg  izzadásba  hozták.  Néhány  esetben 
fagylaltat  is  haszonnal  adtak.  A'  hideg  viznek  legnagyobb  dicsérője  prof. 
Oertel,  ki  mint  sok  más  nyavalyákat ,  ugy  az  indiai  cholerát  is  egye
dül  ezzel  mondja  gyógyitbatónak  lenni.  Mind  ez  azonban  csak  az  első 
stádiumára  illik  a'  cholerának,  később  's  kivált  ott,  hol  már  más  szerek 
által  á'  beteg  meleg  izzadásba  hozatott ,  a'  hideg  viz  i ta la ,  hirtelen  ha
lált  okoz  ,  mint  ez  nálunk  is  igen  sokszor  történt.  —  A'  második  indi
catio  beíöltésére  legfőbb  szer  az  érvágás ,  mellyel  a'  nyavalya  kezdeté
ben  ,  minekelőtte  a'  görcsük  mutatkoznának,  sok  orvosok  égig  magasztal
n a k ,  részént  hogy  a'  vérnek  a'  nemesb  részekre  való  tódulását  elhárít
sák  ,  részént  hogy  a'  nagyobb  edényekben  fenakadt  vért  mozgásba  hoz
zák :  's  a'  killkörre  vezessék.  Az  angol  orvosuk,  ezen  nagy  vampyrok, 
mint  sok  más  nyavalyákban,  itt  is  vesztegetve  bánnak  az  emberi  test  ezen 
nemes  nedvével.  Corbyn  és  Jameson  rendszerént  1—2  fontot  ajánlanak [le
csapolni  minden  choleraesetbeh,  's  annak  minden  stádiumában,  sőt  ha 
a'  görcsök  nem  Szűnnének  2—3  óra  múlva,  ezt  ugyan  annyi  mennyiség
ben,  a ' m i  több  még  harmadikszor  ,  negyedikszer  is  ismételni  javalják, 
's  ezt  azért ,  mond  Jameson,  mivel  a 'holt testben  az  egész  bélcsatornát 
gyuládra  találták  ,  (bizonyosan  a'  szörnj  ü  mennyiségben  beadott  ealomel 
következésében).  Ez  a'  nagy'  vérszopó,  sokszor  12  óra  alatt  5—8'font 
vért  is  lecsapolt  a'  betegből.  Ugyan  ezt  tették  csak  nem  minden  indiai 
angol  és  franczla  orvosok,  Johnson,  Adain  ,  Annesley,  W h y t é ,  Kenne
dy,  Negrin,  Lesson  "s  mások,  ellen  nem  állván  azon  sok  szomarn  tapasz
talás,  hogy  az  érvágás  után  hirtelen  megholtak  a1  betegek,  's  inkább 
más  képzelt  oknak  tulajdonítván  ezt.  A'  muszka  orvosoknak  nagy  része, 
követte  Corbyn  és  Jameson  inethodusát,  's  a'  pctersburgi  orvosi  tanács 
is  rendelte  az  érvágásokat,  a1  mit  azonban  a7  moszkaui  orvosok  egy  r é 
sze  nem  kövelett.  Ezek  közt  Loder  különösen  ellene  van  az  érvágások
nak.  Mennyi  sok  áldozati  voltak  ezen  csupa  theorián  épül t ,  's  ennél
fogva  menthetetlen  vampyrismusnak,  kivált  a'  vele  öszvekotött  gyógy
móddal,  a1  szörnyű  mennyiségű  calomeilel  és  ópiummal  mutatja  a'  cho
lerá  története.  Mind  Lengyel  mind  Magyarországban  nagy  része  az 
orvosoknak  ön  tapasztalásaik  titán  riem  csak  szükségtelennek,  de  a'  leg
több  esetekben  károsnak  találta  az  érvágást ,  Y  Németországbán  is  sok 
nagy  nevű  orvosok,  mint  Ilufeland  ,  Keinfeldt,  Krüger  Hansen  's  mások 
hasonló  értelemben  vannak,  noha  vannak  'annak  sok  óltalmazóji  is.  Boek 
és  Frank  dr.  urak,  kik  a*  legkétségbeesettebb  gyógyszereket  sem  hagy
ták  Varsóban  prőhálatlanul, '  még  a'  rerőérmetszéssel  is  próbát  tettek. 
A*  cholerának  lefolyása  's  egész  k é p e ,  sőt  a'  különben  csalékony  holt
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testbontások  ,  valamint  mái  részről  a'  legszerencsésb  gyógyításuk  két
séj;kivül  valóvá  tesz ik ,  hogy  itt  á'  gyuladás  csak  az  orvosok  fejében volt, 
's  hogy  itt  csupa  vértódulásokról  lehet  szó ,  mellyeknek  a'  minden  erőt 
kimerítő  érvágás  nem  orvossága,  mivel  azok  csak  következetei  egy  más 
oknak,  t.  i.  az  idegszenvedésnek;  honnan  az  érvágásnak  soha  és  semmi 
esetben  helye  nem  lehet.  Az  érvágással  még  nem  elégedtek  meg  az  an
gol  orvosok,  hanem  pioczákat  is  sokszor  bőven  raktak  fel  ,  különösen 
Annesley  ki  30—50—60  pióczit  is  felrakat  a'  hasra,  melyre  vágj'  főre, 
's  ezt  teszik  Bjotissais  tanítványi  is  Gravier ,  Geoffroy  's  mások,  kik 
—  mint  egykor  Biolanus  —  gyomorgyuladásnak  tartják  a'  cholerát.  Azok 
kik  chemiai  szempontból  menvén  k i ,  a1  cliolera  létalapját  a1  vérben,  an
nak  különös  megváltozásában,  megsiírüdésében  ,  vagy  rendentuli  Bzenes 
voltában  keresik  (Jáhnichen,  Herniann,  Grohmann  's  mások)  részént  a' 
megfogyatkozott  savanytárgy  kipótlására,  részént  a ' gyomor  és  belek 
rendentuli  ingerlékenysége  mérséklésére  a'  savanyakat  ajánlják  ,  neve
zetesen  a'  salétromsavanyat  Macgregor ,  Annesley,  Kerandren  ,  különö
sen  pedig  Cristoph  Bowes  és  Thomas  H o p e ,  kik  számos  esztendők  olta 
szerencsés  sikerrel  adták  azt  ópiummal  öszvekötve  Keletindiában  a1  vér
has  és  cholera  ellen.  ,  Még  több  dicsérőji  vannak  Európában  az  alkohol
lal  öszvekötött  kénsavanynak  vagy  Haller  savanyu  elixirének,  's  prof. 
Jlarless  is  igen  sokat  vár  a t tó l ,  noha  ennél  még  többet  tart  a'  phosphor
•avanyról. — A' harmadik gyógyczél e lé résére , t. i., a' fájdalom és 
görcs csendesí tésre ajánlott szerek száma legnagyobb. A' gyomor nagy 
ingerlékenységének lecsilapitására, 's a' hányás megszüntetésére sokan 
a' szénsavanyn magnesiát rendelik , mellyet Ainslie specificumnak mond, 
de Campbell gyaláz. Sokan az európai orvosok közül i s , nevezetesen 
a' rigai orvosok, szeretnek azzal a' cholera ellen élni , de Wedekind és 
ITarless annak a 'szénsavanyu széksót és széns. biizsót is elejébe teszik. 
Corbyn a' kénsavanyu magnesiát, Corwell a' neutrális sarakat ajánl
ják . — Sokan adták a' potio Riveriit nálunk is , mellyet a' muszka 
orvosok annyira dicsérnek. A' fenébb emlitelt czél elérésére sokan nyál
k á s , sóslisztes és kocsonyás szereket is ajánlnak italul, nevezetesen ár
pi r i skása  , sago, vagy salepfőzetet. A' most fejt tejet még a' leg
veszedelmesb cholera esetekben is varázsmuukásságunak lenni mondják 
a1 rigai orvosok közönséges ital gyanánt , a' tyúklevest Sydenham után, 
mások a' kocsonyaolvadékot kenyérfózettel ajánlották. Legnagyobb r é 
sze azonban az orvosoknak görcscsennjesitő aromaticus fiiönteteket ren
delt italul. Ezek közt legnagyobb divatban vol takV méh es székfil ná
lunk, a1 fodor és borsos menta másu t t , mellyek mind kámfornemU tar
talmúak. Ide tartozik egy nem rég esmeretes keletindiai 's jó reményfoki 
plánta, a1 diosma crenata ( E . ) is, mellynek kámfornemU olaj tartalmú 
leveleit az indiai orvosok nagyon magasztalják a' cholerában, 's Euró
pában is különösen a' rigai orvosok (dr. Müller 's mások) igen jóltévő 
erejűnek mondják azt. Ajánlja Tilesius is. A' leghíresebb 's legnagyobb 
divatban lévő szerek a' gyomor és belek nagy sensibilitasáhak 's görcsök
nek eltávoztatására a' calomel és az ópium, mellyeket rendszerént egy
mással öszvekötve szoktak nyújtani. Az egyiktől várták a'jelenlévő gyu
ladás legyőzését 's az elválasztó orgánumok megbomlott functiójának 
rendbehozását , a' másiktól a' görcsök lecsilapitását. Az ópium a' cho
lerának kóborló nemében is Willistől és Sydenhamtól fogva sacra an
chorájok az orvosoknak, 's az indiai cholerában sokan mint specificumot 
vagy legalább mint hasonlíthatatlan szert ugy nézik azt. Az indiai or
vosok szörnyű nagyságú dosisokhan adják azt betegeiknek, 60—80 sőt 
néha száz csepp Eaudannm liquid. pro dosi , pálinkában vagy más léles 
i ta lban, 's ezt minden 10 minuta , fél vagy egy óra mnlva ismételik. 
Csaknem hihetet len, a' mit ezen tekintetben különösen Jameson, Ran
ken, Corbyn, Eloyd 's mások tettek. Boyle'egy esetben, hol a' beteg már 
250 esepp opiumtincturát é« 100 gran calomelt (!!) vett be egy óra a
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latt  's  jobban  nem  lett,  ke't  könting  oplumtincturát  adott  be  kristélyben 
's  mcgszabadilá  a'  beteget  (<).  Sokan  Corbyn  és  Jameson  methodusa 
s/.éréiií  a/,  ópiumot  mindég  calomellel  adják  ,  a'  mi  meleg  ferdékkel  és 
liu/.ó  flastromokkal  öszvekölve  Keletindiában  jót  tenni  mondatik.  Musz
kaországban  sok  orvosok  követték  az  indiai  orvosok  eszetlen,  megmérge
sitő  methodusát,  nevezetesen  Sokolow  e's  Somolow.  Azonban  nagy  ré
sze  a'  muszka,  lengyel  e's  burkus  orvosoknak,  az  ópiumot  a'  tett  próbaté
telek  után  mint  az  agyvelőre  's  idegrendszerre  ne'zve  ártalmas  szert  kár
hoztat ták,  '8  annak  nagy  dosisai  nálunk  sem  találtak  követőket ,  de  an
nál  többeket  a'  kis  dosisok.  Némellyek  használták  a'  morphiuniot  is 
mellyel  Harless  és  Marx  ajánlanak.  Dr.  Hertz,  ki  a'  cholera  gyógyítá
sában  minden  belső  szereket  számkivetni  kirán  ,  az  ópiumot  is  csak  kül
sőke'p  ajánlja.  A'  calomel,  kivált  nagy  dosisokban  ,  minden  európai  or
vosok  tapasztalásai  szerént  ártalmasnak  találtatott  a'  most  uralkodó cho
lerában  ,  a'  honnan  azt  igen  kevesen  rendelte'k  betegeiknek.  Némellyek 
a'  kénesőnemek  bedörgölését  ajánlják,  különösen  Adam  e's  Miiller.  W e 
dekind  a'  sublimatnak  nagy  kedvelője  ezt  ajánlja  bedörgöltetni  bals.  vi
tae  Hoffmannival  a'  gyomortájba  's  nagyon  sokat  igér  magának  az az
zal  készített  ferdőktől.  Ezeknél  nagyobb  névre  kapott  Európában  a 'var
sói  dr.  Leo  által  ajánlott  magisterium  bismuthi,  mellyet  ő  specificum 
gyanánt  hirdetett  ki  a'  cholera  ellen.  Azonban  Lengyelországon  kivül 
mindenütt  rosszul  ütött  azzal  a'  próba  ki.  Galitiában  száz  beteg  közül 
alig  szabadult  meg  egy ;  de  sehol  sem  hagyott  az  olly  szomorú  emléke
zetet  maga  u tán ,  mint  Magyarországon,  hol  az  azzal  való  gyógyításnak 
s/.ámnélkül  való  áldozatjai  voltak,  *s  hol  az  az  elzárásokon  kivül  legtöbbet 
tett  a'  lelkek  elkéseritése  's  az  indulatok  felingerlésére  és  dnlóngásira. 
—  A'  görcsök  lecsendesitésére  próbát  tettek  némellyek  a1  kéksavannyal 
hyoscyamussal  ,  nux  vomicával,  ignáczbabbal  (dr.  Henschelj,  castoreum
mal ^  czinkmésszel  'sat .  Ezeknek  munkálatit  sótalan  husiéból ,  kemé
nyítővel,  tojás  sárgájával  's  ópiummal  készült  kristélyekkel  mozdították 
e l ő ,  mellyeket  a'  kimeritő  hasmenések  ellen  sokan  dicsértek.  A'  legfé
nyesebb  következettel  adatott  minden  addig  elmondott  szerek  közt  a' 
görcs  lecsendesitésére,  következéskép  a'  cholera  létalapjának  megsemmisí
tésére,  az  ipecacuanba  részént  magában,  részént ópiummal  öszvekötre (pulr. 
Dovert),  noha  dr.  Harless  nagyon  kétkedik  annak  cholera  ellenes  erejében  's 
mint  hánytatót  épen  nem  hagyja  helyben.  Azonban  azonkívül,  hogy  ná
lunk  ezen  szer  a'  patikai  szere t  közt  ellenmondhatatlannl  leetöbb  be
teget  meggyógyított,  tapasztalták  annak  jóltévő  erejét  a'  külföldi  orvo
sok  is.  Dr.  Abendroth  szerént  Odessában,  dr.  Müíler  szerént  Rigában, 
dr.  Reider  szerént  Bécsben  az  ipecacuanha  mint  hánytató  szer,  de  kis  do
sisban  is (doni refrneta),  dicső  szolgálatot  tett  a'  cholera  gyógyításában. 
Az  asiai  orvosok  közül  is  többen  általányai  specificumnak  tartják  azt.  Né
melly  orvosok  (dr.  Rehmann,  dr.  Hier lander ,  dr.  Schubert  'sat.)  a'  hány
tató  borkövet  is  ajánlják  mint  hányta tó t ,  de  a1  mit  igen  kevesen  követ
nek.  A'  gyógyszerek'  itt  előterjesztett  seregéhe*  tartoznak  az  idegekre 
ható  erejeknél  fogva  az  ingerlő  szerek  ,  mellyekkel  a'  cholera  gyógyítá
sában  gyakran  élnek  az  orvosok.  Ezek  közt  az  aether  phosphoratus  dr. 
Gottelnek  főszere.  A'  valeriána,  a rn ica ,  se rpe i ta r ia ,  'angel ica ,  mo
schus  sokaknak  kedvelt  szereik.  Legnagyobb  nevezetességű  's  legfonto
sabb  azonban  a'  cholera  gyógyításában  az  u.  n.  ingerlő  szerek  közt  a' 
kámfor,  meliyet  dr.  Hahnemann  mint  specificumnt  dicsér,  de  a1  mellyet 
sok  mások  is  magasztalnak.  Dr.  Síi  ebei  a'  cholera  eyógyitására  kámfort 
ajánl  kristélyekhen,  mustártésztát  és  ferdőket.  Dr.  Pupke  szerént  a' gnm
binneni  kerületben  minden  szerek  közt  leekedvezóbh  sikerrel  adatott  a' 
kámfor.  Dr.  Mayer  igen  szerencsés  sikerrel  használta  azt  Galitiában.  A1 

derék  Reider  sok  betegeket  megszabadított  Hahnemann  tanácsa  szerént 
kámforspiritiissal  ,  noha  azt  nem  tisztán  követvén  ,  többen  a1  tulingerlés 
által  ideghideglelésbe  estek  ;  de  más  részről  nem  kell azt  sem  feledni, 
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hogy  a'  cholerának  nálunk  uralkodott  formájára  a'  kámfor  csak  ritka  ese
tekben  illett.  Mind  e'  mellett  is  nálunk  az  ipecacuanhán  kiyttl  legtöbb 
jót  tett  a'  kámfor,  mellyet  falukon  pálinkában  vagy  eczetben  rendeltek 
betegeiknek  orvosaink,  noha  Harless  csupa  elmés  theoriájánál  fogva  an
nak  igen  kis  kört  szab  ki  a'  cholera  gyógyításában.  Valóban  csak  a'  kám
forral  való  nagy  atyaflságának  köszönheti  a'  dr.  Tierney  által  ajánlott  ca
jeputolaj  is  olly  hathatós  erejét  a'  cholera  el len,  hogy,  mint  egy  angol 
hadi  tiszt  bizonyítja,  Madrasban  száz  azzal  gyógyított  beteg  közül  csak 
egy  holt  meg.  Dr.  üt trr  's  Harless  is  a'  drága  cajeputolaj  helyett  az 
olcsó  terpentinolajat  ajánlják,  mellyet  Percival ,  Phil ipps,  Latham  és 
Brooke  angol  orvosok  esmertettek  meg  közelebbről.  Vannak  még  az  itt 
előszámláltakon  kívül  sok  más  gyógyszerek  .  mellyek  a'  cholera  ellen 
ajánltatnak.  Prof.  Sachs  's  mások,  kik  a'  cholerát  á larezos,  gonoszfajn 
váltó  hideglelésnek  tart ják,  a'  chinaalkaloidokat  's  annak  savait  ajánlják 
ópiummal.  Azonban  dr.  Grohmann  ezt  a'  theoriát  tagadja  's  azt  állítja, 
hogy  a1  chininnel  minden  haszon  nélkül  tet t  próbákat,  's  Harless  tudomá
nyosan  megmutatja,  hogy  a'  chinin  és  cinchonin  nem  lehet  jó  a'  chole
r ában ,  de  annál  hasznosabb  az  utócurában.  Muszkaországban  a'  Searle 
és  Short  által  javalott  konyhasóval,  melly  az  Indusoknak  házi  szerek  ,  töb
ben  tettek  próbákat ,  nevezetesen  dr.  Isenbeck  stáborvos,  és  prof.  Ockel 
Petersburgban,  plly  szerencsés  s ikerrel ,  hogy  50  beteg  közül  csak  egy 
holt  meg.  Dr.  Burdach  a'  fekete  ürmöt  mint  speciíicumot  ajánlja.  Dr
Gehka  a'  nyír  és  égerfa  leveleit  ajánlja  száraz  ferdének,  melly  által  mint 
a'  Muszkák  és  Scandinariaiak  példája  bizonyítja,  leghamarabb  izzadásba 
lehet  a'  testet  hozni.  —  A'  homoeopathia  is  elejébe  terjeszté  publicu
mának  a'  közös  ellenség  ellen  való  gyógyszereit.  Dr.  Schulbert  négy 
szert  ajánl  az  ellen  ,  mellyek  az  ipecacuanha,  chamomilla  ,  veratruni 
és  arsenicum.  A'  két  első  a'  könnyebb,  a'  két  utolsó  a'  nehezebb  ese
tekben  használható.  A'  cholerát  már  Hipprocrates  is  veratruni  album
mal  (fejér  hunyorai)  gyógyí tot ta ,  '»  ezt  ajánlotta  Gallenús  is,  mint  olly 
szert,  melly  az  egészégesekben  egészen  a'  cholerához  hasonló  nyavalyát 
hoz  elő.  Milly  szerencsés  sikerrel  adatott  az  első  mind  nálunk,  mind  a' 
külföldön  az  orvosok  által,  ha  szinte  nem  a'  homoeopathia  előiratja  sze
rént  i s ,  már  fenébb  látók.  Nok  hasznot  tett  a'  második  is  az  egyszerűbb 
házi  orvoslásokban,  ha  azzal  az  orvoskudók  vissza  nem  éltek.  Egyébiránt 
a'  homoeopathia  rendszabási  szerént  legnagyobb  kiterjedésben  gyógyí
tott  nálunk  publicumától  emberszeretőleg  segittetve  dr.  Bakody,  Győr
b e n ,  kinek  215  betege  közül  csak  8  holt  meg,  de  a'  kik  halálokat  ré
szént  a ' m á r  végpontján  lévő  nyavalyának,  részént  s/.ófogadatlanságok
nak  köszönhetik;  voltak  ellenben  a'  meggyógyultak  közt  14en  ollyak,  kik 
a'  rendszerént  való  gyógymóddal  sikeretlenül  gyógyíttatván,  már  a'  har
madik  stádiumban  voltak.  Az  általa  használt  szerek  az  ipecacuanha, 
ve ra t run i ,  i up rum,  chamomilla,  cicuta  és  lauiooerasus  voltak.  Dr. 
Hahnemann  a'  kámfort  ajánlá  külső  és  belsőképen  a1 cholera  első  stádiu
mában,  de  voltak  példák  a'  Báná tban ,  hol  az  az  utolsó  stádiumban  is 
hasonlíthatatlan  sikerrel  adatott.  I t t  a3  cuprumot  ajánlá  Hhanemann, 
a1  ne  tán  kifejtődött  ideghideglelés  ellen  pedig  a'  biyoniát  és  r h u s  t o 
xicodendront.  —  Nem  hevertek  az  orvoskodó  vénasszonyok,  kuruzsolók, 
's  javasok  sem,  kik  könnyenhivó  publ;cuniok  erszényéből  sok  pénzt  kicsa'
tak  pseppeikért ,  tincturájokért,  kenőcseikért  's  flastromaikért.  Né
metországban  leghíresebbek  voltak  Hamann  cseppei.  —  Dicsérve  kell 
említenünk  uri  asszonyságinknak,  papjainknak  's  egyéb  Iaicusainknak 
emberszerető  munkálkodásait  's  megvallanunk,  hogy  ők  egyszerű  sze
re ikkel ,  a'  külső  meleggel,  az  izzadást  előmozdító  |meleg  öntetekkel,  a1 

tagoknak vagy  szárazon,  vagy  eczettel,  vagy  kámforos  pálinkával való  nor
gölésével  ,  miket  már  ama'  hajdani  nagy  orvos  Aretaeus  is  ajánlott,  a' 
legnehezebb  esetekben  pedig  gőzferdőjiükel  felette  sok  jót  tettek.  Való
ban  mint  több  jeles  és  részrehajlallan  oreósok  megesmérik,  a1  rholeragyó

\ 
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gyitásában  a'  legegyszerűbb szerektől  legtöbbet  lehet  várni.  Mi csekély érté
kűek  az  orvosoknak  szám  nélkül  való  theoríájik,  mihelyt  az  élet  próba
körére  j u t n a k ,  szomorúan  tapasztalok  a'  cholera  ideje  alatt.  Prof.  Am
inőn  jeles  munkájának  csaknem  «/3  részét  a'  cholera  ellen  ajánlott  ő r és 
gyógyszerek  receptéi  teszik,  's  még  is  mi  felette  csekély  volt  az  orvosi 
tudomány  dicsűsége  minden  megszorításai  ,  feláldozásai  's  igyekezetei 
mellett  is!  Főoka  ennek  valóban  nem  e g y é b ,  hanem  hogy  az  orvosok 
nagy  része  az  értelmet  az  érzékektől  rendszelént  elválasztják  ,  's  hogy 
amannak  kedvezvén,  mindég  az  esmeretlen  ,  belső  okot  keres ik ,  mel
lyen  gyógymódjukat  alapítsák.  A'  cholera  létalapja  mindég  ugyan  azon 
egy  marad,  's  azon  sokféle  formák,  mcllyekben  a'  nyavalya  mutatko
zik,  a'leggyengébb  cholerinetől  fogva  a'  legerősebb  cholera  exquisita 
vagy  connrmatáig,  mind  ugjan  azon  egy  főképnek  módosításai  's  ár
nyékolatjai,  mellyek  közt  határt  vonni  nem  lehet ,  's  mellyeknek  meg
győzésére  ogy  két  jól  választott  szer,  egy  két  egyszeri!  rendszabáí  mindég 
elegendő.  Minden  a'  hamar  segedelemtől  függ.  Egy  óra  elvesztése —  igy 
szól  Annesley  —  egy  élet  elvesztése.  A'  ki  még  életerővel  bir  's  a' 
drága  időt  el  nem  mulasztja,  ezen  rilágháboritó  fojtó  angyal  maitalékja 
nem  lehet, A. Balogh Fái. 

C H O I , J A M B U S ,  sánta  jambus ,  másképen  scazon,  vagy  Hipponax 
verse ,  mivel  Ephesusi  Hipponax  gunyköltő  élt  vele,  vagy  épen  az  is  kez
dette.  Ezen  jambusos  sántáló  versrend  tulajdonképen  olly  hatos  jambus, 
mellynek  utolsó  v.  hatodik  czikkje  (rendszerént  lába)  a'  várt  jambus 
helyett  trochaeussal  vagy  spondeussal  tűnik  elő  's  az  által  az  olvasó  érzé
se  meghökken  és  mintegy  sánta  ugrást  teszen.  Catullusnál  az  első  's  har
madik  czikk  jambus  helyett  spondeust  is  elfogad.  Ekképen  a'  kimérés 
igy  lehet: 

o  ».  Ü  — o  _  u  !—  e  _  o* 

P.  o.  Catullusnál: 
O quid lolulit est beatius curii: 

Virágnál: 
Scázon,  szerettem  Scázonom,  kemény  vágást, 
Oh  csak  keményt  tégy  ra j ta :  hasson  el  csontig. 

Mivel  ezen  rersrend  komolyan  indul  meg ,  végepedig  visszabillen,  érez
hető  azzal  hirtelenébe  furcsa  lejtésűvé  változása.  Gúnyra  ennél  fogva 
igen  alkalmatos,  ha  vigyáz  a'  költő  's  elől  csendesen  bocsátja  nyájas 
szavát,  végén  pedig  mintegy  váratlanul  csíp  a'  fulánk.  (L. „Zimmer
mann, Dramaturg. Blátteríl  Nro  8.) Diibrcntei Gábor. 

C H O R U  (francz.  plain  chant ,  kevesbbé  helyesen  plein  chant), 
olly  melódia,  melly  szerént  az  egyházi  énekek  a'  közönséges  isteni  tisz
teletnél  az  egész  község  által  énekeltetnek,  's  meiJy  csupa  lassan  moz
gó  melódiái  főkottákból  áll.  Ez  által  a'  choral  komoly  és  méltóságos 
charactert  nyer,  mellyel  a1  szivet  buzgó  érzetekre  gerjeszti.  C h o r a l  ma
gát  a'  timplomi  éneket  is  teszi. J. 

C H O R E G R A P H I A  (tánezrajz) ,  ujabb  idők  találmánya,  melly  sze
rént  a'  táncz  bizonyos  jelek  által,  ugy  mint az  ének  kották  által,  ábrázol
tatik.  Leírja  ez  minden  tánezosnak  útját  (figura,  fordulat ) ,  az  útnak 
minden  szakaszait,  mellyek  minden  tactushoz  vagy  ennek  részeihez  tar
toznak;  mit  kelljen  t.  i.  minden  időre,  minden  kottára  tenni ,  a1  lábnak, 
karnak,  deréknak  állását,  a'  lépés  nélkül  vagy  azzal  teendő  mozgásokat. 
E'  felett  még  a'  sebességet  is  minden  mozgásnál  feljegyzi,  ugy  hogy  az 
egész  a'  táneztudó  előtt  szinte  olly  é r the tő ,  mint  valami  leirt  muzsikai 
darab  a'  hangmivész  előtt.  Choregraphiai  rajzolatnak  nevezték  a'  hadi 
tudományban  azt  i s ,  melly  az  állást ,  mozgást  és  kifejlést  ábrázolta. 

C 11 .1 R I A M R U S , 1. R H V T HM U S . 
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C H o R o« R *1> H  i  i  ,  egyes  tájek  le í rása ,  ellentételben  a'  geogra
phiával  (földleírással.).  Teszi  tartományabroszok  rajzolásának  mivés/.c
\él  is. 

C H o  t; A N s  a'  franczia  zendülés  hábornjiban  a' Loire vidéki  ngy neve
zett  lázadókat ?  revolutio  ellenzőket,  jelenté.  Tulajdonkénen  a'  Loirejobb 
par t j án ,  a'  hajdani  Bretagne,  Anjou  és  Maine  földjén  lakó  királyiak  vi
selek  e'  neve t ,  kik  a1  revolutio  seregeit  szinte  Napóleon  consullá  lételéig 
szünteted  csatázásokkal  fáraszták.  K'  név  .eredetéről  kettő  a'  véleinénj  : 
némellyek  egy  kovács  illy  nevii  (íjairól  vélik  áltvettnek  ,  kik  a/.on  tájé
kon  legelébb  gerjesztenek  lázadást;  mások  ismét  a' cltatliuunl  (bagoly) 
szó  rossz  kiejtésének  tart ják,  melly  szóval  azon  vidékeken  a'  sóval  orozva 
kereskedők  elnevezésére  éltek.  Volt  t.  i.  Bretagneban  egy  egész  társaság, 
melly  a1  sónak  ezen  tarto>4>nyból  a'  szomszéd  tartományokba  orozjíaa 
áltál  tetemes  summákat  nyert  ,  's  ennek  tagjai  ezen  tilos  foglaiatosságok 
közben  a'  bagolyüvölte'shez  hasonló  hangjelekkel  szóliták  egymást  figye
lemre  vagy  segélyre.  'S  midőn  később  ezen  kereseteknek  véget  vetélt 
a ' r evo lu t io ,  megszokván  a1  kóborló  életet  és  gazságot ,  rablásra  és  zsi
ványkodásra  adák  magokat ,  's  számok  azon  háborgó  időkben  mind  in
kább  nevekedett.  Egyesülvén  azután  a'  VKNDKKIAKKAT.  (1.  e.)  ezen  jó 
emberek,  a'  vallás  és  királyság  mellett  amazokkal  együtt  harczoltanak. 
Utolsó  főhősök  Cormatin  volt.  Többeket  vezéreik  közül  a'  megtért  XVI11. 
Lajos  érdem  és  diszjelekke!  jutalmazott  meg. 

C H R i  s M A.  (magyarul  lehelne  mondani  kenetnek),  azon  szentelt  olaj, 
mellyet  jeles  szertartással  a'  deák  anyaszentegyházban  közönségesen 
's  rendszerént  a'  püspök  szokott  szentelni  NagyCsötörtökön,  balzsamot  és 
faolajt  együvé  vegyitve.  A'  keresztség,  bérmálás ,  egyházi  r end ,  utol
só  kenet  feladásakor  szokott  használtatni  a'  szertatáshoz  megkívántató 
módon.  De  vannak  a1  szentelés  más  olly  nemei  is ,  p. o.  harang,  kelyh, 
templom,  oltár  's  t.  ef.  szentelések,  mellyekben  a'  cbrismával  való  kenés 
használtatik.  (L.  CONSRCRATIO~).  \ 

C H R U I I A N ,  1 .  K K Í B S Z T K I V .  I 
C H R I S T I A N I A ,  a '  norvégiai  királyság  fővárosa,  az  országlás  és 

a'  storthing  gyűlésének  helye  (az  éj  sz.  59"  53'  4(i"  a l a t t ) ,  1500  ház. 
11,040  lak.  a'  christianiai  vagy  aggerhuusi  megyében,  a1  Christiansíiord 
öblének  éjszaki  végénél  fekszik,  egy  ollyan  tájékon,  hol  a'  kertmivelés 
igen  jó  karban  van.  Külső  városain  kivül  tulajdonképen  vett  ChrisHa
niából  vagy  az  ujvárosból,  mellynek  IV.  Christian  adott  léteit  1624, 
az  óvárosból  vagy  Opslóból  és  az  1815  lerontatott  Aggerlmus  nevű  he
gyi  várból  áll.  Christiania  városa  vagy  az  ujváros  1000  lépésnyi  bos
szú  's  ugyan  annyi  szélességű  nég) szeglet  formára,  egyenes,  egymást 
tökéletes  szegletekben  keresztül  vágó ,  széles,  felemelt  gyalog  utakkal 
's  két  emeletü,  nagyobb  részént  kőből  épült  házakkal  diszlő  utszáji 
vannak,  mellyek  minden  esztendőben  szebb  szebb  épületekkel  ékesittet
nek.  Megjegyzésre  méltók  benne:  a'  királyi  palota  ,  az  uj  tanácsház  '» 
az  uj  börse.  1811  olta  van  egy  universitasa  is  (Fjiedericia)  egy  philo
Jogicum  seminarinnimal  ,  füvészkerttel,  csillagvizsgáló  toronnyal,  könyv
t á r r a l ,  különbféle  gj üjleményekkel.  18  tanítóval  *s  200 tanulóval.  Ezen
kívül  van  katonaoskolája,  kereskedő  intézete,  hazafiúi  t á r sasága ,  bank
ja  'sat .  is.  Fabrikáji  közt  legnevezetesebb  nagy  timsófőzése.  Jövedel
mes  kereskedését ,  kiváltképen  deszkával  és  vasmivekkel,  igen  előmoz
dítja  derék  kikötője.  Az  észt.  kivitetni  szokott  deszka  ára  810,000  fo
rintra  tétetik.  Szomszédságában  130  fürészmahna  van,  mellyek  észt. 
20  mill.  deszkát  adnak.  . L—ú 

C H R O M  (chromiiim),  e g y ,  Vanquelin  és  Klaproth  által  egy  időben 
(1797)  felfedezett,  ritka  és  mind  eddig  igen  kevéssé  esmért  é rez ,  melly
nek  neve  onnan  van ,  mivel  különbféle  érezcs  substantiákat ,  mellyekben 
ta lá l ta t ik ,  kisebb  nagyobb  mértékben  veres  vagy  sárga  színre  fesí.  A' 
természetben  soha  sem  fordul  tisztán  elő  ,  hanem  csak  mini  oxydum  és 
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só  a1  s!kiriai  és  russbergi  veres  únétczben  (chromsavanyii  ónban) ,  a' 
természetes  vasérczekben  ,  smaragdban,  kigj  ókőhen  ,  iuhuiban,  meteor
kövekben  'sat.  A'  tiszta  chrom  ,  mellyet  Vauqnelin  a'  sibiriai  veresón
búl  nyer t ,  szürke  fejér  színű,  fajin  szemű  törésű  's  igen  törékeny,  melly 
u/.  elolvadásra  a'  hévségnek  felette  nagy  grádusát  kívánja.  A'  chrom 
oxydatiójának  három  foka  esmeretes.  Az  elsó  (protoxyduni),  melly  zóld 
szinü,  a'  természetben  ri tkán  találtatik  's  az  által  áll  e lő ,  ha  a'  chrom
érczet  a'  szabad  levegőn  megtüzesítik,  vagy  ha  a1  clironisavanyat  savany
tárgya  egy  részétől  megfosztják.  A'  másik  (deutoxydtim)  bariiafényes, 
melly  vízben  és  savanyákban  fel  nem  olvad,  alkálikban  alig.  A'  harma
dik  (hyperoxydum),  melly  chronisavanynak  is  neveztetik,  bársonyveres
szinü,  erős  ,  öszvehuzó  izü  ,  a'  vízben  könnyen  felolvadó  prismákat  for
mál.  Az  olvadék  aranysárga  vagy  sáfráuyszinü.  Minden  tes tek ,  mel
lyek  a1  savanytárggyal  közel  atyafiságban  vannak,  szétbontják  a'  cliroiii
savanyat  's  barna  vagy  zöld  oxydumut  állítanak  elő.  A'  chromsavany
öszvekötésoknek,  mellyek  közt  a'  citromsav,  káli  legnevezetesebb,  mivel 
minden  más  színes  chromsav.  öszvekötések  ebből  készít tetnek,  sok  te
rhnicus  hasznai  vannak  a'  mivészségekben.  Nem  csak  viz  és  olaj,  ha
nem  üveg,  porczellán,  mesterséges  drágakő,  érez  és  agyag,  sőt  az 
ujabb  időkben  gyapjti  és  selyem,  pamut  és  lenfestésekre  is  használják 
az  azokból  készült,  nagyrészint  igém  s/.ép  festékeket,  mellyeket  mindenne
mű  módosításokban  elő  lehet  állítani  a'  szerént,  a'  mint  a'  chromsav.  ká
l i o lvadék,  valamint  az  érczolvadék  i s ,  több  vagy  kevesebb  vizzel  van 
gyengítve.  A'  pamut  és  lenszövetek  festése  az  igy  készült  festékekkel 
a'  mivészség  legmagasb  pontját  érte  el  a'  szövetnyomtatás  ezen  me
gyéjében. A. Kalogli 1 ni. 

CH RO M * TI c u s .  A'  Görögök  hangjaik  körét  nem  csak  olly négye
sekbe  (tetrachord)  foglalták,  mellyek  egy  nagy  felhangnak  és  két  hasonló 
hangnak  folyamatjából  állottak  's  mell) éknek  őszi ekötéséből  azon  hang
sor  támad,  mellyet  diatonictis  —  természeti,  eredeti,  törzsök  —  hangnem
nek  vagy  hanglajtorjanak  nevezünk;  hanem  ollyanokba  i s ,  melh  ek  két 
fél  hangnak  's  egy  kis  tertiának  folyamatjából  (mint :  e,  f,  fis,  a,)  állot
tak ,  's  illyen  négyesekből  öszveszőtt  egész  hangsort  chromaticus—  vál
toztatott,  származtatott ,—  vagy  színes  hangnemnek  is  neveztek,  hihetőleg 
azér t ,  mert  az  illyen  változtatott  menetelt  más  színnel  vagy  tintával 
vala  szokás  megjelelni,  mint  az  eredetit.  Az  ujabb  muzsikában  is  külö
nös  hangnemre  vagy  lajtorjára  szedték  a'  felhangok  folyamatját,  melly 
szinte  chromaticusnak  neveztetik.  Ez  ugy  áll  e l ő ,  ha  a1  hangoknak 
azon  módosításai,  mellyek  a'  kemény  vagy  lágy  hangnemnek  a'  lajtorja 
többi  hangjaira  való  általtétele  miatt  szükségképen  történnek,  az  eredeti 
hangok  sorával  egybeköttetnek.  Minthogy  pedig  ezen  általtételeknél 
vagy  változtatásoknál  a 'hangok  egy  részének  egy kis  félhanggal  lejebb  kell 
esni,  így  a'  chromaticus  hangsornak  tulaj donképen^ két  külön  neme  szár
mazik;  egyik  t.  i.  melly  a'  hangok  felemeléséből,  mint:  c,  c i s ,  d,  dis, 
e,  f ,  f i s ,  g,  g i s ,  a,  a i s ,  h,  —  másik,  melly  a '  hangok  leejtéséböl, 
mint:  c ,  des ,  d ,  e s ,  e ,  f ,  g e s ,  g ,  a s ,  a ,  b ,  h ,  fejlik  ki<  De  minde
nikben  csak  az  egy  kis  fél  hangot  tevő  menetelek  chromaticusok,  mint 
c,  cis,  des ,  d,  'sat.  —  a1  többiek,  mellyek  vagy fél  hangot  formálnak, 
mint  cis;  d,  c,  d e s ,  • diatonicusok , eredetiek. Innen az illyen hang
lajtorját nem ok nélkül diatonicochromaticusnak is nevezik (Vö. 
HANG, UANGNKMJ. J. 

C H R O N I C A , 1 . K B . I 5 N I . K A . 
C H H O N I C U S , i d ő s n y a v a l y á k n a k (ezen görög szótól xslm, 

i dő , sokideigtartósság) azok neveztetnek, mellyeknek lefolyása lassú, "a 
mellyek ennél fogva sokáig tartanak, a' hirtelen lefolyó (acutut) nyava
lyákhoz képest. A' régiek bizonyos időt szabtak ki a' hamarlefolyó és idős 
nyavalyáknak. Némellyek azt nevezték clironicus nyavalyának , a' melly 
4 0 . másol azt i\' meily 00 napnál (#<ií"b t a r t , *s ezt a' meghatározást 
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még  az  ujabb  nosologusok  sem  hagytuk  tekintet  nélkül,  mint  Harless, 
Burdach ,  l l aasu ,  Heeker ,  llicliter  's  másuk.  Azonban  ezen  igén  különb
féle,  változékony  's  bizonytalan  meghatározáson  alapitni  semmit  sem 
l e h e t ,  mivel  vannak  olly  nyavalyák,  mellyek  a'  nosologusok  meghatáro
zása  szerént  még  60  napon  ml  is  acutusok,  vannak  ellenben  ollyak  is, 
mellyek  chronicusok,  és  még  sem  tartanak  tovább,  mint  az  acutusok, 
sokszor  addig  sem.  Ide  járul  ,  hogy"  sokszor  az  acutus  nyavalyák  chro
nikusokba  mennek  által  a'  nélkül,  hogy  ezen  áltmenetel  időpontját  meg 
lehetne  határozni.  Prof.  l larless  a'  cbronicus  nyavalyák  létalapját  azon 
irányban  keres i ,  inelly  az  individuális  organismus  visszahatása  's  a'  kül
ső  vagy  belső  nyavalyaszülő  ok  közt  van.  Ezen  belső  antagonismusnak 
bizonyos  lassúságában,  a'  visszhatási  processusok  's  jelenetek  kifejtésé
nek  's  egymástkövetésének  bizonyos  restségében  és  különbféleségébén, 
majd  ez,  majd  amaz  rendszerben  feltűnő,  sokszor  megszűnő  feszülés  és 
polaritás  állapotjában,  a'  biocbeniismusbaii  kifejlő  eltérések  's  anomáli
ák  nagyobb  mértékében,  a1  nedvromlásokra  (cacochymiákra)  való  nagyobb 
tendentiában,  az  igazi ,  tökéletes,  elhatározó  erisisek  bijányában  áll  — 
jgy  szóll  ő—  a'chronicus  nyavalyák  természete.  A'  symptomák  ezen  las
sú  kifejlésében  tartják  igen  sok  más  nosologusok  is  a'  chronicus  nyava
lyák  létalapját.  Azonban  igen  sok  cbronicus  nyavalyák  vannak  ,  mellyek' 
acutus  nyavalyák  symptomájival  's  az  individuális  organismus  nagy  re
actiójával  fejlenek  k i ,  's  csak  későbbi  lefolyások  lassú,  nevezetesen  az 
ollyak,  meüyeknek  magva  már  régolta  a'  testben  lappangott.  Hasonló  tu
dományos  megfogását  próbálták  megalapitani  a'  cbronicus  nyavalyáknak 
D u m a s ,  John ,  Haase  's  mások,  de  a'  mellyek  mind  nem  elegendők  az 
acutus  és  cbronicus  nyavalyák  ideájának  teljes  kifejtésére  's  az  azok 
közt  lévő  határlineának  meghatározására.  Kendszerént  azon  nyavalyá
ka t  nevezik  chronicusoknak,  mellyek:  I)  hideglelés  nélkül  vannak  vagy 
legalább  a'  nélkül  kezdődnek.  Ide  tartoznak  mind  azon  nyavalyák,  mel
lyek  eredetikép  nem  az  irritabilitas  megyéjében  ,  a1  vér  rendszerben,  ala
pu lnak ,  tehát  az  öszveséges  idegrendszer  nyavalyáji  ,  lélek  és  sziv  nya
valyáji ,  görcsök,  hypochondiia  és  hys te r ia ,  valamint  a'  visszanemzés
rendszerének  nyavalyáji  i s ,  ollyak,  niellyeknek  fészkei  az  életmiv'es 
massa  alsóbb  megyéjében  vannak,  lassan  állnak  elő  és  sokáig,  folynak  le. 
2)  Mind  azon  hideglelések,  mellyek  vagy  törvényszeres  lefolyásokat  ált
hágták  's  hosszabb  ideig  ta r tanak ,  mint  a'  mennyit  ez  magában  foglal, 
vagy  azok ,  mellyek  más  nyavalyákhoz  kötik  magokat.  A'  hideglelések
nek  rendes  és  meghatározott  lefolyások  van;  ezek  néha  a1  harmadik,  ne
gyed ik ,  rendszerént  a'  7ik,  I4 ik ,  21ik  napon,  legfeljebb  négy  hét 
mul ta  végződnek,  's a' szerént  a1 mint  ez vagy amaz  seregbe  tartoznak.  Ka  a1 

természeti  erők  szűke  vagy  ártalmas  befolyások  által  eriticus  elválások 
megháborit tatik,  akkor  a'  nyavalya  a'  he lye t t ,  hogy  egészségbe  menne 
á l ta l ,  más  alakba  öltözve  folytatódik  's  chronicussá;  lesz  (L.  ffiDEGLE
r.Ks  és  MKT»STASIS).  AZ  első  sereg  már  magokban  chrönicits  nyava
lyájihoz  néha  hidegleléses  állapot  is  j á ru l ,  melly  a'  nyavalyának  az  ere
deti  megyéből  az  irritabilitaséba  való  áltlépéséből  e í ed ,  's  ezt  chfonicus 
hideglelésnek  nevezik.  Ide  tartoznak  az  ugy  nevezett  lappangó  ,  kiszá
rí tó,  hecticus  hideglelések.  Azonban  sem  ezek,  sem  eg) éb  más  meg
fogatok  ,  nem  elegendők  az  acutus  és  chronicus  nyavalyák  természe
tes  hátárainak  meghatározására.  A'  chronicus'  nyavalyákat  kUlönbkü
lönbféle  felosztási  alapok  szelént  próbálták  a'  nosologusok  classificálni, 
de  a'  mellyek  mind  untalan  változnak  a1  szerént ,  a'  mint  a'  physiolo
giának  's  áltáljában  véve  a'  természeti  tudományoknak  hatalmas  lépé
sekkel  előmenő  tanulmányai  változnak.  Egy  mind  ' ezektől  általányo
san  különböző  eredeti  ideát  állított  fel  a*  chronicus  nyavalyák  ter
mészetéről  a'  hómoeopathia  nagynevű  fundálújá,  doctor  Habnemann. 
E'  szerént  mindén  chronicus  nyavalya  egy  az  organismusban  mé
lyen  fekvő  ösrossz,  melly  miasmaticus  természetű  's  tnellyet  mihelyt' 
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egyszer kifejlett,  sem  a'  legerősl)  testalkat,  sem  a'  legegészségesb  életmód 
és  diaeta  meg nem  győz  és  ki  nem  ol t ,  hanem  a 'me l ly  esztendőről  észten* 
dőre  uj  's  mindég  rosszabb  symptomák  hozzájárulásával  nevekedik  mind 
addig,  mig  a1  halál  az  életnek  véget  nem  vet.  Az  eddigleni  vizsgáló
dások; szerént  három  iliyen  cluonicus  miasma  vagy  ősrossz  minden  esine
rétes  cluonicus  nyavalyák  szülője  Európában:  a'  syphilis  (bujakórság), 
sycosis  (f'iigölykórság)  és  psora  (rüh).  iMind  ezek  közt  legrégibb  és  leg
több  alakú  az  utoUó,  melly,  kivévén  azon  nyavalyákat,  mellyxk  a'  buja
kórságból  erednek,  minden  egyéb  esmeretes  clironicus  nyavalyáknak,  ezer
alaku  kórságoknak  és  szenvedéseknek  igazi  és  egyedül  való  forrása.  Ezen 
ideán  alapul  a'  Hahucmann  által  1828  közönségessé  tett  gyógyítása  a' 
cluonicus  nyavalyáknak  (L.  AVIIPSORICA.) A. Balogh Pál. 

C H R O N O I . O G J  \,  időszámolás,  azon  tudom;íny,  melly  az  IDŐI'  (1.  e.) 
mint  mennyiséget  mérték  alá  veszi  's  ezen  mérték  különböző  becsét  és 
változásait  előadja.  Természe t i ,  legjobb  időmértékét  adnak  a'  föld  's 
más  égi  testuk  forgásai,  mellyekből  az  év,  hónap  és  nap  mértékei  önkényt 
kifejlenek.  Ezeket  tebát  természeti  időmértékeknek  's  az  illy  felosztást  ter
mészeti  időfelosztásnak  lehetne  mondani.  A'  mindennapi  élet  foglalatossá
gi  azonban  rövidebb  's  meghatározottabb  felosztást  tőnnek  szükségessé, 
millyenek  az  ó r a ,  negyed,  perez ,  másod,  harmadpercz  'Sat.,  mellyek^t 
önkényes  időszakaszoknak,  önkényes  időfelosztftsnak  nevezünk.  De  hi
szem  e'  tárgyban  minden  az  ember  eszétől  és  önkényétől  függ : :példáulaz 
első  rendiieknél  ki  határózza  meg,  a'  napot  kövessem  e,  vagy  a ' h o l d a t ;  ki 
azt ,  hol  kezdjem  az éreti  hónapot?  A'  polgári  társaságokban  már  az  első 
{örvényadók  magokénak  esmérek  e'  just  's  ők  líatározák  meg  az  év,  hónap 
és  nap  's  más  kisebb  mértékek  kezdetét  és"  mennyiségét  is  (vö;  K I C E N D Á 
RIOM); de mivel  az  nagyobb  részént  az  égi  testek  még  teljesen  nem  esmért, 
pontosan  fel  nem  számolt  forgásin  alapult:  különbözés  támadt  a'  polgá
ri  's  természeti,  vagy  is  igazabban  szólván)  csillágtudományi  időszámolás 
közöt t ,  's  innen  a'cKronolögianak  történetire  és  csiHagtudományira  Va
ló  felosztása:  Emez  a'  csillagzatok  kitanult  forgásaihoz  méri  pontosan  az 
időt  's  a'  szerént  teszi  időosztáSait 3  ahiajs  a'  polgári  idófelosztásokat 
fejtegeti  (így,  a'  mint  azok  a'  legrégibb  kortól  ftígva  különbféle  népek
nél  epoehánkérit,  hosszabb  időszakokként  (periodi)  keléiben  voltak.  Egyik 
a'  másika  héikül  nem  l e b e t e l ;  mitlde'rt  történet!  chronologia  a'  csillag
tudoriiányin  alapul  ,  's  a'  csillagtudományi  nerií  teheti  4  nem  közölhe
ti  számolásait  m á s k é p ,  mint  a'  polgári  kisíafeott  értékű  kisebb  v.  na
gyobb  időmérték  szerént.  A'  történeti  chrónolögiának  tisztje  előadni: 
1)  azOM  különböző  évformákat^  niellyeh  különféle  népeknél  törvényadás 
vagy  yalíásszerzok  által  behozattak  's  megállapiítattak;  2)  azon  története
ket ,  mellyék  különféle  népeknél  epöchául 4  aflaz1,  hoszszab  évsor  kezdő 
pontjául  választat tak,  például  a1  jug  á'  Hindusoknál,  Seleucus  aerája  a* 
(Jhaldausök  Syrusdk  PerSák  'a  Egyitómiakndl 4  világ  teremtésé  a'  Zsi
dóknál.  Krisztus  születése  u'  Keresztényéknél;  Mohammed  futamlása 
Vagy  a1  héilsra  á1  Mtobammedaniisoknál  'sat.  Hogy  pedig  ezen  különfé
íeségeket  egyeztetni ,  egymáshoz  mérni  lehessen:  felvétetik  valamelly  ér
szak  's  égy  vaíamelly  évrend,  mellyhez  a' többiek  hasonlittatnak.  A'  mos
tani  chronológ  's  történetíró,  például4  minded  évet  's  évsort  a1  most  fo
lyó  's  l^gesmertebb  Krisztus  előtti  és  Utáni  évrendhez  fog  mérni.  Útmu
tatást  a'  csillagtudományi  chronologiára  astronomiai  munkákban  kell  ke
resni;  jeles  az,,  melly  Lalande .jAslro7iot>iieiíje  második  kötetében  áll  (2 
d.  kiad. 270...  lap).  Történeti  chronologiára  nézve ,  szemmel  tartva  min
dég  az  elébbi  neműt  is^  jeles  kézi  könyv  a ' G a t t e r e r é : i,Abrinn der Ckro
?iolitgie.li  Tétémesb  munka  áz  egészre  iiésrve  Ideié i tő l : „HanSkitch der ma
thematistlM und lecJininc/ten Chrnhvlogie1'  ( I .  köt.  Berlin  1825,  2ik  1820). 

C II R O N 0 M K T R U M , 1. 1 II Ő M K K Ő. 

CH  no  N Ő S T  i  cd  ON  ,  c h r o n o g r a m  m a ,  olly  vers,  hol  a '  benne 
előforduló  romai  szambetftk  azon  történet  évszámát jelentik,  mellyre  a' vtri 
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viszonylik,  p.  o. reges ConCeDantpaCeM; itt  a'  CCDCM  pgyött  1800 
évszámot  jelent.  1700  Lenpold  császárhoz,  illy  kérelmet  intéze  valaki, 
ConCeDe paceM,  '»  a'  császár  ezt  feleié: Co*Cel)<rM'1. 

C I H V 8 E I S , 1. A C H I f. t. K 8 

C H R Y S I P P U S ,  híres  stoicus  philnsoplms  Ciliciából,  ki  vitatásheli 
mestersége  és  ereje  által  jelelte  ki  magát.  AzSlpiciiraeusok  főellenje  volt, 
's  mondják,  mintegy  700  különféle  munkát  irt ,  többnyire  dialccticai  fug
lalatut,  mikből  már  ma  osak  töredékek vannak  fen.  Agg  korában  holt  meg 
200  kör.  K.  e. 

CH  R  v  so  r ,  i  ni  us  (aranykő),  egy  sárgászöld   sz inü ,  ált látszó, 
csigatöivsü,  üvegfényü,  kvarczkeménységil  á svány ,  mellynek  specif. 
nehézsége  = 3 ,  49.  Leginkább  darabokban,  vagy  befecskendve,  igen 
ritkán  prismaticus  kristályokban  találtatik.  Két  nemet  szoktak  megkü
lönböztetni:  1)  a'  nemes  cbrysolithns,  melly  pisztáczzöld szinü  's 
hozzánk  különösen  Perubó l ,  Brasiliából  és  Egyiptomból  jő.  2)  a'  sze
mes  chrysolithus  (olivint) ,  melly  szemekre  váló  setétehb  vagy  világosi) 
sárgászöldszintt  "s  néha  30  fontnyi  nehé/.ségii  áltlátszó  darabokban  vagy 
szemekben  fordul  elő  basaltban,  a'  Vesiiv  által  kivetett  basaltlávában 
's  a'  kraszojacki  termésvasban  Siberiában;  nálunk  a'  selmeczi'  calva
ria  tetején,  Bohuniczon  és  Borfőn  Hont  vármegyében;  Sóváron  Sáros 
vármegyében;  Fülek  és  Sávoly  közt  Nógrád  v.ben  'sat.  fordul  ejő.  A' 
chrysolithust  a'  drágakőárosok  a'  másodrendű  drága  kövek  sorába  he
lyeztették.  Azonban  a'  chrysolithusnak  kevés  a'  tüze,  's  nem  nagy  ke
ménysége  lévén,  a5  hordásban  elveszti  polituráját  \s  szépségét.  Rendsze
rént  mint  a'  topasná) ,  mellyet  a'  régiek  a'  chrysolithussal  öszvezavar
t a k ,  a'  befoglaláskor  aranyleveleket  tesznek  alá.  Vauquelin  analy
sise  szerént  a'  chrysolithus  állató részei :  mész  (55,28)  és  phosphorsavany 
( 4 4 ,  72).  Ettől<  nagyon  különbözik  Klaproth  analysise  ,  melly  sze
rént  az  csaknem  egyenlő  mennyiségű  kovakőből 's  valami  12  vagy  19,00 
vasoxydumból  áll.  Ezektől  ismét  különböznek  S t romeyer ,  Gnieíin, 
Berzelius  's  mások  analysisei. A. Ratmgh l'tíl. 

C h R v s o i, o R A s  (Emánuel), előkelő  Görög Konstantinápolyból,  szül. 
a'  14  század  kqzepe  (jaján  '  a1  görög  literaturának  Itáliába  volt  első  ált
plántálójának  tekinthetni.  Palaologus  János  császár  1391  Italiába  és  Ang
liába  küldöt te ,  segélyt  keresni  a 'Tö rökök  ellen.  Ekkor  megesmerkedett 
Italiában  's  1395  körül  visszatért  oda,  a'  görög  literatura  tanítójának 
hivatván  meg  Florenczbe.  3  évig  inulata  Florenczben,  hol  számos  min
den  rangú  's  korú  tanitvánj'ai  voltak,  's  valamint  viseletének  méltósága 
's  előadásának  kelleme,  szinte  ngy  tudományosságának  gazdagsátia  által 
köz  enthusiasmust  gerjeszte.  Az  ő  oskolájából  kerültek  Briino  Leonardo, 
Poggius ,  Philelphus  Ferenc/,  's  u'  classicus  tanulmányok  visznnfelserken
tésének  más  fejei.  Szintillyen  vala  hatása  későbben  Majlandban,  —  hova. 
Manuel  görög  császár,  ki  1400  jöt t  vala  Olaszországba,  liita  meg—Pavi 
ában,  Velenczébens  végre  Komában.  XII  Gergely  pápa  nyilvános  ügyek
ben  is  használta  's  a'  többek  közt  Konstanzba  küldötte  az  egyházi  gyű
lésre ,  hol  1415  h.rn.  Nem  kell  öszvetéveszteni  Chryoloros  Jánossal,  test
vére  fijával,  ki  Iteliába  kísérője  volt. 

C l l B V S n P R J S , 1 . C H A I ,  C B D O S . 
C H R V K O S T O M I J S  (Aranyszájú  Sz.  Jánós),egy  a '  legjelesb egyházi 

atyák  közül ,  szül.  Antiochiában  344.  Atyja,  Seciindus,  hadvezér  vo l t a ' 
syriai  seregnél.  A«  ékesszólás  ni< sterségét  Libanius  nevezetes  szónok 
alat t  tanulta  Chrys.  és  nem  sokára  meghaladta  a'  tanítvány  mesterét. 
Ivlajd  a'  sz.  irás  tanulására  adta  magát  's  el tökélé,  távol  a'  világ  fényé
től  a'  syriai  magányban  Istennek  szentelni  életét.  Három  esztendőt  töl
te  Antiochiában;  Basil iussal,  Theodorussal  utóbb  mopsuestei,  és  JWaxi
mussal  utóbb  seleuciai  püspökökkel,  szoros  barátságban  élt.  Midőn  a1 

püspöki  gyülekezet  őt  és  Basiliust  egyenlő  méltóságra  akarná  emelni, 
Chrys.  elrejté  magát;  Bas.  pedig  püspökké  té te te t t ,  a'  mit  ó  barátja 
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fortélyának  kös/.önt,  keservesen  panaszolkodván  ellene;  de  Chrys.  vé
deliuezé  magát  azon  igen  szép"  munkájában,  mellyeta1  papi  hivatalról 
irt.  Kkkor Hi  es/.tendós  volt  Chrys.  374  visszavoriá  magát  a'  remeték 
közé,  kiket  négy  esztendő  múlva  oda  hagyott  és  még  melyebb  magányt 
keresett  'í  íeltalálá  azt  egy  barlangban,  hol  két  esztendőt  olly  sanya
rogva  töltött ,  hogy  veszedelmes  betegségbe  esnék.  Visszatért  tehát  An
tiochiába  (387),  hol  még  ebben  az  esztendőben  diuoonussá,  385  pedig 
pappá  szenteltetek.  Majd  a'  püspök  vicariusának  nevezé,  reá  bizvan,  mit 
ekkor  még  csak  püspökök  tettek,  az  Isten  igéjének  hirdetését.  Kkeiwftó
lása  hallgatására  birta  a'  Pogányokat,  Eretnekeket  és  Zsidókat.  Jnnen 
Arcadius  csász.  által  a'  konstantinápolyi  püspökségre  hivatott.  Hogy  pe
dig  az  antiochiai  nép  szándékának  ellene  álljon,  alattomban  r i te té  Kons
tantinápolyba,  hol  Theophi lus ,  alexandriai  patr iarcha,  által  püspökké 
szenteltetett.  E'  főhivatalát  önházának  megszorításával  kezdé  és  kór
házakat  állított  's  t a r to t t ;  a'  papság  erkölcseit  tisztitá  és  sok  Pogányt 
's  Ereknekeket  térite  meg.  Olly  gazdagon  alamizsnálkodott,  hogy  ala
mizsnás  Jánosnak  neveznék  őt  közönségesen;  de  különösen gondját  a'  be
tegekre  í'orditá.  Az  evangélium  terjesztésére  egy  püspököt  külde  a'  Go
tliokhoz  ,  egy  mást  a'  Szittyákhoz  és  másokat  Persiába  és  Palaestinába. 
Ékesszólása  erejével  két  izbeli  lázadást  nyomott  el.  300  egyházi  gyű
lést  t a r to t t ,  inelly  Asiának  több  püspökét  a'  simonia  miatt  hivatalából 
kitette.  Severin  ,  syriai  püspök,  a'  szónoki  székben  Clirysostomra  meré 
emelni  kezét  's  a'  népet  ellene  láz i tani ,  de  mint  rágalmazó  kivettetett. 
Két  vészedéimesb  ellensége  volt:  a'  császárné,  Eudoxia,  kinek  igazságta
lansága  és  rablásai  ellen  nyilván  k ike l t ,  és  Theophil $  alexandriai  patri
archa,  kiben  irigyét  lelte.  Ez  utolsó  több  püspököt  gyüjte  öszve  Chal
cedouba,  kik  Chrys.  ellen  a'  panaszokat  megvizsgálnák;  Chrys.  vonako
dott  megjelenni,  mivel  reá  nézve  az  egyházi  törvények  sértve  voltak;  e l 
lenben  40  püspököt  gyüjte  maga  Konstantinápolyba  ;  de  ellenségei  gyü
ltflsége  győzött.  Letétele  meghatároztatott  és  Arcadius  által  megerősít
t e t e t t ,  ki  egyszersmind  egy  száműző  parancsolatot  irt  alá.  Cbryí .  alat
tomban  hagyá  oda  a'  várost,  netalán  baráti  menetelében  gátolják  , éé 
Rilliyniába  szándékozott;  de  a'  nép  lázadással  fenyegetőzött;  következő 
éjjel  földindulás  rémitette  a'  város t ;  Arcadius  szorultságában  visszavevé 
a'  száműző  parancsot ,  maga  Eudoxia  hivá  vissza  a'  szent  püspököt.  A* 
nép  gyö/.elinilcg  kis  éré  ót  b e ;  ellenségei  futottak,  de  csak  kis  időre.  Egy 
imiep,  inelly  némeliy  pogány  balgatagságokkal  egy  a'  császárnénak  ál
lított  szobor  felszentelésére  nyilván  tartatott ,  felhevité  buzgalmát  a'  fő
papnak  ,  és  nyilván  szóla  ellene.  Eudoxia  felette  megbosszankodik;  a' 
részén  álló  püspököket  visszahivatá,  kik  Chrysostomot  megítélték  's  kár
hoztatták,  jóllehet  40en  állának  mellette.  Arcadius  egy  falka  katonát 
küldött  elűzésére  ;  a1  templom  megfertőztetek  's  vérrel  mocskoltafék.  A' 
pápa,  I.  lncze ,  és  I lonor ius ,  a'  nyugoti  császár,  Chrysostom  részére 
hajlottak  és  uj  gyülekezetet  kivántak  ,  de  Arcadius  egy  illyent  öszvehi
vatni  vonakodott  és  meghagyá  Chrysostomnak,  hogy  száműzés  helyére 
sietne  el.  Chrys.  engedelmeskedett  és  Nicaeába  vitetett  (404).  Hamar 
ezután  Sophia  temploma  és  a'  palota  ,  hol  a'  tanács  Ösz'vegyülve  volt, 
leégett.  Ezt  a'  császár  Chrysostom  barátinak  tulajdonitá.  Több  részről 
süigettetett  Chrysostom  visszahivatása,  minekutána  az  Isaurok  és  Hun
unk  pusztítanák  az  országot.  De  Arcadius  mozdulatlan  maradt.  Eudoxia 
nem  sokára  megholt ,  minekutána  egy  kis  örmény  város t ,  Kukusát,  a' 
Taurus  pusztájában  rendelne  a'  sz.  püspök  lakjiíul.  El  is  utazott  ide  be
tegség  ,  szűkölködés  és  7  esztendei  utazás  által  elerőtlenedve.  Buzgalma 
itt  sem  volt  munkátlan.  Persiába  és  Phoeniciába  missionariusokat  küldött; 
17  levelet  irt Olympiashoz ,  mind  erkölcsi  tárgyuakat.  Ugyan  Olympias
hoz  intézé  e'  c/.imü  Írását  :  „Senki  sem  árthat  annak ,  a'  ki  maga  nem 
árt  magának".  Az  egész  kereszténység  tisztelettel  és  szeretettel  tekinté 
a'  kegyes  türőt.  De  a'  császár,  ezen  részvéten  felbosszankodva,  megpa
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rancsolá ,  liogj'  az  euxini  pontus  part jára  v i tessék,  legtávolabbi  határ
szélen  fekvő  l ' í tyont  városába.  Fedetlen  fővel,  gyalog,  a'  nap  legforróbb 
heve  a l a t t ,  biirc/.oltatott  ide  's  megdőlt  az  elaggott  öreg.  Komanában 
Sz.  liasil  oratóriumába  kellé  őt  vinni.  Fejérbe  öltözék  itt,  megáldozék, 
elmondá  imádságá t ,  keresztet  vete  m a g á r a ' s  elhunyt  407,  életének  63 
észt.  Teste  Sz.  Basil  mellé  temet te te t t ,  de  438  Konstantinapolyba  inne
pileg  hitetett  és  az  apostoli  templomba  a'  császárok  közé  helytetett. 
Későbben  Komába  vitettek  tetemi  a'  Vatieanumba.  A'  görög  egyház 
innepét  Novemb.  13  ü l i ,  a ' romai  Január.  27.  A'Chrysostom  (aranyszájú) 
név  csak  halála  után  adatott  neki  ékesszólása  emlékéül,  mellyel  ollyan
nal  b i r t ,  bogy  Hellas  legjelesb  iróji  között  méltán  állhat.  Munkáji 
görögül  leghívebbén  adattak  ki  Saville  Henriktől  (1012  9  köt.  fol.) 
görögül  's  latánul  legteljesbben  Montfauconlól  (Parisban  1018  13  köt. 
tol) . G. 1. 

C H U R C H I T . r .  (Char les ) ,  angol  gunyköl tő ,  1731ben  szül.  Wes t 
minsterben ,  hol  atyja  pap  volt.  Mái  gyermekkorában  az  ollyan  véralka
tuak  közül  lévőnek  mutatta  magát,  a1  kiknek  eleven  esze  felfellobban,  de 
semmi  rendet  tartani  nem  tudnak  ' s ,  ngy  szólván,  eszes  korhelyek.  Chur
chill  csak  öszvekapkodta  tudományát.  Az  oxfordi  egyetem  azért  is nem  révé 
fe l ,  mert  a'  régi  nyelvekben  nem  vala  alapossága.  Nyilván  ezen  megsér
tődése  miatt  szabdalgatta  később  gúnyaiban  azon  egyetemet ,  mert  ő  a1 

rossz  lelkű  kevélyek  szerént  azzal  mentegetődzött ,  hogy  csak  azért  le
iéit  hibásan,  mert  a1  kérdések  silánysága  bosszantotta  Már  17  esztendős 
korában  megházasodván,  a'  kenyénekáphatás  .szorgalomra  késztette  's 
annyit  tanult magától ,  hogy,  ámbár  egyetemnél  nem  végezett ,  Sherlock  püs
pök  még  is  felszentelte  papnak.  Csak  300  forintot  adó  helyén  azonban 
alig  élhetvén,  almaborral  kezdett  kereskedni,  de  remletlenkedései  miatt 
megbukott.  Most  helyéről,  Walisból ,  hol  egyébiránt  egyházi  beszédjeiért 
szerették,  Londonba  költözködött  megholt  atyja  székébe.  Hanem  uj  adós
ságai  miatt  itt  is  űzőbe  vették,  's  elzáratásától  egy  érette  kezessé  lett  ba
rál já  mentette  meg.  Thorn ton ,  Colman,  Lloyd  és  ő  valami  kis  litera
riai  szövetségben  é l t ek , ' sL loyd  e'  czi mii munkájával „The a cl or"  benne 
ezen  gúnyoló  versezet  „T / / e KosciadeKÍ  Írását  gerjesztette. 'Kapóssá  lévén 
a1  g ú n y ,  melly  színjátszókat  ostoroza,  előtolta  a'  költő  nevét  i s ,  a' 
mivel  elébb  elhallgatott.  A1  feleletet  reá  még szabdalóbb  válasszal  fogadta. 
Garrick  okosan  kiváná  elcsendesíteni  az  ő  ellene  is  nyilazottat,  mentette 
sziujátszóji t ,  dicsérte  Churchill  szép  eszét  's  valóban  a'  még  elzuzóbb 
villámot  elszélesztette.  De  annál  inkább  előcsipék  a'  gtinyolót  mások, 
kiket  s e r t e ,  's  belé  akadniok  igen  könnyű  vol t ,  mert  erkölcsei  példásak 
épen  nem  valának.  IJoydhoz,  ira  erre  egy  levelet „The nighl" ,  abban 
mentette  magaviseletét.  Azzal  együtt  jelent  meg  e'  ve r semének  ; „The 
ghvst"  első  éneke.  Ollyan  fogásu  ez  ,  mint  Hudibras.  Kkkorban  juta 
Jolin  "Wilkes  esmeretségébe  ,  ki  a'  Skótokat  nyomta  mindég níint ellenkező 
a'  parlementben.  Skotország  ügyé t ,  mellyet  ina  csakugyan  igazságosan 
megnyert,  üldözte  Churchill  is,  azért  e'  gúnyában  :  ,, The pruphery nffumi
ne u scQlch pastoral'  Wilkesnek  ajánlva  Skolnrszágot  és  ])ártfogójit  na
gyon  lecsufolta.  Dicsérék  ezt  az  ő  részén  lévők  's  a 'költőt  Popénál  több
nek  kiáltozák  ,  de  ezen  rövid  napi  híre  egész  becsületébe  került ,  mert  a' 
vele  nem  tartók  minden  bolondságait,  szennyeit  napfényre  hozták  ,  's  igy 
az  emelkedett  költő  mint  ember  porban  maradt.  Okozta  ezt  balgatag  és 
korhely  magaviselete  ,  mert  a'  tiszteletes  nr  pajkos  czimborákkal  gya
nús  helyekre j á r t ,  papi  köntöse  helyett  más  szabásút,  szinüt  öltött  's 
hitvesétől  elvált.  Szive  minemiiségét  mutatja  Hogartthal  bánása,  kivel  jó 
barátságban  élt.  Hogarth  AVilkesre  caricaturát  ada  k i , ,,'lh'e limes" 
ezimü  rajzaiHun.  Churchill  erre  Hogarthhoz  egy  levelet i r t ,  abban  annak 
erkölcsi  eharacterét  csúful  legyalázta;  a'  mi  a'  nagy  mivész  halálát  sict
te t ie  is.  1703ban  jelent  meg „The ghosl"  versezete  egészen;  ebben 
Johnsont  gerebenezte  meg  Pomposö  név  alatt.  K'  t;.jatt  lépett  elő  ezen 
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guuyalvel  i s : „The conferehce"  é« „The author". HA  jó.  170 lben  jö t t 
k i , „Qothumli  versezete,  mellyben  egykirály  kötelességeitadja  elő.  Mtájd: 
„The candidateíí  a'  hires  lord  Sandvvich  indulatos  megtámadásával,  és 
„TheFarewe/ /" .  Kz  gyenge.  Utóbb;  ,,'i'Ae limes'',  's „Indepe/idcitce", 
„The journey"  és  predikácziójinak  igen  maró  ajánlása  Warburtonhoz, 
Popé  barátjához.  1704ben  Houlogneba  utazott  a'  számkivetésben  lévő 
AVilkeshez  's  ott  veres  himlőben  megholt  33dik  évében.  Munkáji többször 
jöttek  k i ,  mint  1703ban  és  Anderson  ''s  Bell  költői  gyűjteményében. 
Predikáczióji  külön  17G5ben.  Neve  brit Juvenalis,  de  köztök  még  is  nagy 
az  erkölcsi  különbség.  A1  romai  nem  mindég  csak  vétket  korbácsol, 
hanem  melegen  védi  az  erényt  i s ,  az  angol  czéija  inkább  g3Ülölségének 
kielégítése.  'S  e'  miatt  egykor ,  a1  bántott  személyek  é le tében,  hire  volt, 
ma felejtve. LHibrentei Gábor. 

C H Y M K I C A T I O ,  tejnedvképzés,  azon  zoochemicus  processus  a ' 
belekben,  mellyeknélfogva  az  ételpépból,  (chyniusból),  a'  test  táplálá
sára  képes  anyagok,  a'  vékony  belek  felszívó  edényei  által  felvétetnek 
's  fejér  tej  forma  folyossággá  változtattatnak,  a'  fcloldozhatlan  's  ennél 
fogva  haszonvehetetlen  részek  pedig  a1  végbél  által  a'  testből  kiüríttet
nek.  Mikép  történik  az  éttlpépnek  tejnedvvé  való  áltváltozása  's  a'  fel
szívó  edényeknek  mollyik  részében  ,  azt  még  eddig  semminemű  expe
rimentumok  's  vizsgálódások  ki  nem  puhatolhatták,  mint  egyéb  proces
susait  az  organicus  életnek,  ugy  ezt  is  titok  fátyola  fogja  mindenkor 
fedni.  Annyi  igaz,  hogy  a'  felszívó  edények  mindjárt,  a1  mint  elhagyják 
a'  beleket,  chylust  vezetnek,  sőt  Cruikshank  már  a'  bélbolyhokban  is  axt 
vette  egy  próbatételben  észre,  hololt  még  a'  chymusban  annak  csaknem 
semmi  nyomát sem  találhatni. A. Dalugh Fái. 

C a y t . u s  (ezen  görög  szóból %vXos,  nedv)  étel  vagy  tejnedv,  aa 
ételpépliől  a'  hasnyálmirigynedv  és  ep«  által  kiválasztott  folyósság,  mel
lyel  a'  vékony  bél  belső  lapján  nyitvalévő  beszívó  edények  felvesznek  és 
a'  vérbe bevisznek.  A'  ehylus  tejfejérségü,  tiszta  a'  fiievó  állatoknál  áltlátszó, 
lmsevőknél  ált  nem  látszó,  a'  tapintásra,  r agadós ,  hol  sűrűbb,  hol  ritkább 
folyósság,  melly  a'  bevett  ételeknek  semmi  tulajdunságival  többé  nem 
b i r ,  de  a'  mellynek  a'  vérrel  sok  hasonlatossága  van ,  megalszik  ugyan 
is  mint  a1  vér  's  két  részre  oszlik,  folyó—  és  öszveállóra.  Az  első  lojás
fejértiírgyas  savó,  a1 másik  rosttárgyból  és  festő  anyagból  álló  lepény, 
mint  a'  vérnél.  Az  ettől  való  különbség  csak  abban  áll  ,  hogy  a'  savó
ban  kevesebb  a'  tojásfejértárgy,  a ' lepényben  az  aludt  vél  és  rost tárgy, 
'i  hogy  a'  chylusnál  még  mind  a'  kettőben  egy  különös  kövér  anyag 
van.  Egyébiránt  a'  ehylus  mineniüsége  igen  sokat  függ  azon  tápláló  e
ledelektől,  mellyekből  készül.  Különbözik  ezen  ki\UI  a'  bélchylus  a'  tej
ncdvcsőbeli  chylustól.  Amaz  még  forma  és  képzés  nélkül  való  életmives 
anyag,  ebben  már  az  életmives  alakzat  első  lépesőjét  —  golyócskákat 
—  találnak.  Végre  a1  tökéletesség  legmagasb  lépcsőjét  a'  vérben  éri  el 
a1  tejnedv;  veres  golyócskák  's  több  vérrost,  mellyek  az  organicus  élet 
elementuniai,  állnak  elő  benne. A. Balogh Fái. 

C H Y M I . F I C A T I O , chymusképzés,  a ' gyomorban végbemenő  emész
tés  processtisa,  vagy  is  a'  tápláló  eledeleknek  cbymiissá  való  állváltoz
tatása.  (L.  E M K S Z T K ; . ) A. Balogh Fái. 

C H V M U S  (ezen  görög  szóból yjo^íoi  ,  nedv) ,  éltelpép,  a/(  emésztő 
orgánumok  functiójinak  első  proditctuma,  a'  be  vett  tápláló  eledelekből, 
melly  ezeknek  mineniüségéhez  valamint  a'  bélcsatornáuak  azon  részéhe/, 
képes t i s ,  mellyból  véte te t t ,  különbkülönbféle  bélyegü.  Rendszerén t 
azonban  a'  chymus  egy  rutszinü,  folyós,  pép  forma,  a1  t.ipintásáa  ra
gadós,  édeses  vagy  savanyu  izü  ,  kedvetlen  szagú  magsa,  nie|lyben  Ho
me  szerént  már  azon  vérgolyócskák  is  benne  vonnak  .  mellyeket  ő  lym
pliaticusokuak  nevez,  's  mellyek  sokkal  számosabbak  és  apróbbak,  mint*1 

festő  anj aggal  körülvett  veres  golyócskák.  Ans  emberi  chymus  Chemial 
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aialysise  még  igen  tökéletlen,  de  az  állatok  chymwinnak  természetére 
nagy  világot  hintettek  I t rodie ,  Marcet  's  különösen  Prout  vizsgá
lódási. A. lialogh Vál. 

C I n R K n,  I. C o 11 e y,  angol drámaköltő  és színjátszó,  Londoni),  szül. 
1071.  Hg.  Devonshire  alatt  szolgált  azon  revolutióban,  melly  az  orania. 
fejedelmet  a'  királyi  székre  teve,  azután  a'  drnrylanei játékszínre  le'pett. 
Elejénte  nem  kel le t t ,  mit;  saját  szerepére  nem  ta lá l t ,  melly  a'  morgó 
természet  volt,  így  tetszrfk  ki  Congreve  „ The old halc/ie/or"  c/.imU  já
tékában.  Önmaga  irta  vig  já téka: „fjove's fait thifl"  1695  jelent  meg 
nagy  tapsok  között.  Leginkább  a'  módizó  szélcsapók  mlnemllségeit  tud
ta  festeni  's  előadni.  De  játékszini  költői  hírét „The carr.lexs huslinnd'1' 
darabjával  alapította  meg.  Ez  még  nyilvános  ellenségéből,  Popéból,  is 
dicséretet  kényszerite  ki.  Characterei  nem  ujak  ugyan  benne  '«  a'  bog 
nem  mesterséges  kötésű,  de  ideje  kora  szokásait,  nevetségért  jól  lekapta. 
„The Xon juror1'  vig  játékában  TartufT'et  alkalmaztatta  angol  környül
állásokhoz  1717.  A'  .lacobiták  ellen  lévén  e z ,  az  udvar  érette  jól  meg
ju ta lmazta ;  azonban  annál  inkább  üldözé  az  ellenkező  rész ;  nevekedett 
ellenségei  száma  azon  módja  miatt  is  ,  mell}7el  a'  drnrylanei  játékszint 
1711  olta  egytltt  kormányozta.  Csnfolák  ezek  most,  midőn  1730  koszo
rns  költővé neveztetett.  Ő  azonban  könnyű  vérrel  vévé  gunyoltatását,  ma
ga  is  gyalázta  verseit  's  ezzel  életlenné  tévé  nem  baratjai  fegyverét.  Csak 
Popé  törekedett  szüntelen  nevetségessé  tenni.  1750  lemondott  a'  játék
színről  's  őnéletéről  védirást  ada  ki ,  melly  lelkesen  és  őszintén  foly
v á n ,  érdekletes  lett.  Mh.  1757. *•  II. Tb e o p  h  i  I  n s,  az emiitettnek  fija, 
1703  szül.  Hasonlókép  színjátszó  volt.  Mély  belátással  tudta  felfogni  's 
elevenen  előadni  szerepeit ,  ezzel  elfelejtette  nézőjivel  teste  silányságait, 
csak  hogy  korhelysége  hátráltatta  kifejtődésében.  A'  dublini  játékszínre 
utaztakor  1757  hajótörés  éré  társaival,  's  a'  vizbe  fúlt.  Azon  angol  és  ir
landi  költők  életirásai,  mellyek  neve  alatt jelentek  meg,  ltobert Shielstől  va
lók ,  ő  tíz  guineáért  adta  azok  elejébe  nevé t ,  midőn  épen  adósságai  mi
at t  a' Kingsbenchben  üldögélt.  Fe lesége ,  Susanna  Maria,  testvére  volt 
a'  hires  doct.  Arnenak,  kitől  a1 „liule Rritania"  muzsikára  tétele  ke
rült .  Hódító  szépség  's  igaz  szinjátszónéi  talentum  volt.  Szül.  1716,  mh. 
1766.  Férjével  nem  sokáig  élt.  ' D. G. 

C m o u r i i M ,  olly  egyházi  szentelt  e d é n y ,  mellyben  az  Ur  vacso
rája  kiosztására  szolfráló  sz.  ostyák  tartatnak,  's  rendszerént  nemesb  's  be
lől  rtiegaranyozott  érczből  készíttetik,  kereszttel  's  hímzett  palásttal  é
kesitett  fedővel  zárva  tartatik  tisztelet  okáért.  így  neveztetének  némelly, 
egyiptomi  növevényből  készült  ivó  poharak  is.  S í . 

C I C K R O  (Mara  Tnl l ius) .  hires  romai  polgár ,  Arpinumh.  született 
Roma  647  évéb.  és  106  K.  e.  Nemzetsége  a' lovagkarhoz  tar tozot t ,  hiva
tal t  azonban  soha  sem  válalt.  Atyja ,  ki  mezei  csendjéhen  a ' tudományok
nak  élt,  barátságban  állott  a1  köztársaság  első  polgáraival.  Ezeknek 
egyike  volt  Crassus ,  a'  hires  szónok,  ki  maga  kivánt  szorgoskodni  az  if
jú  Cicerónak  és  tes tvérének,  Quintnsnak  ,  neveltetéséről,  nfkik  tanitót 
választott  és  tanulásaikat  vezette.  Ifjúsága  első  éveit  göröü  írók  olvasá
sával ,  a'  kö l tés ,  ékesenszólás  és  philosophia  tanulásával  tölte.  Sokat  irt 
görög  nyelven  ;  versei  szépen  voltak  alkotva  ,  de  költői  becsre  nézve  a' 
középszert  fel  nem  multák.  Arra  születet t ,  hogy  Romának  főszónokja 
lecyen.  Először  Sylla  alatt  vitézkedett  a'  Marsnsok  ellen.  Visszatérte 
után  Philo  academicns  és  Molo  hires  szónok  tanításait  hallgatta  's  több 
évet  fordított  a'  szónoknak  szükséges  esmeretek  megszerzésére.  Maritis 
és  Cinna  kegyetlenségeinek  ,  Sylla  száműzéseinek  tanúja  volt;  az  elgyen
gitett  's  vérrel  mocskos  köztársaság  csendesen  maradt  vérengző  dictato
ra  járma  alatt.  Cicero,  ekkor  26  évében  ,  nagy  elmével  's  gazdag  esme
retekkel  felkészülve  megjelent  a'  törvényszék  előtt  először  néhány  pol
g á r i ,  azután  egy  főbenjáró  perben,  mellyet  Syllának  szabadosa,  Chry
sogonus,  az  atyaiilésről  vádolt  Roscius  Anierinus  ellen  indított.  Ifjú  tüz
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zel  folytatá  a'  védelmet.  zavarba  hozá  a'  vádlókat  és  birájit  a'  vádlott
nak  feloldozására  kétryszerité.  Kzen  lenyes  tette  után  még  esztendeig  la
kott  Romában  's  olly  peres  ügyet  válalt  magára ,  melly  a1  dictatornak 
uem  tetszhetett.  Hanem  elgyengült  egészsége  utazásra  ösztönssé.  Elment 
Athénébe,  melly  még  akkur  a'  tudományok  lakhelye  volt.  Itt  egy  aca
deiuieus  házánál,  minden  felekezeti  philosopbusoktól  felkerestetve  's  éke
senszólást  tanulva,  hat  évet  töltött  Atticus  barátjával.  Ugy  vé l ik ,  ekkor 
avattatott  he  az  eleusisi  sz.  titkokba.  As:ában  is  utazott  és  név  szerént 
Kliodusban  tartózkodott,  hol  hasonlóan  felkereste  a'  legiigyesb  szónoko
kat  's  részt  véve  gyakorlásaikban.  Komába  visszatérvén,  uj  győzedelmei 
által  nieghi/.onyitá  a'  görög  tanítás  becsét.  A'  többek  közt  védte  a'  bires 
színjátszó  Kosciust,  barátját  és  tanítóját  a'  szavalásban.  Végre  30  évé
ben  a'  nyilvános  dolgok  pályájára  lépett.  Quaestorrá  lón  Siciliában  ,  mi
kor  Komát  éhseV  nyouiorgatá,  és  sok  gabnát  tudott  ide  szálitani  a'  nél
kül  ,  hogy  a'  lakosokat  békételenkedésre  fakasztaná.  Későbben  folytatá 
Komában  szónoki  pályáját  ,  a1  magányos  személyek  ücryét  egyedül  hirért 
oltalmazván.  Dicső  napja  derült  Cicerónak  ,  mikor  Sieilia  követei  arra 
kérték  ,  hogy  hazájnk  ügyét  Verres  helytartójuk  ellen  védje.  Méltó  a' 
nyomott  nép  ezen  bizodalmára,  kikelt  az  akkoron  mindenható  's  a'  hires 
Hortensiustól  védett  rabló  ellen  ,  minekutána  Siciliában  maga  öszveszed
te  a'  gonosz  tett  bizonyságait.  Legélénkebb  sziliekkel  festette  ezeket  hal
hatatlan  beszédjeiben.  Hetet  irt  ez  ügyben  .  de  csak  a'  két  elsőt  monda 
el.  Hortensius  elnémult  az  igazság  előtt,  és  Verres  önkényt  számkivetés
be  ment.  Cicerónak  ez  egyik  legnagyobb  's  legdicsőbb  t e t t e ,  melly  ál
tal  a'  patríciusoknak  örökös  's  szinte  egész  életében  érzett  haragját  lázi
t.i  macára ,  mint  Verres  ellen  irt  utolsó  beszédje  70  és  71  fej.  é r in t i : 
, . / idemm , qiianla tit in imidia qinintoque in odie apud quosdam Itnmi

net nnbiles iweorum hnminum virtiia et industria. Hominum nnbilium 
•iinn fere quitquavi nnstrae indnitriae farét  , nnllis nnstris ojficiis bens
vitltntiam ilforinn allitere potlvmut: qua»i natura el gcnere diijunvti 
tint  , ita dissident a nobis animo ac voluntate.  —  .Von idem mihi licet, 
qiuid iis  , qui nobili genere ttali  SMttf, qnibus omnia populi rovmni be.ne
ficia dnrinientibus deferuntur"  'sat .  Ezen  per  után  aedilissé  lőn.  Ám
bár  vagyonja  igen  középszerű  volt,  okos  bőkezűsége  által  még  is  meg 
tudta  a'  nép  kedvét  nyerni.  Szándékának  teljesítése  végett  a"  nagyok  ba
rátságát  szükségesnek  látván,  Pompejus  pártjára  á l lo t t ,  ki  a'  nemesség 
feje  's  a'  szabad  Koma  első  polgára  volt.  Dicsérője  's  legbuzgóbb  párthí
ve  lőn.  Catilina  ekkor  kezdé  czélzásait  a'  köztársaság  ellen.  Vádolta
tott  afrikai  helytartóságakor  tett  nyomásai  miatt,  és  Cicero  fel  akará  vá
lalni  védelmét;  de  a'  consulság  keresése  vágytársakká  tévé  őket.  Cicero 
érdeme  meggyőzte  mind  i r igyei t ,  mind  Catilina  ravaszkodásait.  Közaka
rattal  consulnak  választatott,  's  politicai  élete  legfényesb  időszaka  most 
kezdődék.  Sikerült  neki  Cvrir.jx*  fi.  e.)  öszveesküvését  semmivé  tenni. 
Egyszersmind  magányos  perben  is  dolgozott  .  a'  következő  évre  kineve
zett  consult,  Murenát ,  Cato  Stoicus  vádjai  ellen  remek  beszédjével  ol
talmazván.  Catilina  eleste  után  Cieerút  kiki  haza  atyjának  köszönté.  De 
egy  zenebonáskodó  tribunus  nem  engedé,  hogy  kormányzásáról  számol
jon  ,  és  consulságát  elhagytakor  csak  ezen  hires  esküvést  t ehe t é :  „eskü
szöm  ,  hogy  a'  köztársaságot  megmentettem."  Caesar  mindég  ellensége 
volt.  és  Pompejiis  félt  a1  polgár tól ,  ki  inkább  szerété  a'  szabadságot, 
minta '  triumvirok  akarák.  Tekintetét  lassanként  hanyatlani ,  sőt  szemé  
lyét  is  veszélyben  forgani  látván  Cicero  ,  most  leginkább  a'  tudományok
ra  adta  magát,  consulságának  történetét  görögül  irta  le  ,  és  latán  verse
retet  is  készített  róla  három  énekben.  Végre  kitört  a1  vihar.  Clodius,  el 
lensége  Cicerónak,  inegujittatá  a'  tö rvényt ,  melly  hazaárulónak  kiáltá 
aa t ,  ki  valamelly  romai  polgárt  megölet,  minekelőtte  a' név  halálra  Ítél
te  volna.  A'  nagy  consularis  gyászba  öltözve  's  a'  lovagoktól  és  számos 
ifjú  patríciusoktól  kisértetve  jelent  meg  Koma  utszájin,  keresvén  a'  nép 
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pártfogását.  Clodius  vezetvén  fegyveres  párthiveit,  több  Ízben  sértegeté, 
sót  a'  tanácsot  is  vini  ráereszkedett.  Erre  Cicero  önkényt  számkivetés
be  ment ,  beutazta  Italiát  's  végre  Thessalonicában  Piuncusnál  keresett 
menedéket.  Clodius  azonban  np  tanács  végzések  áltat  Cicero  kerti  háza
it  lerontatá  és  Komában  háza  helyén  a'  szabadságnak  templomot  épit
t e t e ,  Cicerónak  hitvesét  és  gyermekeit  méltatlansággaUillette.  Mig  ezen 
esetek  hire  a1  szerencsétlent  közel  kétségbe  e j té ,  részére  Komában  nj 
változás  készült.  Clodius  vakmerősége  mindenkinek  tűrhetetlen  leve. 
Pompejus  biztatá  Cicero  barát ja i t ,  hogy  eszközöljék  visszahivatását.  A' 
tanács  kinyilatkoztatá,  hogy  addig  semmi  dologhoz  nem  fog,  inig  a' 
száműző  végzés  vissza  nem  vétetik.  Lentulus  consul  buzgósága  által  és 
több  tribunusok  javal tára  a'  véres  és  Quintusuak,  Cicero  öccsének,  nehéz 
sebet  okozott  zenebona  ellenére  is  elfogadtatott  következő  éven  a'  vissza
hívó  végzés.  Így  tiz  hónap  múlva  becsülettel  tért  vissza  Cicero.  Az  ösz
vcgyült  tanács  a'  város  kapujánál  fogadta  és  bevezetése  tritimphushoz  ha
sonlított.  A'  köztársaság  magára  vette  hazainak  felépíttetését.  Ez  idő
ponttól  fogva  uj  élete  kezdődik.  Köztársasági  tü/.e  annál  inkább  tikkadt, 
mennél  szorosabban  csatlá  magát  Pompejushoz  ,  kit  legnagyobb  jól  tévőjé
nek  vallott.  Clodius  fegyveres  kézzel  ellenzé  Cicero  házainak  felépítteté
sét  's  magát  is  megtámadta;  Milo  fegyverrel  ü/.te  vissza  a'  dühöst  's  egy
szersmind  törvénybe  idézte.  Roma  gyakran  lőn  csatamezévé.  Azonban 
Cicero  több  évekig  néminemű  nyugalomban  é l t ,  ékesenszólási  miveivel 
foglalatoskodván.  Poinpejusnak  tetszeni  vágyásból  védte  Vatiniust  és  Ga
biniust ,  két  rossz  polgár t ,  's  engesztelhetetlen  eilenjeit.  54ik  évében  az 
augurok  közé  lépett.  A'Milótól  megölt  nyughatatlan  Clodius  halála meg
B/.abaditá  legveszedelmesebb  ellenjétől.  Barátját  és  bosszulóját  szép  be
széddel  ol talmazta;  hanem  mondása  közben  Pompejit*  katonájinak  meg
pillantása  és  Clodius  párthiveinek  lármája  zavar*ba  hozá.  Ekkor  tájbán  a' 
tanács  őt  Cilicia  helytartójának  nevezé.  Uj  hivatalában  szerencsésen  csa
tázott.  A'  Parthusukat  visszaverte  és  katonájitól  imperatoinak  köszönte
tett.  A'  triumphus  mindazáltal  tőle  megtagadtatott.  Mihelyt  küldetésében 
el jár t ,  visszatért  Komába,  mellyet  a'  Caesar  és  Pompejus  közt  kiütött 
szakadás  nagy  történettel  fenyegetett.  Utálván  a'  polgári  háború  retten
tőségeit ,  igyekezett  öszvebékéltetni  a'  vetélkedőket,  de  híjában.  Caesar 
Roma  ellen  vonult,  és  Pompejus  kénytelen  volt  a'consnlokkal  és  tanác
csal  eggyütt  elfutni.  Cicero ,  ki  ezen  hirtelen  előnyomulást  nem  álmodá, 
ínég  Italiában  tartózkodott;  Caesar  Formióbtin  lá ta ,  de  semmire  sem  bir
hatá.  Cicero,  ámbár  lá tná,  hogy  az  ellenpárt  biztosabb,  és  ámbár  veje, 
Dolabella,  egyike  volt  Caesar  barátjainak,  mindazáltal  becsiiletérzésből 
ismét  Pompejushoz  állott.  A'  phaisalnsi  ütközet  és  Pompejus  elfutása 
után  nem  válalta  fel  a'  Dyrrachiuntban  maradt  seregek  vezérlését,  ha
nem  visszament  a'  Caesar  helytartója,  Antonius,  igazgatta  Itáliába.  Vis
szatértét  némelly  kedvetlenségek  követték,  mig  a'  győztes  nem  irt  neki 
és  kevéssel  azután  barátságosan  nem  fogadta.  Cicero  most  egészen  a' 
l i teraturára  és  philosophiára  adta  magát.  Terentia  feleségétől  elvált, 
hogy  egy  gyámsága  alatt  volt ,  szép  's  ga/.dag  leánnyal  kelhessen  öszve. 
De  még  ezen  lépését  tanácsló  gazdasági  tekintetek  sem  bírhatták  soha  ar
r a ,  hogy  az  uralkodóknak  hízelkedjék;  sőt  inkább  készakarva  h á t r a v o 
l tai t ,  gúnyolván  Caesar  hizelkedőjit  's  ellenek  Catót  dicsérő  beszédjét 
szegezvén.  Azonban  Caesar  nagylelkűsége,  hogy  Marcellttsnak  megbo
csáta ,  legyőzte  békételenkedését.  Felmelegülvén  ezen  nagy  t e t t r e ,  melly 
egy  barátját  visszaadá,  félbeszakasztá  hallgatását,  és  ama'  hires  tanúság
gal  szinte,  mint  Caesar  dicséretével  teljes  beszédjét  ta r tá .  Kevéssel  ez
után  íágarius  mellett  szólott  és  a'  halálos  parancs  kiesek  Caesar  kezé
ből.  Cicero  ismét  visszanyeré  tekintetének  egy  részét.  Caesar  meggyil
kolása  nj  pályát  nyitott  neki.  Nagy  politicai  erőt  reménylett  nyerhetni; 
az  öszveesküdtek  önkényt  megoszták  vele  tettek  dicsőségét,  és  mennél 
kevesebbet  tett  maga ,  annál  inkább  sietett a'  tettet.helyben  hagyni  és elő
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segélni.  Hanem  Caesar  he ly ibe  Antonius  lépett.  Még  ezen  nyugtalan  év
ben  is  talált  időt  Cicero  tudományos  dolgokra,  és  a'  többek  közt  elvégzé 
munkáját: „Deglória",  melly  csak  a1  14  században  veszett  el.  Bátorság 
kedvéért  Görögországba  utazot t ,  azonban  nem  sokára  visszatért  Honiába, 
és  most  azon  csudált  beszédeket  irta  Antonius  ellen,  mellyek  a'  Philijj
picák  neve  alatt  esmerefasek,  és  mind  ékesenszólásának,  mind  hazaszere
tetének  legjelesb  bizonyságai.  Engesztelhetetlen  ellenje  lévén  Antonius
nak,  helyesnek  hitte  az  ifjú  Octavianust  pártolni;  áritbár  ennek  te t te te t t 
mértékletességétől  el  nem  ámittatott .  Tőle  származtak  az  erős  tanácsvég
zések  azon  háború  iránt,  mel lye ta '  consulok  és az  ifjú  Caesar  viseltek  An
tonius  ellen.  Midőn  a'  consulok  eleste  után  Octavianus  elfoglalta  a'  con
suísagot  's  Antoniussal  és  Lepidussal  frigyet  k ö l ö t t ,  a ' t anács  és  szó
nok  hatalma  elhanyatlott  a'  triumvirük  fegyvere  előtt.  Cicero ,  ki  Octa
vianust  mindég  kímélte ,  sőt  tanácsolta  iirutiisnak  ,  béküljön  meg  vele, 
látá  végre ,  hogy  nem  leszen  többé szabadság.  Tusculumban,  hova  öccsé
vel  és  unokájival  együtt  félre  vonul t ,  tudá  m e g ,  hogy  Antonius  kíván
ságára  neve  is  a1  számüzötteké  közt  vagyon.  Kétkedve  a'  tengerpartra 
ment  és  hajóra  ült.  Ellenkező  szelek  visszahajták  a'  szárazra.  Szolgáji
nak  kérésére  másodszor  is  hajóra  ü l t ,  de  nem  sokára  is^nét  kiszülott, 
hogy  mezei  lakásán  Formiae  mellett  várja  sorsát.  „Azon  hazában" ,  mon
da  ,  ,,mellyet  több  izben  megmentettem,  akarok  meghalni."  Szolgáji 
tudván,  hogy  a'  vidéket  Antonius  katonáji  nyugtalanítják,  gyaloghintó
ban  törekedlek  őt  elvinni;  de  csak  hamar  nyomokban  látták  a'  gyilkoso
kat.  Készültek  tehát  a'  csatára.  Hanem  Cicero  kikeriilhetetlennek  érez
vén  halálát,  tiltá  az  ellenállást ,  Popiliusnak,  a'  gyilkosok  vezérének,  kit 
egyszer  megmentett ,  elejébe  nyujtá  fejét  és  bátrabban  szenvedte  a1  ha
lá l t ,  mint  tűrte  a'  szerencsétlenséget.  Megholt  64ik  évéb.  a'  v.  é.  711 
K.  e.  43.  Fejét  és  kezeit  Antonius  azon  szószékre  téteté  ,  mellyről  a' 
szónok,  mint  Livius  mondja,  olly  ékesen  szólot t ,  hogy  emberi  szózat 
soha  még  utol  nem  érte.  Cicero  teljesen  megérdemlé  Augustusnak  illy 
szóval  tett  bizonyságát:  „O  jó  polgár  volt,  ki  igazán  szerette  hazáját ." 
O,  a'  mi  olly  ritkán  párosul  a1  nagysággal,  erénnyel  is  jeleskedék,  mert 
csak  gjengeségei  vol tak,  's  nem  vétkei ,  a'  jót  mindég  a'  j óé r t ,  vagy 
a'  mi  legkönnyebben  megengedhető,  a1  dicsőségért  kereste.  Szive  minden 
szép  's  nagy  érzésnek,  a 'hazaszere te tnek,  barátságnak,  háládatosság
nak  és  tudománykedvelésnek  nyitva  állott.  Cicero  ékesenszólása  folyvást 
példaképen  szolgált.  A'  tudományok  feléledése  után  őt  csudálták  legin
kább  a1  régi  irók  közül  's  elsőségéért  hazája  remek  iróji  közt  írásmódjá
nak  tisztasága  és  választékossága  ölökre  kezeskedik.  Philosopháai  mivei
nek  Írásmódja,  távol  a'szónoki  pompától,  ama'  linóm  atticismussal  diszes
kedik,  mellyet  beszédjeiben  is  szerettek  volna  némelly  kortársai.  A'  szó
nokot  azonban  húzós,  nem  eléggé  élénk  beszélgetése  elárulja.  Philoso
phiai  mivei ,  mellyek  főfoglalatja  a'  Görögöktől  kölcsönözve  ,  részént  az 
academia,  részént  a'  stqa  tanításait  és  okfejeit  egyesít i ,  reánk'nézve, 
nagyon  különböző  értékűek.  Így  munkája: .,J)e italura deoru/n',i  csak 
hibagyiijtemény;  Tusculumi  kérdéseit (Quaeslioiics tusculanac)  az  a the
nei  oskola  agyafúrtsága  bélyegzi;  ide  tartozik  a' ,,De finilnis íonorum 
et muU>ruml  czimii  munkája  is  Ellenben  a1  gyakorlati  erkölcstudományt 
illető  miyei  egész  be.cseket  megtarták.  Írása ,.De officiii1'  örökre  embe
ri  bölcseség  szülte,,  legszebb  értekezés  marad  az  erényről  A1  barátság 
és  öregség  örömei  suba  sem  adattak  elő  jobban,  mint  Cicero  munkájiban 
„De amicitia'  és  , , / J Í ; neueclute''  Politicai  munkájának „Derepu!>licai( 

nagy  részét  ismét  felfedezte  Majo  és  1822  kiadta  Romában.  Ezen  mivét 
54ik  évében  irta.  Meg  akará  benne  muta tn i ,  milly  politica,  milly  erők 
és  erkölcsök  által  nyeré  ,el  Roma  a'  világ  uraságát.  Cicero,  munkájának 
„De rCfiii/ilicn'  sarmatiai  codexéről,  melly  1581  <gy  wolhyniai  nemes 
ember  birtokában  volt  \s  azolta  elenyészett ,  utasítást  ad  prof.  Miinnich 
Gustav:  ,,.TÍ. T. Ciceronin L. de repuólic.a Codicis Sarinalic.''*  (Götting. 
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1825.)  Cieero  munkáji  „D« dieinatinnt''  és  , ,De  /?. ; ' I '4MÍ"  taniisifggai  tel
jes  emlékei  a'  régi  világnak.  Ugyan  azon  philosophusi  lélek  bélyegzi  ora
tori  í rásai t ,  kivált  fontosabbikát „l)t orutore^';  ámbár  reánk  nézve,  va
lamint  a'  többi  i s :  ,,/)e elitrii orutoribiit",  ,,7'«/)?V« l i,  ,,/Je partit ioné 
oratoria"  'sat.  nem  sok  hasznost  foglal  magában.  Cicero  miveinek  a* 
utóvilágra  nézve  leggyönyörUödtetőbbike  az „E/tislotae fumilinret"  és 
,,/ld .4tlicu?n",  mellyek  legíontosb  's  legelevenebb  képét  adják  a1  köz
társaság  akkori  állapotjának  és  szírzőjöket  egész  sajátságában  mutatják. 
Életét  Flutarchiis  és  az  ujak  közül  Middleton  és  Morabin  írtak  le.  Mun
káji  kiadása  közül  szép  érdemet  szerzettek  a'  két  Vlanutius,  Lamhinus,  a' 
két  Ciruter  és  Gronov.  Minden  munkájit  újra  kiadák  Krnesti,  Beck  és 
Schü tz ;  stereotypben  Tauchiiitziiál,  Ernesti  után  Nobbe  egy  kötetben 
(Lipcse  1827).  —  C i c e r o ,  hetiinem,  I.  BKTÍ 'K. It.  /,. 

C I C E R O N E ,  Olaszországban,  főkép  Romában,  a z ,  ki  a 1  nevezetes
I  ségek  és  régiségeket  mutogatja  's  fejtegeti  az idegennek.  Mivel  az  efféle. 

emberek  felette  bő  beszédük  szoktak  lenni,  tréfás  czélzatáltal  Ciceróra, 
Cicerone  nevet  kaptak.  A'  jó  Cicerone  azonban  nem  lehet  alapos  tudós 
esmeretek  nélkül ,  a1  honnan  több  archaeologusok  és  mUcriticiisok,  mint 
F e r n o w ,  H i r t ,  Keifenstein  's  ni.,  méltónak  lelték,  olly  foglalatosságban 
j á r n i ,  hol  másoknak  használhattak,  magok  pedig  a'  mivek  ismételt  szem
lélése  által  azokat  mind  inkább  esmérni  tanulták. 

C I C I S KE O,  az  olasz  asszony  meghi t t ,  állandó  mulatója  's  társal
kodója  férjén  's  házán  kiviil.  A'  I7ik  században  kezde  szokássá  válni 
az  olasz  főbb  házaknál ,  hogy  a'  férj  nejével  csak  otthon  társalkodjék, 
nyilván  's  más  házi  körökben  a'  barát  kisérje  ezt  's  köritle  minden  apró 
szívességeket,  nyájasságokat  megtegyen.  Ez  okon  már  reggel  az  öltöző 
rejtett  téréibe  bebocsáttatik  a'  szép  uracs ,  kiteríti  itt  hírekkel,  újsá
gokkal  ,  anecdotákkal  's  édességekkel  tömött  t áská já t ,  vagy  ha  ez  Üres, 
együtt  ásítozik  a'  donnával  's  kikéri  majd  a'  délutánra  parancsait.  — 
Akármit  mond  Jagemann  „Olaszországi  leveleiben"  e1  szövetkezés  szépí
tésére:  nehezen  fogja azt a ' jó  erkölccsel ' s  jó  házas  élettel  öszveegyeztetni, 
's csudálni  lehet,  hogy épen a'  féltékeny  Olaszoknál jőve ez  szokásba.  A'  m a
g y a r  férj  sokkal  hevesb  és sokkal  kényesb,  hogysem illy  emberesét  eltűr
hessen,  's  a' magyar  asszony  sokkal  szüzebb  és  sokkal  őszintébb,  hogysem 
illyes  mit  elfogadjon.  Magán  az  olasz  földön  is  ritkulni  kezd  már  e 'r i i t 
szokás.  Pá ter  Barri  egész  munkát  irt  a'  cicisbeatura  erkölcsi  jó  vagy  ros
szaságáról  ;  ""s  a'  bölcs  ember  különbözést  von  a'  cicisbeatura larga  és 
ttretta  közöt t ,  —  amazt  megengedi,  ezt  kárhoztatja.  Nálunk  neve  is 
csak  gyéren  forog  fen  ezen  férjpótoléknak,  's  ha  fenforog,  csak  rossz  érte
lemben. CsattS Pál. 

C i  c o o v  A R A(Leopold,  g ró f ) ,  szül.  Ferrarában  1780  körül  's  szép 
jószág  ura  volt  e'  város  birtoka  határiban.  Jeles  talentum  ,  deli  alkat  's 
férjfiméltóság  ritka  szorgalommal  's  a'  mivészetekhez  vonzó  nagy  sze
retettel  párosultak  benne.  Első  munkája  (Ferrara  1811)  Baruffcldi „Mi
morie utoriche dei letterati ed nrlisti Ferrare*i(í  cziniü  mivéne"k  bírála
tiból  támadt.  A'  cisalpina  respublica  alkotásakor  fő  kormány  lii  tatait  nj  i
ve  's  republicanusi  érése  's  gondolkozása  mellett  nyíltan  ellenkezék  hon
jának  királysággá  változtatásával  Napolen alatt.  Azonban  engede  a'  szük
ségnek  's  elfogadá  a'  velenczei  müacademia  elölülőjéül  lett  kinevezteté
sét.  Ezolta  Velenczében  lakott  's  :házát  a'  jó  izlet  és  tanúságos  tá r 
sarkodásnak  tette  középponjává.  Részént  dus  jövedelme ,  részént  szelle
me  belső  forrási  képessé  tették  ,  mindent,  ki  Ízlettel  birt  's  kedvelte  a' 
mivészetet ,  egybegyűjteni  maga  körül.  Napóleon  is  gyámolította  ipar
kodásait  's  a*  vas  korona  vitézéve  nevezte.  Ennek  megbukása  után  Fe
rencz  császár  megerősítette  hivatalában.  C.  vitte,  Bécsbe  .  1818  .  Karo
lina  austriai  császárnénak  a'  Velenczéből  számára  ajándékul  küldött  mü
darabakat.  Az  e'  czélra  készített  pompamunkából  : ,,()mngsio delte prn
vincie l'cnete álla Maeta di Carolina Augusta"  (Veleucze  1818,  fol.) 
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egyszermlnd  100  példányt  nyujta  b e ,  hol  18  ré/.táMán  ,  magyarázó  t e l t 
tel  együtt  a'  4  szobor,  8  gemma  's  az  emelt  mivek  és  ötvösmunkája  t r i 
posok  rézmetszetekben  ,  mind  velenczei  mivészektől,  vannak  leábrázolva. 
Ijabb  időkben  alig  tisztelkedett  valaki  izletesb  hódolattal. Az  ajándék
példányokon  kívül  csak  500at  nyomtattak  ezen  munkából ,  's  könyváru
sokhoz  ezek  sem  kerültek  ,  e'  miatt  az  emiitett „Omaggio"  nagy  bib
liographiai  ritkaság.  —• Azon ideát , melly szerint Winkelmann műtörté
netét a1 legnjabb korig szándékózék folytatni, sok évig hordozd C. keb
Itibeti 's öszvegyüjtögete e's elkészite minden hozzávalót. Első része Ifi 13 
jelent meg illy cziminel : „Síor ía delin scultvra dal suo risorgimento in 
Itália >ino al secolo di €anovali (Velencze, fol. 43 rézm. contourokbaii); 
Második része 181(5 illy czimváltozattal „Sino al secolo XIX" (90 réz
zel); a'harmadik 1818 (48 r.~). Nagy része volt benne Giordano Pietrónak is. 
Ezen munka hosszadalmas és hij.ányos volta magában Italiában is kemény, de 
egyszersmind egyoldalú bírálatokat vont magára. Kegsanyarubb, de rész
nyire szenvedelmes recensióját adta Emeric Dávid a' „fíevve enryvlopédx
r/í/r"ben (1819, 3, 4 r. és 1820 7 r.JElkészülvén az első rész, Parisba utazott 
C, hogy azt Napóleonnak, kinek ajánlva van, benyujtsa, 's a' nemzeti intézel, 
mellynek tagja l e t t , innepélyen idvezlette szerjőjét. Maga a' status is 
gyámolitá költséggel e1 munkát , de megszűnvén ez a' párisi béke után 
1814, a' kiadó, ki vagyonja nagy részét e' válalatra szentelte volt, nagy zavar
ba esett. Nemi bal értelem — egy más Cicognara mint a' carbonaris
inus részese Italiában elfogatott, 's C. Leopold, kit amazzal öszvctévesz
tettek , Parisból az egész vizsgálatot igen szabadon ir t levélben bocsá
totta közre —volt oka , hogy visszatértekor hidegen fogadták Velenczé
ben. E' mia t t , mint F e r r a r a i , Romába ment , hol maiglan él. A' ve
lenczei müacademia, a' mivészet emelése és a1 nyilvános képtár , melly
ben a' velenczei oskola remekei t a r t a tnak , felállítása .körül volt buzgal
mát tudják méltányiani. Saját vagyonja felette sokat szenvedvén, 30 évig nagy 
költséggel gyűjtött miikönyvtárát áruba bocsátani kénytelenit tetett , 's 
e' végett adott ki egy lajstromot bibliographiai jegyzetekkel : „Catalogo 
ragionato dei lihri d1 arli e rf' antivliita pnssednli dal Vonté Ciengnu
r«*4 ( P i s a , 2 köt;. Kisebb Írásai, mellyek résznyire egyenként, rész
nyire Journalokban jelentek meg , igen ritkák. Nevezetes egyebek közt 
ez i s : „le falrie/ie piii easpitvt di lenezia misnrate. illustrale ed in
titgligte dei víem/iri delta l'eneta r. Accademia di belle arli" (Velencze 
1820, 2 fol. köt). Segítették éhben Dindi és Selva Antonio velenczei épí
tők is. 

C i n, I, D 11 z. 
C I G » R H O apró dohánytekercs, egy tiszta levélből , mint hüvely

ből , 's ebbe takart finomabb dohányhulladékokból á'I Egyik vége nyílt, 
másikon a' boritéklevel sodródik öszve, e's ezt hasonlókép megkell met
szeni , midőn a' tekercset színi akarjuk. Rendszerént ugyan maga a' ci
garro vétetik szájba, de kevesbbé árt a1 melynek és a' szemnek, ha szo
pókába van dugva. A' legjobb cigarrók Spanyolországban és Amerikában, 
jelesen Havannahhan készülnek. 

C I O N A NT (Caiío) , a' bolognai oskola utolsó nagy festője, szül. Bo
lognában 1728 's Albánénak vala tanitványa. Neve hamar elhiresedett, 's 
l.ivomóba hittak meg, hol Paris ítéletét festette. Haza térvén, a1 farne
sei palotában dolgozott. I. Ferencz franczia királyt ábrázló frescoképe, 
midőn betegeket gyógyít , különösen jeles. Ezután Romába men ta 1 pá
pával , 's Sz. Andrást ábrázolta le ezen szent templomának számára. 
ITonvárosáhan már nj munka vár ta , 's hazajöttével 4 frescoképet festett 
a' bolognai Sz. Mihályegyházban , angyaloktól tartott oválokban. Par 
mában a' fejedelmi kertet ékitette némellj' c/.élzatokkal a1 szerelemre, 
mellyek Carracci Agostino festései által semmit sem vesztenek. Midőn 
I(i86 a' fnrlii Madonna dei Fuoco templom kupolájának festését hízták 
leá , Forliban telepedett le számos tanitványival. Ezen mi i , mellyen 20 
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évig  dolgoza,  Maria  mennybemenetelét  ábrázolja  's  Unak  főmunkája. 
Kanuccio  grófi  rangra  emelte  a'  mivészt,  's  XI.  Kelvinen  pápa  a'  bolognai 
academia  igazgatójává  nevezte.  Mh.  Forliban  1719.  Conipositiója  jeles, 
's  alakjait  ugy  tudta  elrendelni,  hogy  képei  nagyobbaknak  tetszettek, mint 
valóban  voltak  ;  rajza  hibátlan;  színezete  velős  és  eleven.  Miveit  több 
mesterek  adták  ki  metszésben.  Jelesb  tanítványai:  Crespi,  Franceschi
n i ,  Quaini,  gróf  Cignani  F é l i x ,  n j a ,  és  gróf  Cignani  P á l ,  unokája.  É
letét  Zanetti  irta  meg: „Vita del Conie C. Cignani. pittore1'  (Roma 
1722.  4) . I. 

C 11.1 c  i A  ,  egy  a'  hajdani  földleírásban  Pamphilia  és  Syria  közt  fek
vő  tar tomány,  mellynek  éjsz.  határa  a'  Taurus  hegye  volt.  A'  partok 
lakosai  tengeri  rablásaikkal  rettenetesekké  tették  magokat;  kik  az  Aege
um  és  ioniai  tengereket  is  háborgatták.  Éjszaki  lakosainak  egy  része pász
tori  kóborló  életet  élt,  a'  keletiek  pedig  földmivelők  voltak.  CiliciaNagy 
Sándor  által  macedóniai,  azután  syriai  s  Poinpejusnak  a'  tengeri  rabló
kon  nyert  győzedelme  által  elébb részszerént,  Vespasianna  alatt  pedig  e
gészen romai  provinciává  lett. L—ú. 

C i r . I C I U M .  Eredetileg  Cilicia  tartományban bakszörból  készült ru
házat  's  köntös  ,  mellyet  az  ottani  szokás  szerént  a'  hadviselők  's  hajós
legények  viseltek.  Utóbb  's  most  is  azon  lószórből  vagy  vas  hegyecs
kékbői  's  akármi  szúró  szerekből  összveszövött  belső  ruha vagy  öv,  mel
lyet  a'  remeték  vagy  szorosb  életű  monostori  bará tok ,  vagy  akar  kik 
is  poenitentiatartásképen  vagy  testöldöklésül  a'  ruhán  belől  meztelen 

_ testeken  hordoznak.  S Í . 
C i r ,  r . K Y .  grófok,  a '  Sonney  báró  nemzetségből  vérzik  eredeteket. 

Ebből  U l r i k o t  és  H e r m a n n t ,  a1  Hainiburg  grófi  ház  magvaszakadtá
val  a'  Cilley  vár  birtokosait ,  IV.  Károly  császár  1362  grófoknak  nevez
te  ki  az  akkori  austriai  herczegek  megegyezésével.  —  V i l m o s h o z , 
Ulrik  egyetlen  fijához,  adta  1.  Lajos  magyar  király  Kázmér  lengyel 
király  halála  u t á n ,  ennék  egyetlen  leányá t ,  Anná t ,  reménylvén,  hogy 
igy  helyeztetése  csekélysége  által  a'  lengyel  örökösödéshez  minden  re
ményét  elveszti.  A n n á t  azonban ,  ezen  házasság  egyetlen  gyümölcsét, 
1.  Ulászló,  lengyel  király  a'  Jagjel  nemzetségből,  még  is  thronusa  meg, 
erősítése  végett  vette  el  Hedwignek,  1.  Lajos  leányának,  magtalan  ha
lála  után.  —  F r i d r i k ,  az  enditett  Hennáim  unokája  (szül.  1300),  nagy 
befolyással  volt  Magyarország  törteneteire.  Sigmond  császár  ezt  1430 
herczegitett  grófnak  nevezte  ki  az  austriai  herczegeknek,  kik  őt  még 
mind  jobbágyoknak  tekintek,  megegj'ezése  nélkül.  Azért  véres  háború 
ütött  ki  közte  és  Fridrik  austriai  herczeg  kö/.t,  mellynek  csak  ennek 
német  királlyá  választása  vete  véget.  Albert  magyar  király  halála  után, 
özvegyének  legtüzesebb  partosa  volt  íijával  ,  0  likkal,  együtt.  Készt 
vett  ezzel  a'  Méhbenhagyott  László  kiszabadításában  Fridrik  kezéből  és 
a'  Hunyadi  haz  Üldözésében,  mig  Július  13án  1454  megholt,  buja  éle
te ,  kegyetlensége,  fösvénysége  és vallástalansága  miatt  mindenektől  megvet
tetve.  Feleségét,  Modrusi  gróf leányát ,  tulajdon  kezével  ölte  meg  ágyasa, 
Dresnitz  Veronika,  kedvéért.  —  Borbálát ,  Fridiiknek  testvérét,  az  ö
reg  Hermann  i r á n t ,  ki  kiszabadításában  munkás  vol t ,  háládatosságból, 
de  tündöklő  szépségétől  el  is  á m í t ' a ,  vette  feleségül  Sigmond  csiszár 
1405.  Később  a1  vallásbeli  meghasonlás  elintézése  végett  Németország
ra  szándé  ózván,  Magyarországot  kormányára  bizta  1413.  Esztendő 
múlva  Aachenbe  romai  királynénak  koronáztatta,  de  már  1418  haza 
t é rvén ,  alkalmasint  bujaságáért,  annyira  felindult  e l lene,  hogy  leányá
va l ,  Ersébet te l ,  együtt  NagyVáradra  küldé  számkivetésbe.  Itt  nagy 
nyomorúságban  és  szükségben  élt  több  esztendőket.  Minden  igyekeze
tek  Sigmond  egycztetésésére  sikexetlenek  voltak,  mig  Ersébetet  Albert 
austriai  berczegliez  férjhez  nem  adta  1  122.  likkor  Rorluílánuk  is  meg
engedet t ,  sőt  egynéhány  esztendő  mulvi;  cseh  királynénak  koronáztat
ta  1437.  De  ez  csak  nagyravágyását  élesztette.  Félje  egészségének  ha
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nyatlását  ugyan  is  észre vévén,  a'  Kelyhesekkel  kezde  alkudozni,  hogy 
leánya és  veje  elmellőzésével  az  országot  szálitsák  kezével  együtt  a' 
lengyel  Ulászlóra,  ámbár  ő 48,  ez  pedig  12  esztendős  volt.  K/,t  Sigmond 
megtudván,  még  halálos  ágyán  elfogatja  őt.  Albert  magyar  királlyá  vá
lasztásával  szabadságát  visszanyeri  ugyan  ,  de  Csehországban  mesterke
déseit  megint  elkezdi  ,  és  ezeknek  felfedezésével  Lengyelországba  szö
kik  143!),  hol  Ulászló  Sandomir  várral  ajándékozza  meg.  Leányának 
halála  1442  megint  Csehországba  csalja,  azonban  már  must  Podiebrad
nak  erővel  teljes  kormánya  mesterkedéseinek  hathatós  gátot  vetett. 
Megholt  Borbála  feslett,  nyugtalan  és  bűnnel  teljes  életének  70  eszten
dejében  KirálynéHradekben,  a'  világtól  elfelejtve,  Július  11én  1451.  — 
U l r i k ,  az  alávaló  Fridrik  még  alább  vaió  hja,  leginkább  magára  von
ja  figyelmünket.  Albert  magyar  király  halálával  Özvegye,  Ersébet,  pár t 
jának  feje  lón,  mig  Hunyadi  János  Ulászlót  pártolá.  Ez  volt  a'  l.ét  nem
zetség  halálos  gyülölségének  első  oka.  Nem  kevéssé  neveié  ezt  Ulrik  ré
szérői,  hogy  1440  az  Ulászló  seregei  által  körülszálott  Győrből  ki  akar
ván  szökni,  annak  fogságába  ese t t ,  és  csak  24  kezes  állítása  irtán  nye
ré  vissza  szabadságát,  hogy.  Hunyadi  Ulászló  halála  után  seregei
nek  beütését  Horvátországba  minden  birtokainak  feldulásável  bünteté, 
1445,  főként  pedig,  hogy  irigységének  tárgya  megkülönböztetett  ér
demei  tekintetéből  Magyarország  kormányozójának  választaték.  Azért 
1452  Eytzinger  Ultikkal  egyesülve  a'Méhbenhagyott  Lászlót  Fridi ik  csá
szár  kezéből  kiszabadítván  és  gyenge  öccsének  hajlékony  elméjét  egé
szen  hatalma  alá  hajtván,  a1  nagy  Hunyadit  az  oiszáglásban  minden 
befolyástól  eltávoztatja,  mig  másfelől  a'  jóindulatú  gyermekkirá ly  er
kölcseinek  megrontásán  egész  erejéből  dolg'  z.  Később  ugyan  az  elmel
lőztetését  nehezen  tűrő  Eytzinger  helyéből  ki tol ta ,  Hunyadi  pedig  be
folyását  visszanyerte,  de  ekkor  is  Cilley  Ulrik  a'  nagy  hőst  a1  Törö
kök  ellen  nyert  győzedelmeinek  folytatásában  kétszeri  beütésével  Tót
országba  hathatósan  gátolta  1453,  —  sőt  a'  hajlékony  király  kegyel
mét  Eytzinger  megbuktatásával  megint  visszanyervén  ,  gyülölségének  a' 
Hunyadi  ház  ellen  szabad  utat  engedett.  Hunyadi  Jánosnak  élete  után 
törekedett  nyilvánságosan.  De  ebben  nem  boldogult,  sőt  a'  Törökök  kö
zelgetésének  hirére  tör tént  gyáva  megszöke'se  és  ez  által  a'  magára 
hagyott  nagy  hős  utolsó  legtündöklőbb  győzedelme  által  magára  örö
kös  szennyt ,  dicső  ellenségére  pedig  maradandó  uj  fényt  hárított.  En 
nek  elhunyta  után  fiját,  Lászlót ,  jelelte  ki  alacsony  bosszúvágya  mar
talékának.  De  ez  őt  megelőzi  és  egy  e'  felett  támadott  szóversengés 
következésében  némelly  baráti  segítségével  öszvevagdalja  Novemb.  15. 
1457.  Benne  ki holt  a'Cilley  grófi ház  nemzetsége.  Feleségétől,  Ersébettől, 
Brankovics  György  rácz  fejedelem  leányától,  több gyermekei  születtek  u
gyan ,  de  ezek  mind  még  kisdei  korokban,  holtak  el. Gr. Teleki íósef. 

C I M A R U E  (Giovani)  a'  középkorban  egyike  a'  képirás  helyreáli
tójinak,  szül.  Florenczben  1240.  Hogy  a'  festéshez  vonzó  hajlandóságát 
követhesse,  lemondott  a'  tudományokról.  Első  tanítója  két  görög  mivész 
volt,  kiket  a'  tanács  azért  hivott  meg  Florenczbe,  hogy  a'  Santa  Ma  ia
Novella  templomban  egy  kápolnát  fessenek.  Ambar  e'  mivészek  nem  leg
ügyesben  bántak  az  ecsettel ,  megtaniták  mindazáltal  C  t  régi  hagyomás 
szerént  azon  irányiatokra,  mellyeket  emberi  alakok  utánzásában  követtek 
a'  görög  mivészek.  Figyelve  oktatásokra  főkép  a'  szép  antik  szobrokat 
tanulta.  O  niutatá  meg  az  utána  következendő  képíróknak  legelőször 
a1  szép  ideál  elemeit,  mellynek  emlékét  a'  nyugtalanságok  's  bal  sors 
több  századi  eloltották.  Nem  kítszik  ugyan  C.  mivein  amaz  öszveliangzó 
rendelet  a'  világ  és  árnyék  elosztásában,  melly  az  úgynevezett  világho
mályt  teszi;  szine  száraz ,  lapos és  h ideg;  alakjainak  contourai  kék,  zöld 
vagy  sárga  feneken  vágják  egymást  keresztül  a'  czélba  vett  hatáshoz 
képest.  A1  vonalés  légperspectivről  nem  volt  ideája;  alakjai  sajátkép 
egyszinüek.  De  ezen  hijányokat,  mellyeket  a'  mivészet  gyeremekkorá
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nalc  kell  tulajdonítani,  legmagasb  szépségek  pótolják  ki.  Nagy  stylus,  sa
nyarú  és  hiv ray/.,  természetes  kifejezés,  nemes  csoportozat  's  gyönyörű  re
dőze t :  ezek  teszik  altaljában  réve  a'  nagy  mester  érdemeit.  íVlivei  legtö
kéletesben  emlékeztetnek  az  ó  világ  nevezetes  festéseire.  Legjelesbjeiu  a' 
florenözi  Santa  Maria  Novella,  templom  's  az  assisii  convenlo  sacrúban 
találtatnak.  Mh.  1300.  Műteremét  Giotto  nevű  tanítványának  hagyta.  Az 
üveg  és  frescofestést 's  az  architecturát  egyenlő  sikerrel  gyakorta.  Az  ő 
talentumát  kapcsolatnak  tekinthetni  az  ó  és  uj  képírás  között.  C.  törte 
meg  az  u t a t ,  mellyen  Massacio  ,  Perugino  Péter,  Kellino  J ános ,  da  Vin
ci  Léná rd ,  Ti t iau ,  Bomiarotti  és  Rafael  értek  czélt.  /. 

. C l M t í o s *  (Domenico),  liires  musikaszerző,  szül.  Nápolyban  1754
Minekutána  első  muzsikai  oktatását  Sacchinitól  vette,"  a'  lorettoi  conser
vátplittmba  men t ,  hol  Durante  oskolájának  okfőjit  magáévá  tet te .  Olly 
tűzzel  tanult,  kogynem  sokára  fényes  bizonyságait  adta  mivészetének,  kü
lönösen: „Sacri/icio di A6ramoií és^Olimpiade"  nevű  operájiban.  Még 
nem  volt  25  esztendős,  már  gyakorta  tetszést  nyert  Olaszországnak  fő
szinházaiban.  Hire  napról  napra  nevekedett.  Meghitták  Cimarosát  Orosz
országba ,  hol  4  évig  mulatott ,  és  több  német  udvarokba,  hogy  ott  hősi 
és  comicai  operákat  irjon;  és  ki  .ált  az  utóbbiakban  eredetisége,  tüze,  sze
szélye,  ideájinak  elevensége  jelelte  k i ,  's  az,  hogy  igen  esmérte  a'  szint. 
Kevés  muzsikaszerzők  találtak  fel  többet  azon  szerencsés  motivókból,  niel
lyek  az  olaszok  kifejezése  szerént di primo, intenzione — első  irányzatbe
liek  —,  's  ezen  bővelkedő  képzelme  adott  alkalmat  arra  az  á l l í tás ra ,  hogy 
Cimarosának  egy  fináléja  egész  operára  nyújthat  anyagot.  Több  operájit 
szintúgy  diszesiti  gazdag  k i sé re t ,  mint  az  éneklésnek  tisztasága  és  kel
letne.  120nál  több  operát  irt.  Komoly  operáji  közt  legnevezeteshek  a' 
mondottakon  kívül „l'enelopeií, „Gli Orazj e t'uriazj'1'! „Arla.iar/eíí  és 
^,Arleiuisia di Veneziaie 1  ezt  halála  nem  engedte  elvégezni;  opere  huf
íei  közt  pedig )SL' llaliana in Lóridra";  f'JL,1 Ámor cettant e''  ; ,,Le 
trame deluse";  , , / J ' Impresurio in angustie;iii  , , / / Viltoreparigiiio;"! ne
mid generáli,1"  , ,Ł/ ' 1/ipriidente forlunato  ;"  , , / / Credulo; La ballerina 
antanté;" „Gianina e Bemardönt,"  és  utolsó  munkája  „ / / me.trimonio 
pernigziro;1'  azután  intermezzóji: „íl maeslro di Capello;íí „II caizo/are." 
i)e  egyik  sem  gerjesztett  közönségesebb  lelkesülést .  mint „Matrimo
nio segreloLI  mellyet  Bécsben  irt  1791  esztendőben  és  mellynek  az  a'  kü
lönös  szerencséje  volt,  hogy  Leopold  császár  parancsára  egy  estvc 
kétszer  adták  egymásután,  valaminthogy  Nápolyban  is  1793  a ' szerző
nek  tulajdon  igazgatása'alatt  57szer  egymásután  az  udvarnak  jelenlétében. 
Bécsből  Nápolyba  ment  s1  a'  lázadási  mozgalmak  őt  is  magokkal  raga
dák.  A1  fogságban  méltatlanul  bántak  vele  's  ez  okozta  halálát  Jan.  11. 
1801  Velenczében.  Szobrát  Canova  Romában  a'  Pantheonba  1816Sacchi
iii  és  Paesiello  mellé  állította. 

C i M ii K m: K  v.  C i M M K R K K. .Ezt  a' német  nemzetséget  legelőször 
esmérték  a'  Görögök  a'  többi  német  nemzett^  közt ,  és  pedig nem  sokára 
a ' t ró ja i  had  u t á n ,  midőn  a5  Cintberek  Tanriilban's  európai  Tatárország
ban  volt  lakhelyeikből  KisAsiába  beütöttek.  A'  Scythák  ugyanis  a'  Mas
sageták  előtt  a'  Caspinmtenger  keleti  oldaláról  nyugotra  a'  Cimberek 
felé  kénytelenittettek  húzódni.  Ezek sokáig nem  tudták  magokat elhatározni, 
királyaik  akaratja  szerént  a'  jövevényeknek  fegyveres  kézzel  ellen  állja
nak  e,  vagy  ped ig ,  mint  egy  más  párt  tanácsolta,  kiköltözzenek  hon
jukból?  A'  két  párt  közt  ütközetre  került  a'  dolog,  mellyben  a'  királyi 
párt  elnyomatott.  Minekutána  a'  holtak  a'  Tyrasnál  (Dniester)  'eltemet
tettek  volna,  a'  hol  Herodotus  a'  sirhalmokat  még  l á t t a ,  a'  megveretett 
párt  a'  Pontus  éjszaki  's  keleti  tájékára szaladt  és  Asiába beütött ,  's  ekkor 
kezdettek  a'  Cimberek  esmeretesek  lenni  a'  Görögök  előt t ,  a*  másik  rész 
pedig  elébb  a 'Vistulához  vonult ,  innen  pedig  azután  bejebb  nyomult.  A' 
Görögök  közt  csak  az  a'  rege  maradt  fen  a'  Cimbeiektől,  hogy  éjszak
nyngot  felé  vonul tak,  a'  honnan,  midőn  a'  Görögök  az  éjszaknytig. 
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Óceánhoz  jöttek  az  itt  talált  népeket  Cinuiiereknek  tartották,  's  épen  ezen 
okból  kapta  a'  mostani  dán  félsziget  a'  cimberi  vagy  cimmeri  félsziget 
nevet.  llomcriis  a'  Ciinbereket  az  Averniis  körül  lakó  vad,  baliangi  lako
sok  közt  kereste;  Pytheas  ellenben  a'  dán  félszigeten  talált  nemzetséget 
tartotta  Ciinbereknek  ,  melly  mesék  csak  arra  valók  vol tak,  liogy  a'  kü
lönben  is  homályos  régi  históriában  még  több  zavart  csináljanak.  Az 
igazi  Cimberek  soha  sem  mentek  be  olly  messzére  éjszakon,  hanem  a' 
Vistulánál  laktak  's  innen  tették  magokat  Cimberek  név  alatt  a'  Teuto
nokkal  együtt  a'  (tornaiak  előtt  rettenetesekké.  K.  e.  114  észt.,  midőn 
»'  Romaiak  a'  keleti  Alpesek  egy  részének  a' inai  Krainban,  Istriában  'sat, 
már  urai  voltak  's  Dalmaiiát  és  Ulyricumut  a'  tengerpartok  mentében  ha
talmuk  alá  hajtották,  véletlenül  's  hirtelen  egy  temérdek  sokaságú idegen 
nép  jelent  meg,  melly  Papirius  Carbo  constilt  a'  inai  Steyermarkban  meg
verte,  de  a'  helyett,  hogy  Olaszországba  nyomolt  volna  ,  éjszakon  tovább 
vonult  's  csak  hamar  azután  a'  Tigiirinokkal  egyesülvén  ,  az  Allobrogok 
földjeié  ütött.  A'  Romaiak  L.  Cassius  consul  és  M.  Aurelius  alatt  két 
sereget  küldöttek  ellenek,  hanem  mind  a'  két  romai  vezér  megveretett: 
amaz  a'  Tiguiinoktói ,  ez  a'  Ciinberektől.  De  a'  győzedelmesek  ez  úttal 
is  békét  hagytak  Olaszországnak  ,  's  e'  Itelyett  három  csapatban  Galliát 
borították  el.  Ezen  három  csapat  elsőjét  a'  Teutonok,  másodikát  a1  Cim
berek  ,  harmadlkát  az  Ambronok  tették.  A'  ttomaiak  mind  a'  két  serege, 
mellyek  C.  jVlaulius  consul  és  Q.  Servilius  Caepio  vezérlése  alatt  ellenek 
mentek,  a1  Rhodanuson  tul  megveretet t ,  's  a'  Romaiak  Aé'tius  előadása 
szeiént  80,000  embert  vesztettek  el.  A'  győzedelmesek  egész  nyug.  Euró
pát  bekóborolták  's  Galliát  feldúlták  ;  az  lberusoktól  's  Belgáktól  ellen
ben  visszaverettek,  ükkor  Olaszországot  tették  beütések  tárgyává,  ugy 
pedig,  hogy  a'  Teutonok  és  Ambronok  az  Alpesek  nyngoti,  a'  Cimberek 
és  Tigurinok  pedig  keleti  oldalán  fekvő  tartományokat  támadják  meg. 
Olaszországot  ezen  kedvetlen  helyeztetéséből  Marius  ragadta  ki  ;  mert 
minekutána  három  egész  esztendeig  várakozott  volna  reajok,  K.  e.  102 
észt.  két  nap  alatt:  az  elsőn  az  Ambronokat,  a'  másodikon  a'  Teutono
kat  Aixnél  Provenceben,  tökéletesen  megverte.  A1  Cimberek,  kik  azon
közben; az  Adigenél  CáMlusjconsult  visszaverték  's  a'  Po  mellékét  ellepték, 
földet  kívántak  a'  Romaiaktól  ;  de  Vercellinél  Alánostól  K.  e.  101  hason
lóképen  megaláztattak.  Ez  idő  olta  nem  tétetik  említés  a'  Cimberekről 
és  Teutonokról  a'  históriában.  Egy  részek  a'  tábori  bútorral  Belgiumban 
maradt.  Ezek  az  Advaticik.  Csak  későbben  esmérték  a'  Romaiak  német 
népnek  a'  Cimb'ereket,  minekutána  külsejekről  ítélvén,  sokáig  Celláknak 
tartották  volna  azokat,  melly  celtaforináju  kiilsejeket  a1  Cimbereknek 
onnan  lehet  kimagyarázni ,  hogy  a'  Duna  's  a'  Kárpi tok  mellékéről 
Olaszország  félé  lett  menetelek  alkalmatosságával  a'  Celtákkal  öszve
köttetésbe  jöttek  's  öszvekeveredték. • L—ú. 

C i M o N ,  a'  hires  Miltiadesn'ek  és  Hegesipylének  ,  Olorus  thraciai 
király  leányának,  fija,  Plutarch  szerént  nagyon  hijányos  nevelésben 
részesült  's  fiatal  korában  igen  feslett  életil  volt.  De  a 'Persák  ellen  vi
selt  háborúban  hires  kezdett  lenni ,  's  midőn  Themistocles  azt  tanácsolta 
az  Atheneieknek,  hogy  hagyják  el  a'  város t ,  üljem*c  hajóra  's  hadakoz
nak  a'  tengeren,  Cinion  több  ifjakkal  együtt  megjelent  a'  várban,  lova 
fékét  letette  a'  templomban  's  a'  helyett  a'  bástyáról  egy  paist  vett  és 
azzal  a1  hajóssereghez  ment.  A'  salamisi  ütközetben  nagy  bátorságot 
mutatott.  Aristides  ezt  észre  vévén,  hozzá  adta  magát ,  minthogy  általa 
Themistocles  káros  szándékát  meggátolhatni  reményiette,  midőn  az Athé
néinek  a°  többi  Görögökkel  egyesülve  Asiába  az  ott  lévő  görög  gyar
matoknak  a'  Persák  járma  alól  kiszabadítása  végett  hadi  hajóssereget  * 
küldöttek,  Aristides  és  Cimon  tétettek  annak  fóvezérreikké,  's  mikor 
nem  sokára  azután  Aristides  Athénébe  visszatért ,  Cimon  vezérletté  az 
egész  görög  hadi  hajóssereget.  Thraoiáhan  igen  megkülönböztette  ma
g á t ,  a'  Persákat  a'  Strymon  partjain  megverte  's  a'  tar tományt  elfog
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lalta.  Scyroi  szigetét  i s ,  mellynek  lakosai  tengeri  tolvajságot  fiztek, 
meghódoltatta  's  azon  egy  athenei  gyarmatot  telepített  nn?g.  Innét  The
seiis  tetemeit  Athénébe  vitte,  hol  ezen  hős  számára  ekkor  épitetett  első
ben  templom.  Azután  jókora  sereggel _ KisAsiába  ment ,  minden  part
melléki  városokat  elfoglalt  's  a'  Tithatístres  vezérlése  '  alatt  lévő  pergel 
hajóssereg  ellen  indult,  melly az  Eurymedon  torkolatjánál  feküdt  \s  mel
lyet  tökéletesen  meggyőzött  's  győzedelme  által  Xerxest  a'  békekö
tésre  hajlandóvá  tette.  Athénébe  visszatérvén,  a'  békeség  idején  nem  ke
resbbé  nagynak  mutatta  magát,  mint  a'  háborúban.  Szántóföldjei,  rétjei 
és  kertjei  körül  minden  kerítéseket  lerontatott,  hogy  azokból  kiki  vehes
sen,  a1  mit  akar,  asztalát  a'  maga  curinjabeli  polgárok  számára  minden
kor  készen  ta r to t ta ;  valahányszor  köz  helyeken  megjelent ,  rabszolgaji 
által  öltözeteket  vitetett  magával,  mellyeket  a'  szegényeknek  kiosztogat
t a to t t ;  a1  várost  saját  költségén  sokféleképen  e'kesitette.  Ezen  bőkezű
séget  pedig  nem  azért  gyakorlottá,  mintha  a'  népnek  hízelkedett  volna. 
Mert  Themistoclesnek  's  utóbb  Per  iclesnek  és  Euhialtesnek,  kik  a ' nép 
hatalmát  akarták  nevelni,  mindenkor  ellenek  dolgozott.  Főigyekezete 
oda  czélozott,  hogy  egyetértést  esz.közöljön  az  Atheneiek  és  l.acedae
moniak  közöt t ,  kik  közül  az  utolsók  őt  nagyon  szerették  "s  általa  kö
vetésre  méltó  példáknak  tartat tak.  Midőn  Krisztus  születése  előtt  400
dík  észt.  a'  Thasusbeliek  pártot  ütöt tek,  megverte  őket  's  nem  csak 
rárosokat ,  hanem  aranybányájikat  is  elfoglalta,  's  Amphypolis  városát 
fundálta.  Alig  ment  vissza  Asiából,  midőn  Pericles  és  a'  nép  egyéb  fejei 
bevádolták,  mintha,  a'  macedóniai  király  ajándékai  által  megvesztegettet
vén,  ezen  fejedelemnek  törvénytelenül  kedvezett  's  kedvezésbőli  attól  or
szágának  egy  részét  el  nem  foglalta  volna,  jóllehet,  béke  lévén,  az  illy 
elfoglalásnak  helye  Sem  lehetett.  A''  nép  az  illy  alaptalan  vádat 
megvetette.  A'  thasusi  háború  idején  a'  heloták,  a'l.acedaemoniak  ellen  pár
tot  ütvén,  ezen  utolsók  az  Athénieknél  kerestek  segedelmet  ,  's  Cimon 
eszközlésére  azt  meg  is  nyerték,  de  utóbb,  minthogy  az.  Atheneiek  áll
hatatlanságátúl  féltek,  azt  ismét  visszaküldöttek;  a'  mit  ezek  igen  rossz 
névéu  vettek.  Más  felől  Pericles  és  Ephialtes  Cimon  távollétét  arra 
használ ták ,  hogy  az  areopagtistól  sok  ügyeket  elvettek  's  a'  Heliasták 
törvényszékére  biztak  ,  az  által  a'  köz  népnek  igen  nagy  hatalmat  adtak. 

.Cimon  híjában  próbálta  visszatérése  után  a'  dolgokat  régi  állapotjokba 
helyeztetetni ,  sőt  ezen  próbája  által  annyira  maga  ellen  ingerlette  a' 
népe t ,  hogy  számkivettetett.  Ekkor  Beötiába  ment.  Midőn  nem  sokára 
az  Athéniek  a'  l.acedaemonbeliek  ellen  háborút  kezdettek,  ó  is  viszont 
fegyvert  fogott  a'  maga  tnbusával  ezek  ellen  , ' s  a'  vezérlése  alatt  lévŐK 
olly  vitézül  harczoltak,  hogy  csaknem  mindnyájan  elestek.  A1  háború 
tovább  tartván  's  igen  kétséges  kimenetelű  lévén,  Cimon  visszahivatott, 
ki  nem  sokára  a'  Lacedaemonbeliekkel  békeséget  kötött,  de  egyszersmind 
az  Atheneiekkel  Egyiptom  és  Cyprus  ellen  háborút  kezdetvén,  két  száz 
hajóval  Cyprus  szigetébe  men t ,  's  onnét  hatvant  Egyiptomba  küldött. 
Cimon  ezen  táborozásban  megholt ,  's  halála  után  az  Athéniek  magokat 
visszavonták.  Athepe  benne  egyik  legjelesebb  polgárát  vesztette  el, 
kinek  elhunytával  a 'köz  nép  felekezete  felette  felhatalmazott's  az  országot 
végromlásra  juttatta. K, .1 

C i sc i N  N * T u s  (]<uc.  Quinctins),  hőstetteiről  szinte ,  rhin't  neníes 
lelkéről  nevezetes  patrícius  a'  romai  köztársaság  korábbi  idejéből,  400 
K.  e.  consulnak  választatott  az  ütközetben  elhullott  consul  Valerius  he
lyett.  A'  hirvivő  követek  szántva  találták  mezei  jószágán.  Kis  ideigleni 
kétkedés  u t á n ,  mivel  a'  mezei  életet  nagyon  megszeret te ,  elfogadta  a' 
h iva t a l t ' s  csak  azt  sajnálta,  hogy  csekély  jószága  mivefetlenül  maradt. 
Consulságát  önhasznát  nem  kereSve's  dicsőén  v ise l te ;  de  esztendő  végé
vel  ,  ámbár  a'  jövőre  ismét  elválasztatott,  tisztjét  elhagyta  és  visszament 
elébbi  csendjébe.  Kevés  idő  múlva  azonban,  hogy  consul  Minucius [tábo
rát  az  Aequiusok  igen  veszélyes  helyeztetésbe  hoz ták ,  dictatorrá  ne
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veztetett  hat  hónapra.  A'  tanács  követel  ekkor  is  ekéjénél  találták.  Tüs
tént  segédjére  ment  a'  bezárt  consulnak,  éjszakán  meglepte  a/,  ellensé
ge t ,  seregét  elfogta,  a'  zsákmányt  vitézei  közt  felosztá,  magának  semmi 
egyebet  nem  tartván,  mint  a1  seregtől  hálából  ajándékozott  koronát.  Ti
zenhat  nap  nmlva,  elébb  győzedelmi  pompaját  megülvén,  lemon  ott  hi
vataláról  "s  visszavonult  mezei  magányába.  80  évében  még  egyszer  di
ctatorrá  lön,  hogy  a'  nyughatatlan  és  veszedelmes  Spurius  Maelius  ural
kodni  vágyását  megtörje.  Legsikeresb  eszközökhöz  nyú l t ,  és  hogy  Aha
la  megölte  a'  pártost,  ennek  számos  híveit  szétszórta.  Így  Ciricinnatus 
kétszer  lón  szabaditója  nemzetének,  melly  őt  atyjaként  tisztelte. B. L. 

C I N N A  (Ltic.  Cornelius),  párthíve  Mariusnak,  akkor  ión  consullá, 
midőn  Marius  száműzése  miatt  Sylla  magára  bosszantá  a'  tanácsot  és  né
pet.  Alig  lépett  hivatalába  ,  Syllát,  ki  épen  mint  proconsul  Asiába  ké
sziile,  perbe  idézte,  högj'  rosszul  kormányozta  a1  köztársaságot.  Sylla 
li'eni  vélvén  tanácsosnak  e'  t ád ra  megjelenni,  hajósseregével  napkeletre 
evezett  7s  Homát  Cinna  kényére  hagyta.  Hogy  azután  Cinna  a'  szövet
ségesek  javára  égy  törvényt  erővel  ki  akara  vinni,  párthívei  és  a'  tanács 
Óctaviústól  ,  a1  másik  consitltól,  vezérlett  felei  közt  véres  csatára  ke
rült  a'  dolog,  mellyben  Cinna  meggyőzetett  'á  10,000  Holtat  vésztvén, 
Romából  kiűzetett.  A'  szövetségesekhez  futott ,  30  légiót  szedett  öszve, 
a1  számiizetteket  's  ezek  közt  Maritist  is  magához  h i t t a ,  elfoglalván  Ro
mát,  's  reá  állott  Marius  rettentő  tanácsára,  hogy  a1  néppel  ellenkező 
tanácsosokat  mind  megölesse.  Ezen  vérengezés  öt  napig  tartot t .  A'  kö
vetkező  évén  is  Mariussal  együtt  önhatalmából  conSul  maradt.  De  most 
megjelenek  Sylla  Ellene  akart  Cinna  vonulni,  hanem  vonakodtak  ka
tonáji  és  végre  őt  meggyilkolták.  —  C i n n a  (Cornelius)"  unokája  I'öm
pejusnak,  feje  volt  az  Augustus  császár  ellen  koholt  öszveesküvésnek,  ki
tol  azonban  kegyelmet  n y e r t ,  sőt  consulságra  is  emeltetett.  Er re  Cinna 
szinte  halálig  sérihetetleniil  hiv  maradt  császárához. B. h. 
.  C I N O  p,*  P i s T o j A ,  jeles  törvénytudó  és  költő,  1270  szül.  Pisto

jában.  "Válöcli  neve  Sinibuldi  v.  Sinibaldi  Guittone  vol t ,  's  a'  Giíit
ione  kicsinyitőjéből  ,  Guittoneinóból,  kapák  fel  legelébb a'  Florencziek  a' 
Cinót.  Tanult  Bolognában  's  bíróságot  viselt  Pistojábán  1307ig.  Ek
kor  polgári  visszáiködások  üzék  el  innen  egyik  barátjához  Lombardia  szé
lén,  's  annak  l eánya ,  Selvaggia,  tévé  a'  törvénytudót  költővé.  De  a' le
ány  eiholt.,  's  C.  utazni  ment.  Bejárta  Lombardiát  és  Francziaországot; 
mulatott  Parisban.  1314  ismét  Olaszországban  vol t ,  mert  itt  és  ekkor 
adá  ki  hires  coriimehtariiisát  Justinianus  codexéhez,  melly  a'  szerzőnek 
doctori  czimetp  hirt  és  kapósságot  szerzett.  Vetekedve  vadászák  az  uni
Versitasok.  Három  évet  mulatott  Trevisóban,  többét  Perugiában,  holott 
a1  hires  Bartolo  tanítványa  vol t ,  'S  1334  hihetőkép  polgári  törvényt  ta
nított  Florenczben.  Hogy  Bolognában,  Sienában,  sőt  Parisban  is  taní
tott  volna,  nem  bizonyos,  de bizonyos az,  hogy  Petrarca  és Boccaccio  nem 
voltak  tanítványai.  1336  viszatért  Pistojába  5s  ugyan  ott csak  hamar  meg 
is  holt.  —  Commentariusa  felülmúlt  mindent ,  a'  mit  e'  nemben  előtte 
dolgoztak.  Költeményei  közelednek  becsben  Petrácáéihoz,  's  illy  kora 
időszakinak  legjobl)  mivei  közé  tartoznak.  Ezeket  legelébb  Pilíi  adta  ki 
1558  Romában.  Később  egy  második  kötettel  is  megtoldék  Velencéében, 
de  az  ebbeliék  legalább  is  kétségesek.  LegteJjesb  kiadás  a'  Ciampié  (Flo
renczben  1812  másodszor,  a'  szerző  életével).  ,  —t— 

C i N Q u E  P O R T S  (öt  kikötő).  így  neveztetnek  Hódító  Wilhelm 
olta  a'  kenti  és  sússexi  partokon  Fráncziaországgal  szemben  fekvő  kikö
tők  (Dover,  Sandwich,  Romney,  Hithe  és  Hastings),  mellyeket  a'  hajós
sereg  beevezése  ellen  a'  többieknél  sokkal  könnyebben  lehetett  bátorságba 
helyeztetni,  és  jóllehet  későbben  még  kettő  (VVinchelsea  és  Rye)  adatott 
hozzájok  ,  elébbi  nevezetek  továbbra is  ugyan  az  maradt.  Hogy  ezen  he
lyek  lakosai  annál  hívebbek  legyenek  Anglia  i rán t ,  sok  szép  szabadsá
gokkal  ajándékoztatták  meg  'é  kölönös  felvigyázó, the lord marifen  (fő

16 
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kormányozó) of tik eiqve porti,  rendeltetett  beléjek,  a'  kinek  esztendei 
fizetése  3000  font  st. 'a  admirali  törvényhatósággal  bir.  Ezen  rendelés
nek  czélja  ugyan  annyiban  már  megszűnt,  mivel  a'  kikötők  annyira  el
iszaposodtak  ,  hogy  nagyobb  hajóssereg  befogadására  már  nem  alkalma
tosak;  hajdani  jusaik  minazal ta l ,  legalább  részszerént ,  megmaradtak. 
Hlyének  a'  többek  köz t :  hogy  ezen  városok  közül  ,  bármelly  csekélyek 
is,  mindenik  két  parlamenti  tagot  választhat  ;  hogy  polgáraik  báróknak 
nevezik  magokat  's  ezek  viszik  koronázáskor  a' mennyezetet,  melly  a'  ko
ronázás  végével  nekik  ajándékoztatik.  A1  felvigyázói  hivatal  is  megvan 
még  mint  sinecnra  's  rendszerént  az  udvar  valaniellyik  kedveltjének 
vagy  valamelly  főliivatalbeli  embernek  szokott  adatni. Jj—•jL 

C I P R I A N I (Giambatt is ta) , képíró és rézmetsző, szül. ]7 I6 I'isío
jában, nih. 1785 Londonban. * Tanítója nincs tudva, de hogy Corieggio 
volt pé ldánya , kétségtelen. 18 észt. korában ment Romábaj magát a' 
mivészetben tökélyesiteni. Nem sokára nagy hírbe hozák talentumai. Né
hány Romában mulató Angol arra b i r t a , hogy Londonba menjen. Itt az 
1709 alkotott kir. academia első tagjainak lett egyike. Rajza correct; fe
jei t báj és kellem jelesit i . Színezete öszvehangzó, 's eompositiújának e
gésze gyönyörrel hat a' nézőre. Ariosto „Orlundo /«r ios«" jához kicsi 
rézmetszeteket a d o t t , hol egész kelleméban mutatkozik talentuma, Jíar
tolozzitól több csinos rezek vannak C. módjában. /. 

Ci I ICA s s t A, Asiának egy ta r tománya , a ' Kaukasus éjszaki olda
l á n , a' fekete tengertől a' Caspiumtengerig. A' lakosok magokat Adi
gének nevezik, a' Törököktől és Tatároktól pedig Cserkasoknak (azaz , 
haramiáknak), az Araboktól Memalikoknak 's az üssetektől , egy hasonló 
képen Kaukasus melléki nép tő l , Kasachoknak neveztetnek. Lakhelyeik 
e' következő kerületek: 1) NagyKabarda , 2) KisKabarda ; 3) Beslen, 
a' nagyobb Lábánál, mell}' a1 kőbánba ömlik , 4) Termirgai, a' Sagwa
sánál ; 5) Abasech , a' Psaha vizénél; 6) Kseduch, a1 Khnas alsó tájé
ka in ; 7) Hadukai ; 8) Bsana. Ezen erős és hadakozó nemzet rettenetes 
lehetne, ha a1 helyett, hogy most sok apró fejedelmek alatt van, egyetlen
egy fő alá adná magát. Legnevezetesebbek a1 Kában melléki circassiai 
nemzetségek közt a' Temirgaik : kik 40nél több megerősíttetett faluk
ban laknak , 's két ezer embert állithatnak ki. A' Sagakik, kik 
Airapan ( e g y orosz váron) alól laknak, fejedelme hajdan a' fe
kete tengeren hajókat tar tot t . A' kabardai Circassiak, egy félig 
pallérozott nemze t , termékeny tartományt bi rnak, mellynek éjszaki 
határa a 'Te rek , 's szépségekre nézve minden Kaukasus melléki népeket 
felülmúlnak. A' férjfiak magas termetűek, szép testalkatásuak '• kard
jokat hasonlíthatatlan készséggel tudják forgatni. Az asszonyoknak sze
lid 's nyájas vonásaik, fejér bőrök, barna hajók, karcsú termetek 's tel
jes melyeik vannak, honnan a' török császár háremébe, mellyben ők tar
tatnak legszebbeknek, számosan vitetnek. A' circassiai berezeg vagy 
nemes, azaz, mindenik, a ' k i nem szolgál 's egy lovat t a r t , mindég fel van 
tőrrel és pisztolyokkal fegyverkezve 's ritkán megyén ki házából kard és 
kéziv nélkül. Fejét' és melyét sisak és pánczél fedi. Egész Kabarda 
1500 nemest vagy uzdot 's 10,000 fegyvert fogható parasztot vagy szol
gát állithat ki a' csatamezőre, és így hatalmas tartomány lehe tne , ha 
fejedelmei egymást szüntelen való ellenségeskedéseik által nem veszteget
nék. Kabardának földje miveltetésre igen alkalmatos; csak hogy tele ke
mény és t a r tó s , nyara ellenben igen rövid. Lakosai gondatlanul elmel
lőzik a' természet ajándékait, nevezetesen a1 gazdag vas és réz (mellv
ből fegyvereiket készitik) bányákat 's nem igen dolgozzák. Gazdagsá
gok nagy része kecskéből, Juliból, szarvas marhából és lóból áll. Gyap
jú t 's viaszt eladnak. Lovaik különösen szépek, erősek és gyorsfutók. 
A1 jó fajú csikókra bélyeget sütnek. Megjegyzést érdemel fen dalé sy
sfemájok. A' jobbágy t. i. a' fejedelem tulajdonja, mindazáltal ez őt el 
nem adja , hanem minden személyes szolgálatra kötelezi; adót ellenben 
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nem  fizettet  vele.  A'  nép  közt  való  jó  rendet  a'  nemesség  tartja  fen, 
uielly  a'  fejedelemnek  katonai  szolgálatút  teszén,  A*  házasság  gazdagság 
's  születés  szeiént  köttetik.  Ha  a1  fejedelem  gyermeke  világra  jő  ,  azon
nal  elvitetik  s/.ülejitől  's  egy  nemes  emberre  bizatik  nevelése,  ki  a'  gyer
meket ,  ha  iin,  vadászatban,  ragadozásban  és  katonáskodásban,  ha  pe
dig  leány  ,  varrásban,  kötésben  és  szalmafonásban  oktatja.  —  A'  Circas
siak  közt  szentnek  tartatik  a:  vendégi  jus  ,  mellyel  ők  knnadinak  nevez
í.ek, 's  ha ezt  valamelly  idegennek  a'  Circassi  megigérte,  életét  is  fel  áldoz
za  annak  bátorságban  maradásáért.  A'  gyilkoson  a'  megöletettnek  ro
koni  véres  hosszat  állanak,  és  nincs  az  a''  temérdek  k incs ,  nielly  ezeket 
megengesztelhetné.  Hajdan  ezek  a'  népek  keresztény  hiten  voltak;  most 
Muhammedanusok,  mindazáltal  az  Islam  rendszabásainak  nem  igen  buzgó 
követőjik.  —  A'  Cliazarok  országának  elpusztulása  után  a1  Circassiak, 
ugy  látszik, .az  Arabok,  Tatárok  "s  talán  a"  Georgiaiak  alatt  is  voltak. 
A'  Jö  száz.  vége  felé  Oroszok  vasallusai  lettek.  Wasiliewits  Jwán  czár 
)>oskow  vezére  alatt  1505  egy  kicsiny  sereget  küldött  Temruknak ,  egy 
cúcassiai  fejedelemnek,  segítségére,  nielly  alkalmatossággal  a'  Circas
siaknak  egy  része  orosz  felsőség  alá  hajtatott;  hanem  Iwán  halála  után 
a/,  orosz  udvar  keveset  gondolt  ezen  messze  lévő  alattvalójival,  kiket  a' 
krimi  Tatárok  kliánjai,  élvén  az  alkalmatossággal,  adófizi  tőjikké  tettek. 
A1  Tatárok  lelsősége  alatt  igen  nyomorultul  éltek  a'  Circassiak,  mivel 
a'  tatár  tisztektől  igen  sanyargattattak,  a1  honnan  egyszer  fegyvert  ragad
ván,  a 'Tatárok  30,000ből  álló  seregén  győzedelmeskedtek  's  a'  tatár jár
mot  levetették.  Most  Circassia  (Cserkessia  ;  1500  nsz.  mf.  000,000  Jak.) 
orosz  védett  tartomány.  Oroszország  a'  Persiával  kötött  béke  által  it
teni  határait  az  Araxesig  terjesztette  ki  's  azolta  E r iwan t ,  Ktsnn'asint  '» 
a'  több.  birja. L—ti. 

C I R C K ,  hatalmas  boszorkány,  némellyek  szerént  Heliosnak  és  Per
sáunk,  mások  szerént  Hyperionnak  és  Asteropénak  l e á n y a ,  Aete.snek  és 
Pasiphacnak  testvére.  Olaszországnak  napnyugoti  partjai  körül  egy  félre  fek
vő  szigetnek  völgyében  lakot t ,  hol  ragyogó  kövekből  épült  palotája  tá
gas  térségen  emelkedék,  mellyen  megs/.elidittelett  oroszlányok és  tarkasok 
futkoztak.  Szövéssel  foglalatoskodott  's  a1  szövés  közben  énekléssel  mu
latta  magát ;  négy  hegyi  és  vizi  Nympha  szolgálta.  Midőn  UJysses  bujdo
sása  közben  ezen  szigeten  kikötött ,  luirylochust  néhány  embereivel  el
kiildötte  a'  tájékot  szemlélni  's  vizsgálni.  Ezek  Circe  palotájához  e'rtek, 
'a  Circe  őket  elébb  étellel  's  itallal  megvendégelte,  azután  pedig  disznók
ká  változtatta.  Egyedül  Eurylochus  volt  olly  vigyázó,  hogy  nem  ivott 
a'  varázsos  italból,  's  tudtára  adta a1  történetet  Ulyssesnek.  Ess  maga  fegy
veresen  ment  a'  szigetre,  társait  megszabadítani.  Mentében  megjelent 
neki  Mercnrius,  megtanította  miképen  mentheti  meg  magát  a'  megbájol
tatástól,  's  m o l y  nevű  plántát  adott  neki,  hogy  társait  megszabadíthas
sa.  Hlyen  készülettel  lévén  Ulysses,  Circe  italától  nem  félhetett.  Mer
cnrius  tanácsa  szerént  fegyverrel  rohant Circére,  ki,  megijedvén,  esküvés
sel  igérte,  hogy  nem  fog  neki  ártani  's  társait  is  szabadon  bocsátja.  E' 
meglévén,  Ulysses  egy  egész  esztendeig  mulatott  Circénél,  ki  elmene
tele  előtt  azt  jövendölte  neki  ,  hogy  csak  ugy  ér  szerencsésen  hazájába, 
ha  elébb  az  alvilágba  lemegyen  's  ott  Tiresiástól  tanácsot  kér. K. J. 

C  i  R  c  II  r.  X  i.  ó  P A P I R O S O K ,  1.  F O R G Ó  P A P I R O S O K . 

C l í C U I . t T I l ) ,  1 .  P É N Z  1 '  O  K  G  X  S. 
C I  R  C  U I.  A  T I  O  R  A  X  K  ,  1.  P É N Z F O R G Á S I  B A N K . 

C I R C u i . u s  ,  1 .  K Ö R . 
C I R C u S  O K N A K  nevezték  a '  Romaiak  azon  fedeletlen  épülete

ket,  mellyekben  nyilvános  szekér  és  lóversenyzést  és  egyéb  küzdő  j á t é 
kot  tartottak.  Egyközii  négyszeget  ábrázol tak ,  csak  hogy  egyik  rövid 
oldalok  félkörré  görbült.  A'  bejárás  egyenes  rövid  oldalokon  vol t ,  's 
belől  e'  mellett  mind  a1  kétfelől  hat  hat  tornácz (carcere.i),  mellyekben 
a'  lovak  és  szekerek  állottak.  A1  két  hosszabb  's  görbe  oldalon  voltak  a' 
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nézőknek  lépcsőnként  egymásfclé  emelkedő  ülései  erős  boltozatokra  épít
ve  és  ezek  alatt  még  egy  széles  vizátok (euripus)  zárta  el  a'  vadakat  a' 
nézőktől.  Belől  a'  falak  közt  fövenyezett  üres  tér (aréna')  vo l t ,  hol  a' 
játékok  adattak. Ezen  tért  hosszában  két  részre  hasitá  egy  12  láb.  szé
lességű,  6  láb.  magasságú  és  kis  templomocskákkal,  oltárokkal,  [szobrok
kal  ,  csocsoszlopokkal  és  tekeforma  tornyokkal  ékesittetett  fal (npina). 
Hlyen  torony (nieía~)  három  három  állott  a'  falnak  mind  két  végén.  Czél 
gyanánt  szolgáltak,  meJlyek  körül  a'  pályázás  történt.  Az  első  métánál, 
ellenében  a'  circus  görbe  oldalának,  állott  más  hét  oszlop  ,  mellyek  csú
csain  tojásdad  alakok  vagy  gömbök  (»ra)  voltak.  Minden  kerület  végez
tével  egyet  levettek.  Kívülről  a'  circust  oszlopzatok,  karózatok  ,  boltok 
és  nyilvános  helyek  környékezték.  Ezen  épületek  legnagyobbika,  a' 
c i r c u s  m a x i m  u s ,  Komának  l l d ik  kerületében  feküdt  azon  piaczon, 
hol  Romulus  játékot  t a r t o t t ,  mikor  a'  Sabinusok  hölgyeit  elraboltatá. 
Tarqiiinius  Priscus  adá  az  épület  előrajzát,  's  néhány  gazdag  tanácsosok 
felépítették.  Kbben  tar tot ták  az  ugy  nevezett „ludi magni"  játékokat. 
Hosszát  9331 <[?  ,  szélét  2187  lábra  teszi  Halicarnassusi  Dénes.  Plinius 
szerént  200,000.  Aurilius  Victor  szerént  385,000  ember  fért  belé. Július 
Caesar  megnagyobbította  és  felékesítette,  Nero  alatt  elégett  és  Antonius 
Pius  idétte  bedőlt.  Trajanus  ismét  fel  kezdé  építtetni,  és  Nagy  Constan
tái  elvégzé.  Most  csak  csekély  omladékait  láthatni.  Legépebben  maradt 
Caracalla  circusa  a'  város  első  kerületében. B. L. 

C m c i i s i  J Á T É K O K N A K  hittak  Romában  a '  circusokban,  főkép 
a'  circus  maximusban  tartatni  szokott  játékokat.  Már  Romulus  szer
zett  illy  játékot  Neptunus  tiszteletére.  Pompájuk  az  aedilisek  vetél
kedéséből  idővel  mind  inkább  's  inkább  nevekedett  és  a'  császáiok  alatt 
főpontra  lépett,  l^egjelesbek  voltak  a' „ludi rontani"  vagy magni,  vagy 
Cybele  egyik  melléknevéről, ,;megale7isesíu^  mellyek  Septb.  4—14dikéig 
az  ugy  nevezett  főbb  istenek  tiszteletére  tartattak.  Milly  szenvedéllyel 
ragaszkodott  a'  nép  ezen  já tékokhoz ,  bizonyítja  a1  két  legfőbb  szüksé
geit  öszvefoglaló  kiál tása: ^.panem et circenie*'*  (kenyeret  és  circusia
Uat).  Az  iiinep  fényes  menetellel  kezdődött.  "Minekutána  a'  főistenek 
képszobrai  a'  capitoliumi  Jupiter  templomába  vitettek,  innen  indult  ki  a ' se
reg  keresztül  a'  fórumon  és  velabrunion  a7  circus  maximusba.  A' legfőbb tiszt
viselő  vezette.  Elől  vitték  a'  szárnyas  szerencsének QForluna altit a)  ké
pét.  Utána  jöttek  Jupiternek,  Junónak,  Minervának,  Neptunusnak,  Ce
resnek  ,  Apollónak,  Dianának  és  Július  Caesar  holta  után  ezen  megis
tenitett  Romainak,  idővel  hihetőleg  az  istenek  közé  számlált  többi  csá. 
szaroknak  képei  is  lovaktól  vagy  öszvérektől,  szarvasoktól  ,  özektől,  te
véktő l ,  elefántoktól,  sőt  oroszlányoktól,  párduczoktól  és  tigiisektől  is 
vont ,  pompás  fedett  szekereken.  Nyomban  követték  ezeket  az  atyjokat 
vagy  anyjokat  vesztették  gyermekek (ptieri patrimi  vagy malrimí),  kik 
pályázáskor  a'  lovakat  vezették.  Utánok  jöttek  a'  15—l(i  évii  patrícius
nak,  felfegyverkezve,  részént'lovon,  részént  gyalog,  azután  a'  város  tiszt
viselőji  ;  végre  a'  tanács  és  lovagfiak  lovon  és  gyalog.  Most  következtek 
a"  pályázó  szekerek  és  lovok,  a'  különbféle  küzdők,  az  öklözök,  birkó
zók  ,  futók,  mindnyájan,  kivévén  ágyékok  bor í tékát ,  egészen  mesztele
nül.  Ezeklrez  kapcsolták  magokat  táncZoló  férjfiak,  ifjak  és  gyermekek^ 
kor  szerént  sorba  osztva  ^  violaszinü  ruhába  öltözve,  derekokon  érezőv, 
kezekben  kard  és  kurta  dárda,  's  ezekéig  kivül  a'férjfiak  fején  sisak.  Min
denik  osztály  előtt  egy  ember  men t ,  ki  a'  táncz  fordulásait  mutat ta ;  kö
yetkezett  a'  muzsika  's  ezután  Silenusoknak  és  Satyrusoknnk  öltözött  sze
mélyek  serege^  kik  virágfüzért  tárván  kezeikben,  mindenféle  tréfás  tán
ezokat  tánczoltak  és  ismét  muzsikától  kisértettek.  A'  kicsapongó  örö
met  követte  a'  szent.  Legelői  jöttek  a'  camillusok,  áldozáskor  a'  papok
nak  szolgáló  gyermekek,  baljokban  nyílt  tömjénedényt,  jobbjokban  áldo
zó  korsót  vivén  ;  azután  az  áldozó  szolgák,  kezeikben  különbféle  áldozó
«°ddiiyak;  a1  hartispexek  áldozó  késeikkel  és  áldozatólők,  kik  a1  feléke
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sltett  barmokat  oltárhoz  vezeték 5  a'  különbféle  papok  kísértetre  s«olgá
jiktól,  legelői  a'  főpap (ponlifex maximug)  és  a'  többi  pontifcxek,  fedett 
fővel  's  kezekben  áldozó  csésze,  azután  a1  flamenek,  csúcsos  sipka  feje
ken ,  bot  és  olajág  kezekben,  az  augurok  fedett  fővel  és  görbe  bottal,  a1 

quindecimvirok  a'  Sybilla  könyvével,  Vesta  szüzei  borított  arcczal ,  olaj. 
ág  és  áldozó  csésze  kezekben,  azután  az  alsóbb rendű  papság.  A ' ' m e 
netelt  bezárta  az  istenek  képeit,  néha  még az  ellenségtől  nyert  zsákmányt 
is  vivő  sereg.  A'  circnst  belölről  az  egész  menetel  néhányszor  meg
kerülte  's  ezután  a'  consulok  és  papok  áldozáshoz  fogtak.  Minekutána 
helyeikre  takarodtak  a'  nézők ,  megszólamlott  a'  muzsika  és  kezdődött a' 
játék.  Hlyen  volt:  1)  a'  versenyzés  szekerén  és  lovon.  Ezt  olly  nagyra 
becsülték,  hogy  a'  legelébbkelök  is  kiálltak  pályázni.  Az  egész  ver
senyzés,  mellyben  a'  pályázók  négy  szakaszra  oszoltak,  24  járásból  és 
minden  járás  7  kerületből  ál lot t ,  mellyek  öszvevéve  mintegy  másfél  né
met  niértföldet  tettek.  Mindenik  szakasz  hat  járást  tett,  hármat  reggel  's 
ugyan  annyit  délután.  Igen  könnyű  szekereiket  rendszerént  két  vagy  négy 
egymás  mellé  fogott  ló  vonta  ;  2)  a"  küzdés (cerlamen gymnaiticum);  3) 
a1  trójai  játék.  Ez  lovas  vivó  játék  vol t ,  mellyet  Aeneas  szerze t t ,  Jú
lius  Caesar  pedig  n'iegujitott:  4)  a'  vadküzdés,  mellyben  vadak  viaskod
tak  vagy  egymás  közt  vagy  emberekkel.  Néha  az  illy  játék  szörnyű 
költségbe  került;  igy  2dik  consuls'ágakor  Pompejus  500  oroszlányt  állí
tott  elő  illy já tékra ,  mellyek  18  elefánttal  együtt  öt  nap  alatt  leöldöstet
tek.  (Lásd  erről  bővebben. „Auslánd^  (Nuni.  91.  1831);  5)  a'  tengeri 
csata  utánzása (jiaamacliia)  ,  melly  végre  a'  circusba  vázét  lehetett  bo
csátani. B. ti. 

C 1  s  (a '  muzsikában)  második  lépcsője  a1  diatonicachromaticus  hang
lajtorjának. Cisdur,  azon  HANGNEM  (1.  e . ) ,  mellyben  a'  kereszt  által 
felemelt  c  hang  a'  kemény  hangnem  alaphangjául  vétetik.  Elől  hét  ke
reszt  jeleli. Cismoll,  a'  ,1  ágy  hangnem  ,  mellyben  a'  kereszt  által  fele
melt  c  hang  a1  lágy  hangnem  alaphangjául  vétetik.  Szomorúság  és  ki 
nem  elégített  szerelem  panasza  fekszenek  körében.  Négy  kereszt  van. 
elejébe  téve.  Mind  a'  kettő  ritkán  jő  elő  mint  alaphangúéin  valamelly 
muzsikai  darabban. 

C 1 s A r, p 1 s A  n K SP u R r. i c A  (Alpesen  innen  lévő  köztársaság).  A* 
Lodínál  Május  10.  1700  történt  ütközet  után  Május  20.  Bonaparte  Lom
bardiát  függetlennek  hirdettette  ki,  's  ebből  a'  transpadana  ,  Bolog
nából  és  Ferrárából  a'  cispadana  respublicát  a lko t ta ,  melly  utolsónak 
nem  sokára  Modena  és  lteggio  is  alkotó  részeivé  té te t tek,  valamint 
ltoinagna  's  Mesola  tartománya  i s ,  melJyekről  Februarius  19kén  I7!)7 
mondott  le  a'  pápa  Francziaország  részére.  A'  cispadana  respublica 
Martius  17kén  1797  polgári  alkotmányt  kapott ,  's  a1  transpadanával 
egyesittetvén,  cisalpina  respublica  nevet  nye r t ,  melly  névvel  Ferencz 
császár  a'  campoformioi  békekötésben  (Oct.  17)  független  statusnak  meg
esmérte.  Alkotó  részei  ezek  voltak  :  austriai  Lombardia,  Mantuával  's  az 
ehhez  tartozó  helyekkel  együt t ,  Bergamo,  Brescia ,  Crenia,  Verona  és 
Kovigo  velenczei  provinciák,  a'  modenai  herczegség,  a'  inassai  'g  cana
rai  bercz.  's  Bologna,  Ferrara  (Mesolával)  és  ltoinagna  pápai  delegatiók 
vagy  megyék.  Oot.  22  1797  Weltlin,  Worms  és  Claeven,  (íraubündenhez 
tartozó  tartományok,  is  hozzá  adattitk  's  a'  10 megyéből  álló  köztársaság 
771  nsz.  mf.  és  3  '/a  mii.  lak.  foglalt  magában.  A1  törvényhozó  gyűlés 
(a'  80  vén  tanácsa  's  a'  KiO  tagból  álló  nagyobb  tanács)  és  igazgatás  he
lye  Mailand  volt.  A'  köztársaság  hadi  ereje  20,000  franczia  zsoldos  ka
tonából  állott.  Mart.  1798  támadó  's  védő  szövetségénél  és  kereskedési 
egyezésénél  fogva  még  szorosabb  öszveköttetésbe  lépett  Francziaor
s/.ággal.  Midőn  Mart.  1799  Austria  és  Frane/.iaország  közt  had  ütött  ki, 
az  Austriaiak  és  Oroszok  győzedelme!  állal  azétbontatott  ugyan,  de  Bo
naparténak  Marengonál  Jnn.  14.  1800  nyert győzedelme  által  ismét,  helyre 
állíttatott.  Ekkor  a'  köztársaság  50  tagból  álló  kormányszéket (hóumlfln  | 
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's  9  tagból  álló  végrehajtó  tanácsot {governo)  kapott.  Sept.  6  Novarese 
és  Tortoneae  tartományokkal  nagyobbitatott ,  's  a'  liinevillei  békekötés
kor  (Febr.  9.  18011  Atistriától  ismét  megesmertetett  függetlensége.  Jan. 
25.  1802  olaszországi  társaság  nevet  vett  fel ,  's  Bonapartét  fő,  és  Mel
zi  d'  Erile  Ferenczet  alelőliilőjévé  választotta.  Mint  olasz  köztársaság  13 
m e g y é r e  szakadt;  hanem  már  Mart.  17.  1803,  midőn  követei  által  a'  fran
czia  császárt  az  olasz  királyi  méltóság  felvevésére  megkér te ,  királysággá 
tétetett .  (L.  Or.ASzonszúí.) 

C  i  s  i'  t,  A T A N A ,  1.  P A R A G U A Y . 

C i s t H R X A V A  RK.spUBr,  I C A  (Rhpnuson  innen  lévő  köztársaság]. 
A'  cisalpina  és  liguriai  köztársaságok  alkottatása  's  azon  ez  időtájbeli 
(1797)  közönséges  vélekedés,1  hogy  a1  köztársasági  uralkodás  formája  leg
tökéletesebb  ,  nem  csak  egész  tartományokban  ,  hanem  egyes  városokban 
is  felserkentette  a'  köztársasági  létei  vágyát.  így  kiáltották  magokat  sza
badoknak  a'  franczia  felsőség  és  védelem  alatt  több  Ilhenns  melléki  váro
sok  ,  nevezetesen  Köln ,  Aachen,  Bonn  's  Sept.  1707  cisrhenana  respnb
lica  nevet  vettek  fel;  hanem  mivel  a'  campoformioi  békekötésnek  (Oct. 
17.  1797)  egyik  titkos  czikkelye  a'  Rhenus  bal  partját  Francziaország 
alkotó  részévé  t e t t e ,  a'  cisrhenana  respnblica  azután  valósággal  is  Fran
Cziaországhoz  kapcsoltatott ,  ennél  fogva  a'  cisrhenana  confoederatio  alig 
lett  csak  nevéről  is  esmeretessé  's  elenyészett. L—"'. 

(  C I S T Ü R O I T Á K ,  Dijonhoz  közel  Citeaux  nevű  származások  helyé
től  vevék  elnevezéseket ,  holott  is  Sz.  Róber t ,  molismei  apát,  1098  veté
meg  első  alapját  ezen  egykor  nagyhirii  szerzetnek.  Mind  Róber t ,  mind 
még  inkább  Clairvauxi  Sz.  Bemard  munkássága  által  annyija  elterjedt  a' 
serdülő  r end ,  hogy  már  egy  század  mnlva  1800  monostornál  többet  szám
lálna  különféle  tartományokban:  Alapitója  szándéka  oda  irányzott  ,  hogy 
Sz.  Benedek  regulája  egész  kiterjedésében  pontosan  mrgtartassék  ,  innen 
istenes  elmélkedések  és  kézi  munkák  váltogatva  foglalatoskodtatok  a1  jám
bor  szerzeteseket.  Ámbár  pedig  távol  valának  magokat  elvonni  a'  püspökök 
felvigyázása  alól:  ámbár  maga  Sz.  Bernárd  egyik  munkájában  elég  hat
hatósán  kikelt  az  efféle  kifogások  ellen  :  midaznnáltal  az  egyházi  fős/.e
mélj'ek  vetélkedve  halmozván  reájok  kegyelmeiket,  többnyire  önkényt 
lemondanak  az  őket  illető  fehigyázásról ,  minek  kö>étkezésében  a'  szerzet 
közvetetlen  félügyelése  alá  jutván  a1  romai  széknek,  ezentúl  a'  citeaujti, 
c la i rvauxi ,  l a  f e r t e i ,  pontignii  's  morimondi  apátok  és  20  egyéb  defini
tor  által  kormányoztatott ,  kik  is  főtekintettel  felruházva,  e'sőhen  esz
tendőnként,  utóbb  harmadévenként  tartatni  szokott  közönséges  káptala
nokban  intézek  el  a1  rend  ügyét.  A1  számos  egyesületek  közül ,  mellyek 
idővel  abból  szakadtak,  nevezetesbek:  a 'Mezitlábuaké  vagy  Eenillantoké, 
a'  portroyiali  's  a'  recollectióról  nevezett  apáczáké  (az  Franczia,  ez  Spanyol 
országban")  végre  a1  trappéi  szerzeteseké.  Hogy  e'  virásrzó  és  hatalmas 
szerzet  későbben  első  bnzgoságából  alább  hagyott  's  ez  által  hanyatlásra 
jutot t ,  nem  csudálhatni;  sorsa  ez  minden  emberi  intézetnek,  melly  a'  kor 
szelleme  kényének  's  egyéb  ellenséges  környülmények  befolyásának  ki  van 
téve.  Innen  sok  monostor  már  a'  refnrmatio  előtt ,  még  több  annakutána 
részént  magától  elenyészett ,  részént  idegen  kezekre  került.  Ma  Spanyol
1s  Lengyelországon  és  az  anstriai  birodalomon  kívül  alig  találhatni  e' 
rendbeli  szerzeteseket.  Hazánkban  rs  a'  hozzá  kapcsolt  tartományokban 
közel  49  apátságot  bir tak;  ezek  közül  maiglan  virágzanak:  l")  a1  zir
ozi ,  melly  1198  hihetőleg  Imre  Király  által  állíttatott  ,  's  az  ujabb  idők
ben  Henrichoviumtó!  való  függetlenségét  nem  különben,  mint  a'  pilisi 
's  pásztói  apátságokkal  való  egyesülését  Dréta  Antal  spátnr  halhatatlan 
munkásságának  köszöni;  2)  a'  sz.  gothardi  Vas  vármegyében,  mellyet 
111. Béla  1183  épitett , . 's  különféle  viszontagságok  után  a'  sz. kereszti  mo
nostor  Anstriában  magához  húzván  ,  mindekkoráig  bir.  A'  Cisterciták  fe
jér  ruhát  fekete  övvel  és  scapnlaréval  viselnek. fí. V. 

C f T A D K Í , r . A , I . F ü l , I . K G V Á R . 
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C l U D A D  I t o o m o n ,  Portugál  felt!  fekvő  spanyol  határszéli  vár, 
a'  salamancai  prov.  11,000  lak.  kik  Jul.  10.  1810  kemény  ellenállás  után 
adták  meg magokat  a'Franeziáknak.  Massena  Portugálból  lett  visszavonu
lásakor  kényszeríttetett  ezt  a'  várat  a1 sorsra bizni.  Jan.  8.  1812  az  Ango
lok  bekeriltették  Wellington  alatt  s'  olly  keményén  ostromolták,  hogy  a1 

város  már  Jan.  19  éjjel  megvétetett  rárohanás  á l ta l ,  jóllehet  a1  vitéz  í r 
sereg  elf'ogatásáig  házról  házra  védelmezte  magát.  A'  cortesek  Wel l ing
tont  ciudad rodrigoi  herczegségre  emelték  's  első  osztálybeli  spanyol 
naggyá  nevezték. L—ú, 

C I v I  r. r.  i s T A.  Ez  a'  kifejezés  hajdan  csak  Angliában  volt  szokás
ban  ,  's  azt  a'  jövedelmet  j e l en t i ,  mellyel  a'  partement  a'  királyi  ház  és 
udvar,  több  tisztviselők  és  collegiumok,  követek  's  áltáljában  polgári 
or.i/.áglás  fentartására  minden  királynak  uralkodása  kezdetekor  rendel. 
Angliában,  valamint  más  germán  statusokban  is,  okfő  vol t ,  hogy  a1  feje
delem  az  országlás  minden  költségeit ,  a'  hadiakat  is  ide  é r tvén ,  a'  koro
najószágokból  (fejedelmi  jószág ,  domaine)  tartozott  viselni,  's  az  alatt
valók  semmit  sem  köteleztettek  azokhoz  adn i ,  kivévén,  ha  valamit  külö
nös  egyezség  mellett  magokra  válaltak.  Már  ezen  alaptörvényes  's  a* 
knronajoszágok  származásának  története  állal  megerősíttetett  tételből  is 
világos  ,  hogy  a1  koronajószágokat  nem  lehet  áltáljában  az  országié  famí
lia  privát  jószágainak  tekinteni.  Sőt  inkább  regula  szerént  valódi  status
jószágok  ezek,  mert  ollyan  jósokból  származtak ,  mellyek  a'  fejedelem, 
nek  az  országlás  czéljainak  elérésére  engedtetének,  —  a'  német  tartomá
nyokban  részent  a 'birodalom  jószágaiból ,  mellyek  a'  birodalmi  hivatal
lal  fizetés  gyanánt  tálának  összekötve.  A*  szász  királyoknak  igen  nagy 
knrnuajószágaik  voltak  's  ezek  a'  normann  hódítás  alkalmával  contiscatiők 
által  még  inkább  neveltettek  ,  hanem  kevéssel  ezután  a'  számos  ado
mányzás  miatt  ismét  megkevesedtek.  Újra  megszaporodtak  ugyan  ,  és  pe
dig  rendkívül,  IX.  Henrik  alatt  a'  monostorok  's  főpapok  jószágainak  el
foglalása  által  (inert  akkor  a1  monostorokon  kivill  27  piispöksUveges  apát 
és  két  perjelség  volt  Angliában),  de  ennek  sem  volt  látatja  egy  olly  pa
zarló  fejedelem  alatt.  111.  Vilmos  országlása  erősítése  végett  szükséges
nek  ta lálá ,  legnevezetesebb  hiveit  gazdagon  megajándékozni,  "s  erre  a' 
koronajószágokat  olly  hő  kézzel  fordította,  hogy  azoknak  elidegenítése 
a'  következett  országló  alatt  törvény  által  megtiltatnék  (1702).  Ennél 
fogva  már  most  csak  kevés  jószága  van  a'  koronának,  's  a'  mi  van ,  az 
is  a'  status  financzkormányába  foglaltatik  ,  a'  jövedelmes  ragaliák  legna
gyobb  részével.  Azelőtt  a'  király  udvartartás!  's  minden  országlási  költ
ségeinek  fedezésére  csak  bizonyos  esztendei  spgédsummát  kapot t ,  melly 
II.  Károly  alatt  legelsőben  állapíttatott  meg  1,200.000  fontban;  II.  Jakab 
alatt  pe'lig  I,ÖO0»QOOre  szapori t tatot t ,  ide  nem  értvén  a'  skotországi  jö
vedelmeket.  Minthogy  az  ország  az  1688diki  revolutio  után  III.  Vil
mos  harczvágyától  félt,  azért  a'  hadi  erőre  teendő  költségek  az  ország 
financzkormányába  felvétettek,  a'  királynak  pedig  az  udvartartás  és 
a1  közvetetten  királyi  tisztségek  költségei  fejéhen  civillista  név  alatt 
bizonyos  jövedelem  rendeltetett  ,  melly  700,000  fontra  becsiiltetett, 
későbben  pedig  felemeltetett  800,000  fontra.  Anna  királyné  alatt 
csak  691,000  fontot  tett  ezen  jövedelem;  I.  György  alatt  750,000 
font  számláltatot t ,  hanem  utóbb  850.000  fontra  nevekedett.  II. 
György  civillistája  800.000  font  volt.  III.  Györgv  a'  korona  minden  Örö
kös  jószágait  s  a1  civillista  számára  rendelt  jövedelmeket  egészen  ált
engedé  a'  status  h'nanozkormányának  esztendei  800.000  f.  kész  pénzéit , 
melly  summa  1777ben  900,000,  és  végre  1812ben  1.028,000  fontra  emel
tetett.  Hanem  ezenkívül  a1  parlament  a'  civillista  adósságait  is  általvptte 
több  ízben,  a'  mi  1760—84  majdnem  22,000.000  fontot  tett.  IV.  Ovörgy 
számára  az  országlása  alatti  el«ő  parlamentülésbén  NagyBritannia850.000 
és  Illand  207.000  fontot  rendelt  A1  ci<  illistából  kell  az  udvar  költsége1* 
ügetni,  a 'mintatereket ,  követeket,  főbirákat  'sat.  fizetni,  ebből  keri'I 
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ki  a'  király  külön  költsége  i s ,  melly  60,000  fontra  számláltat ik,  hanem 
a'  királyi  herczegek  számára  külön  tartás  van  rendelve  a'  status  jövedel
meiből.  Ennél  fogva  az  udvartartásra  e's  a'  király  számára  nem  épen 
nagy  summa  maradna ,  ha  a'  fejedelemnek  más  fentartott jövedelmei nem 
volnának,  mellyek  (hihetőleg  a'  nemetországi  's  ezelőtt  100,000  fontra 
számlált  jövedelmeken  kivüi)  300,000  fontra  te'tetnek.  Franciaországban 
a'  revolutio  alatt  vettetett  ki  legelsőben  a'  királyi  udvar  és  família  szá
mára  bizonyos  summa  és  jövedelem,  melly  az  angol,  civillistától  abban 
különbözik,  hogy  minden  tulajdonképen  való  statusköltségek  el  vannak 
tőle  választva.  Az  1814.  Nov.  8iki  törvény  a'  király  e's  az  udvartartás 
számara  esztendőnként  25,000,000  livret  (1  millió  41,000  font  sterling) 
rendelt,  a'  királyi  herczegek  és  herczegasszonyok  számára  pedig  8,000,000, 
hanem  ezenfelül  a'  párisi  királyi  várakon  (a'  Louvren  és  a'  Tuileriá
kon)  kiviil  még  a'  versaillesi,  niarlyi ,  st.  cloudi,  meúdoni,  rambouil
le t i ,  compieguei,  st.  germainen,  l a y e i ,  fontainebleaui  'sat.  várak  és 
jószágok  is  elidegeníthetetlen  koronajavakká Qdotation de la couronne) 
t é te t tek ,  minden  bennek  találtató  drágaságokkal  és  mivészetekkel  's  a' 
sevresi ,  gobelinsi,  la  savonneriei  és  beauvaisi  manufacturákkal  együtt. 
Ezen  koronajószág  használása  minden  adósságtól  és  tehertől  menten 
szál  az  országló  k i rá ly ra ;  kormányzása  pedig  a'  királyi  ház  ministe
rét  illeti.  Különbözik  a'  koronajószágtól  a1  status  jószága (domaine privé 
du Hot),  melly  utóbbit  a1  király  országlása  alatt  a'  privát  törvény  sze
rént  szerzi  és  bir ja,  's  minden  adót  és  nyilvános  terhet  kell  érte  visel
nie.  Az  illyen  jószágról  egyezés  és  végintézet  által  szabadon  rendelkez
hetik  ugyan  ,  de  ha  ez  meg  nem  tö r t én t ,  halálával  a'  statusra  szál  min
den  privát  vagyonja.  Azon  privát  jószágok  i s ,  mellyeket  a'  király  or
száglása  előtt  b i r t ,  királyi  székre  lépésekor  törvény  szelént  a'  status 
jószágaihoz  kapcsoltatnak.  Lajos  Filep  civillistája  még  nincsen  megha
tározva,  azonban  hihető,  hogy  12,000,000  livrenél  kevesebb  és  15,000,000
nél  több  nem  lesz.  Burkusoi szagban,  mint  az  1821  hivatalosan  közre 
bocsátott  statusjövedelmi  'skiadási  lajstromokból  látszik,  a'  civillista 
nem  szokott  kitétetni.  I t t '  ez  egészen  a'  status  jószágaiból  fedeztetik, 
mellyéknek  egy  r é s z e ,  mintegy  2,000,000  tallér  jövedelemmel  (1.  Bosse 
„Dar.ileUiing des staaltitirtsckaftlichen Zusla/irkx in den detiltchen 
IJunáesslaalen"  1820,  505  lap.),  elidegeníthetetlen  koronajószággá  té
tételt .  Azonban  ezen  jószágok  sokkal  nagyobb  része,  mintegy  5,600,000 
esztendei  jövedelemmel,  .statusköltségre  vagyon  rendeltetve.  —Bajo r 
országban  a'  statusjószágok  legnagyobb  részént  eladat tak,  's  értékek  a' 
status  pénztárába  tétetett  l e ;  ugyan  azért  ebből  2,745,000  forint  fordit
tatik  esztendőnként  a'  királyi  ház  és  udvar  tartására.  Szintezen  okfejek 
szerént  ván  a'  statusgazdaság  Würtembergben  és  Badenben  elintézve. 
Ezen  két  tartományban  a'  civillista,  a'  francziaországi  szorosabb  érte
leniben  véve,  közei  1,200,000  forintot  t e sz ,  melly  summához  Würtem
bergben  még  az  udvari  jószágok  jövedelme  is  járul  300,000  forinttal.  E
zen  summákat  a 'nevezett  országok  öszves jövedelmével  egybehasonlitván, 
úgy  találjuk,  hogy  Angliában  az  egész  jövedelem  i_,  Burkusország
ban f\ ,  Bajorországban  T'x  ,  Würtembergben  és  Badenben  j  része  kí
vántatik  meg  az  udvar  *s  országló  ház  tartására  ,  s  ez  az  irány  az  ap
róbb  statusokban  még  inkább  nevekedik.  Némelly  tartományok  annyi
ra  mentek ,  hogy  a'  statusjószágok  öszves  jövedelmét  áltengedék  az 
udvarnak  's  az  országló  háznak,  a1  rajtok  fekvő  adósságot  pedig  ma
gokra  vá la l ták ,  noha  ezt  a'  törvény  szoros  okfejei  meg  nem  kívánhat
ták.  Azt  ellenben  méltán  javalta  az  okosság,  hogy  illyen  tartományok
b a n ,  mellyéknek  fenmaradása  nem  önlétező  hatalmon  a lapul ,  a'  fejede
lem  jószágai  a'  statuséitól  szorgosan  el választassanak,  's  amazok  az  or
szágló  ház  privát  vágyottjának  tekintessenek.  Az  austriai  császárnak  és 
magyar  királynak  nincs  megállapított  civillistája.  s  '. Zs. U. 
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C i i t i R O N  (Claire,  Josephe,  Hippolyte,  Leyrls  de  la  Tude)  ,  Clai
ron  név  alatt  esmért  hires  franczia  szinmivészné,  szegény  szüléktől  1723 
nem  messze  Condétől  született.  Élte  első  kora  nem  vala  borutlan.  „Gróf 
Essex"  és  a' „Folies amoureusesí<,  mellyek  látására  hosszú  kérései  után 
engedelmet  nyer t ,  olly  benyomást  tettek  r e á ,  hogy  álmát  és  étvágyát 
elvesztette;  emlékezetébe  pedig  a'  csak  egyszer  hallott  szavak  annyira 
hatot tak,  hogy  azokat  mindég  tökéletesen  elmondhatta.  Kire  a'  színjá
tékhoz  vonzó  kedvét  kinyilatkoztatá;  anyja  parancsokkal  és  ütésekkel 
sz.egzé  magát  ellene,  de  végre  kénytelen  vala  leányának  engedni.  Tizen
két  esztendős  vala  Clairon,  midőn  az  olasz  szinen,  de  kevés  sikerrel,  fel 
lépett.  Kisded  alakja  's  más  színi  féltékenykedések  miatt  nem  haladhat
ván  ,  elhagyta  a ' főváros t ,  's  Kouenben  mint  tánczosné  's  énekesné  is 
láttatta  magát,  azután  pedig  Gentben,  Havrében  ésDünkirchenben,  hon
nan  1743  a'  párisi  operához  visszahitták.  De  rövid  idő  alatt  a' Théá
tre francais  hez  j ö t t ,  hol  elejénte  mellékszerepeket  ado t t ,  mig  ma
kacssága  a'szomorú játék  komoly  szerepeit  ki  nem  vitta.  Legelőször  1743 
Phaedra  szerepében  lépett  fel,  's  diadalma  annál  tökéletesebb  lőn  ,  men
nél  váratlanabb  vala.  Egyértelmü(eg  csudálták  's  esmérték  kortársai azon 
tulajdonságait,  hogy  a'  költő  szellemét  helyesen  felfogni  's  remekül  elő
adni  tudta.  Dnmesnil  szinjátszóné,  kivel  Clairon  vetekedék,  még  min
dég  tetszett  ugyan;  de  Voltaire  magasztalása  minden  előtt  sokat  hatott 
a r r a ,  hogy  Cl.  mellett  nem  sokára  elődjeinek  nevei  homályba  süllyedének. 
Azonban  büszke  magaviselete  a'  mindennapi  életben  szemet  kezde  szúr
n i ,  's  Clairon  soknál  kedvetlenségbe  esek,  noha  a'  világ  azt  is  regélte, 
hogy  alsóbb  sorsú  emberekhez  gyakran  leereszkedik  's  meghitséget  mu
tat  irántok.  Huszonkét  esztendeig  hízelkedett  kedveltje  vala  a'  franczia 
parterrenek,  midőn  egyszerre ,  méltó  haragra  gyúlván  egy  semmirekelő 
ellen  a'  színjátszók  közUl,  Lekainnal  's  másokkal  a'  színre  fel  nem akart 
lépni.  'S  igy  történt,  hogy  amannak  hatalmas  pártfogóji  lévén,  a'  már 
öszvegyillt  nézők  kiáltasi: „Frétillon á f hűpital! Clairon au fórt l' 
Evégue.l(l  ez  egyszer  bételesülének.  Clairon  más  nap  (April.  1705)  bör
tönbe  vitetek,  's  a'  párisi  közönség  előt t ,  melly  reá  ezen  szégyent  há
r i t á ,  többé  meg  nem  jelent.  Hírének  gróf  Caylus  egy  gyalázó  irás 
(Histoire de Miié. Croneí íiite Frétillon  1743)  által  nagyon  ártott.  Meg
lehetős  vagyonja,  mellyet  szerzett  vala ,  abbéTer ray  financziai  munkáló
dásai  által  tetemesen  megcsonkult.  Az  anspachi  markgrófot,  kivel  niinlf 
barátnéja  é l t ,  anspachi  udvarába  köve t t e ,  hol  17  évet  tölte  el.  InnenPa
risba  visszatérvén,  nih.  Jan.  18.  1803.  A' „Memnifes d' Hippolyte Clairon ét 
reflexión* sur la dcclamatinn t liéálrale11,  czimü,  Parisban  1799  magjelent 
munkájában,  mellynek  utolsó  része  Kaucourt  szinjátszónénak  tulojdonitta
tik,  talentuma'tulajdonságait  's  azon  módot ,  mellyet  az  illy  megkülön
böztetés  elérésére  követett ,  a'  közönséggel  megesmertetí;  's  ezért  ezen 
munka  az  illető  színjátszóknak  felette  hasznos.  Lásd  : „Mémoires de Mlle. 
Clairon, aetricé da Thiatre franrais , e'erils pár tlle mérne, nouv. édit. 
mis dans uh meilleur ordre"  (Paris  1822) y,Nolice sur Mlle. Clairon^ 
Andrieuxtől  és űöbrentei  Gábor  „Külföldi  színjátékai"  (1820,  2ik  köt.) 

Cr.  \  v,  Skotországban  a1  hegyi  Skótok  földes  u r a ;  más  értelem
ben  pedig  nagyában  vett  familiastatushoz  hasonlító  társasági  egybeköt
tetés  ezen  földes  ur  és  a1  hozzátartozók  között  felső  Skocziában  és  a' 
Shetland  's  Orkney  szigetcsoportókon.  Ezen  földes  ur  tiszteletbeli  neve 
latrd.  Ez  az  örökös  clanság  már  akkor  megvolt  Britanniában,  midőn  ezt 
a'  Romaiak  birták.  Ez  világítja  fel  Ossian  da la i t ,  a'  kedvelt  Scot  Wal te r 
románjainak  főanyagját,  a'  lairdek  vonzódását  a'  praetendensekhez  ,  a' 
skót  ezere.dek  származását  a'  szárazföldi  hatalmasságok  minden  hábo
rujibun,  kivált  a'  réformatio  ol ta ,  végre  az  angol  országló  szék  elné
zését  ,  hogy  egyes  földes  urak  alattvalojik  közül  ezereket  is  áltszálithat
tak  erőszakkal  az  ország  belsejéből  a1  tenger  par i ikra 'a  őket  halászokká 
változtathatták,  kik  a'  számokra  rendelt  csekély  földet  ásóval  kénytele
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lenek  mivelni.  Volt  a'  tkot  lairdeknek  királyok,  de  ennek  nem  állt  sza
badságában  a'  lairdek  és  alattvalójik  viszonyaiban  valami  határozást  tenni. 
Az  utóbbiak  lairdjeik  neve"*  viselték,  's  volt  nekik  a'  tackesinenek 
osztályában  alsó  nemességek,  mellyből  minden  községben  lakott  egy  vagy 
ke t tő ,  kik  béke  ideje'n  a 'község  oktalójik,  harczban  a'  kiszedett  katonák 
vezérei  's  ezenkívül  beszedőji  voltak  azon  csekély  adónak,  mellyet  az 
alattvalók  borzbőrben,  tollbau,  szárított  halban  és Juliban  szolgáltattak  laird
jeiknek.  Az  angolnaés  lazaczhalászat  a'  tavakkö/.ti  helyeken,  a'  vadászat, 
a'  lairdek  és  tackesmenek  kihatáro/.ott  erdejében  a'  hegyi  Skótok  ezen 
szabadosainak  tulajdonjai  vol tak,  különben  pedig  a'!  halászat ,  vadá
sza t ,  legelő  's  be  nem  kerített  erdő  közös  java  mindenkinek.  Az  alattvaló 
hegyi  Skótnak  saját  birtoka  egy  kő  kunyhóból,  kertből,  egy  kis  rétből 's 
szántóföldből  állt.  Ezért  védadót  fizetett  's  némelly  csekély  kézi  és  sze
keres  szolgálatot  tett  a 'Iairdnek  vagy  tackesmennek,  Ciánjából  elköltöz
hetek  's  ingó  vagy  ónját  magával  viheté.  Csupán  zabot  termesztet t ,  mel
lyet  melegítő  tulajdonsága  miatt  kenyérhasználatra  minden  más  gabo
nánál  többre  becsült;  barmot  tetszése  szerént  '  tenyészthetett  ;  hanem  a1 

sziklás,  homokos  és  sárrétes  földön,  melly  a 'ködös  éjszakon  vad  közösség
ben  biratott,  nagy  számú  baromnyáj  téli  tartása  terhes  lévén  ,  a'  barom
tenyésztés  soha  sem  mehetett  nagyra.  Irt  törvényt  vagy  kötést  lairdjekkel 
avagy  tackesmenjekkel  csekély  birtokokról  nem  esmértek  az  alattvaló 
hegyi  Skótok.  Csak  Ossian  IVTorvenében  lehetett  sok  e rdő ,  de  az  ország 
más  részeiben  bizonyosan  nem  volt.  A'  felső  skotiai  nagy  faültetvények 
az  angol  adományosoktól  származnak  ,  kik  a'  Jakabhoz  ragaszkodó  lair
dek  szárazföldi  birtokaínak  a'  cullodeni  ütközet  után  I74G  történt  majd
nem  közöséges  confiscatiójára  következtek.  A1  skót  lairdeknek  az  volt 
hajdan  legnagyobb  hasznok  alattvalojikból,  hogy  ezeket  hazájokon  kí
vüli  hadi  szolgálatra  toborzottak.  Egy  ezered  vagy  zászlóalj  hegyi  Skót 
volt  a'  lairdek  utószülöttjeinek  közönséges  öröksége.  Ezek  fegyverre  szó
lított  alattvalójikat  's  a'  más  ciánokból  önkényt  szolgálatba  lépteket  ide
gen  zsoldba  adták.  A1  nyereség  nem  csekély  volt  ,  mert  a'  skót  katona 
kevesebb  zsoldot  kapot t ,  mint  a'  s ta tus ,  melly  őt  használta,  a'  lairdnek 
fizetett.  Ellenben  ez  is  atyailag  gondoskodott  rendszerént  az  ő  alattvalóéi
ról  mind  hazájokban,  mind a1  harcz  mezején,  's  főkép  éhség  idején,  melly 
egy  illy  szegény  tartományban  nem  igen  ritka  volt.  Ezen  lairdek  a'  kö
zöttök  kiülő  veszekedéseknek,  mint  a'  fejedelmek  szoktak,  fegyveres  kéz
zel  v  tettek  véget.  A'  reformatio  alatt  a1  lairdek  legnagyobb  része  Ca
tholicus  maradt ,  mert  közönségesen  catholicus  hatalmasságokkal  kötöttek 
egyezséget  katonaállitásról.  Az  alattvalók  akadály  nélkül  választhat
ták  vallásokat,  azonban  becstelenség  vol t ,  kifejezések  szerént ,  más 
Istenben  hinni  ,  mind  a'  laird.  A'  skót  királyoknak  semmi  sem  volt 
kellemesebb,  mint  ha  nyugtalan  vasallusaik  nagy  sereggel  mentek  kül
földi  szolgálatba,  mert  illyenkor  béke  és  csend  volt  az  országban.  Ugyan 
azért  az  okos  királyok  lehetségig  védelmezték  az  eltávozott  lairdek  va
gyonját  minden  csorbítások  ellen.  Az  országlással  meg  nem  elégedett  ne
mesek  mind  ki  szoktak  volt  vándorolni;  ezért  találni  Európa  száraz  föld
jén  még  ma  is  sok  skót  nevet.  A1  cullodeni  ütközet  után  az  angol  or
szágin  szék  eltörlé  a1  skót  clanságot;  az  adó ,  mellyet  a ' r é g i  és  uj  laird 
famíliák  húz tak ,  divatban  maradt ;  a'  szolgálatok  ellenben  és  szolgálatra 
kinszerltések  a'  lairdek  törvényhatóságával  egyött  elnyomattak.  Minek
utána  azonban  a1  lairdek  legnagyob  része  a'  praetendens  elűzött  követo
ji  confiscált  jószágaiból  nagy  jószágait  királyi  adomány  által  újra  vis
szaszerezte  volna,  nem  találá  az  országló  szék  tanácsosnak,  a1  letelepe
dett  's  elébb  alattvaló  hegyi  Skótok  földes  uraik  iránti  viszonyaikba 
avatkozni,  szintolly  keveset  hívén  nekik,  fnint  az  elűzött,  lairdeknek.  Er
re  az  uj  lairdek  ugv  bánlak  vélek,  mind  Angliában  a'  haszonbérlőkkel;  ha
tározatlan  kötések  f/ee*e»)  mellett  meghagyták  őket  egy  ideig  földjeik  bir
tokában;  de  a'  mint  a1  juhtenyésztés  és  erdőtermesztés  Skotországb.m 
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terjedni  kezdett,  lassankint  áliszálitoíták  ókét  u'  tengerpartokra,"  megli
zetvén  elköltözésekkor  nj omoriilt  kunyhójik  becsét  's  hátra  lévő  adó
jokat. 

C t A U S  (Jolin),  a1  no  r tli  a ni  p  t o n  sh  ir  ei  p a r a s z t ,  föhinii
velő  és  költő,  Helpstoneban  szül.  Fetcrbornugh  mellett  1793.  Nyomo
rék  atyját  "s  ennek  háznépét  neki  kellet t ,  bármelly  szűken i s ,  sanyarú 
kézi  munka  által  táplálnia,  's  ezen  szenvedés  és  keserű  ínség  az ,  mellyet 
„Arít/ress lo plcnly in winter"  költeményében  olly  szívszaggató  elevenség
gel  fest.  Atyja  segélyptínrt  kapVan  a'  községtől,  C.  ez  által  megkimél
hete  keresményéből  annyit ,  bogy  mesterét  az  olvasásban  és  Írásban  fi
zethette  'g  majd  Robinsont  's  más  kölcsön  kapott  munkákat  olvashatott. 
Thomson  „Évszakai'1  fakasz.ták  keblében  az  első  poetai  önilést ,  nielly 
ekkor  (13  évi)  korában) .;T//e mornins; walk"  's  kevéssel  ez  után  ,,77/e cve
ning waíkli  czimü  legelső  dalait  szüle.  Így  dalia  C.  tóvá'  h  i s ,  lelkesülve 
az  istenség  és  természet  szépségeitől  minden  egyéb  buzdítás  nélkül  13 
évig,  egyszersmind  ásóval  és  kapával  dolgozgatva.  1818  egyik  sonettje 
, .a '  lemenő  naphoz"  Drury  Eduárd ,  hamfordi  könyváros  kezébe  j u t a ,  's 
ez  ösztönzé  C  t ,  gyűjtene  egybe  költeményeit.  így  készült .,]Jce?n.i dc
scriptTie of rund lift und teenery, híj John Cinre, a Korihamptimthire 
pensant"  (London  3ik  kiad.  1820.)  A'  könyv  meleg  és  közös  részvéttel 
olvastatott.  Darabjai  (dalok,  sonet tek,  bal ladák,  vegyes  költemények) 
a1  falusi  életet  egyszerűn,  de  vonzó  hűséggel  és  tapadással  festik.  Ké
pei  eredetiek  és  bővek  ;  nyelve  nj  szavakkal  és  vidéki  használatnakkai 
tömve,  de  ezek,  noha  megakasztják  n :hol  az  olvasót ,  az  egésznek  ki
vrfIhatatlan  sajátságai.  Ujabb  gyűjteménye  C.  verseinek  ez „The villnge 
minslrel and olher poems.  ' sa t . "  (London  1821.  2  kötet  a'  szerző  arcz
képével.)  'S  ezolta  C.  néminemű  írói  keresményben  is  részesülj  de  mind 
e'  mellett  falvához  's  szerény  polgári  állapotjához  hiv  maradt.  —I — 

Cr,  A  R E  N C R ,  1.  IV.  V i r ,  M O S . 
Cl . A R K K D O N  (Myde Kdward,  clarendoni  gróf),  Angliának  nagycan

cel lara,  szül.  Dintonban  Wiltshireben  1608  észt.  Miután  tanulmányait 
Oxfordban  17  esztendős  korában  elvégezte,  a'  törvénytannláshoz  fogott, 
atyjatestvére  Hyde  Miklós,  a1  kingshench  eh'ülője,  alatt.  Az  úgy  nevezett 
hosszu  parlamentben  1.  Károly  a l a t t ,  feheiségei  által  kijelelte  magát 
's  megnyerte  minden  tagjainak  bizodalmát.  Okfőjinek  tisztasága  és  ha
zája  törvényeihez  ragaszkodása  megfosztották  ettől.  Midőn  a'  polgári 
háború  k iü tö t t ,  Clar.  a'  király  pártját  köve t t e ,  e's  1.  Károly  a'  kincs
tár  cancellarának  és  a'  titkos  tanács  tagjának  kinevezte.  Későbben  Ká
roly  herczeget  (utóbb  II.  Károlyt)  kiscrte  Jersey  szigetre;  a'  berezeg
nek  Franczianrszágba  utazta  után  másfél  évig'  maradt  Jerseyen  Va  on 
időben  kezdette  irni  történetét  a1  pártütésről.  Azon  különbféle  irományo
kat  is  Jersey  szigetén  szerkeztette  .  mellyek  a1  parlament  manifestumaira 
a'  király  nevében  jelentek  meg  feleletül.  I.  Károly  kivégeztelése  utáa 
az  uj  király  Francziaországba  hitta  meg.  I .egelé'hb  Madridba  killdé 
próbát  tenni,  eszközölheteud  e  segélyt  a'  spanyol  udvartól,  's  azolta 
mindégéit  tanácsa  's  tollával.  Károly  1057  Anglia  nagy  cancellarának  ne
vezte  ki.  Hyde  Rdwardnál  Cromwel]  halála  után  senki  nem  mozdí
totta  elő  hathatósabban  azon  alkudozásokat,  mellyek  II.  Károlyt  a'  ki
riilyi  székbe  ültették.  Azolta  a'  fejedelmnek  teljes  bizodalmával  birt  és 
bőven  tapasztalta  kegyeit.  ICCOban  az  oxfordi  egyetem  cancellara  lett: 
a'  következő  évben  pedig  csak  hamar  egymásután  pair  és  báró  Hyde, 
cornbnrgi  viseount  és  clarendoni  gróf.  llly  nagy  szerencsének  irigysé
get  kellé  gerjeszteni,  egy  váratlan  történet  még  előmozdította  a z t  York 
herczeg,  II.  Károly  testvére,  leánytestvérénél,  az  oraniai  herczegas
szonynál,  volt  Kredában  "s  megesmerkedett  Hyde  Annával,  Clar.  öregeb
bik  leányával,  ki  a'  herczegasszony  tiszteletdámája  volt.  Fz  olly  hév 
indulatot  gerjesztett  benne ,  hogy  Novemberben  165!)  a'  királynak  és 
nagycancellarnak  hire  nélkül  el  is  vette.  Csak  akkor  ,  midőn  II.  Károly 
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ismét  a'  királyi  székbe  lépet t ,  árulta  el  Anna  terhessége  ezen  egybekc 
lést.  A'  k i rá ly ,  mihelyt  a'  házasságnak  törvényességéiül  meggyőződül! 
Hyde  Annát  yorki  herc/.egnének  megesmérte,  testvérét  ösztönözte,  hog> 
őt  továbbá  szeresse,  és  kinyilatkoztatta  ,  hogy  ezen  eset  nem  változ 
tatja  meg  indulatját  cancellara  iránt.  Ezen  házasságnak  gyümölcse  ki 
Jeány  l e t t ,  Anna  és  Mar ia ,  kik  mind  ketten  ültek  az  angol  thronuson. 

. Most  irigyei  közt  lord  Bristol  lépett  legelőször  e l lene,  ' s , mivel  a'  par
lament  azon  ízetlen  panaszát,  inellyet  Cl.  ellen  tett,  elutasította,  a1  köz • * 
véleményben igyekeztek neki ártani ellenségei. Más részről kisebbült 
befolyása a' k i rá lynál , kinek nyugalmas birtoka egynehány éve után 
hiv barát és ügyes ministernél inkább hízelkedők kel let tek, kik szeszé
lyeinek, főként pazarlásának hódolnának; elidedegenett így a' sanyarú Cla
rendontól, kit Huckingham szünetlen meggunyolgatott és ki a' nép előtt 
mint első minister a' kormánynak minden hibájiról felelni tartozott. Azon 
kevés szerencse, mellyel Holland ellen folyt a' háború, Dünkirchen el
adatása és más esetek köz elégi, tlenséget gerjesztenek; a' királynak 
kedvetlensége pedig gyülölséggé l e t t , midőn azon te rvé t , hogy hitvesé, 
tői e lvál ik , és a' szép Stuart ladyval egyesül , Clar., ki a^ lady 's 
Richmond herczeg közt intézte el a' házasságot, semmivé tette. Megha
tározta tehát , hogy őt megbuktatja, elvette tőle a' pecsétet és meg
fosztotta hivatalaitól. Felségsértési vádat koholtak ellene ; ő pedig sza
ladás által menekedett meg és Calaisból küldött mentséget a' felső ház
nak. Mind a ' ké t ház azt rendelte, hogy ez az irás hóhér keze által elé
gettessék 'i 's Clarendon örökre számkivettetett. A' népnek gyülölsége 
még a' szárazon is üldözte. Evreuxben hajóslegények rohantak reá, ve
szedelmesen megsebesítették, és csak fáradsággal ragadtatott ki kezeik 
közül. Hat esztendőt élt számkivetésben , felváltva Montpellier, Mou
lins és Rouenhen, hol Dec. 7én 1074 megholt. Holt teste Angliába vi
tetett és a' westministeri apátságban temettetett el . Lord Cl. egész 
éltében a' király barátja és gyámola volt az elpártoltak el len, és a1 ki
rályi hatalomnak bitorlása ellen honja szabadságainak védője. Háladat
lanság és előítélet annyival könyebben buktatták, mivel komoly és büsz
ke characterével nem tudta magát megszerettetni. Több Írásai közt, 
mellyeket hagyo t t , legfontosabb az ő nagy pontossággal és részrehaj
latlansággal irt „ffi.it. of the rebellion and civil wara in F.tigla>id"y.i 
(1041—00. Oxf. 1702. követkéz 3 kötet fol. üj kiad. Oxf. 1807. 0, köt.) 
Ehhez t a r toznak : „The hitt. ofthe civilwar in Ireland" (London 1721); 
Clarendon ,,Stalepapers<'je (1621—00 Oxf. 1707. követ, fol.) és,Thelife 
of Edw. Earl Clarendon, written by him self" Oxf. 1701. 3. köt.) 

Cr. A R I N E T T , 1090ben Denner János Keresztclyiől Norimbergábaii 
(szül. 1055.) feltalált fúvó muzsikaszer, nielly csaknem ugy van alkotva, 
mint az oboe, lyukakkal , billentyűkkel és fúvókával (az utóbbi mindaz
által széles, vastag ésmadárorformáju), mellyet körtvélynek neveznek és a' 
mellynek hátulsó részébe nádlap tetetik. Most igen gyakran használják 
a' muzsikakaiokban; hangja teljesebb és homályosabb mint az oboe hangja 
és a' fenebbjárő emberszóhoz leginkább közelit. Hangköre a' kis octa
vának cjétől egész a' háromvonásos gig megyén. Egyébiránt különös 
benne, hogy nem minden hangha'szaval , hanem bizonyos hangnemekben 
vagy némelly közbeteendő darabok által azon hanghoz alkalmaztatják, 
mellyből a' darab megyén, vagy egészen más clarinettet is vesznek elő, 
mert vannak A, R, C 'sat. clarinettek , 's azoknak hangzása mindenkor 
megvan határozva,. Cclarinetten legkényelmesebben lehet C, G és F dur, 
A, H és D mollból, Bclarinetlen B, lis, F és As durból 's a1 rokon 
inollhangneniekből; Aclarineten A, D, E, H dur, és a'rokon mollhaug
nemekbőj fúni. Mennél fenebbjáió a' olarinett, annál élesebb és általha
t ó b b ; mennél mélyebben jár (tehát mennél nagyobb), annál teljesebb 
hangja van. Azonkívül minden e.larinettben az a lsó , felső éa közép
hi\ngqk különböznek valamenyibeu a1 hangzásra nézve, de ez által nyer 
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a1  clarinett.  Középhangjai  legszebbek.  Ennek  fejében  a'  szerzők  ott , 
hol  a1  clarinett  nem  épen  verseng,  osztályát  oboé'k  és  fagottok  közé  te
szik  ;  de  gyakran  hangegyenben  is  mennek  ezekkel.  Ujabb  időben  sokat 
változtattak  rajtok  a1  nádlapnak  alkalmaztatására  és  billentyűkre  nézve. 
Müller  l w a n ,  a'  bires  clarinettista,  ngy  intézte  azokat ,  hogy  elégséges 
gyakorlás  mellett  a'  clarinetten  egészen  tisztán  iés  egyelőén  minden  hang
nemből  lehessen  játszani.  Hlyen  clarinetteket  MainzÉan  és  Lipcsében 
készítenek.  Arra  nézve,  hogy  kelljen  ezekkel  bánni ,  ugyan  ezen  vir
tuos  Müller  adott  ki  elébb  franczia  nyelven  , ,Clarinettoskolát",  melly  az
után  bővítve  és  javítva  's  több  gyakorló  darabokkal németül  is  kijött.  (Lip
csében,  Hofnieisternél  1820.) 

C r, A R K K  (Sam.),  Locke  és  Newton  után  a1  legjelesb  angol  philo
sophus,  egyszersmind  jeles  hi t tudós,  1675  szül.  Norvvichben  ;  tanult Cam
bridgeben.  Jóllehet  Newton  nyomós  és  mély  vizsgálatit  már  közre  bo
csátotta:  Descartes  állitmányainak  még  számos  páttfogóji  voltak.  Clarké, 
kit  a'  philosophálásban  Newton  vezetett  "s  ki  ennek  „üpt icájá t 1 1  latánra 
forditá,  sokat  tőn  a'  régi  homály  elszélesztésében.  —  Egyszersmind  buz
gón  mivelé  a'  hittutlományt,  mellyet  a'  philosophiával  meg  akart  egyezv 
tetni.  Valóban  merész  szándék.—• A' norwichi püspöknél 12 évig viselt 
káplányságot, 1700ban parochiát kapott Londonban 's itt nem sokára 
Anna királyné udvari káplánya, 1709ben pedig st. jamesi plébános let t . 
1812ben értekezést ada ' a ' Sz. Háromságról , mellyben azt vitatá, 
hogy ezt az első Keresztények nem hitték. Azonban a' londoni 
püspökök nem találák jónak az ebbel; feszegetéseket 's azon fogadást 
csikarák ki tőle ^ hogy ezentul e' tárgyról sem irni, sem szólani nem 
fog. I egbecsesebb munkája C.nek az , melly nyolez, egymásba folyó szent
beszéd (predikáczio) formájában az Isten léteiét és tulajdonságait fontol
gatja. Ezenkívül még sokat 's hathatósan irt a' korabeli szabad gondol
kodásnak ellen. A' német pbilosophusokkal is német nyelven sokat pols
misált; angolul adá Lcibnitz ellen ezt ^VhilosopJiical inquiry concer
ning humán liberly^ (London 1715—17, 2 kötet.). Kiadta, 's igen jól , 
Jul. Caesart , iigyszinte az llias első 12 könyvét jegyzetekkel 's latán 
fordítással, mellyhez a1 2dik kötetet s az Odysseát fija kapcsolá. Mh. 
1729. — t— 

C r. A R K K (Eduárd Dánie l ) , egy hires angol utazó 's professora a' 
mineralogianak a' cambridgei universitasban. Származása tudós famí
liából va ló , ' s anyai oldalról való eleji közül egy a' hires Wotton volt; 
nagyatyja egy esmeretes értekezést irt a' romai, ósaxoniai és angol pén
zekről; atyjának levelei a' spanyol nemzetről két izben fordíttattak né
met nyelvre (l.emgo és LUbek 1705), 's testvére (James Clarké) a' 
most uralkodó nagybritanniai király káplánya 's könyvtárörzője, dicsérete
sen esmeretes mint Nelson pompás életleirásának (1810) 's a' „Life 
nf .lamea i/ie Seco»rf"nak (ezen király kéziratjából, London, Longmann, 
1815, két darab} szerzője. O maga VVillingdonban az essexi grófságban 
született, Június 5. 1709. Az elkészítő oktatást Tunbridgeban 
nyerte, az ügyes oskolai tanítótól, Vicesimus Knoxtól, 's 1785 Cambridge
be ment a' Jcsus  Collegébe , hol 1790 baccalaureussá lett. Ugyan 
azon esztendőben útra kelt 's meglátogatta a1 walesi herczegséget, lr
landiát és nyngoti Angliát. Két esztendővel azután egy előkelő rangú 
fiatal embert kisért Franczia és Németországon, Helvetián , Olaszorszá
gon és Hollandián keresztül. 1794 mag. art. lett Cambridgeben 's 1797 
áltutazta Scotiát , a' felföldeket (HighLand) és a 'Hebrideket egész Sr. 
Kildaig. Minekutána ekként hazájának különbféle tájaival megesmerke
de t t , Cripps utazó társával 1799 Dániába hajózott , honnan Norvégiát, 
Svécziát, Lapponiát, Finnlandiát, Muszkaországot, a' doni Kozákok tar
tományát , a' Kubán által öntözött földet , Tatárországot és Krimiát 
meglátogatta 's azután Konstantinápolyija ment. Midőn a' Britnsok 
egyiptomi expeditiójokhoz fogtak, 6 is napkeleti útjára kelt 's igen in



2 5 4  CLASSICUS 

teressans  tudósításokat  gyűjtött  KisAsiában,  Syriában,  Egyiptomban  és 
íiörögországban.  Minekutána  Macedóniát  és  Thraciát  beutazta  volna, 
főtanulmánya,  a'  inineralogia,  arra  serkenté  ő t ,  1802,  hogy  Bolgár  és 
Oláhországon  keresztül  a'  magyarországi  bányákat  látogatná  meg  ,  hon
nan  Német  és  Francziaországon  keresztül  tért  vissza  Angliába.  Mi
dőn  Cambridgebe  é rkeze t t ,  az  universitas \,.  L.  J).  méltósággal  tiszteié 
meg,  's  a1  Jesus    College,  mell}'  tudós  intézetben  már  régolta  felvéve 
vol t ,  annak  tutorává  tette  őt.  Mivel  azonban  1800  sir  Wiiliam 
Hush  leányát  e lvet te ,  az  által  Collegiurnának  minden  további  rangjairól 
lemondott.  A'  következett  esztendőben  nyilvános  leczkéket  tartott  az 
universitasban  a'  mineralogiáról,  mellyekben  szüntelen  való  tekintettel 
volt  a'  mecbanicus  mesterségekre  's  az  élet  szükségeire.,  valamint  az 
ó  história  felvilágosítására  is.  Ő  volt  az  üvegforrasztó  cső  feltalálója  is. 
Az  universitas  előljáróji  olly  nagyhasznuaknak  találták  ezen  leczkéket, 
hogy  a'  mineralogiának  ezen  okból  egy  egészen  iij  professorságot  fun
dáltak  ,  melly  a'  senatusnak  egy  végzése  által  dr.  Clarkénak  adatott  ál
tal.  E'  mellett  1817  az  universitas  könyvtál őrének  is  kinevezték  ől. 
ívok  dicső,  utazásaiban  szerzett  márványokat  ajándékozott  ő  a'  cambrid
gei  universitasnak,  különösen  az  eleusisi  Ceres  collossalis  szobrát, melly 
ről  1703  egy  tudós  értekezést  irt.  (L,  Írásainak  lajstromát  a1 „Riogru
•jikical Divlionnary of tlie living aúthort of Greul llriluin and Ireutnú
ban")  Neki  köszöni,  Anglia  a'  hires  sarcopiiagus  birtokát  a'  három  nyel
vű  felírással.  Kóla  irt  munkája: The lomb of Alexander, a disserla
tion an the Sarcopiiagus brought frnm Alexandria, and note in llte 
ilrilish Muiseum.  4.  1805.  liz  a1  munka  azonban  neki  kemény  szemre
hányásokat  okozott  Hammer  úr tó l ,  ki  azt  állí t ja,  (A' Topőgrapfii
sclie Ansichlen, gesammelt aaf einer Reise in die Levante,  Wien  {811, 
és  abból  a' New Wlonlhly Magazinehá\\,  Oct.  1815),  hogy  nem  Clarké, 
hanem  ő  fedezte  fel  a'  saisi  omladványt,  '.s  hogy  Clarké  ő  tőle  Isis 
szobrát ,  melly  most  Cambridgeben  van ,  elvette,  noha  az  említett  érte
kezésben  egészen  máskép  van  a1  dolog  előadva.  11a  felelt  e  Clarké  neki, 
's  mi t ,  előttünk  nincs  tudva.  Jeles  utazásle i rása ,  mellynek  első  része 
1810  jelent  meg,  fiat  quartkötetet  tölt  el ,  's  olly  tetszéssel  fogadtatott 
Angliában,  millyennel  talán  egy  hasonló  munka  sem  dicsekedhetik  a' 
mi  időnkben.  Néay  erős  kiadása  ugyan  is  ezen  tudós  és  drága  munkának 
Cadell  és  Dariestől  ,  ugy  látszik,  még  nem  szüntették  meg,  az  utána 
való  tudakozódást.  Utazásainak  egy  kipótló  darabja  „ Travels throvgh 
Denmarl; Sweden, Lapland, Norw, Finl. and Huss.'  Clarké  halála  ti
tán  jelent  meg.  Eondon  1823,  4.).  Öszveséges  niunkáji  11  qiiart  és 
octavdarabban  jelentek  meg:  „/ , ' . />. Clarké 't Trateh in varioits counl
riet of Európa, Asia and Afriea"  (London  1819—24).  Németor
szágban  dicsérve  emlékeztek  az  érdemesnek  egyes  darabjairól,  ugy  a 'mint 
kijötteK,  a'  göttingai  jelentések [fiiillin. Anz.~);  a1  két  utolsó  Beck 
alig.  Repertóriumában (der neueslen iiiund,auslánd. Lit.  1829,  // Bánd 
S  173 n.  218)  van  jelentve.  Az  oxfordi  universitas  megvette  drága  gö
rög  és  napkeleti  kéziratjait.  Az  elsők  közt  van  Plató  hires  codexe, 
niellyet  Patmos  szigetén  fedezett  fel.  Több  esztendők  olta  a'  harltoni 
prédikátori  helyet  viselte  Cambridgeshirban.  Megholt  Április  9dikén 
1822.  Characterének  fővonásai  lelkesedés  és  jó  akarat  voltak.  Barátja  W. 
Ottcr  adá  ki  életét  's  hátrahagyott  papirosait  ezen  tudósnak  (többnyire 
levelek,,  mellyeket  formájok  's  foglalat jok  ajánl)  Clarké  képével ,  niel
lyet  a 'pompás „RrilishGallery'^ben  is  (Cadellnél)  láthatni. A. R F. 

C L A S S I C I J S ,  a'  Iatán „elásnia"  szótól.  Ezen  nevezet  eredetikép 
a'  romai  nép  elébbkelő  vagy  első  osztálybeli  polgárait  jelenté.  Kik  után 
az  ujak  idővel  a'  görög  és  romai  írókat  nevezték  altaljában  elassiens,  az
a z ,  jeles vagy  remek  íróknak,  bátor  közöttök  nagy  a'  különbség,  és  belső 
becsre  nézve  igen  is  elütnek  egymástól,  llly  értelemben  veszik  a'  classi
ca  l i teratura,  mivészség  és  költés  nevezetét  i s ,  ellenébe  teve  az  újnak 



CLASSICUS  255 

vagy  románosnak.  A'  régi  és  irányt  főkép  a'  keresztény  bittől  nyert  uj 
viliit;  különböző  okfejeinél  fogva  a'  régiség  elmeszüleményeinek  vagy  is  a1 

ráei  literatnrának  saját  bélyege  van.  Szabadon  szillétett  's  saabadon  ne
velt  férjfiak,  résznyire  előkelő  polgárok,  kiket  nagy  gondolatok  teremté
sében  és  erejek  szabad  nyilatkoztatásában  polgári  korlátozás  vagy  épen 
nem,  vagy  nagyon  keveset  gátol t ,  léptek  hajdan  az  írói  pá lyára ,  nem 
említvén  egyéb ,  a'  régi  mivészségre  és  literatnrára  kedvezőleg  hatott 
's  politica  ,  hitvallás  és  égszak  szülte  könryülállásokat.  Ha  tehát  a'  régi 
classicnsok  jeleseitől  az  egyszerű  méltóságot  és  szépséget,  nagy  ész t ,  ve
lős  töniöttséget  és  tökéletességet  el  nem  tagadhatni,  azok  kétségkívül 
örökre  példáji,  örökre  tanitóji  lesznek  az  utóvilágnak.  De  az  nj  literatn
tura  is  diszeskedik  classicug  Írókkal  's  azért  illy  értelemben  ezeknél  is 
classiciis  helyekről,  classicus  becsről  emlékezünk.  Classious  mivnek  tehát 
csak  a'  maga  nemében  belső  és  külsíkép  tökéletest  mondjak.  Kétségkí
vül  sok  belső  és  külső  környiilállásoknak  kell  öszvekerülni  ,  a1  nemzet 
történetében  és  literaturájában,  valamint  egyes  tagjai  lelki  neveltetésében, 
hogy  még  az  arra  termett  ember  is  remek  író  lehessen.  A'  történetírás 
tanúsága  szerént  ez  főkép  az  országalkotmánytól,  religiótól  ,  lelki  mi
veltségtől  és  erkölcsöktől  függ.  Mennél  szabadabb  a'  nemzet  országal
kotmánya,  mennél  inkább  megalapítja  's  megőrzi  polgári  szabadságát 
az  idő  szellemével  egyező  országalkotmány  alatt,  mennél  könnyebben  's 
többoldalnan  mivelhetik  magOKat  polgárainak  lelkei  ;  annál  könnyebben 
fejlik  ki  nyelve  i s ,  és  remek  irói  annál  korábban  derítik  fel  ennek  arany
korát.  Mennél  tisztább  's  nemesebb  a'  rel igio,  annál  hathatósban  emel
kedik  a'  nyelv,  különösen  az  érzéshaladó  dolgok  sorába  tartozó  igazsá
gok  kifejtése  által  igen  sok  elvont  képzettel  kell  a'  nyelvnek  gazdagodnia, 
mellyek  nélkül  a'  roligiónak  csupán  érzéki  képzeteinél  megállapodó  nem
zet  nyelve  szükségképen  szűkölködik.  A'  mivészségek  és  tudományok  kö
zül  a'  költés ,  ékesenszólás,  philosophia  és  történetírás  hat  szembetünő
leg  a1  nyelvre.  A'  társalkodás  legsimitottabb  nyelve  sem  pótolhatja  ki  a' 
kö l tés ,  ékesenszólás,  philosophia  eV történetírás  tárgyainak  előadásbeli 
nagy  erejét;  soha  sem  lehet  egészen  miveltnek  tartani  a'  nyelvet,  melly 
remek  írók  között  a'  költők  és  szónokok  mellett  egyszersmind  philoso
phusokat  és  történetírókat  is  nem  számlálhat.  Végre  a'  nemzet  együgyű 
'»  tiszta  erkölcsei  is  hatnak  a'  nyelvre,  mert  ezek  visszfényei  a1  nemzet 
nagyoob  részénél  uralkodó  erkölcsiségnek.  Mennél  szorosb  kapcsolatban 
állanak  a'  nemzet  erkölcsei  a'lélek  öszveséges  erejének  egyirányos  nevelé
sével,  a'  nyelv  nemessége  és  méltósága,  valamint  köre  és  hathatósága  is 
annál  inkább  nevekedik,  és  a'  tiszta  erköcsök  jótékony  szelleme  félrees
merhetetleniil  festi  magát  az  értelmi  miveltség  előbalad.isában.  Hol  el
lenben  az  erkölcstelenség  's  ezzel  együtt  a'  nemzeti  bélyeg  megvesztege
tése  elhatalmazik,  a'  nyelv  is  hanyatlik  's  belső  méltóságát  elveszti.  In
nen  remek  mivet  rendszelént  csak  azon  nemzetnél  kell  keresni ,  mellynek 
már  literatnrája  vagyon  's  melly  szinte  ngy  nem  miveletlen,  valamint 
nem  elmivelt  vagy  nem  rendjén  tnl  mivelt.  Azonban  a'  remek  előadás  en
nél  sem  áll  csupán  a1  nyelvtisztaságban  és  rhetoricai  ékesgetésben.  A' 
remek  mivnek  nem  csak  gramm  ticai  és  logicai  hibátlansággal,  hanem szép
séggel  is  kell  diszeskednie,  e'  két  főtnlajdont  feloldhatatlannl  öszvekap
csolnia  's  az  a l só ,  vagy  középső,  vagy  felső  írásmódban  szakadatlanul 
megmaradnia.  A'  való  genie  i t t  ugyan  kivételt  t e sz ,  gyakran  megelőzi 
időkorát  's  egykornjit  ellenállhatatlan  erővel  ragadván  meg,  utójinak  is 
törvényt  szab.  Igy  koszorúzza  önmagát  remek  írónak  a'  nagy  elme; 
ellenben  félszeg  miveltség  vagy  ellenkező  környülállás  miatt  nértieHy 
j i les  főnek  sem  sikerül  e'  tetőpontra  felvergődhetni.  A'  görög  és  romai 
classica  literatnrára  nézve  Fabricius  görög  és  latán  bibliothecáján  kívül 
utasítást  ad  Kschenbnrg,  Fnhrmann,  Monike  és  Schöll  munkája.  A'  gö
rög  irók  a'  természetnek  és  hathatósan  munkálkodó  életnek  voltak  neven
dékei.  Szép  's  nemes  fajból  sarjadozva,  fogékony  érzékkel  's  víg  elmével 
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megáldva,  enyhe  's  tiszta  ég  a l a t t ,  az  esmeretközlésre  olly  igen  alkal
matos  tengermelléken  éltek  és  virágoztak  ők.  inkább  a'  természetben, 
mint  az  oskola  rendszeres ,  félig  értett  's  az  emlékezetre  erővel  tolt  for
niáji  közt  nőttek  fel.  Így  érzékek  és  lelkek  vidám  élénkségre  fakadozott. 
Miveltetések  az  élet  viharai  közt  tüliéletesült.  Férjfikorokat  szüntelen küz
dések  közt  tölték  a'  személyes  és  polgári  szabadságért,  a'  testi  és  lelki 
miveltség  béréért.  Tehát  a1  természet  és  szabadság  volt  a'  régiek  mivei
re  terenitőleg  ható  két  védlélek.  Csak  niig  szabadon  munkálkodhatott 
ezen  két  Ok,  miveik  addig  maradtak  remekek.  A'  járomba  görbédt  Asia 
legyőzése  és  a'  honi  zsarlók  elűzése  szülte  Hellaá  első  költőjit.  Ők  sza
kadatlan  sorban  követték  egymást ,  uz  ékesenszólással  és  történetírással 
jobban  megbarátkoztak,  mint  akarmelly más  nemzet  dalosai,  és minden  kép
ző  mivészséget  magok  után  vontak,  mig  elfajulás  ,  önség  és  megigáz
tatás  a'  természetet  és  szabadságot  el  nem  nyomták.  A'  macedóniai  's 
azután  romai  uralkodás  véghalár  a'  görög  remek  literaturában.  Ezentúl  , 
csak  tudós  nyomozásokat,  gazdag  tudományos  kútfőket  mutathat,  de  álak
ra  és  szellemre  nézve  jeles  miveket  nem.  A'  Romaiak,  mint  természet 
gyermekei ,  durvák  és  vadak  máradtak  ,  azután  szertelen  szerencse  által 
nagy  hatalnibknál  fogva  hirtelen  elfajulásra,  szolgai  utánazásra  és  képte
lenségre  hanyatlottak.  Remekek  csak  a'  polgári  életből  sarjadzó  müvek
ben  ,  a'  történetírásban  's  ékesenszólásban  lehettek.  Virágzások  időszaka 
az  Önkény  első  napjaival  ha táros ,  innen  jött  gyors  elaljasodások,  azon 
időkorok,  mellyben  a'  köz  szerencsétlenséget  és  erkölcsi  elvaduíást  vagy 
fenekedő  elkeseredéssel  vagy  gyönyörködő  romlottsággal  festik.  A'  gö
rög  és  romai  classicusok  örökre  remekek,  örökre  az  izlés  közönséges 
példáji  maradnak,  mert  kihalván  nyelvek  's  igy  változhatatlanná  lévrn, 
munkájik  örökre  ifjak  maiadnak.  Ellenben  az  élő  nyelv  remek  i  rój  inak 
más  a'  sorsa.  Ezek  áltáljában  véve,  csak  bizonyos  tekintetben  lehetnek 
remekek.  Mert  az  élő  nyelv  egy  nyomon  járván  a'  folyvást  eíöre  töreke
dő  emberi  elmével,  a'  miveltségnek  és  érettségnek  olly  idejére  juthat , 
mellyben  virágzó  remek  iróji  a'  korábbiakra  homályt  vonnak.  A'  csiriö
sulni  indult  élő  nyelvnek  első  gyámolóji  a1  költők,  kik  neki  bőséget,  szép 
hangzást  's  nemzetiséget  adnak.  Ezekhez  kapcsolják  magokat  a'  philo
BOphusok  ,  kik  a'  nyelvnek  hibál lanságot ,  határozottságot  és  tudományos 
bélyeget  szereznek.  Követik  ezeket  a'  szónokok,  kik  á'  bő,  szépen  hang
zó  és  tudományos  rendbe  szedett  nyelvet  az  élet  tárgyaira  alkalmaztat
ják .  Végre  a'  történetírók  az  egészen  mivelt  nyelvén  nemzetek  külső  's 
belső  változásait  elevenen  festik.  Így  lassanként  haladván  a'  nye lv ,  bá
tor  már  miveitetése  első  korában  mutathat  némelly  egyes  jeles  írókat; 
Strany  kora  mindazáltal  csak  akkor  derü l ,  midőn  a'  polgári  szábadságoí 
védó  országalkotmánynak  's  a'  t i s z t a ,  felvilágosodott  religióhak  hatalmas 
befolyása  a la t t ,  valamint  a'  nemesitett  erkölcsök  segedelmével  's  a'  tu
dományokban  éí  mivészségekben  te t t  előmenetellel  remek  iróji  a'  píosát, 
költést  és  ékesenszólást  teljesen  's  egyiránt  az  alsó.,*  középső  é's  félso 
írásmódban  mivelik  ,  's  igy  neki  olly  éret tséget ,  olly  tökéletességet  ad
nak  ,  melly  belső  becsét  a'  nemzet  elenyészése  után  is  folyvást  íeníartjá'. 
A'  franczia  literaturáról  nézd  La  harpenak  és  Levizacnak „Cours de 
littérat. franq."  (az  utolsóé  Parisb.  1807.  4.  r.)  czimü  munkájit;  ázuíá;'i 
Bouterwektől : „Gescfiic/ile der Voesie und Herediáinkéit^',  valamint  Ide
lernek  és  Noltenek  kézi  könyvét.  Az  angol  literaturáról  Bouter.wek,  Ide
]er  és  Nolte  muhkájikon  kivül  utasítást  ad  Johnson  és  Warton.  Az  olasz 
classicusokat  megesmerteti  Tirabosohi,  Ginguené,  Sismondi,  azután  Bou
terwek  és  Ideler.  A'  spanyol  főirókat  megnevezi  Velasquez  és  Rodrigu
ez  da  Castro  spanyol  bibliothecája  (Madrit  1781—80);  Beuterwek,  Sis
mondi  és  Bnchhoíz  kézi  könyve.  A'  német  írókat  hosszú  sorral  felstám
lálja  Ersch „Hnndbtich der deutschen ]^ileraturii  nevű  könyvében  (iij1. 
kiad.  1822.  4  köt.).  Honi  literatúránk  milly  karban  álljon,  a'mondottak
ból  megítélhetni;  honnan  itt  csak  némelly  irójinkról  emlékezünk.  J.  Pro
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saicusok:  Bárány  Ágos t ,  Báróczy ,  Budai  Esaiás ,  gr.  Desewfly  Jós . , 
Döbrentei  ,  Endrődi,  Faludi ,  Fejér  György ,  Gorové  Lász ló ,  gr.  Gvadá
n y i ,  Gii/.niics  Isid.,  Horvát  István,  Imre  János,  Kazinczy  Fer.,  KisJán. , 
Kölcsey,  Kreszrterici,  Kulcsár  Ist . ,  IMagda,  Márton  Jós . ,  Papai  Sám., 
Pett íe ,  l t éva i ,  Ruszék,  Sárvár i ,  Schedel ,  gr.  Széchenyi  I s t . ,  Szekér, 
S/.ilasi,  S/.lemenics  ,  Takács  J ó s . ,  gr.  Teleky  J ó s . ,  T h a i s z ,  Verseghi, 
Virág  's  mások.  II.  Költők:  Ányos ,  Bacsányi,  Bajza ,  Berzsenyi ,  Bes
senyei ,  Csokonai  Vitéz,  Csuczor,  Dajka,  Döbren te i ,  Dugonics,  Faludi, 
Fáy  ,  Horvát  Ádám,  Horvát  E n d r e ,  Kazinczy,  Kis  Ján.,  Kisfaludy  Kár., 
Kisfaludy  Sand.  ,~Kölcsey,  l lájnis,  Révai ,  Szabó  Dávid ,  Szemére ,  Sz. 
Miklósi,  Vers tghi ,  V i l á g ,  Vitkovics,  Vörösmarty,  gr.  Zrínyi  'sat.  111, 
Szónokok:  Alexovics,  Diószegi,  Fe j é r ,  püspök  Horvát  János ,  Hunyadi, 
Kis  János ,  Kopácsi,  Majer  ,  Mészáros ,  Molnár ,  Nagy  Jósef,  Pázmán, 
Somogyi  Leopold  ,  Szalay ,  Zsombori. Ji. L. 

C I ' A S S I S  osztály ,  valainelly  egésznek  tetemest  szakaszt,  mell vek 
egynemű,  valamelly  közös  tulajdonban  egyező  tárgyakat  foglalnak  ma
gokban;  néha  az  illyes  tárgyak  is,  együtt  véve ,  classisoknak  neveztet
nek  a'  né lkül ,  hogy  valamelly  egésznek  szorosan  kimetszett  szakaszait 
lennék.  így  a'  természet  országai  classisokra  (osztály),  ezek  sorokra,  a' 
sorok  nemekre ,  a'  nemek  fajokra  's  alfajokra  oszlanak.  Az  oskolában 
nem  csak  a'  tárgyak  és  évfolyamok  szelént  kitűzött  szakaszok,  hanem  a' 
tanulóknak  előiíienetelek  szerént  készített  sorozatja  is  classisnak  nevez
tetik.  Van  I.  11.  és  III.  classis;  nálunk  a'  fin  még  az  e l s ő  classist  is 
megelőzheti,  ha  e m i n e n s .  —f— 

C t. ,v un  L o ti it A IN ,  1.  G E r. ií K  (Claude). 
C i. A u ti  i A N U S  (Claudius),  alexandriai  fi,  Theodosius  császár  és  en

nek  fijai  alatt  é l t ,  latén  költő  's  epyszermind  tapasztalt  katona  volt.  Köl
teményei  olly  hirt  szerzettek  nek i ,  hogy  Arcadius  és  Honorins  császá
rok  a1  tanács  kérésére  Trajanus  piaczán  neki  szobrot  állítanának,  melly
nek  felírása  azt  vállá  felőle,  hogy  Virgilius  geniejét  és  Homerus  Musá
já t  egyesité  magában.  Ilonoriusra,  Stilicora  és  másokra  irt  dicsérő  ver
sezetén  kívül  két  elbeszélő  költeményét,  Proserpina  elragadtatását  és  Gi
gantomachiáját,  idyllionjait  'í  epigrammajit  búrjuk.  Festéseit  fénylő  kép
zelés  gazdag  szinadás,  különbféleség  és  határozottság  diszesiti,  ellenben 
gyakran  ízlés  és  kellem  nélkül  szűkölködik. B; L. 

C  r.  A  un  i  us  (Tiberius)  Drusus  Caesar,  romái  császár,  legifjabb  fija 
az  idősb  Claudius  Drusus  Nérónak  ifjabb  Antóniától,  Augustus  császár hú
ga  leányától,  született  Lyonban,  miveletlenül  többnyire  rabszolgák  és  as 
szonyok  közt  nőtt  fel  's  az  udvar  gúnyának  és  megvetésének  tárgya  volt. 
Így  élt  mint  figyelmet  nem  érdemlő  magányos  ember  és  a'  tudományokkal 
foglalatoskodott.  Többek  közt  egy  romai  történetet  i r t  Caesar  halálától 
maga  idejéig  43  könyvben  és  önéletét.  Caligula  megölése  után  a'  test
őrzők  kikutatván  a'  palotát,  ót  egy  rejtett  zugban  találták,  honnan  elő
vonván,  császárnak  kiálták  410  K.  e.  A ' t a n á c s  ,  bátor  meghatározá  a' 
köztársaság  helyreáll í tását ,  kénytelenittetett  engedni.  Claudius  magány
ságból  's  nyomorgatásból  hirtelenül  határtalan  szabadságra  ju tván ,  ural
kodása  elején  vitt  ugyan  véghez  némelly  dicső  te t teket :  visszahivá  a' 
száműzötteket  és  jószágaikat  visszaadá,  megszépité  Romát  és  sokféle 
épületeket  kezdett  a1 köz  haszonra,  Mauritániát  romai  tartománnyá  te t te , 
seregei  szerencsésen  csatáztak  a'  Németekkel  és  Britanniában  megőrzék 
a1  várakat;  hanem  nem  sokára  bujaságba  's  tobzódásba  merül t ,  felesé
gei ,  név  szerént  a'  hirevesztett  Messalina,  és  szabadosai,  N'arcissus  és 
Pa l las ,  egészen  magokhoz  ragadák  az  uralkodást ,  pénzért  adogatták 
a'  tisztségeket  és  hivatalokat,  és  büntetlenül  üzek  a'  legnagyobb  ocs 
mányságokat.  Második  felesége,  Agrippina  (Nero anyja),  méreggel  vesz
tette  el  életét  63ik  évében.  Istenitését  Seneca „A]:fícutovynthosis<1  nevil 
írásában  gunyolta. B. L. 

17 
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C I . A U D I D S  ( M á t y á s ) ,  más  néven  :  Asmns,  vagy  a '  wandsbecki k i 
v e t ,  egyike  a'  német  legjobb  népköltőknek,  kinek  Írásait  bizonyos  saját 
szeszély,  őszinieség  és  szívesség  bélyegzi,  1741  született  Keinfeldben  Lü
beck  mellett.  Elejente  Wandsbeokben  magányoskodott  Hamburg  mellett, 
1776  tartományi  főbiztos  lett  Darmstadlban,  de  1777  elhagyván  hivata
l á t ,  visszatért  Wandsbeckbe.  1778  revisorrá  lett  Altimában  a'  schleswig
holsteini  banknál ,  nielly  hivatal  melleit  kedves  Wandsbeekében  lakhatott. 
Különbféle  folyó  írásokban  elszórt  költeményeit  és  értekezéseit  öszveszed
ve  ezen  czim  alatt: „Astnus omnia sua tevtim portant oder: tuemmllich* 
Werke det Wandibeektr Bvten"  (1712dikig  8  köt.)  kiadta.  Ezek  énekek, 
romanczák,  elégiák,  mesék,  epigrammák,  váltva  prosában  ir t  étekezések
kel.  Életbölcseséggel  jeleskednek  és  igyekeznek  természetes  köz  értei
mii,  gyakran  szeszélyes  és  furcsa  nyelven  jámborságot,  jótékonyságot,  ha
zaszeretetet  ajánlani  ,  gúny  és  megvetés  által  a'  bolondságot  és  vétket 
fenyíteni.  Mindannyit  heves  érzés,  józan  értelein,  nemes  gondolkozás, 
elmésség  és  jószivü  szeszély  diszesiti.  Azonban  némelly  dolgozásai  nem 
állják  ki  a'  szoros  mücriticát.  Megholt  1815.  Hamburgban. B. L. 

C r. A II S ü I.  i  K , 1. Z Á R L A T U K . 

Ci . A V I C E M B A I . onak  nevezték ezelőtt  a '  spinétet  's  azután  a '  kla
virt  is. 

Cr .  A V i c v r .  I N D E R ,  1.  C H L A D N I . 
C r, A v I G o  vagy 
C L A V I Í O  y F l a x a r d o  (Jósef,  don),  tudós  Spanyo l ,  kit  JBKAU

MARCHWS  (1.  e.)  hozott  rossz  hirbe  és  k a i b a ,  épen  nem  olly  undok 
's  gyalázatos  lelkű  vol t ,  mint  a'  millyennek  őt  hirszomjas  és  veszedel
mes  eszű  ellensége  fest i ,  hanem  inkább  világos  e lme ,  nemes  sziv,  sze
l í d ,  emberséges  lélek.  Köz  tiszteiéiben  éli  C.  m i n t n y i l t ,  tiszta  eszű 
tudós  's  ,,/íV l'ensador"  czimmel  egy  Journal  kiadója  Madridban,  midőn 
őt  Beaumarchais,  kinek  egyik  testvérét  C, szerette  volt,  de  már  szeretni  meg
szűnt  ,  e'  végett  olly  fortélyosan  szőtt  's  csaló  fénybe  helyezett  vitába 
v o n á ,  melly  akkor  Cnak  életébe  ugyan  nem,  de  jó  hírébe  's  hivatalaiba 
került .  Nevezett  folyó  írásán  kivül  kiadá  még  C.  a/ „Mercurio kittorico y 
politico de Madrid"  húsznál  több  évi  folyamát  1773tól  fogva;  spanyol
ra  forditá  BufFon  „Természethis tor iá já t"  (Madrid  1785— 90,  12  köt)  '» 
a'  természethistóriai  cabinet  aligazgatója,  egyszersmind  a' de los Sili
os  játékszín  kormányozója  vol t ,  midőn  1806  Madridban  megholt.  Es
meretes  Göthe  „Clavigoja" ,  mellyet  az  Beaumarchais  memoiresja  után 
készített  's  dicsőült  Kazinczynk  (L.  „Munká j i "  Pest  1814—1815.  5ik 
köt.)  magyarra  fordított.  —/— 

C I Í A V I S ,  1 .  K u i . c s . 
C L E M E N C E  1 ' S A I T R K ,  a '  romantica  gyengéd  érzésű  leánya,  1464 

szül.  Xoulouse  mellett  atyja  kastélyában.  Öt  esztendős  vala,  midőn  az 
vitézül  elesett  's  kegyes  anyja  egyetlenegyét  már  jókor  a'  Sz.  Szűznek 
kezdé  nevelni.  Clementia  mindég  szebb ,  mindég  lelkesebb  lett.  Költés 
muszika  és  virág  vala  szerelme.  Azon  magányban,  mellybén  neveltetett, 
legnagyobb  örömét  találta  virágai  körül  gondoskodásában  magas  falak
kal  kerített  kertjében.  Vizet  merit  egyik  napon  öntözőjébe  a'  kútnál  '» 
hárfahangokkal  éneket  hal.  Közeledik  lábhegyen  a'  falnak  iszalaggal  be
futott  helyére  's  e'  két  név  csendül  meg  fülében:  Ilaoul  és  Isaure..  Fél
re  húzza  az  iszalagot ,  nyilast  lát  a'  falon,  egy  idegennek  pillantatjába 
Ütközik  az  övé  's  megijedten  szalad  lakjába.  Felfeltevegeti,  hogy  a'  kút
hoz  többé  nem  megy  —  de  virágai  öntözést  várnak;  's  így  másnap  této
vázva ,  akaratja  nélkül  is  egyszer  csak  ugyanazon  a'  helyen  áll.  Sem
mi  sem  motszan  ;  hanem  a'  nyilas  szélesebbnek  látszik  nek i ,  oda  tekint, 
mit  Iát?  egy  ifjn  lovng  ül  a'  pázsiton,  mellette  ezen  hár fá ja ,  pillantatja, 
a ' fa l ra  szegesre.  A ' leány  megdöbben,  az  ifjú  lelkesedik,  Isaure  azt  sem 
tudja  mikén?,  félre  húzza  az  iszalagot ,  a'  troubadour  halfáját  pendíti 
meg  ,  Ktng  éneke  mellé  a'  legszívesebb  ének,  's  a'  mint  hallja  a'  leány, 
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annak  tárgya  ő,  más  nem  lehet,  csak 6.  Az  ifjú  köriyörgve  közeledik, 
esenir,  hogy  a 'szép  ott ne  hagyja,  a'  íélemlő  leány  távozni  is  nem  is  akart
táhan,  részvételit 1  tartja  szemeit  a1  deli  ifjún.  I sanre!  rehegi  ez  gyengé
deden  's  még  inkább  igy  suhan  le  annak  a jaki ró l ;  Raonl ;  hárfa  hangoz
tatása  nélkül  ismétli  ez  most  romancza  végsorát: 

„l'ous acez inspiré inés ver/:, 
Q«' une Jhnr sóit ma rócumpeiise. 
(Versimre  Kegyed  ihlele, 
Legyen  jutalmain  egy  virág.) 

Pirulva  szemérirtesen  huz  ki  Isaure  egy  violát  bokrétájából  ,  oda  tiizi 
hirtelen  a'  fal  nyilasába  's  beszalad.  Kste  tudakozza  dajkáját,  ki  lakik  a1 

szomszéd  kastélyban.  „ A z  a'  kastély  Totilouse  grófjáé  's  csak  lelkek  lak
j á k , "  mondja  Josrande „szerencsére a'  mi  kastélyunk  káplánja  megszentel
te  a'  kutat  a'  kert  végen,  a1  mellé  nem  mer  lépni  kisér tet"  's  Isaure  md
solygva  kérdi,  millyen  azon  kisértetek  külseje  's  Josrande  rémitő  festése 
a'  szüzet  tökéletesen  megnyugtatja.  Minden  nap  megjelenik  most  a' 
kútnál,  minden  nap  a'  leggyengédebb  ohajtozás  dalait  énekli  az  ifju  .trou
badour.  Kz  csínnal  magyarázza  azokban  a'  virágok  jelentéseit;,  és  a'  vio
l a ,  a'  l i l iom,  az  ezerszép,  a'  Vad  rúzsa,  majd  a'  péremér {éalentlala) 
mellyeket  egymásután  nyújtott  a'  leány  ,  némán  tolmácsolák  a'  dalnok 
iránt  gerjedelnieit.  Szinetlen  gyapjú  szövetű  öltözete,  hernlelin  sapkája 
's  olvasója,  a*mi  mindég  rajta  és  vele  volt,  eléggé  nyilváhossá  tevék  hall
gatása  okát.  Nem  sokáig  tárta  csendes  boldogsága.  Kaoul ,  Toulousei 
Kaimond  grófnak  természeti  fija,  háborúba  megy  atyjával  Maximilián 
császár  ellen  's  atyástul  együtt  a'  guinegastei  csatában  marad  dicsőén. 
Csak  a'  vallás  enyhíthetett  Isaure  bánatján,  örömest  tévé  az  oltárnál 
fogadását,  emlékezetében  leiiége  azonbari  a'  dalnoki  tiszta  szerelem  '» 
annak  emléket  akara  alkotni,  llég  megszűnt  volt  már  a'  költői  irtuep 
megülése  ,  ntellyet  Tonlouseban  azon  század  elején  a'  hét  troubadoiir  vi
dám  társasága  kezdett.  Clemence  Isanre  JKUX  KI.ORAUX  virágmulatság 
(1.  e.)  név  alatt  újította  meg  azt  's  azon  öt  különbféle  virágot ^  mellyek 
az  ő  szerelme  nyelvéül  szolgáltak,  aranyból  és  ezüstből  készülve  ren
delte  költői  díjul.  Nevezetes  nagy  értékét  mind  ennék  alapítására  szán
ta.  Isaure  maga  főbb  volt  a1  vidám  mivészségben (gagé science.^  Május 
első  napján  ,  mellyre  a'  dij  kiosztást  határozta,  égy  ódával  lépett  elő  a' 
tavaszra  \s  arról  Toulouse  Saphójának  neveztetek.  Melly  szép  tárgy  ez 
romános  költéshez.  , D.  Érj 

C i. R M K N s  (Titus  Flavitis),  A l e x a n d r i n u s  (néni  szülőföldjéről, 
melly  hihetőkép  Athene  vol t ,  hanem  későbbi  lakhelyéről),  egyike  a ' k e 
resztény  egyház  nagy  nevű  tanitójinak,  a'  2ik  sV.ázad  végén  's  a'  3ik 
elején  élt;  Philosophus  létére  a'  keresztéhy  hitre  általtért  's  hosszas 
utazásai  után  a'  keleten  's  elébb  még  Görögországon  és  Italián  presby
tere  lön  az  alexandriai  egyháznak^  egyszersmind  tani tó  (katechetes)  az 
itteni  hires  oskolánál.  (VÖ  C \ T E C H E T \ K  OSKOLÁJA.)  Ezen  tisztében Pan
tSnust,  oktatóját,  válta  fel  's  őt  ismét  tanítványa^  Origenes,  követé^  mind 
a'  hárman  díszei  ezen  oskolának  és  századjuknak.  C.  fenmarádott mun
káji  között  legjelésbek  „Pro t rep t ikos" j  „PaedagOgOs"  és  „Stromateisi 
vágy  Stromata,"  mind  görög  nyelvén.  Az  első  méghija  éá  inti  a'  Po
gányokat  a'  keresztény  hit  elfogadására:  A1  másik  . a '  keresztény  erkölcs
tudomány  előterjesztésé.  A'  harmadik,  legvelősb °s  legsajátabb  munkája 
a'  szerzőnek,  mellyre  az  ujabb  ker.  hitttidósok  is  gyakran  hivatkoznak, 
giirrig  bölcseséget  és  keresztény  théologiát  dus  és  csudálatos  vegyület
tel  sző  együvé.  Altaljában  C.  munkáji  nagy  fontosságnak  mind  a'  tudo
mány  akkori  állapdtjának  megesmerésére.  miiid  azér t ,  mivel  számos  tö
redéket  és  tudósítást  foglalnak  magokban  az  ó  kor  eltévedt  irójiról  'í 
ezeknek  irományairól.  Maga  C.  az  eclectica  philosophia  szellemét  vivé 
be  a1  kereszténység  philosophiájáha  's  a  szent  irás  képlegés  és  mysticuá 
(lejtett  értelmű)  magyarázatjához  inkább  hajlott.  Ebből  e r ed t ,  hng^ 
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némelly  ,  valóban  ábrándos ,  állitmányai  később  eretnekieknek  tartattak, 
's  C.  hitelének  egy  részét  a'  betűhöz  ragadt  Orthndoxusok  előtt  elvesz
tette. '  Klső  kiadása  inuiikájinak  a'  florenczi  (1550  fol.)  's  a'  heidelbergi 
(1502  fol.) ,  legteljesb  a/,  oxfordi  Pot ten Jánostól  (1715).  Ugyan  ez  ál
nyomásb.  Velencze.  1757.  —t— 

C r . K M ' E N S  (pápák),  1.  K E I , E J I K N  (pápák). 
Cr,  K I M E N T I  (Muzio),  egy  a'  legjelesebb  klavirjátszók  és  pianóra 

szerzők  közül ,  egyszersmind  egyetlen  előkelő  virtuos  ezen  a'  muzsika
szeren  ,  kivel  az  Olaszok  előállhatnak  's  kit  egy  Bachnak  ellenébe  te
hetnek.  A'  Francziák  tréfásan  a'  mostani  klavirjátszók  apjának  nevezték, 
részént  kora  miatt,  részént ,  mivel  a'  mostani  legjelesebb  klavirjátszók
nak ,  nevezetesen  Cramer  és  Fieldnek  tenitója,  nem  különben  a'  klavir 
játszásban  egy  nj  oskolának  íelállitója.  Szili.  Komában  1752,  hol  atyja 
ezüstmives  vol t ,  ki  maga  is  szeretvén  a'  muzsikát ,  arra  igen  hajlandó 
fiját  tehetsége  szeréut  legjobb  tanításban  részesítette.  Klső  tanítója  liu
roni ,  egyik  rokonja,  volt.  7  esztendős  korában  Cordicellitől  tanulta  a'  ge
neralbassust  és  már  9  esztendős  korában  kiáltotta  a'  vizsgálatot  mint 
orgonajátszó.  Azután  a'  hires  énektanitó  Santarelli  és  Carpini  contra
punctista kezei  alá került.  Ebben az  időben,  t.  i.  12 esztendős  korában, négy
szavu  misét  irt,  mellyet  nagy  tetszéssel  fogadtak. A'spinéten  olly  előmenetelt 
t e t t ,  hogy  egy  Beckford  nevű  Angol  a'  brit  földre  vinni  eltükéiette  ,  a' 
mit  atyja  végre  meg  is  engedett.  Most  tehát  azon  Angolnak  falusi  lakján 
Dorsetshireben  tanult  és  famíliájánál  a'  nyelvnek  tökéletes  birtokába 
jutott.  18  esztendős  korában  gyakorlottságban  's  kifejezésben  minden 
kortársait  megelőzte,  és  Opus  2át  adta  k i ,  melly  a'  szerzésnek  ezen 
nemében  uj  időszakot  alapított.  K'  volt  az  a l ap ,  mellyen  a'  mai  piano
fortesonatáknak  egész  formája  épült,  és  egyszerűsége's  újsága  által  az es
merők  és  kedvelők  csudálását  felébresztette.  Miután  Dorsetsbiret  el
hagyta  ,  Londonban  az  operai  niuzsikakarnak  igazgatása  bízatott  reá.  Jó 
neve  hirtelen  nevekedett  és  gazdag  jutalmat  szerzett  nekie.  1780ban 
Parisba  ment ,  hol  lelkesülve  fogadták.  Onnan  nyárban  1781  Bécsbe,  hol 
Mozarttal  és  Ma\ dennel  megesmerkedett  és  az  elébbivel  II.  Jósef  előtt 
já tszot t ;  ki  is  adott  több  munkákat.  Angliába  visszatérte  után  a'  ne
mesek  concertjeinél  nyert  hivatalt.  1784  kevés  időre  ismét Parisba  utazott, 
de  azután  1802ig  Angliában  maradt.  Kiki  tolongott  hozzá,  oktatást  ven
n i ,  noha  egy  óráért  egész  egy  guineára  emelte  a'dijt.  ISCOban  egy  nagy
kereskedőháznak  bukása  által  megkárosodván,  arra  biraték,  hogy  a1 

kereskedést  ál talvegye;  de  szabad  órájiban  klavirjátszással  és  a'  pianó
nak  javításával  foglalatoskodék.  Már  ennekelőtte  adta ki  hires:  „Beve
zetését  a'  klavirjátszás  mesterségébe".  1802  hires  tanítványával,  Fielddel, 
harmadszor  utazott  Pa r i sba ,  innen  pedig  Bécsbe  's  azután  Pétervárá
b a ,  hol  Field  meg  is  maradt.  Mindenütt  csudálást  n3'ert.  Pétervárából 
Zeuner  klavirjátszó  követte  Berlinbe  és  i)i esdába.  Dresdából  vele  ment 
a'  tanulni  vágyó  Klengel,  ki  most  orgonajátszó  ugyanott;  ezzel  Schwei
zot  bejárta  és  viszatért  Berlinbe.  Itt  vette  el  máisodik  feleségét,  kivel 
Olaszországba  utazott ,  de  Berlinben  visszatérte  közben  a'  halál  elragad
ta  tőle:  Berlinből  a'  becsült  pianojátszó  és  taniíó  Bergert  Pétervárába 
vitte  magával  's  innen  Bécsbe  utazott.  Nyárban  1810  a'  száraznak  foly
vást  tartó  zára  alatt  élt  a'  veszélyes  áltevezés alkalmával  ' s ,  szerencsésen 
érvén  Angliába,  harmadik  feleségét  vette  el.  Azalatt  szünetlen  szerzett 
és  a'  philarmoniai  társaság  concertje  számára  néhány  nagy  symphoniát 
irt .  Egy  a'  legérdemesebb  mnnkáji  közül  a' „Oradus ad Parnassvni^'
mellyen  sokáig  dolgozott.  Készíttetett  továbbá  muzsikaszereket  tulajdon 
útmutatása  szerént ,  és  kereskedői  czime  felette  jövedelmes  vala ;  egy 
darab  ideig  muzsika  kereskedő  is  volt.  1820  njolag  a'  continensre  uta
zott  's  télen  által  Húsvétig  1821  Lipcsében  tartózkodott ,  hol  két  njon
nan  készült  symphoniáját  is  előadták.  Ez  a'férj  fi  u  még  vén  napjaibíi,  is 
szokatlan  vidorsággal  és  elevenséggel  fcir.  Szerzeményei  tetszenek,  mert 
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nem  csak  kecsegtető  gondolatokkal  teljenek  ,  hanem  alaposan  is  vaunk 
rendelve  és  a'  legtisztább  stylusbau  dolgozva.  Játszását  legfényeab  ki
vitel  bélyegzi.  Az  improvizálás  ritka  tehetsége  által  minden  elébbi  bor
tásait  felülmúlta. 

CbbHKNTiNÁK,  az  egyházi  törvénykönyvnek (Corput Jurit Cann
nici)  azon  része ,  melly  V.  Kelemen  pápa  törvény  szerkeztetését  foglalja 
magában:  azon  törvény  hozásokat  's  egyházi  rendelkezéseket,  mellyek 
az  ő  kormányviselése  ideje  alatt  a 'bécsi  (VieiiueFraiiczia országban)  egy
házi  nagy  gyülekezet  e lő t t ,  alatt  's  után  a lko t ta t t ak ;  de  a1  mellyeket 
utóbb  XXII.  János  pápa  tétetett  közönségesekké  's  divatosakká.  (L.  E c r 
HAZI TÖRVÉNYKÖNYV.)  St. 

C L E O P A T R A .  Egyiptom  fejedelemnéji  közill  többen  viselték ezen 
nevet;  de  leghíresebb  volt  Ptolemaeus  Auletesnek  illynevll  legidősb  le
ánya ' s  h'jának,  Ptolemaeusnak,  ura lkodótársa  és  felesége.  Atyjok  halála
kor  mind  a'  ketten  kiskorúak  lévén,  Pothinus  és  Achilles  gyámsága  alá 
kerültek,  kik  Cleopatrát  az  uralkodástól  megfoszták  és  Egyiptomból  kiü
zék.  Ő  Syrhíba  ment,  hadat  gyűjtött  és  igazát  fegyverrel  akarta  kivini, 
hogy  Caesar  Alexandriába  érkezvén,  kéretlenül  is  köz  bíróvá  tévé  magát. 
Cleopatra  egy  titkos  öszvejövetelben  az  ifjúság  és  szépség  iránt  nem  ér
zéketlen  dictatort  maga  részére  tndá  hóditani,  és  ámbár  testvére  lázadást 
gerjesztett  Alexandriában,  sikerült  még  is  Caesarnak  a7  népet  lecsende
síteni  's  Clopatiát  uralkodó  társának  beiktatni.  Pothinus  újra  felzendi
té  a'  népet  ;  innen  eredt  az  ngy  nevezett  alexandriai  háború,  és  mivel 
ebben  az  idősb  Ptolemaeus  e lese t t ,  Cleopatrát  egyedül  nevezte  király
nénak  Caesar  azon  feltétel  alatt,  hogy  11  észt.  öccsét,  Ptoleniaeust,  ural
kodó  társának  és  férjének  fogadja.  Caesar  még  egy  ideig  mulatott  C. 
udvarában  's  vele  Caesariont  nenizé.  Caesar  eltávozása  után  békésen 
uralkodott  Cleopatra.  Azután  Komába  utazott,  hol  Caesartól  fényesen 
fogadtatott  és  szobra  a'  Venusé  mellé  helyeztetett  ezen  istenné  templomá
ban.  He  épen  ezért  gyülöltetvén  a'  néptől ,  öntartományaiba  visszatért. 
Hogy  öccse,  elérvén  14 ik  évét,  az  uralkodásban  részesülni  aka r t :  meg
étette  uralkodása  14dik  évében.  Már  most  egyedül  uralkodott.  A'  ro
mai  polgári  háborúkor  a'  triumvirük  pártjára  állott  és  a1  Philippi  niel 
lett  esett  ütközet  után  Tharsasba  evezett  Antoniushoz,  hogy  kecsei  ha
talmával  ezt  is  megkísérthetné.  Akkor  25dik  évében  volt  és  legfőbb 
testi  szépségével  elmésséget,  szerénységet  és  társalkodás!  kellemet  pá
rosított.  Bíbor  vitorláju,  ezüstös  evezőjü  's  egészen  megaranyozott 
hajón,  aranyszövetil  mennyezet  a l a t t ,  mint  Venus  öltözve,  jelent  meg. 
Körülvéve  szép  hűktől  és  leányoktól  ,  kik  szerelemkék  és  kegyszüzek 
gyanánt  udvarolták.  Antoniussal  találkozását  legpompásban  l i löt te,  azt 
Tyrusba  követte  's  onnan  visszatért  Egyiptomba.  Antonius  sietett  sze
relme  u tán ,  vele  legdrágább  's  legcsapongóbb  mulatságokba  elegyedett 
's  csak  ugy  hagyá  e l ,  hogy  ismét  visszatérjen  hozzá.  Cleopatra  elki
serte  ót  a'  Parthusok  ellen  és  midőn  az  Euphratesnél  tőle  e lvál t ,  aján
dékul  Cyrenét,  CypriKí,  Coelesyriát ,  Phoenic iá t ,  Ciliciát  és  Cre
tát  nyer te ,  sót  kívánságára  még  Judaea  és  Arábia  egy  részét  is.  An
tonius  erre  elfoglalta  Armeniát,  győzedelmeskedve  visszament  Egyiptom
ba  és  mind  Caesariont  ,  mind  Cleopatrával  nemzett  három  saját  fi  ját 
királyokká  tette.  Most  kiütött  a'  háború  Antonius  és  Ootaviantis  között. 
Antonius  a'  helyet t ,  bog}'  sebes  lépéssel  megelőzné  ellenségét,  egy  egész 
évet  töltött  Cleopatrával  inneplések  és  mulatságok  közt  Ephesusban,  Sa
mosban  és  Athénében  és  eltökélé  végre  ,  hogy  szerencséjét  tengeri  csatá
ra  bízza.  Actiumnál  csapott  öszve  a1  két  hájóssereg.  Cleopatra,  ki  An
toniust  00  hajóval  segité,  röktön  szaladásnak  eredt  's  így  a7  csatát  el
»  esztette,  mert  Antonius  szinte  őrülve  repült  utána.  Egyiptomba  szalad

>k  és  tudtára  adták  Octevianusnak  ,  hogy  eiíiekutána  magányos  éleiét 
élnek,  ha  Egyiptom  Cleffpatia  (íjánál  marad.  De  Antonius  halálát  kér
te  Octavianus  és  Alexandria  ellen  vonult ,  mellyet  amaz  védeni  sietett. 
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Cleopatra  el lökélé,  hogy  kincseivel  együtt  megégeti  magát ;  de  Octavia
IIUS  titkos  utakon  megnyugtatá.  Ezen  alkudozások  uein  maradtak  rejt
ve  Antonius  e lő t t ,  ki  árulást  gyanítván  ,  Cleopatrához  sietett,  hogy  ha
lála  által  bosszulja  meg  magát.  Ez  futott,  Isis  temploma  mellett  épített 
sirboltjába  rejtezkedett,  kihiresztelte,'  hogy  önmagát  meggyilkolta.  Erre 
önfegyveiébe  rohant  Antonius;  me'g  halála  előtt  tudosiltatván  Cleopatrá
nak  e'letben  létéről,  hozzá  viteté  magát  és  karjai  közt  múlt  ki.  Octavi
anus  most  kézre  kerítette  Cleopatrát.  Ez  reményié  ,  hpgy  szépsége  ez 
uttal  is  diadalmaskodik.  Azonban,  mivel  minden  mestersége  füstbe  ment 
és  nyilván  l á t á ,  csak  azért  akarja  életben  ta r tan i ,  hogy  triumpbusbau 
vele  kérkedhessek,  elhatározá  ezen  gyalázatot  önkényes  halál  által  el
kerülni.  Fényes  innepet  rendelt  ,  őreit  elparancsolá  és  az  egyik  hiv  cse
lédje  által  virágok  alá  rejtve  hozott  viperát  karjára  bocsátá,  mellynek 
marása  miatt  kevés  idő  múlva  fájdalom  nélkül  holt  el.  Teste  Antoniu
sé  mellé  temettetett.  39  évet  él t ,  22ig  uralkodott. B. L. 

C I Í S F A Y  T  (de  Croix  Ferencz  Sebestény  Károly  Jósef,  gróf),  atis
triai  fővezér,  szül.  1733  Henegauban,  Binch  mellett,  a'  bruillei  kastély
ban.  A'  7  esztendős  háborúban  ,  's  kivált  IJraga,  Lissa,  Hochkirchen
és  l.iegnitznél  olly  jeles  tettekkel  különbözteté  meg  magát ,  hogy  1757 
egy  az  elsők  közül  kapná  Maria  Theresia  rendjét.  A1  németalföldi  fel
kelés  alkalmával  1787  megvetett  minden  ajánlást ,  mellyel  hirtelenségre 
akarták  birni  II.  Jósef  iránt.  1788  és  89  mint  főtábornoki  helytartó 
harczolt  a'  Törökökkel ,  's  1790  pattantyusgenerali  méltóságra  emel
kedett  's  a1  Theresiarend  nagy  keresztjével  tiszteltetett  meg.  1792
ben  10,000  emberből  álló  osztályt  kormányozott  NémetAlföldön.  A'  je 
jnappesi  szerencsétlen  ütközet  után  a'  Roer  megé  vonult;  következett 
tavasszal  felszabaditá  Maestrichtet  az  ostrom  alól;  azután  Nerwinden
nél  harczolt,  's  bevette  Le  Qnesnoit.  1795  főtábornnkká  tétetett  's  a1 

Kajna  melléki  austriai  seregek  fővezérévé;  azonban  felváltatott  nem  so
kára  főherczeg  Károly  által,  mellyre  az  udvari  hadi  tanácsba  lépett,  's 
megholt  Bécsben  1798.  A'  város  pompás  sirkövet  emeltetett  neki.  Cler
faytben  a'  fővezéri  talentumokkal  minden  tulajdonságok  egyesültek,  mel
lyek  a'  polgárt  j ó v á ,  az  embert  jelessé  teszik.  Jobbágyainak  embersé
ges  urok  volt.  Erszénye  nyitva  állt  minden  érdemes  és  szűkölködő 
alattvalójának,  's  halála  előtt  elégeté  e'  nemit  kötelező  leveleit.  Öltö
zete  közönségesen  egyszerű  volt;  de  ha  az  ellenség  ellen  ment,  soha 
sem  mutatá  magát  máskép ,  mint  status   formai uhájáhan  's  rendjeivel 
ékesítve.  , ,Az  ütközet  napja"  monda,  ,,menyekzöje  a'  harczalónak." 

C I . K R K  (John),  esquire  of  Eldin,  a'  tengeri  dolgokban  nem  igen 
forgott  mezei  gazda,  azonban  az  ujabb  angol  tengeri  tacticának  feltalá
lója,  a'  tengerhadi  megtámadás  's  az  ellenséges  hajóssereg  lineáján  való 
álttörés  uj  theoriáját  legelébb  is  1779ben  közié  barátival.  Lord  Rod
ney  alkalmaztatá  ezt  először  a'  Dominique  és  Les  Naintes  szigetei  közölt 
történt  csatában  a1  Fiancziák  ellen  (Aprils  ]2.  1782),  's  általa  tökéletes 
győzedelmet  nyert.  Azolta  minden  brit  admiral  Clerk  utasítása  szerént 
intézé  csatájit  's  lord  Ilpve,  és  St.  VincVnt  *s  Ouncun  és  Nelson  ennek 
köszönék  legfényesb  diadalaikat,  ennek  jelesen  Nelson  az  AHUKIRI 
(I.  e.)  szép  napot.  L.  Playfair  emlékirását  „azedinburgi  kir.  Társaság  iro
mánya i "  közt.  9ik  köt.  l . ' s  köv.  lap. 

Cr .KRi rs ,  C l e r i c n s ,  görög  származatu  neve  amaz  ugyan  az  egész 
egyházi  rendnek,  emez  pedig  mindenegyik  egyházi  rendű  személynek; 
mellyel  az  egyháziak  's  papok  a'  világiaktól  (Tálcásoktól)  kirekesztóleg 
megkülönböztetnek.  Ezen  görög  szó  xA>!?oí  eredetileg  és  tulajdonképen 
sajátságos  **  örökségi  részt  je lent ,"s  olly  értelemben  neveztetik  így  az 
egyházi  rend,  mintha  az  egyházi  rend  's  rendbeliek  az  Isten  sajátínak 
*s  örökségi  részeinek  mondatnának.  rr—  A!  ciprus  és  clericusok  már  az 
anyaszentegyház  régibb  idejében  főés  alranguakra  osztat tak;  a'  főrang
ba  a'  püspökök  (érsekek  i s ) ,  áldozó  végy  felszentelt  papok  's  diaco
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nusok  számit (at tak;  a1  többiek  pedig  mindnyáján  lefelé  a»  ali eaduskliaü 
tar toztak.  A'  clcrusba  felvétetés  az  első  hajnyirés (príma (ftuiuru)  ál
tal  történik  meg.  A'Clerusnak  mindennemiijelágazásaiv  í.  EGYHÁZI  SZKNK
i.YKii  c/.im  alatt.  Sr. 

C M K N S K K ,  Romában  közsorsu  polgárok,  kik a '  felsőbb  osztályok
ból  patronnst  választanak  magoknak,  olly  kötelezéssel ,  hogy  törvényes 
ügyeikben  pártjukat  fogja,  rótok  atyailag  gondoskodjék  's  bátorságot  sze
rezzen  nekik.  Ok  ellenben  tartoztak  patrontisok  leányait  kiházasitani, 
ha  annak  csekély  vagyonja  volt;  tartoztak  háborúban  elfogatott  patronu
sokat  kivál tani ,  's  midőn  az  nyilvános  hivatalt  ke rese t t ,  szavaikat  neki 
adni.  Patronusnak  és  cliensnek  viszonos  kötelessége  volt  egymást  b« 
nem  rádőlni ,  egymás  ellen  nem  bizonyitni  's  altaljában  egymásnak  sem
mi  sérelmet  nem  okozni,  Romulus,  a'  ki  ezen  viszonyt  a'  patríciusok 
és  plebejusok  minél  szorosabb  egybekapcsoltatása  végett  hozta  be,"  meg
engedte  törvény  á l t a l ,  hogy  azt ,  a'  ki  mint  patrónus  vsgy  cliens  köteles
ségét  megsér t i ,  akárki  agyonüthesse.  'S  valóban  600  esztendő  lefolyta 
alatt  semmi  egyenetlenség  nyomát  nem  találni  a1  patronusok  és  cliensek 
köz t ;  csak  a'  császárok  alat t  szűntek  meg  ezen  régi  köteleztetések.— 
Nálunk  a 'pa t rónus  ügyvédet ' s  a 'cliens  ollyan  embert  jelent,  kinek  ügyed 
amaz  viszi. Zs. 6, 

Ci.  í v  F O R D  (George) ,  cumberlandi  gróf,  a*  térdkötőrend  vitéze, 
tengeri  tetteiről  nevezetes  nemes  Ersébet  angol  királyné  alatt.  Szüle
tése  helye  BrotighamCastle  Westmoorelandban.  A'  harczjátékokon  kö
zönségesen  m i n t a '  királyné  lovagja  jelent  m e g ,  attól  egy  önkészitetta 
kesztyűt  nyert  a jándékba,  mellyet  innepi  alkalmaknál  nj'akán  hordott . 
Gyakran  tulajdon,  néha  királyi  hajókkal  indult  a1  Spanyolok  ellen  's 
többnyire  szerencsés  kicsapásokat  t e t t :  ő  kormányozta  azon  hajóssere
get ,  melly  az  ugy  nevezett  Armada  ellen  volt  küldve;  egyike  vala  azon 
paireknek  is  ,  kik  Stuard  Mariát  elitélték.  Noha  a'  Spanyoloktól  nyert 
zsákmányok  által  temérdek  kincset  gyűjtött,  még  is  a'  többszöri  hajórki
készítésre,  kölönösen  pedig  a1  lovaginnepekre,  lóversenyekre  'sat.  tjett 
pazarlással  csaknem  mindenét  elvesztegette  midőn  lri05  megholt.—• 
C l i f f o r d (George), angol követ természethistóriai tekintetben emlékeze
tes, jelesen Linné által esmeressé lett amsterdami törvény tudó Har te 
camp nevű jószágán, Amsterdam és Harlem k ö z t , volt egy akkor egésa 
Kuropában legpompásabb 's a' világ minden részeiből öszvehordott plán
tákkal leggazdagabb ker t je , számos négylábú állatokkal 's midenféle kül
földi madarakkal ritka vadas ker t j e , tökéletes természethistóriai museu
ina. sok országból öszvekeresett ftlgyüjteménye, és ahhoz illő könyvtára. 
Linné egy darabig házi orvosa és kertjeinek felvigyázója volt 'a közre 
bocsátotta az abban tenyészett r i tka növevények leírását „Horlus Clif

fortianus11' czim a la t t , mellyet CIÍH'ord fényes nyomtatásban adatott k i . 
Linné a' pisangfának egy ott találtatott nemét Cliffordtúl Mma Cliffvr
<««n«, egy növevényfajt pedig i'liffnrlia névvel neveze t te l . 

Cr. I M A . A' régiek ezen név alatt az egyenlítővel egyirányosan 
menő körök közeit é r t e t t ék , melly köröket gondolatokban olly távolsá
gokra húztak a' föld szine felett, hogy egyik körtől a' legközelebb fek
vőig a' leghosszabb nap '/, órával nevekedett. Ezen osztály szerént a« 
aequatortól kezdve, hol a' leghosszabb nap 12 órányi , a' földsarki 
körig, hol 24 óráig t a r t , 24 cliiiia van. A' földsarki körtől kezd>e 
a' leghosszabb nap olly hirtelen nevekedik, hogy ettől egy gradussal 
tovább a' földsark felé már egy hónappal hosszabb. Ezen ugy neve
zett hideg földöveket, ugy mint az éjszaki és déli földsarki körtől 
az éjszaki és déli földsarkakig menő föld köröket [a' földleiiók ismét 6 
climára osztják. Azonban a' különbféle tartományok szorosabb es
nieréséből tudjuk, hogy a' meleg vagy hideg nem függ csupán a' 
geogr. szélességtől, hanem hogy a' helybeli környülállások igen nagy 
eltávozásokat okoznak u* eml í te t t közönséges feh étel től , melly 
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szarént  az  egyenlítőhöz  közelebb  fekvő  tartományoknak  melegebbeknek 
kellene  leifniek,  mint  a?  távolabb  lévőknek.  Mi  tehát  a'  clinia  alatt  va
lamelly  tartománynak  melegségét  és  hidegségét,  száraz  vagy  nedves  ter
mészetét,  termékenységét  és  az  időjárásának  minemiiségét  értjük.  A'mil
lyen  különböző  a'  clima  minemüsége,  olly  sokfélék  ennek  okai  is,  és  a' 
még  eddig  tett  viszgáltídásokból  semmi  bizonyos  következtetést  sem  le
het  kihozni.  Altaljában  mindazáltal  a'  geographiai  szélesség  az  a'  fő
környülál lás ,  mellyet  valamelly  tartomány  °s  ország  climájának  yizsgálá
sánál  kell  szemeink  előtt  tartani.  A'  hévség  legfőbb  pontja  az  egyenlí
tő,  's  a ' legnagyobb  hideg  a1  földsarkak  alatt  találtatik.  Az  ezek  közt  fekvő 
helyeknek  fekvésekhez  's  minemüségeikhez  képest  különböző  mérsékletit 
levegőjök  van.  Az  egyenlítő  alatt  a1  hévség  nem  mindjárt  nagy  Legtür
hetetlenebb  az  Afrikának  homokos  pnsztájiii,  kivált  képen  nvngoti  part
j a in ,  valamint  Arabiában  és  Indiában  i s ;  igen  mérsékleti  ellenben  Dél
amerikának  hegyes  tájékin.  Afrika  hévségének  legmagasabb  pontja  70° 
Reaumnr  szerént ;  a'  földsarkak  alatt  lévő  legnagyobb  hideget  ellenben 
nem  lehet  meghatározni;  mivel  oda  még  egy  halandó  sem  mehetett.  A' 
nap  délponti  magasságának  különfélesége  's  a'  láthatáron  való  mulatása 
a?  geogr.  szélességtől  függ.  Mennél  nagyrobb  ez  a'  magasság  'g  mennél 
tovább  t a r t ,  annál  melegebb  valamelly  tartomány  ,  akai minők  legyenek 
is  helybeli  tulajdonságai.  Valamelly  helynek  a'  tengerszinen  felül  emel
kedése  egy  másik  fontos  meghatározó  pontja  a'  olimának.  Azonban  nem 
kell  a'  föld  felső  színének  minemiiségét  is  elniellőzni.  A'  meleg  a'  föld 
niiveltségével  nevekedik.  így  lett  Németországnak  clímája  is  mintegy 
ezer  esztendő  olta  melegebb,  az  erdők  ki i r ta tása ,  tavak  leeresztetése, 
mocsárok  és  posványok  kiszárasztatása  által.  Kétségkívül  a'  tartomány 
földjét  fedő  ásványos  materiának  is  van  befolyása  a'  meleg  nagyobb  vagy 
kisebb  voltára.  A'  holt  homok  sokkal  inkább  beveszi  a1  meleget,  mint 
az  agyagos  föld.  A'  rétek  térségei  nyáron  épen  nem  olly  forrók  ,  mint 
a1  kopasz  tájékok.  Nevezetes  befolyások  van  a'  climára  a'  szeleknek, 
mellyeknek  fekvéséhez  's  minemüségéhez  képest  ki  van  téteeve  valamelly 
tartomány.  Ha  valamelly  tájékon  sok  éjszaki  'a  kel.  szelek  fúnak  ,  te
hát  itt  hidegebbnek  kell  lenni ,  mint  más  hasonló  geogr.  szélesség  alatt 
fekvő  helyen,  hol  a'  szelídebb  déli  's  nyűg.  szelek  lengedeznek.  Az  idő
járásbeli  változások  a'  két  naptéritőn  belől  legcsekélyebbek.  A'  hévség, 
melly  a ' napnak  a1  tetőponton  állása  alatt  tűrhetetlen  volna,  az  azután 
beálló  esős  idő  által  nrérsékeltetik  ;  's  midőn  a'  nap  a1  forró  földöv  má
sik  feléhez  közelget  és  igy  a'  tető  ponttól  távozik,  mindég  kellemefesebb 
lesz  az  idő.  Limában  és  Qnitoban,  a'  mint  írják,  legszebb  az  időjárás 
az  egész  földön.  Nagyobbak  az  időjárás  változásai  a1  mérsékleti  földöv 
a la t t ;  mennél  közeleld)  megyén  az  utas  a'  földsarki  Jiörökhöz,  annál 
szembetűnőbb  a'  hideg  és  meleg  közt  való  különbözés.  A'  szélesség  ma
gasabb  gradnsa i ,  npvezetes^n  az  50 — 00°  körül  fekvő  tartományoknak 
.Tuliiisban  Fahrenheit  szerént  75  —  80°  melegek  van ,  a'  rnillyen  az 
egyenlítőhöz  10 c  közelebb  eső  helyeken  alig  találtatik.  Grönlandban  a' 
hévség  nyáron  olly  nagy,  hogy  a'  hajókoi  lévő  sxurnk  elolvad.  Torneá
ban  fLapponiában")  a'  nap  sugarai  a ' leghosszabb  nap  idejében  épen  olly r é 
sntosan  érik  a?  földet,  mint  Németországban  az  éj  és  napegyenlnségnek 
idejiben  ;  még  is  a'  meleg  hasonló  a'  forró  földöv  alatt  lévőhöz,  mivel  a' 
nap  csaknem  mindég  a?  láthatár  felett  áll.  A1  földsarkak  alatt  talán  legál
landóbb  a'  clima.  Ott,  ugy látszik,  mindég olly  nagy  hideg uralkodik,  a1  mil
lyent  mi  nem  esmérünk.  Örökös  jege  nyár  közepén  sem  olvad  el,  midőn 
a'  nap  sokáig,  sőt  a'  földsark  pontjánál  fi  hónapig  nem  megyén  le.  A' 
földsarkat  körülvevő  temérdek  jég  a  nap  menedékesen  sütő  \s  gyenge 
sugarait  épen  nem  érzi  's  ngy  látszik,  minden  esztendővel  nevekedik, 
melly  megjegyzést  érdemlő  knrnyttlállnsnak  nyilvános  tanúbizonysága  az, 
hogy  töíd)  elébbi  századokban  lakásokkal  teljes  tájékoknak  nyomait  lehet 
ott  találni.  Az  utolsó  esztendőkben  ezen  roppant  jégmassákból  nagy  he

\ 
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lyeket  borító  darabok váltak e l ' s  a'  déli  tengerékre  úsztak.  Ezen  környül
állás  ébresztette  fel  az  angol  országló  székben  az  éjszaki  földsatkakhoz 
menetes  reménységet.  Köss  és  Par ry  kapitányok  utazásá t ,  1.  ÉJSZAK
Für.nSARKl  UTAZÁS. h—«'• 

C r . iHACTERic us esztendőknek (ezen görög szótól x.\ip.«.\, lépcső.) 
azokat nevezték a' régiek, mellyeknek az ember é le té re , egészségére 
és szerencséjére különös ciiticus befolyások van. Pythagoras , ki igen 
sok titkos dolgokat vélt lelni a' számokban, a' Chaldaensoktól vette ezen 
tanulmányt 's annak nagy oltalniazója volt. Nagyobb része a' clima
ctericns esztendők Hivőjinek a' hetedikre tette azt, melly szám valamint 
egy odalt bizonyos szentséggel bírt a' régieknél , ugy más részt iszonyú 
(fatális) is volt. Marsilius Eicinus, hires Platonicus a' 15dik században, 
a' hetedik esztendőnek ezen gonosz természetét a1 planétákban kereste, 
mellyeknek hetedike, a' Saturnus, — így szóll — gonoszfaju lévén, ter
mészetes , hogy a' hetedik esztendőnek is veszedelmesnek kell lennie. 
Plinins ezen lépcsőesztendőkről, mellyeket ő scansilis annornm lexnek 
nevezett, igen okosan itél 's Aescnlap oskolájának ebbeli tanitmá
nyát megczáfolni igyekszik. Azonban, mint sok más astrólogiai bolond
ságoknak, ngy ennek is vannak még ma is hivőji és tisztelőji. Némellyek 
minden 0dik esztendőt climactericusnak tartanak. Mások a' 7 és 9 szá
mot öszvevegyitvén, a' 03dik számot tartják a' Iegveszedelmesb nyava
lyák szülőjének. Vannak, kik minden 3dik esztendőt climactericusnak 
tartanak, 's azt hiszik, hogy a ' t e s t minden 3, 7 vagy 9 esztendőben meg
változik 's eggyel sem bír elébbi tagjai közül. A1 physiologiában a
zokat nevezik egészen más értelemben climactericus esztendőknek , mel
lyekben az emberi organismus nagj' változásokon megyén által. Hlyen a' 
pubertás ideje mind a' két nemben 's a' havi tisztulás megszűnése az 
asszonyoknál, mellyeknek az organismnsra nagy befolyások van. A. K. V. 

C M M A X és A N T I cr, I M A X (felléptetés és le lép te tés ) , egy sza
val gr ad a t i o , (léptetés, — Bitnicz emelkedésnek nevezi") szólásképek 
a' rhetoricában, mellyek szerént a' gondolat 's az indulat fokonként. 
vagy erősödik vagy enyhül 's mintegy alább szál. Ez a' f o k o n k é n t 
emelkedés és enyhülés az értelmet ellenállhatatlanul meggyőzi, a' szi
vet ellenállhatatlanul megragadja. De hogy az légyen e' figura, a' mi 
akar lenni: a' fokoknak, mint a 'hágcsóban (r/íY/fír.r), elválva, de szaka
datlanul kell egymást követniek ; az egyik r tulajdon hijánya tautológiát, 
a1 másiké sikeretlen ugrásokat szülne. Cs. P. 

C l i i m c A . Ezen szónak xÁim fagy) görög szótól számazása 
azt mutatja, hogy ennek valamelly oktatást kel! jelelni a' betegágynál, 
mellynél fogva a' nyavalyák symptomájinak igaz cbarac te re , azoknak 
menetele 's különbUilönbféle végződése a' gyógymódnak minden egyes 
szabásaival együtt magában a1 jelenetben esmertessenek meg. A' clini
ca tehát az egyes nyavalyákat tanítja megesmérni, megítélni és meg
gyógyítani 's ennél fogva a' theoreticns orvosi esmereteket a' betegá
gyaknál haszonra fordítani. Azt kívánja ez e' szerént, hogy a1 nyavalya 
szoros ügyelet alá vétessék, ugy a' mint a'természetben előjő , *s ahhoz 
vezet, e' képzi a' valódi tapasztalást. Arajmi igazi lépésekkel ment 
volna minden időkben az orvosi tudomány e lőre , mennyi tévelygésektől 
megkíméltetett volna a z , ha a' nyilvános oktatás mindég ezen természe
tes irányt körette volna, a' végre hogy a1 tanítványoknak csak Világos és 
meghatározott megfogatokat adjon 's őket az előiratok haszonrafnrditásával, 
mit a' dogniaticus oktatás mindég határozatlanul hogy , közelebbről meg
esmerkedtesse! Altaljában esmeretlen azon methodns, mellyet az As
olepiadesek famíliája követett az orvosi tudomány betegágyi oktatásában, 
de annak resnltatumait mindég csudálni fogják Hippocrates írásiban, 
ki az, ugy szólván, örökségbevett tapasztalási tudományt mind azon ala
pos esmeretekkel , mellyeket ugyan azon utón szerzet t , gazdagító. '* 
utána megszűnt az orvosi tudomány különös famíliák tulajdonja lenni, 's 
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csak  hamar  eltávoztak  a'  figyelet  szoros  útjától,  mellyet  ó  annyira  aján
lott.  Az  anatómia  és  pliysiologia  még  ingadozó  előlépései,  Aristo
teles  philosophiájánák  állhatatos  stúdiuma  's  az  ember  természetéről,  a* 
nyavalyákról  és  gyógyszerekről  való  régetlen  vetélkedés,  foglalatoskod
tatták  az  orvosok  figyelmét;  ama'  bölcs  methodus,  a'  nyavalyákat  szoros 
figyelet  alá  venni  s  szorosan  leirni,  nem  miveltetett.  A'  kórházak  ere
detek  idejében  inkább  a'  Keresztények  kegyes  jóltévőségének  gyakor
lására  szolgáltak,  mint  az  orvosi  tudomány  tökéletesítésére.  Az  alexan
driai  oskola  olly  hires  vult  akkor,  hogy,  mint Amniianus  Marcellinus  mond 
j a ,  az  abba  való  szorgalmatos  járás  mindennemű  just  adott  az  orvosi 
tudomány  gyakorlására.  Egy  más  régi,  noha  keveshbé  esmeretes,  de  igen 
virágzó  oskola  voltNisapourban  Persiában,  's  meg  kell  jegyezni,  hogy  ott 
a'  kórházak  már  az  Arabok  ideje  előtt,  kiknek  ezen  szerencsés  ideát 
rendszerént  tulajdonítják,  az  orvosi  oskolával  öszveköttetésbe  voltak  téve. 
Ez  az  Aurelianus  császártól  fundált  oskola  görög  orvosokból  á l lo t t ,  kik 
Hippocrates  tanitmányát  ismét  felébresztették  egész  napkeleten.  Fen
tartá  az  magát  sok  századokon  keresztül,  "s  kétségkívül  itt  formálták  ma
gokat  Rhazes,  AIÍAbbas,  Avicenná  's  a1  leghiresb  arab  orvosok.  Ugyan 
azon  időben volt  a1 hires  Mesve  János  Damaskusból  a'  bagdadi  kórház  igaz
gatója.  Azon  methodusról,  mellyet  abban  követtek  ,  semmit  sem  tudhat
ni,  de  semmi  magas  ideát  sem  lehet  csinálni  az  oktatásról  egy  olly  idő
ben  ,  mellyben  még  az  arab  polypharmaciának  minden  álmodozási  olly 
hitelben  voltak.  Az  orvostudománynak  ugyan  azon  sorsa  volt  azon  vad 
időszakban  ,  mint  egyéb  természeti  tudományoknak.  Nem  is  gondolkoz
tak  a r ró l ,  hogy  magokat  a'  Görögök  példája  szerént  sok  betegek  e
gyesületében  lassan  's  alaposan  oktatnák.  Ugy  lá tszék,  hogy  az  uni
versitások  felállítása  képes  lesz  a'  tudományokat  ismét  helyre  állittani, 
különösen  Spanyolországban,  's  épen  az  Arabok  idejében,  Sevillában, 
Toledoban,  Cordoválian,  híres  oskolák  és  kórházak  voltak.,  hol  magokat 
ifjú  orvosok  formálták.  Azonban  a'  clinicai  tanulmányok  csaknem  egé
szen  parlagon  hevertek.  A'  helyett  hogy  a'  nyavalyák  történetét  buzgón 
kitanulni  igyekeztek  volna,  a'  leghaszontalanabb  dolgokról  fecsegtek. 
Nem  több  foganatja  volt  azon  utazásoknak  sem,  mellyeket  a'  tizenkette
dik  vagy  tizenharmadik  században  ugyan  azon  czélból  Olasz  és  Fran
c i ao r szágba  tettek.  Különösen  a'  párisi  's  montpellieri  hires  oskolákat 
látogatták  meg,  hol  az  orvosi  oktatás  egyszerű  leczkékre  's  a'  Jegho
mályosb  tárgyakról  való  örökös  oommentatiókra  szorult.  Még  akkor  is, 
midőn  a'  tizenötödik  század  végén,  a'  régi  görög  orvosok  munkájit  kez
dek  nyomtatni ,  a'  magyarázatokkal  és  szóvetélkedésekkel  való  foglala
toskodást  folytatták.  Két  század  folyt  még  el  a'  clinicum  stúdiumok  hely
reállításáig.  Mint  azok  fundálójit  Hollandiában  Straten  Wilhelmet,  Hen
ricus  ü t t o t ,  Sylviust  nevezik  a :  tizenhetedik  század  közepe  felé.  Di
csérve  emiitik  a'  hamburgi,  bécsi  és  strasburgi  oskolákat  is  arról,  hogy 
ezen  időben  clinicum  institutuniokat  állítottak  fel.  De  mik  voltak  annak 
resultatumai  ?  hol  találjuk  feljegyezve  a'  követett  methodusokat,  's 
micsoda  befolyások  volt  azoknak  az  orvosi  tudomány  gyakorlására? 
Maga  Boerhave,  ki  1714  folytatá  Sylvius  clinicai  oktatmányit  Leydá
ban  ,  elmulatta számot  adni  figyeleteinek  napló  könyveiről,  's  megelége
dett  azzal ,  hogy  igen  nevezetes  acadeniiai  beszédekben,  az  orvositudo
mány  stúdiumáról  közönséges  alaptételeket  állitolt  fel.  Ezen  hires  os
kolának  befolyása  legközelebb  Edinburgban,  később  Bécsben  volt  ész
revehető,  két  olly  oskolában,  mellyeknek  bire  a'  clinicában  csak  hamar 
meghomályositá  Leydá t ,  a'  közös  anyát.  Egy  a'  leghiresb  tanitóji  köz
zül  a'  gyakorié  orvositudoniánynak  Edinburgban  ,  doctor  Ctillen,  job
ban  ragaszkodott  beteg  organismnsról  's  a'  nyavalyák  közelebbi  okainak 
kifejtődés^ről  való  szőrszálhasogató  tbeoriákho/,  mint  hogy  leczkéjiben  sza
ros  nielhodiist  követhetett  's  a'  betegszobákban  elejétől  fogva  végig  fi
gyelet  alá  vett  nyavalyák  pontos  történetét  vehette  volna  fel  alapul.  Az, 
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a'  mi  a'  tizennyolezailik  század  mentében  Olasz,  Német  és  Franczia
országban  történt  a'  clinicai  intézetek  dolgában,  egy  részt  azt  mutatja, 
hogy  azoknak  fontosságát  mindég  jobbau  ' s ,  mindég  közönségesebben  ál t 
kezdték  látni,  más  részt,  minemű  nehézségekkel  van  az  illy  intézetek  fel
állítása  öszvekütve.  Nem  késünk  mindjárt  a'  bécsi  oskolára  áltmenni, 
nielly  van  Svieten,  Haen  és  különösen  Stoll  által  a'clinicai  oktatás  mus
trája  leve,  hol  magokban  a'  kórházakban  tartottak  nyilvános  leczkéket, 
's  a'  görög  orvostudománynak  egyszerűségéhez  tértek  vissza.  Franczia
országban  az  orvosi  tudomány  gyakorlása  a'  kórházakban  közönségesen 
csak  mellesleges  eszköz  volt  a'  nyilvános  bizalom  megnyerésére  az  or
vosi  stúdiumok  közönséges  visszaállításának  időpontjáig,  's  az  Ecole  de 
Santé  felállításáig.  Csak  akkor  vitetett  be  világosan  a'  clinicai  oktatás. 
Három  tanítói  szék  állíttatott  fel  a'  belső  's  külső  gyógytudománynak 
és  ritka  eseteknek  's  uj  tökéletesítő  methodusoknak.  A'  clinicai  oktatás
nak  főczélja,  a'  forró  nyavalyák  igaz  characterének  's  a'  helyezetek 
"s  esztendőszakok  által  előhozott  változásoknak  methodicus  meghatározá
sa.  Ebben  a'  legszerencsésb  lépések  is  t é te t t ek ,  midőn  most  m á r a '  Hip
pocrates  által  kimutatott  utón  Sydenham,  S to l l ,  Hufeland,  Hildebrand, 
Schaffer  's  mások  dicséretesen  előmentek.  Az  orvosi  's  minden  termé
szettudományok  ezen  alaprészének  megjobbitása  által  a'  dolgoknak  uj 
rendet  kellé  nyerni.  Minden  érzi,  hogy  a'clinicai  oktatás  elvesztette  volna 
tudományos  characteré t ,  ha  a'  figyelet  alá  vett  egyes  nyavalyákat  ro 
konságok '»  eltérések  szerént  öszveköttetésbe  nem  hozták  volna.  Csak 
ez  a'  mód,  melly  által  az  orvosi  tudomány  egy  regulaszeréntes  és  me
thodicus  egészet  formálhata. A. B. P. 

C r . I N T Ő N  (sir  H e n r i ) ,  hadvezér  az  amerikai  szabadító  háborúban. 
Mint  vezéri  őrmester  vitézkedett  Amerikában  1775  Howe  a l a t t ,  's  mi
dőn  llowe  1778  Angliába  vissza  tért ,  ő  vette  által  Philadelphiában  a 'főve
zéri  pálczát.  Washington  közelebb  nyomulása  kinszerité  Philadelphiát  el
hagyni.  Ügyes  visszavonulást  tett  Newyorkba.  1779  Január,  elfoglalta 
Charlestovvn  városát.  1780  meg  akará  támadni  a1  Francziákat  Rhodeis
landuál,  de  abban  Washington  megakadályoztatá.  Most  vesztegetés  által 
próbált  győzni.  Arnold  hadvezért  megnyerte ,  's  ez  a'  westpointi  állást 
neki  által  adta.  De  a'  levelet  vivő  André  főőrmester  elfogatása  által  az 
egész  igyekezet  semmivé  lett.  1782  Carleton  vévé  által  Clinton  helyét. 
Londonban  1784  kiadá  , ,Jegyzéseit  az  amerikai;  háború  tör téneteiről ." 
Megholt  mint  gibraltári  kormányozó  1795.  C l i n t o n  (George) ,  az  é j 
szakamerikai  egyesült  statusok  alelőlülője,  szül.  UjAngliában  1739. 
Tulajdon  atyja,  Clinton  ezredes,  alatt  mint  hadnagy  szolgált  a'  Canada> 
ellen  viselt  hadban  ,  háhoru  végével  ügyvéd ,—  1773  pedig  a'  gyarmatok 
gyűlésen  tartományának  képviselője  le t t ,  hol  az  angol  erőszakos  bánás
módnak  magát  ellene  szegez te ,  's  azért  1775  a'  congressus  tagjává  vár 
lasztatott ,  de  ebben  ritkán  jelent  meg ,  mivel  a'  szabadító  háborúban 
mint  osztályos  hadvezér  vitézkedett.  1777  newyorki  kormányozó  lett 
's  harmincz  évet  haladt  igazgatása  alatt  e1  tartomány  boldogságát  szem
látomást  nevelle.  1804  az  egyesült  statusok  alelőlülőjévé,  '«  a1  tanács 
elölülőjévé  választatott.  Nagy  érdemet  szerzett  itt  magának  az  á l ta l ,  hogy 
1811  az  egyesült  statusok  közönséges  bankjának  eltörlését  k ivi t te ,  's  az 
által  a'  csaknem  minden  actiákat  magokhoz  ragadó  angol  kereskedőknek 
mindinkább  nevekedő  befolyását  semmivé  tet te .  Mh. Washingtonban  1812. 

Cr,  i o /  Jupiternek  és  Mnemosynénak  l eánya ,  a '  történt  dolgok  és 
hírnév  Musája.  Fején  horostyánkoszoru,  jobb  kezében  trombita  's 
baljában  egy  könyvtekerccsel  van  képezve. K.  ./. 

C I . O D W I O ,  C h  I  o d o w i g  ,  a'  Frankok  k i rá lya ,  szül.  465,  Atyja, 
Childerich,  után  481  fővezére  a'  hadakozó  Salíus  frank  népnek ,  melly  a' 
tenger  és  a1  Scaldis  vize  közt  terméketlen  földön  lakott.  K'  nép  már 
elébb  is  gyakran  beütött  a'  szomszéd  tar tományokba,  de  erdeji  és  tavai 
közé  mindég  visszanyomutott.  Clodowig  tehát  egyesité  magát  Rag
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nacarral,  Cambrai  királyával,  's  Syagrlusnak  (Aé'tius  fíjának),  ki  Soissons
ban  romai  helytartó  vala,  hadat  izent.  A'  Romaiak  480  Soissonstúl  nem 
messze  tökéletesen  megverettek.  Syagrius  Toulouseba  a'  Gath  király 
Alaric  udvarába  futott,  de  ennek  nyülszivü  tanácsosi  kiadák  a'  szerencsét
lent  Clodwignak  ,  ki  azt  megöleti'.  Soissons  most  a'  Salius  Frankok  uj 
birodalmának  fővárosa  leve.  A'  durva  Clodwig  uj  jobbágyain  okosan  és 
kiméivé  uralkodott ,  jelesen  a 'papok  barátságát  kereste.  Belgia  secundá
nak  minden  városai  alája  vetek  magokat ,  's  493  maga  Paris  i s ,  mellyet 
507  birodalma  fővárosává  tőn.  Hogy  a'  hatalmas  nyugoti  Gothoknak  kön
nyebben  ellenállhasson,  elvette  Clotildet,  Gondebaud  burgnndiai  király 
unokáját.  Ezen  berezegne"  a'  catholica  vallásban  lévén  nevelve,  igyeke
zett  férjét  is  arra  téríteni.  Midőn  ez  Zülpichnél  (496)  az  Allemannok
kal  volt  ütközetben  felette  megszorult,  Clotilde  's  a'  Keresztények  Iste
nét  hivá  segítségül.  A'  győzelem  részére  fordula,  's  az  Allemannok  urok
nak  esmérek  a'  frank  királyt.  Az  ékes  beszédű  St.  Remigius  rheimsi 
érseknek  könnj'ii  vala  most  a'  hódoltatót  megtériteni.  Clodwig  Dec.  2 3 . 
496  Rheimsben  sok  ezer ,  mind  két  nemen  lévő  Frankokkal  innepi
leg  megkeresztelkedett,  melly  után  őt  St.  Remigius  fel  is  kente.  Nem 
sokára  meghódolának  királyi  pálezájának  497  Armorica  (Bretagne)  vá
rosai  is.  Már  csak  két  nemzet  niarada  Galliában  független,  a'  Rurgun
diak  és  nyugoti  Gothok.  Amazoknak  két  királyok  vol t ,  Godegisel 
és  Gondebaud.  Clodjvig  ezen  utolsót,  kinek  birtoka  az  Alpesekig  és  a' 
marseillei  tengerpartokig  terjedett,  megtámadá.  Gondeband  Godegiseltől 
hirtelenül  elhagyatva,  Dijonnál  elvesztette  az  Ütközetet  's  kénytelen  vala 
a'  győzedelmes  Clodwignak  Lyont  és  Viennet  általengedni,  maga  pedig 
Avignonba  futott.  Itt  békét  kötött.  Clodwig  gazdag  zsákmánnyal  tért
haza.  Midőn  később  Gondebaud  a'fogadott  kötelezéseket  megszegte,  Clod
wig  a'  Gotboktól  féltében  uj  frigyre  lépett  vele.  Nem  sokára  kiiiténpk 
a'  goth  ki rá l lyal ,  Alaricchal,  való  ellenkezések.  Clodwig  a'  Poitierstől 
dél  felé  a'  Vonne  és  Clouére  folyók  közt  tar tot t  ütközetben  önkezével  vé
ré  le  ellenjét,  teljes  győzedelmet  nyer t ,  Aquitaniát  meghódoltat ta,  téli 
szálasra  Bordeauxha  ment  's  a'  Toulonseban  talált  kincseket  Parisba 
küldötte.  Ezenközben  a1  keleti  Gothok  ki rá lya ,  Theodorich,  hogy  a1 

nyugoti  Gothok  elpusztulását  eltávoztassa,  ostromhoz  készült;  's  mint
hogy  ugyan  akkor  a'  Frankok  'Arles  és  Carcassone  mellett  vesztettek, 
Clodwig"  hajlott  a'  békepontokra  's  megelégedett  Aquitaniával.  Ezen  fog
lalás  után  Anastasius  császártól  consuli  megtiszteltetést  nyert.  A 'Fran
kok  k i rá lya ,  fején  koronát  viselve,  tunicában  és  veres  bársony  köpönyeg
ben  jelent  meg  Tourshan  St.  Márton  templomában  ,  rs  a1  néptől  mint 
consul  és  Augiistus  névvel  köszöntetett.  Clodwig  mind  inkább  megérő
sité  hatalmát.,  de  dicsőségét  gyilkosságokkal  és  kegyetlenségekkel  szen
nyezé  be.  Megholt  Nov.  26.  5 1 1 ,  30  évi  uralkodása  után.  Nég*'  fija  a1 

birodalmat  felosztá.  25  esztendő  lefolyta  után  a'  Hurgundiak  is  a'  Fran
kok  hatalma  alá  kerül tek,  a'  nyugoti  Gothok  kénytelenek  valának  Ar
iest  és  Marseillet  nekik  engedni  ,  és  .Instinianns  Galliában  való  fejdelem
ségeket  megesmérte.  Még  uralkodása  utolsó  esztendejében  pgyházi  zsi
natot  hivott  öszve  Clodwig  Orleansba,  's  ettől  veszik  eredeteket  azon  jn
sok,  mellyekkel  a1  fránczia  királyok  más  catholicus  fejedelmek  felett  az 
egyházi  dolgokban  a1  pápa  ellen  birnak.  (Vó.  S*r,ii;snK.') 

C  r.  o  s  (P .  A.  F.  Choderlos  de  la  ),  hires  ocsmány  románjáról 
„Let liaisnn* ilangeretisea'1,  elébb  katonatiszt ,  később  Orleans  herczeg 
titoknnkja  és  titkosa  's  a'  revolutio  alatt  ennek  tervei  kivitelében  segédje 
volt.  1791  a'  .lacobinusok  egyike  's  az ,«Ami de la cnnttilutiov"  szerkez
tetője  lett.  Mint  pattantyusság  inspectora  a'  nápolyi  seregnél  Taranto
ban  holt  meg  1803. 

Cr .oTHo  egyike  a'  Parcáknak (íj.  P  \  n  c í  K.) 
C r, o i i r ,  i) K  (de  Vallon  Chalys),  ki  a'  leggyengédebb  verseket  irta, 

mellyek  valaha asszonyi  kebelből  fakadtak,  1405  szül.  Vallon  nevű  kastély
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ban  az  Ardeche  partján  Languedocban.  Uri  szüleji  nagy  gonddal  neveltek. 
II  észt.  korában  már  Petrarcánali  egy  ódáját  fordította  f'ranozia  jérsek
re.  Valahogy  épen  az  ő  korában  négy  kültőné  lakott  egy  tájékon,  Ltnise 
de  Effjalj  Hőse  de  Beaupii)',  Tullia  de  lloyan  kisasszonyok  's  egy  olasz 
leány,  ki  Rocca  név  alatt  fordul  elő  Clotilde  verseiben,  's  ezek  versenyt 
daliának  együtt.  A'  kedves  költőnek  nj  ájas  academiaját  megmeglátoga
tá  Jean  du  Sault tanult  ur  i s ,  ki  őket  akkor  nyájasan  utasította.  Clotíl
det  Ili  esztendős  korában  feleségül  vévé  Berenger  de  Survil le ,  egy  22 
esztendős  lovag.  Alig  kelé  őszre  a'  boldog  p á r ,  a ' lovag  kénytelen  vala 
VII.  Károlyt,  mintákkor  még  daupliint,  Puy  en  Velay  alá  követni;  elvá
lását  a'  gyönyörű  hölgy  azon  heroidájában  s i i a t á ,  inelly  kiadott  versei 
közt  legelői  all.  Hét  esztendő  múlva  pedig  szeretett  férje  Orleans  ahitt  tá
boroztakor  leve  hősi  lelke  áldozatjává.  A'  csalódott  szerelmi!  szép  öz
vegy  élete  23dik  évében  most,  csupa  bánat.  í 'elvidámulása  sokáig  csak 
egyetlenegy  életben  maradt  fiacskája,  Jean  de  Surville;  's  majd  meg  ba
rátnéji  halnak  ki  mellőle,  Érzései  tördelve.  A'  fajdalom  költést  zsib
baszt ,  Clotilde  csak  elébbi  versein  csinositgat,  uj  nem  foly.  Hírét  's 
életét  is  feledékenységbe  borította  volna  magánya,  mellybe  vonult,  ha 
egy  üldöztetése  nem  gerjeszti  vala  figyelmét  iránta  az  említett  Lajos  ko
rona  berezeg  hitvesének,  Skócziai  Margitnak.  Alain  Chastier  valami  nyo
morú  rimelő,  mert  nagy  költő  nem  lehet  i r igy ,  szünetlen  becsmérelte 
csúfoló  criticával  Clotilde  versei t ,  Clotilde  erre  a'  verselő  emberkére  egy 
rondeaut  i r t ,  inelly  Skoe/.iai  Margit  kezébe  akadt.  'S  Margit  oltalmába 
vévé  Clotildet;  egy  borostyán  koszorút  küWe  neki,  mell}7  tizenkét  virág
ból  volt  mivészileg  fonva  aranyból  's  a'  levelek  ezüstből.  Terjeszté  hí
rét  Jó  Filep  hg.  dicséretérc  irt  versezete  is,  midőn  ezen  Fi lep  az  or
leansi  herc/.eget  25  esztendei  angol  fogságából  kiszabadította.  Orleans 
ezért,  ki  maga  is  jó  verseket  tuda  irni  ,  egész  köszönő  követséget  kiilde 
Clotildehoz.  Udvarába  azonban  egyike  sem  édesíthette  ,  soha  sem  ment. 
Említett  dicsértetése  mellett  végre  kedves  fijának  egy  Heloise  de  Goyom 
de  Vergy  igen  kellemes  kisaszonnyal  lett  egybekelése  által  virrada  szi
vére  is  öröm.  Mikor  hala  m e g ,  nincs  tudva.  1405  mégVIII.  Károly 
győzedelmet  éneklé  meg  's  igy  akkor  1)0  esztendős  volt.  Versei  közel 
400  esztendeig  hevertek  elfelejtetésben.  tlnokájinak  egyik  unokája,  Jos. 
Etienne  de  Surville,  akadott  rajok  1782,  midőn  nemzetsége  ré
gi  leveleit  felhányta  's  ez  maga  is  bírván  költői  lélekkel,  nagy  ingert 
lele  azokban,  mellyeket  elolvasgathatott,  's  hogy  mindent  tisztán  ér
tsen,  a'  régi  franczia  nyelv  tanulására  adta  m a g á t ;  lemásolta  azután  az 
elrongyolott  eredetit  's  a'  szokásból  kiment  szavak  alá  mag}arázatnkat 
rakott.  1791  ezen  Etienne  de  Surville  kiköltözködvén  ,  csak  a'  leiratot 
vitte  magával,  's  igy  az  eredetit  később  a'  rovolulio  lángjai  több  nemes 
levelekkel  együtt  semmivé  tevék.  Survillet  1708  mint  vissza  alattomo
san  tért  kiköltözöttet  épen  a'  fen  említett  Puy  en  Velay  mellett  agyon 
lőtték,  's  özvegyétől  a'  másolat  Vanderbourg  kezére  kerül t ,  ki  azt  1803 
kiadta,  igy : „Poitiet de Margüerite Eléonore Clotilde de 1állon Cha
lys, depuis Madame de Surville, pof le franraise du XV Siécleíí.  (Paris) 
Holmit  ezeken,  a'  mint  látszik,  Etienne  de  Surville  maisi tot t ,  de  a'  régi 
kornak  még  is  bennek  maradott  szelleme  kétségtelenné  teszik  as
szonyi  saját  kebelből  származásokat.  Becse  lesz  e'  gyűjteménynek  idők 
idejéig.  Bizonyos,  csak  születés  által  nyerhető  kecs ,  a'  leggyengédebb 
érzés ,  repte  és  felkapódása  a'  lángésznek,  mindent  jól  találó  nyelv  von 
és  ihlel  bennek.  Legszebbjei:  „Qí /ar re chanls d' amour'' .„Les trois 
plaids  <f  or",  a'  Roccához  írottak  *s  kivált  ez : „A la p/us belle" ;  Ele ' 
gia  Heloise  halálára  és  „C7;«nf royal"  Vil i .  Károlynak  Fornorónál 
volt  győzelmére.  Mutatásul,  millyen  volt  az  1400beli  franczia  nyelv 
's  mivé  tette  azt  ennek  mivelése,  álljon  itt  CIotildenak  anyai  gyengéd 
érzésű  ezen  dalából; „Verseiét á vion premier né"  az  első'  négy 
so r : 
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O cfier enfantelet ^ vray pourlrairt de ton pere  , 
Don tar le seyn, qtte ta bonsche a préssé! 
Dórt, petiot; cloi, aviy, sitr le seyn de la mert 
Tien doulx oeillel yar le somme oppressé. 

Doirenlei Gábor. 
C r , Ű T Ü R E  (lii),  befejezés  (mint  p.  o.  tanácskozásnál),  a1 franczia  kö

vetek  kamarájában  használtatik,  midőn  a1  partok  egyike  sürgeti  a'  ta
nácskozást  megszüntetni,  befejeztetni's  a1  kérdéses  tárgyat  szavak  több
ségével  meghatároztatni.  Tagadhatatlan  ,  hogy  a'  franczia  követek  kama
rája  a'  statustudományi  tárgyak  szónoki  fejtegetésében  egyre  ügyesbe
dik  ;  de  annyival  kevesebbet  lelni  benne  ama '  senatori  érzelemből,  melly 
a'  tanácskozások  külső  méltóságában  is  bizonyítja,  hogy  a'  pártok  különbö
ző  irányai  mindég  ugy  vannak  intézve,  hogy  valamelly  felsőbb  törekedés
ben  öszveiissenek.  IIly  bizonyos  megesmerés  nélkül  nem  képzelhetni  igazi 
's  mind  a1  feleket,  mind  a'  közönséget  felvilágosító  fejtegetést,  mi  Ilyen  t ag 
angol  parlament  elmúlt  jobb  idejéből  bőven  mutathat  elő.  Igaz  ugyan, 
hogy  a'  parlamentaris  fejtegetés  csak  akkor  volna  a1  czéllal  's  kívánat
tal  megegyező  ,  ha  mindenki  csupán  belső  meggyőződése  szerént  adná  sza
vá t ,  de  a'  tökéletesség  e'  fokára  az  emberi  gyengeségek  miatt  soha  nem 
érhetünk.  A'  ministerek  mindenha  's  mindenütt  azzal  kezdek  hivatalokat, 
hogy  magoknak  követőket  szerzének,  kik  mindég  vélek  szavazzanak,  akár
mint  gondolkozzanak  is  különben  a'  tárgyról.  Ez  szüli  azután  az  ellenke
ző  pártot  (oppositio),  melly  ugyan  kénytelen  a'  viszonyok  természete  sze
rént  mindég  kisebb  számmal  lenni,  hanem  kötelességét  már  azzal  is  tel
jesítve  lát ja,  ha  ellentörekedő  erőt  formál,  melly  a'  statuskormánynak 
középirányt  a d ,  :s  ez  által  a'  félszeges  tulsagokat  ha  meg  nem  gátolja 
i s ,  legalább  gyengíti.  De  még  csak  illyen  oppositio  sem  volt  a'  fianczia 
követek  kamarájában  a'  restauratio  alatt.  A'  pártok  ugy  álltak  egymás 
e l len ,  hogy  semmi  közös  nem  volt  közlök.  Mit  akart  egyik  vagy  má
sik  p á r t ,  akkor  nehéz  volt  megmondani,  's  csak  a1  következésből  tud
juk.  (L.  CŐTÉ  DROIT,  CŐTK  GAUCHK  ,  CENTRE,  CoNSTITUTIO ,  LlBK
K U . I S I I K ,  ROYALISTÁK,  SKRVIMSKK  ,  Úr.TitAROYAr.isTÁK.)  AZ  illyen  ál
lás  nem  csak  a'  barátságos  fejtegetést  zárja  ki,  melly  egyedül  az  eszkö
zök,  nem  pedig  a'  czélra  nézve  követ  különböző  nézeteket;  hanem  lehe
tet lenné  is  tesz  minden  fejtegetést.  Uly  esetben nem  marad  a'  kisebb  szám
nak  egyéb  h á t r a ,  mint  a'  tanácskozásokat  arra  használni  ,  hogy  az 
ellenkezőknek  keserűséget  mondhasson,  a'  miért  ezek  nem  csupa  vtsSzo
íiozással  szoktak  bosszút á ln i ;  hanem  iparkodnak  a'  tanácskozásokat,  mel
Jyek  a'  nép  öszves  meggyőződésének  ngy  is  csak  vak  fényét  viselik,  tehet. 
Bégig  megrövidíteni,  a'  szavazást ,  tanácskozás  befejezését  lármásan  ki
bánják,  minekelőtte  a z ,  a'  mint  kellene,  mind  a'  két  felen  tartott  élő
terjesztések  által  kimerittetett  volna.  A'  kisebb  szám  kénytelen  e'  miatt 
észrevételeit  's  önvédelmét  ellenkezőji  csipkedései  ellen  ezeknek  beszéd
je  közben  előadni ,  mi  azután  a'  másik  oldalról  sem  marad  visszonoztatás 
nélkül.  Ez  által  valóban  niaj  nem  minden  méltóságát  elvesztette  a1  köve
tek  kamarája,  mellyben  az „Aux  floí.r"  vagy „La clőtureii  kiállás  min
den  fejtegetést  há t r á l ,  különösen  támaszkodva  a'  csekély  többségre; 
Ennek  nem  oka  a'  kamarába  bevett  rendszabás,  melly  Jun.  25.  1814 
legnagyobb  részént  az  angol  perlament  szokásai  után  igen  czélirányosan 
készíttetett .  Nem  találni  ezt  a' „Bulletin des  /o!í"ban  ,  valamint  a'  pair
hamara  belső  rendtartásának  1814  Jul.  2ki  elintéztetéséf  's  az  1814 
Aug.  13ki .  törvényt  sem,  rnelly  a1  király  és  kamarák  's  a'  két  kamara 
egymásközti  közléseinek  formájit  előadja.  (Megvan  mind  a1  három  l.an
juinais .,('onstilution de la nation franeaise^  czimü  munkájában,  Paris 
1819,  I.  I.  3 5  6 3 )  Z J . G. 

C I . O U D  (St.),  Paristól  két  órányira  fekvő,  a '  francziaörszági  pol
gári  nyughatatlanságok  históriájában  nevezetes  és  Hl .Henr iknek  Clement 
által  Ang.  2.1580  lett  meggyilkoltatásáról  esmeretes ,  az  ujabb  időben 
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pedig  a'  18 dik  brumairei  revolutlóról ,  melly  a'  directoriumot  eltörölte 
'• consuli igazgatást vitt be, hires mezőváros és kastély. Napóleon a' 
s t c loud i kastélyt választotta lakhelyéve', s' innen származott ez a' kife
jezés : „st . cloudi cabinet", melly helyett annakelőtte „versaillesi cabinet" 
volt szokásban, most pedig „Tuileriák cabinctje,, használtatik. Mart . 31 
1814 St. Cloud a' szövetséges fejedelmek nagy seregének előcsapatjától, 
mellyet Langeron vezérlett, elfoglaltatott. Apr. 7 fő hadi szálassá tétetett 
's az is maradt Jnniiis 3  ig , melly idő alatt Schwarzenberg herczeg több 
fényes mulatságokat adott. 1815 St. Cloud lilacher fő hadi szálása volt, 
ki Napóleon háló szobáját] tette magáévá, 's a' mint a1 Francziák állít
ják , sok bosszusággal illette őket, azt akarván nekik visszafizetni, a' mit 
ók elkövettek 1800 a' Poroszokon, melly magaviselete Blüchernek egy 
megalázott ellenségre nézve nem nagy becsületére válik. Itt köttetett 
meg Jul. 3. 1815. azon katonai egyezés i s , melly szerént Paris másod
szor is a' szövetségesek kezére került. F ranc iaország részéről Bignon, 
Guilleminot és gróf Bondi , Prussáéról báró Müffling 's Angliáéról Her
vey ezredes voltak az alkudozáson jelen. Ezen egyezés, némelly czikek
lyei kétértelműek lévén, azután sok kölcsönös szemrehányásokra szol
gáltatott okot. — St. Cloudnak bájoló fekvése van. Kastélya 's mulató 
erdeje rendkívül szépekké tétettekNapoleon által. A' st. cloudi bucsut 
(Sep t 7 én 's következő napjain) a' párisi népnek csaknem hatodrésze 
meglátogatja, midőn a' franczia falusi nép vig érzését legelevenebb for
májában lehet látni. L — ú. 

C r. unit (ang.) , zár t társaság t melly vagy mulatkozás véget t , vagy 
egyéb czélból, p. o. niivészeti vagy tudományi vagy statusi ügyek iránt 
tartandó tanácskozások okából szokott bizonyos helyen öszvegyUlni. A' 
p o l i t . c l u b b o k Angliában támadtak , de nem sokára áltszálottak 
Francziaországba is, hol a' revolutio idejében igen fontosakká lettek. Név
szerént a' Jacobinusok clubbja tetemes hatalmat 's tekintetet nyert 'g 
egy ideig az egész rovolutiót ez intézte CL. JACORINCISOK). 

C r. TVJE'M N K S T R A J Tyndarus királynak és Ledénak leánya , He
lénának ikertestvére. Férjének, Agamemnonnak, két leányt, Ipbigeniát és 
Electrát, szült és egy fiút, Orestest. Mig férje a' trójai háborúban volt, 
megszerette ő Aegisthust, azzal együtt férjét, midőn haza ment , meg
ölte és Micenaben hét esztendeig uralkodott. Utóbb mind kettejeket meg
ölte Orestes, • Clytamnestra fija. K. J, 

CN I D us , 1. G u m u s . 
Co A K , 1. K ő s z K N. 

C o A r, i T i o , a' chemiában az elébb elválva volt részek belső egye
sülését vagy egybekötődését jelenti . — A1 franczia revolutio kezdetekor 
ezen szóval némelly szerzők több hatalmasságok Francziaország elleni 
szövetségét fejezték k i , mintegy megvetőleg 's talán mivel nagyon ne
mesnek tárták erre az alliance szavat. Azolta a1 német diplomatica szótá
rába is felvétetett a' coalitio, 's a1 mostani értelem szerént az alliance és 
coalitio közt lévő különbséget ugy lehet meghatározni, hogy az elébbi 
kö/.öuséges és nem mindég előre szorosan meghatározott esetekre 's jö
vendő ellenség ellen, az utóbbi pedig valamelly meghatározott esetre 's 
csak bizonyos és már esmeretes ellenség ellen köttetik. Szükség mindaz
által megjegyezni, hogy az alliance szavat az Hlyen szövetségek kijelelé
sére még mindég tulajdon műszónak kell tekinteni; 's hogy a' coalitio szóval 
még most is látszik valamelly gyűlöletes mellékképzet egybekötve lenni; 
hogy p. n. két vagy több hatalmasság, kik valamelly más hatalmasság ellen 
Öszveszövetkeztek, ezen szövetségeket nem coalitio, hanem allianceegyez
ségnek nevezik, 'shogy ellenben az ellenség az ő ellene intézett szövetéget 
mindég coalitiónak bélyegzi. Az első coalitio Francziaország ellen Austria 
és Burkusország között köttetett a1 német birodalom szerkeztetésének fen. 
tartása \i a'franczia revolutio megvívása végeit (Febr. 7. 1792). Burkusor
s/.ág külön békéje Baselben Apr. 6 .1795, 's az éjszaki Németország határ
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Jineája  efőpóstáji  voltak  a'  niíine*  birodalom  felbomlásának. 2)  Az  1793
diki  coalitio.  Németország  (Mait .  22.)  birodalmi  háborút  izeut ,  melly' 
hez  utóbb  Portugália,  Nápo ly ,  Toscana  's  a'  pápa  is  hozzá  álltak,  liii
hez  járul t  a'  londoni  szövetség  NagyBritannia  és  Oroszország  közölt. 
3)  A'  hármas  szövetség  (Triple alliance),  meliy  Oroszország  ,  Austria  és 
NagyBritannia  közt  Petersburgban  köttetett  Sept.  28.  1795,  olly  idű
bcn,  midőn  több  birodalmi  fejedelmek  visszabuzák  seregeiket,  Ezt  a1 

coalitiót  felbontotta  az  Austria  és  Francziaország  közt  CainpoFoi mii>
ban  kötött  béke  ,  meilybén  egyszersmind  közönséges  békcgyülés  rendel
tetett  Rastadtban  (Dec.  !).  1797  — Apr.  1799).  Az  itteni  "alkudozásokat 
Austria  megsemmisítette:  mert  ez  alatt  4)  egy  nj  coalitio  alít  fel  Orosz
ország ,  a'  fényes  kapu  (Dec.  23  1798)  és  Anglia  k ö z t ,  mellybe  Aus
tria  és  Nápoly  belélmzatának.  Ezt  egyes  békekötések  oldák  fel.;  a'  lu
nevillei  béke  Austriával  és  Németországgal  (Febr.  9.  1801.)  a'  Horenc'/.i 
Nápollyal  (IVlaKt.  28.  1801) ,  a'  párisi  Oroszországgal  (Oct.  8.  1801.), 
ugyan  ottani  a'  fényes  kapuval  (Oct.  9.)  's  az  aruieusi  JSagyBritanuiá
val  (Mart.  25.  1802).  5)  Mind  ezen  statusok  közül  Anglia  izent  legel
s'iben  hadat  Francziaországnak  (Api1.  18.  1803.),  's  1805  Aprilisben  négy 
uj  alkudozás  kezdődött  Anglia,  Oroszország,  Austria  és  Burkuiország 
közt  egy  coalitio  iránt  Francziaország  ellen.  A'  két  első  hatalmasság 
közt  megállapittatott  Petersburgban,  hogy  a'  béke  és  snlyegyen  helyre
állítása  's  szövetkezési  rendszerzés,  's  igy  a'  nemzetek  törvényeinek  bá
torságba  helyezése  végett  az  európai  statusokat  Francziaország  ellen  kö
zönséges  szövetségre  birják.  El  volt  végezve  ,  hogy  minden  hatalmas
ság  felszólitlassék,  e1  szövetségbe  lépni.  Résznyire  még  azon  eszten
dőben  feloldoztatott  az  a'  posonyi  béke  által  ,  melly  Austriával  Decemb. 
2(i.  1805  köt tetet t ,  tökéletesen  pedig  a'  párisi  francziaorosz  béke  által 
Jul.  20.  1800.  — Biirkusország,  melly  az  elébbiben  neiu  vett  rész t ,  elég 
erősnek  tar tá  most  magát,  Francziaországgal  győztesen  vihalni;  hanem 
itt  is  lehet  6)  Anglia  és  Oroszország  (előbb  Szászország  ,'s  hihető  más 
veszteglő  tartományok)  részvétele  által  coalitiót  feltenni.  Ennek  a'  til
siti  béke  (Jul.  7.  és  9.  1807)  vetett  véget,  valamint  7)  a'bécsi  béke  (Oct. 
11.  1809)  az  austriai  's  angol  coalitiónak.  Megemlítjük  még  végre  az 
utolsó  nagy  szövetséget  is  Francziaország  ellen,  melly  a'  képzetet  véve, 
csakugyan  coalitio  volt.  Ez  elejénte  Oroszországból  's  Angliából  állt, 
hanem  lassanként  hozzájárultak  Spanyolország  és  Portugália,  Svéd  és 
Burkusország  ,  Austr ia ,  a'  német  fejedelmek  egynéhány  kivétellel, 
Nápoly  's  végre  Dánország.  Befejeztetett  pedig  a'  párisi  békével  (Maj. 
31.  1814),  hanem  Napóleon  visszatérte  által  1815  még  egyszer  életre  hi
vatott.  Belőle  fejlett  ki  az  európai  négy  nagy  hatalmasság:  Oroszor
szág ,  Aus t r i a ,  Anglia  és  Burkusország  békeszövetsége,  mellybe  ISIS 
Aachenben  Francziaország  is  felvétetett  mint  ötödik  szövetséges  hatal
masság. 

C OB B E T T  (William)  ,  politicai  iíjságiró ,  egy  surreyi  grófságbeli 
haszonbérlő  fija,  szül.  1766;  1783  beálla  katonának,  's  elment  UjScotiába. 
1791  megkapá  elbocsáttatását  Angliában  \s  azután  Francziaországon  ke
resztül  Amerikába  men t ,  a'  hol  Philadelphiában  könyves  boltot  nyitott , 
s  Porcupine  (süldisznó)  Péter  rossz  és  egyszersmind  jó  hírli  név  alatt  po

liticai  szerző  és  újságíró  lett.  Ez  időben  majdnem  mindent  elnyomott  A
merikában  a1  franczia  érdek  ,  \s  Cobbett  ennek  igyekezett  ellene  munká
lódni.  Közel  10  évi  tartózkodása  után  Philadelphiában  visszatért  Lon
donba  ,  's  itt  egyr .,1'orcnpine'  czimü  Journalt  kezdett  k iadni ,  melly  a
zOhban  nem  nagy  pártfogásra  talált.  Annál  nagyobb  sikere  lett „Heeklg 
register"éneli.  (hetenkénti  ^untató),  melly  még  most  is  folytattatik,  's 
á1  kor  történeteire  nézve  nagy  becse  van,  valamint  eszes  és  éles  polemi
eája  miatt  is  élénk  érdekletü.  1810  a' IVcekly regialer  egyik  ezikkelye 
miatt  törvény  elejébe  idéztetek  a'  korona  ügyvédje  által  's  a'  jurytól  2 
esztendei  fogságra  Newgateban  's  1000  font  sterling  büntetésre  ítéltetett. 
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A'  fogság,  mellyet  nem  egészen  magyar  (írtelemben  kell  képzelnünk, nem 
gátlá  őt  Journalja  folytatásában  's  nem  háborgatá  szabádlelküségében.  An
gol  nyelvtanítása  a'  regulák  világositásáia  szolgáló  pe'ldák  csipősségéről 
nevezetes.  Nyáron  1817  Amerikába  ment,  de  már  1820  ismét  visszatért 
Angliába,  hol  a'  radicalreformerekhez  (gyökeres  változtatókhoz)  kapcsol
ta  magát.  Most  inkább  mezei  gazdasági  mint  politicai  munkákat  i r ,  a
zonban  még  is  gyakran  főszemélye  játszik  az  angol  nép  gyűlésein ,  hol 
a'  szabadlelkü  képzeteket,  mellyeket  Amerikában  szivott  be,  teljes  ere
jéből  terjesztgeti. Zs. G. 

C o ü E N  z i.  (Lajos),  arany  gyapjas vitéz,  Sz. János  és  Sz.  István  ma
gyar  király  jeles  rendje  nagy  keresztese,  hja  a'  NémetAlföldön  tisztes 
nevet  szerzett  austriai  meghatalmazott  minister  gróf  Cobenzl  Jánosnak, 
szül.  Brüsselben  1753.  Legelső  szolgálatját  az  újonnan  szerzett  Galitiá
ban  *s  Lodoniei  iában  t évé ,  azután  követ  lett  Kopenhagában  nem  so
kára  az  1771ki  revolutio  u tán;  1775—78  pedig  Berlinben  a'  nagy  Frid
riknél.  1779  békekövetnek  küldetett  Teschenbe  ;  de  ezen  munkájában  a' 
Lengyelek  meglépése  által  gátoltatott.  Erre  Petersburgba  ment  mint  kö
vet,  ott  maradt  1779—97"  's  Katalin  császárné  kegyelmét  és  kedve
zését  mind  ügyviselési  ügyessége  mind  azon  buzgósága  által  megnyer j , 
mellyel  ezen  fejedelemasszonynak  —  az  ő  játékszíné  számára  uj  darabo
kat  készitvén  's  az  előadásokban  személyesen  is  részt  vévén  —  udvarol
ni  meg  nem  szilnt.  Oct.  1795  szövetségi  egyezséget  kötött  császára  ne
vében  Angliával  és  Oroszországgal.  1797  egy  volt  azon  meghatalmazott kö
vetek  közül,  kik  Bonapartéval  alkudozni  Udineba  küldettek,  's  Oct.  17
kén  ő  irá  alá  a'  békét  császára  és  a'  franczia  köztársaság  között.  Azu
tán  a'  rastadti  békégyülésre  ment ;  's  Selzbén  több  iaben  beszélgetett 
hivatalosan  minister  Neüfchateaú  Berericézel  azdn  esetekről,  nieliyek  Ber
nadot tet ,  a1  követét ,  liécsből  eltávozni  kénytelénitétték.  Rastadtbót 
visszament  Petersburgba;  1801  á'  lunevilléi  békéáéget 'köté;  's  erre  sta
tuscanczelbr  lón  's  igazgató  miriistere  a'  külső  ügyeknek*  Növ.  1805  Ol
mützbe  kiséré  az  udvar t ,  's  megholt  1809  Bécsbei!,  (1.  a'  jjZeitgenossen" 
8  füz.)  — C o b  é nz 1  (.lánosFilep*  gróf) ,  az  elébbinék  tátyja>  szüli  1741, 
II.  Jósef  és  í l .  Leopold  alatt  udvari  és  státuaaiéancellar  voit  caucel
lar  herczeg  Kaunitz  haláláig.  A'  tescherii  békealküdozásoh  177Í)  ő  volt 
Austria  meghatalmazott  ministei éi  A'  brabáhti  nyugtalanságok  alatt  oda 
ment  alkudozni;  de  a'  rendek  kinszeriték  Luxemburgba  vonulni,  a1  hol 
egy  nyilatkoztatást  bocsáta  közre,  melly  szerént  a'  Császár  a'  nyugtalan
ságot  okozott  edictutnokat  mincl  visszavette $.'8  mindent  az  elébbi  lábra 
állítni  igéit.  Ennekutána  jószágaira  ment  j  's  minden  befolyásról  lemon
dani  látszott  a'  lunevillei  békéig,  a'  mikor  mint  rehdkivüles  követ  Paris
ba  küldetett.  Újra  kiütvén  1805  a'  háborí t ,  odahagyá  Parist  's  azon
túl  Bécsben  élt,  a'  hol  Í810  megholt,  70  éves  korában.  Benne  magva 
szakadt  a1  Cobenzl  familiánaki  Jószágait  Austriában  és  l l lyri iban  i n . 
konja4  gróf  Coronini,  öröklötté, 

C O C A O N A ;  a '  nápolyi  országiastul  észt.  adatni  síokolt  mulatság, 
mellynek  alkalmával  a'  népnek  étel  és  bor  osztogattatik  ki.  Innen  jöt t 
az  a 'köz  mondás,  hogy  Cocagna  tartománya  a z ,  a'  hol  bőség  és  könyli 
élet  találtatik.  A'  Cocagna  hasonlít  a'  régi  Romaiak  congiariájához.  — 
Mats  deCocagne,  ollyan  szappannal  megkent  árboczok,  mellyekre,  a1 

kinek  kedve  van,  fel  mász^  's  ha  tetejét  e l é r i ,  a ' ra j ta  lévő  jutalmat  el
nyeri. 

C o c A Ú n E ,  e'  szótól  coquarde,  egy  csontó  kakastól) ,  méllyel  a' 
Horvátok  süvegeiket  ékesitni  szokták;  Francziaország  szines  galandok
ból  készült  rózsátskát  vett  fel  j egynek ,  melly  azután  nem  sokára  nemze
ti  jegy  '»  a'  politicai  pártök  esmértető  jegye  lett.  Austria  cocardája  fe
ketesárga  rózsa. 

C o c B í K i i . i . i .  F.zen  bogárka [cocctu  L ínn . ) ,  melly  a1  skarlá
t o t ,  ezt  a 'ragyogó  és  dus  festéket,  ad ja .  hasonlít  egy  igen  «zép  kis  le

1 8 
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gyecskéhez  vagy  másik  szeréut  a'  polocxkához  ,  mellynek  külső  ré
szecskéjit  microsco{ihini  nélkül  nem  lehet  megkülönböztetni.  A'  Spanyolok 
1518  lá t ták ,  hogy  ezen  bogarat  az  Amerikaiak  festésre  használják,  de 
csaknem  két  századdal  azután  fedezték  fel ,  mi  legyen  az  igazán,  midűii 
t.  i.  Hartsoeker ,  Leuwenhoeck,  de  la  Hiro  én (•ieott'ioy ügyeleteik 
azt ellenemondhatatlanul bebizonyították, hogy az nem magszem, mint 
h i t t ék , ÍVÉ nem inseetum. A' cochenilla a' nopálon (caetit» iwpal) él, 
mélly Mexicóban fa nagyságú, 's vastag levelei czukros nedvvel teljesek. 
Innen ezen plánta iiltetményekre [nojialeriet) nagy gond van. Az esős 
idő közelgetésekor levagdalják azon ágaka t , mellyeken legtöbb ínég ne
vendék bogárkák vannak, 's gondosan megóvják őket minden ártalma* 
befolyásoktól. A^ége lévén az essős időnek, az az alat t nagyra nőtt bo
gárkákat fris piániákra rakják , apró moh vagy pehely fészkeoskébe 
1 2 — 1 5  é v e l , mire néhány nap múlva a' bogarak az egész fán elter
jednek és számlálhatlan sok bogarat nemzenek. A' hímek kibújván 30 
nappal születések után fe jér , enyves gyapjokból, szárnyra kelnek, meg
termékenyítik a' nőke t , mellyek szárnyatlanok. 's azonnal elhalnak. Egy 
hím elég néha 300 nőstény megtermékenyítésére. A? nők 30 napig hord
ják te rheke t , tojnak 's elvesznek. Ezen időpontra igeri gondosan vigyáz
nak 's a' cochenillaaratásia fordítják. Minekelőtte tehát az anyák toj
nának , leszedvén őket egy késsel , forró vízzel megölik 's a' napon, né
mellyel* kemenczén, vagy fonó vastablákon megszárasztják. Az nj boga
rak három hónap múlva magok is termékenyek lesznek. Ezt a' második 
fajzást élni hagyják; de az öregeket haza viszik 's megölik. Ez a' máso
dik fajzás ismét aprókat nemz három hónap múlva; mivel ezek azonban 
az esős időben mind elvesznének, leszedik 's megölik mindnyáját, ele
gendőt hagyván azonban a' jövő esztendei szaporításra, 's ez a' harmadik 
aratás. A' kemenczén szárasztott cochenillának jáspis szine van , vagy is 
szürke szine skarlátszin erekkel , honnan ezt a' Spanyolok grana jaspen
<íenak nevezik, Ezen bogárkák belső részében van az olly nagyra becsült 
szép veres festék. A' festéket csak a' nőstény adja, melly nagyobb, mint 
a1 hím, Amerikában a' cochenillavetés és nevelés sok embert foglalatos
kodtak Vannak némelly tájakon plántálások, hol 50—00 ezer fa, egye
nes sorban, a' cochenillatenyésztésre szolgál. A' déli Amerikából eszten
dőnként kivitt cochenilla árát 500,000 fontra (3 millió 700.000 táléira) 
becsülik. Hierry de Menonville, a' kormányszéknek minden segedelme 
nélkül St. Domingóba vivé ált sok veszedelmek közt a1 nopalt ''s 
ezen bogárkákat , 's mind ezen nevezetes plánta miveléséről, mind a' co
chenillával való bánásról ő adta ki a' legpontosb 's jobb útmutatásokat. 
( , , / > la. cultivation ilu nopal et de la cochenilfál") A' keletindiai társa
ság 0000 fontot (40,000 tallért) tet t fel jutalmul annak, ki a' cochenilla 
tenyésztést az angol birtokokba beviszi. A' mexicoi cochenilla (grana 

fina) legbecsesb; a' brasiliai, mellyet grana si/vestre név alatt esmérnek, 
sokkal kevesb becsű, mivel sem nem olly fényes, sem nem olly tartós. 
Mint áru suronokban vagy öszvevart száraz állatbőrökben jön a' co
chenil la, rendszerént Cadixon keresztül, a1 kereskedésbe. A. flaloghi'úl. 

C O C H I N (Charles Nicolas) rézmetsző, szül. 1688 Parisban, 21 évé
ig képírást gyakoría 's igy tetemes készülettel adta magát a' rézmetszés
re. 1731 tagja lett a' párisi academiának 's mh. 1754. Lapjain főkép kö
zépszerű nagyságú alakjai szellem, merészség, pontosság és harmónia 
által jeleskednek. F i ja , Charles Nicolas , felülmúlta. Restout Jánosnál 
tanult 's meglátogatta Olaszországot. Tag ja , azután t i toknoktörténet
irója let t a' párisi academiának ; későbben a' királyi cabinet rajzolatinak 
felvigyázójuk, udvari rajznok és rézmetsző és a' Sz. Mihály rend lovag
ja 's mh; a' Eouvreban Apr. 29. 1790. Elénk szelleme inkább az étetés
mint a1 metszésmivészethez voná. Etetett lapjai legjelesbek is. Mivei gyűj
teménye 1500 lapnál többet foglal magában ; van köztök 112 medaille
por t ra i t , mellyek a' nevezetesb franczia tudósokat és mivészeket ábrázol
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i ák ,  kik  mindnyájan  baráti  voltak.  Az  academia  emlékirásaiban  megje
lent  értekezésein  kivül  vannak  tőle  egyéb  munkák  i s ,  mellyek  érdekes 
tudósításokat  köziének  a'  mivészet  különféle  tárgyairól,  p.  o.  Jlerculnum
ról.  Czimrezei  's  előrés  végvignetti  csinosak  's  igen  kedvesek.  Eegna
gyobb  becsek  van  a'  16  franczia  tengermelléki  város  réveit  ábrázoló 
rajzainak.  Compositiója  áltáljában  dns  ,  gyengéd  és  bájos.  /. 

C O C H I N C H I N A  (ICodsinüsina),  a z a z ,  nyűg.  Cbina,  n a g y ' s belső 
Indiához  tartozótartomány  (2900  nsz.  mf.  1,300,000  lak . ) ,  most  az  anami 
császárságnak  alkotó  része,  melly  Bissacbire  szerént  Tunkin,  Cochinchi
ü a ,  Chiampa,  Cambodsa,  Laos  és  Lactho  belső  indiai  tartományokat 
(öszv.  16,700  nsz.  mf.  23  mill.  lak.)  foglalja  magában.  Cochinchina  haj
dan  Tunkinnak  provinciája  volt.  Ezen  tartományokat  a'  Chinaiak  bírtak, 
kik  azokat  egy  helytartó  által  igazgattatták.  Egy  zendülés  alkalmával 
a'  chinai  kormányozó  meggyilkoltatott ,  's  a'  Tunkiniak  magok  közül  válasz
tottak  királyt ,  k i t  a'  chinai  császár  azon  feltétel  alatt  esmért  meg  ki
rá lynak,  ha  mind  ó,  mind  pedig  az  utána  következendők  méltóságok
ban  leendő  megerősítéseket  a'  chinai  császártól  fogják  kérni.  Tunkintól 
Cochinchina  elszakadván,  tulajdon  királyt  választót  magának.  1774  zendü
lés  ütött  ki  benne,  melly  által  a'  király  méltóságát  elvesztette  's  három  test
vére i ,  a'  pártütők  fejei,  osztoztak  meg  a'  királyságon.  Ezek  közül  egy, 
kinek  része  Tunkinnal  volt  határos,  meggyőzte  a'  tunkini  k i r á ly t ,  orszá
gát  elfoglalta  's  meg  is  tartotta  kezei  közt,  ámbár  a 'chinai  császár  a'  ki

iizelett  királyt ,  a'  ki  nála  keresett  segítséget,  mint  védő  uránál ,  vissza 
akarta  is  méltóságába  helyeztetni.  Az  országától  megfosztatott! király 
fija  mindazáltal  visszafoglalta  atyja  bi r tokai t ,  1800  Cochinchinát  is 
egyesitette  ezekkel.  Elejénte  a'  chinai  császárral  iktattatá  be  magát  a' 
tunkini  királyságba;  hanem  későbben  egészen  függetlenné  tette  magát 
't  Gialong  császári  nevet  vett  fel.  A'  mostani  (1816  olta)  Miclome 
nevet  visel  's  Phuxuanban  lakik  déli  Anamban.  A'  mostani  anami  csá
szárságnak  határai  :  éjsz.  Chinának  déli  tar tományai ,  nyűg.  Siam,  dél
re  az  indiai  's  kel.  a1  chinai  tenger.  A'  Gangesen  tul  lévő  félszigetnek 
egész  keleti  partját  magában  foglalja,  a. 'h.  118° tói  a'  127°ig  's  az  éjsz. 
sz.  8tól  a'  2 3 s i g ,  '»  részszerént  nagy  folyóktól,  nevezetesen  a'  Menam
Komtól,  melly  hihetőképen  egy  a'  Kambodsa  vizével,  Öntöztetik  földje. 
Tartományai  több  hegylánczok  á l t a l ,  mellyeknek  menetele  mindazál
tal  nem  esmeretes ,  választatnak  el  egymástól.  Hegyei  igen  meredekek; 
hanem  termékeny völgyek s'  térségek  nyúlnak  el  köztök.  A'  tenger  "s  he
gyek  között  léte  mérsékli  hév  levegőjét  's  a'  climát  eggyé  teszik  a'  leg
kéllemetesebbek  közül  Asiában.  Szántó  földjei  kétszer ,  néha  háromszor 
is  teremnek  észt.  Lakosai  rist  legtöbbet  termesztenek.  Ezenkívül  vannak 
thoája,  fahéja,  igen  jó  nádméze,  bo r sa ,  gyömbére ,  parmitja,  kokus  fir
nájsz,  faggyú  és  tekfája,  melly  igen  jó  hajóknak,  festő  fája,  nemes  déli 
gyümölcse,'  rendkívül  nagy  elefántjai,  szarvoruji,  t igrisei ,  zergéji ,  nagy 
sziimu  majmai  é s ' k i g y ó j i ,  indiai  madárfészkei,  se lyme ,  különbféle 
szárnyas  álattjai,  ha la i ,  legfinomabb  a r a n y a ,  ezüstje,  r eze ,  czin
j e ,  vasa,  salétroma  'sat.  A'  lakosok  mindazonáltal  kevéssé  esmérik  a' 
bányászságot,  sőt  nem  is  esmérhetik,  mivel  meg  van  tiltva  az  nj  bányák 
keresése,  hogy  az  Európaiak  telhetetlenségét  ne  ingereljék.  Tunkinnak 
's  Cochinchinának  lakosai  arczvonásaikra,  nye lvekre ' s  szokásaikra  néz
ve  sokat  hasonlítanak  a'  dunaiakhoz,  a'  nélkül  mindazonáltal,  hogy  min
dent ,  a'  mi  külföldi,  mint  ezek,  megvetnének  ,  's  a'  pallérozotságnak 
is  ugyan  azon  lépcsőjén  ál lanak,  mellyen  a'  Chinaiak;  a1  laosi  és  chi
ampai  lakosok  ellenien  többnyire  pásztorkodó  vándoréletet  élnek.  Ama
zok  földmivelők,  érez  miveket  készítenek  ,  pamut  és  selyemfabrikájik  's 
ágyuöntő  miihelyeik  vannak,  igen  jó  hajókat  építenek  's  az  irás  és  könyv
nyomtatás  mesterségét  esmérik.  I.iteratnrájok  gazdag  erkölcsi,  játék
szini  és  fii vészi  munkákkal.  A'  kalendáriumot  egynéhány  császári  ud
varnál  lévő  tudósok  adják  ki.  Az  építés  módja ,  festés  és  muzsika 
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hasonlók  a.'  rhinaihor.  Kereskedése  jó  lábon  áll.  Saigun  nevű  kereskedő 
varosának  180.000  lak.  van.  A'  Chinaiak,  Malaiok  ,  Sundn  szigetbeliek, 
Japnujak  gyakran  meglátogatják  a'  tengerpartokat.  Ellenben  az  en» 
riipai  kereskedő  nemzetek  nem  jöhettek  vélek  öszveköttetésbe.  Az  ud
var  's  nagyok  vallása  a'  Confieiusé,  a'  köz  nép  pedig  liuddba  tudomá
nyá t  követi  némelly  változtatásokkal.  A'  pagodok  ,  mellyek  hasonlók  a' 
duna i akhoz ,  's  a'  bonzok  száma  igen  n a g y ,  mivel  mindenik  közönség
nek  tulajdon  pagodja  's  védistene  van.  A''  missionarinsok  több  százeze
reket  megtérítettek  a'  keresztény  vallásra.  Az  uralkodás  formája  ollyan 
mint  Chinában,  önkén}es  és  katonai.  A7  mandarintól  kezdve  a'  legutol
só  koldusig  bambusnád  pálcza  a'  büntető  eszköz.  A'  császárnak  4  mi
nistere  van,  kik  közönségesen  a'  császár  legközelebbi  rokonjai.  A'  biro
dalom  részeit  helytartók  igazgatják.  A'  hadi  se reg ,  melly  mintegy 
50,000  főből  á l ,  chinai  módra  van  alkotva,  hanem  több  pattantyúsai 

's  jobb  fegyverei  vannak,  m i n t a '  chinai  katonaságnak.  Ezen  fegyve
reket  az  linropaiak  vitték  be.  Tengeri  ereje  200  gályából  ál l ,  mellye
ken  20,800  hajóslegény  van,  kik  egyszersmind  tengeri  katonák.  L. 
Crawford  John : „Jourtt. of an Embassy  (1821) from tlie gnternnr generál 
of India lo ihe Courls of Siam and Cochinchina''  (Lond.1828,  4) L—ú. 

C O C H T . EA  A r c h í m  e d i s ,  vagy  i s  merítő  csiga  alatt  értődik 
'  h ydraulicában  egy  henger  körül* több  ízben  tekergődző  egyirányos 
bóségil  kŐrösleg  bezárt  's  csak  két  végén  nyitva  lévő  vízcsatorna, 
mellyet ,  a'  mint  mondják  ,  Archimedes  tatált  volna  fel  Igen  foganatos 
miiszer  a'  vizerőmivtudományban,  minthogy  a'  víznek  mélyebb  helyről 
magasabbra  való  gyorsabb  kimerítésére  használtatik.  Lehet  kettős  vagv 
hármas  i s ,  ha  két  vagy  három  csatorna  tekergődzik  egymás  mellett  a' 
a'  henger  körül.  ,4***.?. 

C O C H R A N E  (Sándor  Tamás,  lord) ,  chemiai esmereteiről  hites  lord 
Coehrane  Archibáld,  dundonaldi  gróf,  iegidősbik  fija,  bátorsága  's  sze
rencséjéről  egyiránt  jeles  hajós,  szül.  Dec.  2.  1775  's  admiral  sir  Alex. 
Forester  Cochrane  által  neveltetek  .  a'  ki  1715  Washingtont  bevette  's 
elpusztította.  Öccse,  kapitány  John  Dundas  Cochrane,  gyalog  utazott 
Franczia  és  Spanyolországon  's  Portugálián,  azután  Oroszországon  ke
resztül  egész  Kamtsatkáig  (l . „harra/üe of a pedestrianjnvrnty trovgh 
liiis.iid etc.  1820—23"  ,  London  1824)  's  1825  Colombiában  holt  meg, 
midőn  déli  Amerikát  kezdé  gyalog  bejárni.  Lord  Cochrane  a 'parlament 
tagja  volt ,  de  mivel  1814,  hogy  statuspapirosokat  haszonnal  adhassonel, 
hirt  költött  's  terjeszgetett  Napóleon  halála  felől,  azért  pelengérre,  egy 
esztendei  fogságra  's  1000  font  sterling  pénzbüntetésre  Ítéltetett,  's  mind 
a'  parlamentből ,  mind  a'  Bathréndbol  kizáratott.  A1  pelengért  elenge
dő  neki  a'  k i rá ly ;  a'  pénzbüntetést  pedig  barátjai  rakák  öszve.  Lord 
Cochrane  1818  Chile  tengeri  ereje  kormányát  vévé  a'ltal,  azután  pedig 
Brasiliaét.  1.  Pedro  császár  maranhami  marquisságra  émelé.  Mineku
tána  PortugáliaBrasiliával  békét  kötött,  kilépett  ennek  szolgalatjából,  vis
szatért  Angliába  's  görög  szolgálatba  akart  lépni  mint  admiral  1826; 
hanem  az  e'  végre  Angliában  épített  hajók  haszonvehetetlenek  lévén,  Mar
seilleben  's  Genuában  várakozott  egy  ideig  más  hajókra.  Azután  csaku
igyan  elment  Görögországba  's  áltvette  a'  tengeri  erő  vezérlését,  de  nem 
een  volt  alkalma  különös  tettekre.  Midőn  F r a n c i a o r s z á g ,  Anglia  és 

Oroszország  a'  görög  status  függetlenségét  megesmérték,  szükségtelennek 
tartván  tovább  is  Görögországban  maradni ,  letevé  méltóságát,  s  a/olta 
legnagyobb  részént  Francziaországban  él. Zi. G. 

C o c r . E S ,  1 .  H O R A T I U S . 
C o c o N  n a k  nevezik  azon  finom  szövetet ,  mellyel  magokat  a'  pha

laenák  vagy  pil lék,  minekelőtte  még  pupára  változnának  ,  beszövik.  A' 
eocon  finom  fonalkákból  á l l ,  mellyet  a'  pillék  esy  arra  szolgáló  tulaj
don  nedvből  készítenek,  's  melly  a'  levegőn  megkeményedik.  Ez  a'  fonnt 
csak  kevés  nemeknél  használható.  A'  leghasznosabbat  a'  selyembogár  ad
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Ja.  C o c o u l i i t u e k  a'  coconok  maradványa  neveaieUk,  mikor  m'ár 
nem  lehet  róla  több  selymet  lemolólálni.  Leginkább  r á t a ,  paduai  »a
lyem  *s  olasz  virágok  készítésére  használják. A. 1>.  / ' . 

C O C Y T U S ,  a'  hajdani Epirns  folyama,  melly  az  Aclieronbu  omlott. 
Mind  a'  két  folyamnak  fekete  szinü  vize  van.  A'  Coeytust  a1  görög  költők 
feketének  és  panaszoktól  harsogónak  nevezik.  Körülfolyja  a'  TurUriist 

'  's  a1  mese  szerént  az  elkárhozottak  könyhullatásiból  eredett.  Továbbá  a1 

mese  azt  is mondja,  hogy  a 'Cocytus  a'  Styxnek  fija  és  Phlegcthuunak  '» 
Menthének  atyja.  Pausanias  igy  ír  róla:  „Cichyrus  mellett  vannak  a/. Aohe
ron  tava,  az  Acheron és  Cocytus folyamai,  mellyeknek  vize  keserű.  i.loinerus 
az  én  vélekedésem  szerént  látta  ezen  vizeket  's  a'  Tar tarus  folyamainak 
azon  folyamok  neveit  a d t a ,  mellyek  Thesprotiaban  vannak. K. J. 

C O D E S  ( l e s c inq ) ,  a ' franczia  uj  törvénykönyvek.  Francziaország 
polgári  törvénykönyve,  kereskedési  törvénye,  büntető  törvénykönyve,  pol
gári  és  büntető  törvénykezési  rendje  egy  egészet  tesznek,  melly  —  ítél
jünk  bár  akar  miként  e1  munkák  általányos  becséről —  eltörüllietetlen  em
léke  marad  mindég  a'  császári  országiásnak.  Ezen  munkák  a'  kor,  a 'nem
zet  szelleméből  táoiadtak,  's  végkövei  a'  revolutiónak  ,  mert  megerősí
t ik ,  mi  annak  törekedéseiben  a1  józan  okossággal  megegyezett,  's  egy
szermind  kiküszöbölik,  mi  a'  józan  okosságboz  illőnek  korlátit  á l thág
ta.  Sziutolly  kevéssé  kerülik  ki  ezek  a'  tökéletlenség  vádjá t ,  mint  a
karmelly  más  emberi  munka ,  's  meglehet,  hogy  a'  phiiosophiának  's  a' 
törvényfejlódés  történeteinek  alaposabb  tanulása  kivált  német  tudósok
nak  just  ad  ezen  munkák  éles  olcsárlására  (I.  Savigny  , , / 'o» dem Hertif 
nnserer 7.eit zur Gesetzgcíuns;í  1810),  mindazáltal  Francziaország  e
lébbi  törvényhozási  állapotjához  hasonlítva  ezeket  még  a'  késő  maradék 
is  nagy  jótéteménynek  fogja  tekintetni ,  szintúgy,  mint  a1  Burkusok  II. 
Fridiik  törvényeit.  Keberg  í r á s a :  „1/iV'r den Code Napóleon und dex
sen Einfuhrung in Denttcklándf''  1814,  bizonyosan  nem  fogja  silány  '» 
szenvedélyes  declainatiójival  exen  érdemét  csonkitni;  ha  bár ez  a'  kérdés, 
nyert  volnae  Németország  Napóleon  törvénykönyvének  behozatása  által, 
ha  t.  i.  némelly  kormányfiak,  például  Almendingen  ,  e'  részbeli  töreke
dései  sikerűiének ?  már  most  haszontalan,  's  illyen  váratlan  változások 
után  most  csak  ugyan  máskép  is  kellene  reá  felelni  ,  mint  1SÍ0.  Fran
cziaország  törvényszerkeztetése  a'  revolutio  előtt  sziutolly  zavarban  volt, 
a'  inillyenben  Európa  nagyobb  részéét  még  most  is  láthatni.  Segédnek 
tekintetett  ugyan  áltáljában  a'  romai  törvény  s  kivált  a'  kötésekről  szó
ló  tanításokban  használtatott  is.  Hanem  a1  házastársak  vagyonjusaira, 
a'  földbirtok  modiíicatóijira,  a'  földes  mi  jusokia  'sat.  nézve  felette  kü
lönböző  törvények  voltak  az  egész  országban.  A'  germán  nemzetségek 
bevándorlása  a'  romai  törvénnyel  együtt  a'  galhiM  nemzet  jósainak  még 
addig  feninaradt  nyomát  is  el törlé ,  's  ennek  majd  tökéletesebb  majd eae
kélyebb  mértékben  kellett  megtörténni,  a'  m i n t a '  római  szerkeztelés 
a'  régi  lakosok  között  erősebb  vagy  gyengébb  gyökeret  vert,  's  a'  min.4 
ezek  magok  az  uj  urak  alatt  politioai  tekintetekot  fentartották.  Ezért 
Franoziaország  éjszakibb  részében  's  a1  Frankok  uralkodása  alatt  jab. 
ban  elnyomatott  a'  germán  rendtartás  állal  a1  romai  szerkeztetés,  mint 
az  ország  délszakihb  ,  Olaszországhoz  közelebbi  népesebb  részében \  a' 
Westgothok  és  Burgundiak  országlása  alatt.  Itt  tehát  mindég  maradt  fen 
valami  a'  romai  városi  és  törvényszéki  szei keztetésből;  a'  romai  törvény, 
kivált  a'mint  II.  Theodosius  öszvegyüjtölt  rendeléseiben  foglaltatott,  nagy 
tekintetben  állolt,  főkép  a'  házastársak  vagyoni  jusaira  nézve.  Azon  tar
tományokat,  mellyekbsn  a'  romai  törvény  ekként  divatban  maradt, Pávi
án droit écrii ,  irott  törvényi  tartományoknak  ,  nevezték.  Az  egyes 
helyek,  báró  és  grófságok  különbféle  szokásbeli  törvényei ,  mellyek 
Franciaországban  divatban  voltak, '*  a'  romai  törvényű  tartományok
ban  is  találtattak,  azon  Ülőben  támadtak,  midőn  á,1  közönséges  statushar
liloui  az  adománybirtokosa!;  Céklefens.égéb<n  eltmyésftdtt,  minden  bá
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lóság  's  minden  város  független  egészet  t e t t ,  's  a'  király  nem  volt  mái, 
mint  egyike  Francziaország  nagyadománybirtokos  fejedelmeinek  (illye
iiek  voltak  :  Normandia ,  Aquitania,  Burgund  és  Bretagne  herczegéj, 
Champagne,  Flandria,  Provence  'sat.  grófjai),  saját  fejedelemse'gében  pe
dig  alig  valamivel  több,  mint  első  a'  bárok  kö/.t.  Mind  ezen  osztályok
ban  a'  régi  szabad  községi  szerkeztetésnek  a'  biiró  birtorlásai  elleni  küz
déséből,  mellyben  végre  az  első  egészen  elenyészett ,  egy  tulajdon  tör
vényrendszer  fejlődött  k i ,  mellynek  sajátságai,  nem  annyira  valamelly 
belső  's  a'  nép  kivánatiban  és  szellemében  alapuló  szükségből,  mint 
véletlen  környülményekből  's  esetekből  származtak.  Mindazáltal  nagyobb 
becset  kell  tulajdonítani  a'  tartományok  avagy  hajdani  országos  fejede
lemségek  törvény  rendszerének,  mert  ez  résznyire  a'  fejedelem  és  a' 
rendek  egyenes  törvényhozásán  alapul  ;  's  e'  részben  főhelyet  érdemel
nek  Normandia  törvényei ,  mert  *zek,  legalább  az  adományjusra  's 
áltáljában  a1  földbirtok  viszonyaira  nézve  alapja  lettek  az  egész  angol  jus 
nak.  (Ifouard ^.Trailé sur les coutumes anglo nurmandes",  Dieppe 
1778,  4.  k.  4.  rét.)  Ugyanis  I.  Wilhelm  az  ő  normandiai  adománybir
tokjusát  Angliában  is  divatba  hozta  ;  ezen  adománybirtokjusi  viszo
nyokra  volt  az  ő  egész  status  és  törvényszerkeztetése  épitve,  's  még  a' 
franczia  nyelv  is  száz  időkig  megmaradt  Anglia  cancellariájiban  's  tör
vényszékeiben.  Sőt  még  még  ma  is  szokásban  vannak  a'  parlamentben 
némeily  franczia  formulák.  Normandia  törvényei  után  legfontosabbak  vol
tak  Paris  városa  's  grófsága  szokásai  és  statútumai,  mert  sok  másoknak 
szolgáltak  mustrául,  'a  a'  párisi  parlament  kerületében  ne.TiinemüIeg  se
gédtörvényforrásnak  tekintettek.  Némellyek  ezen  részes  törvények  kö
zül  már  korán  kidolgoztattak  's  írásba  szedettek.  Ide  tar toznak: FAab
li.sse.ment de St. Loui.i,  a'  királyi  báróságokban  divatban  volt  's  IX. 
Lajos  által  megjavított  törvény,  és  Desfontaines  Péter  tanácsai  a'  13ik 
századból  ;  a1  városok  a'  városi  jussal  egyittt  gyakran  saját  városi  tör
vényeket  is  kaptak  (I.  ennek  példájit  a1  királyi  re'ndelések  nagy  gyűj
teményében,  mellyet  Laurieré  kezdett  1723).  Azonban  ezen  külön  tör
vények  legnagyobb  része  csak  a'  lakosok  és  birák  emlékezetében  élt,  's 
ezért  nagyon  bizonytalan  volt  alkalmaztatások,  Erre  nézve  ,  midőn  VII. 
Károly  az  Angolokat  a'  franczia  földről  e lűz te ,  megparancsoltatott  az 
1  153  iki  országgyűlésen,  hogy  minden  szokásbeli  törvények  írásba  sze
detvén,  bizonyossággá  tétessenek.  Legelsőben  a1  lakosokat  hallgatták  ki 
tizenként  —vagy  per  turbán)  —  a'  divatban  lévő  törvény  felől,  mig  ele
gendő  bizonyságra  nem  jutottak;  ezen  törvények  azután  törvénytudósok 
által  rendbe  szedetvén  's  a'  statustanácsban  megvizsgáltatván,  a'  király 
által  megerősíttettek.  Ez  a'  munka  100  esztendőnél  tovább  tar tot t  's 
egynéhány  száz  ilTyen  megerősített  külön  törvényeket  és  statútumokat 
szolgáltatott,  mellyeknek  legtökéletesebb  gyűjteményét  Bourdot  de Biche
bourg  szedte  öszve (,.Co7itumier général"  Paris  1724  8,  köt.  fol.,  négy 
száznál  több  van  benne).  Ezen  rendkívül  sok  külön  törvények  mellett  a1 

közönséges  országos  törvényhozás  sem  volt  munkátlan  ;  a'  két  első  or
szágló  ház  capitnlariákat  adott  a'  nemzet  megegyezésével.  Hanem  a1 

harmadik  országló  ház,  mint  már  ér intetet t ,  az  adománybirtokosak  fék
telensége  idejében  nem  csak  az  ország  nagy  vasallusainak  's  herczegei
nek  kénytelenittetett  tökéletes  függetlenséget  's  fejedelmi  felsőséget  en
gedni (p<iys ltors Póhíiisnnct du Itoí) ,  hanem  még  az  ő  saját  fejedelem
ségében  fez  az  ország  ellenében  a'  király  tartományának  neveztetek)  ki
sebb  bárók  is  nem  sokkal  csekélyebb  önlétezéssel  uralkodtak  alattvalóji
kon.  A'  királyok  törvényadó  hatalma  tehát  elejénte  csak  a1  városi  jusok 
kiosztásában  mutatkozhatott  munkásnak  ,  mi  által  a'  bárók  hatalma  nem 
Csak  a'  polgárok  ,  hanem  a1  korona  hasznára  is  korlátok  közé  szorítta
tott.  De  II.  Filep.  Auguszttól  fogra  (1180—1223)  a z a z  okfő  lett  uralko
dó  ,  hogy  a1  király  a'  birtokos  nélkül  való  országos  adományokat  saját 
örökös  tartományával  ,  mint  tulajdonképeni  koronatartománnyal  egybe
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kapcsolhatja,  '»  a*  legelső  szerztonény  Normandia  herozegflége  volt.  Eíí 
által  a1  király  nagyobb  külső  hatalomra  kapott,  mellyel  IX.  Lajos  (1226 
—70)  okossága  's  személyes  nagy  tekintetű  annyira  nevelt,  hogy  a'  ki
rály  részint  hárójival  ,  részént  e/.ek  nélkül  is  újra  tehetett  ss  végre  is 
hajtathatott  közönséges  rendeléseket,  mellyekuek  akar  a'  rendek  meg
egyezésével  végeztettek,  akar  pedig  csupa  királyi  hatalomból  származ
tak  ,  ordonnance  volt  a'  nevek.  Azonban  ezek  is  csak  a'  király  örökös 
tartományaiban  birfak  erővel;  az  ország  nagy  fejedelmei  hasonló  tör
vényadó  hatalmat  gyakorlottak  az  ók  birtokaiban.  Csak  akkor  terjedt ki 
az  ordonnanceok  törvényes  ereje  az  egész  országra,  midőn  egynéhány  ap
ró  fejedelmi  birtokon,  a1  dombesi,  orangei,  bouilloni  fejedelemségen  's 
az  avignoni  és  venaissini  grófságon  kívül ,  az  egész  ország  egyesítve  volt 
a1  koronával;  a'  minek  eszközlésére  Vili .  Károly  egybekelése  a1  bretag
nei  herczeg  öröklő  leányával  utolsó  lépés  volt.  De  egyszersmind  azon 
korlátlansághoz  is  közelgetett  a'  királyi  hatalom,  nieljy  ltichelieu  alatt  a' 
nagyok  tökéletes  elnyomása  által  előre  készí t tetet t ,  XIV.  Lajos  alatt tö
kéletességre  vitetett  's  visszaéléseivel  XVI.  Lajos  alatt  a'  revolurióf 
okozta.  Az  ezen  korbeli  ordonnanceok  közt  vannak  egynéhány  je lesek,  a' 
törvényszéki  szerkeztetés  és  törvénykezési  rendről,  mellyben  akkor  Fran
cziaország  egész  Kuropát  megelőzte;  a'  többiek  sok  helybeli  tárgyat  il
letnek  's  az  egyház  viszonyát  o'  statushoz.  Amazokhoz  tartoznak  az  1446 
és  1453ki  ordonnanceok  's  az  1539kiek,  mellyek  V.  Károly  németor
szági  büntető  rendjére! majdnem  egy  időben  állították  az  írásbeli  perleke
dést  az  eddigi  rendetlen  és  l á rmás ,  's  minden  uradalomban  különböző 
perlekedési  rend  helyébe.  Szerzőjök  cancellar  l 'oyet  Guillaume  volt,  a1 

kiről  Guillelmtne  nevet  is  kaptak.  Torábbá  az  orleansi  ord.  1560,  melly 
közönséges  országos  perrendet  foglal  magában;  a1  bloisi  ord.  1579'sat. 
Eseti  rendelések  sem  egyenként ,  sem  öszvegyüjtve  nem  viseltek  Code 
nevet.  Az  ordonanceok  elébbi  tökéletlen  gyűjteményei  (rendszerbe  szed
ve  Fontanon  adá  ki  legelsőben;  azután  1011  4.  fol.  köt.; chronologiai  rend 
ben  kiadá  Neron  és  Girard  1620,  4.  fol.  köt.)  haszontalanná  tétettek  az 
ál ta l ,  mellyet  cancellar  Pontechnrtrain  készített,  "s  mellynek  első  köte
te  Lauriere  figyelése  alatt  jelent  meg,  folytatása  pedig  Seconissp,  Ville
vault,  Breqillgny,  Camus  és  l'astoret  által  adatott  ki  (18.  fol.  köt.  1816). 
Hzen  gyűjtemény  I.  Ferencz  országlásával  fejeztetik  be.  III.  Henrik  az 
előtte  kiadatott  királyi  rendelések  rendbeszedetését  a'  bites  15i  issonra 
bizta  ,  a'  ki  azokat Code Henry  vagy fíasiliques  név  alatt  ki  is  adta,  a1 

nélkül  mindazáltal ,  hogy  az  törvényes  tekintetet  nyert  volna.  XIII.  La
jos  alatt  1029  világos  rendelést  kék í t e t t  cancellar  Marillac  Mihály  a' 
törvénykezés  módjáról  's  a'  rendek  eg3éb  panasziról  461  czikkelybeu; 
de  minthogy  a1  jegyző  káhyvekbe  beiktatva  nem  volt,  az  itélő  székek  ál
tal  soha  sem  tekintetett  törvénynek.  Kz Code Marillac  vagy Code Mi
ehaittnak  neveztetett;  's  későbben  valami  meghatározott  időszakbeli  ren
delések  privát  gyűjteményeinek  töbször  adtak  Code  nevet  (p.  o.  Code 
l.ouis  XV. ,  Chaussepierretől,  melly  az  1722—40ki  rendeléseket  fnglal
jn  magában,  XII.  köt.  I2ed  r é t . ) ,  valamint  egyes  tárgyról  gyűjtőitek
nek  is (Code noir; Code de» curc's,  Paris  1780,  4  köt.  12ed  rét; Code 
prtial V  Averditól  1777,  12  'sat.);  de  minden  törvényes  *«dentés  nélkül. 
XIV.  Lajos  országlása  törvényhozási  munkássággal  is  niegkülönbözteté 
niig.ít.  Kiterjedő  rendelések  vagy  inkább  valódi  törvénykönyvek  je
lentek meg  alatta  a'  polgári  perlekedésről  (1067),  a1  büntető  perről  (1670), 
a"  kereskedési  törvényről  (1673),  az  erdei  tőrvényről  (1669) ,  a'  tengeri 
erőről  (I0S1)  's  az  egyházi  törvényhatóságról  (169")).  XV.  Lajos  leg
fontosabb  rendejései  az  ajándékozást  (1731),  végintézeteket  (1735)  és 
siihstitutiőkat  (1717)  illették.  A'  törvényadás  ezen  állapotja  mellett  a' 
törvény  nagy  különbözése  szintolly  terhes  volt  a'  polgári  életben,  mint 
ellenkező  a'  józan  okossággal.  Csekély  népesmeretet  árul  el  ,  a'  ki  azt 
g ind i l j a ,  hogy  a'  törvény  azoiKkülönbfélesége  nem  okozott  nagy  káró
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Kot.  Nem  csak  gátolja  az  a'  törvénytudománynak  magában  való  kifejlő
dését ,  véletlen  egyes  esetekkel  kénytelenitvén  (az  foglalatoskodni  a' 
hel jet t ,  hogy  a'  közönséges  törvény  vezérokfejeire  támaszkodhatnék  min
dég  ,  mi  által  a'  romai  olly  tökéletessé  le t t ;  hanem  felette  ártalmas  gát . 
lása  is  a'  kereskedésnek,  's  bizonytalanság  és  veszteség  forrása  azokra 
n é z r e ,  a'  kik  más  helyek  és  tartományok  lakosival  viszonyban  állnak,  tí
zért  volt  azon  400  külön  törvénynek  egyesítése  egy  polgári  törvénykönyv
ben  egyike  a  nemzet  legközönségesebb  kivánatinak  ,  's  Napóleon  sem
mivel  sém  gondolta  a'  nép  kedvezését  jobban  megnyerhetni,  mint  ha  a' 
békéhez  's  az  egyházi  viszonyok  helyreállításához  (1801)  ezen  plánum 
végrehajtását  is  raga iz t ja ,  mit  a1  revolutio  alatt  hasztalan  próbálgattak. 
KI  lévén  már  törölve  egy  némelly  törvényes  intézetek,  mint  a'  földes 
mi  jusok ,  famíliái  hdeicommissumok  's  az  adomány  birtokok  oszthatat
lansága,  ez  által  nagyon  megkönyebbittetett  a'  polgári  törvénykönyv  ké
szí tése ,  de  egyszersmind  szükségessé  is  lett,  mint  az  már  az  1791ki 
constitutióban  megesmertetett,  noha  az  akkori  követ,  utóbb  második  con
sul  's  országos  cancellar,  Cambacérés,  háromrendbeli  munkája  helyben
hagyást  nem  talált.  A1  polgári  törvénykönyv  igen  nagy  gonddal  készült, 
annyira ,  hogyannak  hijányit  egyáltalján  a'  franczia  törvénytudomány 
akkori  állapotja  következésének  keli  tekinteni.  A'  restauratio  sem  tett 
rajta  semmi  nevezetes  változást.  Készíttetett  ugyan  egy  uj  hivatalos  ki
adása {.^Eattelin des loisic,  V l l ,  ser.  II.  109 . ) ,  de  abban  csak  azon 
kifejezések  vannak  megváltoztatva,  mellyek  Napóleonra  's  a'  császári 
szerkeztetésre  vonatkoznak,  valamint  Napóleon  is  tétetett  vele  hasonló 
változtatást  a'  császári  méltóság  felvételekor.  Csak  egyetlenegy  pontban 
változtattatott  meg  eddig  a'  polgári  törvényadás  ;  eltöröltetett  ugyan  is 
a'  házassági  elválás,  nielly  a'  catholica  hit  tanításának  ellenére  a'  rev#
lutio  alatt  egészen  szabad  volt  ,  Napóleon  idejében  pedig  némelly  kor
látok  közé  szoríttatott;  Nem  tekintvén  az  egyházi  rendeléseket,  mellyek 
nem  minden  Francziát  köteleznek,  ha  csupán  erkölcsi  álláspontból  te
kintjük  a'  dolgot,  bizonyosan  nem  találjuk  kétesnek,  hogy  a'  házasság 
szentsége  's  erkölcsi  méltósága  jobban  fentartatik  az  á l t a l ,  ha  a'  há
zassági  kötél  felbontathatóvá  t é t e t ik ,  a'  könnyelműségnek  pedig  és  in
dulatosságnak  késleltető  és  terhelő  formák  vettetnek  elejébe,  mint  ha 
a'  kötél  felbonthatatlansága  a 'házastársak  idegenkedését  még  inkább  ne
veli  's  a'  házasságnak  csak  színét ,  nem  pedig  lelkét  tartja  fen  közöt
tök.  Azonban  már  ez  iránt  is  nyújtatott  be  javalat  a'  követek  kamará
jához  's  az  elválást  megengedő  törvény  visszaállíttatott. 

A'  polgári  törvénykönyv  után  főképen  a'  büntető  perlekedési  rend 
szülöttje  a'  kornak.  Az  1670ki  büntető  törvényrend  szerfeletti  kemény
sége  (a1  benne  előforduló  kétszeri  kinzás, queslion préparatoire,  a 'va l 
lás  kisajtolására,  's  a'  vesztés  előtt  a'  talán  volt  bűntársak  kitudására 
a' queslion préulahle)  még  inkább  pedig  azon  mód  által,  mellyel  a1  tör
vényszékek  mind  ezeket  végreha j to t ták ,  közönséges  utálatot  vont  magá
ra.  A'  felsőbb  törvényszékek  uralkodásvágya  ,  melly  nem  csupán  a'  bi
lói  hatalom  függetlenségére,  hanem  egyszersmind  poJiticai  befolyásra  is 
volt  intézve,  továbbá  a'  birói  csalhatatlanság  kevély  hiedelme  's  a1  czé
h'i  lélek,  melly  felső  és  alsó  törvényszékeket  egyesített,  a 'megtörtént  hibák 
elfedésére  's  mentegetésére  törekedni ,  öszvekötve  ezen  tanítással,  hogy 
elitélésre  önvallás  nem  szükséges,  hanem  tanuk  is  elegendők  (mellynek 
kiküszöbölése  az  1532ki német büntető  perrend  legjelesebb  érdemét  teszi), 
gzámtalan  visszaéléseket  "s  felháborító  eseteket  vontak  magok  után,  (így 
ártatlanul  végeztettek  ki  Lehrun,  Langlade  ,  Calas ,  Sirvven  ,  Montbail
11,  L a b a r r e ,  Lally  és  többek),  lígyik  részről  Beccaria  és  Voltaire, 
a1  másikról  pedig  az  angol  büntető  förvényszerkeztetés  példája  's  Mon
tesquieu  és  tanítványainak  magasztalása]  munkálódtak.  Ennél  fogva  a' 
Uinzás  eltörlése  's  a 'büntető  törvényszékek  és  perlekedés  tökéletes  meg
változtatása  egy  volt  a'  revolutio  legelső  czélzásai  közül.  A'  törvény
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székek  angol  módra  állíttattak  fel,  esküdtek  hozataliak  bo  's  a'  bttnte
tii  perlekedési  rend  (Sept.  2 9 ,  1791),  mellyre  Oct.  0káii  bilntető  tör
vénykönyv,  Oct.  21kén  pedig  tökéletes  utasítás  következett  az  iránt, 
miként  kelljen  az  előforduló  vétkes  eseteket  megvizsgálni  's  elintézni, 
azon  munkák  közé  tar tozot t ,  mellyekkel  az  első  nemzeti  gyűlés QAssem
ilée nationale cúmtiluauit)  munkálódását  befejezte.  Noha  változtatta
tott  ezen  valami  a'  büntető  törvénykezésről  szóló  későbbi  törvényekben, 
a' Code dus délit* et des peinesben,  melly  Oct.  25.  1795  adatott  ki  's 
más  egyes  rendelésekben  (I.  Dupin „Lois criminelles extrailes de la cbl
leelion du Louvre et du bulletin des lóin''  Paris  1821)  azért  még  is  vál
tozatlanul  maradt  annak  alapja  ,  szóbeli  előterjesztés  és  védelmezés  az 
Írásba  foglalt  vizsgálat  u t á n ,  's  az  esküdtek  í té lése ,  's  még  Napóleon 
büntető  perlekedési  rendjében,  a' Code d' inslruclion criminellehen  (Nov. 
27.  180831  is  fentartatott.  Azonban  még  mindég  kevéssé  elégedtek  meg 
a'  Francziák  a'  tőrvényadás  ezen  részével ,  's  kiváltképen  azt  a1  kivetőt 
találták  benne,  hogy  az  országlás  tisztviselőjinek  igen  nagy  befolyást en
ged  az  esküdtek  választásába •, ugyan azért meg is vizsgálta 's megtette 
benne a' szükséges változtatásokat az 1S31IÚ kamara. A' franczia bün
tető perlekedési rend ellen intézett számos írások közül némellyek igen 
jelesek, p. o. Bérengeré „De la justice criminelle en Francé'' Paris 
1818; ünpiné „Oiservutions sur plusieurs points importans de miire 
législation criminelle" Paris 1821. A' franczia nemzet nagyobb köze
lítést kíván az angol törvényhez , noha az ujabb időkben ez is nevezetes 
ellenkezőkre talált.—•' A'tulajdonképeni büntető törvénkőnyv „Code pé
nal", melly Febr. 22. 1S10 adatott k i , uj kidolgozása az 1791ki Oct. 
8kán kiadatottnak 's a1 „Code des délits et des peines"nek, melly Oct. 
25. 1795 bocsáttatott közre. A' revolutio előtt nem volt Francziaor
szágban büntető törvénykönyv, hanem csak egyes rendelések állottak 
fen 's a1 romai törvényekre épített theoria , a' m e l l y , egynehány pont
ban lágyítva, még az uj törvénykönyveknek is alapjok. Ezen büntető 
törvényadás ellen is több kárhoztatok állattak fel (Bavoux „Legons pré
liininaires sur le Code pénalil Paris 1821). 

A' polgári törvénykezési rend (Code de procédure" Apr. 24kéról 
1800) nem egyéb az 1067ki törvénykezési rend uj szerkeztetésénél 
's ugyan azon alapokon épült. A' vád , felelet, szóváltás 's a' tettbeli 
perpontok egész megállapítása az ügyvédek közt a' törvényszék beié
szólása 's vezérlése nélkül történik meg; az oklevelekkel való bizonyí
tás regula; kiegyenlittetik azonban a' per illyen forma viteléből szárma
zó tökéletlenség az á l l a l , hogy a' per minden helyezetében szabad az; 
ellenfélnek a' fenforgó tettbeli kö.rnyüinie'nyeki'ől hitletétel gyanánt szol
gáló meghatározott kinyilatkoztatást kivivánni [interrogation sur faits 
et articlet) ; a' felek utolsó előterjesztése az egybegyűlt törvényszék előtt 
's élő szóval tör ténik , melly után rendszerént ítélet hozatik. Itt tehát 
ugyan azok az alapok, mellyéken a' törvénykezési rend régibb idők
ben 's kivált 1654 előtt Németországban is a lapul t , mig itt a' törvény
székeknek kötelességévé tétetek a' vádat 's az erre adott feleletet meg
vizsgálni, az, utolsó szóbeli előterjesztés helyébe pedig Írásbeli á l l í t ta tot t . 
Ollyan szörnyű nagy hiba vol té az utolsó, hogy ezért az elébbinek hasz
nát is fel kellett áldozni, ez iránt a1 tudatlanok véleménye elébb jöt t tisz
tára , mint a1 dologhoz értők Ítélete. 

A1 „Ccrfe du commerce''', melly Sept. 20 és 21kén 1807 adoto t tk i , 
uj kidolgozása a'fenérintett rendeléseknek, mellyek a' kereskedés és ha
józás tárgyában 1073 és 1681 bocsáttattak közre. — Ez az öt törvény
könyv sok cQmmentatoi ra s kiadóra talált. Történeti alapon nyugosznaK 
mindnyájan, noha a' közönségesre '$ a' csupa véletlennek eltávoztatására 
czélzó tülekedés, legalább a' Code civilben, egészen szembetűnő. En
nél fosva ezen munkák tudományos magyaráz,ására okvetetlenül szükség 
mind Francziaország légi törvényeit, mind származások történetének ma
terialéjit, a' tövényszékek és a1 trihunat javalatit, a' statustanácsbeli fej
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tegetéseket  Js  a'  törvényhozó  test  gyűléseiben  tartatott  előterjesztéseket 
tudni.  A'  materiálék  legnagyobb  része  le  van  nyomva.  A'  hivatalos  ki
adáson  kiviil  mindaz  egyes  részeknek,  mind  az  öt  codenak  ősziesen  több 
kiadása  van,  mellyek  közül  kettő  kiváltképen  érdemes  a'feljegyeztetés
r e ,  mert  hasznos  j egyze teke t ' s  toldalékokat  is  foglalnak  magokban,  ne
vezetesen  : „Les cinq Codes annolég par  S í ' re^"(1818,  5  köt.  4.)  's 
mint  kézi  k iadás : „Wlanuel du droit francai* contenant la charte con
stitutiunnelle et les cinq Codes ele^par Pailliet"  (Par is ,  5.  kiad.  1821). 
A'  franczia  törvény  történetét  kidolgozták  Pleury  (Heineccios „Hisl.ju
ris rontani"  kiadásában)  és  Bemardi  („De V origine et des progrés de 
lalégislation francai se" ,  Paris  1816).  Zs. Q. 

C O D E X ,  így  hittak  a'  régiek  a1  héj  alatt  lévő  fát.  A'  papiros  fel
találtatása  előtt  viasszal  bevont  fatáblákra  irtak,  könyvformára  rakgatták 
öszve  azokat  \s  codexnek  nevezték,  Ezt a' szót,  midőn  papiroson  kezdenek  Ír
n i ,  is  megtartották  's  azzal  jelelének  minden  nagy  könyvet.  E'  volt  je
lesebb  munkáknak,  vagy  áltáljában  költők,  historicusok,  pliilosopbusok 
'sat.  mi veinek  a'  nevek,  mellyeket  azután  eltettek  — Codices manuscri
pti.  (L.  K É Z I R A T O K . ) —  Országtörvények  gyűjteményét  szinte  Codexnek 
nevezték  és  mellé  rekesztek  az  országló  nevét,  ki  alatt  a'  benne  foglalt 
törvények  hozattak. 

C o D i e i r . r . n s ,  végintézeti  toldalék,  kevesbbé  innepies  ,  de  még  is 
törvényes  kinyilatkoztatása  a1  végakaratnak  az  i rán t ,  a'  mit  valaki  va
gyonja  kisebb  részével  holta  után  tetetni  kivan.  Rrejére  megkívántatik, 
hogy  három  törvény  rendelte  tulajdonságokkal  bi'ró  's  együtt  jelen  lévő 
tanú  előtt  történjék;  de  ha  az  intéző  tudatlanságból  vagy  gyengeségből 
nevét  aláírni  nem  tudná,  ennek  megtételére  a'  negyedik  tanó  szükséges, 
ki  tartozik  ^érinteni,  hogy  az  intézőnek  nevét  ugyan  annak  felszólítására ir
ta  alá.  A'  Jászok  és  Kunok  két  tanú  előtt  készítik  intézeti  toldalékai
k a t ,  hanem  a'  tanúk  az  illető  törvényhatóságot  15  nap  múlva  tartoznak 
e'  felől  tudósi'tni.  Wlivel  az  intézeti  toldalék  csak  a'  vagyon  kisebb  ra
széről  szólhat :  nagyon  természetes  hogy  több  illy  toldalék  is  megállhat 
egymás  mellet t ,  's  ha  végintézet  is  van  t éve ,  ezt  sem  rontja  meg  okve
tetlenül.  De  a'  mennyiben  a'  végintézeti  toldalékok  egymással  's  a'  vég
intézettel  ellenkeznek,  annyiban  megrontják  az  utóbbiak  az  elsőket.  Kül 
földön  lévő  hazánkfija  az  ottani  szokás  szerént  teszi  végintézeti  toldalékát.  A' 
véffintézeti  toldalék  egészen  elenyészik  ,  ha  a1  törvényrendelte  külsófor
mák  közül  valamellyik  nélkül  szűkölködik;  ha  pedik  ollyan  tárgyról  szól, 
a'  miről  az  intézőnek  vagy  egészen  vagy  résznyire  nem  volt  szabadsága 
intézetet  t enn i ,  egészen  vagy  résznyire  leszen  erőtelen.  Sikeretlen  ma
rad  a'  végintézeti  toldalék  még  akkor  is ,  midőn  azt  az  intéző  halála  előtt 
visszavette;  midőn  a'  tá rgy,  mellyről  szól,  vagy  elveszett,  vagy  az  intéző 
által  el idegenit tetet t ;  's  midőn  végre  az  örökös  által  el  nem  fogadtatik, 
a'  mi  akkor  szokott  történni  ,  midőn  semmi  haszon  sincs  vele  öszvekötve. 
L.  az  1715ki  27dik  törvényczikkelyt. Zs. G. 

C O D R U S ,  Athene  utolsó  királya  10(10  K.  e.  Az  Athenebeliek  hábo
rút  viseltek  a1  Lacedaemoniakkal,  's  azt  nyilatkoztatá  az  oraculnm  ,  hogy 
azon  fél  győzend,  mellynek  királya  elesik.  Codrus  hazájának  áldozta  fel 
é le té t ;  pórköntöst  ölte  fel  t.  i.  's  vakmerő  czivakodásokba  bncsátkozék  a' 
Lacedemoniakkal  's  megöletett. 

C O K F K I C I R . N S  a1  hetüszámvetésben  azon  czifra,  melly  a1  betű ál
tal  jelelt  mennyiség  elejébe  téve,  azt  j e len t i ,  hányszor  van  az  önmagá
hoz  adva.  P  o.  4a  annyi  mint  a  f»  a  f  a  f  a.  Határozatlan  coé'fií
cienseket  fa1  felsőbb  mathesis  körében)  szinte  betűk  által  jelelhetni. 

C O R H O R V  (Menno,  báró),  hires  hollandi  ingenieur ,  született  1641 
ben  Leuwarden  vidéken  Prieslandban.  Atyja ,  jeles  katonatiszt,  belé  cse
pegtette  kis  korában  a 'katonai  tudományok  szeretetét,  mellyeket  nem  so
kára  alaposan  meg  is  tanult,  Már  Ki  esztendős  korában  mint  kapitány  lé
pett  szolgálatba.  Maestrieht  körülszálásáiia!  1673  's  a'  Senefnél  ,  Kas
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jelnél,  St.  Denisnél  .és  Feuiusnál  r e r t  réres  csatákban  dicséretesen meg
különböztette  magá t  Gyorsan  egér/.1  [ohersterig  haladott.  Minthogy 
a/.(inban  a'  megígért  ezeredet  meg  nem  kapta ,  Louvoisval  alkudozott, 
iiogy  franczia  sjtolgálaUia  állhasson.  De  az  oraniai  herczeg  feleségét  's 
nyolc/,  gyermekét  kezeseknek  tartóztatta  le  's  ez  által  őt  viszszaté
résre  kényszel itette  él  érdemeinek  megesniérése  által  lekötelezte.  Az 
l(>80ki  bábomban  Franc/.iaors/.ág  ellen  njra  megkülönböztette  magát. 
Érdeklő  vala,  mint  védelmezte  a'Willielm  nevi'i  erősséget,  mellyet  maga 
épí tet t ,  Vauban  ellen.  Mind  a'  kettő  kifejté  egész  lelki  tehetségét ,  mert 
az  ellenek  érdemesek  valamik  egyik  a'  másikára.  Végre  Coehorn 
megsebesíttetett  's  csak  150  legénye  maradt  védelmezésre:  akkor  által 
adá  az  erősséget  Június  26kán  10Ö2.  1702ben  mint  generalhadnagy  beü
tött  Flandriába  's  megsemmisítette  a'  franczia  lineákat  Sz.  Donátnál. 
Ugyan  azon  esztendőben  kiadta  J.euvvardenben  az  nj  erősitő  mesterség 
theoriáját.  Az  17()3ki  táborozásban  még  több  körülszálásokat  vitt  vég
be  's  Május  14kén  három  napi  ráiobanás  után  Bonnt  vette  meg.  A'  kö
vetkező  esztendőben  Marlborough  hivá  meg  ót  Haagba  a'  további  mtin
kálódások  iránt  tanácskozni.  Ő  teljesítette  e1  meghívást ,  de  otían  Mar
tius  17kén  1704  megholt.  Coehorn  régi  becsületes  gondolkozású  's  er
kölcsű  férjfi  volt.  Az  ő  érdemei  az  erősitő  mesterségre  nézve  fényesek 
s  megesmértek.  O  majdnem  minden  hollandi  várat  megerősített.  Bergen

np  Zoonit  a 'maga  remek  munkájának  tartotta.  A '  h o l l a n d i  V a u b a n 
mellékneve  ruháztatot  reá.  Azonban  az  ő  's  Vauban  systemája  egészen 
különböznek.  Vauban  maneuverekkel  munkálódott  's  kiszámolta  a'  pat
tantyuk  's  emberek  használását ,  mind  a'  kettőt  kímélte  's  elfárasz
tá  és  eldarabolta  ellensége  erejét;  Coehorn  öszvezuzott  a'  pattantyuk  's 
emberek  massája  á l ta l ,  mind  a'  kettőt  feláldozta  a1  sebes  's  alkalmas 
munkálatnak.  Vauban  mnnkálatjai  számoláson  épültek,  mellyeknek  min
denkor  urai  vagyunk  ;  Coehorn  a'  magáét  hatalomra  alapí tot ta ,  mellyel 
a'  harczoló  nem  mindenkor  parancsolhat.  Még i s  az  ő  systemája  n a j y  's 
gazdag példánya  maradt  az  erősitő  's  körülszáló mesterségnek,  's  azon  alap
r a ,  mellyet  ő  letett,  már  több  becses  épület  állitatott  fel.  Vannak  a1  kik 
Coehornt  magyar  atyától  származottnak  tartják  's  Kőszarvinak  nevelik. 

C o K  r,  r n ,\ T u s,  1.  N ő TRLI IKJ íí n. 

Co  K T. K  ST  i sv  s  o  K.  R'  szerzet  esek,  kik  a'  13  század'közepe  táján 
Olaszországban  eredtek  's  elsőben  Sz.  Damian  remetéjinek  hivat tak;  mi
nekutána  alapítójok  V.  Coelestin  neve  alatt  a1  romai  székre  emeltetett , 
nyerek  jelen  elnevezéseket.  Sinórmértékül  Sz.  Benedek  reguláját  verek 
fel,  fejér  öltözetet  fekete  csnklyára)  's  srapularéval  viselének  's  csupán 
elmélkedő  életnek  szentelek  magokat.  A'  18  század  elején  Italiában  96, 
Francziaországban  21  monostorra  voltak  szor í tva ,  's  úgy  látszik  ,  aa 
ujabb  időkben  még  inkább  megfogytak, B. V

C O K N O B I T A ,  I.  A N A C H O R E T A  és  K u B T U f l l l O K . 
CoHAESionak  (Öszvefüggésnek)  neveztetik  a'  magáhozvonásnak 

(attractiónak)  közönséges  jelenete  azon  különös  esetben,  ha  ugjTan  azon 
testnek  egymással  érintésben  lévő  részei  ugy  öszve  vannak  köttetve, 
hogy  azoknak  elválasztására  külső  erő  szükséges.  A'  részeknek  erősb  vagy 
csekélyebb  öszvefnggése  szerént  kemény  és  puha  testeket  különbözte
tünk  meg.  Ezen  cohaesiónak  okai  egy  a'  physicusok  állal  még  mind  ed
dig  ki  nem  fejtett  probléma.  Azonban  minden  eddig  a'  cohaesin  tünemé
nyével  tett  próbatételekből  és  tapasztalatokból  az  az  alaptétel  látszik  ki
jőni :  hogy  a z  ö s z v e f i i g g é s  a n n á l  e r ő s e b b ,  m e n n é l  t ö b 
b e k  az  é r i n t é s  p o n t j a i .  Ez  legalább  az  eset  két  különbféle  test
n é l ,  mellyek  egymást  sima  felületekkel  érintik.  í ey  p.  o.  két  izmos, 
körülbelől  két  linea  áltmérőjü  henger  olly  erősen  öszvefiigg  egymással^ 
ha  állapjukat  simára  köszörülik  's  néminemű  fordítással  egymáshoz 
nyomják,  bogy  húsz ' s  több  font  kívántatik  azoknak  egymástól  elválasz
tására.  Még  erősbbé  tétetik  a'  részek  öszvefüggése,  ha  allapjok  közé 

i 
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valami  folyós  substantlát  tesznek,  melly  a'  még  daraboa  részeket  kitölti 
's  az  érintés  pontjait  szaporítja,  Sok  a'  mivészségekben  esmeretes  ösz
vekötó  szerek,  az  enyvezés,  forrasztás ,  ragasztás  's  t.  eff.  a'cohaesió
nak  ezen  törvényéből  magyarázgathatnak  ki.  Oktató  tapasztalásokat  lehet 
találni  a'  cohaesióról  ezen  munkában  : „Anfangsgründe der theorel. und 
pract. Chemie von de Morveau"  németül  Weigel  által  (Lp.  1779.  I.  Bd. 
S.  49  fg.) A. B. V. 

C O I M B R A ,  kerítetlen  és  rosszul  épült  fővárosa  Portugál  Beira  nevil 
provinciájának,  a1  Mondego  éjszaki  oldalán,  részszerént  egy  meredek 
kősziklán,  részszerént  egy  a1  Mondego  jobb  partján  lévő  mélységben, 
szőlő,  olajfa,  és  oitromkertekkel  körülvétetve,  15,200  lak.  Kz  a'  vá
ros  Portugál  egyetlenegy  universitasnak,  melly  1291  alkottatott  Lissa
bonban  's  1308  tétetett  ide  által,  helye.  A'  tanulók  száma  közönségesen 
több  1500nál.  Az  universitasnak  van  egy  csillagvizsgáló  tornya,  termé
szetiek  és  physicai  gyűjteménye,  nagy  könyvtára  és  igen  szép  rendben 
tartott  füvészkertje.  A'  várost  püspök  lakja,  's  a'  fóoskolai  collegiumnak 
és  a'  királyi  mivészi  collegiumnak  helye.  Méltó  megnézésre  20  bolthajtá
sos  vizvivése.  Borkövén,  sok  vásznán  és  fazokain  kivül  a'  lakosok  híres 
szarumiveket  is  készítenek, L—ú. 

C o L B E n t  Ck'311  Baptiste)  nagyeszű,  de  szerencsétlen  korban  mun
kálódott  franczia  financzminister,  posztó  és borkereskedő  (ija,  1019  Hheims
ben  született.  1648  l.e  Tellier  országtitoknokhoz  szolgálatba  állott;  ez 
Mazarin  cardinalnak  áltengedte  ;  ki  megesmérvén  nagy  eszé t ,  főügyeltjé
vé  nevezte.  Ez  által  Colbeit  az  ország  financzialis  kormányában  részt 
venni  köteleztetett.  Mazarin  1054  az  ifjú  királyné  mellett  lévő  titokno
ki  hivatallal  jutalmazta  meg  és  halála  óráján,  1060,  XIV.  Lajosnak  aján
lotta.  Ezen  király  Coíbertet  financzialis  főügyelővé (iniendtnit)  te t te , 
melly  bői  Fouoquet  megbukása  következett  ;  mivel  romlására  Le  Tellier 
vetélkedés,  Colbejt  pedig  becsilletösztönből  szövetkezének  öszve.  így 
most  Colbert,  mint  főellenőr,  a'  financziák  kormányán  ál lot t ,  hol  néki 
kellett  ismét  azon  hibákat  helyre  hozni ,  mellyeket  XIII.  Lajos  gyenge  és 
zivataros  uralkodása,  Richelieu  fényes ,  de  erőszakos  válalati ,  a 'P ron
de  czivakodásai  és  Mazarin  alatt  a'  financzia  zavarodása  okozott.  Min
denütt  csalárdság,  rendetlenség  és  alattomosságok  tinitek  szemébe,  a' 
koronajószágok  el  valának  idegenitve,  a'  haszonbérlett  földek  uzsorás  a
dosságokkal  megrakva ^  a'  köz  te rhek ,  kiváltságok  és  kivételek  mérték 
nélkül  sokasítva;  az  ország  maga  a1  főhaszonbérlők  zsákmánya,  mell}'  mégis 
csupán  az  ők  segédjével  tartatott  fen.  A'  nép  90  millió  forint  adót  fize
t e t t ,  mellyból  a'  király  csak  35  milliót  v e t t  kezéhez,  azonkívül  a1  jöve
delmek"  már  két  esztendőre  előre  kiszedve,  a1  királyi  kincstár  pedig  ü
res  vala.  Colbertnek  azon  pontból  kellett  kieredni,  mellyból  hajdan  Sul
ly  eredé.  De  a1  vetélkedő,  féltékeny  és  tüzeskedő  Louvois,  a'  háborúk, 
a'  fényűzés  és  XIV.  Lajos  tékozlása  reá  nézve  az  akadályokat  súlyo
sí tot ták,  mellynél  fogva  pályája  közepén  azon  lépéseket,  mellyeket  e
lébbre  tet t  vala,  visszamenni  kénytelen  volt.  Mindenek  előtt  egy  h'nancz
tanácsot  és  egy  itélő  széket  szerzet t :  amaz t ,  hogy  önmaga  tökéle
tesebb  áltlátást  vehessen  :  emezt  a1  főhaszonbérlők (fermier generál) 
tolvajkodása  kinyomozására  és  az  ország  adósságai  lefizetésére.  Az  or
szág  terhein  enyhíteni  szándékozván,  elsőben  is  az  esztendőbeli  kamato
kat  alább  száli tot ta;  ezen  tett  gyülőletessége  enyhítésére  pedig  a'  fize
tendő  adót  kisebbítvén,  Colbert  egyszersmind  a'  hátramaradtat  egész 
1650ig  elengedte.  A'  felesleg  tisztviselőkből  sokat  k i t e t t ,  a'  terhes  ki
váltságokat  visszavette,  a'  fizetéseket  alábbszáli totta,  a'  hivatalokkal 
való  gyalázatos  kereskedést  és  a'  nem  kevesebbé  veszedelmes  szokást, 
melly  szerént  az  udvariak  a'jószágok  kibérlésénél  nyerekedtek,  eltörlötle, 
az  adószedők  iszonyú  nyereségeinek  korlátot  vont,  kölcsönöző  pénztárt 
a lapí tot t ,  a'  tőkepénzek  kamatjait  les/.álitotta,  a1  királyt  jószágaiba 
visszahelyeztette  éa  minden  kiadásra  bizonyos  tőkét  jelelt  ki.  Egy 
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írttal  aa  adó  sikeresebb  elosztása  éa  beszedése  által  csaknem  felényire 
szált  le.  Nem  sokára  a1  legszerencsésebb  következések  koronázták  bölcs 
és  bátran  végbezvitt  kezdeteit.  Jóllehet  egy  majd  tiz  esztendős  hábo
rú  a'  kiadásokat  á rasz tá ,  jóllehet  a'  fénykedvelő  király  sokat  pazarolt, 
még  is  Colbert  annyira  vitte  dolgát ,  hogy  22  e.  alatt  a'  bevétel  28  mil
lióval  szaporodott,  a'  teher  pedig  csaknem  ugyan  annyival  kisebbiüt;  a1 

mint  is  1683  következett  halálánál  a'  valóságos  bevétel  110  millióra 
ment.  1004  Colbert  az  épületek,  mivészségek  és  kézimivek  főügyelóje, 
és  1669  tengeri  minister  lett.  Az  ő  eszének,  munkásságának  és  nagy 
kilátásainak  köszöni  Francziaország  kézmivei  és  kereskedése  közönséges 
kifejlődését  és  sebes  gyarapodását.  Mert  nem  csak  azon  adótól  mene
kedett  meg,  mellyet  fényűzése  miatt  a'  külföldnek  fizetett,  de  még  a
zon  miiszoigalom  hasznaiban  is  részesül t ,  melly  addig  csak  Anglia,  Hol
landia,  V'elencze,  Genua  és  Levante  tartományaiban  's  egynehány  flan
driai  's  németországi  városokban  vala  otthonos.  Gyárok  és  kézmivek  állít
tattak  fel  és  virágzásra  hozat tak ,  az  országutak  megjavíttattak  's  nj 
utak  nyesettek.  Colbert  épité  a'  languedoci  csatornát,  a'  burgundi  csa
torna  rajzát  kidolgozá,  Marseillet  és  Uüiikirchent  szabad  kikötőknek  ren
delte.  Be  és  kivitelarak.it  szabot t ,  a'  vámokat  és  harminczadokat czél
irányosan  intézé,  kármentő  intézeteket  alkotott,  a'  kereskedésnek  egyér
telmű  törvényeket  szabott  's  azt  tisztességes  foglalatosságra  emelvén, 
egyszersmind  a1  nemességet  részvételre  meghitta.  1664  Kelet  és  Nyu
gotindia  részére  két  kereskedő  társaság  intéztetet t ,  mellyekhez  a'  ki
rály  önmaga  tetemes  summákat  kölcsönözött.  A 'canada i ,  niartiniquei 
de  főképen  a1  st.  domingoi  gyarmatok  a'  koronával  való  öszveszerkezte
tések  által  újonnan  lelkesittetvén,  miveltettek  és  virágzani  kezdettek. 
Ugy  szinte  Cayenneben  's  IVIadagaskarban  zsenge  gyarmatok  szálittattak. 
Ezen  távol  lévő  birtokok  fentartására  tetemesb  tengeri  erőre  volt  szükség. 
Colbert  itten  is  tudott  teremteni.  Cnek  a'  tengeri  ministeriumba  léptekor 
an  franczia  hajóssereg  csak  egynéháuy,  Mazarin  idejében  rothadásraju
to t t ,  darabokból  állott.  Colbert  elejénte  a'  külföldről  szerzett  hajókat:  de 
igazgatása  alatt  nem  sokára  az  országban  is  épültek.  Rochefort  neve
ltetés  kikötő  hely  lett.  Biest,  Tonlon,  Dünkirchen  és  Havreben  pe
dig  tengeri  tárházak  készültek.  E1  felett  tengeri  oskolák  szerzésével  a' 
hajósság  minden  ágaiba  több  élet  és  rend  hozatott  be.  1602  Franczia
ország  csak  40  lineahajó  és  00  fregattal  birt.  De  1681  mint  tengeren éa 
szárazon  diadalmas  hatalmasság  1931  hajóval  's  100,000  emberből  álló  ten
geri  haddal büszkélkedett.  Colbert  tanácsára  a1  király  mind  a 'polgár i  mind 
a1  fenyitő  törvényt  javította,  a'  mivészségek  és  tudományok  gyarapitat
tak,  's Francziaországgyönyörűen  virágzott  általuk.  Az  ő  pártfogása  alat t , 
1663,  's  tudajdon  házában  alapult  az  emlékirások  academiája.  Három 
esztendővel  utóbb  a'  tudományok  és  1671  az  epités  academiáját  szerzet
té.  A'  képiróintézet  uj  formába  véte te t t ,  a'  romai  oskola  felállítta
tott.  A'  királyi  könyvtárt  és  a1  növénykertet  megnagyobbította.  Csil
lagvizsgáló  tornyot  építvén,  ehhez  Huigenst  és  Cassinit  fogadta.  Franczia
országban  a'  kimérésekhez  fogván,  egyszersmind  természetvizsgálokat 
küldött  Caycnnebe.  (Vö.  För.D  CZ.)  Paris  neki  számtalan  szépítéseket 
köszön  ;  sőt  minden  franczia  és  európai  tudós  pártfogást  lelt  nála.  De 
mind  e1  mellett  ezen  nagy  minister  némelly  szemrehányásoktól  nem  mene
kedhetett  meg.  A1  legnevezetesebb  e z ,  hogy  a'  kézmiveket  a'  földmi
vélés  kárával  gyarapítván,  a'  szántó  vető  embert  segéd  nélkül  nyomorog
ni  hagyta.  Még  igazságosabb  azon  vád  ,  melly  szelént  sok  aprólékos  és 
kegyetlen  parancsok  közrebocsátását  hányják  szemére ,  's  megengedik 
ugyan,  hogy  a1  bevétel  és  kiadásba  rendtartiíst  hozott  de  az  igazgatás 
rendes  folyását  alatta  tagadják.  Mindazonáltal  Colbert  csak  a'  környül
állások  szerént  ítélendő  ,  mellyek  közt  élt.  0  mindent  megtett,  a'  mit 
lehetett,  de  nem  mindent,  a'  mit  akart.  Nem  volt  neki  a'  király  lelké
re,  czéljaira  's  végezeteire  azon  befolyása,  mellyel  hajdan  Snlly  birt . 
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Ez  urának  törvényt  szabott,  amaz  urától  vett  parancsokat.  Az  első  csak
nem  a'  nép  ministere,  emez  csak  a'  királyé  volt.  IV.  Henrik  és  XIV. 
Lajos  mindketten  nagyra  vágytak ,  de  amaz  Eiancziaországért ,  eme* 
önmagáér t ,  és  ezen  hasonlatlanság  sziilé  a'  két  kormány  különbözéseit. 
Nully  mindenkor  független  's  bizonyos  lévén,  hogy  tetszeni  fog,  az  or
szágot  bölcs  gazdálkodásával  jó  karba  helyezte t te ,  miben  őt  IV.  Henrik,' 
ki  népét  mint  tulajdon  gyermekeit  ugy  tekintette,  elősegélé.  Colbert  min
denkor  függve  és  feltételiben  zavar tan ,  ámbár  a ' k i r á l y  pazarolt,  számos 
hadak  és  költséges  habáruk  iszonyú  terheket  okoztak,  az  országot  fentar
t á ,  sőt  virágzásra  is  hozá ,  néha  kénytelenittetvén  olly  eszközökhöz 
nyúlni,  mellyeket  mai  környülállásokbaii  örökké  kárhoztatott  volna:  igy 
az  elölülőnek,  kii  keményen  rajta  vol t ,  hogy  kölcsönözés  köttessék,  azt 
felelte  „Uraságod  sebet  n y i t ,  mellyet  unokájink  sem  fognak  gyógyítva 
lá tn i" .  Mihelyest  a'  békeség  szabadabb  helyeztetésbe  t e t t e ,  ő  felté
teleihez  visszatért,  mellyek  szerént  az  akaratja  ellen  tágított  rosszon  csak 
hamar  enyhí tvén,  oda  vitte  dolgát ,  hogy  tisztviselése  vége  Lajos  ural
kodásának  legfényesebb  szakasza  lett.  Colbert  dicsvadászó,  de  becsüle
tes  ember vol t ,  ki  örök  alattomossággal  és  irigységgel  küzdvén,  nyugo
dalmas  szerencsét  nem  ért.  Megholt  1G83,  04  e.  korában,  szünetnélkü
li  munkától  kimerítve,  gond  és  nyughatatlanság  által  sorvasztva,  a ' jelen 
környülállásokon  nagy  bajjal  segítvén,  a'j  öven  dőre  aggadalommal  pillantván. 
A'  párisi  nép  amaz  íij  adó  okáért  fellazasztva,  melly  akkor  az  élelemre 
vet tetet t ,  temetésénél  zenebonát  indított,  holt  tetemeit  széttépni  szándé
kozván,  de  azon  szerencsétlenség,  melly  nem  sokára  az  országot  érte, 
felnyitá  ellenségei  szemeit  és  őket  arra  b í r ta ,  hogy  ennekutána  lega
lább  emlékezetét  tiszteljék  azon  férjfiunak,  kivel  önkora  éltében  olly 
érdemetlenül  bánt.  A7. J. 

C O r, C H E S T K R , .1. A B B O T. 

C o i.  c  H  1  s,  egy  termékeny  tar tománya ' fekete  tenger mellett •, mosta
ni neve Mingrelia. Első lakosai a' régi hir szerént egyiptomi gyarma
toktól származtak. A' Görögöket legelsőben az Argnnnuták esmertet
ték meg vele. Lakosai felől az mondatik , hogy mértékletesek voltak 's 
erdejik termékeit nagy szorgalommal igyekeztek ínegnemesiteni. Strabo 
és egyebek azt beszélik, hogy ezek azon he lyeken , hol a' hegyről le
omló vizek csendesebben kezdetiének folyni, a' vizekbe bárány bőröket 
raktak 's ugy szedték ki belölök az arany po r t , mellyet azok a' hegyek
bőlmagokkal hoztak. K. J. 

C o t, K R i D G K , politicai ábrándozó 's angol költő 177.'i szül. Devon
shireban. Pap atyja megtömte volt házát gyermekeivel. Ezen legifjab
bik Londonban vétetett be az ugy nevezett ktíkköntös oskolába {Ctislt 
hospitál), melly kegyes, jól oktató helyen már jókor rendkívüli természe
ti ajándéka és külöuködései által vont magára figyelmet. 19 évében a7 

J e s u s C o l l é g e b e ment Cambridgebe , hol inetaphysica és vérsköl
tés voltak tárgyai. 1794 kiadott költői próbáji naggyá leendőségét jö
vendöltetek , de tunya 's változó véralkatja gállá emelkedését. Ugyan 
azon évben „T/tefali ni fíolespierre", históriai drámáját taps fogadá. Az 
egyenlőség, köz szabadság akkori szép mámora az ő fejét is elszédítette 
's Oxfordba mentekor több pajtást le l t , kik közül a' tiszteletet érdem
let t költő Southey és Róbert Lövell legnevezetesebbek. Ezek egészen 
vele tar tván, a' három ifjú ábrándozó ott hagyá oskolája setét boltjait 
'» a1 politicai világ újra alkotásának esett. Tetszett nekik Bristolban 
ahhoz fogni. Coleridge tanításokat tartott a1 felől , hogy az emberisé
get csak republicanismus boldogíthatja, 's a1 hány heves férjfi és asszony 
fő Bristolban vo l t , mind pártjukra állt. Munkát is ada ki i t t : „CWcíe^. 
nes ad popultim or adrcsses In tlte people , és „A prolesl against cél
iáin bilis then pending f"r stippressing seditionsmeeítingt1'. Kevesebbé 
ügyeltek reájok más városok, mellyekben szabadsági újságát: „The iralch
mnit" fel sem vették. Két kötetnyi versei azonban pótolák kárát. 'S 
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midőn  a1  szabadság  hirdető  ifjak  kétségbe  esve  láták  a«  ó  világnak  ai 
ra  éretlenségét,  uj  országot  akartak  alkotni  külön paiilisocracy  névvel. 
Azonban  a'  három  kalandos  legény  három  testvér  leányba  sze re t ,  's 
egyiket  Coleridge,  másikat  Southey,  harmadikat  Lövell  veszi  feleségül. 
'S  tűzök  másfelé  ömlik!  Coleridget  kenyér  nem  l é t enagy  Kavarodásba 
hozá.  Szerencséjére  Wedgwood  urak  vették  pártul  ,  's  tanulásait  azok 
segélyével  Németországban  végezte.  Szól  itt  innlattáról „fiiiliol/ieea 
/ileraria''  két  kiitelii  munkájában,  mellyben  elbeszéli  Klopstock  véleke
dését  Lessing,  Göthe,  VVieland,  Kotzebue  felől.  Götlingában  Blumeu
bacbot  és  Kichhorrit  hallgatta.  Angliába  t é r t ekor '  a' „Morning poit" 
cziinii  ininisteri  njság  főbb  czikkjeit  irta.  Az  elébbeni  revolutiós,  a'  re
publioanus  !  Majd  Schillerből  fordita  néhány  darabot  1s  Máltába  kísér
te  sir  Alexander  Ballt  mint  titkosa.  De  ott  sem  kapott  állandó  fizetés
re.  Később  magára  élt  külön  's  érzette  az  írói  életnek  nyomorú  oldalait, 
mellyet  önéletleirásában  senkinek  sem  is  ajánl.  Írásai  elöszámlálását  lásd: 
„fiiogr. dictionary of l/te licitig authori of Gr. tírít. and Iretandí\  Verr 
sezete: „C/iri.itabe/'~  sok  jeles  hellyel  kínálkozik.  Lord  Byron  azt  na
gyon  dicsérte.  Elegyes  értekezései ,  mellyeket „T/te friend1'  név  alatt 
ada  k i ,  a1  leginkább  keresettek.  Ítészt  vett  ebben  i s : „Éncyclopaedia 
'mttropalitanalí.  Egyébiránt  földijei  vad,  különködő  's  gyógyithatlan  köl
tői  lángésznek  tartják.  A' német  l i teraturát  szereti,  a'  francziát nem. I). C. 

C O L I O N  v  (Guspard  d e ) ,  Francziaország  admirala;  születése  he
lye  ChatillonsnrLoing  1510.  A'  cerisolési  csatában  megkülönböztette 
magát  I.  Ferenc/,  és  11.  Henrik  alatt ,  ki  elébb  a'  franczia  gyalogság  ve
zéri  ezredesévé  ,  1522  pedig  franczia  ország  admiralává  tévé.  Ütközet
ben  bajnokság,  hadi  fenyíték  fentar tása,  Spanyolokon  nyert  "győzedel
niek,  különösen  St.  Quentin  oltalmazása  valának  érdemei.  St.  Quen
tin ostrommal  megvétetvén,  C.  fogságba  esett.  II  Henrik  halála  után  Me
dici  Katalin  alattomos  inesterkedései  a r ra  b í r t ák ,  hogy  a'  Gnisek  ellen 
a'  Calvinisták  fejévé  lenne.  Olly  hatalmas  pártot  formált,  melly  Fran
cziaországban  a'  catholica  vallást  veszéllyel  fenyegette.  Condé  becsület 
féltőbb,  merészebb,  munkásabb,  Coligny  előrevigyázóbb  ,  niérséklettebb 
's  ügyesebb  volt  a r r a ,  hogy  egy  párt  feje  legyen;  a1  hadban  ugyan  szin
te  olly  szerencsétlen,  mint Condé,  de  fortélyos,  a 'má r  menthetetlennek 
látszót  ismét  helyre  hozni,  's  vesztett  harcz  után  veszedelmesebb,  mint 
ellenségei  győzedelem  után,  ezenfelül  erényekkel  tündöklő,  mellyeket, 
a1  mennyire  a'  pártszeszély  és  az  idő  vészei  engedték,  gyakorlott  is.  A' 
Hugenották  és  Catholicusok  közt  esett  első  ütközetet  (L)rcuxnél  1562)  el
vesztette;  de  még i s  megszabadította  a'  sereget.  Midőn  Guise  herczeg 
az  orleansi  ostrom  alatt  megöletet t ,  Colignyt  vádolták,  mintha  ő  javal
ta  volna  ez  orgyilkosságot,  de  lelett  esküvel  tisztitá  ki  magát ,  noha 
arra  szüksége  sem  volt;  nemes  indulatja  és  ííagy  lelke  minden  gyanú 
alól  feloldozták.—A'  polgári  háború  1567  öregbült  dühvel  ütött  ismét  ki. 
Coligny  és  Condé  vezérlék  a'  st.  denysi  csatát  Montmorency  connetable 
ellen,  de  itt  a1  viadal  nem  volt  elhatározó;  következett  1509  a'  jamaci 
ütközet,  mellyben  a'  Calvinisták  tetemesen  vesztettek.  Condé  elesett ,  's 
a'  fővezérség  egész  terhe  Colignyra  szálott.  Pártját  egyedül  tar tá  most 
fen;  's  noha  Moncontournál  ismét  megverték,  bátorsága  még  sem  csök
kent.  Egy  kedvezőnek  látszó  béke  1570  tetszőleg  végét  szakasztá  az  ellenke
zésnek.  Coligny  megjelent  az  udvarnál  ' s ,  mint  követőji,  keggyel  tetéz
tetett.  IX.  Károly  kárpótlásul  100,000  frankot 's  a'  tanácsban  széket  adott 
neki.  Mindenfelől  in tek,  hogy  ezen  hizelkedéseknek  hitelt  ne  adjon.  A' 
Louvreból  jőve Aug.  22.  1572 az  admira l ,  midőn  egy  ablakból puska golyó 
repült  rá,  melly  jobb  kezét  és  bal  karját  megsebesité.  A'  lövést,  Medi
ci  Katalin  önrendelésére  ,  melly  igen  hitelőleg  Guise*herczegnek  is  tud
tával  volt,  a'  St.  Gerilláin  1'  Auxerrois  klastrom  épületéből  egy  Maure
nel  nevű  tette.  Károly  mély  fájdalmat  muta to t t ,  a'  bűnöst  nyomoztatta 
's  igy  szólott  Colignyhez:  „ A t y á m ,  a'  seb  t ied,  de  a'  fájdalom  enyini". 
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Ezt  azon  pillantatban  monda  Károly ,  midőn  már  a'  Protestánsok  lemé
szárlására  meg  volt  téve  a'  készület.  Bertalan  éjeién  Aug,  24.  15;2  kez
dődött  a'  vérferdő.  Guise  berezeg  számos  késérőkkel  sietett  az  admiral 
házához.  Valami  Béhme  vagy  liesme  ncvii  legelői  tört  be  meztelen 
karddal  az  öreghez ,  ki  egy  karszékben  ülve  nyugodt  indulattal  szólitá 
meg  a'  vezetőt:  „lfju  ember!  ősz  fejemnek  tiszteletet  kellene  benned 
gerjeszteni!  azonban  tégy  tetszésed  sze rén t ,  éltemet  csak  kevés  napák
kal  rövidítheted  m e g . "  Mellyre  őt  a'  nyomorult  több  szúrásokkal  által
vervén,  az  ablakból  az  udvarra  lökte.  Teste  három  napig  a1  dühödt 
nép  kezei  közt  hagya to t t ,  azután  pedig  lábánál  fogva  a'  montfauconi 
akasztófara  köttetett.  Sógora,  Montmorency,  levétette  's  alattomban  a' 
Chantilly  kastély  kápolnájában  eltemettette. J

C O L I S E U M ,  egy  óriási  omladék  Komában.  Ezen  1012  láb  kerületű 
és  80  csarnokot  magában  foglaló  épület  volt  a'  legnagyobb  amphithe
a t r u m ,  mellyet  a ' romai  fényűzés  emelt.  Vespasianus  építtette, 'a  mint  ál
l í t ják ,  12,000  zsidó  és  keresztény  fogoly  egy  év  alatt  állította  fel.  Az 
írók  Egyiptom  pyramisainál  's  a'  régi  világ  egyéb  csudájinál  is  fenébb  való
nak  t á r t á k ,  110,000  néző  fért  be le ,  kik  közül  00,000  ülhetett.  A'  romai 
nagyság  ezen  emléke  szinte  a'  13ik  századig  alkalmasint  sértetlenül  ma
radt,  azután  11,  Pál  pápa  ebből  vétette  S.  Márk  palotájának  építésére 
szükséges  köveket ,  és  utóbb  még  több  paloták  épültek  omladékából.  Most 
nem  bántják  ugyan ;  azonban  kicsinyenként  magától  leomlik  és  felső  részé
ből  nem  sokára  talán  semmit  sem  láthatni ;  alsó  része  ellenben  örök  ideig 
tar t .  Még  épen  állanak  a'  vadak  ketreczei,  honnan  ezek  kirohanván,  az 
akkori  nép  vad  mulatságára  e'  csiidamiv  rakójit  szétszaggatták.  XIV.  Be
nedek  az  aréna  közepén  egy  keresztet  állíttatott.  Vasárnapokon  délesti  is
teni  tisztelet  tartatík  benne.  Egy  remete  is  lakik  ezen  szörnyű  omladé
kok  között.  Nevét  Nérónak  ide  hozott  colossnsától  vévé.  // . L. 

C o r,  r, É  (Charles) ;  franczia  játékszini  kö l tő ,  1709  szül.  Parisban. 
Apja  ügyvéd  volt.  Még  ifjú  korában  Haguenier,  Gallet  és  Pannáid  tár
saságába  ju tván ,  kik  anacreoni  's  köznépi  vig  dalokat  írtak  's  Epicurust 
tá r ták  legokosabb  philosophusnak,  ő  is  ezek  vidám  élete  módját  követte. 
Első  mivében  : „Alphonte P impuiisónt"  ,  la  Chausséet  parodiázta.  Az
után  az  orleansi  hg.  játékszíne  számára,  ki  neki  pártfogója  volt ,  készí
te t t  apróbb  kedves  darabokat.  Tőle  ez t :  „Paríj 'e de c hasié de Henri  7 F . " 
mellyhez  az  észképet  Dodsley  vig  játékából  („a '  király  's  a'  mansfieldi 
molnár")  ve t t e ,  a'  Francziák  ma  is  elragadtatással  nézik.  Coliétól  IV. 
Henriket  igen  igen  sokszor  kívánta  látni  a'  közönség.  De  jól  is  vannak 
kikerekítve  benne  a'  characterek,  's  a'  jó  király  millyen  nagyon  jól 
van  képzelteivé. „Dupúi* et ])esrouai.icí  is  még  mind  előkerülő  darabja. 
Egyéb játékaiban  épen  ollyan  elmésen  és  helyesen  csipkedte  ideje  kora  szo
k á s a i t ,  csakhogy  néha  ecsete  épen  olly  kicsapó,  mint  a'  költő  ur  maga 
volt.  Megholt  1783. „Journal hittqrique"  cziniii  napló  könyve  ,  mellyet 
1748—1772  irt,  's  nagyon  érdekletes,  1807  jött  ki  3  kötetben. Bj G. 

C o i i E C i i v ,  Co r. r,  p c T  i  v  u M,  gyűj tő ,  a'  mi  gyűj t ,  öszveszed. 
Innen  a'  grammaticában collectivum nomen  az,  melly  már  az  egyes  szám
ban  is  több  egyfajut  gondoltat  és  nevez ,  's  azért  névmása  és  igéje 
egyesben  i s ,  többesben  is  á l lha t t ;  illyen  e z :  s e reg ,  száz.  —  C o l l e 
c t i v  ü v e g ,  1 .  GYÚJTÓ  ÜVEG. 

C o r, i, E 6 i A Ji E  s T S T ü i i A ,  az  egyházi  szerkezet  rendszeré a1  vi
lági  kormányhoz  hasonlítva.  (I, .  EGYHÁZI  KORMÁNY.) 

C O I . L Í O U L I E G Y H Á Z , I . E G Y H Á Z . 
C o r ,  r, E G I U J I O K (Colleget)  ,  Angolországban  ollyan  egyházi  és  os

kolai  örök  hagyományok,  vagy  is  hagyományos  jövedelmekkel  biró  tár
saságok,  mellyeknek  tagjai , {fellow,  hagyományos  tanulók)  tanitójikkal 
(í i / tors)  és  felvigyázójikkal  egy  élőijáró  alatt \liead~)  különös  épületek
ben  klastromi  módra  együtt  jaknak.  Ezen  épületek  nagy  négyszegek^ 
hozzájok  tartozó  kertekkel  és  fekvő  birtokokkal.  A'  régibbek,  elébb 
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klastromok,  a'  13  és  14  századból  származnak,  némellyek  pedig Vili 
Henrik  idejében  leginkább  "YVolsey  cardinalis  által  alapíttattak.  Némel
lyek  regi  német  épitésmóddal,  mások  tudományos  és  mívészi  gyűjtemé
nyekkel  jeleskednek.  Ma  is  bámulást  érdemel  berniek  a'  helyes  üveg
festés  ;  melly  mesterség  Angolországbim  mind  eddig  íenáll.  Egy  illy  col
leginm  elöljárója (mutter, warden , reetor, dechant)  többi  elöljáró 
társaival  ( t isztek, deans, censvrs)  tanítókkal  ;s  tanulókkal  egy  a' 
többi  collegiiimoktól,  sőt  a'  tudományos  egyetemtől  is  független  testet 
formál.  Mind  azok,  kik  egy  illyen  hagjomány  javaiban  tökéletesen  r é 
szesülnek,  társaknak (fellows)  hivatnak.  Mig  még  közéjek  mások  is  fel
vétettek  t  különböző  osztályok  támadtak  a'  társak  közt  úgymint :  féltár
sak— >/ife//aws—,postmastért,seholar»fexhi6itioneri,  vagy  segitmenye
sek  ,  és tervitort,  v a g y i s  ollyan  Ujak,  kik  a'  többieknek  az  asztalnál 
szolgálnak  's  azért  4  esztendeig  ingyen  tanítást  és  élelmet  kapnak.  Ezen
kívül  több  collegiumoknak  vannak  káplányaik,  karéuékeseik (choristers) 
egyházfijaik {tilerks)  's  nagyszámú  szolgájik.  Az  előljáró  's  a'  tisztek 
a'  collegiumot  a'  hagyomány  rendszabásai  szerént  igazgatják.  A'  peres 
eseteket  a'  visitor  ítéli  el,  mellyre  az  alapító  közönségesen  egy  püspököt 
vagy  lordot  nevezett  ki  Ezek  alatt  állanak  mind,  kik  még  rangot  nem 
nyer tek;  kemény  fenyíték  alatt  vannak,  's  olly  formán  bánnak  vélek, 
mint  az  oskolás  gyermekekkel.  Mindennap  templomba  kell  menniek  's 
a'házon  kivül  hálniok  nem  szabad.  Ki  valami  rangot  keres,  azt  egy  dean 
mint  candidatust  az  egyetemnél  bemutatja.  A'  társak  hagyományos  jöve
delmeket  az  egyetemeknél  hóitokig,  házasodásokig  vagy  addig ,  míg  töb
bet  hozó  fekvő jószágokban  örökösödnek,  mindég  megtartják.  Egymás  közt 
elébb  lépnek  n g y ,  hogy  jövedelmek  esztendei  30tól  150  ft.  sterlingre  's 
tovább  szaporodhatik.  Ezekből  töltetnek  be  a'  parochiák,  melly  esetben 
hagyományos  jövedelmeket  közönségesen  elvesztik.  Oxfordban  van  Í0  col
legitim  és  ö halls  vagy  is  kosztoskola,  mellyeknek  hagyományaik,  követ
kezőleg  társaik  sincsenek  ,  hanem  minden  tanuló  maga  pénzén  él.  (A* 
collegiumok  ebédlő  szobáji  is halls  névvel  neveztetnek.)  Cambridgeben 
van  12  collegium  és  4  kosztoskola,  mellyek  mind  hagyományosak.  Mind 
az  oxfordiakban  ,  mind  ezen  utóbbiakban  vannak  függő  vagy  is  hagyo
mányból  élő  's  független,  a z a z ,  tulajdon  költségeken  élő  t á r sak ,  kik 
azonban  csaknem  minden  oskolai  törvényeknek  szinte  alávetve  vannak. 
Kangjok  és  fizetések  különsége  szerént noblemen , fellowcommoners  ,  és 
commoners  nevet  viselnek.  (L.  Küttner „Beilrage  ' s a t . "  11.  12  I.  Spi
ker „Keise durch England  'sat.  1810J  Az  etoni  oskolának  ,is  van  egy  col
legiuma  egy  prépostra,  7  társra  és  70  gyermekre ,  kik col/egem,  azaz, 
íievendékeknek  hivatnak.  Az  etoni  fellowoknak  szabadságokban  áll  meg
házasodni  's  hagyományt  pénzeken  felül  parochiát  is  birni ,  's  tigy  tekin
tetnek,  mint  templomi  méltóságok,  — dignitaries  —  (p.  o.  mint  kanonokok}. 
Ezek  's  a'  prépost  kormányozzák  az  egészet,  igazgatják  a'  collegium  jó
szágait,  betöltik  a'  megürült  parochiákat  és  hagyományos  he lyeke t ,  vá
lasztják  a'  tanítókat.  Az  etoni  nevendékek — collegers—  közül  a'  legfel
ső  gyermek  a'  cambridgei kingt—királyi  —collegiumba  ,  az  első  meg
ürült  helyre ,  mint  scholar •— tanuló — l é p , három év múlva társ lesz, 
's igy róla holtáig gondoskodva van. (V ö. Ackermannak ,,Hist nf t he 
Colleges of Winchester, Klón, Westminster." Lond. .1817. e's ugyan 
annak: „Gesch. der IVestminsterabtei und der Lriiversitnt Oxford und 
Cambridge , " — rezekkel.) A' tanítás főtárgya a' classica l i tératura, 's ' 
innen van az a' közöséges esmeret, mellyel Angliában Görögország e's 
Koma felől a' főemberek és gazdagok is bírnak. A' tudományokról való* 
oktatás olly sziikkörü, melly alig nytijt szükségéig itt mutatást az önszor
galomra, melly okon ezeknek alapos esmeretében az Angol , kivévén á' 
mennyiség tudományát, a' Németnél mindenütt hátrább áll. Azonban a' 
kifejlődésnek ezen önállásti módjánál fogva minden ágban képezik mago
kat tudósok , ha mindjárt ezen ágon kivül esoiereíeik ssványók ii . AJ 
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collegiutnok  nem  Annyira  nevelőintézetek,  mint  tudós  köztársaságok  olly 
lépcsőnként  elrendelt  osztályokkal,  meltyekből  egyik  a'  másikra  hat  's  'a 
nemzet  szellemével  öszrelüggésben  áll.  Az  angol  egyetemek  szerkezteté
»«  magara  a'  status  alkotmánya  fentartáíára  is  befolyással  van.  Eí  az 
angol  eg)háznak  hierarchiai  méltóságot  ad  's  a'  rémiek  egyvelitése  ál
tal  néminemű  polgári  egyformaságot  eszközöl.  IŁz  által  a'  külső  mivelö
dés  is  nyer.  Azon  tekintet  mellett,  mellyel  Angolorszagban  a'  tudós  hir, 
minthogy  függetlensége,  rangja  és  jólélhetése  bátorságositva  van ,  nem 
nyomorog  ugyan  gondok  súlya  alatt  a'  főbb  oskoláknál  és  magasabb  papi 
hivataloknál  ;  de  annál  inkább  a'  kis  parochiáknál,  's  a1  brit  tudósoknál 
is  sok  oskolatuilósságot  és  egyoldalúságot  vagy  félszegséget  lehet  ta
lálni.  J. 

C O L L Í N ,  1)  II  c  n  r  i  k  J  ó s e  f,  1772  szül.  Bécsben  ,  1781  a'  Eö
•wenburg nevelő intézetébe jöt t , hol mivelését kezdé, melly öntannlás ál
tal tökéletesítve ót fontos dolgok viselésére alkalmasitolta, valamint el
méjével 's vasszorgalmával párásodra jeles iróvá is tette. A' cs. kir. fi
uancziánál hivatalról hivatalra emelkedett , inig ISO!) a' hitelbiztosságnál 
udvari tanácsossá leve és l,eopold keresztjét nyeré. Gyengélkedő egész
íégére sem ügyelvén , fáradhatatlanul dolgozott; még szerelmét, a1 köl
t é s t , is feláldozta hivatalos kötelességeinek. Sokszor iró asztalánál lepte 
a' reggel. így hanyatló erejének el kellett fogynia. 1811 inhídeglelés 
végzé munkás életet, korábbi költeményeit maga elenyészte. Fogadván 
barátjaival, hogy ö hét alatt szomorú játékot készí t , irta Regulu.áf. 
Már elébb fejében forgott ennek ideája, rendelgelett 's változtatgatott 
r a j t a ; fogadása most ösztönzé munkáját végre hajtani. Ezen becses költe
ményét követték egyéb inivei. ,,Habsburgi Rudolf ' 'czimü eposának töredé
kei mutatják , mit adhatott volna a' költés ezen nemében, ha egyedül a' 
Musáknak tömjénezhessen. Régiek tanulásával táplált lélek 's egyszerűség 
bélyegzi minden miveit. L r ő s , velős nyelve megvet minden hiu ékesitést. 
Ezért látszhatik költése néha hidegnek's feszesnek, valamint már tárgyai
nak választása is azt mutatja, hogy inkább szerette a' férfiasan emelőt, 
mint a? szivérdeklót és megrázót. Munkájit öszveszedve öccse adta ki 
liérsben 1814. ti köt. Bécsnek jeles építésit, S. Károlyról nevezett tem
plomában áll egyszerű emléke , niellyre segedelem a' birodalom minden 
részeiből gyűlt. A' felesleg jöt t pénz kamatja egy törvéiiytanuló stipen
diumára fordíttatott. — 2) M á t é , öccse Henriknek, 177!) született 
Bécsben. Már 20dik évében irta „Ca/l/ioii und ( ulmai*' cz.itnü operáját, 
mellyhez Winter jeles muzsikát szerzett. Hajlandóságból pliilosophiúval 
és történettudománnyal a' l i teraturát párosítván , rokoni kívánságára 
törvényt is tanult és 1804 a' bécsi universitasnál doctori koszorút nyert. 
A' német birodalom szétosztása után elhagyá a' törvényes patyát és 1808 
aestheticát és philosophia történetét tanitá a' krakói universitasban. Mi
nekutána Krakót az Oroszok elfoglalták, a' philosophia történetének taní
tójává lón a' bécsi unirersitasnál, 's egyszersmind cs. kir. concipisla a' íi
nancziánál. 18Í5 Ferencz császár és király a' reichstadti berezeg ueve
Jöjévé tette. Kzen hivatalában holt el 1824. Collín, mint drámaköltő, 
bátyját utói nem éri. Mivei több Ízlést és stúdiumot mutatnak , mint köl
tői tehetséget. Bátyja halála után kiadá annak iiásait és lei t ta azon idő 
tör téneté t , mellyben bátyja élt. 1813 áltvette a' „Wiener Lileralnrxei
fung" valamint 1818 a' „.luhrbiicher i/er Liteittlur1' folyó írás szerkeze
tesét. Mind a' kettőt több eriticai értekezéssel gazdagitá. Válogatott 
költeményeit Hammer Jósef adta ki biograph. előszóval. (Bécs 1827, 2. 
kötetke). B. 1. 

C O L L Í N D ' H A R L K V I L I . I (Jean Francois) , játékszini költő, 1750 
szül. Maintenonban Chartles mellett. Elhagyván az ügyvédi pá lyá t , a' 
franczia játékszint ezen ma is kapós characteiniivekkel gazdagította: , ,L ' 
incomtant "  ,,Ł•' ojitimismeí", „Let c/taleaux/en Eapagne", „Montievr 
de Crac dana sun \)eiit cailel''; .,l.ei urtisíes^.  Az elsőben még látszik 
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a'  csak  mástól  tanuló,  később  saját  utján  járt .  L é g i b b  inive: „Vieux 
eélibátaitt".  Ennek  erkölcsi  irányzatja  is  van ,  mint  a'  hogy  a ' j á ték
szín  intézete  kívánja  j  charactereinek  jó  raj/.ot  ada,  azok  mindéi;  »»agok
hoz  hasonlóan  szólnak,  tesznek,  's  a'  darab  fonadékából  erejek  és  tökéle
tes  mi  voltok  hihetőséggel  kerekedtek  elő.  Áltáljában  mindazonáltal  nem 
eleveníti  darabjait  a'  furcsaság  e re ,  's  comicai  charactereinek  nem  vál
nak  külön  ábrázatjaik.  Allegoriás  költeményében: .,Melpirmc>ie cl Thu
fi'e"  2  énekben,  természeti  könnyüség ragadoz  és  szelid  érzelgő  éietbölcse
ség  érdekel ,  csakhogy  egy  kisség  néhol  piperéskedik  's  elégiái  elsüllye
dése  több  költői  felszáinyalást,  erősebb  folyamatu  verset  kívántat.  Meg
holt  Harisban  180fi. Munkáji  4  kötetben  jelentek  uieg  l'arisbun  1828. ÍJ.  (.. 

C o t r . i s i o  1 .  Ö S Z V K Í Í T K Ü Z K S . 
C O L I . U R G U I ) ,  az  austriai  monarchiában  a '  leghirescbb'  íániiíiak 

egyike,  nielly  a1  Friaulban  fekvő  Colloredo  hegyi  vártól  veszi  neveze
tét.  A'  3ik  linea  egyik  ága  megnyeré  Csehországban  az  örökös  asztal 
noki  méltóságot  's  17Ö3  birodalmi  herczegi  rangra  emeltetett,  ÜK  OZ 
ág  viseli  egyszersmind  a1  Mansfeld  czimet  is.  Nevezetes  tagjai  ezen 
famíliának  a'  többek  közül : l.  F  a b  r  i  c  i  u s ,  szül.  1570,  's  szolgálatba 
lépett  mint  apród  Medici  Ferdinánd  udvarában;  11.  Cosinus  követnek 
küldé  őt  II.  Kudolf  császárhoz.  Kísérője  Kremita  Dánie l ,  egy,  nemes 
Flandrus,  latán  nyelven  irá  le  ezen  utat.  Azután  egy  sereget  vezér le t t , 
inelly  a'  mantuai  herczeget  a1  sabandiai  heiczeg  ellen  segí te t te ,  's  11, 
Cosinus  felváltója  ,  II.  Fridrik  ,  alat t  első  minister  lett.  Megholt  Flo
renzben  1645.  — I I .  H u d o l f ,  vvaldseei  gróf,  II.  és  111.  Ferdinánd 
alatt  a'  császári  seregek  fővezére,  szül.  1585  's  megholt  1657,  a'  har
tnincz  esztendős  háborúban  's  kivált  l.ützennél  és  Prága  védelmezése 
által  1648  nagyon  megkülönböztette  magát.  —  111,  F  e t en e  z  ,  a'  most  oi
szágló  Ferencz  császár  főudvarmestere,  azután  titkos  status  és  confe
rentianiiníster  's  feje  az  udvari  és  statuscancellariának,  szül.  1737j, 
az  austerlitzi  Ütközet  után  hátrahúzta  magát  a'  nyilvános  ügyektől 
' s  megholt  1806.  —  IV.  C o l l o r e d o  M a n s f e l d  F e r e n c / . 
G u n d a c a r ,  birodalmi  herczeg,  szül.  1731 . ,  megholt  1807.  1767 
—71  követ  volt  Madridban  ,  1772  után  főbiztos  a'  birodalmi  kamara
törvényszéknél  ;  1789  olta  birodalmi  alrancellar  Aug.  6.  1806ig  nielly  na
pon  a'  német  császár  letevé  a'  birodalom  országlását.  —  V.  J e r o m o s 
austriai  cs.  k.  főszertárnok,  szül.  1775;  1813  az  első  seregosztályt  v í 
zérté,  a1  győzedelem  megnyerésére  nagyon  sokat  tett KLT.MNÁI,  (1.  e.),  a' 
háború  után  pedig  fő  hadi  kormányzónak  neveztetek  Csehországba.  Meg
holt  1822.  . . . 

C o  r.r.oT  D'  H E R B O I  s  (János  M a r i a ) ,  csekély  észíehetségij  có
mnediás ,  Aug.  10  *s  Sept.  2ka  koriil  1792  a'  gonosz  hiiii  párisi  mu
hicipalitásnak,  utóbb  pedig  a1  nemzeti  conventnek  tagja  ,  Robespierre 
megbuktatása  után  kitaszittaték  a'  conventből  's  száműzetek  Cayeunebe, 
a1  hol  Jaii.  1796  megholt.  Kz  javalta  a'  nemzeti  convent  első  ülésében 
a'  királyságot  eltörleni  '»  Francziaországot  köztársasággá  tenni.  Feje 
lévén  Lyonban  azon  biztosságnak,  mellynek  e'  város t ,  hol  a'  régi  tör
vény  's  rend  mellett  utolsó  láng  vil lant ,  megfenyitnie  kellettt, 6  hozta 
be  a'  politicai  áldozatok  seregenként  való  agyon  lövetését,  minthogy  ;.' 
gnillotinák,  noha  a1  kor  műszava  szerint .,en pemianence"  vol tak ,  nem 
találtattak  e'  munkára  elegendőknek. 

C O L M A N  (George) ,  angol  játékszini  köl tő ,  1733  szül.  Floreaczben, 
hol  atyja angol  residens  volt.  1760  jelent  meg  legelső  vig  játéka  : „l'ol
ley Honeycomttií.  Sok  pénzben  örökösödvén,  egészen  a'  lituraturára  ad
ta  magát.  1768  megvette  a'  Coventgardcnjátékszin  e"gy  részét  's  vit
te  igazgatását  i s ,  majd  megint  e lad ta ,  hogy  a'  haymarketinek  tökéle
tesen  ura  legyén,  mellyet  1777  olta  nagy  divatba  is  hozott.  Élete  vége 
felé  megtébolyodott  's  a'  bolondok  házában  múlt  ki  1794ben.  Játékszi
ni  munkája  26  maradt,  mellyek  között  j ó : „Ciantlesli/te marriuge1.  h
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ta  Garn'ckal  együltt.  Fordította  Horatinsból ,,.4r> peetira11  jegyzetek
k e l ,  követi  ezekben  Wieland  vélekedését,  hogy  az  tulajdonképen  csak 
Fisónak  egy  unokájához  irt  levél  lett  volna,  mellyben  azt  a'  költéstől  en
nek  nehézségei  előadása  áltál  eltéríteni  kívánta.  Tőle  még: „Frose on Be
verni uvcasions'K  3  kö te t .—  Fija  G e o r g e ,  szül.  1767,  birtokosa  maradt 
a'  hayinarketi  játékszínnek:  Fordí tot ta  Terentiust  és  jól.  Ennek  vig  já
tékai  's  furcsa  operáji  az  angol  játékszínek  divatban  maradottabb  mivei 
közül  valók. D. G. 

C O L O M B I A .  így  nevezi  magát  Dec.  17.  1819  olta  hajdani  spa
nyol  Délainerikának  leghatalmasabb  szabad  s ta tusa ,  meily  az  egyenlítő 
két  oldalán  (a1  d.  sz.  5°  50'tól  az  é.  sz.  12°  30'ig),  63,559  nsz.  mf. 
terjed  el  's  a'  csendes  tenger  partjától  az  Andesek  legmagasabb  csúcsa
in  keresztülnienvén,  a'  magas  Chiniborassot  's  a'  Quito  völgyét,  a» 
Oriuoco  vizét  az  atlasi  tengerig  's  a'  caraibi  tenger  egész  partját  foglal
ja  magában;  délen  Peru  és  Brasi l ia ,  éjsz.  a'  nyűg  indiai  Archipelagus. 
mellékén  l.ikó  népek  határai  's  a'  dariai  földnyelvnél  fogva  Mexicóval  ösz
veköttetésben  van.  Ez  a ' t a r t o m á n y ,  mellyet  mint  az  újvilág  szárazát 
legelőször  fedezett  fel  Colombo,  a1 kel.  felé  eső  Caraccasból vagy  Venezuelá
ból  és  UjUranadáliól  á l l ,  melly  utolsó  nyűg.  az  Andesek  legmagasabb 
's  három  hegyláncz  által  hasittatott  mellékét  foglalja  magában.  ÜjGra
nada  1811  tette  magát  főcongresse  alatt  Spanyalországtól ,  melly  ezt  a' 
provinciát  vicekirályok  által  igazgat ta ,  függetlenné  (I.  Diír.>zAKAi\iKM
KAI  RKV.ir.urio),  a1  tartomány  hajdani  n e v é t ,  Cundinaniarát  (igy  nevez
tetett  a'  Tlaskalaniaktól  a'  szerelem  istenasszonya,  kinek  templománál a'  nép 
gyűlései tar ta t tak) ,  vévén  fel.  8  észt. tartott  csatuzása után  BOI.IVAR (1. e.), 
a'  congress  elölülője's  a'  köztársaság  fő  vezére ,  Jun.  1819,  seregével  a' 
csaknem  járhatatlan  Cordillerákon  k<  resztülmenvén,  ÜjGranadába  nyo
mult  's  Buchicánál  Jul .  nyert  győzedelmével  szabaddá  tette  ezt  a'  s ta
t u s t ,  melly  őt  elölülőjévé  nevtzte  k i ,  midőn  Sept.  9  közönségesen  ki 
nyilatkoztatta  a1  cundinamarai  népek  azon  kívánságát ,  hogy  Venezuelá
val  egy  köztársaságba  egyesittessenek.  A'  venezuelai  szabad  status  an
gosturai  congresse  a'  Cundinamaraiak  ezen  kívánságát  Dec.  17.  1819  tel
jesítette  is.  Végre  Bolivárnak  calabozoi  győzedelme  Jun.  24.  1821,  mel
lyet  La  Torrén  n y e r t ,  megállapította;  a'  colombiai  köztársaság  lételét. 
E r r e  a'  venezuelai  és  njgranadai  uralkodó  nemzeti  congress  Kosaria 
de  Cucuta  városában  az  Ang,osturában  tartatot t  venezuelai  congresstől 
Dec.  17,  1819  elfogadtatott  polgári  alkotmány  talpkövére  építtetett  sar
kalatos  törvényeit  a'  colombiai  köztársaságnak,  Jul.  12.  1821,  a'  füg
getlenség  11dik  észt.  kihirdet te ,  mellyet  minden  követek,  számszerént 
57en,  az  elölülő  Marquez  és  alelőlülö  A.  M.  Briano  alá  irtak.  A'  co
lombiai  polgári  alkotmány  főczikkelyei  ezek:  a'  nép  uralkodása;  a1  nem
zetnek  követei  vagy  képviselője  által  a1  közönséges  dolgokban  való  részvé
tele  közönséges  választási  j u s sa l ;  a'  legfőbb  nemzeti  hatalom,  melly 
törvényhozó,  végre  haj tőé*  bírói  hatalmakra  osztatik,  szolgájinak  fele
let  terhe  alatt  léte;  személyes  bátorság  "s  a'  vélekedések  és  könyvnyom
ta tás  szabadsága.  Egyszersmind  az  is  elvégeztetett  az  emiitett  gyűlés
ben ,  hogy  a'  calabozoi  térségen  egy  emlékoszlop  állittassék  fel ,  mellyre 
a'  hadban  elestek  nevei  metszessenek  fel,  's  főváros  építtessék,  melly
nek  neve  Libertador  Itolivar  legyen.  Columbia  függetlenségének  's  né
pei  egyesülésének  és  győzedelmeinek  innepéül  Dec.  25,  26  és  27  napjai 
rendeltettek.  Alelőlülóvé  Santander  vezér ,  a'  ki  1828  olta  fogva  volt, 
választatott.  —  Kevés  idő  mnlva az  uj  szabad  statusnak  még  spanyol  kéz
i e n  lévő  tartománnyai  is  elfoglaltattak  Bolivár  által  ,  nevezetesen  Jun. 
Maracaibo  (egy  hasonló  nevű tónál,  UjZamora  nevil  kereskedő  városával); 
Oct.  ö C a r t a g e n a ;  azután  PuertoCabello;  Oct.  25  Cumana.  Maj.  15.  1821 
kötött  egyezésénél  fogva  a'  guayaquili  (Quito  tartományának  városa 
's  a'  Peruval  való  kereskedés  főhelye,  a1  csendes  tengernél)  junta  is  a' 
colombiai  köztársaság  védelme  alá  adta  magát  Ugyan  azt  tette  Pana
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ma  (egy  a'  dai'iai  fóldszorosnál  fekvő  tartomány  és  fuvaros  a'  csendes  ten
gernél ,  melly  P e r u r a l ,  Chilevei  és  Nyűg Mexicoval  kereskedést  üz)  is. 
Azután  Bolivár  P E R U T  (1. e.)  tette  szabaddá,  haza jövetelekor,  otthon mel
lette  's  ellene  lévő  pártokat  találván,  a'  polgári  alkotmányt  megsemmisí
t e t t e ,  az  ocanai  52  követből  álló  nemzeti  gyűlésnek  nagyobb  részét  haza 
küldvén,  azután  pedig  Bogotában  Aug.  27.  1828  uj  alaptörvényeket  hú
zott  's  a1  hadi  sereg  számát  megszaporította.  K'  miatt  öszveszövetkez
tek  némellyek  ellene,  mit  Sept.  26  elnyomott,  's  az  ellenpártot,  közön
séges  bocsánatot  hirdetvén  k i ,  megengesztelte  maga  iránt.  Azonközben 
Peru  Colonibiának  hadat  izent ;  hanem  Tcrres  columbiai  vezér  Naianciá
nál  Febr.  20.  1829  nyert  győzedelme  által  tökéletesen  semmivé  tet te  a' 
perui  vezérnek,  I.amurnak,  szándékát.  A'  status  sarkalatos  ^törvényeit  a' 
Jan.  2ra  1830  ősz  ve  hívott  nemzeti  congress  állapította  meg ,  's  Bolivár 
dictatorsága  által  a'  középponti  igazgattatásmód  győzedelmeskedett  a' 
szövetséges  alkotmány  mellett  buzgó  p á r t o n ,  melly  azt  akar ta ,  hogy  a' 
statusnak  mindenik  alkotó  része  különös  egészet  formáljon,  's  kiílön  igaz
gat tassék,  hanem  egymással  mindnyájan  szövetségben  legyenek. 

A'  columbiai  köztársaságnak  mintegy  3 >fa  mii.  lak.  (ezek  közt  1 
inil.  Mulattok,  104,000  rabszolgák  's  204,000  szabad  Indusok)  vannak. 
A'  wngress  Jan.  12.  1824  a1  köztársaságot  12  megyére ,  mindenik  megyét 
provinciákra  's  mindenik  provinciát  cantonokra  osztotta  's  minden  val
lást  egyformán  szabaddá  tet t .  Az  angol  colombiai  földmivelő  társaság 
az  uj  szabad  s ta tus ,  melly  1825  NagyBritanniától  függetlennek  esmerte
tett  's  védő  és  kereskedésben  szövetséget  kötött  a'  londoni  udvarral, 
termékeny  földjére  sok  uj  lakókat  telepit  meg.  A'  földmivelés  ,  mester
ségek  ,  kereskedés,  országutcsinálás,  bányászság,  oskolai  intézetek  "sat 
ínég  leendő  félben  vannak.  I.aguayra  nevli  főkikötője  kávé t ,  indigót,  pa
mutot,  kakaót,  bórt  's  festőfát  viszen  ki.  1828  Németország  ide  777,114 
spany.  tallért  érőt  vitt  be  15  hajón  és  igy  többe t ,  mint  Anglia  vagy 
ukarmelly  más  status,  kivitetett  pedig  Németországba  189,759  tallért  érő 
portéka  12  hajón.  1829  Bolivártól  az  1823  olta  eltiltott  spanyol  porté
kák  bevitetésének  ,  ha  neutrális  hajókon  vannak  ,  Colombia  kikötőji 
felnyittattak.  Fővárosa ,  Bogotá,  a'  cundinamarai  depart.  40,000  lako
sával  's  Popoyaon  20,000  lak.  sokat  szenvedtek  a'  Nov.  10.  1827  dühös
ködött  földindulástól.  A'  status  jövedelme  1826  23  '/a  ,  a1  költség csak 
nem  31 ,  \s  a1  status  adóssága  67 Í/<1  mii.  for.  tett.  Angliának  a'  kama
tot  sem  fizethette.  Serege  30,000  főből  áll  's  polgári  katonasága  60,000
ből ;  hajósserge  80  hajót  foglal  magában,  mellyek  közt  0  corvet  's  6  á
gyuzó  sajka  van.  A'  tartomány  minemüségére,  a'  Dánosokra ,  lakosokra, 
ezeknek  erkölcsi  tulajdonságaikra,  utazásmódjokra,  a'  városok  építteté
se  's a1  legnevezetesebb  férjfiak  characterére  nézve  1.  Hamilton  ezeredes
nek „Truvelt throitgh the Interior of  Co/o/nái"«"ját  (London.  1827), 
Moliennek „Vnyttge dans In rép. de Colombia en  1823"  munkáját  (Pária 
1823,  német  's  angol  nyelveken  is  ki  jött  1825) ,  mellyben  leginkább 
nyűg.  része  iratik  le.    Rajzolatja  nem  legkedvezőbb.  A' „The present 
italé of Colom6iaíí  a'  revolutio  históriáját  is  magában  foglalja  egy  föld
abrosszal  1827;  valamint  Uestrepo  Manuel  Jósef,  belső  minister „Histó
ria de  f/a revolucion de la rep. de  Co/o»íAi«"ja  is  (Parisbau  1827  egy 
állassal), L—u. 

C O L O M B O  (Christoforo),  spanyolul  Colon  's  latán  végzettel  Co
lumbus,  az  uj  világ  felfedezője.  Szül.  genuai  Caguretóban  1447  (mások 
szerént  monferrati  Cuccaróban.)  Atyja,  tengeri  ha jós ,  szorgnlmasan  ne
velte  's  már  14  éves  korában  a1  középtengeren  tett  útjára  magával 
vitte.  1464  Islandiáhan  vo l t ,  későbben  pedig  ismét  a'  földközi  tengeren 
száguldozott  azon  hajók  al,  mellyeket  egy  rókonja  a1  Törökök  és  Velen
czebeliek  ellen  indita  ki.  Itt  egy  csata  közben  hajója  tüzet  kapot t ;  HM 
ifjú  tengerbe  ugrék's  nagy  erőlködéssel  úszva  partot  ért.  Akkor  Portugál 
vouá  magára  Európa  figyelmét  tengeren  tett  prwbáji  á l l a l ;  Colombo  te
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hát  Lisstibonba  ment,  hol  rokonira  és  honosira  talált,  itt  egybekelt  Pe
resti ellő  Bertalannak,  egy  tengeri  utazónak,  leányával,  Ki  Madeira  felfe
dezésében  részt  vett  volt,  kiterjedt  esmeretei  mellett,  jeles  földabrnszok
Icnjl  e's  műszerekkel  birt.  Ezeket  használta  C.  's  mind  inkább  megerősö
dött  azon  gondolatban,  hogy,  mint  merész  lelke  már  elébb is  sejdítette,  föl
dünknek  másik  oldalán  is  száraznak  kell  lenni ,  melly  hátulsó  Asiálioz; 
ta r toz ik ,  's  az  eddig  kevéssé  esmért  Indiával  egybenfiig.  A'  Portugáliák 
Afrika  körül  keresték  az  oda  vezető  u t a t ,  C.  pedig  azt  h i t t e ,  hogy  nyn
gnt  felé  t a r tva ,  könnyebben  's  rövidebben  oda  lehet  jutni.  Hijában  ké
re  segítséget  hazájától ,  Qenuátol  , 's  szinte  haszon  nélkül  fáradozol! 
portugali  H.Jósefnél  is.  Kkkor  a'  Spanyol  udvarhoz  fordult,  bátyjánál, 
Bertalannak,  pedig  Angolés  Franoziaországba  kellett volna  menni,  de  ezt 
szerencsétlenségére  a'  tengeri  rablók  elfogták.  C.  alaprajzát  Ferdinánd  ki
r á l y n a k ' s  Isabella  királynénak  elejébe  ter jeszte t te ,  's  a '  tudatlanság  és 
rossz  akarat  által  útjába  gördítet t  akadályok  ellen  8  évig  tar tot t  küz
dése  után  a'  királynétól  3  kis  hajót  nyert  120  fegyveres  emberrel.  Igy 
minekutána  neki  nagjadmirali  's  a'  felfedezendő  tengereken  és  föl
deken  vicekirályi  ;  czim  ,—  melly  utolsó  méltóság  nemzetségénél  egy
szersmind  örökös  leendő  vala  —  a'  nyereségnek  egy  részével  irtnepies  alku 
mellett  megígér te te t t .  Maria  nevű  legnagyobb  hajójára  szálott,  Aug.  3. 
1492  a1  pálosi  kikötőhői  elevezett.  Mihelyt  a'  Canarir szigeteknél  fris 
vi/.zel  megrakodott,  délnyugatnak  tar tva  a'  még  eddig  soha  meg  nem  já r t 
atlasi  széles  tengerre  ereszkedett .  De  midőn  21  napig  folyvást  egy 
irányban  haladva  ,  égen  ,  vízen  kiviil  semmit  sem  látnának  ,  bátortalan
ság  és  elégedetlenség  lépé  meg  a'  legénységet.  Bizonyos  veszély  ele
jébe  sietünk — mondák—ezen  hullám  sivatagban,  's  a'  kormányozót  tlls
ténti  visszatérésre  kell  kinszerifeni;  sőt  a 'vakmerőbbek  azt  is  tanácsolák, 
hogy  a'  tengerbe  kell  lökni.  Mig  Columbusnak  minden  lelki  erejét  öszve 
kellé  szedni ,  hogy  a1  csüggedőket  felemelhesse,  a'  fárasztókat  pedig 
korlátok  közt  tarthassa  ,  olly  tünemények  mutatkozának  ,  mellyek  őt  is 
bámul ássál  tölték  e l .  A'  mágnestű  egy  egész  lépcsőre  elhajlott  az  éjsza
ki  pólustól  's  bizonytalanul  mozgott ,  azután  egy  pillantat  alatt  az  egésK 
tenger  fiivei  benőve  látszott  's  feneketlen  mélységekkel  és  elrejtett 
szikla  csúcsokkal  fenyegetett.  Rllenben  mutatkoztak  madárseregek  i s , 
mint  a'  nem  messze  lévő  föld  előpostáji;  most  már  ezek  repte  ellenébe 
evezett  C,  's  több  napokig  nj  erővel  folytaták  ism/t  az  u tazás t ,  mig 
végre  a'  nyughatatlanság  olly  közönségesen  kitört,  hogy  C,  ha  harmad! 
nap  alatt  földet  nem  találnának  ,  a'  visszatérést  felfogadná.  Frősen  meg 
lévén  győződve,  hogy  a'  szárazhoz  közel  kell  lenniek,  annak ,  ki  azt  leg
először  megpillantja,  jutalmat  igért.  Egész  éjjel  mind  ébren  maradtak, 
's  minekutána  Oct.  11én  este  C.  az  önmaga  észrevette  földet  meg
hittjeinek  megmuta t ta ,  éjfélkor  a1  legelői  evező  hajó  árboczkosarából 
megcsattaut  az  igazoló  kiáltás  :  föld  !  Guanahani  vala  a'  sziget,  melly  elöl
tök  feküdt,  mellyre  nem  soká  C.  egyik  kezében  zászlót ,  másikban  mez
telen  kardot  t a r t v a ,  legelőször  lépe t t ,  mjg  ez  alatt  az  álmélkodó  lako
sok  körülötte  nszvesereglének  ,  katonáji  ped ig ,  kislelküségek  szégyené
ben  lábaihoz  borultak,  szabadulásokért a'  Mindenhatót ájdva,  vezéreket  mint 
admiralt  és  vicekirályt  köszöntötték.  C.  legott  felüté  a1  zászlót  's  a1  kiál
lóit  veszélyek  emlékér.e  a1  szigetet San  Salvadornak  nevezte.  A' laknsok  azt 
á l l í tván,  hogy  délre  gazdag  aranytermő  föld  fekszik,  C.  arra  iránj> 
zá  utiát  ,  felfedezé  Cuha  és  Mispaniola  szigeteit ;  de  mivel  egyik  hajója 
öszve  t ö r t ,  a '  másik  pedig  tőle  elszakadt,  elvégezé  magában ,  hogy  u ta 
zása  foganatjáról  magi  viszi  Spanyo)ors»ágba  a'  tudósítást.  Elébb  tehát 
az  öszvetnrt  hajó  darabjait  egy  fa  erősség  építésére  fordítván 'a  annak 
védelmére  30  szabadon  válalkozottakat  hagyván ,  .fan.  I.  1403  visszatérő 
útjára  indult ,  mellyen  már  másod  nap  az  elveszettnek  vélt  hajóval  ismét 
egyesült.  Azonban  egy  rémítő  szélvész  mind  a'  két  hajót  rsaknem  vég
veszélyre  juttat ta.  C.  nem  annyira  maga  megmentésével  ,  mint  felfede
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zése  megtartásával  foglatoskodva,  egy  pergamentiiretre  j egyz i  az t ,  mel
lyel  egy  hordóba  jól  becsinálva,  a/.<in  reménnyel  ,  hogy  a'  vízár  valahol 
partra  veti ,  a1  tengerre  bízott.  De  alig  vala  készen  ezen  munkával ,  a1 

szélvész  lecsendesedett.  Mart.  l ü k é n  a1  nép  öröinkiáltása  ,  ágyuk 
dörgése  és  minden  harangok  zngása  közt  evezett  be  Pálosba.  Innen  nyo
mon  Harcellonába  s ie te t t ,  hol  Ferdinánd  t!s  Isabella  udvara  tartózko
dott  's  az  ujonan  felfedezett  tartomán}  ok  termesztményeit  győzedelmileg 
maga  előtt  vitetve'n,  pompás  bemenetelt  tartott.  Számára  a1  királyi  szék 
mellett  rolt  hely  készítve,  honnan  jelentését  ülve  t e t t e ,  melly  álmélko
dást  gerjesztett.  Majd  grand  méltóságra  emelve,  "'s  a'  királyi  kegye
lem  minden  czimeivel  halmozva  Sept.  25.  1493  Cadixból  17  hajóval  és 
15U0  emberrel  másodszor  is  tengerre  szá lo t t ,  és  Jíov.  2án  ismét  His
paniolába  érkezett.  Minthogy  az  i t t  hagyott  g3'armatot  eltörölve  találta, 
egy  megerősített  várost  épí t tetet t ,  's  azt  a'  királyné  tiszteletére  Isabel
lának  nevezte,  öccsét,  Diegót,  pedig  kormányozójává  tette.  Innen  meg
látogatta  Jamaicát  's  midőn  innen  betegen  visszatérne,  örvendetesen  lépé. 
meg  un t a l an  testvérének  jelenléte  ,  ki  fogságából  elillant  ván  a'  gyarmatnak 
élelemre  's  egyéb  szükségre  valókat  hozott.—  Ez  alatt  C.  követőji  közt 
közönséges  zúgolódás  támadt.  Ezek  őt  azon  balgatag  véleménynél  fogva 
kísérek,  hogy  az  uj  világban  fáradság  nélkül  gazdagságot  szerezhessenek 
's  e1  helyett  csak  munkát  és  bajt  találtak.  Kzek  rágalmazással  bosszu
lák  meg  magokat;  azt  j e l e n t é k b e ,  hogy  az  udvar ,  várakozásiban  meg
csalalkozoit  's  mind  az  országot,  mind  a1  kormányozót  leggyiilöletesebb 
Színekkel  festék.  C.  ugy  vé l t e ,  hogy  ellenjeit  legjobban  legyőzheti ,  ha 
fejdelmének  nevezetes  kincseket  nyújt  be,  mell)'  régre  az  eredeti  lako
soktól,  minden  aranyat ,  nem  épen  erőszakos  mód  nélkül,  öszveszedetett. 
Aguado,  Co'umhiisnak  személyes  ellensége,  mint  biztos  jelent  meg  a'  pa
naszok  megvizsgálására.  A'  vice  király,  ki  méltósága  alatt  lenni  vélte,  hogy 
az>n  országban,  mellyben  hatalmát  gyakorlá,  törvény  elejébe  idéztessék, 
Bertalan  tesvérét  legott  helytartójává  nevezte  's  Mart.  20.  1400  255  Spa
nyollal  és  30  eredeti  lakossal  Európa  felé  fordította  a 'v i tor láka t ' s  meg
jelenésével ,  de  még  inkább  a'  hozott  kincsekkel,  ellenségeinek  minden 
fondorkodásait  porba  döntötte.  Mind  a'  mellett  is  tudták  ezek  a'  gyar
mat  szükségeire  szolgáló  holmik  elküldését  egy  esztendeig,  a1  hajók  ki
készítését  pedig  még  egy  esztendeig  késlel tetni ,  ngy  hogy  C.  harmadik 
Utjíhoz  6  hajóval  csak  Jtil,  4.  1498  foghatott.  Ezen  hajók  egy  részheü 
felfegyverkeztetésére  a'  fogházak  ürítettek  k i ,  melly  rendszabást  Colum
bus  gondolatlanul  maga  tanácsolta ,  's  mellyet  ellenségei  a'  lagnagyobb 
vággyal  hajtottak  végre.  Három  hajót  legrövidebb  nton  Hispaniolába 
küldött C, hárommal  pedig  nyugoti  irányban  uj  felfedezésekre  indult.  Több 
szigetekre  akadt ,  jelesen  Trinidadra  's  elérte  Amerika  száraz  földjét. 
Megvizsgálta  a'  pariai  's  cnmanai  par tokat ,  7s  midőn  ezeket  valódi  erős) 
földnek  tapasztal ta ,  Hispaniolába  tért.  Itt  hátrahagyott  rendelésében 
képest  az  Isabella  gyarmat  egy  újonnan  épített  városba  ellenkező'rész
re  általtétetett ,  ennek  St.  Domingo  nevet  adott.  De  ezen  gyarmatot 
már  annyira  forrásban  ta lá l ta ,  hogy  annak  megmentésére  olly  mó
dokhoz  vala  kénytelen  nyúln i ,  mellyeket  szive  helyben  nem  hagyhatott. 
Minekutána  bölcs  mérséklés  által  a'  csendet  külsőképen  helyre  alli
to'ta,  hogy  a'  munkások  szűkén  segíthessen,  a 'b i r tokokés  lakosok  feloszt 
tásához  fogo t t , ' s  midőn  ezeket  uraik  önkényére  engedte ,  egyszersmind 
megvetette  azon  rabszolgaságnak  talpkövét  is  ,  melly  egész  a'  mi  időn
kig  fenntaradt.  Cnlumbns  ellenségei  azonban  szüntelen  ostromiák  a'  feje
delmet,  mintha  ő  hatalmával  visszaélne  's  azon  volna,  hogy  magát  füg
getlenné  tehesse;  míg  végre  Isabella  is  már  megkérlelt  férjének  enge
d  tt  's  Hovadilla  Francescót  nagy  meghatalmazással  Hispaniolába  kii1, 
dnt te ,  hogy  a1  vicekirályt  számadásra  vonja.  Ez  alig  érkezett  meg, 
Coluinbust  elejébe  hivatja,  s  midőn  e/.  gyanu  nélkül  megjelenik,  elfogatja 
's  békóba  vereti.  Sorsában  testvérei  is  osztozának.  Legdühösebn 
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ellenségeinek  vallása  jegyző  könyvbe  vétetvén,  ezzel  együtt  mind  a 'hár
man  Spanyolországba  küldettek.  Ezen  mely  gyalázatot  C.  hozzá  illó
lelki  erővel  tűrte  el  ,  's  mihelyt  Nov.  23.  1500  Cadixba  e'rkezett,  irt  a' 
királyhoz  's  a'  szenvedett  keseritésekről  jelentést  tett.  Kegyelmes  vá
lasz  fiivá  erre  az  udvarba,  's  a'  megszégyenített  fejedelmek  szokott  meg
különböztetéssel  fogadák.  Egyszerű  beszéddel  mentette  magá t ,  's  a' 
vád  alól  felszahaditatva,  méltóságaiba  visszatétetett.  Sőt  Ferdinánd  Bo
vadilla  letételében  is  megegyezett ,  's  ennek  kell  vala  az  admiralnak 
igéi t  elégtételben  első  lépésnek  lenni.  De  az  idő  megváhoztatá  ezen 
gondolkozást.  Nagy  készületekről  beszéltek,  's  mivel  ezek  időt  kíván
tak  ,  az  alatt  Niculao  de  Ovando  y  I.ares  mint  helytartó  Hispaniolába 
küldetett.  C.  sürgetve  kívánta  az  innepileg  tett  igéietek  betöltését,  mig 
régre  két  esztendei  várakozás  utiin  meggyőződött,  hogy  igazságos  ke
reseteinek  nem  teljesítése  el  van  határozva.  Nemes  lelke  ezen  is  meg  tudott 
nyugodni;  csak  elkezdett  munkájának  bevégzése  feküdt  szivén;  's  azon 
véleménynél  fogva,  hogy  az  ő  látta  száraz  föld  Asia,  nem  kételkedett, 
hogy  a'  dariai  tenger  szoroson  keresztül  Keletindiába  utat  lehet  találni, 
honnan  a'  Portugáliáknak  legelső  gazdagon  megrakodott  hajósserege  az 
Afrika  körüli  utón  épen  akkor  tért  haza.  Négy  nyomorult,  az  udvar  ál
tal  e1  próba  végett  felkészített  hajón  indula  végre  ki  Colnmbus  Cadii
ból  Mart.  2án  1502  testvérével,  Ber ta lannal ,  és  fijával,  Ferdinánddal, 
's  eredeti  szándéka  ellen  Jun.  25én  St.  Domingo  előtt  állapodott  meg, 
hol  foganat  nélkül  esdeklett  a'  kikötőbe  mehetés  engedelniéért ,  hogy 
ott  részént  hajójit  kiigazíthassa,  részént  a'  fenyegető  szélvészt  bevár
hassa.  Azonban  a'  következő  éj jel ,  mig  az  orkán  dühösködött,  még  is 
talált  módot  kis  csoportja  fedezésére,  midőn  a'  Spanyoloknak  egy  18 
hajóból  álló  serege,  melly  az  ő  intése  ellen  vitorlájit  szélnek  eresztette, 
csaknem  egészen  lénkre  ment.  Ezután  folytatta  útját  Daria  felé  a'  nél
kül  ,  hogy  a'  vélt  rést  feltalálhatta  volna  Ez  útjában  két  hajóját  zuzá 
ös/.ve  a'  szélvész  ,  keltő  pedig  Jamaica  előtt  siillyett  el,  hol  késérőjivel 
rsak  nehezen  menekedhetett  meg.  Itt  a'  szerencsétlent  állhatatosságá
nak  legnehezebb  próbáji  várták.  A'  többi  világtól  elszakasztva,  ngy  tet
szett,  hogy  itt  elkerülhetetlen  romlásnak  van  kitéve.  Még  is  tudott  kerí
teni  az  odavalóktól  egy  pár  csolnakot 's  kettőt  a1  legmerészebb  és  legta
pasztaltabb  hajósok  közül  reá  b í r t ,  hogy  ezeken  az  odvas  fatuskók
ból  faragott  ladikokon  Hispaniolába  indulni  vakmerőiködjenek  's  a' 
helytartót  az  admiral  állapotjárói  tudósítsák.  Hónapok  mul tak ,  mig 
szabadulás  mutatkozott.  Kisérőjinek  egy  részét  kétségbeesés  foga  el. 
Gyalázattal  tetézték,  éltét  több  mint  egy  ízben  fenyegették,  végre  elváltak 
tőle  's  a'  sziget  más  oldalára  vonultak  Itt  kegyetlen  bánásmódjokkal 
a'  lakosokat  minden  Spanyol  ellen  annyira  felingerlettek,  hogy  ezek 
élelemre  valót  szolgáltatni  megszünének.  Mindnyájok  végveszélye  bizo
nyosnak  látszék.  De  Col.,  kinek  bátorsága  a'  veszedelemmel  nőtt ,  itt  is 
tudott  szabadító  eszközt  találni.  Egy  előre  kiszámolt  tökéletes  holdfo
gyatkozást  használt  a'  könnyen  hivő  szigetbelieknek  az  Istennek  harag
jával 'való  i jesztésére,  ha  ellenségeskedéseiket  tovább  is  folytatnák.  Sza
vainak  igazságát  a'  holdbéli  csudajeleneteknek  kellé  igazolni,  Min
den  rémülésben  vo l t ;  hoz t ak ,  mit  kívánt ,  's  térden  kerék ,  hegy  az  Is
tenek  haragját  engesztelné.  Ellenben  közte  's  a'  lázasztók  közt  támadtak 
ellenségeskedések,  melly éknek  folytában  az  utóbbiak  küzül  többen  meg
ölettek,  vezérek  pedig  elfogatott.  Minekutána  e 'szomorú  állapot  eszten
dőnél  tovább  tartott  volna ,  eljött  végre  a'  szerencsétlenekre  a'  szaba
dulás  órája.  Ama'  két  hajós  csak  ugyan  szerencsésen  elérte  a'  hispaniolai 
par toka t ,  de  a1  hajthatatlan  helytartónál  semmire  sem  mentek,  végre 
még  is  talállak  módot^  hogy  magok  vettek  egy  hajót.  Ezen  hagyá  el  C. 
az  övéivel  Jamaicát  Jun.  28.  1504.  St.  Domingóba  m e n t ,  de  csak  hajója 
kiigazítása  véget t ,  's  azonnal  Spanyolországba  sietett.  Betegen  ért  ha
za  ,  megtfrté  Isabella  királyné  halálát ,  hasztalan  sürgeté  Ferdinándot  az 
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alku  betöl tésére,  néhány  évekig  még  öregbedó  beteg§skedésben  é l t ,  's 
megholt  Valladolidban  M;tj.  20.  1506,  életének  59.  esztendejében.  Hol* 
t e s t e ,  rendeléséhez  képest,  St.  Domingóba  ,  kenőbb  pedig  némel
Jyek  szerént  Cuba  szigetébe  vitetett.  A'  békók,  mellyekct  visel t ,  sír
jába  tétettek.  Sevillában  a'  Carthusiannsok  templomában  pompás  emlé
ket  tettek  neki.  L.  „Columbiis  é le te"  olaszul  Bossi  L.tól  (francz.  Par is , 
1824.);  Spotorno,  „ C o l o m b o  's  felfedezései"  németül  Wagner  Ad. 
(Leip.  1825);  továbbit„Nemoriuls of Colum&us"  (Colnmbus  eredeti  kéz
i ra t ja i ,  spanyolból  és  olaszból  angolra  fordítva,  Lond.  1824)  és  „Co
dice diplomatico Colombo  Americano  (Gentia  1S25.  4.)  Washiug.  lrving 
„Colttmíus"a  (Lond.  1828,  4  köt.)  remekmiv.  Navarréte  C.ról  szóló  spanyol 
munkáját  (Madrid  2  köt.)  Vernéiül  és  de  la  Roquette  fordította,  's  ész
revételekkel  lténmsat,  Balbis,  Cuvier,  Jomard,  Letroune  's  egyebek
től  illy  czim  alat  jelent  meg: „Relalionx des qualre voy. entrepris par 
C. Colomó, suivies de diverses leltres el piéces inedites extraites de? 
Archives de la monarchie espagn.  (Paris  1828  ,  3.  köt.)  J 

C O L O S ,  1 .  I N T E R P U N C T K ) , 

C O L O M  A ,  I .  K Ö L N . 
C o f.o N i A i  Á R U K ,  gyarmati  á r u k ,  I.  V i r, Á G K K R E S K E D É S. 
C O I .  O N I Á K ,  1 .  G Y A R M A T O K . 
C O I O X N  A,  Komának  egyik  legrégibb  nemzetsége  a' 7ik  századból. 

Egy  pápa,  V.  Márton,  több  cardinal  és  tudós  's  a1  hires  olasz  költóné, 
C o l o n n a  V i t t o r i a ,  ezen  famíliából  származtak.  Vi t to r i a ,  a '  nápo
lyi  nagyconetable,  Colonna  Prosper  (ki  1522  Bicocánál  a1  Francziákat 
megverte  's  1523  h.  m.)  leánya,  1490  szül.  Marinóban.  Mint  4  évii  leány
kát  nőül  .szánták  d'  Ávalos  Fern.  Ferenc/.nek,  pescarai  marchesének, 
hasonló  kqru  fiúnak.  Testi  's  szellemi  ri tka  jelességei ,  mikkel  a'  t e r 
mészet  's  leggondosb  nevelés  ékesi té ,  köz  esudálás  tárgyává  tették,  's 
fejedelmeket  is  számlált  kérőji  sorában.  Azonban  Vittoria  megtartá  fo
gadalmát  's  d'  Avalosnak,  ki  időszaka  legdélibb  férjfijainak  egyike  le t t , 
adta  kezét.  Legboldogabb  házasságot  éllek.  Midőn  férje  a1  paviai  ütkö
zetben  1525  e lese t t ,  a'  magány  és  költésben  kerese  Vittoria  vigaszta
lást.  Költeményei  mind  férje  emlékezetének  vannak  szentelve;  7  évet 
tölte  felváltva  Nápolyban  és  Ischiáu  's  azután  klastromba  vonult,  elébb 
Orvietó  azután  Viterbóban.  Később  lemondott  a'  klastromi  életről  's 
Romába  telepedett ,  hol  1547  h m .  „ # í ? « e "  j i  a'  korabeli  Petrarchisták 
nagy  részéénél  nem  alább  valók.  Legtöbb  becsüek „Rime spiriluali'i 

(Velencze  1548,  4 ) ;  mély  érzelem  's  tiszta  jámborság  bélyegzik.  Ösz
ves  költemén}rei  először Parmában  153S,  3  köt.,  utoljára  Bergamóban  176Q 
jelentek  meg. 

C o i , O N N E ,  az  építő  mesterségben  OSZLOP  (1.  e.)  a ' had i mesterség
ben  a'  marsirozásnak  (ellépésnek)  azon  neme,  midőn  a1 seregek  ugy  állít
tatnak  ,  hogy  az  állás  homloka  sokkal  csekélyebb  mint  mélysége  's  ez 
által  'mintegy  oszlopot  képez.  Ezen  oszlopállás  középet  foglal  a'  linea 
és  rottaállás  közt.  A'  lineaállásban  a'  seregnek  igen  hosszú  homloka 
vagyon  minden  mélység  nélkül.  Ez  jobbra  vagy  balra  kanyarodva,  ugy 
hogy  igazán  homloka  se  legyen,  rót ta  állást  a d ,  melly  csak  ellépésre, 
való.  Nagyban  a'  colonnenk  nagyobb  vagy  kisebb  mértékben  tömött  's, 
egymásba  zárt  seregosztályok,  u.  m.  e/.eredek,  batai l lonok,  divisiók, 
polotonok,  szakaszok,  mellyek  nagyobb  homlokot  nem  mutatnak  ,  mint 
a'  niillyen  erős  minden  osztály  magáhan,  's  mellyek  vagy  a'  termérdek
ség  hatalma  által  az  ellenség  homlokán  keresztültörni  iparkodnak,  vagy 
hozzá  közelitvén  lineába  széllelhuzódnak  (felmarsiroznak,  deplosroz
nuk).  Ezen  oszlopok  képzésének,  felosztásának  's  egyátaljában  haszná
lás  ínak  sok  nemei  vannak.  A'  paradcellép' ;sek  vizsgálásoknál  's  egyéb 
in  népi  alkalmaknál  mindég  en  colonne  (oszloposán)  történnek.  Az  oszr 
lop  a'  sereg  szokott '•» természetes ren.djc m/nden marsban; meHyért is 
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a1  széles  '«  a'  seregek  marsirozására  alkalmatos  vagy  ar ra  késiül!  utak 
colonnnetaknak  neveztetnek. 

Cor .  O » A T Í « Á  (színezés)  a '  muzsikában  minden  sebes  hang
kötés  ,  melly  által  valamelly  hangzatnak  melódiája  ékesittetik (meliitna
tica figura)  ;  különösen  pedig  az  éneknél  a'  remek  áriákban  azon  futó 
és  görgő  menetelek,  mellyeket  az  éneklőnek  bizonyos  ügyességgel  kell 
elő  adni.  Ezeket  a'  szerzők  néha  magok  felírják,  néha  az  énekes  ízlé
sére  hízzák  ;  gyakran  nem  helyén  és  halmozva  élnek  vélek.  Ezek  hasz
nálásánál  a'  kimondandó  magánhangzókra  is  kell  ügyelni. 

C i l i , O R Í T , 1. vS Z I N E Z B T. 
C o r .  o s  S E  s ,  I .  Ó R I Á S . 

Cor ,  O S S U S O K ,  I.  O  R  i . ( s  o  k. 
C o  r,  o.  i;  H o  u  \  olv.  Cohnn  (l 'atrick) ,  a'  hansnvárosok  diplomati

cns  ügyviselője  a'  brit  udvarnál ,  's  s ta t is t ica ,  politica  és  szegények 
ápolásáról  irt  munkájiról  hires  szerző ,  1747  szül.  Onmbartonban  Scoti
ában.  16  éves  kólában  Virginiába  ment  Amerikába,  a'  hol  kereskedésre 
adta  magát  's  ügyessége  miatt  különbféle  munkákra  használtatott.  De 
az  éghajlat  nem  kedvezett  egészségének  ,  mire  nézve  öt  esztendei  távol
léte  után  visszatért  hazájába  ,  's  Glasgowban  telepedett  le.  C.  ezen  vá
rosnak  's  az  ő  keresetmódjának  sokfélekép  használt ;  mint  loidpropstja 
á'  városnak  ennek  számára  tetemes  kedvezésekre  tndá  bírni  az  országlást. 
A*  parlament  azon  actá ja ,  melly  a'  manufacturistákat  1788  az  auctiovám 
alól  felszabadította,  a'  britus  panintkereskedés  előterjesztésének  követ
kezése  vol t ,  mellyet  C.  nyújtott  be  minister  P i t tnek ,  minekutána  a'  fel
világosító  pontokat  Manchesterben  öszvegyüjtöie  volna.  Hogy  a'  scotiai 
és  manchesteri  pamutportéka  Európa  s»,áraz  földjén  annyira  kerestetik 
's  kél,  annak  is  ő  vetette  meg  alapját  egy  utazása  alkalmával  NémetAl. 
földön.  1780  Londonba  költözött  famíliájával  együtt.  Dologhoz  értését,  ön
haszna  nem  vadászását,  ügyességét 'sigazságszeretetét ,  mellyel  ugyanot t 
1702  olta  egy  politiahivatalt  viselt ,  mind  a'  k i rá ly ,  mind  az  egész  or
szág  megesmérte.  Munkája  :  „Orc ihe pnlice. of ihe  wie/ropo/ií",  melly  né
metül  Leipzigban  jelent  meg,  hat  izben  nyomatott  ki.  C.  egy  plánumot 
készített  azon  szemtelen  tolvajkodás  meggátlására  ,  mellynek  a'  Themsen 
álló  hajók  voltak  alája  ve tve ,  's  azt  minden  fizetés  és  önhaszon  nélkül, 
legnagyobb  erőlködéssel  végre  is  hajtolta.  Igy  az  idegen  és  honi  tenje
Tí  hajósok  's  a1  londoni  nagy  kereskedési,  czéhek  védve  láták  vagyonokat 
a*  jeles  férjfi  által.  Nem  kevesbbé  érdemesek  C.  fáradhatatlan  tülekedé
s e i ,  a'  szegények  ínségén  segíteni.  A'  Quaekerekkel  közösen  három 
nagy  levesházat  alapított  a'  szűkölködők  számára ,  's  midőn  1708  West
minsterbe  költözött,  ott  is  állított  fel  hasonló  intézetet ,  \s  későbben  os
kolát  a'  szegények  számára.  Politiai  és  táplálási  ügyekben  semmi  sem 
történt  az  ő  tanácsa  nélkül  ,  's  már  1797  kinevzte  őt  mint „viriim egre
gium, lamdiu legum interprelem r.t acerrimnm vindi'rem1'  a'  glasgowi 
egyetem  törvények  doetorának.  Midőn  a'  háború  1803  hivatali  köteles
ségeit  rendkívül  megszaporította,  's  egészsége  elgyengült,  még  akkor 
sem  hagyott  alább  szokott  munkásságával.  Hamburg  1804  ügyviselőjé
nek  választá Londonban  ,  *s  több  izben  kinyilatkoztatá  iránta  való  hála
datosságát  tisztelet  ajándékokkal,  Kevéssel  azután  Bréma  és  Lübeck  ál
tal  is  megkéretek  ,  hogy  hasonló  tulajdonságban  viselje  képeket.  180(1 
ban  : „A new xyxfem nf educatinn fnr /he Inbaurinz pe"pleíl  's  nem  so
kára  azután „A frealise nn indigehet'*  czimil  munkákat  adott  k i ,  mel
lyekben  bő  tapasztalás  's  erre  épített  jeles  rendelések  foglaltatnak.  Utol
só  nagy  munkája  ; .,On the trenllJi , pntrcr and rrinurrei nf fhe hritish 
Empire''  ( 1 8 I 4 ,  nemeiül  Eicktől  Nürnbergben  1814)  e'  tárgyban  legjele
sebb.  Megholt  Aprif.  IR20. 7*. O. 

Cor,  II  un  i f i i s ,  mint  missinnarius  és  a'  szerzetes  élet  megújító ja 
esmeretes.  Született  Irlandiában  500.  Itten  az  akkor  virágzott  hires  ban
gori  klastromban  szerzeteséletre  lépett.  Innen  Anglián  által  Frane/.ia
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országba  költözött  más  tízenkét  szerzetes  társárai  589 ,  hogy  itt  a'  szer
zetet  e's  a'  keresztény  hitet  terjessze,  e's  590  Burgundban  az  anneg
rayi,  ltixetiili  's  fontainei  klastromokat  felállította.  Az  ő  általa  behozott 
's  sok  helyeken  mint  :  Salignac,  Corbic  's  Salesben  elterjedt  szerzetes 
rendszahásai  vak  engedelmet,  hallgatást,  bőjtölést,  imádkozást  e's  dolgo
zást  parancsoltak  követőjinek  's  olly  keme'ny  fenyitéktartást ,  hogj'  a''  ki
sebb  elköveteléseket  is veressel  büntettetne,  a'miből  egyszersmind  azon  kor
nak  durvasága  is  kitetszik.  Megtartatta  az  övéivel  a'  re'gi  irlandi  szokáso
k a t ,  mint  p.  o.  a1  Hasvét  inneplését  a'  római  szertartástól  eltávozólag. 
Brunnehild  királyné  őt  hajlatlanságáért  tartományiból  kitiltotta  609,  es 
ekkor  a1  még  pogány  Alemannok  megtérítésére  szánta  el  magát  és  Bre 
genzben  a'  bodeni  tóvidékén  kezdette  a'  keresztény  hitet  hirdetni.  Gál 
(v.  Gallus,  a'  sz.  galli  klastromnak  alapitója)  nagy  részben  gátolta  ipar
kodásit  a'  pogányság  sz.  hegeinek  heves  erőszakkal  végbevitt  lerontá
sával.  \S  igy  innen  is  eltávozni  kényszeríttetvén,  Eongobardiába  ment 
és  az  Apeninnsokon  Babbio  nevil  klastromot  állította  fel,  a'  niellybe  szer
zetesintézetét  is  behozta  és  végre  615  e.  October  22én  megholt.  Iten
diiletlenségét,  erőlködését  's  elhatározottságát  1.  Gergely  és  IV.  Boni
facius  pápákhoz  irt  leveleiben  kitüntette.  Ellenkezésben  volt  ő  a'  romai 
anyaszentegyházzal  a'  Hnsvéttartásban,  és  becsaszott  megvesztege
tését  a'  keresztényeknek  keménykedve  érdeklette.  Azonban  a'  behozott 
monostori  szoros  fenyíték  és  a'  neki  tulajdonított  csudatettek  által  a' 
szentek  sorában  tiszteletessé  leve.  Kevés  asceticai  tárgyú  írásai  is  ma
radtak,  Szerzetesi  rendszabásai  a'  luxeuili  szerzetesházban  sokáig 
divatban  tar tat tak,  míg  a'  9dik  században  Sz.  Benedek  szerzetével 
eggyé  nem  olvadtak.  Szerzetestársai  's  kö'vetöji  fejér  köntöst  viseltek. Sz. 

C n r . U M R I A .  Igy  neveztetik  Éjszakamerikában  egy  az  egj'esült 
statusok  congressének  Marylandtól  és  Virginiától  1799  általengedtetett 
1s  egy  statushoz  sem  tartozó  tartomány  a1  Potowmaknál ,  mellyben  fek
szik  a'  szövetség  városa  WASHINGTON  (Le. )  100  angol  vagy  4  ?/,„  geogr. 
nsz.  nif.  négyszegeletet  formál  's  mintegy  40,000  lak.  van.  Columbia  ne
vet  még  3  grófság  visel"  az  első  a'  newynrki  szabad  s ta tusban,  38nsz. 
mf.  33,000  lak.  Hudson  nevil  fővárosával;  a'  második  a'  genrgiai  szabad 
statusban  12*000  lak.,  's  a'  harmadik  az  ohioi  szabad  statusban  11,000 
lak.  Három  iIlyen  nevii  város  is  van  ;  DéliCarolinában  a'  kormány  és 
nniversitas  he lye ;  a'  másik  Virginiában  ;  '»  a1  harmadi'Y  nevezetes  ke
reskedő  hejy  az  ohioi  s/.abad  statusban,  Nevezetes  a'  Columbia  vize  is, 
melly  az  éj.  sz,  54 =  23 '  egy  kősziklás  hegyből  e red ,  dél  felől  a'  Mul
tuomaht,  melly  UjMaxicoból  j ő ,  '»  éjszakról  a'  Eevist  veszi  magába  '» 
's  Washingtontól  48°  távolságra  (az  é.  sz,  4 6 c  10*)  a'  csendes  tengerbe, 
nevezetesen  a'  Spanyoloktól  1775  felfedeztetett  lleceta  torkába  ömlik. 
Columbia  vizének  melléke  a'  louisianai  szabad  statushoz  tartozik  's  az 
egyesült  statusok  kereskedésének  legnevezetesebb!)  útja;  mert  a'  belföl
di  vizekkel,  a'  Missisippivel  's  l.őrincz,  vizével  csatornáknál  fogva  való 
egyesittetése  á l ta l ,  az  atlási  európai  kereskedés  a'  nyngotival,  China,  In
dia  'sat.  fe lé ,  öszveköttetik.  Ezt  a'  földtájékot  Amerikaiak  fedezék  fel, 
1701  ngj'an  is  nyáron  egy  Columbia  nevil  amerikai  hajó  Cray  kapitány 
alatt  bement  az  Entrada  de  Hecetába  és  a'  folyón  felevezett;  's  innen 
kapta  a1  viz  mostani  nevét.  Azután  lefelé  való  folyását  vizsgálták  meg 
1793  Ma  kenzie,  1805  Eeivis  és  Clarké  kapitányok  18.000  ölnyi  széles 
torkolatjáig.  Végre  Porter  tengeri  vezér  1816,  az  országlás  parancsolat
jából  megvizsgálta  az  egyesület  birtokainak  éjsz.nyng.  részén  lévő  part
jain  's  figyelmetessé  tette  hazáját  a1  Columbia  partjain  megtelepítendő 
nj  lakosok  hasznaira.  Rz  a'  folyó  hővölködik  lazacczal  's  más  halakkal 
's  hajókázható.  A'  tenger  duzzadása  183  ang.  mfre  felhat  rajta.  Co
lumbia  völirye  termékeny.  Mivel  t.  i.  az  éjsz.nyng.  partok  levegője  a1 

csendes  tengerné!  a1  föld  kelettől  nyugot  felé  való  lejtősségénél  fogva 
!5°sal  szelídebb  .  mint  az  atlasi  tengernél  lévő  éjszaki  partokon,  tehát 
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a'  ptántai  élet  is  sokkal  bujább  amot t ;  következőképen  ezen  gabonával 
gazdag  parti  tartomány  miveltetése  és  népesedése  is  hirtelen  előmenne 
's  nevekednék.  Azon  indiai  nemzetségek  köz t ,  mellyek  a1  Columbiánál 
vadászatból,  halászatból  's  prémbőrekkel  való  cserekereskedésből  élnek 
's  áltáljában  kicsinyek  és  csúnya  külsejek  van ,  többfn  igen  ügyesek  a' 
csolnak  csinálásban  's  házi eszközök  készítésében,  kiváltképen  a'  Clatsopok. 
(L .  Lewis  és  Clarké  kapit.  utazásának  leírását.)  A'  viz  torkolatjánál 
az  egyesült  statusok  1791  egy  Columbia  nevű  katonai  álláspontot  alkot
tak.  A'  Columbiánál  1785  megtelepített  gyarmatok,  az  1805  építtetett 
Clotshop  nevű  erősség,  az  1810  alkottatott  Astoria  városa  's  a1  Colum
bia  mellékvizeinél  í812  tett  telepítések  az,  utolsó  háborúban  az  Ango
lok  kezére  kerül tek;  hanem  a'  genti  békeségben  visszaadattak  az  egye
sült  statusoknak.  Ezen  békeségre  építette  a'  congress  Éjszakamerika 
éjsz.  nyűg.  partjai  azon  részének  1822  meghatározott  megtelepítéséhez 
való  jusát.  A'  congress  e'  végre  a'  szükséges földet  be  akarja  a1  lakosok
tól  váltani,  melly  tet tével ,  ugy  látszik,  az  oroszamerikai  kereskó  tár
saságnak  azon  tájékon  való  terjedését  akarja  megakadályoztatni.  Egyéb
iránt  a'  chinai  és  indiai  portékákért  menő  amerikai  kereskedőkre  nézve 
legrövidebb  a1  Columbián  keresztül  vivő  u t ;  mert  a1  kösziklás  hegyek
nél  kezdődő  szárazon  lévő  ut  a'  Missouri  első  hajókázható  helyéig  340 
angol  (73  német)  mf.,  mellyek  közül  200on  igen  jó  szekérút  van  csinál
va  '»  még  csak  150et  kell  járhatóvá  tenni ,  a'  mi  ha  megtörténik, 
Északamerika  Chinával ,  Japánnal ,  Indiával,  Peruval  és  Chilével  közel 
és  közbevetetlen  öszveköttetésbe  fog  jőni. L—IU 

C o t . u j i i i ü s ,  1 .  C O L O M B O 
C o r. u M E r,  r, *  (Lucius  Június  Moderatus),  a'  hajdankornak  legtudó

sabb  practicus  gazdasági  i ró ja ,  szül.  Cadixban  Spanyolországban,  é l taz 
első  század  közepe  t á j án ,  's  „ f l c re rustica"  még  most  is  meglévő  12 
könyvet  i r t ,  mellynek  e g y i k e ,  a'  kertészségről ,  versekben  van.  E/.en 
munkájában  a1  gazdaságnak  minden  ágairól  szól.  Ehhez  járul  még  egy 
különös  könyv  a'  fatenyésztésről.  Munkájinak  legjobb  kiadása  van  Ges
Mernek „Striptores rei rusticiie''  gyűjteményében  (Lip.  1735,  2  köt.  4) 
'a  Ernestitől  kiadva  (Lipcse  1773  's  a'  köv.  4)  ,  végre  Scheidertől  1794 

' •— 97 , 2 kötetben. — Magyarra fordította Fábián József esperest és 
tóthvázsonyi prédikátor. (Pesten T ra t t ne r J . Tamásnál, 1819, 2 dar). A*mi. 

C O T, U R O K , 1. C S|o N K A KÖRÖK. 
C o M E N i crs (János Amos), az oskolák rendbesz.edése által jóltévője 

az emberiségnék, 1592ben született Komim helységében Briimau mellett 
Morvában ; azért nevezte magát Comeniusnak , valóságos neve nem tu
datik. Szüleji, kik a' morva atyafiakhoz tartoztak, Ilerbornban tanít tat
ták. 1614 rectorrá lett Prerauban és 1616 Fulneckben. Ezen várost 1618 
a' Spanyolok kirabolták és leégették. Comenius elveszte könyveit, kéz
irati t és minden vagyonját. l iogy |az ellene és minden acatholic. pre
dicátorok ellen kiütött üldözést elkerülje, Lissába futott Lengyelország
b a , hol az oskolák javításán dolgozott és 1632 püspökké választatott a1 

cseh és morva atyafiaktól. Itt adta ki munkáját: „Janua Ungváram 
reterata'' melly 26 év alatt 12 európai 's még a r ab , persa és mongol 
nyelvre is áltfordittatott. Comenius ebben akkorra nézve nj módot mu
tatott a' nyelv tanítására, melly által a' nyelv, mint hasznos esmeretek 
kulcsa, kellemetesen taníttatik '• a1 száraz szavak unalmas tanulása el
mellőztetik. Szinte olly köz hirre kapott „Orltii pictus, oder die ticht
bare U'elt^ czimü könyve, melly Hanau 1659 és Nürnbergben Í(K 6 jött 
k i , az első képes könyv gyermekek számára 's tárgyai választása mi
at t hasznos. Comenius 1641 Angolországba hivatot t , bog)' az oskolá
ka t jobb rendbe szedje; de polgári háború által e' dolog gátoltatván, Svéd
országba ment , hol cancellar Ojonstierna különösen pártfogolta. Innen 
Silesiába 's Erdélybe utazot t , és ismét visszatért Lissába 1656, hol tij
ra elveszte könyveit és kéziratinak egy rész, t, hogy X. Károly Gasztar 



COMETA  COMINES  3 0 1 

hátrálása után  a'  csász.  lengyel  sereg  öszveégette  a'  várost.  Ezután  Silcsiába, 
Brandenburgba  's  Hamburgba  ment,  végre  Amsterdamban  telepedett meg, 
hot  még  ne'liány  munkát  adott  ki  és  1671  megholt.  Elete  végnapjaiban 
religiói  lonakságokra  vetemedett.  B O U M G » O \ T  (1.  e.)  ihlett  személy 
gyanánt  tisztelte.  Munkájit  Adelung  92  szami tá ,  holott  csak  54  van  ke/, 
közöt t ;  azonban  többet  i r t ,  de  csak  kevés  érdemel  még  olvasat. B.  JL, 

C O M K T A ,  1 .  Ü S T Ö K Ö S  C S I M . A C 
C O M I C U S ,  c  o  m i c n  ni.  A'  miitudományi  cornicum  különböző  ma

gyarázati  azon külön  nemű  formákból  erednek,  mellyekben  a'  cornicum  mu
tatkozik.  Keni  minden,  a '  mi  n e v e t t e t ,  vagy  talán  a '  mi  csak  f u r 
c s a ,  cornicum;  's  viszont  nem  minden  cornicum  nevet tet ,  nem  minden 
cornicum  szükségképen  v  i  g  is  vagy  furcsa.  Csak  a'  drámai  vig 
lehet  cornicum,  's  igy  ennek  valóját  az  emberi  tettekben  mutat
kozó  erkölcsi,  fo n á k  s  á g o  k  \s  ferdeségek  teszik.  Mivészileg,  ideáli
sáivá  's  characteri  hűséggel  fogja  fel  és  adja  ezeket  a'  költő  ;  csak  ezen 
ideal i ,  mivészi  's  characterhü  előadásával  annak  i s ,  a1  mi  különben  az 
erkölcsi  nemes  és  tiszta  érzést  megsértené,  gyönyörködtethet  comicu
mnkkal,  a'  mivész  's  csak  ez  által  teheti  azokat  a'  szép  miv'észet  külön 
tárgyaivá.  De  minthogy  lelke  ezen  fonákságok  szemléletében  r e n d 
s z e r é n t  szelíd  mosolyra,  játszi  enyelgésre,  inkább  vagy  kevesbbé  csapdo
zó  gúnyra  :s  dévajkodasra  fakad,  's  ennél  fogva  előadása  is  eleven,  el
més ,  v ig ,  j á t sz i ,  nevettető  :  innen  mind  ezek  a1  cornicum  bélyegeinek  's 
talán  aliajainak  tartattak  "s  az  elnevezés  (péld.  cornicum:  j á t s z i ,  comoe
dia  :  vig  játék)  is  ezekből  vétetett.  A'  fenadott  elhatározás  szerént  co
micus  emberekről ,  ötletekről,  jelenetekről  a'  köz  életben  csak  akkor  le 
het  szó,  midőn  ezek  visszás  oldalaiknál  fogva  különösen  a'  jatékszini  co
rnicum  előadására  emlékeztetnek  ,  arra  talán  alkalmazhatók 's  illyes  te r 
mészeteknél  fogva  bizonyos  felsőbb  poetai  nevetést ,  kaczajt  gerjeszte
nek;  ellenben  a'  puszta  szójátékok,  elmésségek,  t ré fák ,  bohózatok  ,  vagy 
a'  mindennapi  's  talán  aljas  élet  rendetlen  ábrázolási  comicumoknak  nem 
tarthatók.  Vö.  ScliUtze  „ Vertnek einer Theorie des Komiic/ien"  Le ip
ssig.  1817. Cs. P. 

C o m i t t s  (Philippe  de)  ,  Argenton  u r a ,  szül.  1445.  a '  cominesi 
várban  Menin  mellet t ,  Flandriában;  ifjúságát  burgundi  berezeg,  Jó 
Fi lep ,  és  Merész  Károly  udvaraikban  tölte.  Ez  utolsónak  meghittje 
vo l t ,  "s  legtöbbet  tet t  a r r a ,  hogy  ez  XI  Lajossal  öszvebékélt.  Má»  illy 
elintézéseknél  is  ügyesen  viselte  magát.  1404  XI.  Lajos  szolgalatjába 
állott ,  melly  lépésre  hihetőleg  Károlynak  indulatos  és  gondolatlan  cha
ractere  's  Lajos  ígéretei  bírták.  Lajos  kegyének  jeleivel  halmozta.  Mi
dőn  Merész  Károly  eleste  után  Lajos  a1  burgundi  herczegség  birtokába 
lépet t ,  Cominest  kiildé  o d a ,  de  majdnem  sokára  Floienoy.be  követnek 
nevezte,  hol  esztendei  mulatása  alat t  a'  Pazziak  öszveesküvése  ugyan 
kiütött,  de  foganat  nélkül.  Comines  ez  alkalommal  a1  Mediciek  részére 
legnagyobb  munkásságot  mutatott.  Ezután  Lajos  Savoyába  küldötte,  hogy 
a'  fiatal  l'hilibert  herczeget  kézre  kerítvén,  egészen  nagybátyjának,  a'  ki
rálynak,  gyámsága  alá  állítsa.  1483  megholt  XI  Lajos.  —  A'  következő 
uralkodásnál  nem  állott  C.  hasonló  kegyelemben.  Az  igazgatóság  alat t 
statustanácsossá  lévén  nevezve,  Bearijeu  Anna  bölcs  és  jóltévő  uralko
dása  ellen  a'  berezegek  részére  á l lo t t ;  az  orleansi  berezegnek  minden 
fondorkodásaiba  bele  keveredett,  különösen  az  öreg  connetable  Bourbon 
Jánoshoz  csatolta  magát.  Egy  felfedezett  öszveesküvésben  lévén  részes, 
nyolez  hónapot  egy  vas  kalitkában  kellett  töltenie.  A'  parlament  per t 
inditott  ellene  ,  's  1488.  mint  több  pártütőkkel  és  gonosztévőkkel  egyet
értőt  vétkesnek  esmérte.  Az  ítélet  szerén t ,  me l ly ,  ugy  lá tszik ,  nem 
hajtatott  végre  ,  egyik  jószágán  töltendő  tiz  esztendei  számkivetésre,  's 
értéke  negyedrészének  elvesztésére  vala  kárhoztatva.  —  VIII.  Károly 
Olaszországban  különféle  elintézésekre  használ ta ,  de  a'  kormány  igen 
ingadozó's  gondolatlan  volt  te t te iben;  Comines  jobb  tanácsára  nagyon 
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keveset  hallgattak.  Fáradságáért  csak  hecsmérelé«t  's  meg  nem  elégedést 
nyert.  XII  Lajos  alatt—ugy  tetszik—^a1  kii/,  dolgokban  nem  vett  részt. 
Megholt  1509.  Argentonban.  Jegyzései  (legtökéletesebb  kiadás  London 
J7  17.  4  köt.  4.)  a/,  akkori  idő  történeteire  né/.ve  megbecsülhetetlen  ér
tékűek.  A/.okban  a'  korabeli  eseteket ,  mellyekben  többnyire  maga  is 
vészt  ve t t ,  nagy  igazságszeretettel,  eleven  és  természetes  beszéddel  ad
ja  elő,  's  mindenütt  helyes  í téletet ,  mély  dolog  és  emberesmeietet  mu
tat.  J. 

C O M I T I A ,  i'iiinai  népgyűlések,  mellyekben  szavak  többsége (által 
igazíttattak  el  az  ország  dolgai.  Már  a'  királyok  alatt  szokásban  voltak, 
a'  köztársaság  idejében  a'  consulok  tartották.  Ha  consnl  nem  volt,  az 
in ter rex ,  dictator ,  néptribunusok,  aedilisek  és  decemyirok,  vagy,  ám
bár  csak  a1  rendkívül  való  esetben,  a'  pontifex  maximus  által  is  öszve
liivathattak.  Fő  tárgyaik  voltak  :  fő  [köz  tisztviselőket  választani,  uj  tör
vényeket  hozni  vagy  az  állókat  sikeretleniteni.  habomról  's  békekötésről 
tanácskozni  és  az  országos  vétséget  megbüntetni,  Tisztviselők  választá
sa  végett  rendszerént  Mars  mezején,  az  előadott  egyéb  okokból  majd  a' 
fórumon,  majd  a'Capitolitimbun,  főkép  pedig az  ugy  nevezett  Comitiiimban 
gyűltek  ös/.ve.  A'  császárok  megtartották  ugyan  látszólag  a' népgyűlést; 
<le  kények  szerént  vezérelték.  A'  népnek  centuriákra,  cáriakra  és  tri
liusokra  való  felosztása  szerént  a'  népgyűlések  is  comitia  centuriata,  cu
j i a t a ,  tribitta;  a'  bennek  választandó  tisztviselőktől  pedig  comitia  con
sular ia ,  praetoria,  aedilitia,  censoria,  pontificia,  proconsulai  ia ,  proprae
toria  és  tribunitia  névvel  neveztettek.  Legfontosbak  voltak  a'comitia  cen
tur ia ta ,  mellyekben  193  centuriaja  szerént  adta  szavát  a'  nép.  Csak  bi
zonyos  napokon  volt  szabad  népgyűlést  tartani.  Tizenhét  nappal  elébb 
ijier Iriniindinum')  rendszerént  parancs  által  hivatott  öszve.  Gyűlés  nap
ján  az  elölülő  tisztviselő  egy  augurral  sátorba  szálolt  a'  város  előtt, 
liogy  az  auspiciiunokra  figyelmezzen.  Ha  az  átigiir  ezeket  kedvezőknek 
á l l i t á ,  megtartatott  a'  gyű l é s ,  ellenkező  esetben  más  időre  halasztatott. 
Nap  kelte  előtt  és  nyugta  után  semmi  sem  vétetett  eló.  Az  előlülő  tiszti 
székén  ülve  az  augur  által  elejébe  mondott  imádsággal  uyitá  meg  a'  gyű
lést .  Azután  kihirdettetett  a'  tanácskozás  t á rgya ,  mire  a'  nép  azonnal 
tribilsaira  és  centuriájira  oszlott.  Régenten  először  a1  lovagok,  azután 
az  első  osztály  centuriáji  s.  i.  t.  adták  szavaikat ,  későbben  sorsozás  hatá
roz ta  el  az  elsőséget,  rendszerént  az  első  centuria  szavához  a'  többi  mind 
hozzá  állott.  Elejéntfc,  mindenik  centuria  élő  szóvá/  ,  későbben  kis  táb
lácska  által  mondta  ki  véleményét.  A'  mit  valamelly  centuria  szavak 
többsége  által  határozot t ,  azt  mint  a1  centuria  szavát  kihirdette  a'  he
rold.  Félbe szakasztatott  a' gyűlés,  ha  valakire  nehéz  nyavalya jött ,  (melly 
ezért mnrbut camitialisnak  neveztetett) ,  ha  a'  néptribunus  v e t ő t  ve
te t t  közbe,  és  más  akadályok  miatt. B. L. 

C o M M  A,  a'  mathematica  hangtudományban  két  olly  közt  t e sz ,  mel
lyek  a'  közök  irányainak  öszvehasonlitásániil  és  számbavételénél  mint 
differenliák  fejlődnekki.  Legközönségesebb  ezen  kis  közök  közt  a' Si/n
lonicus cnmmn  vaity Diáymut commúja ,  mellynek  iránya  81—80.  Ez 
azon  killönséget  tesz i ,  inelly  egy  nagy  egész  és  kis  egész  hang  közt  van; 
mert  ha  az  ember  a1  nagy  e^ész  hangnak  irányából  ÍO:  0  kivon,  ugy 
a'  maradék  vagy  különség  a1  két  egész  hang  közt  annyi  mint  81:  80 .— 
Másik  comma  a'  diatonicua  vagy  pythagoricus,  a z a z ,  a*  tiszta  Octava 
2:  1.  és  azon  hang  iránya  közt  való  különség,  melly  mint  octava  12 
tiszta  quinta  v;igy  quarta  Öszveadása  által  származik,  is  mint  531,441  : 
221,288.  C o m m a ,  orthög,  j e l ,  1.  IVIKRIM.M TIO. 

C O M M A  N D K M E N T  (fortífif),  valamelly  sáncz  vagy  erősség  mely
rédje  koronájának  függőleges  köze  az  azon  kivül  fekvő  ponttól,  Igy  va
gyon  p.  o.  a1  főtnltésnek  18  commandementja  a'  glacis  felett ,  ha  mely
véd  koronája  8l'val  magasabban  fekszik,  mint  a'  glacis.  Meg  kell  a'  com
niendementt  különböztetni  a' dominirozástól,  mert  ebben  azon  linea,  inelly 
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a'  domináló  ponttól  a*  domináltra  vonatik,  fődolog,  's  azon  pont  a'  dominá
lóbb  ,  a'  hol  ezen  lineá  a'  dominált  tárgyra  hu/.ott  perpendirulummal  »• 
leghegyesebb szegleteket képzi. E1 szelént valamelly a' dominált pont
tól távolabb fekvő helynek több commandenientja lehet , mint a' közelebb 
fekvőnek, 's még is kevesebbet dominálhat , ha tőle a' domiált pontra 
vont linia csak a' közelebb fekvő alacsonyabb pont alatt megyén el. 

C O M M K R S O N (Philibert), munkássága, tapasztalati s szép gyűjte
ményeiről nevezetes füvész, szül. 1727 Chátillon  les Dombesben, tamilt 
Montpellierben 's ugyan ott lett gyógy tudomány doctora. Itt tette le 
herbáriumának alapját; legnagyobb volt ez azok között, mellyeket vala
ha privát ember öszvegyüjthetett. Linné kívánságából a' svéd királyné1 

számára leirta a' kö/.éptengerben találtató legritkább halakat ; e' volt 
akkor a' legteljesb iohthyologia. 1755 fuvészi utat tett a' savoyi és 
schweizi hegyekben, sziiletéshelyén gazdag füvészkertet alapított , meg
látogatta a/, auverguei és dauphiuei hegyeket fuvészi tekintetben 's 1701 
barátjának, Lalaudenak, felszólítására Parisba ment. C. volt azon termi 
szetvizsgálók egyike, kiket a' franczia király kinevezett, hogy Bougain
villeel a"' világot körülutazzák. Egy ifjú franczia hölgy Barié l lor 
tenseről , ki őt férjtiruhabaii kisér te , nevezte el a' Hortensia név alatt 
esmért virágot. Ezen útja közben isle de Franceou hm. 1773. Növé
nye i t , rajzait és Írásait a' párisi kir. cabinetnek hagyta , 's ott tartat
nak maiglan. Kisebb inunkájin kivül ,,Fuvészi mariyrol«g"ját bírjuk, 
melly azoknak életirását foglalja magában, kik fiivészi iparkodásiknak 
lettek áldozativá. 

Co in M i ti K K, angolul, francziául Comité , kiküldöttség, ralamelly 
tárgy megvizsgálására vagy bizonyos tanácskozásra nagygyűlésből válasz, 
tátott személyek , kivált az angol parlamentben 's a' franczia kamarák
ban. Az illyen kiküldöttséggel minden felvilágosítások 's irományok kö
zöltetnek , mellyek megbízásának teljesítésére szükségesek. Midőn a ' r e á 
bízott tárgyat megvizsgálta, elejébe terjeszti tudósítását a' kiküldő gyűlés
nek , mellyre ez a' dolgot elintézi. A' franczia revolutióban az Angolok 
ezen intézete is követésre t a lá l t , 's a' convent még az ország kormány
zását is egyes kikiildöttségekre bizta. A' „Cotnilét du salat puhlique, de 
súreté gcnérale de guerreíl vivék a' legfőbb kormányt. Volt egy idő, 
mellyben Francziország egész kormánya 24 illyen kiküldöttség közt volt 
felosztva. Zs. G. 

C o H M o n o R R , az Angoloknál a ' hajóskapitány, vagy más tenge
ri t iszt , a' k i , a' nélkül hogy admiral volna, hajóosztályt igazgat *s 
más tisztnek főigazgatása alatt nem áll. E' cz imet , melly a' tárgyhoz 
nem pedig a' személyhez vagyon kötve, csak addig tartja meg, még com
mandúja t a r t , melly idő alatt brigadageneral rangja vagyon. Tisztes
ségből commodorenak a' legőregbik kapitány is neveztetik , három vagy 
több csupán kószáló hajóknál.—Cominodorehajónak nevesztetik a' ke
reskedői hajóseregnél a' kiséró '• főhajó (vonvoy  tchip). Ez vezeti 's 
tartja együtt a' többi hajókat 's ezért éjjel gyertya vagyon főárboczán. 

C O M M O D U S (Ant. Ael. Aurefius), 161 K. u. született Marcus Aure
liustól és Anna Faustiiiától, Antoninus Pius leányától. Kegyetlen és buja 
indulatjának korán adta jeleit. 12dik évében, mivel ferdővize nagyon 
meleg volt, az arra ügyelőt tűzbe vettette. Atyja, ki ót szelídséggel 's 
jó példával reményié jó útra vezethetni , korán részesité az uralkodás
ban. Felruházta tribuuusi hatalommal és 16dik évében consullá tette, 
kevéssel azután Augnsttis és haza atyja nevével is megajándékozta. Azu
tán öszvehá/.asitá Crispinával, Bruttíus Praesens leányával. Atyja halá
la után 180 thronusra lépvén ; még Caligulánál, Domitianusnál és Né
rónál is nagyobb szörny leve. Kedvtöltésból az elejébe vetődött embe
reket ketté vagdalta, szemeiket kiszurdalta, óraikat 's füleiket levágta 
'sat. Rendkívül erős volt , és gyakran, hogy Herculest utánazza, orosz
lány bőrbe burkózva 's doronggal fegyverkezve jelent meg. Undok bu
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jasága  nem  elégelvén  meg  300  ágyasá t ,  az  ugyanannyi  elrontott  gyerme
ket  '» Romának  legalább  való  szingyulájit ,  még  testve'reivel  is  rértürúleg 
társalkodott  's  egy iké t ,  Luci l lá t ,  mivel  vad  vágyának  nem  engedett  '» 
öszveesküvést  forralt,  megölette.  Hogy  pazarlásai  miatt  kiürült  kincstárát 
megtölthesse,  népét  szertelen  adóval  terhelte,  a'  helytartóságokat  és  tiszt
ségeket  a'  többet  Ígérőknek  adta,  sőt  büntetéseket  is  engedett  el  pénzért. 
Erejét  és  ügyességét  akarván  mutatni,  az  amphitheatniinbau  nyilván  küz
dött.  Ugy  tart ják,  735 izben  viaskodot t ' s  ugyanannyiszor  győzött.  Mind
j á r t  uralkodása  elején  a'  Quadusokkal  dicstelen,  egyéb  német  népekkel 
pedig  gyalázatos  békét  kötött.  Derék  vezére ,  Ulpius  Marcellus,  Britan
niában  a'  Culedoniusokon  nevezetes  győzedelmet  ve t t ,  miért  Commodüs 
az  Imperátor  és  Britannicus  nevet  vévé  fel.  Az  uralkodás  gondjait  elfjénte 
szabadosának,  Anterusnak  engedte.  E z t ,  mivel  a'  császár  elcsábítását 
neki  tulajdoniták,  a'  testőrzők  vezére  megölte,  mire  Commodns,  ki  ked
vencze  halálát  vérengzően  megbosszulta,  egy  Cleander  nevű,  hajdani  rab
szolgát  ültete  a'  kormányra.  Hanem  hogy  a'  város  egy  része  hamuvá 
égett,  és  éhség  a ' n é p e t  kétségbe  ejté,  lázadás  ütött  ki,  és a 'császár  kény
szerí t tetet t  mind  ezekről  vádolt  kedves  emberét  lenyakaztatni.  Koma  946
dik  évében  Január,  elsőjén  mint  consul  és  küzdő  szándékozván  egyszers
mind  fellépni,  meg  akará  mind  a'  két  consult  öletni.  Baiál jainak,  kik  et
től  tartóztatni  a k a r á k ,  ellenkezése  olly  dühbe  hozta,  hogy  sokak  elvesz
tését  meghatározá.  Történetből  a1  halálra  kiszemeltek  nevét  foglaló  le
vélke  megtaláltatván,  egyik  ágyasának,  Marciának  adatott,  ki  bámul
va  önuevét  is  azon  találta  's  azért  a'  császár  Kivégzésére  öszveesküdt. 
Mérget  adtak  neki;  de  mivel  ez  nem  elég  hamar  hatott,  kedvencze Nar
cissus,  egy  küzdő,  megfojtotta  J02  K.  u.  Ha lá lá t ,  mellyet  gutaütés  kö
vetkezésének  mondottak,  meg  tudván  a'  tanács ,  őt  haza  ellenségének 
kiáltá,  szobrait  öszvetöreté  és  nevét  a1  nyilvános  felírásokból  kitöiölte
t é .  31  év.  9  hón.  élt  és  12  ' / s  évig  uralkodott.  Roma neki  köszöni 
legszebb  ferdőjit (T/iermae Antoninianae).  A'  város  eltartására  az  egyip
tomiakon  kivül  afrikai  gabonás  hajókat  is  rendelt. IS. L.  . 

C o M M O N E R , 1. , C O I. r. V. O I li M 0 K. 
C O M M U N I O ,  1.  Ú  R  V A C S O R X J A . 

C O M N E N Ü S O K ,  egy  kiholt uralkodó  família, melly  a '  rege szerént 
Olaszországból  származott  's  a'  konstantinápolyi  (1057—1204)  és  trape
zunti  (1204—1461)  császári  székeken  18  császár t ,  ezenkívül  19  királyt 
's  számtalan  független  fejedelmet  számlált.  (L .  BVZANTIUMIAK  és  T R A 
PKZUNT.)  Midőn  tudni  illik  a'  keresztes  hadak a'  Comnenüsok  Konstantiná
polyi  császári  székét  felforgatták  's  helyébe  a'  latán  császárságot  állítot
ták  1204,  akkor  a'  Comnenüsok  régi  famíliájából  egy  herczeg  kis  Ásiá
nan ,  Trapezuntban,  a ' h o l  helytartó  vo l t ,  független  statust  alapított. 
Ezen  házból  utolsó  volt  C o m n ' e n u s  D á v i d .  Azt  állí t ják,  hogy  ettől 
származik  egy  Comnen  Demeter  nevű  franczia  dragonyoskapitány,  a' 
ki  mint  maréchal  de  camp  Parisban  1821  maradék  nélkül  holt  meg.  De 
ezen  származást  nem  lehet  történetileg  bebizonyítani.  Dticange,  egy 
igazságszerető,  pontos  és  tudós  történetíró,  világosan  mondja,  hogy  Kon
stantinápoly  meghódítója,  II.  Mohammed,  minekutána  az  ugy  nevezett 
Trebisonde  császárságot ,  melly  alig  volt  akkora  mint  egy  franczia  de
partement,  Darid  császártói  egyezés  mellett  megszerezte  volna ,  ezt  a* 
fejedelmet  hét  fijával  együtt  Konstantinápolyba  vitette.  Hogy  azonban 
a'  számára  rendelt  jövedelmet  elfoglalhassa,  öszveesküvés  örve  alatt 
magát  és  fijait  is  megölette  minden  kivétel  nélkül  Adrianopolyban  1462. 
Ezt  bizonyítják  Dugange  után  minden  egykorú  írók  ,  Chalcondylas,  Dú
cas  ,  Phranzes.  Allitja  ugyan  egy  későbbi  történet író  ,  hogy  egy  azon 
gyermekek  közül  megszabadíttatott  's  I.aconiába  (Maina)  vi te te t t ,  a'  hol 
azután  ez  a'  família  200  esztendeig  fiúról  fiúra  hagyta  a'  hadakozást  a' 
Törökök  ellen  ,  's  hogy  végre  Comnen  Constantin  elárultatván  de  meg 
nem  győzetvén  ,  kivándorlóit  Maiiiából  's  1676  sok  Vele  együtt  kivan
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dorlott  Görögökkel 'Genuában  kötött  ki  'a  Corsicában  egy  darab  földe* 
mivel t ,  mellyet  az  ö  maradéki  is  kormányoztak ,  (inról  fiúra  szálván  a' 
kapitányi  méltóság,  mig  l'orsica  Francziaoiszaggal  való  cgybekapcsolta
tása  á lu l  jószágaikat  elvesztették.  De  esi  az  állítás  nem  hihető ,  mert 
14Ü2  olta  Comiien  Dávidnak  gyermekéről  vagy  nnyadékiról  sehol  nem 
tétetik  említés.  Kapott  ugyan  Comnen  Demete r ,  állitólag  ezen  gyar
mat  famíliának  utolsó  ivadéka  (szül.  Corsicában  1750).  kárpótlást  a'  fran
czia  ors/.áglástól  ;  de  ennek,  mint  Dávid  maradékának,  megesniertetését  a' 
parlament  jegyzőkönyvébe  beiktattatott  nyilt  királyi  levél  által  1782  csu
pa  poíiticai  okokból  eszközlötte  Vergennes  ur.  Akkor  ugyan  in  közelge
ni  vélték  Konstantinápoly  megbukását ,  's  Francziaország  érdeke  kívánta 
a'  törvényes  öröklés  jusát  azon  nemzetség  Francziaországban  élő  ivadé
ka  számára  fentartani.  Ha  eltöretett  volna  akkor  a1  nagyúr  fejedelmi 
széke,  Francziaország  bizonyosan  igyekezik azon  lovastiszt  jusát  a'  hábo
rúban  fentartani,  meglévén  az  XVI.  Lajos  oklevelében  a'  t iapezunti  csá
szár  törvényes  maradéknak  esmérve.  —  Kapitány  Comnen  Demeter  a'  re 
volutio  kezdetében  kivándorlott,  Condé  zászlója  alatt  harczolt  ,  1802  vis
szatért  Francziaországba  's  1814ig  4Q00  franc  esztendei  fizetésből  élt, 
mellyet  Napóleon  adott  neki.  Ezt  XV111.  Lajos  is  megerősité  's  egy
szersmind  marechal  de  campá  nevezé  őt  és  Lajosvitézzé.  Megholt  Sept. 
8.  1821  's  egy  kéziratot  hagyott  maga  u t án ,  inellyben  igyekezik  meg
bizonyítani  ,  hogy  a'  görög  népek  már  Ilomer  előtt  sem  voltak  barbár  ál
lapotban.— Tudományostörténeti  tekintetben  nevezetes  C o m n e n  a  A n 
na  herczegasszony,  1.  Elek  császár  l eánya ,  ki  a'  12  ik  század  első  felé
ben  élt.  Ez  apja  történeteiben,  kit  —  mint  Slae!  asszony  a'  ma
gáét  —  szeretettel  emel  k i ,  kora  szokásait  's  a'  konstantinápolyi  udvar 
állapotját  lelkesen  festegeti.  L.  Gibbon „Komán Empírev  czimü  mun
kája  48ik  részét. 

C O K I I ,  egy  delegatiónak  fővárosa  a1  mailandi  goíjvernementban  a' 
Lago  di  Como  délnyug.  csúcsánál,  kies  völgyben,  mellyet  magas  hegyek 
könnyeznek,  14,700  lakossal.  Kőfalak  's  tornyok  veszik  körü l ,  's  haj
dan  erős  vár  oltalmazta,  mellynek  omladékai  egy  knpfornia  domb  tete
jén  látszanak.  A'  nyilvános  épületek  pompások.  A'  püspöki  székes  egy
ház  fejér márványból  van  épitve.  Résznyire  a'  többi  12  templom  is  em
lékezetes.  A'  Galli  és  Odescalchi  paloták  a 'Vico  külvárost  ékesítik.  Az 
Odescalchi  palota  kertében  állt  a'  hires  szilfa,  mellyet  az  ifjabbik  Plini
us  említ  leveleiben.  Számos  selyenimanufacturájiboii  bársony,  tafota, 
kéztyük  és  harisnyák  készülnek.  A'  közelfekyő  márványbányák  productu
niaiból  szobrászok  dolgoznak.  A'  Graubiinden,  Schweiz és  felső  Italiával 
való  kereskedés  több  házat  foglalatoskodtat.  Az  Alpesek  közelléte  miatt 
a'  clinia  nem  ritkán  kicsit  sanyarú  ;  de  a'  gyakran  éles  szelek  a'  föld 
termékenységét  nem  akadályoztatják,  's  a'  szőlő  és  olajfa  még  most  is  olly 
buján  terem,  mint  a'  Komaiak  idejében.  Como  a'  legéjszakibb  pont,  hol 
az  olajfa  tenyészik,  mer ta '  tó  közel  az  olajhegyekhez  gyengíti  az  éjsza
ki  derek  hidegét.  A'  közelfekvő  Lago  di  Como,  mellyet  az  Adda  képez, 
romános  festő  partjairól  nevezetes,  hol  magas  hegyek  koszorúja  környezi 
szóló  's  olajhegyek  közepett  a'  csinos  mezei  házakat.  A'  tó  éjszaki  ré 
szét  chiavennai  tónak  isiievezik.  Legnagyobb  hossza  15  órányi ,  .  legna
gyobb  széle  egy  német  mértföldnél  kevesebb.  Viztükre  700  lábnyira  fek
szik a'  tenger  felett. 

C 0 M 0 E D I A , I. S Z J N J Á T K  K. 
C o M p A G N i  (Dino) ,  olasz  krónikás ,  sőt  lelkes  megkezdője  olasz 

nyelven  hazája  történetírásának.  Munkája: ,,Croiiica o istoria fiorenli
»« '* ,  3  könyvben,  1280—1312  megy.  Daniénak  kortársa  volt,  de  szüle
tése  bizqpyps  ideje  nincs^tudva.  Ugy  tartják  1250  körül  a'  floíenczi 
Köztársaság  földjén.  Ennen  1289  és  1301  kormányzóji  között  léte  elébb
kelő  házból  eredtét  mutatja,  1293 gonfalonicre di giustizia  volt.  Jgy 
minden  esetnek  a1  Guelfek  és  Ghibellinek  közt  forrását  tudhatván  ,  hiven 
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Í rha to t t ,  's  lá tszik,  akart  is.  Legelső  vala ,  ki  az  olasz  prosát  velőssé 
t e t t e , '  mondásai  jó lkerckednek  ki  egymás  u t á n ,  elbeszélésében  öszveköt
tetés  ,  ezt  mondja  Uen ina ,  's  ennél  fogva  aligha  Boccacciót  tartanák  ma 
az  olasz  prosa  alapitójának,  de  Conipagni  kéziratja  eltévedt,  csak  a'  XV1I1. 
században  akadt  rá  Muratori  V a k k o r  adta  k i ,  a' ^Scriptores rerum ila
licarum"  9  kötetében;  1728  pedig  Manni  bocsátá  közre.  Már  addig  min
den  Olasz  első  prosaicusának  Boccacciót  nézésében  nevekedett  fel.  Coni
pagni  verselt  i s ,  néhány  darabját  Crescimbeni  adta  ki.  , ,(Y«níc«"ja  új
ra  Pisában  1818  jelent  meg.  Halálát  1323ra  teszik. Dü/jrentei Gábor. 

C o M p A N i A ,  100—150  gyalogból álló  hadi  osztály  (a ' Francziáknál a' 
draganyosok  és  az  egész  lovasság  is  compániákra  osztatnak)  ,  melly  egy 
kapitány,  egy  fő*  ,  egy  vagy  több  alhadnagy  's  egy  zászlótartó  alatt  áll. 
Némelly  fegyvernemeknél,  p.  o.  a'  pat tantyúsoknál ,  vadászoknál  's  né* 
ha  egész  hadi  seregeknél  nincsenek  zászlótartók.  A'  magyar  gyalogság
nál  vagyon  egy  kapitány  egy  fő  's  egy  alhadnagy  és  egy  zászlótartó  ; 
a'  Francziáknál  zászlótartó  nincsen.  ísálunk  két  compania  egy  divisiót, 
"s  három  divisio  egy  bataillont  teszen.  Á'  kapitány  vagy  valóságos  feje  a' 
coiiipauiának  vagy  csak  más  felsőbb  tisztnek  (főőrmesternek  ,  ezredes 
főhadnagynak)  helytartója  (kapitányhadniigy)  ,  's  ez  feje  a1  companiának. 
Különben  a1  compania  számos  elosztása  a'  különböző  hadi  seregeknél 
különbözik  's  a'  szerént  is  változik,  a'  mint  a'  sereg  hadi  vagy  békeségi 
lábon  á l l ;  ezenkívül  pedig  a'  fejedeleni  önkényének  vagyon  alája  vettetve. 

C O M P A R A T I V U S , I. M s t t É K N Í V . 
C O I I P A R S >•: , francziu s z ó , a' szokatlan cnmpnrtir szótól szárma

zik (több figurákat összmértékesen felállítani) 's a' curouselben a' quad
rillek (lovagok osztályai) fellépését a' korlátok közt jelenti. Azért a' 
színjátszók nyelvén i s , pompaiseria a1 s tat is ták, azaz, a' néma szemé
lyek vagy állatok fellépésének elrendelését jelenti. Magok a' fellé
pések is igy neveztetnek, nem különben népcsoportok, öszvesereg
lések , csaták 's ef. előadásai, mellyek az ugy nevezett regié gondjai
nak egy részét teszik. E' szerént a' statisták s' egyáltaljábaiv a' játék
színen fellépő minden néma személyek comparseknek neveztetnek. Ám
bár ezek alá vannak rendelve, még is szükséges arról gondoskodni, hogy 
megjelenések a' benyomást ne háborgassa 's nevetséget vagy bosszanko
dást ne okozzon, a' hol ellenkező behatások tárgyaltatnak. 

C O I M P A S S U S , megkereső vagy kisérő levél , melly melletti egyik 
törvényhatóság a' kebelében hozatott, 's az adós vagyonjának szűke miatt 
végre nem hajtható Ítéletet azon törvényhatósághoz, mellynek kerületé
ben bir valamit a' marasz ta l ta to t t , olly felszólítással küldi ál tal , hogy 
annak, a' mennyire még teljesítve nem volna, foganatot szerezzen. Szinte 
igy neveztetnek azon levelek i s , mellyek által valamelly áltkisért go
nosztévőnek más törvényhatóság alatt lakozókkal raló szembeszálitása 
Vagy akarmelly más törvényes munka megtétele kéretik. Zs. G. 

C O M P E T E N T I Á J A , illetőségé a' törvényszéknek vag)' bírónak, az a ' 
törvényes hatalom, mellynél fogva valamelly személyt vagy dolgot birói szé
ke elejébe idézhet, áltáljában, minden hivatalnak törvényes munkaköre. Ná
lunk , hol annyi féle biró van, különösen kell vigyázni az illetőség eltalálásá
s á r a , melly munkában szükség tekintetbe vennünk 1. Az alperes polgárt 
minemüségét, egybekötve a1 keresetbe vagy üldözőbe vett dolog vagy vé
tekével, 2. Magát a' törvényszéket 's a' neki tulajdonított birói hatalom1 

minemüés mennyiségét, 3. A' törvényszék kiterjedését. Ha ezek tekin
tetbe nem vétetvén az illetőség elhibáztatik, tartozik a1 törvényszék az 
alperes kívánságára bíróságát leszálitani.—> Competentia alat t néha apa* 
naget, utószülötteknek rendelt, jövedelmet'is ér tünk.— C o n p e t é n t i a j ó 
t é t e m é n y e (benefieium competentiae) különféle viszonyokban erővel' 
bíró j u s , mellynél fogva a' kereset megvételéf'hem eszközölhetni legna
gyobb keménységgel , hanem csak annyi ra , ho'.y az adósnak szükséges 
tartására elegendő vagyonja maradjon. Ezen jussal bírnak például a? há
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zastársak  egymás  közt  a"  szülők  gyermekeik  iránt  a1  testvérek,  "s  az 
ajándékozók  a'  megajándékozottak  iránt,  líirnak  ezzel  továbbá  a'  papok, 
nyilvános  tisztviselők  és  ka tonák ,  kiknek  tisztségi  jövedelmeiből  csak 
egy  harmadrészt  lehet  a'  megítélt  kereset  fejében  biró  által  elfoglal
ta tn i ,  vagy  inkább  letiltatni.  Az  illyen  jussal  biró  adósok  még  ösz
vehivó  per  utján  is  megtartanak  annyi t ,  a'  mennyi  életek  folytatására 
szükséges. Xs. O. 

C n M pi r. A T A  és  A p p R o B A T A  ,  constitutiók  Erdélyben.  I.  A p 
p r o b a t a  c o n s t .  (jóváhagyottalkotmány).  Erdélynek,  melly  Magyaror
szágtól  való  elválasztását  az  1540ik  esztendőtői  számlálja,  1052ig,  száz 
tizenkét  esztendő  elfolyása  alatt  258  országgyűlése  volt.  Ezen  szá
mos  országgyűlésből  sok  egymáshoz  nem  illő.  törvények  jöttek  elő.— 
Betlen  Gábor ,  a'  fejedelem,  1019ben  ezen  törvények  rendbeszedéséhez 
kezdett  és  a',  perek  íolyamatjanuk  meglehetős  rendszerét  adta  ki  ,  de  nem 
meritetteki  még  is  ezen  munka  a'  régi  törvények  teljes  velejét;  melly
re  nézve  1  Rákóczi  György  ,  hasonló  szándéktól  vezetve  ,  a'  régibb  tör
vényeket  a'  vármegyék  és  városok  levéltáraiból  és  jegyző  könyveiből 
öszvegyüjtette;  de  elébb  az  uralkodás  gondja,  utóbb  pedig  halála  jó 
szándékában  akadál) ul  volt.  llik  ltákóczi  György  t e h á t ,  ugyan  ezen 
akarattól  lelkesítve,  a 'Febr .  18ki  1652 Fejérvárt  tar tot t  országgyűlésen, 
a'  l l  ik  törvényczikkelynél  fogva,  az  említett  törvények  egybeszerkez
tetésére  egy  országos  biztosságot,  melly  tizenhárom  tagból  állott  ,  ne
veztetettki.  A'  nagy. munka  esztendő  alatt  végre  hajtatott  és  azon  or
szággyűlésén,  melly  Jan.  15.  I 6 5 Í  Fejérvárra  hirdet te te t t ,  minekutá7 

na  az  ország  által  és  fejedelem  tanácsában  is  szoros  viszgálat  alá  vé
te te t t ,  az  országgyűlés  utolsó  napján,  Martius  15kéii  1053,  a'  feje
delein  által  is  megerősíttetett.  Jóvá  hagyta  I.  Leópold  császár  is 
1691,  midőn  Erdélyt  oltalma  alá  fogadta,  ezen  törvénykönyvet  kirá
lyilevelének  3ik  pontjában.  Öt  részre  oszlik  ezen  könyv:  az  első  rész 
egyházi,  a'  második  a'közönséges,  a'  harmadik  különös  törvényeket foglal 
magában,  a'  negyedik  a'  törvénykezés  módjáról  ,  az  ötödik  pedig  köz  hir
detményekről  (rrfiV/«)  szól.  —  Az  első  részben  X.  a'  másodikba  XVI,  a' 
harmadikban  ] ..XX A VI.  a'  negyedikben  XX  czim (titutus)^  az  ötödikben 
pedig  Cili .  hirdetmény [edict(i)  van.  Kiadásai  1653ban  N.  Vára
don,  egész  rétben  (folio);  1677ben  Kolosvárt,  egész  ré tben ,  Veresegy
házi  Szentyel  Mihálynál;  1696ban  Kolosvárt,  negyedrétben,  Kis  Mik
lósnál;  1779ben  Kolosvárt  nyolczadrétben;  1815ben  Kolosvárt,  negyed
rétben,  Halmágyi  mutatójával.  *«  11  C o m p i l a t a  c o n s t  i t u t i o 
(kiválogatott  alkotmány).  Szomorú  idő  szakasza  következett  Erdélynek* 
a'  jóváhagyott  alkotmány (apprabala conititutio)  kiadása  u t án ;  a' 
fegyverek  kó'rülhangzó  zörgése  és  a'  fejedelmek  veszedelmes  változásai 
miatt  a'  haza  törvényei  szánakozásra  méltóként  öszvezuzattak,  zavar
tattak  és  egymással  többnyire  ellenkeztek.  A'  rendeknek  és  fejedelemé
nek  egyező  kívánságok  volt ,  ezen  rosszon  segíteni;  mellyre  nézve  1668
han  Beszterczén  Jan.  10  kezdett  és  Februarius  3dikán  bevégzett  ország
gyűlésén  a'  33ik  törvényczikkely  által  meghatároztatott  :  hogy  az 
Í054ik  esztendőn  kezdve  tartott  37,  a z a z ,  harminezhét  országgyűlés 
törvényei,  mellyek  a'  haza  alaptörvényeivel  ellenkeznének  választassa
nak k i ,  a1  kiválasztattak  válogattássafiak  ,  a'  kiválogattak  viszgáltassa
n a k ,  a'  vizsgáltattak  pedig  szedessenek  rendbe  és  nyomtattassanak  ki. 
A'  kiválasztó  biztosok  nevezése  a'  fejedelem  (1  Apafi  Mihály)  és  tanácsa 
íendelésére,  ki ezt  1668ban  teljesítette  is,  hagyatot t ,  és  a'  miinka  ugyan 
ezen  esztendőn  hevégezteteít.  Vizsgalatja  ezen  miiukána*  Í67Öben  a'  Fe
jérvárra  Jan.  25kére  hirdetett  országgyűlésen  e lkezdete t t ,  's  sok  idő 
is  fordíttatott  reá,  de élnem végeztethetvén,  egy  riiás  biztosságnak  adatott 
által  a'  jóváhagyott  alkotmány  rendjéhez  való  alkalmaztatás  végett. 
Ezen  biztosság  az  alkalmaztatást  megte t te ,  és  a'  kiválogatott  alkot
mányt hasbnlólag  öt'részre  osztotta.  Az I.  részben  a'z  egyházi  törvények  I., 
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a'  másodiUban  a'  közönséges  I V ,  a'  harmadikban  a'  különös  törvényed 
X V I ,  a'  negyedikben  a1  perlekedés  módja  XVII  ezimet  fdgiat  e l ,  a« 
ötödikben  pedig  El  köz  hirdetmény  van.  Kiadásai  Kólosvárt  1671
ben  egész  rétben  Veresegyházi  Szentyel  Mihálynál  ;  Kolosvárt  1095ben 
negyed rétben  Miszt  Tótfalusi  Kis  Miklósnál;  Kolosvárt  1770ben  nyol
czadrétben;  Kólosvárt  1810  negyedrétben. T.  ./.

C O N P O N I U M ,  egy  iió  szekrény  formájú  's  1824  Amsterdamban  fel
talált  erőmiv,  inelly  akármi  feladott  muzsikai  tliemát  minden  lehetséges 
harmóniai  comhinatiókkal  változtat.  Feltalálója,  ki  rajta  7  esztendeig  dol
gozott  ,  Winke l ,  lippstadti  német  születés.  Catel  és  Hiot  ezt  a'  Parisban 
közönséges  álmélkodás!  gerjesztő  önmozgót,  meily  egyszersmind  a'  tiis
téitti  találmányosságot  csudáltat ja,  szorosabban  megvizsgálták  "s  jelenté
sekben  azt  vallották  ró la ,  hogy  ha  ezen  eszköznek  valami  tliema  adatik 
vál toztatásra ,  mellyet  a'  találó  egy  csak  előtte  tudvalévő  módnál  fogva 
az  eszköz  szerkeztetéséhez  alkalmaztat,  akkor  magától  elkezdi  a'  változ
ta tásoka t ,  minden  lehető  részeket  legtinomabban's  legrendesebben  kidol
g o z ,  a'  modulatiókat  olly  csudálatos  különbféleséggel  adja,  (milyennel 
csak  a'  legmakranezosahb  képzelődés  gondolhatná  k i ,  's  a1  szünetlen  foly
tatot t  melódiát  és  harmóniát  magától  olly  váratlan  módon  képzi ,  hogy  a' 
merész  öszverakást  még  azok  sem  találhatták  volna  ki,  kik  a'  mechanismiist 
tökéletesen  esmérik.  Minden  á r i a ,  mellyet  változtat,  mintegy  egy  percze
netig  tart .  Ezen  találmány  után  nem  sokára  Giuliani  egy  hasonló  muzsi
kai  caleidoscopium  magyarázatját  a'  bécsi  niuzs.  ujs.  1824.  7  szám.  iktatta. 

C o M i> o s 1 T i o,  a 'muzsikában  uj  hangdarabok  vagy hangmivek  szer
lésének  mestersége.  Ide  tartozik  a'  muzsikai  feltalálásbeli  észtehetség, 
az  elegy  tétel  rendszabásainak  's  a1  gyakorló  hangmivészségnek  esmerete. 
Innen  componistáknak,  muzsikaszerzőknek,  csak  azok  hivatnak  ,  kik  szel
lemmel  és  érzéssel  teljes  hangmiveket  teremtenek.  Mert  huzamos  szorga
lommal  mindenki  szerezhet  a'  harmóniáról  alapos  be lá tás t ,  a'  muzsika 
hatásairól  's  annak  okairól  hozhat  legpontosabb  Í té le te t ,  minden  partitú
rában  a'  tiszta  tételtől  való  legkisebb  eltérést  felelni,  sőt  szükségből  mu
zsikai  darabokat  öszverakni  is  ngy  megtanulhat,  hogy  azokban  a'  rhyth
must  és  a'  tiszta  tétel  rendszabásait  tekintve ,  a'  legs/.orosb  eritica  sem 
tehetne  kifogást;  de  mind  ezen  tehetségek  csupán  egy  tapasztalt  harmo
nistai  névre  adnak  just.  A'  szerzés  országába  erős  lábbal  léphetésre  szük
séges  a 'melódia,  harmónia,  rhythmus,  fugák  generalbassusa,  i igya'oanon 
és  kettős  contrapont  esmerete.  Ezekről  tanítást  ad Weher  Gottfried  „ ÍVr
tucn einer geordnelen Thenrie der Totüetskimt11  cziinü  munkájában  2. 
kiad.  4  köt.  Mainz  1824.)  Ezekkel ,  a'  szerzéshez  szükséges  szemlélődni 
ágazatokkal ,  mellyek  a1  harmóniai  helyes  és  különbféle  önkifejezést  ta
nitják,  de  a'  szerzés  czélja  elérésének  tulajdon  eszközeiről  kevés  utasí
tást  adnak,  sok  van  ugyan  téve,  de  korántsem  minden.  A'  még  ide  vá
gó  tudományos  részek  messze  határokból  öszvehordandók.  így  p.  o.  az 
énekszerzésre  megkívántatik:  a'  nyelv  tökéletes  esmerete  áltáljában, 
a*  accentus,  declamatio  'sat.  megfogásának  helyessége;  a'  szeres  muzsi
kára  minden  egyes  használandó  szerszám  természetének,  hatásának,  mér
sékletének,  hangkörének,  hangnemeinek  a'  többiekhez  való  irányának 
'sat.  tudása.  Noha  már  ezen  esmeretek  és  segédeszközök  amazokkal  páro
sulva  erős  foganatuak,  a'  hangmivbe  lelket  és  charactert  még  sem  önt
hetnek.  Ezeket  csak  természeti  észtehetség  által  érhetni  el  ,  's  ez  főké
pen  a'  finom  és  helyes  érzésben,  tüzes  képzelő  erőben  's  a'  chararter
nek  azon  simultságában  á l l ,  mellynél  fogva  magát  ez  vagy  amaz  szenve
delembe  könnyűséggel  általteheti.  De  ezen  utolsóra  's  jelesen  annak  sze
rencsés  általvitelére  szükséges,  hogy  az  illy  szenvedelmek  már  elébb  a 
szerző  lelkében  feküdjenek  's  a'  jelen  eset  által  csak  felgerjesztessenek, 
ez  pedig  ifjabb  korban!  nyert  képzést  's  az  erkölcsi  világ  különbféle 
helyezetivel  való  czélirányos  társalkodást  és  szoros  esmeretséget  tesz 
fel.  Gyakran  a'  muzsikai  d^rab  is  c o m p o s i t i ó n a k ,  szerzeménynek, 
mondatik. 
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C O M P R O M I S S U M , Írásba foglalt megegyezés, melly nél fogra a' per
lekedő  felek  a'  köztök  fenforgó  ügy  megvizsgálását  's  elhatározását  egy 
vagy  több  szabadon  e's  köz  megegyezéssel  választatott  's  e'  munkát  fel
tá la ló  alkalmas  személyre  bizzák.  Conipromissumnak  csupán  polgári  ese
tekben  van  helye,  's  ezekben  is  csak  arra  terjed  a'  választott  bíróság  hatal
m a ,  a'  mi  az  egyezésben  világosan  ki  van  téve.  A'  törvénykezés  szokott 
tormáját  a'  választott  bíróság  előtt  is  meg  kell  tartani,  ha  a'  compromis
Hiimban  ez  iránt  rendelés  nincs  téve.  A1  választott  bírák  ítélete  olly  erő
vel  b í r ,  hogy  azt  feljebbvinni  sem  lehet ,  ha  csak  feljehbvitel  az  egyeíő 
levélben  meg  nem  engedtetetetr.  A'  pernjitásnak  van  helye, 

C I I H D S ,  a'vendégeskedések  i s t ene ;  de  csak az  ujabb  íróktól  tétetett 
azzá.  Tnlajdonképen  Comus  a1  régieknél  részszerént  az  ollyan  fiatal  em
berekből  álló  mulatságoknak  görög  neve  volt,  kik  együtt  ettek  ittak  ,  's 
azután  énekelve  esmerőseik  's  szeretőjik  házait  sorban  jár ták  ,  részsze
lént  pedig  az  efféle  énekeket  's  egyéb  bordalokat  jelentette. K. J. 

C o N c * v,  1.  Hornom*. 
Co  N c  E R T , .  I.  az  orchestrnmi  daraboknak  azon  n e m e ,  melly  szánt

szándékkal  ugy  van  készí tve,  hogy  abhan  egyik  muzs.  sze r szám,  a1  fő
hangzat  vitele  által  a'  többiek  közül  kitűnjék  s'  azok  felett  mintegy 
uralkodjék.  Valamint  a ' s z e r e s  muzsika  eredetileg  az  ének  követése,  ngy 
különösen  a'  concert  a'  teljes  hangzattal  kísért  egyes  éneknek  vagy 
más  szóval  az  áriának  utánazása.  Innen  szorosan  véve,  minden  con
cerlben  főczélnak  kellene  lenni ,  hogy  valamelly  egyes  személj'nek  ez 
vagy  amaz  indulatját  kitünőleg  egy  meghátorzott  szerszám  oharacterében 
fejezze  ki.  Ha  a1  főhangzat  egyes  szerszámnak  van  a d v a ,  akkor  a'  con
certniuzsika  jelensen  c o n c e r t  vagy  c o n c e r t o  d i  c a m e r a  ,  h a 
két  egymással  versenyező  szerszámok  közt  van  felosztva,  k e t t ő s  c o n 
c e r t ;  ha  végre  a'  teljes  orchestrum  tételei  közt  több  szerszámok  majd 
vál tozva,  majd  együtt  szólanak  ,  az  illyen  concert  v e r s e n y e z ő 
s y m p h o n i a (Concerto grosso).  — 2 .  Mulatság,  mellyben  több  teljes 
hangzata  muzsikai  darabok  ada tnak ,  'a  hova  jelesen  a ' l e i r t  szeres  con
cert  tartozik.  Az  illyen  mulatságot  vagy  valamelly  fejedelem  adatja  ma
ga  és  udvara  számára  udvari  muzsikája  á l t a l ,  vagy  pedig  nyi lván,  vala
•tnclly hangmivész vagy műkedvelő társaság intézi. Az illyenek elren
delése izlést ,'s a 'választásban változtatást k íván .— C o n c e r t s p i r i 
t u e 1 Parisban a' végett felállított concert v a l a , hogy a' hangmivészség 
barátinak azon napokon, midőn a ' já téksz ínek zárva vannak, n e m  o p e 
rai muzikák előadása által mulatság s z e r e z t e s s é k , — n o h a nem minden
kor szellemiek valának. Erre 1725 Anne Damican , máskép Phil idor, a' 
hires muzs. szerző t e s tvé re , nyert első engedelmet; különféle igazgatók 
alatt egész a1 polgári zendülésig fenmaradt , a ' r émülés ideje után ismét 
felállíttatott, de a' conservatorium concertjei nem sokára elnyomták. — 
Co n c e r t an d o játszik azon egy vagy több muzs. eszköz, melly a1 me
lódiát a' főhangzattal felváltva viszi , v a g y a ' főhangzat tételei közt t ö 
kéletes egyes tételeket hallat. 

C O N C K R T M K S T K R , a ' nagyobb orchestrumoknál az első hege
dűs. Minthogy a' hegedű rendszerént a' főhangzatot v ivén, az orche
strumban legfontosabb szerszám , azért az'első hegedűs mint a' szeres kai
vezérlője tekintetik. Neki kell az ochestrumot hathatós játéka által 
tartusban t a r t an i , 's így a' t ac tus t , mellyet a' mnzsikaigazgató vagy 
karmester ado t t , hirtelen és pontosan felfogni '» azt a' többi orche
strnmi muzsikusokkal mintegy közleni. 

C O N C K T T I (az olasz concetto [jconceptns] többese) , csillogó de csal
fa állitások, fényes de tompa elméskedés, finom és mesterkélt szójátékok, 
rövideden szóár, millyenek által kiviilkép Marino folasz költő) szerzett hir t 
magának. Szenvedtek e1 bajban minden fejlődő l i teraturák, 's épen nem 
csuda, ha a' jobb izfés megállapodásáig tűrte, sőt kegyelte ezt a' publi
cum. Angolok és Spanyolok sokáig csudálák ez á l fényt , '« Marino, 
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ki  azt  az  Olaszoknak  á l t adá ,  a'  Francziáknál  kapa  fel,  kik  Között  egy 
költő  a1  szelet  Acolus  nyargalójának  ,  a'  napot  a'  gyertyák  királynéjá
nak  nevezte. — Közöttünk,  Magyarok  közöt t ,  is  hajtottak  illyes  fattyú 
növések,  de  tanuljuk  tűrni  a'  erit icát. —t  — 

C o s c i r , i v M,  gyülekezetet  teszen,  jelesen  pedig  azon  egyházi  gyü
lekezetet,  mellyre  a'  püspökök  és  egyéh  egyházi  foelőljárók  a 'keresztény 
hit  's  erkölcs  ügyének  's  az  egyházi  fenyítéknek  elintézésére  ,  és  a'  fen
forgó  kétes  kérdéseknek  elhatározására  törvényes  ineghivatiis  szeréntösz
vegyülni  szoktak.  Neveztetik  zsinatnak  is (tynodus)  görög  kifejezéssel. 
Az  efféle  egyházi  gyülekezetek  vagy  közönségesek,  a'  mellyek  t.  i.  az 
egész  anyaszentegyházból  törvényesen  meghívott  püspököktől  az  anya
szentegyházat  közönségesen  illető  ügyekben  tar ta tnak,  vagy  magányo
sak  vagy  is  részbeliek  ,  a'  mellyeket  vagy  csak  egy  nemzetnek  ,  vagy 
tartomány  v.  püspöki  megyének  egyházi  tisztviselőji  alkotnak  ;  's  ehhez  ké
pest  vagy  nemzeti,  vagy  ta r tományi ,  vagy  megyebeli  zsinatoknak  hivat
nak.  (Elejénte  ugyan  a'  keresztény  népnek  világi  tagjai  és  vénei  is  meg
jelentek  ebekben  ,  de  elhatározó  ítélettel  nem  bírtak ,  és  tulajdonképen 
ezen  egyházi  gyűlési  j u s s a l ,  valamint  kezdetben  az  apostolok,  ugy  ezek
nek  is  csak  t isztkövetőji ,  a'  püspökök,  bírhatnak  a'  hit  's  erkölcs  dol
gának  .elintézésében  's  elhatározásában,  ezt  igy  hozván  magával  a'  Krisz
tus  religiói  's  egyházi  szerzeménye).  A'  kereszténység  zsengéjében,  kivévén 
azt ,  mellyet  az  apostolok  Sz.  Pé ter  vezetése  's  előlülése  alatt  Jerusalemben 
t a r t o t t ak ,  az  anyaszentegyház  békeségének  visszatértéig  olly  egyházi 
zs inat ,  mellyet  közönséges  nek  's  az  egész  anyaszentegyházra kiterjedhe
tőnek  lehetiie  tekinteni ,  nem  tar tatot t  egész  325  esztendeig.  —  A'  mi 
pedig  áz  egyházi  közönséges [accumenicum)  gyülekezeteket  i l let i ,  azok
nak  törvényes  farthatására  a1  catholica  anyaszentegyház  mivolti  szerkőd
zése  szerént  az  egész,  anyaszentegyház  püspökeit  meg  kell  hini,  's  ha 
mind  meg  nem  jelenhetnek  i s ,  annak  törvényességére  mindazáltal  megkí
vántatik,  hogy  annyi  jelen  legyen,  a'  hány  az  egész  anyaszentegyháznak 
képviselőségére  's  hitbeli  egyetértésének  bebizonyítására  szükséges  's  elég
séges,  és  ha  ne  talán  valamellyik  nemzet  vagy  országból  senki  jelen  nem 
lehetne ,  a1  reá  következő  egyetértés  's  elfogadás  (mint  az  első  konstanti
nápolyi  zsinatból  láthatni)  a'  közönségességnek  mutatkozó  fogyatkozását ki  ' 
pótolhatja.  A1  közönséges  egyházi  gyülekezetekre  a'  meghívás,  a'  men
nyire  a'  hit  's  erkölcs  's  egyházi  fenyíték  's  szertartás  tárgyai  fordulnak 
é lő ,  az  egyházi  főhatalomhoz,  á'  mennyire  pedig  a'  polgári  's  társasági 
környiilmények  egyiifolyása  és  függése  megkívánja,  a'  viMgi  főhatalmas
sághoz  is  Hartozhatik.  Az  elsőbb  nyolez  századokban  az  egyházi  fők 
jelentésére  's  kérésére  a'  fejedelmek  hittak  egybe  ezen  köz  zsinatokat; 
utóbí)  minthogy  a'  keresztény  világ  számtalan  uralkodók  közt  vala  fel
osztva,  a1  romai  pápák,  de  a1  fejedelmeknek  jóváhagyásával,  mivel  ezek
iiek  tisztébén  állott  látni,  ha  valljon  a1  köz.  jónak  hasznára  vagy  ártal
mára  megengedhető  e  a'  püspököket  külföldre  kibocsátani  vagy  nem? 
A«  egyházi  illy  köz  gyülekezetben  jelen  voltak  ugyan  a1  fejedelmek  is 
vagy  személyesen,  vai;y  követeik  á l ta |  á'  szükséges  jó  rend  fentartása  és 
a'  közjóra  háraínolható  ártalmak  elhárítása  védett,  sőt  a'  végzések  meg
erősítését  is  eszközölték,  hogy  azok  annál  könnyebben  és  sikeresebben 
végre  hajtathassanak",  de  a'  tulajdonképen  való  előlülést  nem  viselték, 
és  erre  nézvést  valamint  a'  részbeli  egyházi  zsinatokban  az  előlülést  a1 

patriarchák,  prímások,  nietrnpoliták  (érsekek)  ,  püspökök  tartották  köre
ikben,  türy  a'  közönségesekben  teljes  igazsággal  és  renddel  a'  romai  pá
pák  vagy  személyesen  vagy  képviselőjik  által  voltak  mindenkor  az  elöl
ülők;  és  csak  a'  pápa  nem  létében  vagy  az  ellenezés  esetében  történhe
tek  m e g :  hogy  az  egész  anyaszentegyházat  képező  egybegyűlt  atyák 
a'  pápá  után  valót  vagy  más  valakit  választanának  előlülőjöknek.  —  Az 
eklépen  tar ta to t t  nagy  gyülekezetnek  vagy  a'  pápa,  vagy  a'  köz  elfoga
' 'ás  "«  egyetértés  által  helybenhagyott  végzetei  az  egész  keresztény  anya
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szentegyházat  kötelező  erűvel  bírnak.  A1  Catholicusoknak  azon  állitmá
nya  pedig ,  hogy  valamint  az  anyaszentegyházat ,  ugy  annak  közönséges 
egybegyüíekezését  i s ,  minthogy  az  ebben  foglaltatik,  a'  Szent  Lélek  ve
zérli  és  hibázhatatlaná  tesz i ,  azt  a'  tekintetet  szerzi  a'  közönséges  egy
házi  gyülekezet  végzéseinek,  hogy  ezeket  a'  hit  's  erkölcs  tanításában  hit 
ágazatul  is  el  lehet  's  kell  fogadni;  ámbátor  azt  nem  szükséges  az  egy
házi  fenyítéket,  kormányfoimát  's  külső  szertartási  rendeléseket  érdek
lő  határozásiról  következtetni.  Efféle  közönséges  zsinatok  időről  időre 
e'  következők  tartattak  a'  catholica  anyaszentegyházban  :  1.  az  első  ni
caeai  (Bythiniában)  325  e,  —  II.  az  első  konstantinápolyi  381.  —  III. 
az  ephesusi  433  's  reája  következőleg  a'  chalcedoniai  451.  —  IV.  a'  má
sodik  konstantinápolyi  553.  —  V.  ugyan  ott  a'  harmadik  080.  —  VI.  a1 

második  nicaeai  785.  —  VII.  a1  frankfurti  794. «•*• VIIl. a' negyedik 
konstantinápolyi 868. — IX. az első lateranumi (Romában) 1123. — X. 
a' második lateranumi 1139. — XI. a' harmadik lateranumi 1179. — XII. 
,a' negyedik lateranumi 1215. — XIII. az első lugdununii 1245. —• XIV. 
a' második lugdununii 1272.—XV. bécsi (>Venne Francziaországban) 1307. 
— XVI. a' pisai 1409. — XVII. konstanzi 1412—1414.  XVlil . a1 ba
seli 1423. — XIX. a ' ferrai v. floreuczi 1438. — XX. tridenti 1545. — 
1563. —• Kzolta a' catholica anyaszentegyházban mindeddig közönséges 
egyházi pinát nem tartatott . Sz. 

C o s c 1. AVK (betű szerént zárt lakhely) , bevett köz értelemben 
azon helynek neve, mellyben a1 cardinalok a1 pápaválasztásra egybegyűlve 
és bezárva lenni szoktak. X. Gergely pápa, kinek választása három eszten
dőre húzódott, az 1274ki második lugdununii köz zsinatban a' conclaveban 
leendő pápaválasztást meghatározta, azt rendelvén, hogy ha a' pápa akar
meliy varosban meghal, a' hol t. i. az ő udvarával tartózkodott élete fogy
tán, a* jelenlévő cardinalok tartozzanak 10 napig többi társaikra várakoz
ni; melly időnek elfulyta után gyülekezzenek öszve azon palotában, melly
ben a' pápa megholt 's lakott, mindnyájan egy szobába (cone/ave). melly 
nem közfallal , hanem csak posztó kárpittal lenne elválasztva kinekki
nek részére, de a1 szobának minden mellékajtaji rs nyilasi el legyenek zár
va és csak egy főbejárás hagyassék , de az is erős vigyázókkal őriztet
ve ; hogy t, i. senkinek a' conclayéba zárt cardinalokkal közösülni ne 
lehessen, 's senki titkon vélek ne beszélhessen; senkinek Kö/.iilök sza
bad ne legyen valakinek leyelet vagy izéhetét küldeni vagy elfogadni, 
's csak egy ablakon adassanak be az eledelek. Ha három rtáp alatt meg 
jieni eshetnék a' választás , a' következő öt napon csak egy déli 's esti 
étellel meg kelljen elégedniek. Ila pedig ez idő is elmúlnék választás 
nélkül , kenyéren , boron 's vizén kivül semmit se kapjanak. X. Gergely
nek efféle rendelései néminemű változásokat szenvedtek ugyan, de a1 

mivoltiakban a1 mi időnkben is divatban maradtak. Mivel pedig a' pá
pák többnyire Romában holtak meg , a1 conclave is a' vaticanumi nagy 
palotában szokott t a r ta tn i , a' hol idővel olly készület t é t e t e t t , hogy 
a' Vaticanumnak fentornáczain (Gallerie) egy sorban fekvő a' cardina
lok számához képest több kis szobácskák épít tet tek, mellyeket csak egy 
keskeny köz választ el egymástól. Ezekbe zárkóznak a1 választásra 
megjelent cardinalok a' pápa eltemettetésének más napján vagy is tize
dik napon halála után, minekutána a' Szent Lélekről mondott CFenisnn
cte) misét meghallgatták, 's itt maradnak szoros elzárás alatt, inig a' 
pápa legalább is két harmad szavazással meg nem választatik. Sz, 

CoNcr, A V I S T A , egyházi ' s világi társa vagy hozzátartozója a ' 
conclavéba menő cavdinaliiak. Mindegyik cardinal t. i. vehet maga mel
lé egy papi 's egy világi társat segédül 's szolgálatul, 's ha megbete
gednék egy harmadikat is. A1 bezárás pedig szintúgy érdekli a' con
clavistákat , mint magát a' cardinalt. Csak bebizonyított terhes nyava
lya miatt engedtethetik meg ezeknek a' conclavét elhagyni. A' jó tar
tásban ugyan nincs fogyatkozása a1 bezártaknak ; de a' hosszas válasz
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t á í  esetében  alkalmatlanság  nélkül  nem  szűkölködik  ezen  szoros  elzára
ta's.  A'  conclavisták  tisztje  igen  becses  's  azért  v;!gyva  kerestetik  is. 
A'  megválasztatott  pápának  volt  conclavistáji  a'  hierarchia  rendjében 
többnyire  jeles  megkülönböztetést  's  szerencsés  előmeneteleket  szoktak 
nyerni.  Azonban  a'  többi  conclavistiík  i s ,  kik  többnyire  tudós  és  tenuli 
emberekből  válnak  ,  közönségesen  a'  cardinalok  collegiumának  kedvezé
sére  érdemesittetnek.  Mindegyik  cardinaliiak  20  négyszeg  lábnyi  szo
bácskája  vagyon,  mellynél  a'  conclavista  szobája  sem  nagyobb.  Futó 
helyek  vagy  kürtők  nincsenek,  de  ha  szükséges,  a1  Cardinal  és  concla
vista  hajléka  közt  lévő  keskeny  folyosón  raknak  tüzet  a'  melegedésre. 
Minthogy  pedig  naponként  háromhárom  más  's  más  cardinal  lép  fel  az 
ideigleni  kormányviselésre,  a'  conclavistáknak  alkalmatosság  nyujtatik 
ügyességeket  kitüntetni  mint  írnokoknak  vagy  segédeknek,  a'  mi  annyi
val  szerencsésebben  üthet  k i ,  mivel  a'  conclavéban  lévő  cardinalok  a' 
conclavisták  ekkori  szolgálatját  jeles  tekintetben  szokták  tartani. Sz. 

C O I C O I I O Í I T I A , .  olly  szókönyv,  mellyben  betűrenddel  minden 
szent  Írásbeli  szók,  azon  helyeknek,  mellyben  előfordulnak,  pontos 
kijegyzésével  adatnak  elő.  Vannak  pedig  mind  a1  dolgokat,  mind  az 
egyes  szókat  előterjesztő  concordantiák,  mellyeket  igen  helyesen  ma
gyarul  s z e n t  i i á s i  s z ó t á r n a k  lehetne  nevezni.  Ezek  szerkezteté
sében  alapul  szolgálhat  akar  az  eredet i ,  akar  a'  közönségesen  használt 
forditás  is.  —  Nagy  hasznát  vehetik  ezen  szótárnak  a'  sz.írásmagya
rázók  az  eg5rező {jmrelleld)  helyeknek  kikereséséhen  's  öszvehasonlitá
b a n ,  valamint  az  egyházi  szónokok  's  lelki  tanitók  i s ,  a'  kik  minden
egy  szót  vagy  kifejezést,  niellyre  csak  homályban  emlékeznének  is,  kön
nyű  munkával  kitalálhatnak.  Illynemii  munkát  a'  13ik  században  leg
először  szerkeztete  Szent  Caroi  Hugó  (Hugó  a  S.  Caro)  a'  deák  V n l 
g a t a  nevű  's  a'  Catholicnsoktól  használni  szokott  sz.  írás  kiadása  sze
rént.  Azolta  számtalan  és  időről  időre  tnkéletesebbült  kiadások  jöt
tek  világosságra  a'  mi  időnkig.  A1  legutolsó  tiszta  's  ügyes  pontossá
git  kiadás  adatott  Bécsben  1825,  4  rét. Sz. 

C o n c o n n A T i D i ,  a'  romai  pápának  mint  az  anyaszentegyház  lát
ható  fejének  a'  világi  fejedelmekkel  és  nemzetekkel  az  egyházat  illető 
dolgokban  tett  egyezése  's  alkukötése.  Azon  egje/ .ések,  mellyeket  a'  pá
pa,  világi  fejedelemséggel  isbirván  a'politicai  ügyekben,  a1  fejedelmekkel 
's  nemzetekkel  kö t ,  concordatumnak  nem  neveztetnek.  Azon  megbason
lások  ,  panaszok  's  sérelmek,  mellyek  a'  világi  uralkodói  és  az  egyházi 
főkormány  közt  az  egyházi  javak  kiosztogatásában  .  az  egyházi  hivata
lok  kinevezésében  's  megerősítésében,  az  annaták  's  más  fizetési  köve
telésekben  ,  a1  püspöki  törvényhatóságnak  körülszoritásában  és  viszont 
történt  beavatkozásokban  előfordulnak,  adtak  vala  alkalmatosságot  a' 
kérdésbe  hozott  ügyeknek  concordatum  által  teendő  elintézéseire.  Ks 
már  majd  800  esztendő  olta  szokásban  van ,  hogy  az  egyházi  \s  világi 
hatalmasságok  közt  fenforgó  villongások 's  egyenetlenségek  efféle  vi
szonos  alkukötésekkel  végeztessenek,  mellyek  az  egyházi  törvényszegés
nek  egyik  ágát  is  teszik  ugyan  az  egyes  országokra  nézve;  de  m é g i s 
igen  nehéz  ezek  mellett  is  a'  két  hatalomnak  elválasztó  határit  kiel tgi
tőleg  kiszabni  's  teljesen  megállapítani,  és  igen  gj'akorta  egyik  concor
datoin  az  ujabb  egyezések  sőt  néha  önke*nyes  megszegések  által  is  meg
szűnik  's  változik.  Nevezetes  és  a'  maga  nemében  mint  egy  első  concor
datum  a z ,  melly  II.  Calixtus  pápa  és  V.  Henrik  császár  közt  1122  észt. 
Vormatiában  kö t t e t e t t ,  's  melly  majd  50  esztendeig  tartó  t.  i.  VII.  Ger
gely  pápa  és  IV  Henrik  császár  által  kezdet t ,  az  investiturát  illető  vil
longásoknak  vetett  véget.  f i , .  IVVESTITCRA  és  VII.  GRUOIT.Y  czikk.)  THy 
félék  az  aschafenbnrgi  1448  III.  Fridrik  cs.  's  V.  Miklós  közt;  a'  bono
niai  X.  Leo  és  1.  Ferencz  franczia  király  közt  1510  \steff.  Kzen  elsőbb 
időszaki  concordatumok  többnyire  ugyan  a1  fejedelmek  's  nemzetek  kény
szerítésére  készíttettek  a'  pápák  á l t a l ,  a'  nemzeti  gyülekezeteknek  is 
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hozzájárulásával  's  köz  egyetér tésével ,  é's  lehet  á l l í tani ,  hogy  a'  15  és 
16  századig  a'  romai  széknek  inkább,  mint  az  ellenfélnek  hasznára  's 
nyertére.  De  az  utóbbi  időkben  ,  különösen  a'  18ik  század  másod  fele  olta 
nagyobb  öszveütközésekbe  keveredett  a'  romai  szék  a'  hatalmasságokkal 
's  kénytelen  leve  az  efféle  egyezésekben  megelégedni:  ha  engedvén  az 
erősben  reá  nehezülő  időszellemnek,  némelly  elébb  nyert  jusait  is  fel 
kellé  áldoznia,  csak  hogy  az  eredeti  hatalomgyakorlásában  's  a'  religio 
fentartásában  jó  móddal  megmaradhasson.  Uonaparte,  a'  franczia  re.spubli
cának  főconsula,  VII.  Piussal  kötött  egy  concordatumot  1801  ,  melly  a1 

püspökségeknek  megkevesitését,  a'  papi  hivataloknak  a'  kormány  által 
leendő  kineveztetését,  a'  szerzeteseknek  megszüntetését 'steff.  vonta  ma
ga  után  ,  's  a 'pápának  csak  a'  kinevezett  püspököknek  megerősítése  az 
ebhez  járandó  mérsékelt  irnokfizetéssel  hagyatott  fen,  's  a ' r e l ig io  az  is
teni  tiszteletnek  gyakorlásával  lábra  állíttatott.  Uj  zavarha  jöt tek  mind
azonáltal  az  egyházi  dolgok,  minekutána  a'  Napóleontól  kineveztetett 
néhány  püspököknek  helybenhagyását  a'  pápa  megtagadta ,  's  ezen  ösz
veiitközést  az  1811  tartott  párisi  zsinat  sem  szüntethette  m e g ;  és  ámbár 
1813  némelly  egyezést  látszott  is  tenni  Napóleon  VII.  Pivissal  Fontaine
bleanban,  de  ez  is  valamint  alaptalan  vol t ,  ugy  sikeretlen  is  maradott. 
XVI11.  Lajos  kormánya  alatt  1817  egy  uj  concordatiim  készült,  melly  a' 
romai  széket  az  1516ki  concordatnmba  visszahelyeztet te;  de  Francziaor
szágban  a'  revolutio  által  behozott  változások  nagy  's  mély  gyökeret  ver
vén  ,  a'  nemzetnek  hozzájárultát  's  elfogadását  nem  eszközölhet te ,  's  az 
ért  az  egyházi  dolgoknak  a1  római  székkel  való  elintézései  egj 'ujabb ren
delkezést  látszattak  kívánni ,  de  a1  melly  ismét  a'  legújabb  történetek 
által  függőben  maradt.  Ugyan  VII.  Pius  kötött  egyezést  1818  a'  nápolyi 
királlyal  is „  melly  egészen  a1  pápa  kívánságára  ütött  k i ;  meghagyván 
még  is  azon  egyházi  szabadságokat,  mellyekkel  a'  királynak  mint  a'  pá
pa  született  követének  tekintetéből  bír  Sicilia.  Uj  kötés  az  i s ,  melly 
Bajorországban  behozatott  1817,  mellyben  a1  catholica  r e l ig io ' s  egyházak 
tetemes  engedelmeket  nyertek  's  azon  aggodalmak,  mellyeket  a'  Catho
licusok  és  Protestánsok  visszonyai  szültek  ,  elhárittattak.  Anjstria  és  Po
roszország  is  hosszas  alkudozásokban  állanak  a'  romai  székkel.  Helvetiá
ra  nézve  még  megnyugtató  concordatum  nem  készülhetett .  A'  többi  né
met  szövetségi  fejedelemségek  részére  fognak  szolgálni  egy  közönséges 
concordatumnak  készithetésére  az  e'  végre  Frankfurtban  kinevezett  és 
1818  elvégzett  kiválasztottságok. Sz. 

C O N C O R D I A ,  az  egyetértés  istennéje.  Romában  több  tenplomai vol
t a k ,  's  számára  eszdendónként  Januarius  16kán  innep  tar tatot t . K 3. 

C O N C O R D I A  F O R M U L Á J A {formula covcordiae),  Így  neveztetik 
az  Evangelicusok  egyik  legfontosabb  symbolicus  könyve ,  melly  Augus
tns  szász  választó  fejedelem  rendelésiből  több  nagy  tekintetű  theologu
snk  által  készíttetett.  Augnstus,  látván,  hogy  az  Kvangelicnsok  közül  so
kan  hajlottak  Calvin  tudományához  ,  vagy  legalább  illyen  hajlandósággal 
sokan  találkoztak,  a'  vallásbeli  efféle  zavarodás  megszüntetése  végett 
legjobbnak  tartotta,  egy  ollv  munkát  készítetni ,  mellyben  az  Evangyelicu
snk  megkülönböztető  vallásbeli  tudománya  közös  egyezéssel  feljegyeztet
nék.  Ezen  szándékát  tizenkét  hires  theologns  által  vésrre  is  hajtatta,  kik
nek  munkája  több  választó  fajedelmek,  here /egek ,  grófok  és  birodalom
beli  városok  által  aláírással  megerősíttetett  's  1580  kinj'nmatott. K. J

C O N C R E T U M ,  logicai  miiszó.  Ha  valamelly  tulajdonságokat  ugy 
gondol  az  ember,  mint  valamelly  tárgyban  lévőket ,  tehát  akkor  a'  philo
sophia  nyelve  gzerént  azokat  in  concreto  tekint i ;  ha  pedig  azokat  a1 

tárgytól  külön  válva  gondolja,  akkor  in  abstracto  tekinti ;  p.  o.  egy  igaz 
ember  concret  előterjesztés,  az  igazság  pedig  abstract  megfogás.  Con
cretumok  tehát  az  individuális  tárgyaknak  vagy  legalább  olly  közönsé
ges  megfogásoknak  látatjaik,  a'  mellyek  igen  közel  járnak  az  individuali
táshoz.  (L .  GONDOLKOZÁS.) A. B. S. 
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C u v c  i.'B  i  \ » T B Í ,  ágyasság,  férjfinak  asszonnyal  való  együttélése 
házassági  kötél  nélkül  a'  testi  gyönyörűség  gyakorlása  végeit.  Hogy  il
Iyen  öszveköttetést  a'  jus  fogatja  megenged,  szintolly  világos  ,  valamint 
a z ,  hogy  a1  statusnak,  mellynek  a'  házasságot  's  familiai  életet  szent
nek  kell  tar tani ,  szabadságában  á l l ,  azt  külön  törvények  által  eltiltani. 
A'  Görögöknél  az  ágjasság  még  házas  embereknek  is  meg  volt  engedve,  's 
ágyasaik  száma  egyáltalján  nem  volt  korlátok  közé  szorítva.  A' 
Romaiaknál az  ágyasság sem  ti l tott ,  sem  gyalázatot okozó nem  volt,  sűt  in
kább  a' Lex Júlia  és l.ex papia poppaea  által  nőtelen  embereknek  egye
nesen  megengedtetett,  olly  meghatározással  mindazáltal,  hogy  csak  egyet
lenegy  ágyast  tarthassanak,  's  ezt  is  a'legalacsonyabb  származású  fejér 
személyekhűl,  szabadon  bocsáttattakból  's  szinjátszónékból  'sat.  válasszák. 
Az  ágyasságban  nemzett  gyermekek  nem  tartattak  törvényeseknek  ,  ha
nem  lerniészetieknek  neveztettek  's  az  ágyas  és  gyermekei  öröklési  jtisa 
szilk  korlátok  közé  volt  szorítva.  A'  kereszténység  felvétele  után  meg
szűnt  az  ágyasság ,  's  már  nagy  Constantin  hozott  ellene  törvényeket. 
A'  ,,<"'i(/e Siipoléoníi  nem  tiltá  meg  egyenesen  az  ágyasságot;  de  még  is 
van  jussa  a'  feleségnek  lakás  és  asztallá  nézve  elválasztatást  (nem  pedig 
tökéleteset)  kérni  férje  ellen,  ha  ez  a1  közös  lakházban  tartja  ágyasát. 
Hazánk  i r t  törvényei  az  ágyasságról  hallgatnak,  hanem  a'  szokásbeliek 
véteknek  tekintik  az t ,  's  a'  törvényszékek  a'  szerént  büntetik,  a'  mint 
paráznaság,  há/.asságtörés  vagy  vérségfertőztetés  származik  belőle.  II
iyenkor  a'  feddő  büntetésen  kivül  elválasztásnak  s'  botránkoztatás  bünte
tésének  is  van  helye  a'  sz.  székj  ügyvéd  felperessége  allatt Zs ti. 

C o N c t i R s r s ,  öszvefutás,  törvényes  értelemben  a 'hi te lezők  öszvér 
jöve te le .  hogy  adósok  vagyonját  kereseteik  viszonyaihoz  képest  egymás
közt  felosszák.  Ez  az  eset  akkor  fordul  e lő ,  midőn  az  adós  többel  tarto
z ik ,  mint  v;igyonja  tészen,  Megtudván  ezt  az  illető  törvényhatóság,  az, 
adós  minden  vagyonját  öszveiratja  biztosai  által  ,  's  bírói  zár  alá  véteti, 
azután  a'  hitelezők  nagyobb  része  megegyezésével  vagyonés  pergond
viselőt  nevez  ki  ,  amazt ,  hogy  az  adós  vagyonjának  számadás  terhe  alatt 
jó  gondját  viselje  's  kinlévő  kereseteit  beszedje,  ezt  pedig,  hogy  a'  var 
győrit  csalárd  hitelezők  ellen  védelmezze.  Kzek  után  vagy  a1  per  gondvir 
selője,  vagy  a  hitelezők  benyújtják  a'  keresetlevelet,  mellyre  az  esmere
tes  hitelezők  megideztetnek  ,  az  esmeretlenekre  nézve  pedig  az  adós  ne
v e ,  esmertető  jegyei,  lakása,  a'  bíróság,  per^  és  vagynngondviselő  neve 
és  a'  megjelenés  határnapja  a'  magyar  kir.  helytartó  tanácsnak  újságok
ba  is  iktatott  körlevele  által  kihirdettetnek.  Elérkezvén  a'  határnap,  mind, 
aaok  megjelennek  a'  perben,  kik  a'  vagyonjában  bukott  adóson  valamit 
követelnek;  minekutána  keresetek  valóságát  bebizonyították  's  annak  el
sőségéről  vetekettek  volna,  a'  bíróság  végitéletet  hoz  azon  okfejek  sze. 
r é n t ,  mellyeket  hazánk  törvényei  e ' részben  felállitnak.  Kelosztja  ugyan 
is  a,'  hitelezők  keresetét  osztá lyokra ,  az  elsőbe  ftz"kat  tévén,  meílyek 
természetek  szerént  szabadosak,  a'  másikba  az  illető  törvényhatóság 
köz  könyvébe  valq  bejegyeztetés  vagy  bírói  ítélet  mellett  köz  záloggal 
b í rókat ,  a'  harmadikba  az  adós  kezével  aláirt ,  a'  negyedikbe  pedig  az  ál
tala  alá  nem  irt  kö>etetéseket.  A'  második  osztályban  a'  bejegyeztetés, 
ide je ,  a'  két  utolsóban  az  adósság  kora  szerént  határoztatik  meg  a'  kifi
zetési  rend.  A1  bíróság  illetőségénak  megítélésére  nézve  az  az  egy  regu^ 
ja  van  :  a'  ki  a'  követelt  legnagyobb  summában  sikeresen  ítélhet  a1  meg. 
bukott  adós  ellen,  azt  illeti  a1  bíróság az  öszvehivó  perben  is.  Ha  azt gondol
ják  a'  hitelezők,  hogy  az  adós  valamit  eldugott,  kívánhatják  ezt  hitletétel 
alat t  kinszerittetni  vagyonja  felfedezésére.  Az  1807:  12c/.ikkely  a 'csalárd 
bukókát  mint  lopókat  illendő  büntetés  alá  vétetni  rendel)  Z» G. 

C o s c u s s i o v i s  c m M E S ,  pénzzsarolás,  ollyan  vé tek ,  mellyet 
felsőségi  személy  követ  e l ,  midőn  a'  nála  alábbvalót  vétekkel  hamisan 
vádolva  avagy  más  erőszak  által  megijeszti  ,  vagy  az  igazság  kiszolgál
tatását  késlelteti  csupán  pénzzsarolás  tekintetéből. 
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C O N D A M I ' N E  (Charles  Maria  de  l a ) ,  hires  természetvizsgáló,  szü
letett  Parisban  1701  's  megholt  ugyan  ott  Febr.  4.  1774.  Tüzes  leiek
kel  's  erős  testtel  a'  gyönyörűségnek  adta  La  Condamine  magát  ifjúságá
b a n ;  csakhamar  azonban  letett  a r ró l ,  valamint  a '  már  elkezdett  katonai 
pályáról  i s ,  hogy  magát  a'  tudományoknak  szentelje.  Az  academiába 
mint Adjoinnt thimisle  lépett.  Tudni  vágyása  többféle  tudományokkal 
való  foglalatoskodásra  inditá  a'  né lkül ,  hogy  csak  egybe  is  valami  mé
lyen  ereszkedett  volna.  Különbféle  utazásokat  te t t  ,  mellyek  esmeretek
kel  gazdagiták.  Minekutána  a'  földközi  tengeren  Asia  és  Afrika  par t 
jait  meglátogatta  volna,  1736  arra  választatott  ki  Godinnal  és  Bouguer
va l ,  hogy  egy  Peruban  teendő  megmérés  által  a1  föld  formáját  megha
tározza  ,  mellynek  a'  pólusok  felé  való  belapulása  az  ő  fárado/.ási  által 
kétségkívül  valóvá  tétetett.  (L . Föt.D  FORMÁJA).  Azt a'  felfedezét  is  tette 
itt  egyszersmind,  hogy  a'  hegyek  a'  nehéz  testeket  magokhoz  vonják, 
's  azoknak  más  irányt  adnak,  mint  a'  mellyet  vennének  a'  nehézség  egy
szerű  törvénye  szerént ;  's  ezt  az  igazságot  azután  Maskelyne  és  Caven
dish  is  bebizonyították.  Kivégezvén  munkájit  Condamine Amerikában,  ezer 
nehézségek  's  veszedelmek  meggyőzésével  nyolcz  esztendei  távolléte  u
t'án  visszatért  hazájába  ,  's  csak  hamar  azután  Komába  m e n t ,  hol  XIV. 
Benedek  pápa  által  megkülönböztetéssel  fogadtatott ,  °s  tőle  a ' k é r t  di
spensatiót  megnyerte  ,  hogy  testvére  leányával  öszvekelhessen,  Tudni 
vágyását  sem  veszedelmek,  sem  irtózás  vissza  nem  nyomhatták.  Követke
zendő  anecdotát  beszélnek  e 'felől:  Damiens  kivégeztetésekor,  hogy  ezen  ret
tenetes  halálnemnek  semmi  környülményei  figyelmét  élne  kerüljék,  az 
azzal  foglalatoskodó  hóhérok  közé  vegyült.  KI  akarták  u tas í tani ,  de  a' 
fő  közülők,  ki  Condaminet  esmérte ,  megakádályoztatá  a z t ,  ezen  sza
vakkal: „Laissez Monsieur, c' est un amuleur^.  Főmunkáji  utazásiéi
irása  és  a'  föld  formájáról  's  a'  meridianus  három  gradiisa  megmérésé
ről  szóló  irományi.  Azonkívül  több  memoireokat  irt  a1  himlőoltásról, 
mellynek  elterjesztését  nagy  buzgósággal így ekézett  előmozdítani. AB.P. 

C O N D K  (Louis  de  Bourbon,  királyi  herozeg) ,  a '  nagy  Condé,  hí
res  fővezér,  sziil.  1621.  Jeles  külseje  mellet  volt  benne  valami ,  a?  mi 
önkénytelen  is  magához,vonzott  mindenkit.  Atyja  éltében  Enghien  her
czegi  czimet  viselt  's  e'  nevet  a'  rocroi  ütközet  által  örökösité,  mellyben 
22  éves  korában  meggyőzte  a'  Spanyolokat  (1043).  Minekutána  este a.' csa
tára  mindent  elrendelt  volna  ,  olly  mély  álomba  merü l t ,  hogy  a'  megtá
madás  idejének  közelgésekor  fel  kellet  költeni.  Akárhová  ment ,  dia
dalmat  vitt  magával;  szerencsés  volt  marsall  Turenne  veszteségét  hely
re  hozni;  Diinkirchent  1646  a'  spanyol  sereg  láttára  ostromlotta  's  legel
ső  kerítette  azt  franczia  hatalom  alá.  Nem  kevesbbé  volt  szerencsés,  mint 
Francziaország  külső  ellenségei  e l l en ,  azon  polgári  háború  lecsilapitá
sában,  mellyet  Ma/.arin  okozot t ,  a'  ki  nem  tudván  annak  végét  vetni, 
kénytelen  volt  Condehnz  folyamodni.  Mazar in ,  tartván  a'  herc/.eg  dicső
ségétől  's  büszkeségétől,  fogolyként  viteté  megszabaditóját  1650  Vince
neslie,  's  csak  egy  esztendő  múlva  adá neki  vissza  szabadságát.  A1  meg
sértetett  Condé  alkura  lépett  most  Spanyolországgal  's  qlly  szerencsével 
harczolt  hazája  ellen,  hogy  Parisba  mehetett.  Elfoglalá  a1  szomszéd  helye
ke t ,  azonkö/.ben  hogy  Turenne  a'fővároshoz  közelgete  annak  fedezése  vé
gett.  Olly  bajnokul  harc/.ola  StAntoine.  külvárosánál  Jnl.  2.  1652  mind 
a'  két  fővezér,  hogy  ez  á|tal  mind  a'  kettőnek  hire  nevekedék.  Kevéssé? 
azután  megköttetett  a'  béke ,  de  ebben  Condé  meg  nem  egyezett ,  hanem 
inkább  NémetAlföldre  merít.  A'  pyrenaei  béke  1659  ismét  yisszaadá  a1 

nagy  Condét  Fiancziaországnak  Turenne  halála  után  1675,  még  egy  'de
ig  vezérlé  a'  franczia  sereget  Németországban.  Végre  kinszerité  a'  po
diif;ii)  Paris  niellettj  szép  mezei  jószágára,  Ciiantillyba  ,  vonulni,  hol  a 
tudományokra  szentelte  idejét.  Itt  gyakran  méglátogatták  Corneille,  Bos
s u e t ,  l iacine,  líoileau,  Bourdaloiie,  's  sjiniugy  örvendettek  a'  herczeg 
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lelkes  mulatságán,  mint  ez  az  övekén.  Megholt  Fontainebleatiban  1687. 
Parisban  Sz.  Lajos  templomában  emléket állítottak  neki. Zs. G. 

C O N O K  . (Louis  Joseph  de  Bourbon,  kir.  berezeg),  Bourbon  Jósef 's 
a'hessenrheiiifel.si  hei'C/.egasszony  egyetlenegy  fijá,  s/.iil.  Chantillyban 
1730.  Szülejinck  halála  miatt  bá t tya ,  gróf  Cbarolais,  gyámatya
sága  alá  jutott  5  eVes  korában.  Keményen  neveltetett  's  szép  előmene
teleket  tet t  a'  tudományokban.  1755  házasságra  lépett  RohanSoubis 
herc/.egassy.onnyal,  a'  kivel  1750  herc/.eg  Bourbon  Condét  nemzé.  A'
hét  esztendős  háborúban  bátorsággal  's  helyes  belátással  különbözteti 
iJieg  magát  's  1702  Johannisberegnél  megnyeré  az  ütközetet  a'  braun
sobweigi  örökös  berezeg  ellen.  Hive  lévén  a'.régi  szerkeztetésnek,  ellene 
sV.egezé  magát  XV.  Lajosnak  ,  midőn  ez  a'  parlamentet  uj  formába  ön
t é ;  Ezért  száműzete t t ,  de  rövid  idő  mnlva  ismét  visszahivatott.  A'  béke 
idejét  tanulásra  fordi.tá  barátságos  társaságban  kora  legjobb  fejeivel,  \s 
egyzsersmind  Chantilly  szépítéseié,  holott  I.  Pál  is  meglátogatta.  Lo
vagérzetét  bizonnyitja  viadala  gróf  Agoultval  ,  mellynek  alkalmával 
megsebesíttetett.  A'  revolutio  idejében  1789  Brüsselbe  költözött,  innét 
pedig  Tur inba ;  erre  a1  kivándorbitt  nemesekből  17Ö2  Wormsban  0800  fej
re  menő  sereget  alkotot t ,  melly  a'  \ \ i i rmser  alatti  austriai  sereghez  zá
rakozott .  Minekutána  Aachenben  1791  111.  Gusztáv  svéd  királlyal  jöven
dő nmnkálódásaik  felől  értekezett  volna,  a'  nemzeti  gyűlés  követe  's  ma
ga  a'  kiiály,  által  felszólittatott  Wormsban  jószágai  elvesztése  a la t t ,  14 
nap  múlva  Francziaországba  visszatérni.  Koblenzben  a'  többi  kir.  her
czegekkel  együtt  tagadó  feleletet  adott.  A'  háború  kiütésekor  az  ő  sere
ge  megkülönbözteté  magát;  de  az  Austriaiak  munkálódási  planuma  nem 
egyezett  meg  a'  kivándorlottak  nézetével  ,  's  ezért  maradt  berezeg  Con
dé  öszveköttetése  Pichegruvel  minden  következés  nélktil.  1795  angol  szol
gálatba  lépett  seregestül.  1796  vitézileg  küzdött  Schivabenben.,  1797 
orosz  szolgálatba  állott  's  Orosországba  ment  seregével  együtt ,  a'  hol 
I.  Pál  lakvárosában  nagylelküleg  fogadtatott;  1799  Suwaroff  alatt  ismét 
visszatért  a'  Rajna  mellé.  1800,  midőn  Oroszország  a'  coalitiótól  elállt, 
az  Angoloknál  vett  újra  szolgálatot.  Az  1800ki  táborozás  befejezé  a' 
herozeg  hadi  pályáját;  ezentúl  Angliában  az  amesburyi  apátságot  lakta 
1813ig,  melly  esztendőben  második  felesége,  a'  monacói  berczegasszony, 
megholt.  Május  14.  1814  újra  visszatért  Parisba,  hol  a'  10dik  sor  ezre
r e d e t ' s  a'  gyalogság  főezredesi  méltóságát  kapta ,  egyszersmind Grand 
mailre de Francé  és  a1  Lajosrend  protectorává  is  tétetvén.  Jelen  volt 
a1  Mart.  17kén  1815  tartatott  hires  kir.  ülésen,  a1  királlyal  együtt  Cent
be  szaladt  's  ugyan  azzal  1815  vissza  is  tért  Parisba,  hol  a'  pairkania
ra  egyik  bureaujának  elölülőjévé neveztetvén,  egy  ideig  tartózkodott,  utóbb 
pedig  Chantillyba  vonult.  Itt  irta  hajdan „Ksnai sur )a vie du grand Con
dé, par L. J. de fíourhon  , son éme descendanlíí  czimü  érdekletés  mun
káját,  melly  1760  olta  két  izben  jelent  meg.  Megholt  Parisban  1818. 
Herczeg  ENGHIKN  (1.  e.)  az  ő  unokája  volt. Zs. G. 

C O N D K  (Lajos  Henrik  Jósef,  bourboni  herczeg)  ,  az  elebbinek  fi
ja ,  szül.  Apr.  13kán  1750  's  hadi  szolgálatra  neveltetek.  Alig  hogy  a' 
gyermekkorból  kilépett,  a'  leghevesebb  szerelemre  gerjedt  Orleansi  Louise 
Maria  Theresia  iránt.  Az  végeztetek  felőle,  hogy  még  két  esztendeig 
utazzon  ,  minekelőtte  jegyesével  egybekelne.  Hanem  ő  elragadá  szerel
mesét  a'  klastromból,  's  herczeg  Enghient  nemzé  vele 1702.  Condé  tüzes 
élénksége  viadalt  okozott  ó  és  gróf  Artois  közt  1778,  melly  az  ő  szám
űzetését  Chantillyba  vonta  maga  után.  Feleségével  is  szinte  meghason
lott  's  elvált  tőié  1780  Cez  1822  holt  meg).  1772  a'  s t .  roch i  táborba 
utazott  gróf  Artoisval  ,  Gibraltárt  ostromolni,  a1  hol  magát  megkülön
böztetvén  marsallá  tétetett.  Kevélysége,  heves  vére  's  a1  királyi  hatalom
ban  vetett  bizodalma  a'  revuliitio  elején  talán  szembetünőleg  megvető 
lépéskre  iiigerlette  a'  lázadó  nép  ellen.  Szüntelen  az  erőszak  használását 
javalta.  1789  Turinba  költözött  atyjával,  azután  a'  franczia  hivándor
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Jottak  seregéhez  zárakozot t ,  's  1792,  93  és  94  bebizonyította  a'  Cóndék 
régi  bátorságát.  1795  Brémából  Quiberonba  hajózott,  a'  Veiuléehau  for
dulást  cszközleni,  (le  kényteleu  volt  minden  foganat  nélkül  Angliába  vis
szatérni.  1797  Oroszországba  ment  a'  kivándorlónak  seregével ,  a'  hon
nét  1799  ismét  visszajött  a'  Kajna  mellékére.  1S00  a'  franczia  kir.  s.:
reg  szétoszlatása  után  Angliába  ment ,  a'  hol  lS14ki  Májusig  élt.  Május 
15kén  1814  a'  könnyű  lovasság  főezredesévé  neveztetek  Par i sban ,  Na
póleon  uj(  beültetése  alkalmával  a'  nyugoti  departeinentokban  bizaték  reá 
a'  fővezérség.  De  kénytelm  volt  Nantesban  egy  ezes  mellet  hajóra  szalui. 
Spanyolországba  bajózott,  a'  honnét  Augb.  Bordeaux  és  Nantesen  keresz
tül  visszatért  Parisba.  Kivált  felesége  Jnn.  6ke.  olta  1810  ismét  Parisban 
lakott.  O  maga  az  1830diki  revolutio  után  néhány  nap  múlva  kivégezte 
magá t ,  a'  most  uralkodó  király  harmadik  íijára  hagyván  minden  vagyon
ját .  Kihűlt  benne  a'  Condé  ág. 

Co N  i> i f. r, A c  (Etienne  Bonnot  d e ) ,  franczia philosoph ,  1715 szül. 
Grenobleban  's  elvontan  a'  tudományoknak  é l t ,  „/'.>*»» sur V ori
gine des connaissances hnmaines''  ozimü  munkája  (1746.  2  köt.)  leg
elébb  vona reá  köz  figyelmet,  's  ha  igaz  i s ,  hogy  Eocke  uj  találmányai 
a1  tapasztalati  lélektudomány Qpsychol. emp.)  körében  befolyással  vajá
nak  munkájára,  kétséget  nem  szenved  abbeli  é rdeme ,  hogy  viszgála
tiban  több  mélység,  fejtegetéseiben  nagyobb  pontosság  mutatkozik. 
Azonban  maga  is  érzette  ,  hogy  a'  lélek  legelső  's  legegyszerűbb  műkö
dései  még  nincsenek,  sehol  sincsenek  elég  tisztasággal  's  világgal  kifejt
ve,  's  erre  u t a l ,  ezt  kívánja „Traité des sysléme1'  czimü  könyvében 
(1749.  2  köt.) .  Igen  elmés  a'  megfejtés,  meilyet „Trailé des sensati
ons"  ez.  munkájában  (1754.  2 köt.)  ezen  kérdésre  a d :  mikép  mennek  ált 
az  érzéki  ötletek  lelki  ön tudásba?—  Megsértetve  azon  terjedő  hir  által, 
hogy  ideájit  Diderot  és  Buffon  munkájiból  kölcsönözte,  1775ben „Trai
té des animaux''  könyvét  i r á ,  mellyben  Buffon  állításait  a'  , , 7 V « Í 7 C 
des sensations"  ban  általa  kivivott  okfőből  czáfolja  meg.  Az  a'  világos 
és  éles  é s z ,  melly  C.  írásit  bélyegzi ,  arra  méltatá  szerzőjüket ,  hogy 
a'  parinai  berezeg  's  infans,  XV  Lajos  egyik  unokaöccse,  nevelőjévé 
választatnék,  melly  helyezetében  nevelőtársa ,  a'  lelkes  Keralioval 
együtt „Cours d' etude".  (1755.  13  kötet)  czimü  munkáját  adá  k i ,  itt  is 
kifejtőJeg  a'  belső  ötletek  küljeleit  vizsgálgatva.  Végezrén  a'  nevelést, 
Parisba  visszatért  's  i t t  1708  az  academiába  felvétetett ,  de  azt  bekö
szöntése  után  egyszer  sem  látogatta  meg „Le cowmerce et le gouver
nement considérés rtlulicemenl f un á aulre''  (1770)  nem  tet t  nagy 
szerencsét,  l.ogicáját,  utolsó  munkája ,  felszólítva,  a'  lengyel  oskolák 
számára  irá  (1780.)  Ebben  is  gondolatink  visszavitelét  a'  legegysze
rűbb  elemekre  buzgón  ajánlotta.  Megholt  ugyan  azon  évben  Aug.  3
ika'n. „Laugce des culculs"  je  később ,  1798ban,  jelent  meg.  Munkáji 
gyűjteménye,  mellyhez  ujabb  gonddal  maga  hozzá  kezde t t ,  1798  j e l en t 
meg Parisban  23  köt ;  's  ugyanazon  évben  35  kötetb.  Ujabb  kiadások  az 
1803iki  31  köt.  12rét.  (Vö.  FRANCZJI  Rör.csEr.KKDKs)  —t  — 

C O N D O R C K T  (Marié  Jean  Antoine  Nicolas  Cari ta t ,  marquis) ,  a ' 
Dauphiné  legrégibb  familiájinak  egyikéből  Ribemontban  St.  Quentin  mel
lett  szül.  Sept.  17.  1743.  Nagybáty ja ,  Condorcet  Jakab  Mar i a ,  lisi
euxi  püspök  á l ta l ,  segittetvén,  Parisban  a'  navarrai  collegiumban  nevelte
tett.  Egy  nyilvános  próbatétel  alkalmával,  mellyen  d'  Alember t ,  Clai
raut  és  Fontaine  hal lgatóképjelen  vol tak,  valamelly  inathematicai  tétel 
kivitelének  különös  módjával  meguyeré  a1  nevezett  férjfiak  helybenha
gyásá t ,  's  ez  a'  dicséret  annyira  felbuzditotta  a'  16  éves  ifjút,  hogy  fel
tévé  magában  ezentúl  egyedül  csak  az  exactus  tudománynak  szentelni  éle
tét,  l ierczeg  ltochefoucault  jóltévője  lón,  's  bevezeté  ót  19  éves  korá
ban  a'  világba;  de  ennek  ingerei  nem  voltak  képesek  a'  fiatal  embert  a' 
legkomolyabb  stúdiumok  iránt  hivtelenségre  birni.  21  éves  korában  nyuj
tá  be  a'  tudományok  academiájáuak „Essai sur le calcul integrál**
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s/.imii  munkáját ,  melly  Fontainet  olly  nyilatkoztatásra  birá;  hogy  fél
tékeny  ezen  talentumra.  Ezen  értekezése  egyetemben  az  utóbb  kijött 
^,Me?noire SUT le pvobléme des Irois points1  czimii  niunkrijával  még  egy
szer  megjelent  bővítve  a'z  ő „Essai d' analyse^ébeii.  l.gy  illyen  tartal
mu  munka  érdemlett  helyet  szerze  neki  a'  tudományok  acadeiniájában 
1769.  Meglepő  könnyűséggel  's  ügyességgel  fejtegeté  Condoroet  a'  nagy
ságtudomány  legnehezebb  feladásit,  de  ugy  lá t szék ,  az  útmutatásban 
nagyobb  örömöt  talált  szüntelen  tovább  törekedő  l e lke ,  mint  a'  kivitel
ben.  Academiai  magasztaló  beszédekkel  is  tett  p róbá t ,  hogy  Fontenelle 
helye't  kipótolja.  Noha  az  ő .^Elloges dcs acadénticiens mnrls avant  1699" 
(Paris  1773)  czimU  beszédjeiben  soka 'kívánni  való,  még  is  olly  jelesek
nek  találtatának  azok,  hogy  az  academia  titoknokságát  1777  még  ellen
kezőji  sem  tagadták  meg  tőle.  Ez  kötelességévé  tévé  a'  tudományoknak 
—  mellyeknek  legjelesebb  elömozditójiról  számot  adni  tartozott  —  véget
len  körét  vizsgálgatni,  hogy  a'  legújabb  felfedezéseket  előterjeszthesse, 
de  még  ez által  sem  engedé  magát  mathematicai  stúdiumától  elvonatni.  Az 
Üstökös  csillagokról  irt  theoriája  által  megnyeré  1777  a'  berlini  academi
ától  kitétetett  j u t a lma t ,  "s  szakadatlanul  gazdagitá  a'  petersburgi,  ber
lini,  bolognai ,  turini  és  párisi  tudós  társaságok  actájit  legmélyebb  ér
telmű  munkájival  a'  felsőbb  mathematica  köréből.  Minister  Maurepas
nak  irántai  idegenkedése  1782ig  késlelteté  beléptét  a'  franczia  academi
ába.  Egy  beszéd  á l t a l ,  melly ben  a'  polgári  társaságra  a'  pbysicai  és 
morális  tudományok  egyesítéséből  háramló  nyereségről  szól t ,  foglalá  el 
ezen  —  már  régen  neki  ilélt  **• díszhelyet. Turgotval a' legmeghittebb 
viszonyban élvén, az oeconomisták rendszerének szoros vizsgalatjára in V 
dittatott, d' Alembert által pedig munkás részvételre az ^Encyclopaedia"
ban. Emberi méltóság hivése 's az emberi élet valameíly felsőbb nézete 
tűnik ki minden Írásiból; örvendetes jelenet az ő környülményiben! 
Így mutatkozék e' munkájában i s : „Eloges et pensées de Pascal'' (Lon
don, 1776). Ugyanazon érzelem inditá őt pártját fogni az Amerikaiak ügyé
n e k , 's még a néger rabszolgákról 's szabadságra való neveltetésekről 
is megemlékezni {.tRefle±ions sur P esclavage des négreili~). 1787 kia
dá „Vol ta i re é l e t é t " , mintegy toldalékul Voltaire minden mnnkájinak 
tökéletes k iadásához, mellyet jegyzékekkel 's bevezetésekkel felkészítve 
bocsátott közre 's kifejezé abban bámulásá t , mellyet a1 nagy férjfi ge
n iusa , az ő sokoldalú sikeres munkálódása 's az emberiség Ugye mellett 
való buzgólkodása által csikart ki belőle. A' polgár és ember jitsairól 
való meggyőződése elidegenité tőle herczeg Rochefoticaultt, az ő eléb
bi jóltévöjét; azonban még sem kell a' néppártnak kedvező írásiról [„sur 
les assemblées proeinciales"; utóbb a' „Biőliolhéque de /' homme pub
/ t e" ba i r t , 's a' „Feuille villageoise" is ővé) más indító okot fel
tenni azon enthusiasmusnál minden nagy 's jó i r á n t , melly ot néha a' 
legközelebb elérhetőnek határin tul ámította. Ellenségei azt álliták, hogy 
ki nem neveztetvén a' dauphin tanítójának, miért folyamodott, mintegy 
bosszúvágyból álla a' néppárthoz. Mennél mérséklettebb volt külseje, 
annál inkább kellett felzúdult indulatössága kitörésétől félni. D1 Alem
b e r t , ki őt végintézete végrehajtóji egyikének nevezé ki, hófedte vulkán
hoz hasonlította. Befolyást ^,Feuille vtllageoise'la szerze neki , melly
ben a' statusviszonyok első alapvonatit egyszerüleg terjeszté elő. Tudó
síttatván a' király megszőkése felől, egy — akkor csudá l t— beszédben 
a' királyi méltóságot társaság elleni szerkezetnek festegeté. A' királyi 
kincstárnak, mellynél 1791 olta biztosi hivatalt visel t , az őjavatására ne
veztetek nemzeti kincstárnak. Végre Paris által követnek választaték a' 
törvényhozó gyűlésbe, ebben pedig nem sokára t i toknoknak, bár milly 
kevéssé látszék is testi ereje gyengesége miatt erre alkalmasnak. Febr. 
1792 elölülővé neveztetvén, ő készité a1 Francziákhoz 's Európához 
intézett tudósí tást , mellyberi a' királyi méltóság eltörlése kinyilatkozta
tok i a' nemzeti conventben, hol mint Aisne departement követének volt 
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he lye ,  legnagyobb  részént  ugyan  a1  Girondistákkal 'a  Lajos  perében  a* 
legkeményebb  büntetés  mellett  vol t ,  de  a1  mellynek  nem  lelt  volna  sza
bad  halálosnak  lennie,  's  eg3'szersmind  javulta  jövendőre  nézve  egészen 
eltörleni  a'  halálos  büntetést ,  mellyet  egyedül  csak  status  elleni  vétkek 
esetében  kellene  használni.  Ezen  részvétel  a1  király  perében  okozá  neve 
kitörö'ltetését  a'  petersburgi  's  berlini  academiák  tagjai  lajstromából.  Az 
1793ban  Május  31kén  kiütött  revolutio  akadályozá,  a'  Coudorcet  kidol
gozta  constitutiót  divatba jöhetni.  A z ,  melly  az  enilitett  napon  hoza
tott  be  "s  mellyet  ő  kímélés  's  tartózkodás  nélkül  kárhozta to t t ,  lón  oka 
vádoltatásának  a'  törvényszék  előtt  Jul.  8kán.  Mint  Brissot  czimborája 
vádalatti  állapotba  helyeztetett  Oct.  3.  Erre  rejtekezni  kénytelenittet
vén,  kizáraték  a'  törvény  Védelme  alól.  ügy •—• Verney nevű — nemes
lelkü asszony 8 hónapig re j tegeté 's mind életéről, mind felviditásáról gon
doskodott, az utóbbiról még apró költeményekkel is. Ezen rejtekében, 
minden segédeszközök nélkUl 's körülvéve helyezete irtózataival, készi
té C. e' munkáját: ^,Ksnuisse d un inbleau historique des progrét de  l' 
esprit humain", még mindég tele enthusiasmussal azon szabadság i ránt , 
mellynek elfajulásáért épen akkor lakolt keményen. Visszmiozásul azon 
vigasztaló szavakra , mellyekkel védőnéje gyakran felderí tet te, irá :  , , / Ł 
pttre d1 vnPalonnit exilé en Sibéri á  s« femme",  tele  érzelmekkel,  mel
lyek  élte  nemesebb  alapvonatját  tevék.  Végre  megtudá ujságlevelekből, 
hogy halálos büntetés fenyegeti azokat, kik száműzötteket befogadtak 
magokhoz. Már most nem tartóztathatok a' nemesi el kii asszony esengő 
kérései ; álruhát vőn magára, kimene Par i sból , egy ideig fel és aláté
velyge, mig éhségtől unszoltatva Clamarban egy rossz fogadóba betér t , 
hol az ottani revolutiotőrvényszék egyik tagja által mint gyanús letar
tóztattatván, további vizsgálatig tömlöczbe záraték. Más nap reggel 
(Mart. 28. 1794) halva találták a' szoba padolatján, hihetőleg méreg kö
vetkezésében , mellyet már régolta hordozott magával , 's mellynek ko
rábbi használatjától csak felesége 's leánya iránti szeretete tartőztatá. 
Jrásamódjáról igy ítélt Kivarol: „C. ópiummal irt ón táblákra" . Számos 
Írásainak teljes gyűjteménye, mellybe azonban mathematicai munkáji nin
csenek felvéve, 1804 jelent meg Parisban. („Oeuere í complétes , publi
ces par Garat et Cabanis" 21 köt) . Munkájinak legtökéletesebb öszve
irását a* „Xolice sur la vie et les ouvrages de Condorcet, par Arit. Di
anyére" (1790) foglalja magában. A' „Wlémoires de Condorcet sur lari
volution franytist" ^Paris 1824) merő koholmány. 

C o N n o T T i K R i (csoportvezérek). Így neveztettek a' vége felé kö
zelgető középkorban Olaszországban azon hadi csoportok vezére i , mel
lyek nem a' hazáé r t , hanem csak zsold v. nyereség végett folytattak '» 
kerestek háborút 's ezért kafdjokat minden felekezetnek, a' melly őket 
fizethette, 's minden azon által védett ügynek ajánlottak. Á' számta
talan háborúk 's visszalkodások, mellyek az olaszországi tartományok 's 
rendek közt uralkodtak, hittak ezeket életbe , 's lassanként övék lón az 
egész hadi hatalom. Czimborájek többnyire olly emberekből á l lot t , a1 kik 
becsületes életmódra vagy tehetetlenek, vagy restek valának, avagy 
valamelly elkövetett gonoszság büntetése alól ki akartak buni. A' nagy
raviigyóbb condottierik ne'ha nagyobb tárgyakat is óhajtottak. Hlyen 
Volt Sforza Francesco, a' ki a' Mailandiak állal seregek vezérévé válasz
tatván 1451, Mailand urává s 'herczegévé tette magát, ' s a ' kinek nemzet
sége utána is uralkodott Mailandban. Magyarországban is akaimik azon 
idő tájban az effélék nyomába czimbora nevezete alatt. Hlyének voltak a' 
cseh bratrikok, a' kik 1. Mátyás és II Ulászló alatt hadi szolgálatot tettek. 

C o s n n s i i T i o . A' mi a' Catholicusoknál a' bérmálás, az a' P ro 
testánsoknál a'' confinnatio (L.BRKIMÁI.A'S.) A' reformátorok a' bérmálás! 
egészen eltörölték, vélekedvén, hogy az a1 keresztség erejét g3'engiti. 
De utóbb a' keresztségben fogadásnak innepe megújítása hasznosnak ta
láltatván, az t'r vacsorájához először járulóknak bérmálása, confirmálá
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s a ,  azaz,  megerősítése  ismét  helyre  ál l i tatott ,  de  azzal  a'  különbség
gel  ,  hogy  az  olajjal  megkenés  elmaradott.  Ezen  helyreállítás  némelly 
német  tartományokban  mar  a'  10  ik  században,  másokban  pedig  a'  17 ben 
megtö r t én t ,  de  csak  a'  18  dik  század  közepe  után  lett  esztendőnként 
gyakorlott  szokássá.—A'  confirmatiónál  a'  Protestánsoknál  csak  az  a' 
dolog  veleje,  hogy  a'  confirmalandók  vallásbeli  esinereteikre  nézve  meg
vizsgáltassanak,  's  azokban  eléggé  tanultaknak  talál tatván,  vallástételek 
általok  elmondassék  ,  's  keresztségbeli  fogadások  megujitassék,  azután 
őket  a1  prédikátor  imádsággal  és  kezeinek  reájok  tételével  megáldja. 
Egyéb,  cerimoniák  a'  profestantismus  lelke  szeréin  szükségtelenek  és  fe
lesleg  valók. K. J. 

C p N F o R M i s r Á K Angliában , 1. E G T F O R M A S Á G A G T Á J A . 
C n N I•' I C I U S , 1. K ű N  l ' UT S K. 
C O N G K S T I O .  Már  az  egészség  álhipotjában  sem mindég ugyan  azon 

mennyiségű vért  kapják  az  állati  test  egyes  részei,  hanem  hol  többet,  hol 
kevesebbet.  Így  p.  o.  az  emésztés  alatt  több  vér  tódul  a'  gyomorba  és 
májba,  az  eleven  's  folytonfolyva  való  beszéd,  éneklés,  szaladás  által 
több  vér  gyülekezik  a'  tüdőbe  's  szívbe,  megszorító  gondolkozás  által 
az  agy velőbe.  Altaljában  mennél  elevenebb  valamelly  résznek  functiója, 
annál  több  vért  kap  a z ;  de  ez  az  egészség  állapotjában  épén  olly  hirte
len  elvezettetik,  mint  odatódult.  Innen  semmi  kárát  sem  tapasztaljuk i 
annak.  —• Néha azonban megtörténik, hogy a' vér nem elég sebességgel 
vezettetik e l , hanem az egyes Orgánumokban igen meggyülekezik 's kel
leténél tovább mulatozik, akkor ártalmas mukálatja van annak az illy 
orgánum alkatjára 's functiójáia. A' vérgyülekezés nyavalyás tulajdonsá
gu 's congestiónak neveztetik', melly szó nem teszen ugyan egyebet gyü
lekezésnél , 's azért mindennemű folyósság gyülekezésére hasznaltatha
t i k , de azért az orvosi tudományban csaknem egyedül a1 nyavalyás vér
gyülekezést értik aza la t t . — A' congestióra azonban először mind az al
kalmat adhat , a' mi áltáljában a' vér mozgását s ie t te t i , 's különösen 
azt valamelly egyes rész felé vezeti ; igy p. o. esmeretesek mint 
congestio okai a' kifejtődés periódusai, mellyek mindenike az orgánumok 
különös rendszerére dolgoz, továbbá a' erisisek 's végre az orgánumok 
történetbeli megszorításai. Illy környülinények közt a' congestio leg
közelebbi oka a' verő erek felingerlett állapotul közönségesen 's az egye
seké különösen. Másodszor ha a' vérmozgás valamelly orgenum felé még
akadályoztatik, akkor egy másikban kelleiénél több öszvegyül. Innen nyúj
tanak olly sokszor alkalmat congestióra a' lábak megfázása, a" véres 
és más elválasztások elnyomiisa. — Végre harmadszor az elvezető vér
edények, az idegek is néha olly állapotban vannak, mellyben rendelte
téseknek nem felelhetnek meg eléggé; p. o. h a m a r az előtt igen tele 
vannak, ha erejek a' vér felvételére 's továbbmozdilására vagy elveszett, 
vagy megkisebedett e's ha külső nyomás, kötés, daganatok 'sat. őket mun
kásságokban megakadályoztatják. — Ehhez képest activa és passiva, ma
terialis és venosa congestiót különböztetnek meg. — A' hol azonban a' 
vér nagyobb mennyiségben öszvegyül, ott az orgánumok véresebbek és 
melegebbek lesznek, az érverés erósebb, az vérerek többször kiterjesz
kednek ; az illy rész volunienje nagyobb lesz, nyavalyás érzések , fájda
lom, nyomás 'sat . jelennek itt meg. Az illy orgánumok functiója meg
változik, a' congestio mérsékleti fokán nagyobb ingerlésbe jonek azok; 
ha nagyobb gradusn 's tovább tart afc, akkor elnyomatnak , meggyen
gülnek, sőt egészen félbeszakasztatnak. Minthogy pedig már "minden 
egyes orgánumok saját functióval bírnak, következik, hogy a' congestio 
symptomajinak , mellyek ezen alapulnak , az orgánumok minemiiségéhez 
képes t , mellyekhen tör ténik, igen különböznek 's különbkülönbféléknek 
kell lenniek. Más orgánumokban ellenben a1 vér szűkének jeleit tapasz
ta lhatni , millyek a1 halványság, hidegség, volumen öszveesése és gyen
geség.— A' congestio rendszerént csak kevés ideig tart , többnyire azon
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bari,  ha  jó  eleve  el  nem  hár i t ta t ik ,  's  visszatérése,  mire  nagyon  haj
landó  ,  meg  nem  akadályoztat ik ,  csak  másnemű  nyavalyás  változások  so
rának  kezdete,  's  hol  vérzésekbe  megy  által  's  azokkal  végződik,  hol 
gynladásig  emelkedik,  hol  chronicus  nyavalyává  változik,  a z a z ,  a'  ,vér 
hosszas  ideig  öszvcgyülekezik,  kiterjeszti  a'  vérereket  's  ezek  tartós  kiter
jeszkedésének  feltételévé  l e sz ,  az  ingerlés  tüneményei,  mellyek  a'  con
gestióval  öszve  vannak  kötve,  elvesznek,  's  annak  helyére restség (,lorpor~) 
's  gyengeség  állapotja  lép.  A'  eongestíónak  ezen  áltváltozását  értjük  a' 
vérállás [stagnálta)  ,  dugulás (iiifarclvs)  nevei  alatt.  —  A'  rendszerént 
való  gyógymód  szerént  mindenek  felett  a'  congestio  mérséklésén  kell 
igyekezni ,  a'  mit  helybeli  véreresztések,  picczák,  hideg  borongatások 
'sat.  által  érhetni  el.  Igyekezni  kell  továbbá  a'  vérnek  a'  fenyegetett 
részektől  való  elvezetésén,  láb  és  kézkötők,  távolabb  részeken  való  vér
bocsátás  'sat.  által.  V é g r e ,  a'  mi  fődolog,  a1  congestio  forrását  kell 
bedugni,  annak  ingerlő  okait  eltávoztatni  's  azon  más  nyavalyás  állapo
t o t ,  melly  annak  feltétele,  elhárítani. A. B. 1\ 

Co N o  R E G AT i ó Knak  neveztetnek  jelesen  a'  romai  udvar  vagy 
is  törvény  's  kormányszékhez  tartozó  's  a1  cardinalokból  vagy  más  pa
pai  tisztviselőkből  is  öszvealkotott  gyülekezeti  egyesületek,  mellyek 
különbféle  ügyeknek  el intézésére,  's  mind  az  egyházi,  mind  a'  világi 
kormány  viselésre  vannak  öszveállitva,  's  a'  mellyeknek,  egyenként 
véve ,  valamellyik  cardinal  szokott  elölülője  lenni,  lllyféle  nevezete
sebb  congregatiók  Honiában  c'  következők  :  A'  cardinalok  congregatió
ja  (a '  sz.  hivatal  v.  is  sacri  officii  congregatio).  —  A'  til tott  könyvek 
lajstromának  congregatiója  (indicis).  —  A'  keresztény  hit  terjesztésének 
congregatiója  (propaganda).  —  A'  tridentumi  gyülekezetet  magyarázó 
congregatio  Onterpretmn  concilii  Tridentini).  —  A'  püspökök  's  szer
zetesek,  a'  síertartások  ,  a'  bucsnk  (indulgentiae)  's  t.  e.  ügyeit  elinté
ző  congregatiók  (in  negotiis  episcoporum  et  regiilarium,  rittitim,  in
dulgentiarum  e t c ) .  Sőt  vagyon  a'  katonai  dolgokra  ügyelő  congrega
tio  i s ,  mellynek  elölülője  szinte  egy  praelatus.  —  Ezeken  kivül  con
gregatiónak  neveztetik  a'  több  egy  renden  lévő  szezetesek  öszvesége 
vagy  azon  egyesületek  i s ,  mellyek  egy  ugyan  azoe  szerzetesi  testet 
tesznek  ,  káptalant  tartanak  és  elöljárók  választására  öszvegj ülnek,  vagy 
egy  provinciához  tartozó  szerzetes  vagy  néha  tudós  társaságot  is  ké
peznek ,  mint  p.  o.  a'  hires  congregatio  S.  Mami . Sz. 

C O N G R E G A T I O > A í. I S T A K , 1. I S IJ K P K N D E X ? K K. 
C O N G R E S S U S ,  1)  fejedelmek  vagy  követeik gyűlése köz érdekletek 

iránt  tartandó  tanácskozások  végett;  *)  2)  az  éjszakamerikai  szabad  sta
tusok  képviselőjinek  gyűlése  egy  előlülő  alatt. 

C O S G R E V E  (Will iam),  az  angol  jobb  drámaírók  egyike,  régi  ház
hói  eredett  Staffordshiréből.  Sírköve  után  (a'  westminsleri  apátságban) 
1672  született.  Ő  magát  Angolnak  t a r t á ' s  nevezé,  mások  lliandit  csi
nálnak  belőle.  Legelébb  a'  kilkennyi  oskolábon  tanul t ,  azután  Dublin
ban  nevelék  's  10  évű  korában  Londonba  bocsáták  ,  hogy  törvényt  ta
nuljon  ,  de  C.  költést  tanult.  Legelső  drámai  mivé  a'  nagy  tapssal  fo
gadott  „77íe old Bachelor"  ( „ A '  vén  Baccalaurens"  vig  játék)  volt, 
niellyet  először  1603ban  adtak.  Megnyeré  ez  által  lord  Halifax  kegyét, 
ki  neki  hivatalt  adott. „The douíle dealer"  (vig  játék  1094)  nem  igen 
tetszet t ; „Lőve for lőve"  (1695)  jobb  amannál. „The mourning bride^ 
szomorú  játéka  (1697)  egy  az  angol  szín  legjobb  darabjai  közül  's  még 
ma  is  adatik.  Utolsó  színjátéka; '„TAe way of tlie world"  ismét  nem  tet
szett,  's  ezért  C.  elvoi,*t  n  kezde  élni.  1710ben  adá  ki „Miseellaneoiis 
p»cMs']ét.  Midőn  a'  VVhigek,  kikkel  ő  is  t á r t a ,  1714ben  felülkere
kedtek,  Jamaica  titoknokja {teeretary for Jamaica)  lett  's  évenként  1200 

*)  NJnielly  congicssiisok  liővclib  előadása  a*  censura (Haling miatt maratlt el . 
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font  sterlinget  (ugyan  annyiszor  tiz  pengő  forintot)  húzott.  Mennyire 
becsülték,  kitetszik  a b b ó l ,  hogy  Popé  „I l iade" já t  neki  ajánlá.  1729
ben  holt  meg.  Mint  szinköltó  eredeti.  Charactereit  j ó l ,  szerencsés  ta
pintással  választá ,  de  a'  természettől  festésekben  gyakran  eltávozott.  A.' 
drámára  mintegy  születve  vol t ;  ha  másba  fogott,  elhagyták  ereji.  Mun
káji  17tíi  jöttek  ki  's  ismét  1788  ket  köt.  Londonb.  \ö . I )up in :  , , / oyuge 
dans la OrandeJJretagtie tlepuis  1816—1820"  1  rész. Vs. 1'. 

C Ó N G R E V K  (William,  s i r ) ,  az  utána  ugy  neveztetett  congreveraké
táknak  hires  feltalálója,  született  Máj.  20.  1772.  Ő  Angliában  ugy  is  mint 
a'  csatoniák  és  zugok  építésének  megjobbítója  's  ugy  is  mint  az  angol  se
regnél  végbevitt  újításoknak  legmunkásabb  társa  hires.  Több  becses  mun
kákat  adott  ki  hydranlicai  tárgyakról  5s  a'  pattantyusság  tudományáról. 
Az  orosz  császár  azon  szolgálatért ,  mellyet  rakétáji  a'  lipcsei  ütközet
ben  tettek,  Sz.  Anna  rendjével  tisztelte  meg.  C.  a'  parlament  tagja,  az 
angol  pattuntyusság  genera la ,  felvigyázója  a'  királyi  laboratóriumnak 
'sat .  volt.  181Ö  'S1817  Miklós  császárt,  akkori  nagyherczeget,  Anglia  bel
sejébe  lett  utalásaiban  kisérte.  Az  ujabb  időben  ollyan  gyújtó  rakétákat 
kész í te t t ,  mellyekből  a'  hajtás  legfelsőbb  pontján  egy  esésellenző  ernyő 
fejtodik  ki  's  a'  levegőben  felségesen  egy  bombát  t a r t ,  melly,  ha  a'  szél 
keoVez, azon  városba esik  le,  mellyet  meg  akarnak  gyújtani.  (I..  R \KKTÁK) 
C.  feje  volt  az  angol  gázvilágitási  társaságnak  i s ,  melly  1824  azon  Gzélrs 
egyesült ,  hogy  több  európai  fővárosokban  a'gázvilágitást  hozza  be.  Mgh. 
Toulouseb.  Maj.  15.  1828. 

C O N J U G A T I O ,  1 .  I G E . 

C o N J U N C T I O j 1. F O G r. A  1,  6 

G O N J U N C T I O  (astr.)  ,  1.  A S P K C T I T S . 

C UN N KT A is r, IÍ ,  comes  stabuli,  a'  lovasság  vezére.  Ez  a1  méltosá
már  a'  Romaiaknál  szokásban  volt  's  onnét  ment  által  a1  Frankok  pol
gári  alkotmányába,  's  a'  major  domus  királlyá  léte  után  a'  comes  stabuli 
Főn  a  korona  és  ország  első  tisztviselője,  a1  hadi  sereg  fővezére  's  a' 
katonai  ügyek  legfőbb  birája.  A'  Valois  házbeli  utolsó  királyok  alatt  olly 
nagy  politicai  tekintetet  adott  ezen  méltóság  annak,  a'  kire  ruházta 
vol t ,  hogy  arra  XIII.  Lajos  connetable  de  I.esdiguieres  halála  ulán  nem 
nevezett  többé  tiztviselőt,  sőt  edictuni  által  egészen  eltörje  azt  1027. 
Napóleon  visszaállitá  mint  az  ország  főhivatalainak  egyikét ;  de  ő  vele 
együtt  ez  is  újra  elenyészett. 

C O N R A D  (Fridrich  Wilhelm),  szül  Delftben  1709,  megholt  Í808 
mint  főigazitója  a'  németalföldi  vizi  építésnek  (gátmiveknek).  Ezen,  egy 
tengertől  nyert  tar tományban,  hol  a'  kitörő  elem  az  ország  egy  részére 
majdnem  mindég  végveszélyt  szokott  következtetni,  rendkívül  f'ontqs 
munkakörben  maradandó  érdemeket  szerzett.  Tanítványa  's  barátja  a' 
hires  BÍaöxiJijctSNRK  (I.  e.)  fel  is  válta  ugyan  ezt  a'  rynlandi  kerület  gát
mi+einek  főügyelői  hivatalában;  a1  következett  esztendőben  egyszersmind 
az  egész  vizi  építésnek  főigazitója  lelt.  A'  Rajna  vizének  a'  catwycki 
Csatorna  's  ennek  nagy  zsilipéi  által  ő  adta  vissza  torkolatját  az  éjszaki 
t engerbe ,  melly  munkája  emlékét  örökíteni  fogja.  Több  értekezéseken 
kivül  le  irá  Brünings  é le té t ,  melly  azonban  még  nincs  kinyomva.  Con
rad  ,  mii^t  sok  németalföldi  gát t i sz t ,  kora  halálát  hivatalában  talá  á, 
melly  a'  gátveszélyeknél  's  vizi  építéseknél  nagy  és  elkerülhetetlen  eről
ködésekkel  Van  egybekötve. 

C Ó N R A D I N  (Svábországi), a'  Hohenstaiifenek sváb  császári házának 
ivadéka,  IV.  Konrád  flja,  ÍI.  Fridrik  unokája,  1754  ugyan  ennek  örökös? 
Nápolyban  és  Siciliában.  IV.  Kelemen  pápa nem  akará  őt —mint  egyhá
zi  átokban  megholt  országlónak  hját—megesmérni,  's  Siciliát  Anjoui  Ká
rolynak  ,  Szent  (ÍX.)  Lajtfs  franczia  király  testvérének,  ajándékozaV 
Midőn  ennek  kormányzása  az  alattvalóknak  nem  tetszett  's  nem  tetszhe
tett ,  meghivák  ezek  a'  törvényes  örököst,  kinek  Olaszországban  Conradi
no  volt  a'  neve,  az  őt  illető  királyságokat  elfoglalni.  Conrad  gyermek  kori 
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barátja  Fridi ik  badeni  berezeg  kíséretében  mintegy  10,000  emberből  álló 
sereggel  érkezett  Olaszországba  1267.  Élejérite  szerencsésen  látszott  elő
re  ha ladni ,  1268  benyontult  Komába  seregestül ;  de  Tagiiaoozzónál  meg
veretet t  's  szökésé  közben  Frangipanitól  elárul tatra  barátjával  együtt  el
fogatott.  .Erre  az  érzéketlen  Károly  a'  pápa  helybenhagyása  mellett 
mind  a'  16  éves  ifjiit,  mind  barátját,  Frideriket,  lenyakaztátá  Oct.  25
kén  1268  a'  nápolyi  vásárpiaezon.  Conradin  cstidálatra  méltó  állhatatos
sággal  holt  m e g ,  minekutána  rokonjá t ,  Aragóniái  Péter t ,  örökösévé  ren
d.lte  volna  a'  tőle  elrablott  királyságban,  a'  ki  csak  ugyan  el  is  fog
lalta  Siciliát  1282,  midőn  a'  siciliai  este  a'  franczia  hatalomnak  vége* 
vetett.  Ez  az  iíju  berezeg  nagy  kedvelője  volt  a'  költésnek  's  német 
u\ elvnek  ,  melly  hajlandóság  nagy  apjáról ,  II .  Fr idi iktől ,  maradt  reá. 
Az  a'  vélemény,  hogy  a'  Manesti  gyűjteményében  második  helyen  V 
Conrad  ifjú  király  név  alatt  álló  szerelmi  dal  ő  tőle  van.  (L.  Kaumer 
Fridrik „Geschic/ite der Hohenstaufen und ihrer Zeitii',  a'  Okot .  Leip
z ig ,  1825.) 

Co  N'RINO  (Hermán) ,  korának  egyik  legjelesb  tudósa,  1606  s zü l e t e t t ' 
Nordenben  keleti  Friesíandban.  Theologiát  és  gyógytudományt  Helm
Stadtben  's  Leidenben  tanul t ,  amott  1632  philosophia  professoi'a,  1636
ban  a'  gyógy tudomány  dpetora  's  professora  l e t t ,  i t t  is  holt  meg  1681ben. 
Csaknem  minden  tudományban  olly  hirt  sze rze t t ,  hogy  1649ben  ugyan 
a'  frieslandi  berezegné,  1650ban  pedig  a1  Svédek  királynéja  (Christina) 
liivá  meg  orvosául;  XIV.  Lajostól  évpénzt  kapot t ,  a'  dán  és  svéd  király
tól  's  a'  palatinatusi  választótól  pedig  később  tanácsosi  czimet.  Messze 
földről  a'  legfontosb  birodalmi  's  országos  kérdésekben  kikérek  C.  ta
nácslatit.  De  legszebb  érdemet  szerzé  magának  C.  a'  német  birodalom 
történetei  's  a'  német  statustörvény  körül  ,  melly  utóbbiban  u j ,  szép  pá
lyát  tört.  Nem  irt  ugyan  sem  egész  systemát,  sem  compendiumot,  de  an
nál  több  külön  értekezést  egyes  tárgyak  fele t t ,  megannyi  követendő  pél
dányt •, 's tudós tanítványi száma nem kevesebb. Munkáji teljes kiadása 
's ebben élete 1730ban Braunschweigban jelent meg 6 foL kötetben 
Göbeí áltál. Foglalatjok polgártudományi, történeti , te rmészet és gyógy
tudományi , tö rvényi , bölcselkedést 's több illyes nemii i r a tok , levelek 
és versek. , — t— 

C o N S Á r . v j (Ercole) , cardinalis és hires országos férjfl, születet t 
1757 To'scafielíában 5 tanult theologiát és politicát 's a' muzsikát és lit
teraturát párositá vejek. A' franczia polgári zendülésről nyilván kimon
dott okfőji XVI. Lajos nagy nénjei előtt kedvességbe ejtek, 's ezek által 
a' rota auditora lőií. .li' tulajdonságban az bízatott reá , hogy azokra, kik 
Komában a1 Francziakkal tar tanak, vigyázó szemmel l egyen ; a' mit nagy 
keménységgel teljesített., E' miatt a' Francziák 1798 beütésekor fogságba 
esett és száműzetett. Mint Chiaramonti cardinalis t i toknokja, ennek pápa
ságra (VII. Pius) emeltetésekor az első cardinalisok közt nyert helyet 's 
nem sokára statustitoknok lett. ,C. v o l t , ki ama' hires concordatumot 
Napóleonnal megkötötte ' s , aláirta Parisban, hol szépsége , inódossága 
és esmeretei által egyforma tekintetet szerzett. 1806 Casohi de Sarzana 
cardinalis lépett helyébe mirit íjtatiistitoknok ; ő pedig , mint fejedelme, 
magányos forma életet élt Í814ig; midőn mint pápa követe a' fejedelmek 
bécsi gyűlésén jelen volt, 1815 szinte.ezen . tulajdonságban minden Fran
cziaors/.ággal tet t alkudozásokba befolyt, > ugyan azon idő közben nagy 
munkássággal dolgozott a' pápai statusok belső alkotmányán 's ama ' hi
res edictumot „Motu pr.oprio" 1816 elkészi té , ' i ' a ' többiekkel alá is i r ta . 
Ezentúl egész a' pápa haláláig Koma egyházi és Világi dolgainak kor
mányán állott , teljes bizodalmát birván VII.. PÍUSSAK (1. e . ) , kinek 23 
esztandeig istápja vala. Ennek emlékjeJéhez C. 50,000 foijintot rendelt . 
Megholt Komában Jan. 24 1824. (L. Bartholdynak aZtigé aut dem Le
fon des Cardinals Consahi^ Tüb. 1824) 

C o N S C K I P T I Q , 1 . 0 Í 2 T E I R . Í S . ' 
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C O N S K C H A T I O  (felszentelés,  feláldozás},  azon  szent  cselekedet, 
melly  által  valami  a'  világi  használatból  egyház.i  '&  religioi  ezélokra  's 
gyakorlásokra  eJválasztatik.  De  jelesen  az  Ur  vacsorájában  (misében) 
azon  felszentelés  ,  melly  szere'nt  a'  Catholicusok  értelmében  a'  kenyér 
's  bor  Krisztus  testévé  's  vérévé  ál ta lvál tozik,  consecratio  névvel  je
gyeztetik. (L.  UR  VACSORÁJA  ' S M I S E . ) —  Ugyan  c  011  s  c c r a  ti  ó  n a k  ne
veztetik  az  érseki  v.  püspöki ,  apáti  's  más  tőegyházi  méltóságokra  való 
felszenteltetés;  valamint  a'  templom,  kehely '»  más  lelketlen  dolgoknak 
olly  felszentelése  i s ,  melly  szentelt  olaj  (ch l i sma)  kenéssel  szokott 
véghez  vitetni.  (L.  CHRISMA  és  BENEDICTIO. ) SÍ. 

C o N s E Q v K N T i A  (e ' latán  szótól:  íey«»,  következni) ,  mind  a' min
dennapi  beszélgetésben  és  a'  philosophiai  oskolai  nyelvben,  mind  pedig 
a'  juristai  foglalatoskodásck  nyelvében  előfordul.  A'  p h  i 1 o s o p  h  i á b an 
a'  consequentia  nem  csak  azt  a'  gondolkozásban  való  regulásságot  jelenti, 
melly  minden  alaptételeknek  és  az  azokon  épült  esmereteknek  egyniá* 
közt  és  egymással  való  tökéletes  megegyezésekben  á l l ,  hanem  azt  a ' c s e 
lekvésben  való  regnlásságot  i s ,  melly  szerént  az  embernek  egész  inivrle
te  és  minden  egj es  cselekedetmódja  's  cselekedete  megegyezésben  van. 
a'  cselekvésnek  bevett  alaptételeivel  vagy  maxiniájival.  Van  tehát  gon
dolkozásban,  tudásban,  hitben  és  cselekvésben  consequentia.  A1  gondol
kozásbelit  theoreticusnak  ,  a'  cselekvésbelit  practicusnak  lehetne  nevezni. 
Midőn  valamelly  embernek  tudásában  és  hívesében  tökéletes  consequentia 
t a l á l t a t ik ,  akkor  azon  tételek  sorában ,  melly  eket  ő  igazuknak  tart , 
egyetlenegy  sincs  ol lyan,  a1  melly  valamelly  ő  tőle  bevett  más  tétellel 
vagy  azon  legfőbb  alaptétel lel ,  meilyból  azok  mint  következtetések  szár
maztak,  ellenmondásban  állana.  Valamelly  systeinában  vagy  tudományos 
alkotmányban  consequentia  uralkodik  a k k o r ,  mikor  a 'systemának  egyen
ként  minden  feltételei  egy  legfőbb  alaptételből  természetes  követkéz 
tetessél  jőnek  ki.  Ebben  az  esetben  a1  systenia  és  a z ,  a'  ki  azt  al
k o t á ,  consequens  ;  ellenkező  esetben  inconsequens.  lnconsequentia  mu
tatkozik  tehát  olly  tételek  felállításában  és  bevételében,  meHyek  kö
zül  egyik  a'  másiknak  ellenmond,  vagy  legalább  egyik  a*  másikból  nem 
helyes  következtetéssel  folyik.  Gyakran  akad  olly  e s e t ,  hogy  vala
melly  systenia  minden  egyes  tételeiben  nagyon  consequens,  de  mind 
a'  mellett  valamelly  hamis  feltevésen,  helytelen  alaptételen  á l l ,  a'  melly
re  építtetett.  Ebben  az  esetben  minden  consequcntiája  mellett  is  öszve
onilik  a z ,  mihelyt  annak  alapja  megrendittetik  ,  azaz ,  helytelen  alapté
telnek  megesmertetik  és  megmutattatik.  A'  consequens  gondolkozásban 
minden  utóbbi  tétel  közvetetlenül  következik  az  elébúeniből.  Minden  té
telei  a'  gondolatsornak  lánczszem  módra  folynak  egymásból  ;  semmi  csor
b a ,  semmi  ugrás ,  következésképen  semmi  ellenkezése  is  az  utóbbinak  az 
elébbivel  nincsen  abban.  Sulzer  láta  egykor  egy  gyermeket ,  ki  mellett 
egy  felettébb  sovány  eb  csámpáskodott.  Sulzer  kérdé :  Ugyan  mi  az  oka, 
hogy  ez  az  eb  olly  sovány?  Gyermek:  Nem  fal  semmit.  S.  De  miért nem 
fal?  Gy.  Nem  kap  semmit.  S.  De  hát  miért  nem  kap  semmit?  Gy.  Nem 
adunk  neki  semmit.  S.  De  miért  nem  adtok  neki  semmit?  Gy.  Semmink 
sincs.  Ez  az  aneedota  egy  igen  egyszerű  példaját  adja  a'  consequenitá
nak  kérdésben  's  feleletben,  vagy  egy  rövid  gondolatsorban;  itt  egy  bö
•/épmegfogás sincs áltugorva. C o n s e q u e n t i á k a t h ú z n i , annyi 
mint valakinek állításaiból olly tételeket hozni k i , mellyeket azokból ki 
lehet hozni. Ez történhetik vagy a z é r t , hogy annak, a' ki valami állí
tás t fel tet t , alkalmat nyújtsunk, hogy az abból kikerülő köiétkeztetést 
i s , mellyről talán mindjárt nem gondolkozott, valónak esmérje; vagy hogy 
őt állításának helytelen 's határozatlan voltára figyelmessé tegyük. Plató, 
mint tudjuk, ilíy meghatározást adot t : Az ember tollatlan kétlábú 
ál lat . Diogenes mintegy szemei elejébe akará neki terjeszteni ezen állí
t ás helytelenséget 'a előhozatván egy kivedlesztett kakas t , monda: ím
hol a' te embered! Ezen valónak vett tételből : tollatlan kétlábú ál
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lat  emher ,  igen  természetesen  következett  az  a'  t t í tcl ,  mellyet  altból  az 
ellenfél  húzott :  tehát  egy  kivedlesztett  kakas  ember.  Cselekvésbeli  con
sequentiát  mutat ,  hogy  példával  éljünk,  a z ,  a'  ki  semmi  kísérteteket 
nem  hívén  ,  nem  is  fél  semmi  kísértetektől,  és  igy  ,  ha  hivatala  kívánja, 
éjfélkor  is  rettegés  nélkül  általmegyen  a'  temetőn.  Ellenben  inconsequen
tiát  árulna  el  a z ,  a'  ki  tagadja  észokokkal  a'  kisértetek  lehetségét ,  de 
rettegés  és  borzadás  nélkül  éjtszaka  egy  temetőn  sem  menne  által.  Mind
azáltal  ezen  inconsequentiának  oka  talán  a'  korábbi  kiirthatatlan  beuyo
inásokban  van,  azért  is  azt  nem  lehet  olly  igen  kárhoztatni  ,  mint  más 
practicus  következetlenségeket.  C o n s e q u e n t i a  a '  j u r i s t a i  nyelvben 
rendesen  ezen  formulában  jő  elő  :  Azonban  minden  további  következés 
(consequtnlia)  nélkül ,  olly  engedelmekben,  mellyeknek  csak  a'  jelen 
esetben  van  erejek  a1  nélkül ,  hogy  abból  azoknak  jövendő  esetekre  ki
terjedő  erejét  következtetni  lehetne.  Ha  tehát  p.  o.  valaki  a1  maga  ré t 
szomszédjának  megengedi,  hogy  valamelly  nedves  időben  való  kaszálás
kor  a'  maga  szénáját  az  ő  rétjén  által  vigye  haza ,  azonban  minden  to
vábbi  következés  nélkül:  tehát  a'  szomszéd  nem  formálhat  ahból  just , 
hogy  a' jövő  és  minden  következő  esztendőben  is  a'  más  rétjén  által hord
ja  haza  a'  maga  szénáját. A. ff. 8. 

C O N S R R V A T O R I U M O K , Olaszországban muzsikaoskolák, mellyek
nek  czéljok  a'  mivészséget  előmozdítani  és  tisztaságában  megta r tan i ,  ré 
szént  közönséges,  áhítatos  hagyományok,  részént  egyes  gazdagok  áltál 
alapított  házak.  A'  nevendékek  szabad  szá las t ,  t a r t á s t ,  ruházatot 
és  oktatást  kapnak.  Fizetésért  is  bevétetnek  ollyanak,  kik  a1  muzsiká
ban  képeztetni  vágynak  ;  mert  Olaszországban  minden  magányos  tanítás
nál  elébbvalónak  tartják  a'  conservatoriumbelit.  Ezelőtt  Nápolyban  fiúgyer
mekekre  3,  Velenczében  pedig  leányokra  4  conservatorium  volt.  Amazok 
közt  a'  legnevezetesebb,  Santa  Maria  Loreto  ,  1537  alapíttatott.  Leo , 
Durante ,  Scarlatti  és  l'orpora  itt  valának  taní tók ,  's  T rae t t a ,  Piccini, 
Sacchini,  Guglielmi,  Anfossi  ,  Paesiello  és  több  hires  neveket  nevendé
kei  közt  számlált.  A'  l.oretoconservatoriumban  közönségesen  két  száz
nál  felesebb,  8—10  esztendős,  a'  többiekben  mintegy  felényi  nevendék 
volt.  Bevétettek  8tól  20  esztendős  korig.  A'  kötelezés  mellett  kitölten
dő  idő  áltáljában  8  évre  volt  szabva;  de  ha  elmetehetség  nem  tapasz
taltatott  bennek,  korán  visszakiildettek.  —  Hasonló  lábra  valának  szer
kezteivé  a'  velenczei  leányconservatoriumok  i s ;  nevek: „Ospedale della 
pietá", delle mendicanti, delle incurabili'  és ^Ospedalelto di San Gio
vaníii a l'aola'K  Sacchini  ezen  utolsóban  sokáig  első  tanító  volt.  Er
kölcsi  tekintetben  a'  leányok  igen  szorosan  tartat tak  's  közönségesen  ad
dig  maradtak  a'  conservatoriumban,  mig  férjhez  mentek.  Itt  a'  nyilvá
nos  concerteknél  minden  muzsikaszert  asszonyok  és  leányok  játszottak. 
Ezen  conservatoriumokból  jöttek  ki  ama'  nagyszámú  szerzők,  énekesek 
és  énekesnék,  kik  egész  Európában  elterjedtek.  A'  nápolyi  conserva
toriIImnk  száma  egyre  szálittatott  5s  ez „Reál collegio di musica"  név 
alatt  1818  a'  hajdani  S.  Sebastiano  apácz.a klastromba helyeztetett.  Mai
landban  1808  állított  a1  vicekirály  conservatoriumot,  mellynek  igazgatá
sát  Asioli  nyerte  el.  Van  benne  14  tanitó  és  60  nevendék.  Fracziaor
szagban  azon  időpontig,  mig  az olasz és  német  muzsika Piccini ,  Sacchini, 
Gluck  's  más  nagy  mesterek  által  esmeretes  l e t t ,  nem  igen  űzték  a' 
muzsikát.  ükkor  sejdítek,  hogy  az  énekeseket  elébb  képezni  kellene.  Az 
opera  tehát  egy  muzsikaoskolát  alkotott ,  melly  1784 „Ecole royale de 
chant et de déclamalian1'  czimre  emeltetett.  Azonban  csak  a'  polgári 
zendülés  alatt  fejlett  ki  ezen  intézet  nagyobb  fontosságra.  14  hadsereg
nek  szeresmuzsikusokkal  ellátásában  érezhető  vala  &'  szükség,  's  innen 
1793  Nov.  a'  convent  egy „Institut nalioiial de muiique"  felállítását 
elrendelte,  melly  később,  1795,  végképen  eJszeikezteUén„Cojiser0«<<me" 
nevet  kapott.  Alkotva  volt  mind  a'  két  nemre  's  valamennyi  departa
mentból  választandó  000  nevendékre  115  tanitó  alatt.  A'költségek  240,000 
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francban  állapíttattak  m e g ,  hanem  esten  summa  1802  100,000re 
szálittatott  le,  's  így  a'  tanulók  és  tanítók  száma  is  megkevesittetelt. 
A'  tanítás  két  ágra  oszlott,  t.  i.  muzsikára  és  színjátszói  decla
matióra.  Itt  mindenkor  a'  legkitűnőbb  tanítók  vqltak,  kik  közül  csak 
Gossec,  Méhul,  Gara't ,  Choron  e's  Cherubini  neveit  említni  is  elég.  Ala
pítása  olta  több  mint  2000  muzsikust ,  énekest  és  énekeimét  képzett  ki. 
Parisban  a'  cqnsei vatoire  egyszersmind  minden  mnzsikakedvelők  gyüleke
ző  helye.  A'  nevendékek  nyilvános  gyakorlásai  Parisban  a'  legfényesebb 
concertek.  Jelesen  a'  symphoniák  előadása  felülmúlhatatlan.  Csaknem 
minden  ágban  adott  ki  kezdőkönyveket  vagy  ugy  nevezett  methoduso
kat  i s ,  mellj'ek  egész  Európában  esmeretesek  's  bevétettek.  Hlyen  ne
vű,  de  kisebb  fontosságú  intézetek  a'  bécsi  és  prágai  is. 

C O N S I H Ú M  A  BE UN ni  (eltávozás  tanácslása) ,  az  egyetemeken 
az  elűzés  gyengébb  neme,  melly  az  ekként  elűzöttet  nem  gátolja  tanu
lását  más  egyetemben  folytatniy  az  ő  polgári  becsületét  meg  nem  sérti, 
inert  nem  valódi  vétkes  te t té r t ,  hanem  csak  fiatalkori  meggondolatlan
ságok  's  illetlenségekért  szokott  rendeltetni. 

Co N S I S T O R I UM,  az ország fejedelmétől vagy egyházi gyülekezettől 
rendelteti  tt  kormányszék,  melly  az  egyházat  illető  jusokat  yalamelly  tarto
mányi  kerület  vagy  hely  egy  vagy  töb  egyházaira  nézve  gyakorja.  Maga 
a1  név  a 'romai  császárqk  idejéből  's  kivált  Hadrian  császáréból  (Kr.  sz. 
ú.  138  e.)  való;  azok  körül  mindég  volt  tanácsnokokból  (consistoriani) 
álló  collegium,  melly  csak  ugy  Ítélhetett  a'  császár  elejébe  közvetet
len  t'erjeszstett  tárgyakról ,  ha  minden  tagjai  együtt  voltak  (coosiste
baut j .  A'  collegium  neve:  Consistorium  Sacrum,  vagy  consistorium 
nrincipum  volt.  Midőn  a'  HIKRARCHIA (1.  e)  ez  egyházi  ügyekben  a'  püs
pököknek  adatott  törvényhatóság  által  lassanként  behozatott ,  ezek  is  a* 
világinak  formájára  's  ugyan  azon  nevezet  alatt  intézték  el  egyházi  ural
kodásokat;  a'  roformatió  után  pedig  a'  protestáns  tartományokban  is 
szint  igy  hozattak  be  consistoriumok.  Ezek  mindazonáltal  csak  ott  van
nak  szokásban,  hol  a1  fejedelemnek  ,  egyes  városnak  vagy  uradalomnak 
van  jusa  az  egyházat  kormányozni  ;  ott  ellenben,  a'  hol  ezen  kormányt 
a'  tanács  egyedül  viszi  ;  az  egyházi  tárgyak  szintúgy,  niint  a'  világiak, 
a'  tanács  gyűléseiben  határoztatnak  el.  A'  consistoriumok  vagy  1)  or
szágos  consistoriumok,  mellyek az  egyházi  hatalom  bizonyos jusait az  egész 
országbeli  egyházakban  gyakorolják  's  az  ország,  vagy  J i a  ez  más 
vallású  találna  lenni ,  az  orszfíg  szerkeztetése  szerént  az  ő  szolgájitől 
'a  az  ő  nevében  r e n d e l e t n e k ,  vagy  2)  közvetőlegesek,  mellyek  egyes 
alattvalóktól  rendeltetnek;  kiket  az  egyház  kormánya  különüs  jusnál 
fogva  illet;.  Igy  vannak  Németországban,  p.  o.  a!  szász  felső  Lausitzban 
consistoriumok,  mellyekhek  tagjait  egyes  főrendü  uraság ,  város ,  vagy 
csiupa  nemesi  jószág  birtokosa  nevezi  ki.  Ezek  még  a'  reformatio  idejé
ben  vették  eredeteket,  a'  midőn  a'  Csehországgal  egybekapcsolva  volt 
ij,aíisitzban  a'  helybeli  protestáns  felsőségek,  egyes  városok  ,  főrendii 
uraságok  ,  nemesi  jószágbirtokosak  császári  levélek  érejéiiél  fogva  ma
gokévá  tevék  ezen  ügyek  kormányzása  jusát.  Mi  aJ  személyeket  illeti , 
mellyek  a'  consistoriumoknak  alájók  vannak  vet tetve,  erre  nézve  az  or
szág  polgári  alkotmányát  's  a'  consistoriumok  jósainak  kiterjedését  kell 
tekintetbe  venni.  Azok  alatt  állnak  néha  minden  egyházi  hivatalt  viselő 
(személyek,  özveggyeikkel 's  gyermekeikkel  együtt,  továbbá  azok,  kik  az 
égybáií jószágai t ' s  földjeit  bírják;  végre  minden—akarmel ly  rangú—'vi 
lági  személyek ,  ha  ügyök  tnlajdonképen  consistorium  elejébe  való.  Ide 
tartoznak  különösen:  házassági  ügyek,  az  egyházi  hivatalokra  való  ki
nevezés ,  ebből  támadt  perlekedések,  a1  temető  és  temetési  visszálkoda
sok  ,  továbbá  a'  felvigyázaí  as  egyházi  hivatal  kötelességeinek  teljesí
t é s é r e ,  a1  nyilvános  isteni  t iszteletre,  l i turg iára ,  egyházi  szertartások
r a ,  városi  és  falusi  oskolákra;  végre  a'  felvigyá/.at  az  egyházakat  s 
•C'ytiáüi pénztárakat illető minden vagyonra 's jószágra. — A' consiston



CONSOLATO DEL MARK CONSTABLE 327 

uiu  külön  értelemben  véve  a1  pápaj  udvar  legfőbb  statuscolleglumát  le
szi ,  mellyben  a'  cardjnaloknak  ülések  's  szavok  van.  A'  rendes  cimsi
storium|a '  pápai  palotában  gyűl  öszve  hetenként  egyszer;  a'  rendkivüles 
és  ugy  nevessett  titkos  consistoriumokat  a'  pápa  akkor  hija  öszve  ,  mi
dőn  e/.t  az  uj  egyházi  rendeléseket  kiyanó  környülmények  szükségeséé  te
szik.  Essen  consistpriumban  vétetnek  fel  minden  fontos  statusiígyek,  u' 
cardinalok,  érsekek  és  püspökök  kineveztelései.  —  Magyarországban  a' 
Cathol.  egyházi  törvényszékek  (szent  székek)  is connisioriitvtnak  hivat
nád  's  a'  megyebeli  püspöknek  vagy  helytartójának  l(vicariusánakj  előlü
lése  alatt  a'kanonokokból  és  néhol  még  más  jeles  's  tudós  választott papi 
köz  birákból  is  a'  püspöki  megyei  kormány  elintézésére  és  az  egyházi  tör
vénykezésekre  vannak  öszvealkotva;  hazai  törvényeink  eddigi  rendje 
B/.erént  a1  házassági  ,  testamentonú  's  álesküyési  pereket  és  ügyeket  is 
törvény  és  ítélet  alá  idézik. 

C O S S O M T O D K I , M A R K , 1, K  K II 1 •: S K K I)  {< S I J U S és I Í K 
fi K R I J U S , 

C o  \ s o N A N T i A, a' muzsikában a' hangoknak olly öszve/.engése, melly 
közvetetlenül  kedves  a'ftilnek.  Legtökéletesebb  consonuntiák  az  octavák, 
guinták és qtiarták. (L.ÖSZVEHANQZAT, INTERVALLUM). Minthogy a'muzsikai 
idomzatokat  leginkább  a'húrokon  tapasztalták,  igy az  előtt,  mint  Sulzer,  a« 
íöszvessengés  vagy  egybeillés  alapját  a'  magasabb  hangoknak  alaphangjaik? 
kai  való  együtthangzásából  következtették.  De  Chladni  sze rén t ,  egy 
húrnak  illy  tulajdonságaiból,  mellyek  más  hangzó  testekkel  nem  közösök, 
a' hangok  ál talányos  theoriájára  semmit  sem  bizonyíthatni.  Chladni  szerént 
a's/.étzengés,  azaz,  öszveillés  vagy öszve  nem illés  alapja  egyedül  a'  hangi
flomzatoknak  több  vagy  kevesebb  egyszerűségében  áll,  mellyel a'  fül  minden 
felszámolás  nélkül  épen  ugy  érez,  m i n t a '  szem  a'  színeket.  Azonban 
a'  tapasztalás  tanítja,  hogy  minden  az  I—fi  szántban  's  ejsek  kettőzte
téseiben  közvetetlen  foglalt  hangidomxatok  öszveillenek  ,  öszvezengenek, 
azaz,  a1  fülnek  kellemesek,  épen  azér t ,  mert  legegyszerűbbek.  A5  töb
biek  mind  szétzengenek,  ázass,  némellyek  sértik  a'  fület ,  mások  pedig, 
mellyek  haszonvehetők,  csak  egyszerűbb  hangidonjzatba  menetel  által 
elégítik  azt  ki.  Valamint  általányosan  az  egység  tetszetős  a'  sokféle
ségben ,— mond  Chladni  —',  akkép  a*  fül  is  gyönyörűséget  talál  részént 
az  egyszerű (contoffdn*)  idomzatokban,  részént  mivel  ezek  egyedül 
's  csupán  magokban  kevés  változtatást  adnának,  ollyanokban  is,  mellyek 
kevesbbé  egyszerűek (diisonans\  ha  más  még  egyszerűbbel  öszvevettetiiek. 

C o  N s T A n L K ,  eredetileg  rokon  értelmű  a'  íranczia  CONNKTAIILK 
f i .  e.)  szóval.  Ez  értelemben  véve  a'  lord  high  ponstable  egyike  volt 
Anglia  legfőbb  korona 's  országos  tiszlviselőjiiiek,  egészen  hasonló  a' 
íianeziaországi  connetablehez.  De  midőn  a1  normán  hóditás  után  min
déi)  viszony  adományjusi  formát  's  nevet  kapot t ,  a'  község  öreg  előljár 
rója,  a'  borsholder  ,  borges  vagy  boirows •• ealder, is hadakozóvá, con
stableé, változott. Anglia nagyconstablei méltósága adományozható 
vol t , 's utoljára a' Staffordok , biickinghami berezegek, familiája biiá 's 
akkor veszté e l , midőn Stafford E d u á r d , bucKinghami berezeg, VIII, 
Henrik alatt felségárulás vétkében maras/.taltatott. A1 községi conslable 
(.petty  comtable) ellenben mai napig fenmaiadt ; I. Eduárd alatt még 
főconstablek {liighcnnstables) állíttattak fel, kiknek munkája főképen 
az ország felfegyverzésére ügyelésben állott. A' coustablek kötelessége
it jól leírta Vinke [,.l)artlelling der innern. Terwultttiig Qpotiibritanni
en.i," 71—89 1.), Ők a' végrehajtó hatalom nagy lánczában fontos gyű
rűt formálnak, 's eg>áltálján nem törvényszolgák, hanem mint hajdani 
községi elöljárók, legalsó végrehajtó tisztviselőji a' statusnak. Van ne
kik saját és létező tiszti hatalmok, kivált a' csendesség helyreállí tására 
liémelly késedelmet nem szenvedő esetekben 's a' tetten kapott gonosz
tévők elfogására, melly végre kétféle tiszti j eggyel , a' hosszú pálczával 
(eií egy fa páleza, hossza 3^4 lábnyi , vastagsága 1 ' / • hüvelyknyi, 's a' 
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felső végén  királyi  czimer  van)  's  a'  rövid  palczával  (melly  sárga  r éz ,  4 
hilvelyknyi  hosszú, 's  felső  végén  egy  kis  korona látszik)  bizonyítják b«  hi
vatalokat.  Ezenkívül  teljesitik  a'  békebirák,  mint  legközelebbi  elóljá
rój ik,  parancsait.  Hivatalok  nem  tart  holtok  napjáig,  hanem  minden 
esztendőben  választatnak  a'  községek,  ne'hol  a'  földesúri  t i sz tek ,  egy
házi  elöljárók,  békebirák  által  ,  a'  mint  a1  helység  régi  szokása  tartja; 
's  mivel  fizetések  nincs,  néha  felette  terhes  soros  szolgálat  a'  constable
ség.  A'  tehetős  emberek,  midőn  megválasztatnak  ,  deputy  consrablet  ál
litnak  magok  helyet t ,  de  annak  cselekedetiért  felelni  tartoznak,  ha  az 
constablenek  rendesen  fel  nem  vétetik  's  meg  nem  esketletik.  Mentek 
ezen  szolgálattól  némelly  tisztviselők  's  rendek,  például:  az  ügyvédek, 
orvosok,  seborvosok,  prédikátorok  'sat.  ,  valamint  azok  i s ,  kik  utonál
l ó t ,  hamis  pénzcsinálót  's  más  illyeseket  felfedezvén  (1.  V É R D Í J ) ,  a'  ke
rületi  tisztviselőktől  felmentő  czédulát (Tyiurn tiekef,  akasztófaczé
dula)  kaptak.  Mivel  pedig  a'  constablek  illyen  gonosztévők  elfogásáért 
magok  is  tetemes  summát ,  10—50  fontot,  kapnak,  történtek  m á r ,  ki
vált  nagyobb  városokban,  esetek,  hogy  ők  magok  nyújtottak  alkalmat 
gonosz  t e t t r e ,  azután  meg  elfogták  a'  vé tkes t ,  hogy  jutalmat  nyerjenek. 
IjOndonban  213  constable  van  a1  status  zsoldjában  ,  kiknek policenfficers 
a'  nevek;  a'  londoni  városi  tanács  pedig  's  áltáljában  minden  békebiró, 
magutratesnév  alatt  értődik,  fi.  BKKETÖRVKSVSZÉKKK,  COROMÍR,  S H E R I F F ) . 
—  Constablernek  neveztetek  hajdan  a 'katonaságnál  az ,  ki  a 'pattantyúsok
nak  puskaport  's  golyóbist  tartozott  osztogatni  's  az  ágyukat  is  segítet
te  elsülni. 

C O N T A N T  D E  R K B E C Q U E  (Benjámin),  a '  szabadérzetüek  avagy 
constitutionalisok  pártjának  's  a1  franczia  követek  kamarája  bal  oldalá
nak  egyik  legjelesebb  szerzője  's  legnagyobb  szónoka,  szül.  Lausftune
ban  1767.  Ősapja,  Constant  de  Rebecque  Ágoston,  1005  kiköltözék  Fran
cziaországból  's  Genfbe  ment.  Apja  a'  Hollandusoknál  szolgált  mint  ge
nerál;  de  letevé  ezen  hivatalát  's  visszament  hazájába,  a1  franczia  Sehweiz
ba,  's  ugyan  ott  a1  hadi  sereget  vezérlé;  1791  pedig  visszament  Franczia
országba  's  mint  viszont  honosított  Franczia  1812  holt  meg.  Benjámin 
a'  braunschweigi  Carolinum  nevendéke  volt ;  későbben  a'  törvénytudomá
nyokra  adta  magát  's  ugyan  ott  udvari  szolgálatba  lépett,  melly  azon
ban  őt  soha  sem  köté  l e ,  mert  majd  Parisban  é l t ,  majd  Waadtlandban, 
mig  végre  egészen  Francziaországhoz  zárakozott.  A'  revolutio  kezdete
kor  Parisba  ment ;  1796ban  a'  nantesi  edictuni  visszavétele  által  elüze
lett  hontársainak  iisyét  védelmezé  az  ötszázak  tanácsa  előtt  's  kevés
sel  azután  polpári  alkotmányról  's  revolutio  tárgyairól  irt  löbb  rendbeli 
munkájával  killönbözteté  meg  magát  azonközben,  hogy  a1  németnyelv 
's  literatura  szorgos  tanulásával  foglalatoskodnék.  Az  anarchiának  és  des
potismusnak  egyenlő  bátorsággal  's  egyirányú  keménységgel  szegzé  ma
gát  szüntelen  ellene.  1797  mint  a ' ce rc le  eonstitutionnel  tagja  beszédjei
nek  heve  által  gerjeszte  figyelmet  's  ekként  készite  magának  utat  a* 
tribunná  neveztetésre ,  melly  tulajdonságában  a'  polgárok  egyenlősége, 
a'  képviselői  rendszer ,  a1  sajtó  szabadsága  nemkülönben  a'  rendes 
törvényszolgáltatás  megtartása  mellett  mindent  elkövetett.  6  volt  az  fő
képen  .  a'  ki  kieszközölte,  hogy  a'directorium  179?  berezeg  Talleyrandt 
külső  ügj'ek  ministerének  kinevezé.  Beszédjei  's  írásai  gyűlölséget  ger
jesztenek  ellene  az  első  consnlban,  a'  minek  az  a'  következése  lőn,  hogy 
1802  kitétetek  a'  tribuni  hivatalból.  Hasonló  érzetei  Stael  asszonyhoz  kap
csolák,  a'  kivel  több  statust  beutazott ,  mig  Napóleon  megengedé  neki, 
Parisba  rövid  időre  egynéhányszor  visszatérni.  Végre  Göttingába  ment, 
és  a'  német  literaturával  foglalatoskodék  o t f s  egy  munkával  az  isteni  tisz
telet  különbféle  módjainak  történetéről.  A'  svéd  korona  örökös  kísére
tében  újra  megjelent  Parisban  1814  \s  a1 Bourbonok  ügye  bátor  védőjé
nek  mutatkozék  nyilván,  kivált  Martiusban  1815 ,  a' ,;Journal ifes áe
6als''bn  iktattatott  heves  czikkelyei  által.  Azonban  még  is  engedé  ma
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gát  Bonaparte  által  Aprilisben  statustanácsnokká  neveztetni  '»  dolgoza 
a'majusmezei  ooustitutión,  mellyet  élénken  is  védelme/,  több  munkájában. 
A'  király  visszatérte  után  Brüsselbe  ment.  Nov.  181C  megengedtetek  ne
k i ,  Parisba  visszamenni;  1819  pedig  a'  követek  kamarája  tagjának  vá
lasztatok.  Mint  szónok  legvilágosabb  's  legékesebb  szavú  ügyvisolője 
volt  a'  Chartenak  's  minden  constitutionalis  okfőnek;  hanem  hangja  gyen
ge,  beszédje  pedig  szapora  volt,  's  a'  harag  rendítő  ereje  és  a'  mindent 
magával  ragadó  hatalom  hibázott  benne.  Áltáljában  véve  sokkal  jobban 
i r t  mint  beszélt.  l)e  senki  sem  tudta  jobban,  mint  ő,  felfogni  a/.on  pon
t o t ,  hol  a/,  ellenkező  gyenge  részt  mutat.  A'  dialectica  minden  mester
ségével  gyengéd  i róniá t ,  kifejezés  finomságát  's  csinos  stylust  kapcsolt 
öszve,  mellyekkel  ellenkezőjit,  a1  midőn  őket  kimélni  lá tszanék,  egé
szen  lesújtotta.  Megvolt  benne a'  lelkesedés 's  a 'helyes  pillanat  felemelke
dése.  Kiváltképcn  csudálták  azon  parlamentaris  küzdésben,  midőn  a'  ki
vételi  törvények  ellen  's  a 'választási  törvén}'  megváltoztatása  ellen  har
czolt.  Ezen  hires  repülő  Írásában:  „ D e s motifs gui ont diclé le notiv'eau 
projet de loi sur les élértivnt"  (Paris  1820)ugy  vette  fel  az  iij  törvényt, 
mint  a'  régi  nemesi  pár t  győzedelmet  nem  csak  a'  szabadérzetüeken, 
hanem  a1  nemzet  é rdekén ,  a'  ministeriiimon,  sőt  magán  a'  királyon  is. 
Ugyan  abban  berezeg  Decazest  ,és  herczeg  Richelieut  jó  erős  színekkel 
festegeté.  E'  szellemben  ,  melly  bővelkedik  messze  terjedő  nézetekkel, 
vezérlé  szüntelen  az  oppositiót;  d«  1822  o l t a ,  a'  midőn  a'  sajtóvétkek 
a'  jury  ítélése  alól  kivétettek  's  a'  Journalok  pelitiiíjára  nézve  nj  rend 
szaba to t t ,  csak keményebb  's  csipősebb  lett  ellenkezése.  O  és  barátjai  az 
1 S22  és  23diki  ülésekben  gyakran  nem  is  szavaztak ,  's  Constant  Benjá
min  a'  tanácskozás  tárgyáról  mindég  a1  kormány  egész  rendszerének  vá
dolására  ment  által.  Azon  beszédjei  közü l ,  mellyekben  megmutata  a1 

veszélyt,  h a a z  aristocratismus  az  uj  törvények  által  a 'néppártot  meggyőz
n é ,  különös  említést  érdemel  a z ,  mellyet  a '  journalpolitiatörvényről 
tartott  fl./,»'í. Conv. Bl><  1822,  (59  szám),  valamint  az  is,  mellyet  Mart . 
13.  1822  a'  budget  fejtegetése  alkalmával  mondott  (Veleje  le  van  nyom
va  az „Jillegemeini Zeitung"  1822diki  5Idik  toldalékban).  Ebben  a' 
kormány  egész  rendszerét  megtámadd  's  hevesen  kikelt  a'  fenálló  vá
lasztási  törvény,  a'  missionariák  's  állatjában  a'  ministerinm  ellen.  Mi
dőn  a'  kamara  1824  meguji t tatnék,  újra  követnek  válasz ta to t t ,  miut 
elébb  Slrasburg  városa  á l t a l ,  's  hosszas  ellenmondás  után  végre  csak 
ugyan  megesmértetek  franczia  polgárnak.  Ekkor is  feje  lón  az  oppositiónak, 
's  1830  egy  volt  a 'kamara  azon  221  tagja  közül,  a'  kik  a1  királynak  elejé
be  terjesztették,  hogy  Polignac  ministeriuma  az  ország  bizodalmát  nem 
birja.  Mellyre  a1  kamara  szétoszlatván,  ő  njra  megválasztaték  Stras
burgban  's  jelen  volt  Pa r i sban ,  midőn  X.  Károly  Francziaország  királyi 
székéről  letétetek.  Beteges  állapotja.ugyan  nem  engedé  e'  nevezetes  eset
ben  munkás  részt venni;  de  még  sem  mulasztá  el  a1  kamara  azon  üléseit, 
mellyekben  a'  Charte  constitutionelle  vizsgálat  alá  vétetett  's  a1  szüksé
ges  változtatások  megtétettek  rajta.  Kevéssel  azután  statustanácsnokká 
neveztetett  's  elölülőjévé  a'  statustanács  törvényadó  osztályának.  Megh. 
Dec.  8.  1830.  Temetése  napja  valódi  nemzeti  gyásznap  volt  Parisban. 
Száz  ezernél  többen  kisérték  meghidegült  tetemeit  's  ezerszeresen  har
sogtaták:  ,,a'  Pantheonba,  a'  Pantheonba"  !  Világos  élénkség  a'  sty
lusban  ,  phantasia  és  tudományos  mélység  az  éles  szemlélődésben  jele
sen  különböztetik  meg  az  ő  mnnkájit  sok  egyebek  felett,  noha  nem min
dég  ment  a'  declamatióra  való  hajlandóságtól  's  a1  fonák  okoskodástól. 
„De la fnrre du gouvemement acluel de la Francé"  czimü  munkájával 
már  1796  figyelmet  gerjesztett.  Ezután  következett  1797: „Des réarli
ons politiquet",  és „fíes effels de la terreur".  1800  irá  : „Süttet de 
la contrerévolution de  1C00 en Angleterre".  Többi  munkáji  közt  jele
sek  a1  következők:  „De  /' esprit de conquete ct de la usurpalion dans 
leurs rapports avec la civilisaliun europcenne"  (1814), „Reflexiont sur 
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let conttitutions, la distribution des pouvoirs, et les garantiet dánt 
uae monarchie conslitutionnelle'í  (1814); „JJe la liberté des brochures, 
des pamphlels et des journaux, sous le rapport de V intérét du gouverne
menl"  (1814); „Oltservations sur le discours prononcé par S. É. le íni
uiitre de V intérieur en faveur du projet de loi sur la liberté de la 
presse1'  (1814); „De la responsabilité des miitislres"  (1815); „Vrincipes 
de politicjue, applicables a lotu les gouver/iements représenlatifs et par
tieulicrement a la cnnslilufion acluetle de la Fratfce"  (1815) ; „l'rincipes 
du druil pnblic"  (1815);  —  's  legújabb  munkája  ;  ,,/>e la réligion eonti
déreé duns sa suurce, ses fnrmcs et ses dételoppemensV  (Pa r i s ,  1824),  2 
köt).  Ezeken  kiviil  Schiller  „Wallenstein ' í ját  a'  franczia  játékszínre  al
kalmaztatta.  —  Benjámin  testvére,  báró  C o n s t a n t  de  K e b e c i j u e 
J á n o s  V i g t o r ,  generalhadnagy  a '  németalföldi  hadseregben.  Ez 
Genfben  szili.  Sept.  22.  1773;  1702ig  a'  franczia  seregnél  szolgált;  1793 
után  az  oraniai  örökös  berezeg  's  most  németalföldi  király  alatt  a'  szövet
ségesek  seregével  együtt  harczolt;  erre  1795  angol  's  1798  burkus  szolr 
gálutba  lépett.  4'  burkus  király által  1805  az  oraniai  herczeg  kormány
zójának  neveztetet t ,  a'  kit  {811  a1  spanyol  táborozás  alkalmával  is  ki
sért.  1814  és,  15ben  NemetiVlföldőii  harozolt  's  Bergen  op  Zoom. 
ostromlásánál,  Quatrebrasnál és  VVraterlQonál megkülönböztette niagát. 'As.Q. 

C O N S T A S T I A ,  mezei  jószág  a'  jó  remény  fokán.  Itt  terem  a1  hires 
foki  bor [Vapweiii)  egy  h ideg ,  száraz  tájékon.  Csak  bizonyos  helyeken 
díszlenek  az  emiitett  bort  szülő  becses  gerezdek,  a'  honnan  a1  bornak  kü
lönbféle  iiemei  vannak.  Legjobb  bort  egy  Holland  s z ű r ,  kinek  birtoka 
egyébiránt  legkisebb. L—(/. 

C O N S T A N T I N ' .  (C.  Flavius  ValeriusAurelius  Claudius),  melléknév
vel  NagyConstantin,  C.  Chlorus  császárnak  's  Helénának  fija,  született 
274ben.  Midőn  Diocletián  Constantin  atyját  uralkodótársának  kinevez
te ,  fiját  kezeskép  udvarában  tar to t ta ,  de  e'  mellett  még i s  szorgalmasan 
neveltette.  —  Lemqndván  az  uralkodásról  Diocletianus  és  Maximianus: 
Constantin,  hogy  Galerius  cs.elveit  kikerülje,  atyjához  Britanniába  fu
tamodott ,  hol  éjinek  halála  után  (306ban)  a1  katonáktól  császárnak  ki
áltatott.  Galerius  vonakodott  őt  Augustusuak  megesmérni  's  egyedül  a' 
Caesar  tiszteletűével  engedte  nekie.  Constantin  azonban  Gal l iá t ,  His
pániát ,  Br i t ann iá t ,  atyjának  ta r tományai t ,  egfoglalván  's  a'  Frankokat, 
kik  akkor  Galliát  pqsztitották  ,  legyőzvén,  sőt  ezeknek  két  vezérét in 
elfogván,  a'  Khenuson  általlépett,  a?  többieket  hirtelen  megtámadta  —  's 
széilejkergette.  Majd  Maxentius  ellen  fordította  fegyverét,  ki  Maximi, 
nussal  ellene  frigyet  kötött,  —  Mikor  Itáliába  vezeté  táborá t ,  mint  he
Bzélik  ,  a'  nap  alatt  lángojó  keresztet  látott  ezen  felírással  , , / n hoc sig~ 
no viyces'L  e'  jellel  fogsz  győzni,  a'  következő  éjjelen  pedig  Krisztus  is 
megjelenvén  nek ie ,  megyhagyta ,  hogy  azon  látott  fényoszlop  képét  vá
lassza  zászlóul.  —  Constantin  azonnal  készíttetett  egy  kfcresztforma  zász
lót,  mellyet  Labarumnak  neveztek.  Néhány nap  múlva  (Oot.  27.  212)  Ma
xentius  seregét  Romának  falai  alatt  megverte,  — ' s  ez  szaladtában  a'  Ti
beris  vizébe  reszelt .  —  C.  győzelemmel  Romába  belépett  's  azoka t ,  ki
ket  Maxentius  igazságtalanul  tömlöczbe  hányatott ,  régi  szabadságokba 
visszaállítván,  azoknak  is  kegyelmet  hirdetett ,  kik  ellene  pártoskodtak. 
—  Ekkor  a'  tanács  őt  első  Augustusuak  (főbb  császárnak)  és  főpapnak 
(pontifex  maximusnak)  választotta.  313ban  Licinuss.il  együtt  amV  ne
vezetes  vallástüredelmi  parancsolatot  kihirdetteté,  melly  szerént  minden
nek  szabadon  engedte  választani  azon  vallást,  mellyet  gondolkozásniód
jával  legegyezőbbnek  í t é l t ,  —• a' Keresztényeknek visszaadattak jószá
ga ik , meiíyek az üldözés alat t tőlök elragadtattak, 's többé néni csak 
üldözni nem vojt szabad, de a1 polgári tisztségből sem lehetett őket 
kizárni. Ezen parancsolat tünteti fel a' kereszténység győzelmét 's a' 
pogányság elbomlását. C. leányát Eiciniusnak jegyzetté el ; de ez még 
is az ő dicsőségének nemtelen vágytársa maradván, gyűlölséget iránta 
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azzal  nyilviínositotta  k i ,  hogy  a'  Keresztényeket  újra  üldözni  kezdette. 
—  Fegyvert  ragadott  erre  a'  két  császár,  és  (314ben)  Pannoniában 
szembe  állott  egymással  a'  két  ellenséges  tábor.  —• Constantái körülvé
ve püspököktől és papoktól, a' Keresztények Istenéhez imádkozott sege
deleméit, Licinius pedig jövendölőjivel 's büvölőjivel tanácskozván, ma
gát isteneinek oltalmába ajánlotta. — Licinius megveretett ; a' győző 
békeséget adott neki, de Licinius megttjityán az ellenségeskedést, ismét 
meggyőzetett, elfogatott 's Constantin parancsolatjára jnegpletett. 
Így lett C. 325ben a' keleti 's nyugoti birodalomnak egyedüli ura. — Most 
főgondját a' nyilvános békeség megerősítésére 's a' keresztény vallás ki
terjesztésére fordította; több jóltévő" intézeteket alapított; igy az erkölcs
romlást siettető köz lfelyeket eltörlötte, a' szegények gj'erniekeit önkölt
ségén tápiál tat ta , engedelmet adott tisztjei ellen igazságos panaszokra 
sőt a' vádolóknak nem csak vallásaikat kihallgatta, de még ha vádjaik 
alaposak valának, jutalmakat is rendelt. A' föídhirtokadót 'fi re le
szálitván, annak igazságos felosztására uj adólajstromot készíttetni pa
rancsolt. A' császári fiseus eddig a1 retkesek minden jószágát elfoglalta; 
Constantin azok ártatlan feleségeinek 's gyermekeinek sorsát megkünnyit
vén, a' nők részjószágait az elfoglalás alól felszabadittatta ; és mivel 
— mint mondani szokta — az ártatlannak meghalni a' tönilöczben ret
tenetes, a' vétkesnek pedig kedves, parancsolatban adta, hogy a' foglyok 
azonnal itélef alá szólittassanak. Az egészségtelen tömlöczöket 's a' kíno
zó bilincseket elti l totta, alapul ál l í tván, hogy szükség ugyan a' vétke
seket az elillantás félelméből biztos helyeken őriztetni; de őket retkei
ken felül szenvedtetni igazságtalanság. A' betegeknek, özvegyeknek, 
's árváknak az alsóbb bíróságtól a' felsőbb törvényszékekhez a' feljebb
vitelt megengedvén, ellenjeiknek megtagadta. Ezelőtt az örökö
sök a' hátrahagyott rabszolgákat is egyenlőn osztották fel , Constantin, 
megtiltotta ezen osztálynál a' férjeket féleségeiktől vagy az atyákat gyer
mekeiktől elszakasztani. ~ A' házassági elválás igen közönségessé vál
ván a' Romaiaknál, ezt Constantin megnehezítette. A' Keresztényeknek 
templomokat építeni nem csak engedelmet adot t , hanem császári jószá
gaiból költségeket is rendelt azok felépítésére. Uralkodói szorgalmai 's 
a' háború terhes munkáji között is a' Donatisták hitszakadásának végét 
szakasztani akarván, Arles városába egyházi gyülekezetet, majd 325ben 
ismét egy más közönséges gyülekezetet Qconci/ium oeeumenicum) hirde
tett Bithynia tartományának Nicaea nevű városába, 's ez utóbbiban ma^ 
ga is jelen volt. — Ezután Nov. 10.. 32Ö Thracia tartományának Byzanz 
városánál a' Bosporus mellett birodalma másik anyavárosának alapját tet
te l e . — Bizanzot, melly Seyernstól majd egészen széllelrontatott, Con
stantin újra felépíttette, környékét kiterjesztette, 's azt tágas piaezok
kal, ugró kutakkal, yiadalteremmel (círcViO ;; fényes épületekkel kiszépi
tette. — Ezen uj Koma az ő nevéről Konstautinápolyiiak hivatott 's ked
vező fekvése által Komának vetélkedő fársnéja lett. Minden kincsek a' 
napkeleti birodalomba folytak, oda vitték minden népek adójokat , oda 
kereskedésre mindeneket, 's igy a' légi yiiáguralkodó Koma lesüllyedt 
magasságáról. Constantin a? roppant birodalmat négy részre osztotta, mel
lyeket négy praetorium praefectusaival (fdőljáVójival) kormányoztatott. E
zen négy rész ismét 13 megyéből (dioeces *l>ől) á l lo t t , niellyek közül 
mindeniknek volt különös helytartója (riuaripsa) 's ezen 13 megye i s 
mét 117 tartományt számlált. Lgy más kárt vont még Constantin a1 

birodalomra az ált'ái, hogy a! határok örizetét bérlett katonákra bízván a' 
rendes sereget (légiókat), melly eddig a' határokon táborozott, a1 tar
tományokban széllelosztotla. Eletének vége fejé az Arianusoknak inkább 
kedvezett , mellyre őt Nicóniedjai Eusebitis hizelkedése birta, 's több 
keresztény püspököt számkivetett. 337 nem messze Nicomediától megbe;
tegedvén, magát megkereszteltette 's 31 esztendei uralkodása után el
hunyt. Constantin végintézetében, (testamentumában) P/un politicai hi» 
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bát  követte  el  ,  hogy  Constantin,  Constantius  és  Contans  három  fijai  kö
zött  birodalmát  felosztotta.  Crispus  Ujának  megöletése,  kit  második fe
lesége  hamisan  vádolt  b e ,  mintha  ez  őt  megkeríteni  szándékozott  vol
n a ,  —  mindenkor  igazságos  szemrehányással  terheli  öt.  —  A'  keresz
ténység  terjesztésében  mutatott  serénysége  is  kisebb dicsőségben  tűnik  elő 
azon  észrevétel  említése  által,  hogy  ő,  látván  a ' romai  birodalom  nagyobb 
szánni  lakosaitól  a'  keresztény  hitvallás  elfogadását,  's  igy  a'  kedve/.és 
által  uralkodói  hatalma  kétségkívül  erősebbé  válhatván,  e'  politicai  te
kintetből  inkább  ,  mint  igaz  hajlandóságból  's  terhelt  lelki  esmércttel  vi
gasztaló  tanításai  miatt  mozdította  legyen  elő  a'  keresztény  hitvallást. 
Határtalan  dicsvágya,  szertelen  bőkezűsége  's  keleti  pazarló  fényűzése 
is  szemére  vettetnek.  —Különben  seregei  előtt  vitéz,  jobbágyai  iránt  sze
líd,  nyájas,  népének  kedveltje,  ellenségeinek  félelme  volt.  —  332  újra 
szerencsésen  harczolt  a'  Gothusok  ellen,  légöregelib  fija  több  győzelmet 
kivívott;  az  ellenség  ktizül  mintegy  százezerén  hullottak  el  kard,  éhség, 
nyomorúság  által.  Constantin  bölcsen  tudta  használni  győzedelmeit  egy 
illő  békekötésre ,  nielly  valamint  a1  győző  u^y  a'  meggyőzöttnek  ked
vező  volt.  Felszabadította  igy  magát  azon  gyalázatos  adóktól,  mellyeket 
az  előtte  uralkodók  e'  vad  népnek  fizettek,  V  niegbiztositntta  határait 
a'  Duna  felől.  —  A1  Sarmatáknak  ,  kiket  hasonlóan  legyőzöt t ,  Thraciá
ban,  KisAsiában,  Macedóniában,  sőt  még  Italiában  is  letelepedésre  tel
keket  adot t ,  midőn  ezek  rabszolgájik  által  —  Áiket  önmagok  gondat
lanul  a'  Gothusok  ellen  felfegyverkeztettek  —• Tartományaikból kiűzet
vén , nála menedékhelyet kerestek. Még életének 56 esztendejében is , 
kevéssel halála e lő t t , a' Persák ellen személyesen akarta seregét vezet
ni. — A' fegyverek mellett kedvelte 's buzgón előmozditá a' tudományo
kat. Sokat olvasott 's leveleit többnyire önmaga irá. Eusebiusnál nem 
kevés hittudományi tanultságáról olvashatunk említéseket. Sok szent
lajstromolók (martyrolog) őt is a' szentek közé számítják, 's Maj. 20ára 
teszik innepét. A' Görögök és Muszkák Május 21 ülik azt. Minden irók 
közöt t , kik characterét, politicáját 's befolyását előtiintetni igyekeztek, 
elsőséget érdemel Gibbon. Jó ez is , ,Le ien Konslant des Grotsen von 
Mamó" Breslau 1817. 

C o N s T K r, r. A T i o , I. C s f r. r, A c z A T . 
C O N S T I T U T I O (az orvosi tudományban), több egyes dolgoknak 

egy egésszé való egyesülését j e l en t i , melly által bizonyos nyavalyákra 
való hajlandóság neveltetik, 's mások lefolyásokban 's kimenetelekben mó
dosíttatnak. Ezek az egyes dolgok részént az individuális organismuson 
kívül, részént abban belől találtatnak, 's ehhez képest individuális és epi
demico endemica cnnstitutiót szoktak megkülönböztetni. Az individuá
lis constitutio sajátsága az örökségen, azon befolyásokon, mellyek az 
anyára és magzatra a' terhesség alatt munkálnak, a' különbféle életko
ron , nemen, temperamentumon 's az olly külső befolyásokon alapul, 
mellyek csekélyebb hatással (intensitással), de hosszabb ideig munkál
nak az organismusra. Ez magát az egész test alkatja, az egyes részek
nek az alkat és functio tekintetében egymáshoz való i r ánya , a1 bőr színe. 
*s egyéb módosításai, a1 kisebb nagyobb mértékben eleven tekintet 's 
a1 szem egyéb vál tozásai , a' saját érzelmi ál lapotokra, szenvedelmekre 
és indulatokra való hajlandóság 's azon kisebb vagy nagyobb elevenség 
és erő által, mellyel a' különbkülönbféle functiők végbe mennek, már 
az egészség állapotjában is kimutatja 's valamelly rendszernek, a' lym
phaticus, véreres, verőeres vagy az idegrendszernek felilluralkodásától szár
mazik. Ehhez képest lymphaticus (scrophufoiut), véreres (pJilegmaticu*, 
atrobilionus), verőeres (viritó és izmos), ideges (tpatmodicu* és ptyehieur) 
•estszerkezetet lehet mint alap és elementáris constitutiókat megkülön
böztetni, mellyek közt az izmos tudvalévőleg ugy tekintetik, mint a'melly 
az egészség ideáljához legközelebb áll. — Az endemica constitutio okait 
a' földnek helybeli képestségeiben, az egyes földhajlatok kisebb vagy na
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gyobb  nedvességében  vagy  szárazságában,  melegségében  vágj'  hidegségében, 
a'  tengerfelületen  való  kisebb  nagyobb  magasságban  és  azon  különb
különbféle  "s  tartós  kifolyásokban  kell  keresni,  mellyek  a'  földből  mellyen 
élünk,  kiömlenek.  —  Végre  az  epidemica  constitntio  azon  saját  képestsé
geknek  köszöni  e rede té t ,  mellyek  a'  földre  's  az  emberi  testre  bebatnak, 
a'  különbféle  esztendőszakoknak,  szeleknek,  holdváltozásoknak,  a'  föld 
mindennapi  kerengésének,  a'  testi  és  lelki  miveltség  azon  fokának,  mel
lyen  az  embereknek  nagyobb  egyesülete  áll  ,  azon  viszontagságoknak, 
mellyeknek  az  alá  van  ve tve ,  's  áltáljában  azon  tör téneteknek,  mellyek 
az  embereknek  egy  egész  egyesületére  munkálnak.  Az  egyes  nyavalya 
igen  gyakran  mind  e/.en  különbféle  constitntiónak  ,  ezenkívül  sok  tör té
netbeli  és  az  egyes  emberre  erősen  munkálkodó  's  az  alkalomadó  okok 
neve  alatt  esmeretes  környülményeknek  resultatuma. A. B. 1'. 

C O N  ST i  ru  r t ó K.  ÍJ  Mint  korunk  iránylata.  Bizonyosan  nincs  szó, 
melly  az  ujabb  idő  minden  mozgásaival  olly  szoros  szövetségben  volna, 
vagy  inkább  majdnem  ennek  characterét  olly  tökéletesen  magában  fog
la lná ,  mint  ezen  s z ó :  Constitntio.  Mindazáltal  ollyan  szó  sincs  több, 
mellynek  értelmében  olly  kevéssé  egyeznének  meg  az  emberek;  mert  ez 
alatt  az  egyik  rész  a1  már  meglévőnél  egyebet  nem  é r t ,  a'  másik  vala
mi  teremtendőt  fejez  ki  ve le ;  az  egyik  csak  olt  talál  constitutiót,  hol 
a'  nyilvános  hatalom  különbféle  ágaira,  azoknak  formáitatására  's  hatá
raira  nézve  számos  c/.ikkelyekből  álló  önkényes  rendelések  vannak, 
körülvéve  a'  nemzeti  képviselés  ősi  formájival,  mig  egy  másik  azt  ál
lítja,  hogy  a'  valódi  constitntio  minden  emberi  önkényen  felül  lévén  e
melkedve,  mindenütt  megvan  azon  módban,  melly  szerént  valami  nép 
igazgattatik  ,  mert  épen  az  országlás  ezen  módja  teszi  a'  nép  történe
te  's  kifejlődésének  resul ta tumát ,  a1  mellyen  semmit  nem  változtathat
ni  minden  nyilvános  rend  megsemmisítése  nélkül.  A'  fogatok  ezen  kii
lönbféleségébén  nyilatkozik  az  a'  visszálkodás,  melly  ugyan  kezdettől  fog
va  mindég  uralkodott  a'  nemzetek  közt ,  de  most  jobban  szembetűnik , 
inert  a1  két  ellenkező  nézet  követőji  számra  's  kivált  lelki  erőre  néz
ve  sokkal  egyenlőbbek,  's  mivel  egyszersmind  az  utolsó  30  esztendőben 
a'  népek  sorsa  egy  részről  valóban  sulyosodott  azonközben,  hogy  ők 
más  részről  minden  nyomás  iránt  érzékenyebbek  lettek.  Ennél  fogva  va
lamelly  határzatlan  unszolódást  éreznek,  kilépni  mostani  állapotjokból, 
's  az  a'  képzet,  mellytől  sérelmeik  orvoslását  r eményük ,  a'  constitntio 
neve  alatt  jelenkezik  nekik.  Ezen  törekedést ,  midőn  ujabb  időkben  kiter
jedésre  szintúgy  mint  belső  erőre  nézve  tetemes  előmenetelt  tenne, 
sokan  igyekeztenek  korunk  különös  's  részént  az  emberiség  közönsé
ges  megromlása,  részént  egyes  demagógok  és  pártok  mesterséges  incsel
kedése!  szülte  nyavalyájának  's  olly  mámornak  festegetni,  meIlyet  va
kítók  's  nyeieségkivánó  gonosztévők  oltottak  a'  népekbe  's  főkép  az  if
jusígba.  Mutatnak  időszakokat,  mellyekben  az  emberek  elkezdenek  el
sőben  a1  hit  iránti  's  azután  a'  polgári  engedelmességről  lemondani, 
mellyre  elébb  egészen  hajlandók  voltak  's  mellytől  azért  boldog  mege
légedéssel  jutalmaztattak  meg.  Ezen  eltávozást  az  egyházi  's  polgári  fel
sőségtől  teszik  főesmertetű  jegyévé  a'  RKVOWÍTIO  ( l .e . )  fogatjának,  's 
mivel  a'  constitutióra  való  törekedés  czéljának  egyszersmind  a'  fenálló 
polgári  felsőség  megsemmisítését  is  állí t ják,  ennél  fogva  a z t ,  mineke
lőtte  mutatkoznék,  mint  revolutionalis  jelenést  á tkozzák,  kárhoztatják. 
Kik  az  igazságot  megesmérik  és  szeret ik,  azoknak  nem  nehéz  kitalál
ni  a1  fonákságot,  mellyen  illyen  nézet  alapul;  de  az  a'szomorú  a'dologban, 
hogy  az  érintett  fonák  képzet  egyszersmind  rendszabásokat  is  vonz  ma
ga  után,  mellyek  a1  he lye t t ,  hogy  a'  bajt  enyhitnék  's  eiháritnák,  még 
inkább  nevelik  azt  és  siettetik  foganatját.  Mindenek  előtt  nem  igaz,, 
hogy  a 'vál toztatásra 's  tökéletesebb  állapotra  való  törekedés  különös  nya
valyája  korunknak.  Miolta  emberek  lakják  földkerekségünket,  mindég 
közös  volt  annak  érzése,  hogy  a'tökéletlenségek  ,  mellyekkel  küzdenek, 
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nem  orvosolhatatlanok,  és  soha  sem  enyészett  el  egészen  azon  tökélet
lenségek  esmerete,  's  mindég  tétettek  próbák  valami  jobbnak  kiküzdé
se  végett.  Az  egyházi  hatalom  küzdése  a'  világi  ellen,  a'  városoké  a' 
nemesség  el len,  a'  kis  nemességé  a'  főranguak  e l len ,  a'  földmivelőké  a' 
lovagok  ellen,  a1  mesterembereké  »'  városi  nemesség  ellen. 's  a'  Schwei
ziaké  's  NémetAlíöidieké  az  önkényes  uralkodás  elten  mind  ugyan  azon 
egy  forrásból  származtak,  habár  egészen  különböző  külső  formát  veVéaek 
is  magokra.  Van  az  emberi  szívben  a1  törvényességié valami  kiirthatat
lan  ösztön  ,  melly  minden  emberi  —  önkényes  parancs  ellen  felzúdul. 
Megkábítható  ugyan  ezen  ösztön,  kivált  ollyan  fatalistica  vallás  opia
tumai  á l ta l ,  melly  az  életnek  érzéki  éldeletnél  alig  enged  egyéb  értéket, 
's  az  ebben  elmulasztottat  egy  jövendő  örök  gyönyörűség  özönében  ki
pótolni  igéri;  kielégíthető  is  e z ,  ha  az  igazságra  való  törekedés  a 'nyi l
vános  hatalom  munkalatjában  világosan  szembe  tűnik;  de  ha  egyszer  tisz
ta  eszméletre  ébred,  csupa  erőhatalommal  többé  ki  nem  irtható.  Pedig 
fel  kell  ennek  minden  népben  ébrednie,  midőn  az a'kifejlődésnek  ollyan  fo. 
kára  é r ,  honnét  a'  just  's  igazságot  felsőbb  javaknak  esméri ,  mint  ál
lati  hajlandóságinak  kielégítését.  Magában  véve  tehát  nem  nyavalya  a' 
constitutiók  óhajtása,  hanem  a'  népek  lelki  egézségének  bizonysága.  Az 
sem  igaz  másodszor,  hogy  a'  constitntióra  való  törekedés  a5  revoltitio
nalis  lélekkel  egy  legyen.  Nagyon  megelégednének  minden  népek,  mellyek 
illyentén  kivánatokat  nyilatkoztattak  ki  ,  ha  visszaadatnának  azon  nem
zeti  szabadságaik,  vagy  constitutionalis  intézeteik,  m e l l e k e t  korábbi  's 
résznyire  nem  igen  régi  időkben  tagadhatatlanul  bírtak,  vagy  ha  teljes 
helyreállítása  nélkül  a'  régi  szabad  közönség!  szerkezetnek,  melly  a' 
germán  nemzeti  alkotmány  alapeharacterét  tévé,  legalább  csak  azon  ok
fejek  tartatnának  meg,  mellyek  a'  status  természetéből  magoktól  követ, 
kéznek.  Egy  Trajan  alatt  alig  kívánna  a'  nép  bátorságot  egy  Comino
dus  ellen,  ámbár  helytelenül,  mert  épen  a1  legjobb  országlás  nyújt  a' 
reá  következőnek  minden  rosszra  eszközt  a'  constitutionalis  ellenkezet 
lefegyverzése  által.  Azonban  a"  constitutionalis  törekedés  Csak  akkor  e
gyeztethetik  meg  a1  természet te l ,  midőn  arra  van  szorítva,  hogy  meg
erősítse  a'  népben  már  uralkodó  fogatokat  a'  jnsról  's  ennek  okleveles 
viszonyos  megesmeréséröl,  hogy  a1 jelenlévő  intézeteket a'közönséges  tör
vényes  bátorság  bizt®sitására  használja  's  megnyerje  azon  nemzeti  sza
badságokat ,  mellyek  részént  áltáljában  elkerülhetetlenek  az  okos  ember
nek,  részént  pedig  a'  nép  különös  helyezeténél  fogva  legkivánatosbaknak 
látszanak.  Ezért  voltak  mindég  azon  constitutiók  legnagyobb  következé
süek,  mellyek  legalább  egynéhány  különös  panaszon  alaposan  segítenek, 
egyes  meghatárzott  szabadságokat  's  biztosításokat  nyújtanak  ,  de  nem 
törekvének  a'  nép  egész  nyivános  állapotját  tökéletesen  uj  formába  önte
ni.  Az  utóbbiak  azon  kívül ,  hogy  alig  kerülhetik  e l ,  hogy  számos  ha
tárzatokat  fel  ne  vegyenek  ,  mellyek  a'  nép  indulatjával  meg  nem  e
gyeznek  's  mellyeknek  következő  foganatját  előre  látni  nem  lehet, 
—  soha  sem  kerülhetik  ki  a'  tökéletlenség  's  öszvehalmozás  ellen
kező  hibáját ,  mellyek  kö/.ül  az  utolsó  bizonyosan  legveszedelmesebb. 
Így  a'  romai  tizenkét  táb la ,  egy  capitulatio,  mellynek  főczélja  vo l t ,  az 
ppró  jószágbirtokosnak  a'  nagy  és  uralkodó  birtokosak  ellen  törvényes 
bátorságot  nyújtani,  századokig  munkálódott;  igy  János  és  111.  Henrik 
angol  királyok  szabadságleveleik  egyetlenegy  hasonló  czélu  rendelés 
á l t a l : Sullus liber homo capiatur, vei iuprisonetur aut disneisiatur de 
aliquo liberó tenemenlo sím, vei liberlatibus vei libéria consvetudinibui 
.inin, aut utlagetur aut exulet, aut ullo aliquo alio modo destruatur, nec 
super enni ibimus, nec luper eum mit t emut, nisiper 'Jegale judicium 
parium suorum, vei per legem terrae  *)  vetek  meg  alapját  Anglia  nem

V) Egy izabad emlmr «e fogasiék cl , se tömloczbo ne ve l lMsé l , #e úabid ljirtokilóf',  *rd 
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zeti  szabadságainak,  's  mind  a'  kettőből  olly  kiterjedő  törvényrendszer 
fejtődött  k i ,  a'  tizenkét  táblából  a'  privát  tö rvényre ,  az  angol  szabad
ságlevelekből  pedig  a'  köz  törvényre  nézve,  nielly  a'  nemzeti  határokon 
sokkal  tul  haladván,  más  népek  és  idők  használatjára  is  igen  alkalmas 
lett .  Azon  constitutiók  közül  ellenben,  mellyek  tökéletes  rendszert  igye
keztek  felállítani  a'  köz  törvényre  nézve,  eddig  még  csak  kevesen  juttot
tak  valódi  életre  's  fenállásra,  mert  nagyrés/.ént  inkább  csak  Véleményes 
külső  viszonyokon  alapultak  (igy  Olaszország  köztársasági  constitutiója 
1796—99),  mint  a'  népek  belső  szükségein.  Hlyen  alkotmányi  rendsze
rekről  méltán  elmondhatni,  hogy  csak  papiroson  van  becsek,  a'  népek 
életére  pedig  csekély  a'  befolyások,  's  csak  annyiban  érnek  valamit,  men
nyiben  a'  bennek  foglaltattak  a'  nép  szellemében  már  alapitva  vannak. 
De  annyival  éretlenebb  az  a ' m e g v e t é s ,  nielly  a'  köz  törvény  minden ok
leveles  megerősítése  ellen,  gyakran  inkább  fitogtatás  kedvéér t ,  mint va
lódi  meggyőződésből  mutattatik.  Mert  noha  való ,  hogy  legtöbb  függ  a
zoknak  igaz  akaratjoktól,  kik  a'  constitntiót  megtartani  kötelesek  (kivált 
elejénte,  mielőtt  az  intézetek  gyakorlás  által  bizonyos  önlétező  erőre 
kaphatnak),  mégis  nagy  nyereség,  ha  illyen  alkotmányi  törvényekben  vi
lágos  és  egyenes  ítélet  nyilatkoztattatik  ki  a'  jusról  "s  igaztalanságról. 
A'  nyilvános  hatalom  legnagyobb  visszaélései  a'  jns  bizonytalanságából  e
rednek  ,  mert  egészen  m á s ,  világos  törvényelleniséget  vagy  e1  részben 
csupán  kétértelmű  tettet  elkövetni.  Tehát  a'  constitutionalis  törekedés 
erre  nézve  korántsem  haszontalan  játék  theoreticai  szappanbuborékok
kal  ,  hanem  valami  igen  reális  és  practicus  a1  czélja.  Csak  az  a'  főkér
dés  harmadszor,  magában  véve  valóban  szükséges  e  's  megmarad  e  a' 
törvényes  korlátok  közt?  A'  szükséget  ismét  igen  killönbözőleg  kell  meg
ítélni,  a1  mint  t.  i.  a'  köz  jus  már  divatban 's  erőben  lévő  törvényeinek 
csupán  megesmertetniek  ke l l ,  vagy  egyszersmind  valódi  változtatásokra 
czéloznak  a1  status  alkotmányában.  Az  első  minden  időben  hasznos,  ki
vált  ha  a'  régi  alkotmányi  törvények  betüszerénti  rendelése  köz  haszná
lat  által  már  megváltozott,  's  más  törvény  van  divatban,  mint  a'  nielly 
az  Írásban  áll  ,  vagy  ha  a'  statuskormánybeli  visszaélések  az  alaptörvé
nyek  tulajdon  értelmét  bizonytalanná  te t ték;  szükséges  pedig  kiváltké
pen  akkor ,  midőn  a'  kormány  visszaélései  olly  magas  fokot  értek  el, 
hogy  magát a'  c/.élt,  a1  népeknek  jus  törvényei  alatt  leendő  erkölcsi  kifej
lődését  megsemmisítéssel  fenyegetik.  Ez  által  a'  divatban  lévő  alkot
mányi  törvények  újra  megesniertetnek,  helyreállí t tatnak,  megerősíttetnek; 
azonban  időről  időre  a'  változtatások  is  elkerülhetetlenek.  Kgy  alkot
mány  sem  tökéletes  's  egy  sem  lehet  az  ;  de  szakadatlan  közelítésre 
a'  tökéletességhez  szüksége  i s ,  alkalmassaga  is  vagyon  mindeniknek.  Va
liimelly  nép  nyilvános  állapotja  egy  időszakban  sem  ment  egészen  min
den  igaztalanságtól,  's  egyforma  a1  kötelességek  mind  a 's tatusoknak 
mind  a1  népeknek,  mellyek  a1  jus  természeti  érzete  által  ösztönöztetnek, 
minden  megesmért  igaztalanságot  eltörleni.  Mennél  őszintébben  teljesiti  az 
országlás  köte lességét , —  mindazáltal  inkább  engedve  a'  népben  ural
kodó  jusfogatoknak,  mint  ezeknek  parancsolva  —  annál  inkább  megerő
sitendi  hatalmát ,  okosság  szerénti  értelemben  véve:  ha  ellenben  hirte
lenkedve  törli  el  vagy  változtatja  a1  nép  érzelmében  még  erővel  bíró  tör
vényt ,  noha  ez  a'  felsőbb  eritica  törvényszéke  előtt  meg  nem  állhat,  még 
azok  is  tyranninak  fogják  tekinteni ,  kiknek  javát  előmozditni  törekszik. 
így  járt  11.  Jósef  az  ő  jóakaró  változtatásival  NémetAlföldön,  hol  a'  pap
ság  és  nemesség  a'  népet  is  saját  érdekébe  tudá  vonni,  noha  ennek  a3  lö
weni  egyetem javítása  's  egyéb  rendszarbások  által  csak  nyernie  lehetett. 

Wdságailól,  se  ajeaDad  szokásaiból  meg  n e '  fosstaiaek.  azokról  el  ne  üzesso'k  ,  ki  ne  r e 
keszlessék,  vagy  más  akarmclly  módon  meg  ne  károsittassék.  Mi  sem  magunk  nem  ro
hanunk  reá  ,  sem  emliereinlel  nem  küldjük  el lene  ,  hanem'éfák ' rahgiorsóal  ilélefe'öek, 
Vagy  aií  ország  törvcnVéiiok  artjcnei  fogva. 
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Ezenkívül  a1  köz  jusnak  csupán  Ieírfóhh  alapokfejei  váltnztathatatlanok 
's  örökké  valók,  mint  maga  az  Istenség,  inelly  által  az  emberek  szivé
be  írva  vannak.  Minden  organicus  ^szerkezetei  a'  polgári  életnek,  a' 
különböző  rendek  's  egyesületek  különbözősége  és  jusai  csak  bizonyos 
viszonyokban  lehetségesek  törvényesen,  vagy  néha  szükségesek.  (L.  Ani
SL'OCRITIA.)  Azonban  legtermékenyebb  a'  köz  törvényben  ez  a1  közönsé
ges  tétel  ,  hogy  minden  szabadság  csupán  csak  kötelességből  származha. 
t i k ,  s'  hol  kötelességet  nemiebet  gondolni,  ott  semmi  jus  sem  lehető.  Ha 
tehát  azon  feltételek  's  kötelességek  elmúlnak,  a'  rajtok  alapuló  's  nekik 
megfelelő  jusnak  is  el  kell  múlni,  különben  igaztalanság  származnék  be
lőle.  Mert  ha  már  egyszer  megengedtetett  a'  közös  anyaföldnek  's  ado
mányainak  kevesek  közti  visszavehetetlen  felosztatása,  az  által  engesz
telhetetlen  ellenségeskedés  magva  hintetett  el  ezek  's  mind  azok  közt, 
kik  a'  felosztáskor  üres  kézzel  maradtak,  's  most  résznyire  a'  kedvezettek 
kegyelméből  élnek,  's  még  ezért  is  kisebb  nagyobb  mértékben  szorosan 
lekötelezve  mint  rabszolgák,  adófizetők,  szakmánylók,  napszámosok 
szolgai  munkákat  megtenni  tartoznak.  A'  birtokosak  tulajdonasai  lesznek 
a'  nyilvános  hatalomnak,  a'  szolgálattal  tartozókat  kizárják  a'  nyilvá
nos  ügyekből,  holott  ezek  nagyobb  számmal  vannak,  's  idő  haladtával 
a1  tulajdonképi  népet  teszik.  Így  háborujok  támad  a1  jnstalanoknak  azok 
el len,  kik  a'  törvényadást  magokhoz  ragadták,  's  csak  saját  hasznok  's 
szabadságaik  terjesztésére  használták  vagy  visszaéltek  vele  ;  háborujok 
a'  hazátlanoknak  a'  földbirtokosak  ellen.  Kas  a'  háború  minden  népek
nél  megvolt,  tovább  égve  mint  földalatti  tiiz  ,  's  időről  időre  szörnyű 
kitöréseket  szült.  A'  históriai  eredeti  szabadság  emlékét  az  erkölcsi  és 
külső  önlétezés  szétdulhatatlan  jusának  az  emberi  szívben  mélyen  fekvő 
érzete  részént  szüntelen  megújítja,  részént  kipótolja.  Agraria  törvé
nyek  ,  rabszolgalázadások,  szövetséges  társak  harezai ,  parasztláza
dások,  valsassinok  küzdése  nagy  földesurak  el len,  a1  franczia  revolu
t i o ,  a1  kiirthatatlan  nyugtalanságok  Irlandban,  a'  reformerek  Angliá
ban  és  sok  más  hasonló  jelenetek  csak  különböző  formáji  ugyan 
azon  egy  önerő  munkalatjának  —  az  elvesztett  sulyegyen  vissza
állítására  való  törekedésnek.  Maga  a'  természet  szüli  az  egyenetlen
séget ,  hanem  az  igen  magasra  emelkedetteket  is  szinte  ő  buktatja  meg 
saját  snlyok  által.  Fonákság,  az  uralkodó  birtokosságnak  a'  szolgálat
tal  tartozó  szegénység  iránti  viszonyaikban  szolgálatért  való  védelem
nek  mind  a'  két  részre  nézve  hasznos  kölcsönösségéről  szólani.  Az  urak
nak  öszvesen  véve  soha  sem  jutot t  eszekbe,  hatalmokat  hivatalnak 
tekinteni ,  mellyból  nekik  több  kötelességeik  volnának,  mint  szabadsá
gaik;  az  alattvalók  pedig  felette  jól  tudták  mindég,  hogy  ők  csak  sa
já t  erejek  által  védelmeztetnek  's  hogy  őket  szabadabb  községi  szerke
zet  bizonyosabban  védte ' s  egyszersmind  megótta  volna vagyonjok  's  éle
teknek  feláldozásától  leggyakortább  olly  viadalokban,  mellyekben  minden 
egyébről  volt  s zó ,  csak  az  ők  saját  hasznáról  nem.  Az  országlás  keié
be  adá  Isten  a' mértéket;  az  ő  kötelessége,  fentartani  a1 sülj egyént 's  egy
szersmind  arra  vigyázni,  hogy  el  ne  ragadtassék  tőle  még  a'  lehetőség 
i s ,  a'  feldúlt  sulyegyen  helyreállítására.  Leginkább  kiteszi  pedig  magát 
e'  veszélynek,  ha  a1  nép  elsőségekkel  bíró  részével  a'  nagy  massa  ellen 
öszveszövetkezik,  azon  massa  ellen,  melly  legnagyobb  e rő ,  mihelyt  csak 
akarja  ,• ha a' nemzeti képviselésben csak a' nagy földbirtokosakat enge
di részesülni 's ekként az egész törvényadást ugyan azok önhaszonkere
sésének adózójává teszi. De még nagyobb lesz a 'veszé ly , ha a' birtok 
és szűkölködés küzti viadalban a' polgári élet alaperejének egyike, még 
pedig épen a' positiva, az eleven , a' munkás, a' megtámadóval egybe
szövetkezik vagy legalább az ő szándékát elősegíti. Az restség tartóz
tató 's a' mozgás előreösztönző ereje teszik kölcsönös munkálatba a' 
statusok életét, valamint a' természetben a' széthajtó 's a' magábavissza
téró okfő küzdenek egymással , 's játékokból áll minden élet. Nemes 
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indulatnak  jóra  fordítják  mind  a'  két  e rő t ;  bennek  a«  egyik  a5  Jobb  ti
tán  törekszik,  a'  másik  meg  a'  rosszabb  ellen  védelmezi  ő k e t ;  azonban 
hibázhat  mind  a'  kettő.  De  az  Önhasznokat  kereső  emberekben  az  egyik 
rész  éldeletben,  habár  törvénytelenben,  igyekszik  magát  fen tartani  ,  a* 
másik  még  a'  legigazabb  birtokot  sem  tartandja  szentnek.  Maga  a'  ter
mészet  öreg  és  ifjú  kor  közt  osztá  el  a'  feladást;  a'  lelki  örökséggel,  mel
lyel  az  ifjúság  a'  inult  idő  által  rubáztatik  fe l ,  öszve  van  benne  kötve 
meleg  érzet  a'  j o b b é i t ,  a'  tapasztalatlanság  bátorsága  s  az  a'  szükség, 
hogy  törekedjék  a r r a ,  mit  az  öregebbek  már  birnak.  Az  iiszveesküvé
sek,  mellyekről  imitt  amott  szó  van,  a 'közönséges  folyammal  öszvehason
litva  nem  egyebek  habnál ,  mellyet  a'  lefele  hempelygő  hullámok  hány
nak  fel ,  jelei  ,  nem  okai  a'  mozgásnak  ;  a'  környiilmények  szerént  meg 
nem  szenvedhető $  de  kevéssé  ártalmas  kifajzatok.  Egyesül  ugyan  min
den  ,  mi  az  embert  előre  ösztönzi,  az  igazságnak  's  a'  dolgok  mélyebb 
esmeretének  óhajtása,  valamint  a'  jus  és  uralkodás  terjesztése  is  a'  nép
ben  constitntionalis  változtatások  iránt  nevekedő  kivánatokkal;  de  más 
részről  önbaszonkereső  's  igaztalan  ujitásvágy  foglalja  el  azokat.  A1  tu
dományokat,  kivált  az  emberekre  nézve  épen  legfontosbakat,  a1  köte
lesség  és  jus  utolsó  okainak  vizsgálgatásait,  ezen  foganatjuk  miatt  kár
hoztatni  szintolly  czéliránytalan,  mint  a'  nap  világát  valamelly  tar to
mánytól  azért,  hogy  annak  sugarai  egy  kis  kárt  is  okoztak,  nagy  leplek
kel  elfogni.  Szinlolly  h ibás ,  valamint  a1  tudományoktól  való  félelem, 
az  a'  vélemény  i s ,  hogy  a'constitutionalis  i ránylat ,  m é g h a  változtatá
sokra  való  törekedéssel  volna  is  öszvekötve,  mesterséges  productuma  le
gyen  a'  rossz  akaratnak.  Hol  ezen  iránylat  valóban  jelen  van,  's  nem 
csupa  r é m ,  meljynek  jelenkezéseivel  a'  nagyokat  ijeszteni  's  kormá
nyozni  igyekeznek,  ott  az  a'  környiilmények  természeti  szüleménye,  mejly
nek  megítélésében  a1  morális  imputatio  is  majd  egészen  elmarad,  's csu
pán  azt  kellene  kérdezni,  miként  lehessen  a'  kor  igazságos  kívánatit  leg
hamarabb  's  legalaposabban  kielégiteui;  az  igaztalanok  azután  magoktól 
elenyésznek.  Rovolutiók  ellen  csak  idején  's  az  idő  kivánatihoz  képest 
tett  változtatások  oltalmaznak.  De  még  revolutióknál  (a '  constitutiona
lis  iránylat  erőszakos  's  ugyan  azért  már  magában  véve  törvényelle
iii  nyilváiizúdásainál)  sem  lehet ,  a'  mennyiben  azt  egy  egész  nép  vagy 
ennek  nagyobb  része  eszközli,  törvényes  és  erkölcsi  megítélést  sinórmér
ték  gyanánt  használni.  Ez  csak  egyesek  tetteire  alkalmaztatható,  's  ezek 
méltán  esnek  a'  fenálló  törvény,  vagy  ha  szerencsés  kimenetel  által  e
?en  ifelülemelkedtek,  a'  história  felsőbb  Ítélete  a lá ,  melly  história 
Washingtont  mind  eddig  nem  mondja  vétkesnek,  noha  szándékáér t ,  ha 
az  sikereden  marad  vala,  bizonyosan  a'  törvény  szerént  lakolt  volna.  De 
a1  rovolutiókhoz  tartozó  cselekedetek  summáját  megint  csak  olly  történet
nek  kell  tekinteni,  melly  egyedül  a'  természeti  szükség  .törvényei  alat t 
áll.  Ha  a'  népek  természetes  kifejlődésének  csupán  gát  vettetik  elejébe, 
melly  az  előrehaladást  gátolja  vagy  akadályozza,  a'  helyeit  hogy'  annak 
rendes  folyamot  szerezne,  akkor  az  öszwhalmozott  massa  erejének  vég
re  nagyobbnak  kell  lennie,  m in t áz  ellenállás  ereje  lehet. Á'  nép  ural
kodó  fogatit  megsértő  állapot  csupa  erőszak  által  soha  sem  tartathatik 
fen.  Hogy  pedig  a'  constitutionalis  iránylat  illyen  helyezetben  valóban 
revolutionalissá  [válik,  az  nem  az  ő.  hibája,  hanem  azoknak  okoz 
szemrehányást,  kiknek  kötelességekben  állott  a'  népeket  az  ők  ter
mészeti  rendeltetésének  elejébe  vezetni ,  'S  ezen  kötelességéket  annak  e
rőszakos  megtartása  által  vélték  teljesitni ,  a'  mi  voltaképen  csak  szaka
datlan  változtatásban  áll  fen.  —  Így  tehát  a1  kor constitutionalis  iránylat
ja  az  emberi  természet  legbelsőbb  törvényeiből  származik,  nem  nyavalyá
ja  a'  kornak,  hanem  csak  meghatározattabb  irányt  kap,  a'  népek  előre
haladó  kifejlődése  á l ta l ;  magában  nem  ártalmas,  hanem  csak  akkor  lesz 
azzá ,  midőn  annak,  a1  mi  ezen  Természeti  folyamban  valóban  helyes 
'«  természetünkbe*  i l lő,  hamis  ellenállás  vettetik  ellene. 
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II.  C o n s t i t u t i o n a l i s  k é p z e t e k .  Minden  constitutionalis  kép
zet  summája  arra  megy,  k i ,  hogy  egy  embernek  sem  lehet  a'  másikon 
határtalan  önkényes  hatalma,  'a  hogy  mindéit  iUyen  liatalomnak  valami 
felsőbb  regula  alá  kell  vettetve  lennie,  mellynek  organja  a'  nép  közép 
lelki  pallérozódásában,  vallási  "s  jusi  fogatiban  találtatik.  Kz  a1  tétel 
szabad  községi  szerkezetre  vezet ,  mint  talpkövére  minden  köz  jusnak 
annyira«  hogy  a'  monarchia  ez  által  kizárva  ugyan  nincs,  sőt  in
kább  nagyobb  statusokra  nézve  legczélirányosabb  forma  marad, 
de  ama'  regulát,  a'  népben  élő  j n s t ,  maga  felett  meg  kell  es
mérnie.  Mert  nem  a'  nép  öszves  akaratját,  nem  valami  véleményes  do
log  miatt  tett  kivánás  nyilatko/.tatását,  hanem  annak  öszves  meggyőző
dését  a r r ó l ,  a'  mi  jusi  's  erkölcsi  tekintetben  szükséges,  teszi  az  or
száglás ,  ha  ollyan,  millyennek  lennie  kel l ,  cselekvésének  sinórmórté
kévé.  Méltán  buzognak  néhány  ujabb  publicisták  ,  például  :  MUllér 
Á d á m ,  Schlegel  Fridiik  és  mások  az  ellen,  hogy  a z ,  mit  ők  dölyfös 
privát  észnek  neveznek,  az  egyes  férjfiak  s  oskolák  taní tása ,  ama'' 
közép  lelki  pallérozódás  helyébe  ne  tétessék  ,  mellynek  a'  nyilvános 
hatalomra  nézve  regulául  kellene  szolgálnia.  Csakhogy  az  alkalmaz
tatásban  néha  elfelejtik,  hogy  maga  a'  ininister  sem  egyéb  egyes 
embernél ,  's  hogy  individuális  véleményének  mint  privát  okosságnak 
szinlolly  kevéssé  szabad  felülemelkedni  a'  közönségesen,  mint  az 
egyes  gondolkodóé  és  tudósénak  ,  kinek  erre  rendszeiént  még  helye
sebb  okai  vannak.  Mert  a'  felsőbb  belátás,  mellyel  a'  nép  bölcsebb 
tagjai  annak  közép  pallérozódásán  felülemelkednek,  lassan  lassan 
behat  az  é le tbe ,  's  még  azon  közép  belátássá  vál ik,  mellynek  az 
öszveségérti  cselekvést,  az  országlást ,  meghatároznia  kell.  Ezt  a'  1011
stitutionalis  alapképzetet  világosan  megesmérni  a'  népek  minden  töre
kedésében,  melly  régi  nemzeti  szabadságaik  fentartására  vagy  viszon
megszerzésére  czéloz.  Az  mindenek  előtt  a'  törvényhozó  hatalomnak  el
választására  vezet  a1  kormányzótól  (  melly  utóbbi  igen  félreesmerte
t i k ,  ha  mint  csupa  végrehajtó  hatalom  eszközzé  tétet ik,  mert  szükség, 
hogy  annak  feje  maga  legyen  a'  mümester)  ,  azután  pedig  a1  két  eléb
bitől  a'  birói  hatalmat  választja  el  ,  melly  mint  védője  az  individuális 
szabadságok  's  jusoknak,  közbenjárólag  lép  az  országlás  és  nép  közé. 
Azonban  e'  három  legfőbb  ha ta lom,  mi  a'  foganatot  i l let i ,  nem  töké
letesen  független  egymástól ,  hanem  különböző  munkálódásai  egy  leg
főbb  statushatalomnak,  mellyek  egymást  kölcsönösen  egészítik  's  kor
lá tozzák ,  's  mellyeknek  munkássága  egy  pontból ,  az  országlótól,  indul 
ki.  A'  tökéletes  elválasztás  hiba  vol t ,  melly  a'  felsőségeket  egymás 
iránt  ellenséges  állásba  helyezé,  's  melly  mindég  csak  a'  szerkezet  vég
veszélyével  végződhetik.  Ez  volt  's  marad  alaphibája  az  1791diki 
franczia  consiitutiónak  's  a'  szerénte  készített  spanyolnak.  De  megint 
tul  j á r  az  országlásnak  a1  törvényhozásra  és  törvényszékekre  való  be
folyása  a'  helyes  mértéken  .  ha  amannál  több  mint  tagadó  's  ezeknél 
mint  formaság.  Soha  ne  tdtrásson  az  országlás  sem  a1  nemzetre  tör
vényeket ,  sem  a'  törvényszékekre  Ítéletet  meggyőződések  ellen.  Máso
dik  constitutionalis  alapokfő  a'  hatalom  többek  közti  felosztása,  melly 
az  elébbitől,  a'  hatalom  különbféle  munkálódásainak  elválasztásától  igen 
különbözik.  Ezen  alapul  többeknek  egyesülése  a'  nyilvános  hatalom 
minden  munkájára,  melly  által  a'  hamis  irányt  adható  individuális  indító 
okokonak  neutralisáltatniok  kell.  Az  országló,  ki  minden  személyes 
feleletalattiságon  felül  van  emelve,  feleletalatti  országtisztnk  által  gya
korolja  ha ta lmát ;  a  nép  választja  a1  közép  lelki  pallémzódás  organ
j a i t ;  a'  törvényszékekben  ismételt  vizsgálat  által  állíttatik  fel  a1  változ
hatatlan  jus.  A'  felosztás  ezen  okfején  nyugszik  a'  collegialis  szerkezet, 
a'  nyilvános  hatalom  minden  cselekedeteire  nézve  ,  melly  ek  nem  csupa 
régrehajtásból  állanak.  A1  constitutionalis  status  harmadik  alapok  fe
jé t  a'  szerkezetképesti  engedelmesség  t e sz i ,  mellyel  a'  slatuslisztvise
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lók  saját  felelelalattisága  egybefiiggésben  van.  A'  ki  ollyan  parancsok
nak  engedelmeskedik,  mellyek  a'  tonnára  vagy  tai'(almokra  nézve  tör
vényelleniek,  magára  válalja  a'  származható  kárt  e's  felelet  terhét. 
Helytelenség  ezen  feleletalattiságot  csupán  az  ország  legfőbb  tisztvi
selöjire  szorítni;  hogy  foganatja  legyen  ,  szükség  annak  ,  mint  Angli
á b a n ,  a'  legalsóbb  tisztviselőktől  fogva  4'  legfelsőbbekig  terjednie. 

III.  C o n s t i t u t  i o n a l i s  in  t  éz  e t e k .  A '  constilntionalis  képzetek 
megvalósítására  legkülönbféle  formákat  használtak  a'  népek.  Időről 
időre  szerencséje  volt  az  egyháznak  a'  lelkinek  szerezni  uralkodást  a' 
physicai  erő  felett ,  's  bár  milly  niegvetendők  voltának  is  hellyel  közzel 
mind  czéljai,  mind  eszközei Ja*  theocrat iának,  ebből  származott  még  is 
majdnem  mindenütt  a'  jobb  rend  kezdete.  Hanem  ez  hosszabb  időre 
nem  mérkezhetik  a'  világi  hata lommal ,  's  midőn  befolyását  külső  el
sőségekkel ,  gazdagsággal  's  világi  uralkodással  nevelni  törekszik ,  el
veszti  legjobb  részét  tulajdonképi  felsőbb  álláspontjának.  Minden  sza
badok  eredeti  egyenlőségéből  uri  kar  t ámad ,  melly  ugyan  ellene  mun
kál  az  önkényes  fóuraságnak,  de  a'  nép  törvényes  bátorságára  nézve 
még  amannál  is  veszedelmesebb  lesz.  A'  városi  szabadság  előrelépés 
volt  a'  közönséges  szabad  községi  szerkezethez  való  közeledés  felé, 
melly  szerkezet  minden  constitutionalis  képzetnek  alapjául  szolgál  's 
egyikét  teszi  a'  germán  népcharacter  valódi  ermertető  jegyeinek  be  nem 
mocskolva,  mint  a'  görögromai  időben,  számos  rabszolgasereg  által. 
Ez  ugyan  csupa  részesen  mivelt,  's  a'  polgári  rend  csak  némelly  tar
tományokban  emelkedhetett  a'  lovagrenddel  egyenlő  politicai  fontosságra 
(mint  Angliában);  de  a'  hol  szabad  földbirtokosak  rendjével  kapcsolód
balek  egy  egésszé  's  a'  hol  egyszersmind  a'  felsőbb  lelki  pallérozódást 
is  felvéve  magába,  ott a'  valódi  constitutionalis  intézetek  terjesztő  osko
lájává  lőn.  A'  nemzeti  szabadságnak  elejénte  nem  annyira  az  önkényes 
ura lkodás ,  mint  a'  földbirtokos  urak  nyomása  ellen  kellett  magát  védel
meznie ,  's  csak  Angliában  vettetett  meg  jókorán  a1  nép  különböző 
osztályi  közt  íénforgó  minden  visszálkodások  kiirtásának  alapja.  (Csak 
az  ujabb  időkben  támadt  ott  meghasonlás  a'  földbirtok  aristocratiája  's 
az  abból  kizárt  népmassa  köz t ,  melly  évről  évre  nevekedett  annyira, 
hogy  a'  ministerium  szükségesnek  találná  a'  képviselői  rendszerre  nézve 
néminemű  változtatásokat  javalni  a'  par lamentnek,  inelJy  j ava la t ,  mi
után  a'  felső  házban  egyszer  félre  vettetett  volna,  most  (Januarius  1832) 
másod  ízben  forog  az  alsó  ház  előtt) .  A'  városok  ujabb  időkben  is  fog
laltak  he lye t ,  habár  nagyobb  részént  csekély  je lentésüt ,  az  o r szágés 
tartományrendek  k ö z t ,  mellyek  tökéletlen  kezdetét  tevék  egy  helye
sebb  nemzeti  képviselésnek.  Tökéletlen  volt  a z ,  mer t  csak  a1  nép  pénz
vagy  materialis  érdekének  egy  részét ,  nem  pedig  annak  közönséges  és 
felsőbb  (igazán  valódi)  é rdeké t ,  annak  erkölcsi  szükségeit  vévé  tekin
tetbe,  's  a'  nagyobb  számot  nem  csak  kizárá ,  hanem  annak  javát  a7 

nagy  földbirtokosak  's  a'  városi  keresetmód  javának  egyenesen  felál
dozá.  Ez  volt  oka ,  hogy  az  országrendes  egyesületek,  Anglián  kivül, 
majdnem  minden  tartományban  elveszték  tekinteteket  még  sokkal  elébb 
a'  revolutionál,  's  az  országlásban  rends/.erént  löbbet  bizott  a'  nép, 
mint  ő  bennek.  Hasonló  foganat  azon  tartományokban  sem  marad  ki, 
mellyekben  a1  rendek  viszonhelyreállításánál  vagy  a'  régi  formák  ke
restettek  ismét  e lő ,  vagy  az  uj  intézetek  a'  materialis  érdek  's  főkép 
a'  földbirtok  egyáltalján  hamis  alapjára  építtettek.  Ezt  a'  tapasztalás 
imitt  amott  már  is  világosan  bizonyítja,  's  mind  azon  okok  k ö z ü l , 
mellyek  e'  rendszer  mellett  felhordattak,  egyetlenegyet  sem  lehet  csak 
neniinemüleg  is  alaposnak  mondani.  Ha  ezen  rend  néhány  régibb  pró
batételei  jó  sikerrel  koronáztatának,  ha  p.  o.  az  aragoniai  justiziának 
még  az  országlókra  's  országlási  tet tekre  is  kiterjedő  birói  hatalma  fen
maradhata,  ugy  a'  monarchiái  szerkezet  bizonyosan  elenyészett  volna. 
A'  franczia  revolutio  legelső  kezdetében,  a'  régi  r endek ,  a'  szabado
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sok [privilegiatt)  'a  vélek  egyesült  parlamentek  kikelése  volt  a'  kúriát* 
hm  monarchia  ellen,  melly  kikelést  azonban  a'  .nép inassá  csak  hamar 
ő  ellenek  fordította.  Az  udvar  voít  az  a'  kötelek,  melly  a'  királyi 
országlást  az  elsőséggel  biró  rendekkel  egybekapcsolta,  's  őket  magá
val  rántotta  le  az  örvénybe,  melly  tulajdonképen  nem  számokra 
volt  kés/.itve.  De  a'  revolutionalís  időszak  képviselése  sem  felelt  meg 
e'  szó  valódi  fogatjának,  mert  a'  népmassának  csapa  számviszonyán 
épül t ,  's  azt  a'  felsőséget,  mellyel  a'  papság  's  elébbkelők  a'  tulaj
donképi  nép  véleményén  még  mindég  gyakor lo t tak ,  tekintetbe  nem  vet
te  ,  a1  nemzeti  convent  végzetei  pedig  majdnem  egyáltaljáii  csupán  egy 
párt  mivé  valának,  melly  pár t  a'  párisi  népsalakan  's  ez  áltál  saját 
collegiiiinain  is  uralkodott.  A'  katonai  despotismus  ,  melly  í800tól 
kezdve  minden  szabad  nyilatkoztatását  ellörié  a'  valódi  nem/eti  belá
t á snak ,  's  munkálódását  nem  csupán  Francziaországra  szori tá,  valami 
igen  természetes  visszahatásnál  fogva  újra  helyre  állította  a'  r ég i .o r 
szágrendes  intézeteket.  Ezek  azonban  csak  kevés  ideig  maradhatának 
fen  ,  valódi  képviselést,  melly  a'  constitutionalis  intézetek  közt  első 
helyet  foglal,  soha  nem  nyújthatván;  mert  ennek ,  az  elébbiek  szerént, 
a1  nép  jelenkori  közép  lelki  pallérozódása  orgánjának  kell  lennie,  '» 
nem  lehet  ollyanokhól  ál lnia,  kik  egyes  materiális  érdekek  védelmére 
vannak  meghatalmazva.  III)"  öszvetételből  soha  sem  szárma/.hatik  tiszta 
munkálat  az  emberiség  felsőbb  czéljaira,  a'  nép  egyetlenegy  valódi 
érdekére.  ICrre  nézve  az  ujabb  constitutiók  legnagyobb  részében  felette 
sok  kívánni  való  van.  Ezek  a'  választási  voxolás  jusát  igen  szűk  ko í 
látok  kb'zé  szorítják;  Francziaország  30  millió  lakosa  közül  alig  bif 
200,000  vóxolási  jussa l ;  más  statusok  pedig  majdnem  csupán  földbir
tokra  ruházák  ezen  fontos  statuspolgári  just  '»  még  inkább  eíronták  a' 
dolgot  azzal ,  hogy  minden  rendnek  egyedül  maga  kebléből  engedek'  meg 
a'  választást.  Ez  annak  következése,  hogy  a'  dolog  olly  hamis  szem
pontból  vétetett  fe l ,  mintha  a'  rendek  gyűlésének  a'  tehetős  néposz
tályok  egyes  véleményes  akaratját  kellene  mintegy  öszves  akarattá  ol
vasz tan i ,  holott  az  volna  tulajdonképi  feladása,  hogy  kimondja  a'  néni
zet  ,öszves  Ítéletét  a'  nemzet  kötelességéről  's  a r r ó l ,  a'  mit  a z ,  mint' 
oszveség,  magáért  áltáljában  ' s  egyes  részeiért  tenni  ta r toz ik ,  V á ' 
m j t rr~  mint  just  —  megtartani  köteles.  Ezt  pedig  egyes  meghatárzott 
rend  sorsosi  közönségesen  sokkal  kevesbbé  tudják,  mint  mások,  's  ugyan 
azért  szükség  az  osztályba  nem  tartozókat  is  választhatni.  Gyakran 
és  méltán  tétetett  már  ez  az  észrevétel,  hogy  sokkal  kevesebbet  kell  a' 
nép  jusairól,  mint  kötelességeiről,  beszélni,  's  ezen  észrevétel  itt  is  bőnek 
mutatkozik  practicus  következésekben.  —  Második  constitutionalis  inté1
y.et  a'  füegetlen  's  az  országlás  befolyásától  ment  törvényszékek.  De 
i t t  is  töl>b  szükséges  a'  bírói  kar  csupa  létezésénél.  Egy  statusban  sem 
vnitak  olly  törvényszékek,  mellyek  olly  függetlenül  álltak  volna  szembe 
az  országlással,  mint  Fiancziaországban  a'  parlamentek  's  más Cours 
souverainesek,  's  mindazáltal  sehol  semteljesíttetett  tökéletlenebből  a' 
constitutionalis  czél ,  az  individuális  jus  bátorsága.  A'parlamentek  nyílt 
háborúban  voltak  ugyan  majdnem  mindég  a'  miujsterinmmal,  de  a'  bi
rói  kar  pártos  lelke,  uralkodása,'s  czéhi  szelleme,  és  egyes  birák  heves
kedése  's  indulatoskódás,ánák  több  áldozatjai  estének  el  o t t an ,  mint 
máshol  az  országlás  befolyásának.  Szoros  felvigyázás  a1  bírákra  az  or
száglás  részérő l ,  hanem  törvényesen  meghatárzott  formák  k ö z t ,  sokkal, 
inkább  czélra  vezet,  mint  a'  függetlenség,  melly  Francziaországban  a' 
törvényszékek  egész  állásából  származott ,  főkép  pedig  a'  hivatalok  örö
kös  voltából  's  eladat  hatóságokból  (1.  PAULETTE) .  AZ  Angoloknak  sa
já t  constitutionalis  intézetek  van  a'  néptörvényszékben,  esküdtek  tör
vényszékében (jury  í téletei), ,  mellynek  kettős  haszna  v a n ,  mert  mind 
p'  hatalmasok  bevádoltatását  könnyíti ,  's  e' ,részben  a'  statustisztviselők 
íefeietaíattisága  rendszerével  szorosan  egybefügg,  mind  az  egyeseket 
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Üldözések  ellen  biztosítja.  Ezen  intézet  históriai  nagy  becsé t ,  's  hogy 
Angliában  valóban  megérdemli  ' a '  polgári  szabadság  palládiuma  nevét , 
kelleni  nem  lehe t ;  többet ' lehet  az  ellen  mondani ,  ha  crinúnális  tekin
tetben  helybenhagyható  e;  nem  veszti  e  el '  politicai  jelesse'geit  ár tat la
nok  könnyelmii  elitélése  ál tal ,  's  más  tar tományoknak,  kivált  olly  meg
nyirbált  formában,  millyen't  Francziaországban  adták  nék i ,  é rdemese 
ólly  tűzzel,  mint  történik,  ajánltatni  (1.  Juhv ,  F O S K ) I  Angliában  is  ne
nezen  szülte  volna  e'  foganatot,  ha  nem  áll  vala  még  két  más  consti
tütionalis  intézet  mellette  (a ' Habeas'corpiis just  a'  törvényes  szer
keztetés  létrészének  is  kell  tekinteni),  mellyek  körülzárják  kö ré t ,  ne
vezetesen  a'  kérelmi  jus  (1.  P E T I T I O N ) ,  mellyel  egyenlő  fontosságú  a' 
megengedett  czélokra  való  egyesülési  —  's  a'  SAJTÓSZABADSÁG  (1.  e . ) . 
Mert  csak  ezen  két  jus  teszi  lehetővé  a,'  tisztviselők  hatalmáijak  Minden 
visszaélését  .V  minden  eltávozást  a'  törvényes  rend tő l , "  á'  felsóségnek 
olly  módon  elejébe  ter jeszteni ,  hogy  az  a'  törvénynek  gáttalan  folyamot 
engedni  kénytelen,  ha  különben  'az  egész  világ  szeme  előtt  részese 
pem  kivan  lenni  az  igaztalanságnak.  ' 

Előterjesztjük  itten  a'  különbféle  constitutionalis  s ta tusokat ,  mel
lyeknek  vagy  a'  régi  országrendes  szerkézét",  vagy  az  uj  képviselői 
rendszer  tétetek  alapjokul.  Íj  Á1  "középkor  adománybirtokosi  (feu
dális)  rendjeinek  szerkezete  's"  az  egyésffléti  rendszeré  legnagyobb  ré
széin  ősi  minemüségében  maradt :  1)  jjlz'  austriai  monarchiában.  Az 
országrendek  ugyan  is  «)  az  alsói'  austriai  főherczegségben  ,  S tyr i 
á b a n ,  Carinthiában,  Csehországban,  Morvában  's  az  Api  il  Ilikán 
1817.  költ  cs.  kir.  rescriptunínál  fogva  's  ennek  Lembergben  1817 
Maj.  5kén  történt  kihirdettetése  olta  Galitiában  és  Lodomeíiábán  liii
covinával  egybekötve,  négy  Osztásból  á l l n a k :  főpapokból,  u rakbó l , 
lovagrendből  és  polgári  rendből,  melly  utóbbinak  képét  á'  királyi  vagy 
fejedelmi  városok  tanácsinak  követei  viselik.  —  Tirolban  a'  Martius 
24kéii  1816  felállított  országrendes  szerkezet  szerérit  a'  negyedik  osz
tá ly t  mégint  a'  parasztok  rendje ,  a'  harmadikat '  'a'  p o l g á r i ,  a'  máso
dikat  az  uri  és  lovag,  az  elsőt  a'  főpapi  rend  teszi.  De  az  adéren
delés  régi  jusát  a'  Tirolok  sem  nyerték  többé*  vissza;  azonban  iBb'g
engedtetik  nekik,  aa  ország  nevében  kérelmet'  's  előterjesztést  hy^vani 
a1  fejedelemhez.  —  Slesiának  Austriához"  tartózó  részében  csupán  a' 
herc/.egek,  a'  szabad  országrendes  urak  's  az  ország  fejedelme  alat t 
közvetetten  lérő  lovagság  teszik  a'  rendeket. 6)  A'  lombard  velenczei 
királyságban  az  Apr.  24kén  1815  adatot t  constitutiö  szerént  egye
sületi  rendszeren  alapulnak  a'  rendek.  Ugyanis  a'  két  középponti  con
giegaMo  Mailandban  's  Velenczébjm  's  a*  különbféle  tartományi  con
gregátiók  ott  a'  k i rá ly ,  itt  pedjg  á'  középponti  congregatio  's  guberni
tim  kinevezte  követeiből  állnak  a'  nemes  's  nemtelen  jószágbirtoko
saknak  's  a'  királyi  városoknak  a'  cs.  kir.  kormányzó  vagy  delegat 
«lóliilése  alatt.  Mind  ezen  rendek  jusai  majdnem  csak  a1  királyi  kiva
llatok  (postulatumok)  helybenhagyásából  áll  's  az  adó  felosztásáhol 
*Ss  előteremtéséből;  némellyeknek  yan  j u s o k ,  az  országlással  tanács
kozni ,  's  kérelmeket  annak  elejébe  terjeszteni,  é)  Magyarországban  a? 

4  osztályból  ,  főpapságból,  ország  zászlósaiból  's  mágnásokból^  nemesi 
rendből  's  szabad  királyi  párosokból  álló  országrendek  tetemes  éa  fon
tos  jusokkal  bimak  (1.  MAGYAR  COVSTITÜTIO).  A'  nemesség  'g  a"1  varo
sok  magok  választják  követeiket  's  utasítást  adnak  nekik, d)  Erdély
országban  a1  nagyfejedelem  bizonyos  felségi  jus'okat  osák  a'  három  fő 
nemzet :  Magyarok  ,  Székelyek  és  Szászoknak  általa  egybehivatott  kép
viselőjivel  egyetértve  gyakorolhat ,  melly  képviselők  részént  kir.  t iszt
viselőkből,  részént  királynevezte,  részént  pedig  különbféle  egyesületek
választottak  köretekből  állanak.  —  2)  Av  sardinjai  monarchiában,  's 
nevezetesen  Sardinia  szigetén,  hol  a1  papság,  lovagság'?«  a'  városok 
és  mezővárosok  követei  a'  királlyal  közösen  gyakorolják  a1  törvényho
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zás  's  adórendelés  jusát .  —  3)  Svédországban  a'  Jun.  7kén  1809  költ 
legujabb  constitutio  szerént  is  négy  osztályból  állnak  az  ország  régi 
rendjei:  I)  nemességből  vagy  lovagokból,  három  curiára  osztva;  2) 
papságból  ;  3)  polgárokból;  4)  korona  vagy  országjobbágyokból.  Az 
országyttlés  jusa  a'  törvényhozás,  adórendelés  's  felvigyázás  a'  financz
kormányra ,  bankra  's  pénzverő  h á z r a ;  a'  királynak  határtalan  vetoja 
van.  —  4)  A'  szász  királyságbeli  rendek  három  osztályt  tesznek:  1.  a' 
főpapság,  herczegek,  grófok  és  u r ak ,  a1  leipzigi  egyetem  követeivel 
együ t t ;  2.  a'  lovagság  mellyhez  1820  olta  a'  négy  egyes  kerületben  az 
öszves  nemesjószágbirtokosakból  29  tag  választatik  olly  formán,  hogy 
a'  választást  nem  születés  vagy  ősök  megbizonyitása,  hanem  csupa  bir
tok  's  a'  választók  bizodalma  határozza  e l ;  3)  a'  városi  tanácsok  á l 
tal  választatott  követei  a'  városoknak.  Az  országgyűléstől  függ  az 
adórendszer ,  az  adó  kiszabása  és  meghatározása  's  az  ide  tartozó  szá
madások  megvizsgálása;  ezenkívül  a'  fontos  közönséges  országos  tör
vényeket  is  elejébe  kell  terjeszteni  megfontolás  végett.  (A'  szász  k i rá ly
ságban  1831  történt  constitutionalis  változtatások  iránt  1.  SZÁSZORSZÁG). 
—  5)  A'  szászgothai  herczegség  régi  gyűlése  is  szinte  fenáll  a'  grófok, 
nemesek  és  városok  három  öszves  voxával  's  a'  rendek  egy  követ
ségével.  Az  altenbnrgi  herczegség  gyűlését  nemesek  ' s a ' vá rosok  formál
ják .  —  6)  A'  hannoverai  királyságban  Dec.  7kén  1819  a'  régi  egyesü
leti  rendszer  megtartása  mellett  két  curiára  vagy  kamarára  osztatott 
a'  rendek  közönséges  gyűlése,  melly  azonban  1831  iijra  némelly  vál
toztatásokat  szenvedett.  (  L.  HANOVKR*.  )  —  7)  A'  Liechtenstein 
herczegségbe  az  Austriában  fenálló  országrendes  szerkezet  hozatott  be 
Nov.  9kén  1818  ;  a ' r e n d e k  papságból  's  minden  közönség  előljárójiból 
's  esküdteiből  á l lnak,  kik  a'  közönségek  képét  viselik.  Szabadságok 
van  javalatokat  tenni.  —  8)  A'  meklenburgi,  schwerini  és  strelitzi  nagy
herczegek  statusaiban.  —.  9)  A'  Keuss  fejdelemségekben  még  mindég 
fenállnak  a'  régi  r endek ;  valamint  10)  a'  dán  király  birtokában  lévő 
SachsenLau<nburg  herczegségben  is.  —  11)  A1  hétszigeti  köztársaság 
Mart .  21kén  1800  állí t tatott  fel  's  a'  Dec.  6kán  1803  orosz  befolyás 
alat t  adtatot t  constitutio  szerént  aristocratiai  módon  igazgattatott.  Mi
dőn  a1  köztársaság  britus  oltalom  alá  k e r ü l t ,  Mait land,  a'  britanniai 
b iz tos ,  feloldá  a'  senatust ,  melly  Corfuban  1803  olta  fenállott ,  's  Jan.  > 
ljén  1818  uj  constitutiót  vitt  b e ,  melly  szerént  a'  törvényhozó  gyűlés 
a'  választó  nemesek  k ö z ü l ,  a'  senatorok  pedig  a'  törvényhozó  gyűlés
ből  választatnak. 

l í .  A'  régi  egyesületi  rendszert  's  a1  nép  képviselését  választott 
követek  által  a'  britus  constitutio  kapcsolta  öszve.  Bár  milly  nagyok 
legyenek  az  angol  nép  képviselésének  hijányai  (1.  A N G M A ) ,  még  is  bi
zonyos  az  angol  constitutio  s ikeréből ,  hogy  ólly  szerkeze t ,  melly  egy 
nép  tulajdonképi  szellemének  's  characterének  megfelel  ,  ugyan  azon 
népnek  nem  csak  politicai  létezését  's  méltóságát  fentartja,  hanem  az t . 
nagyobb  jóllétre  's  tetemes  politicai  snlyra  is  emeli  a'  külső  viszo
nyokra  nézve.  Egyébiránt  ezen  szerkezetből  fejlődött  ki  legelsőben  a' 
harmadik  rend  küzdése  a'  régi  adománybirtokos  aristocratia  ellen. 

III.  Közönséges  népképviselés  legelsőben  az  éjszakamerikai  e g y e 
s ü l t  s t a t u s o k  constitiitiója  által  hozatott  be  1787.  A'  fővonatok 
ezen  szerkezetből,  mellyben  semmi  nyoma  nincs  az  aristocratiai  's  oli
garchiái  okfejeknek,  nem  sokára  felvétettek  Francziaország  és  más  statu
sok  á l ta l ,  mellyek  az  adnmánybirtoki  rendszer  bilincseit  l e ráz ták ,  mo
narchiái  szerkezetek  törvényibe  ,  inkább  vagy  kevesbbé  vegyítve  aristo
cratiai  elemekkel.  Áltíliában  véve  40  esztendő  olta  120  és  egynéhány 
irt  szerkezet  ál l í t tatott  fel  Európában  's  Amerikában,  mellyek  közi;!  40 
és  egynéhány  már  ismét  elenyészett ,  82  pedig  a'  nyilvános  statnsél't
ben  mai  napig  fenáll  's  100  millió  embernél  többnek  szüli  javát  kárát , 
a'  világ  két  legpallérozoltabb  részében. 
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A.  F r a n c z i a o r s z á g b a n  a'  revolutio  olta  tiz  különböző  con
htitiitionalts  törvény  volt  divatban:  I)  a'  monarcbiaidemocratiai  képvi
selési  constitutio  1701  ;  2)  a'  köztársasági  democratiai  ,  melly  Jun. 
24kén  1793  köl t ,  's  az  elébbinél  még  kivihetetlenebb  lévén,  életre  sem 
kapot t ;  3j  A'  Sept.  23dikai  1795,  melly  directorialis  országlást  hozott 
be  :s  a'  nemzeti  gyűlés  törvényhozó  testét  vének  tanácsára  's  ötszáza
kéra  osztá,  a'  képviselők  választását  pedig  ngy  nevezett  ősgyülésekre 
vagy  is  közvetetlen  a'  nép  massájára  bizá,  's  e1  szerént  egy  olly  sta
tus  kormányában,  a 'millyen  Francziaország,  hibázott  az  egység  ereje, 
ugyan  azért  4)  helyébe  az  1799iki  Dec.  13kai  constitutio  l épe t t ,  melly 
egy  főconsult  állított  fe l ,  körülvéve  statustanáccsal  '»  ministerekkel  's 
a'  kezdemény  (iniciativa)  jusával  felruházva.  Ezenfelül  háromszoros 
választási  fok  is  állapíttatott  meg,  az  rendeltetvén,  hogy  minden  egyes 
község  kerületebeli  polgárok  mutassanak  magok  közül  számok  tizedré
szére  terjedő  ollyan  polgárokat,  kiket  nyilvános  ügyviselésre  alkalma
saknak  tartanak  ;  a1  departementok  községi  lajstromiban  megnevezett 
polgárok  ismét  egy  tizedet  válasszanak  körökből  ;  a1  departementi  laj
stromokban  megnevezett  polgárok  újra  egy  tizedet  válasszanak  magok 
kőzöl  ,  's  azután  minden  departementok  választottjai  öszvesen  tegyék 
azt  a'  nemzeti  lajstromot,  mellyből  a1  senatus  törvényhozókat,  tribu
nokat ,  consulokat,  cassatiotörvényszéki  bírákat  's  számvételi  biztoso
kat  választhasson.  Ezen  —• a' monarchia visszatérendésének utat egyen
gető — con*titutióban hibáztak már a' sajtószabadság és egyebeknek 
elébb elfogadott okfejei; 's maga a' constitutio is nem sokára tetemes 
változtatásokat szenvedett az ugy nevetett organicus senatusconsultumok 
által. 5) Az 1802 Aug. 2 és 4kén hozatott organicus senatusconsul
tumok a' főconsult, Bonaparte Napóleont, haláláig való első consullá 
tevék, 's több monarchiái jusokat ruházatiak r e á ; végre áltadá neki 6) 
az 1804 Maj. 18kai organicus senatusconsultum az örökös császári 
méltóságot, 's ezentúl Francziaországnak egyáltalján monarchiái szerke
zete volt, néhány democratiai formákkal, mellyeknek egyiké t , a' t r i 
bunatot, eltörlé az 1807 Aug. 19kei organicus senatusconsultum. 7) A' 
senalus Napóleon megluikása után az 1814 Apr. 6kai 5dik constitu
tiót készité, melly a' senatorok familiajiban örökös aristocratiát állita 
fel, de a' nép szabadságai iránt is foglalt magában biztosítást. Hanem 
tudva van, hogy XVIII. Lajos St. Önértben Maj. 2kán 1814 csak bi
zonyos alapokat fogadott el abból, mellyek a' kéttestbeli képviselési 
rendszert, a' ministerek feleletalattiságát, a' bírák le nemtétethetését, 
a1 nemzeti jószágok eladatásának niegmásithataf Ianságát , 1s minden 
Francziának minden polgári 's hadi tiszteségekre való alkalmasságát 'sat. 
illették. Erre a' király kiadá Jun. 4kén 1814 az általa rendeltetett 
biztosság készítette Cik franczia constitntiót, vagy is a' Charte consti
tutionnellet, melly egy — királyi kinevezéstől függő pair , — 's egy — 
a' választó collegiuinokban nevezen !ő— követkamarát rendele törvény
hozás organjának , sokat pedig meghatározatlan hagyott. Vissza
térvén Napóleon Elbából Apr. 22kén 1815 toldalékul a' 4 constitu
tióhoz egy uj szerkezeti munkát bocsátott közre , mellyet a' nép Jú
niusban a' Májusmezőn elfogadott; de minekutána XVIII . Eajos ismét 
visszatért volna, újra életbe lépett az általa adatott char te ; hanem en
nek democratiai okfeje a' nép képviselésére nézve rendkívül meggyengí
tetett az 1820diki választási törvény által. Ez a' charte 1830ig tar
t o t t , a" midőn az uralkodó tetemes visszaélései miatt letétetvén, a' 
constitutio is nevezetes változásoknak vettetett alája. ( í . . CH»RTK CON
STiTtrno\NFt,r,K és F R ^ C Z U O R ZÁR.) 

/?. Hasonló változások történtek a" statusszerkezetben N é m e t  A l 
f ö l d ö n is. Itt a/ fóederalismus követőjinek ellenkezetét az tiuitaséi
val (a1 deniocratákkal) erőhatalommal kellett elháritni , mielőtt a* 
harmadik franczia szerkezet után készült 1 constitutioja a' bataviai 
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köztársaságnak,  a'  már  másodízben  egybehívatott  nemzeti  gyűlés  által 
Apr.  23kán  17Ö8  elfogadtatott  volna.  A'  2  constitutio,  melly  Oct. 
10kán  1801  k ö l t ,  a'  negyedik  franc/.ia  szerkezet  után  készült ,  'a 
ngyan  azért  benne  is  hibázott  az  országlási  rendszabások  egysége.  A' 
bataviai  köztársaság  ezen  oknál  fogva  Napóleon  befolyása  alat t  3dik 
inkább  monarchiái  constitutiót  kapott  Mart.  J5kén  J805 ,  mellyben 
egy  statuspensioniriusra  bizaték  a1  kormány  vezetése,  Ezt  a1  consti
tutiót  csak  kevésben  kellé  változtatni ,  midőn  a'  Francziaországgal 
Maj.  24ke'n  1800ban  kötött  statusegyezség  a1  hollandi  uj  királyságot 
a1  franczia  politica  érdekéhez  legszorosabban  kapcsolá.  Ez  a'  hol
landi  királyság  4  constitutionalis  törvénye  által  történt  m e g ,  melly 
Jan.  10kén  180Q  hozatott  '• 1810ig t a r to t t , a' midőn Holland Jul. 
9kén a' franczia birodalommal egybekapcsoltatott. — De az utolsó örö
kös helytartó fija, 1. Wilhelm, a' mostani király, már 1813ki Decem
berben megesmertetett NémetAlföld fejdelmének.Éz mindjárt 1814ki Mar
tiusban öszvehiyá a1 nemzet legjelesb tagjait , kik az általa elejékbe 
terjesztett constitutiojavalatot elfogadák. így a' bécsi békegyülésen 
felállított németalföldi királyság 5ik constitutióját kapta Atig. 24. 1815, 
melly a' belgiumi catholicus előkelők ellenmondása elmellőzésével a' 
belgiumi tartományokba is bevitetett , következőleg az öszves király
ság mind a' 17 tartományában foganatba tétetett 1815. Ez a1 szer
kezet képviselési rendszeren alapul. A' generalstatusok, mellyek a* 
németalföldi nép képét viselik, 's a' törvényhozó hatalmat a' királ
lyal közösen gyakorolják, 's az országos költséget meghatározzák, két 
kamatából állnak. Az első tagjait a' király nevezi ki egész életek
re , a' másodikéit pedig a' tartományok rendjei 3 esztendőre választ
ják. Az egyes tartomínyok statusai avagy rendjei három osztályból: 
nemesekből , városokból 's földmiyelőkből állnak. Ez a' constitutio most 
már csak a' hollandi királyságban áll fen , mert Belgium , miután Hol
landtól elvált volna, egészen uj szerkezetet készített magának a' kép
viselés alapjára (1. NKMETAr.KÖi.n). 

C. L e n g y e l o r s z á g , melly 1791ig aristocratiaimonarchiai köz
társaság volt , legelső teve lépést népképesti szerkezetre, midőn a' 
lengyel városoknak Apr. 14kén 1791 szabadságievei adaték, melly Len
gyelorszigban az egész polgári kart az uj rend részére hóditá. Ke
véssel azután elfogadtatott az 1791 Május 3kai constitutio. Ez egé
szen a' lengyel nemzet characterét viselé ; 's megjegyzésre mél tó , hogy 
négy hónappal korábban készült e l , mint az első franczia constitutio; 
hanem azt a' II. Katalin védelme alatt felállott targowitzi confoede
ratio elenyészlette 's helyre állította a' régi szerkezetet. Midőn utóbb 
Napóleon a1 tilsiti békekötésben a' varsói herczegséget felállította vol
n a , ugyan ennek constitutiót is adott Dresdában Jul. 22kén 1807, 
melly szerkezet egyebek közt a' rabszolgaság eltörlését parancsolta, 
's minden polgár egyenlőségét a' töryények előtt. Miután a' bécsi bé
kegyülés Lengyelországot az orosz birodalommal öszvekapcsolta, Sán
dor császár Apr. 30kán 1815 Lengyelország királya czimét vévé fel, 
's e' statusnak az 1815ki Nov. 27kei constitutiót adá , melly a' lengyel 
nemzetnek nemzeti képviselést engedett. Ez a1 képviselés országgyű
lésen eszközöltetett , riiélly a? királyból 's két kamarából állt. Az 
első kamarát a' senatus t évé , mellynek tagjai a ' k i rá ly által nevez
tetének k i ; a' másodikat 77 tartományi követ 's 51 községi küldött 
k'épezé. Ez a' constitutio addig t a r to t t , mig a' szabadsága 's füg
getlensége mellett felkelt dicső lengyel nemzetet az autocrat éjszaki 
csordáji el nem nyomták. Azolta nincs Lengyelországban nyoma con
stitutiónak, 's még nem tudn i , ' leszen e valaha. Talán szolgasággal 
fognak a' szabadságéit 's függetlenségért — á' legnagyobb nemzeti 
kincsekért hevültek büntettetni, — vagy talán a 'veszély szüntével meg
engesztelődik az elmérgesiilt czár! — A' bécsi békegyülésen újonnan 
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aTkatott  k  r  a  k  6  i  köztársaság  is  Maj.  3kán  1815  uj  constitutiót, 
mellyet  herczeg  Metternich,  herczeg  Hardenberg  '»  gróf  Rosumoffsky 
Írtak  alá  's  melly  a'  democratiai  kormányformához  közelit.  A'  kép
viselők  gyűlése  áll  :  1.  minden  külön  község  egyegy  választott  kö
vetéből  ;  2.  a'  senatus  (igazgató  szék)  három  kiküldött  tagjából  ,  3. 
káptalan  küldötte  három  főpapból;  4.  hivatalban  lévő  hat  békebiróból. 

D.  S v e c i á n a k  ' s  N o r v é g i á n a k ,  noha  egy  a '  királyok,  két 
kiilön  constitutiójok  van.  A'  svédről  már  fenébb  tétetett  említés.  Nor
végia ,  midőn  a'  kiéli  békekötés  után  (Jan  14.  1814.)  létezését  fen  aka
rá  t a r t an i ,  az  eidswoldi  democratiaimonarchiái  constitutiót  adá  ma
gának  Maj.  17kén  1814  ,  mellyet  a1  svéd  király  is  elfogadott  mint 
Norvégia  királya.  Ez  a'  szerkezet  a'  két  szomszéd  királyság  —  Nor
végia  és  Svédország—egyesülése  következésében,  Norvégiának  Chri
stiniában  tartatott  storthingja  által  Nov.  4kén  1814  némelly  részben 
közelebb  határoztatván  meg,  már  most  1814diki  Nov.  4dikei  consti
tutiónak  neveztetik  (1.  NOIIVBGIA). 

IC.  S p a n y o l o r s z á g  régi  monarchiája  Napóleon  befolyása  alat t 
ujittatott  meg  legelsőben  az  általa  Bayonneba  hívott  junta  által,  melly 
Jósef  Napóleon  1808diki Jul.  ökai  constitutioját  készité  's  elfogadá. 
Hanem  azon  örszágiás' ,  melly  Spanyolországot VII.  Ferdinánd  nevében 
igazgatá ,  Mart.  9kén  1812  uj  szerkezetet  ada  az  országnak;  á'  |cor
tesek  constitutioját,  mellyet  azonban VII.  Ferdinánd,  midőn  királyszé
kére  visszatérne,  Valenciából  Maj.  4kén  1814  közre  bocsátott  nyilat
koztatása  által  eltörlött,  de  utóbb  a'  hadi  sereg  és  városok  felkelésé
től  Jíénytelenittetve  Mart.  7kén  1820  elfogadott  's  megesküdt  reá.  Ez 
a'  szerkezeti  törvény  Spanyolországban  nem  csak  a'  régi  feudális  és 
hierarchiai  formákat  torié  e l ,  h a n e m  democratiai  okfejekkel  a'  királyi 
hatalmat  is  felette  megszoritá  annyira,  hogy  a'  spanyol  földön  számos 
ellenpárt  támadna,  mellyre  a1  veronai  békegyülésen  1822diki  Decem
berben  az  első  szárazföldi  hatalmasságok  közül  négyen  hathatósan  kí
vánták  annak  monarchiái  értelemben  leendő  megváltoztatását  ,  '  ezt 
azonban  a'  cortesek  csak  akkor  határozhatták  volna  e l ,  a1  constiti,tio 
375  CZÍkkelyej  szerén t ,  midőn  az  már  8  évig  volt  foganatban.  Ebből 
háború  következett  Francziaors'zággal,  's  a'  constitutio  ]823ban  el
töröltetett. 

P o r t u g á l i a  is  nyert  az  1820  Aug.  24kén  kiütött  revolntio  által 
a'  spanyolhoz  hasonló,  de  a'  királyi  hatalmat  még  szűkebb  korlátok 
közé  Szorító  constiíntiót,  mellyet  a'  c  irtesek  Lissabohban  készítettek, 
a'  király  1822  Oct.  ljén  esküvel  erősített  meg,  a'*  katonarevolutio 
pedig  eltörlött  Május  27kén  1823.  Azonban  Pedro  király  Apr.  23kán 
1826  Brasiliából  uj  szerkezeti  törvényt  adott  Portugál iának;  de  ez 
sem  soká  ta r to t t ,  megsemmisíttetvén  aJ  hazájába  visszatért  's  a'  király 
székre  bitúrlókép  felült  don  Miguel  által.  —  N á p o l y o r s z á g b a n 
is  szinté  erőszakosan  csikarták  ki  a'  spanyol  constitutiónak  a'  nép  és; 
hadi  sereg  közt  elterjedt  kedvelőji  annak  .  bevételét  ,  mellyre  a'  két 
siciliai  királyságnak  Nápolyban  Oct.  ljén  1820  öszvegyült  parlament
je  a1  király  által  már  Jul.  13kán  hittel  erősített  spanyol  constitutio 
alapjaira  Nápoly  és  Sicilia  számára  1821  Januariusban  uj  szerkezetet 
készített,  melly  azonban  az  austriai  seregeknek  a'  laibachi  békegyü
lés  végzete  következésében  történt  benyomulása  által  már,1821ki  Mar
ti iisban  elenyészett.  Szintez  történt  P i e m o n t b a n ,  hol  a'  fellázadt 
katonaság /által  Mart.  10kén  ]821  kihirdettetett  spanyol  constitutio  az 
AitMriaiak  Turinba  nyomulása  után  ugyan  azon  évi  Apr.  10kén  ismét 
eltöröltetett.' 

~F.  O l a s z o r s z á g  ujabb  időkben  legtöbb  politicai  változást  ta
pasztalt  népeinek  képviselésére  nézve  Európa  minden  tartományi  kö
zött.  —  a)  Sabaudia,  Nizza  és  Piemont  1796>tól  's  1798tól  fogva 
1814ig  Francziaországnak  adatott  constitutiók  szerént  kormányoztat
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t a k ;  1814  olta  pedig  képviselői  kormányformák  nélkül  uralkodik  a' 
király  rajtok.  Genua  1707  elveszte  aristocratiai  kormányformáját  's 
generál  Bonaparte  eszközlésére  a'  Montebellóban  Jmi.  0.  1797  kötött 
egyezség  által  demoeratiai  szerkezetet  kapot t ,  melly  1797ki  Dec.  2
kától  fogva  1802ig  volt  erőben,  a'  midőn  a'  cisalpini  constitutio  formá
jára  készített  's  Bonaparte  és  Talleyrandtól  aláirt  Jun.  2ükai  (1802) 
szerkezetnek  ada  h e l y e t ,  de  a'  Dec.  2kán  1802  költ  uj  szerkezeti 
törvény  által  nagyobb  részént  ismét  megujittatott.  Utóbb  a'  ligiiriai 
köztársaság  Jun.  4kén  1805  Francziaországhoz  kapcsoltatott,  's  Genua 
csak  Apr.  19kén  1814  nyeré  vissza  lord  Bentinck  által  Anglia  köz
benjárására  régi  nevét  's  1797  előtt  divatban  volt '  aristocratiai  köztár
sasági  kormányformáját.  De  a'  bécsi  békegyiilés  ezt  is  el törlé ,  a1 

genuai  köztársaságot,  mint  herczegséget  Sardiniához  kapcsolván,  melly 
a'  képviselői  kormányformát  megszünteté;  nyert  mindazáltal  az  uj  her
czegség  sena tus t ,  saját  főtörvényszéket  's  tartományi  tanácsosokat, 
kiknek  megeg5'ezése  nélkül  uj  adót  nem  vethetni  reá.  —  b)  A'  cisal
pini  köztársaság  első  constitutioját,  melly  az  1797diki  franczia  szer
kezet  formájára  volt  készí tve ,  's  következőleg  a'  demoeratiai  okfő 
uralkodott  benne ,  generál  Bonapartetói  kapta  jun.  29kéu  1797,  ha
nem  Trouvé ,  a'  franczia  követ ,  már  1798  tetemes  változtatásokat  tett 
r a j t a ,  's  Austria  és  Oroszország  fegyverei  által  magával  a'  köztársa
sággal  együtt  eltöröltetett  1799.  Erre  a'  marengoi  ütközet  után  1800 
ismét  helyre  állíttatván  's  ideigleni  módon  igazgattatván,  egy  —  Ly
onba  hivatott  —  statusconsultatól  mint  olasz  köztársaság  uj  consti
tutiót  kapott  Jan.  28kán  1802,  's  elölülőt  az  első  consulban.  Ez  a' 
szerkezet  három  választási  collegiumában  :  a1  földbirtokosak,  tudósok
's  kereskedőkében,  tetemes  elsőségekkel  birt  az  1799diki  franczia  con
stitutio  felett.  Midőn  azonban  az  olasz  köztársaság  olasz  királyság
gá  változott  's  Napóleon  Mart.  16kán  1805  Olaszország  királyává 
lett  volna,  három  constitutiOnalis  statútumot  adott  e'  statusnak,  Mart: 
16,  Mart .  27  's  Jun.  5.  1805,  mellyek  által  a'  monarchiái  kormány
forma  kifejtetett.  Ferencz  császár  Napóleon  megbukása  után  a'  loni
bardvelenczei  királyságot  állitá  itten  f e l ,  's  Apr.  24kén  1815  az 
egyesületi  rendszeren  alapuló  szerkezeti  törvényt  adá  neki  (I.  fenébb). 
•— c) A' luccai aristocratiai köztársaság egy franczia generáltól az 
1795ki franczia constitutio formájára demoeratiai szerkezetet kapott, 
melly azonban alig léphetett é letbe, mert a' szövetségesek egyre 
cinrenyomultak Olaszországban. A' marengoi győzedelem következé
sében Napóleon egy consti tutiobiztosság által uj 's az 1802diki 
cisalpinihez hasonlító szerkezetet készi t te te , melly Dec. 2ökán 1801 
hirdettetek ki a' status alaptörvényének. Hanem a' köztársaság 1805 
megkéré a' császár t , adna neki saját famíliájából fejedelmet. Ez ge
nerál BACCÍOCHI (I. e.) Eucca és Piombino herczege volt , 's Na
póleon eltörlé az 1805diki Jun. 23kai constitutiostatutumot. A' bécsi 
békegyiilés 1814 ezen herczegséget, melly voltaképen még ma is az 
1805diki szerkezet szerént konnányoztat ik, Etruria elébbi kirátynéjá
nak adá. — d) Az egyházi fejdelemséget generál Berthier Febr. 15. 
1798 változtatá romai köztársasággá, melly Daunou által készíttetett 
's az 1795diki francziához hasonlított emstitutiót kapott Mart . 20. 
1798; , de ez a' köztársaság megszűntével elenyészett 1799. A' pápa, 
minekutána birtokába visszaállíttatott, Jul. C. 1810 nem ugyan uj con
st i tut iót , de még is czélirányos organicus végzetet adott ki. — e) A 
st. mariiioi csekély köztársaság még ma is fentartja régi demoeratiai 
képviselői szerkezetét , néhány aristocraticus elemmel Vegyítve. •— f) 
Nápolyország 1809 Június 20kán kapott akkori királyától , Jóseftől, 
Bayonneban cnnstitiitiót, mellyet Napóleon is megerősített , de Josef 
felváltója, Joachim, eszközlésbe nem ve t t ; csak midőn 1815 végveszé
lyét szeme előtt kitá, már megveretése után , készittete hevenyében 
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minister  Agár  által  egy'  constitutiót,  melly  azonban  csupán  felszegez
ve  volt,  nem  pedig  beve've.  —  Lord  Bentinck  a'  siciliai  királyságnak, 
mellyen  akkor  Britannia  oltalma  alatt  IV.  Ferdinánd  's  kevéssel  azu
tán  ennek  fija,  Ferencz,  uralkode'k,  már  1812  adott  szerkeze te t ,  ha
sonlót  az  angolhoz,  —  melly  szerkezet  a'  törvényhozó  hatalmat  a1 

két  kamarából,  pairekből  's  követekből,  álló  parlamentre  bizá  kizáró
l a g ,  a'  végrehajtót  a1  k i rá ly ra ,  a'  bíróit  saját  független  törvényszé
k e k r e ,  's  a'  feudális  szerkezetet  egészen  eltörlé.  —  Ez  a1  szerkezet 
1814  Juj .  13ig  volt  e rőben ,  melly  napon  IV.  Ferdinánd,  ki  az  or
száglást  újra  ál talvet te ,  megszűnteié  az  Angliarendelte  constitutiót 
egyetemben  az  eddigi  siciliai  parlamenttel.  De  midőn  Murát  meggyő
zetése  u t á n ,  a'  bécsi  békegyiilés  actájánál  fogva  1815  Nápolyorszá
got  is  visszanyeré,  ismét  öszvehivá  a'  siciliai  parlament  mind  a'  két 
kamaráját  's  közölteié  vélek  a'  Sicilia  számára  készíttetett  's  1815 
Maj.  10kán  költ  uj  constitutiót,  melly  sokban  hasonlit  a' XVIII.  La
jos  által  1814  adatott  Chartehoz,  de  ez  a'  constitutio  sem  vétetett 
eszközlésbe.  Azonban  minekutána  IV.  Ferdinánd  Dec.  8.  1816  Ná
polyi  és  Siciliát  együvé  kapcsolta  's  illy  czimet  :  I.  Ferdinánd  mind 
a'  két  Sicilia  k i rá lya ,  vett  volna  fel  :  közre  bocsátá  az  egész  mo
narchiára  nézve  az  18ICki  Dec.  12kei  organicus  törvényt ,  melly  a' 
feudalismus  eltöröltetését  ugyan  helyben  hagyta  's  megerősítette, 
de  a'  nemzeti  képviselést  többé  be  nem  hozta  (1.  fenébb E.  S p a 
n y o l o r s z á g ) . 

O.  N é m e t o r s z á g b a n ,  mellynek  hajdani  birodalmi  szerkezete 
egészen  a'  különböző  rendek  feudális  aristocratiai  's  egyesületi  okfején 
alapult ,  eszközle  ugyan  a'  rajnai  szövetség  confoederatioactája,  melly 
Jul.  12.  1806  köl t ,  egyes  statusokban  uj  constitutiókat;  de  a'  benne  k i 
jelentett  szövetségi  gyűlés  soha  sem  lépett  foganatba;  a ' szövetség  egyes 
népeinek  repraesentatiójáról  pedig  emlités  sem  tétetett  benne.  Ellenben 
a'  Június  8.  1815  költ  németszövetségi  acta  következésében  nem  csak 
megnyittaték  Main  melléki  Frankfurtban  a'  szövetség  gyűlése ,  mellyet 
a'  fejedelmek  és  szabad  városok  követeik  által  képeznek  ;  hanem  13ik 
czikkelyében  ezt  is  kijelentette:  , ,A1  szövetség  minden  statusá
ban  leend  országrendes  szerkezet."  É'  czikkely  magyarázása  sok  ne
hézséget  szült  ,'s  azt  okozta ,  hogy  végre a.'  históriai  avagy  rendeken 
épülő  's  a1  monarchia  alap  tekintetek  minden  uj  országrendes  szerke
zet  főbélyegének.  A'  rajnai  szövetség  's  német  szövetség  actája  kö
vetkezésében  a'  német  statusokban  1806  's  1815  olta  különbféle  consti
tutiók  támadtak,  mellyek  részént  inkább  az  ujabb  képviselői,  részént 
inkább  a'  régi  rendes  's  egyesületi  rendszerhez  közelitnek.  Azon  sta
tusok,  mellyek  a'  régi  feudális  rendeket  's  egyesületi  rendszert  egészen 
megtartották,  vagy  újra  visszaállitották,  I.  a l i t t  már  előszámláltattak. 
1)  A ' w e s t f a l i a i  királyság,  mellyIS07—14  áljott  fen.  legelső  ny  ere  né
met  földön  franczia  képviselői  rendszer  formájára  készült  's  ugyan 
azért  a'  német  nemzeti  characterhez  nem  igen  illett  constitutiót,  melly 
azután  a'  rajnai  szövetség  egyéb  statusainak  szolgála  mustrául.  Ezt  Na
póleon  adá  Nov.  15.  1807,  az  1808  Decemb.  23  költ  statútum  pedig  ki
egészüé.  —  M i n t a '  westfaliai ,  szintúgy  elenyészet  2)  A'  f r a n c f u r t i 
nagyherczegség  elébbihez  hasonló  szerkezeti  törvénye,  melly  1810 
Aug.  16  költ ,  's  lS13ig  volt  erőben.  3)  A'  b a j o r  k i r á l y s á g  e
gészen  uj  nemzeti  képviselést  alkotott  az  1808  Május  1én  költ  consti
tutio  's  6  organicus  edictum  által  ;  hanem  az  elsőszülöttségi  's  nemes 
adományi  javak  birtokosai  1811  a'  December  22kei  decretum  által  a' 
bajor  nemzet  született  képviselőjivé  tétettek.  Végre  minekutána  Maj. 
17.  1818  a'  községi  szerkezet  megjelent,  kiadá  á'  király  a 'statnstanács
nok  Zenkner  készítette  szerkezeti  oklevelet  's  10  edirtuinnl  Maj.  26. 
1818,  Bajorország  az  által  a'  britus  parlament  s  a'  franczia  kamarák 
példája  szerént  nyilvános  országrendi  gyűlést  nyert  két  kamarában,  he! 
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a'  nemzet  kormányftjait  *s  képviselőjit  valódi  nyilvános  charactereik 
szerént  esmérni  tanulta.  Ez  a'  szerkezet  nem  képviselői,  hanem  ország
rendi  ,  mert  a'  népképviselők  választása  nem  az  ország  öszves  né
pességén  a lapul ,  hanem  a'  statuspolgárok  különböző  rendekre  (nemes
ségre  papság ra ' s  tudósokra,  polgárokra ,  parasztokra)  osztatásán.  Meg
erősittetének  egyszersmind  a'  mediatisáltak  's  egyéb  főnemesség  elsősé
gei ,  a'  patrimonial is  törvényhatóság,  adózásbeli  kedvezés  ,  fiilei  com. 
missumok,  elsőszülött!  javakra  sat.  nézve  királyi  edictum  által.  Egyéb
iránt  meg  van  benne  a'  bajor  nép  polgári  's  politicai  szabadságának 
minden  alapja,  meg  a'  vallási  szabadság,  a'  sajtószabadság,  a'  törvény 
előtti  egyenlőség,  az  egyenlő  jus  a'  status  szolgalatja  minden  fokaira, 
az  adózási  egyenlőség,  a'  rendek  meghatározott  része  a'  törvényhozás
ban  ;  jusok  áz  előterjesztett  budget  szerént  az  adó  mennyiségét 
kiszabni ,  valamint  a'  panasztétel  jusa  's  minden  statustisztvislők  fele
letalattisága  is.  Van  ezenkívül  egy  királyi  parancsnál  fogva,  melly 
Jan.  1.  1822  k ö l t ,  mind  a'  8  kerületben  külön  tarományi  tanács ,  melly 
egy  választási  collegium  által  választatik.  4)  A'  w ü r t e n b e r g i  ki
rályságban  Pridrik  az  1ső  király  már  1800  eltörlé  a'  régi  egyezsé
geken  alapult  országrendi  szerkezetet  !s  szoros  monarchiái  módon  ural
kodott  azon  organisatiodecretum  szerént ,  mellyet  Martius  18.  1806 
adott  ki.  De  midőn  a'  bécsi  békegyülés  kijelentette  volna,  hogy  min
den  szövetséges  statusokba  országrendes  szerkezet  vitessék  b e ,  ak
kor  Jan.  11.  1815  költ  manifestuma  által  siettetni  akará  az  országren
des  szerkezetnek  statusaiba  való  bevitelét;  hanem  a'  rendek  gyűlése, 
mellyet  Martiusban  1815  hívott  öszve,  elvété  az  elejébeterjesztett  uj 
szerkezetet,  a'  réginek  helyreállítását  kívánván.  (L. WÍJRTKMBERG;)  Vég
re  egjezség  utján  még  is  felállíttatott  a'  szerkezet  Sept.  25.  1819 ,  a' 
kétkamarás  rendszer  vétetvén  alapjául.  5)  A'  b a d e n i  nagylierczeg
ség  már  Július  5.  1808  bizonyossá  tétetek  'uj  szerkezet  felől;  e'  helyett 
azonban  Nov.  20.  1808  csak  nj  igazgatási  organisatiót  kapott.  A'  her
czegség  rendjeinek  .egybegyűjtésére  csak  a'  bécsi  békegyülés  következé
sében  határzá  él  magát  Káro ly ,  a'  nagyherczeg  ,  Martiusban  1816. 
Végre  kiadá  az  uj  szerkezeti  oklevelet  /Yugustus  12én  1818,  melly 
idő  és  népképesti  okfejei  által  jelesen  különbözteti  meg  magát  6) 
A'  h e s s e n i  választó  fejedelemségben  az  1800  szerkezet  1813  vissza
állí t tatott  ugyan ,  de  a'  választó  fejedelem  az  1815ki  {Mart.  I  napján 
mégnyitott  országgyűlésre  nem  csak  a'  három  r e n d ,  a'  nemesség,  pap
ság  és  városok,  követeit,  hanem  a'  paraszt  rendjeit  is  meghit ta ,  ebből 
visszálkodás  eredt,  's  midőn  a1  gyűlés  az  uj  ronstitutio  ellen  kikelt  's  el
lene  mondott ,  tüstént  szétoszlatott.  Kzolta  rendek  nélkül  országolt 
a'  választó  fejedelem,  hanem  Jun.  29.  1821  mind  a'  statusministeriiimot, 
mirid  az  igazgatást  uj  rendbe  szedte ,  minekutána  pedig  a'  környülmények 
a?  dolgot  tovább  halasztani  nem  engedték,  eleget  teve  a'  nép  kívánságá
nak  ,  képviselői  rendszeren  alapuló  szerkezetet  adván  ki  1830.  7)  A' 
h e s s e ni  nagyherczegség  magától  a1  nagyherczegtől  kapott  Mart.  18. 
1802ben  két  kamarából  álló  országrendi  szerkezetet  (1 .  HKSSKN ). 
8)  A'Pyrmont ta l  egybekötött  w a l d e c k i  fejedelemség  Jan.  28.  1814  ka
pott  fejedelmétől  égy  szerkezeti  's  elrendelési  végzetet ,  de a.'  melly 
több  ellenmondásra  nyiijtott  okot ;  ennek  következésében  a'  fejedelem 
1810ki  Martiusban  Arolsenbe  hivá  a'  rendeket;  hol  az  1816ki  Apr.  19 
költ  országos  egyezség  a1  fejedelem  uj  's  igen  szabadlelkli  szerkezetét 
alapította  meg,  melly  szefént  á'  lakosok  egy  közönséges  gyűlésben  's 
a7  végrehajtás  végett  kiküldött  : deputatióbán  az  eddigi  nemes  jószágok 
birtokosai,  a'  városok  polgármesterei  's  a1  parasztrend  községeitől  ma
goktól  választatott  képviselők  által  repraesentáltatnak.  0)  A'  i t a s s a  ni 
herczegség,  még  az  18I4ki  Sept.  2kái  pátens  áltál  nyert  országrendes 
szerkezetet  két  kamarával ,  mellyeknek  csupán  másodikába  választatnak 
a1  tagok,  elsőjében  pedig  vagy  is  úgy  nevezett  uri  padon  holtig  való 
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ós  örökös  tagok  Ölnek,  ezzel  szoros  egybeköttetésben  volt  a'  Július  1. 
1810  kihirdettetett  uj  országigazgatási  organisatio.  Későbben  az  is  ren
deltetett  ,  hogy  a'  kö.vetek  kamarája  nyilvánosan  tartsa  üléseit.  Nov. 
5.  1815  elrendelé  két '  pátens  a'  rendek  választatását  's  a.'  nemes  j ó 
szágok  birtokosinak  öszvesen  6  egyes  voxot  adott  az  urak  padján,  ho
va  ók  saját  kebelekből  választanak  képviselő  követeket.  10)  S z á s z 
W e i m a r  Sept.  20.  1809  nyert  constitntiót,  midőn  még  a'  rajnai  szö
vetséghez  tartoznék.  Minekutána  a'  herczeg  a'  bécsi  békegyülés  ál tal 
nagyherczegi  méltóságra  emeltetet t ,  ttjra  organisalá  ez  Dec.  1.  1815 
statiisministeriumát;  Jan.  30.  181Ö  pedig  nagyherczegi  parancsot  adott 
k i ,  mellyben  a'  szerkezeti  oklevél  készítésére  tanácskozó  országrendes 
gyűlést  hirdete  's  annak  formál tassa  's  egybehivatása  módját  elhatárzá. 
Ezen  országgjülésén  az  országrendes  szerkezét  Maj.  5.  1810  köl t ,  's  a' 
német  szövetségtől  biztosított  alaptörvénye  által  közöá  képviselés  fogad
tatott  e l ,  két  kamarára  osztás  nélkül.  Ezen  képviselő  kamarába  tiztiz 
tagot  küld  minden  rend  (nemesjószágok  bir tokosai ,  polgárok  és  parasz
tok)  magok  köréből  választva,  's  egy  követet  a'  jenai  egyetem.  Így 
tehát  a'  tudósok,  mivészek,  kereskedők  és  fabrikások  nem  nyertek 
tulajdon  képviselést,  egyébiránt  az  uj  szerkezet  készítésekor  nagy  sza
badlelküséggel  vétetett  tekintetbe  minden,  a'  mi  legczélirányosb.  A1 

választás  egyáltalján  szabad,  's  a'  sajtó  szabadsága  feltétetlen  volt  benne 
kijelentve.  Hanem  az  1820ki  Deo.  17  megnyittatott  országgyűlésen  meg
tagadtaték  az  illések  nyilvánossága,  's megállapittaték  a1  status  tisztviselők
nek  a'  fenálló  törvények  szerént,  Ítélet és jus  nélkül,  elbocsáttatása.  Az  or
szággyűlési  tanácskozásokból csak  kivonatokat  lehet  sajtó  által  közre  bocsá
tani.  11)  A'  s  z  á s z  k o b  u r g i  herczeg  Aug.21.1817  ada  tartományának 
szerkezeti  oklevelet,  melly  szerént  a ' nemesség ,  városok 's  falusi  községek 
választott  követei  egy  gyűlésben  tanácskoznak  az  egész  tartomány  érdrkei 
felől;  az  országgyűlés  együtt  nem  létében  kiküldöttség  vigyáz  a1  szerkezet 
és  egyéb  törvények  teljesítésére.  Az  országrendes  szerkezet,  választási  és 
országgyűlési  r end ,  Dec.  15.  1820  költ  mahifestumok  által  határozta t 
ván  el,  az  első  országgyűlés  1821  tartatott .  12)  A'  s z  á sz   h i l d b  ur g
íi  a u se  ni  herczeg  megvizsgáltata  a'  rendekkel  egy  uj  szerkezeti  javala
t o t ,  melly  Jan.  7.  1808  elfogadtatván,  mint  országos  alaptörvény  kihir
dettetett  's  a'  német  szövetség  biztosítása  (garantia)  alá  helyeztetett . 
A'  nemes  jószágbirtokosak,  városok,  kerületek  's  egyházi  rend  válasz
tott  követeiből  álló  országgyűlés  egy  kiküldöttség  által  szakadatlan  re
praesentaltatik.  13)  A '  s c h w a r z b ü r g  r u d  o l s  t a  d  t i  fejedelemség 
országrendes  szerkezete  Jan.  8.  1816  szedetek  újra  rendbe ,  's  azolta  a' 
nemes  jószágbirtokosak,  városok  's  földbirtokosak  választják  a1  t a r to
mány  képviselőjit;  a'  szerkezet  Apr.  21.  1821  elfogadtatott  törvényesen, 
's  mindjárt  akkor  országrendi  kiküldöttség  is  rendeltetett.  14)  A'  l i p 
p e  s c h a u m b u r g i  fejedelemségnek  1815  Jan.  15  költ  végzés  adott  uj, 
iriőképesti  orsz;igrendi  szerkezetet,  melly  szerént  az  országgyűlés  nemes
jószágok  birtokosaiból  's  városok  és  kerületi  alattvalók  választatott  kö
veteiből  áll.  15)  A1  l i p p  e  d e t m o l  di  fejedelemség  is  nyert  Jun.  8.1819 
egy  választási  formán  alapuló  's  minden  tekintetben  jeles  ors:.ágrendes 
szerkezetet,  mellyet  az  országíó  gyámanya ,  Paulina  herczegasszony, 
maga  készített ,  de  a1  mellynek  a'  nemesség  és  várósok  régi  országos 
rendjei,  ugy  szinte  a'  schaumbürgi  h e r c z e g ,  mint  véirokon,  ellene  mon
dottak.  16)  ,V b r  a u n  s c h \v e i gw o l f e n b ü t t e l i  herczegségbe a' rendek 
által  1820  Jan.  19  aláirt  uj  országgyűlési  rand  hozatott  be,  melly  szerént 
a'  rendek  gyűlése  két  osztályból  áll.  Az  elsőben  6  főpap  !s  a'  78  nemes
jószág birtokosai  jelennek  meg;  a7  másodikban  a'  többi  országgyűlésre  al
kalmas  6  főpap,  19  városi  követ  's  29  küldöttjük  a 'szolgálattól  ment  föld
birtokosaknak.  Hanem a1 városfkövetek  közt  az  első  polgármesternek  hiva
talánál  fogva  van  helye.  Egy  egészet  tesz  a'  két  osztály  's  az  egész 
tartomány  képét  viseli.  Az  adó  rendelésére  nézve  erőben  hagyatott  a1 
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regi  szerkezet.  17  F r a n k f u r t  szabadvárosának,  melly  még  hajdani 
urá tó l ,  a'  piimasherczegtől  ,  szabadlelkü  orgauisatiót  kapott  Dctob.  10. 
] 8 0 ö ,  már  Július  19.  1814  ajánlott  statusminister  báró  Stein  constitutioi 
javala tot ;  hanem  a1  senatus  1810  csak  egészítő  actát  készített  a1  vár*os 
régi  szerkezetéhez,  mellyet  a'  polgárok  ugyan  azon  e'vi  Jul.  18.  voxok 
többségével  fogadtak  el.  E'  szerént  a'  patrícius  nemzetségek  hajdani  ju
sai  megszűntek,  's  az  egész  polgárság  képét  a'  törvényhozó  test  viseli. 
17.  18.  19)  A '  három  Hansaváros ,  H a m b u r g ,  L ü b e c k  és  B r é m a , 
1814  ismét  visszaállította  régi  szabad  szerkezeté t ,  roellyét  Villeis  Ch. 
^Constitutions des trois villes librit   unse/tliquef'  (Leipzig,  1814)  czi
mtt  munkájában  közlött.  20)  A'  s  z  ás  zm  ei  n  i n g e n  i  berezeg  1824 
Sept.  4kén  állita  fel  szerkezetet ,  melly  a'  nemes  jószágbirtokosak,  pol
gárok  's  parasztok  rendjéből  választandó  21  követlel  tanácskoztat  a'  tar
tomány  érdekei  felöl. 

/ / .  A'  s c h w e i z i  szövetség,  mellyet  a '  franczia  directoriu.nl  1799 
helvetiai  köztársasággá  változtatott ,  democratiai  kormányformával,  's 
mellynek  azután  Napóleon  Febr.  13kán  1803  a'  mediatioacta  által  ó  és 
nj  elemekből  alkotott  uj  szövetségi  szerkezetet  adott ,  újra  öszveállott  a
zon  szövetségi  egyezség  erejénél  fogva,  melly  Zürichben  Sept.  8.  1814 
köt te te t t .  A' 19 canton  szövetségébe  ez  úttal  három  nj,  nevezetesein  Wal 
l i s ,  Genf  és  Neufchatel,  vétetett  fel.  Régi  elemekből  's  a'  mediatioacta 
okfejeiből  kifejlődött  saját  képviselői  szerkezete  van  minden  eantonnak; 
egynéhányban  az  aristocratiai ,  másokban  a'  democratiai  okfő  uralkodó; 
de  tiszta  aristocratiai  már  most  egy  sincs.  Néhányan  ellenben  tiszta  de
mocratiaiak ,  mint  WAr.r.is,  GRAUBÜNDEV,  ZUO,  'sat.  (1.  ezen  czikkelye
ket) .  N e u f e h a  t e l n e k  P e ' ' g  aristocratiai  democratiai  monarchiái 
szerkezetet  ada  fejedelme,  a1  burkus  k i r á ly ,  Jun.  18  's  Dec.  26.  1814, 
országreiides  képviseléssel  párosítva. 

I .  Támadtak  végre  A m e r i k á b a n  is  képviselői  szerkezetek  a 'P la 
ta  melléki  tartományok  egyesülete ,  Chi le ,  Colombia,  mexicoi  egyesü
l e t ,  Guatemala,  Bolívia  és  Peru  democratiai  szabad  köztársaságokban, 
's  a'  BRASIMAI  (1.  e.)  császárságban.  Ezeknek  legnagyobb  részént  az 
éjszakamerikai  szerkezet  szolgált  mustrául.  Paraguai  constitutio  nélkül 
igazgattatik.  A1  h a i t i i  királyság  1811  nyert  szerkezeti  oklevelet.  A' 
haitii  köztársaság  Jan.  27.  1807  költ  democratiai  szerkezete  megujitta
tot t  1816,  's  minekutána  a'  királyság  1820,  a'  hajdani  spanyol  St.Do
mingo  pedig  1822  hozzá  kapcsoltattak  volna  a'  köztársasághoz,  kiter
jesztetek  az  egész  szigetre.  E'  szerkezet  szerént  a'  törvényhozó  hata
lom  gyakorlása—valamint  az  éjszakamerikai  egyesült  statusokban —  kép
viselői  kamarára  's  senatusra  van  bizva,  a'  végrehajtó  pedig  egy  elölü
l ő r e ,  kit  a'  polgárok  szabadon  választanak.  Csak  Indusok,  Afrikaiak, 
Mulattok  és  Mestizek  lehetnek  polgári  e'  szabad  köztársaságnak.  Fe
jérek  nem  bírhatnak  polgárjtissal. 

K.  Legújabb  jelenet  a'  képviselői  szerkezetek  körében  az  az  ideigle
ni  consti tutio,  mellyet  a'  Görögök  nemzeti  gyűlése  1822—  a'  függet
lenség  első  évében  Jan.  I  (13) — hirdettetett  ki  Epidaurosban. E'  szerént 
két  testből  áll  az  országlás,  választott  követek  törvényhozó  senatusából 
5s  a'  végrehajtó  tanácsból. 

Azon  statusok  előszámlálása  után,  mellyek  részént  képviselői,  részént 
időképesti  értelemben  vett  országrendes  szerkezetet ,  azaz  ,  ollyant  nyer
t ek ,  mellyben  a1  képviselés  valódi  's  szabad  a'  részvétel  az  ország  és 
nép  közös  érdemeinek  előmozdításában,  —  szükség  még  azokat  a'  statu
sok  is  említeni,  mellyek  IV.  minden  szerkezeti  törvény  nélkül  sem  nem 
képviselői,  sem  nem  országrendes  formák  alatt  kormányaztatnak.  Ide  tar
toznak  :  1)  Piemont ,  Sabaudia  és  Nizza;  2)  Toscana ,  Parma  és  Mo
dena;  3)  a'  két  Sicilia;  4)  az  egyházi  fejedelemség;  5)  Poroszország, 
kivévén  Neufchatelt;  de  már  ígért  egy  királyi  végzet  Maj.  22.  kén  1815 
képviselői  szerkezetet  az  egész  monarchiának,  's  valóban  behozattak  a' 
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tartomány  rémiek  ,  mellyeknek  tanácsoló  s/.avok  van  's  befolyások  az 
adó  felosztásába,  ti)  A'  hessenhomburgi  landgrófság.  7)  Az  authalti  her
czegseg.  Nyert  ugyan  az  anhalt  kötheni  herczegseg  fejedelmétől  Dec. 
28.  1810  constitutiót,  melly  —  valamint  a1  reáépi te t t  elrendelése  a' 
kormánynak  —  az  akkori  franczia  birodalom  intézetei  példájára  volt  ké
szítve  ;  hanem  Oct.  24.  1812  mind  kettőt  felfiiggeszté  a'  következett  her
czeg  gyámatyja.  Azolta  mind  Köthenben,  mind  a1  két  más  Anthalt  her
czegségben  a'  régi  közös  országrendes  szerkezet  's  az  ettől  függő  hi
tel  's  adósságrend  all  fen  ,  a1  berezegi  ház  mindenkori  seniora  főkor
mánya  a la t t ,  de  tulajdonképi  országgyűlés  már  1008  olta  nem  tartatott . 
Követségi  's  országos  számvevő  gyűlést  mindég  lmi  öszve  a'  seniör,  mi
kor  a'  szükség  megkívánja.  8)  A'  Hohenzollern  Hechingen  és  Sigmarin
gen  fejedelemségek.  <J)  A'  Schwarzburg  Sondershausen  fejedelemség.  10) 
Az  oldcnbnrgi  herczegseg.  11)  A'  holsteini  herczegseg.  A'  két  utolsóban 
épen  most  vau  munkában  egy  országrendes  szerkezet  készitése.  12)  A' 
dán  királyság,  hol  a'  régi  országrendes  szerkezet  1600  töröltetett  el.  13) 
Az  orosz  birodalom. 

Az  egyes  szerkezetek  's  országgyűlések  különbféle  formájírói  1.  R te N
D E K  OYÜr.KSK,  's  udvari  tanácsnok  Fölitz  e ' m u n k á j á t : „Die Consii
lulionen der enrupneisvhen Slaaten"  (históriai  bevezetéssel,  Leipzig  1817 
— 2 3 ,  4  rész)  Pölitz „Slaatswisseitsc/taflen"  czimlt  munkája  4dik  ré
szével  együt t ,  mell} ékben  a'  constitntionalis  formák  megjelenése  történe
tilej;  terjesztetik  elő.  Politicai  tekintetben  Ancillnn  méltánylotta  e'  tár
gyat  : leíer den Gefsl der Slaalsverfassungen und desten Einfltiís auf 
die (lesi:lzgehii»gíi  (Berlin  1825). 

C O S S T I T U T I Ó K  (apostoli) ,  azon  részt  teszik  az  egyházi  törvény 
könyvben  ,  mellyet  némellyek  I.  Kelemen  Pápától  egybegyűjtött  's  az 
apostoloktól  szármnzott  törvényszabásoknak  állitnak.  És  jóllehet  több 
szintaz  apostoli  időktől  divatba  hozott  szokásokat  's  rendeléseket  fog
lal  magában  ezen  gyűjtemény;  még  sem  lehet  azt  akar  az  apostolok
n a k ,  akar  1.  Kelemen  pápának  sajátul  tulajdonítani;  mert  egyéb
iránt  Sz.  Jeromos  s  Kusebius,  kik  az  apostolok,  régibb  sz..  atyák  's  irók 
munkájit  szorgosan  öszvegyüjtögették,  erről  is  emlitést  tenni  el  nem 
mulasztottak  volna.  Némellyek  vélekedése  szerént  ezen  (apostoli) 
constitutiók  N.  Constantin  csász.  a l a t t ,  de  még  az  Iső  nincaeai  conci
lium  előtt  309  és  325  észt.  közöt t ,  mások  szerént  pedig  szinte  későb
ben  szedettek  öszve  és  8  könyvre  's  több  fejezetekre  osztva  a'  tör
vénybe  iktattak.  A'  régiség  még  is  tekintetet  szerze  ezeknek. Sz. 

C O  N  S  T  I  T  II  T  I  O  N  I  S  T Á  K,  1.  Ü N I O E M T U S . 
C o N s u r ,  1)  A'  romai  's  2)  a'  franczia  köztársaságban  a'  status 

legfőbb  tisztviselője  czime  ;  3)  az  uj  európai  statusokban  bizonyos  tiszt
viselők  czime.  Kiűzetvén  Romából  a'  k i rá lyok ,  k é t ,  minden  évben  njra 
választandó  constll,  azaz,  tanácsadó,  tanácsló,  állittaték  a'  köztársasá
got  igazgató  senatus  elejébe.  Hogy  valaki  választatható  volt  legyen,  Ro
mában  kellett  jelen  lennie  's  meghaladnia  élte  43ik  évét.  üz  utóbbi 
rendszabástól  csak  három  ízben  tért  el  a"  köztársaság.  A'  consulok  ha
talma  a1  nép  akaratja  szerént  következő  pontokra  terjedett.  Ok  rendel
tek  senatus  és  népgyüléseket ,  ők  ültek  ezekben  elől  's  ők  teljesítek 
ezeknek  végzeteit;  mert  a'  nép  kivitta  magának  a'  törvényadó  hatalmat, 
's  csak  a1  végrehajtó  maradt  a'  senatusnál.  Hadban  ők  vezérlék  a'  sere
ge t ,  gondoskodának  ennek  szükségeiről  's  kinevezek  az  alvezérekét.  Ha 
veszélyben  forgott  a'  s t a t u s ,  korlátlan  volt  hatalmok  ;  akkor  határtalan 
hatalommal  ruházhatnának  fel  egyes  tisztviselőket  a1  né lkül ,  hogy  a ' n é 
pet  megkérdezni  tartoztattak  volna.  Kihallgatták  az  idegen  nemzetek  kö
vete i t ,  áltvevék  a?  statushoz  intézett  leveleket,  hadat  izenének  ,  felügyel
tek  a'  status  pénztárára,  a'  tartományokra  's  a'  praetori  hivatal  felállít
tatása  előtt  az  egész  törvénykezésre.  Az  igazgatás  's  előlülésben  hóna
ponként  sőt  néha  naponként  felválta egymást  a'  két  songul.  Rólok  nevez
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tettek  a'  törvények  's  az  esztendő,  (mellynél  fogva  a'  status  analisai 
consularis  évkönyveknek Qfasli consulares)  hivattak  ;  hivatali  munká
lódásaik  közben  pompás  széken Qaella curulis~)  ü l tek,  kezekben  királyi 
pálcza  helyett  elefántcsont  vezéri  pálczát (scipio eóurneus)  tartva,  s 
bársony  prémii  tógába (tóga yraetextii)  ö l tözve ,  inelly  a'  császárok 
alat t  hímzett  tokává  változtatott ,  's  tizenkét  lictor  kíséretében  járkál
tak  ,  kik  a'  KAictcseket  (1.  e.)  vivék  elüttök.  Ezen  vesszőkölésekben 
hajdan  fejszék  is  vol tak,  jeléül  az  élet  és  halálon  való  hatalomnak,  de 
azok  Valerius  Publicola  ideje  olta  kivétettek  belölök,  midőn  a'  cunsulok 
a'  várdsban  jelentek  m e g ,  csak  Komán  kivül  tétettek  ismét  vissza.  Igy 
királyi  hatalmok  's  királyi  tekintetek  volt  á1'  consuloknak,  királyi  név 
nélkül.  Hivatalba  léptekor  innepélyes  üdvözlésekre  mentek  házaikba  Ko
ma  senatusa  's  nagyai ;  ők  pedig  azután.a1  senatus  kíséretében  innepélyes 
áldozatot  nyujtottak  fel  a'  Capitoliumban.  Az  esztendő  végével  ollj'  es
kü  mellett  tevék  le  hivatalokat,  hogy  ők  azt  a'  törvény  szerént  viselték. 
A'  volt  consul  ezen  idő  után  consularis  nevet  vőn  fel,  !s  mint  illyen  el
sőséggel  biit  a'  többi  senatorok  felett  ,  kik  még  nem  viselték  ezen  méltó
ságot.  Elsőségeik  k ö z é t a r t o z o t t ,  hogy  a1  romai'tartományokba  helytar
tóknak  küldet tek ,  a'  holott  proconsul  volt  a1  czimek.  Midőn  Koma kor
mányformája  AügustuS  Caesar  után  ismét  egyfejdelmivé  változtattatott, 
méghagyattak  ugyan  a'  régi  méltóságok,  hogy  a'  népet  elejénte  ámitsa 
a1  köztársaság  szine;  hanem  tekintetek  's  hatalmok  egyre  alább  szálf, 
's  végre  annyira  iizé  csufolódását  egy  szemtelen  Caesar,  hogy  lovát  lie
vezé  consulnak.  Koma  első  consulai  a'  vs.  é.  244.  évében  Junius  Bruttis 
és  Tarquinius  CoIIatinus  voltak,  ntolsóji  pedig  Justinian  császár  alatt , 
Kr.  sz.  u .  541ben.  F r a n c  z i a o r  s z a g b a n  a '  köztársaság  VIII.  évé
ben  Brumaire  18kán  (Nov.  9.  1799)  kiütött  revolutio  eltörlé  a'  directo
rialis  orszaglást  (a1  harmadik  const i tut iot) ,  's  egy  a'  törvényhozó  test
től  kineveztetett  consularis  biztosság  (Bonapar te ,  Siéyes  és  Koger  Du
cos)  negyedik  constitutiot  kész i té ,  melly  már  Dec.  15  kihirdettetett,  ;s 
melly  által  Francziaország  consularis  igazgatásalatti  köztársasággá  téte
tet t .  Három  választott  consul  (Bonapar te ,  Cambacérés,  Lebrun ,  mind
egyik  500,000  frank  esztendei  fizetéssel)  vévé  ált  tiz  évre  a1  végrehajtó 
'a  majdnem  korlátlan  hatalmat;  a'  törvényhozó  a'  tribunatnál  's  törvény
hozó  gyűlésnél  maradt ,  's  ezenkivül  ugy  nevezett  fentartó  senatus  is 
állí t tatott  fel.  Bonaparte  azonban  már  Aug.  2.  1802  első  consulnak  vá
lasztatott  holta  napjáig,  's  ez  által  a'  franczia  status  szerkezete,  misé
gére  nézve  njra  tökéletesen  egyfejdelmi  lett.  Jus  adatott  neki  ,  felvál
tóját  kinevezni,  a'  két  más  consult  a jánlani ,  a'  senatorokat,  statusta
nácsnokokat  's  a'  népgyűlések  előlülőjit  kinevezni,  azokat  öszvehini, 
Üléseik  tartását  meghatározni,  a ' törvényhozó  testet  tetszése  szerént  egy
behini  's  elbocsátni.  Önkénye  alá  vettetének  minden  büntető  's  polgári 
törvényszékek  ,  neki  adatott  a'  kegyelmezés  jusa  ,  a'  tribunat  tagjainak 
száma  pedig  felényire  szálittatott.  O  iga/.gatá  a'  status  bevételét  's  kia
dásá t ,  gondoskodék  belső  bátorságról  's  külső  védelemről,  parancsa alat t 
álla  a1  hadi  e r ő ,  ő  vitt  minden  egybeköttetést  a'  külfölddel,  ő  erősite 
meg  minden  egyezés t ,  's  ha  a'  statust  veszély  látszék  fenyegetni,  hatal
mában  álla  még  a'  constitutio  felfüggesztése  is.  Így  kapcsolt  öszve  az  el
ső  consul  királyi  hatalmat  's  királyi  tekintetet,  's  hogy  ezt  annyival  in  . 
kább  fentarthassa,  civillistája  hat  millió  frankra  emeltetek,  's  Aug.  15. 
1802  mint  az első  consul  születése  napján  St.  Cloudban  consularis  udvar  is 
állittaték  fe l ,  a'  hol  a'  hajdani  udvari  kinszerités  újra  bevétetett.  Ezen 
köztársaságban  az  első  consulok  egyszersmind  utolsók  is  voltak  ,  az  egyik 
császár  l őn ,  társai  pedig  herczegek, 

A'  keresztes  háborúk  ideje  olta  különbféle  statusokban  találni  con
' s u l o k a t ,  mint  felsőséget  a'  tengeri  és  kereskedési  ügyek  elhatározása, 
védése  vagy  verificatiójára.  Az  olasz  statusok  használták  főképen  a'  ke
resztes  háborúkat  á r r a ,  liogy  az  asiai  fejedelmektől  just  nyerjenek, 
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azoknak  statusaiba  illy  védelmezőket  nevezni  saját  nemzetekbeli  kereske
dők  számára,  melly  példát  más  európai  statusok  is  követték  Levante  é s . 
Afrika  azon  helyeire  nézve ,  hová  alattvalójik  kereskedést  űz tek ,  sőt  a' 
15  és  16  század  olta  még  egymás  között  i s ,  annyira  hogy  a'  kereskedé
si  consulok  száma  Európán  kívül  's  belől  már  most  felette  tetemes.  A' 
consulküldés  jusa  felségi  jusnak  tekintetik;  de  csak  oda  küldethetnek  con
sulok,  hova  egyezés  vagy  régi  szokás  arra  just  ad.  Az  a'  kötelessége 
minden  consulnak,  hogy  nemzete  kereskedőjit  's  hajósit  védelmezze  's 
oltalmazza,  a 'kereskedési  egyezségek  megtartására  ügyeljen  's  fejdelme 
alattvalóji  kereskedésének  consulsága  helyén  való  állapotjárói  's  javáról 
udvarát  tudósítsa.  Az  elsőségi  jusokra  nézve  különböznek  az  afrikai  's 
levantei  consulok  az  európaiaktól.  Amazok,  kik  mint  követek  tekintet
nek ,  tökéletes  polgári  törvényhatósággal  bírnak  fejdelmeik  alattvalójira 
nézve,  gyakran  még  külföldiek  vadjaihan  i s ;  ezek  ellenben  csak  korlátok 
közé  szorítva  ügyelnek  fejedelmeik  alattvalójira,  "s  ezekre  is  csak  egy
más  közti  kereskedési  ügyeikben  ,  's  még  i t t  is  nagyobbrészént  csak 
választott  birák,  és  noha  ministei éknek  kell  őket  tekinteni  (a'  mit  azon
ban  egynémellyek  nem  akarnak  elfogadni),  mindazáltal  még  a'  legutolsó 
osztálybeli  követekkel  sem  állnak  egyenlő  rangban  ,  nem  lévén  creditivá
jok  ,  hanem  csak  megbízó  levelek  ,  mellyet  azon  s ta tusnak,  a'  hol  tartóz
kodnak  ,  még  elébb  meg  kell  erősítenie.  Ennél  fogva  nem  bírnak  a'  kö
vetek  elsőségeivel,  nem  mentek  a'  törvényhatóságtól  's  adózástól ,  nem 
tarthatnak  követségi  isteni  t iszteletet ,  'sat.  Rendszerént  alája  vannak 
vettetve  azon  hely  törvényhatóságának  ,  a'  hol  mint  consulok  tartózkod
nak.  G e n e r a l c o n s u l  a z ,  a '  ki  több  helyre  van  kinevezve,  vagy  a ' 
ki  alatt  több  consul  van.  Néha  alconsul  is  adatik  a'  consul  mellé. 

C o N s  u i. T A,  statusconsulta,  azaz,  statustanács,  egy  tulajdon  ága  volt 
az  olasz  köztársaság  utóbb  olasz  királyság  statuskormányának.  A'  consul
ta  nyolez  személyből  állt  's  leginkább  a'  külső  ügyekről  's  diplomaticai 
egyezésekről  tartozott  gondoskodni. 

C o N s u r, T A T i o,  rendszerént  több  orvosok  egyesületét  jelenti  a'  be
tegágyaknál ,  az  egyes  öszvejövetelek  réndszerént  conferentiának  vagy 
consiliiim  medicumoknak  nevetetnek,  az  újonnan  odahitt  orvos  pedig 
consiliariusnak  mondatik.  A'  consultatiók  haszna  a'  betegre  nézve  a'  leg
több  esetekben  problematicus,  mert  ha  a'  rendes  orvos  a'  jobbakhoz  tar
tozik,  akkor  az  újonnan  odahitt  felesleg  való.  ha  a'  rendes  orvos  nézeté
vel  megegyez,  ha  pedig  mind  ketten  ellenkező  érteimiiek,  akkor  igen 
gyakran  háború  áll  e lő ,  melly  a'  beteg  költségén  vitetik.  Azonkiviil  igen 
gyakran  megzavartatik  a'  consultatiók  által  a'  gyógyítás  planumának  egy
sége  és  öszvefüggése.  —• Némelly egyes esetekben, p. o. az igen vesze
delmes, igen öszvetett és sokáigtartó nyavalyákban van még is a' consul
tatióknak hasznok. Az igen veszedelmes nyavalyákban az által a' beteg 
és orvos lelke megnyugosztaltatik; az igen öszvetett és öszvebonyolt 
nyavalyákban a' környülállások ismételt és mindenoldali megvizsgálása 
az ítéletet megigazítja; végre a1 sokáigtartó nyavalyákban sokszor az 
által a1 betegnek jóltévő reménysége a' gyógyuláshoz 's bizodalma a' 
mivés/.séghez újonnan felébresztetik, ha hozzá más orvos hivatik. — Ha 
azonban a1 consultatióknak valami hasznát akarjuk látni, igen sok orvost 
nem kell tanácsba hini; olly orvosokat kell igyekezni öszvehini, kik egy
máshoz jó indulattal vannak 's a' főtételekben megegyeznek, a' tanács
kozásoknak a' betegágynál olly nyelven kell tartatniok , mellyet a' be
teg nem ért, vagy pedig más szobában, 's különösen a' nyavalyás állapot 
megítélésével foglalatoskodniuk. A. B. P. 

C O N T A O I U M , I . R A G A D Ó N Y A V A L Y Á K . 
C O N T A R I N I , velenczei nemes nemzetség. D o m e n i c o C o n t a r i 

ni velenczei dogé volt 1043—71. Az aquilejai pairiarcha által felégetett 
Grado városát felépítette 's a1 pártot ütött Zára várost meghódoltatta.— 
J a c o p o C. dogé 1275—80. Kormánya alat t kinszeriték a1 Velenczések 



354  CONTAT  CONTE 

Ancona  városát  ar,  adriai  tengeren  való  uraságoknak  megesmerésére.  — 
A n d r e a  C.  dogé  13(57—82.  A'  Genuaiak  Doria  Pietro  alatt  J379  el
foglaltak  Chiozzát ,  sőt  magát  Velenczét  is  fenyegették;  C.  1380  ismét 
visszavette  tolók  e'  várost  's  a'  köztársaságot  megszahaditá  az  ellenség
től.  —  F r a n c e s c o  C.  dogé  1623—25.  Austria  elfoglalá  IVIailandot  és 
Waadtlandot  's  hatalma  alá  iparkodott  hajtani  Graubiindent  i s ,  hogy  igy 
"YVaathindon  keresztül  a'  spanyol  király  olasz  birodalmai  és  a1  császár 
német  tartományai  közt  egybeköttetés  állíttassak  fel.  Velencze  XIII. 
Lajos  franczia  k i rá l lya l ,  a7  savoyi  herczeggel  's  a'  helvetiai  protestáns 
cantonokkal  segítségekre  sietett  a1  Graiibündenieknek.  Waatlaod  1624. 
ismét  visszavétetett.  —  C a r l o  C.  dogé  1655—56.  Lazaro  Mocenigo  ,  a' 
köztársaság  admirala,  Junius  elején  1655,  fényes  tengeri  ütközetet  nyert 
a1  Törökök  ellen  a'  Dardanellák  alatt .  —  D o m e n i c o ,  dogé  1659—74. 
Kandia  s/.igete  miatt  5  esztendeig  bábornskodott  Velencze  a'  Törökök
kel.  Háom  évi  példátlan  megátalkodott  ostromlás  és  védelmezés  után  ál
taladá  Francesco  Morosini  Kandiát  Sept.  26án  1667,  mire  béke  követke
zett  —  F r a n c e s c o  C.  1460  Paduában  philosophiát  tanított ,  11. Pitis
hoz  mint  követ  ment,  a'  velenczei  hadakat  vezette  a1  Florenczick  ellen, 
kik  a'  Sienaiakat  megtámadták,  's  leírta  a'  hábnru  történeteit.  —  A  m
b r o s i o  C.  (1477—83.)  mint  a'  köztársaság  követe ,  Usun  Kassán  persa 
királyhoz  küldetett.  Ezen  érdeklő  utazásnak  leírása  olaszul  legelőször 
1481  jelent  meg  Velenczében.  —  G a s p a r o  C.  mint  V.  Károlynál  ve
lenczei  követ,  a'  császár  's  a'  köztársaság  közt  állandó  békét  eszköz
lött.  1527  mint  követ  Komába;  onnan  Ferrarába  m e n t ,  hogy  VII.  Cle
mensnek  ,  kit  V.  Károly  a'  St.  Angelo  erősségben  fogva  tartott ,  szabad
ságot  nyerjen  ,  ezt  végre  hajtván  ,  követ  lett  a'  pápánál  ,  's  visszatérte 
után  Velenczében  senator.  III.  Pál  1535  cardinalkalapot  ada  neki. 
1541  mint  papai  követ  a'  regensburgt  gyűlés  tanácskozásaiban  részt 
ve t t ;  hol  igen  mérsékletesen  viselte  magát.  Azon  alkalommal,  midőn 
a1  püspökök  a'  Protestánsok  által  felállított  22  czikkelyt  félre  vetették, 
ezeket  magához  hivatta  's  i n t e t t e ,  hogy  fényűzés  ,  haszonlesés  és 
nagyravágyás  által  ne  adjanak  több  bosszúságra  okot  a'  népeknek,  ha
nem  inkább  egyházi  megyéjiket  lá togassák,  oskolákat  ál l í tsanak,  a' 
szegényeket  gyámolitsák  !s  az  egyházi  javakat  érdem  szerént ,  nem 
pedig  más  tekintetekből  osztogassák.  Visszatérte  után  mint  pápai  követ 
Bolognába  küldetett  's  ott  megholt  1542.  —  G i o v a n n i  C,  született 
Velenczében  1549,  megholt  1605.  Korának  egyik  leghíresebb  képirója, 
Titian  módja  szerént  dolgozott,  különösön  kitűnt  a'  padiatok  festéséhen, 
mint  ezt  a'  „Fe l t ámadás"  S.  Francesco  di  Paolo  templomában  Velen
czében  bizonyítja.  —  V i n c e n z o  C.  szül.,  Velenczében  1577,  megholt 
1617,  olly  nagyhírű  tudós ,  hogy  a'  paduai  magistratus,  csak  hogy  az 
ottani  egyetemnél  megtarthassa,  a'  görög  és  latán  ékesszólásnak  rend
kívüli  tanitószéket  állított  a'  26  esztendős  C.  számára.  Itt  tanított 
1614ig.  —  S i m o n é  C,  szül.  Velenczében  1563,  megholt  1633,  költő 
és  st.  marcoi  ügyvéd.  Velenczei  kiivet  volt  a'  savoyi  hérczegnél,  II. 
Filep  spanyol  k i rá lynál ,  III.  Mohammednél  Konstantinápolyban,  V.  Pá l 
pipánál  ,  II.  Ferdinánd  császárnál  's  azután  st.  marcoi  procurator  let t . 
Még  ekkor  is  tett  egy  utat  Konstantinápolyba  a'  senatiis  dolgaiban.  Mi
dőn  1630  döghalál  pus/.titná  Velenczét,  nem  akara  eltávozni  a1  város
ból  ,  hogy  az  illy  veszélynél  szükséges  rendet  fenfarthassa. J. 

C O N T A T ,  1 .  F R A N C Z I A  S Z I N M I V É S Z S É G  é s  P Á R I S I  J Á 

l Í K S Z U i , 
C O N T K  (Jakabb  Miklós),  mivész.  mecHanicus  és  chemicus,  szili. 

St.  Ceneryben  Sees  vidékén  Aug.  14.  1755,  megh.  Dec.  6.  1805,  legin
kább  mechanicával 'a  festéssel  foglalatoskodott.  Jó  szerencsével  festett 
már  18  esztendős  korában  a'  nélkül,  hogy  e'  miatt  a'  physicai  és  mecha
nicai  tudományokban  hátra  maradott  volna.  Egy  tőle  feltalált  hydrauli
cai  eróiniv  modellje  (miistrahasoiiniása)  megnyerte  a'  tudományok  aca
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demiájának  tetszését.  Ezután  Parisban  telepedett  meg.  A'  physicához 
való  nagy  hajlandósága  vitte  a r r a ,  hogy  (1793)  a'  dologhoz  értő  töb
bek  társaságában  a'  víznek  vas  által  történendő  feloldozását  nagyban 
p róbá lná ,  holott  ez  azelőtt  csak  puskacsövekben  történt.  Tanácsadásai, 
fáradhatatlan  éjnappali  erőlködései  sokat  segítettek  a'  dolog  jó  kimene
telén.  A'  kormányszék  parancsára  Meudonban  ismételnie  kellet  ama' 
p róbáka t ,  mellyek  szerencsés  kimenetele  ada  okott  azon  gondolatra, 
hogy  a1  köztársaságot  levegőgolyók  által  kellene  védelmezni,  ü  leve 
a1  levegőben    hajókázási  (aerostaticum)  intézet  igazgatója,  's  ezután  a1 

hadi  seregnél  a'  levegőbajósoknak  kormányozója.  Ekkor  talált  fel 
egy  felséges  író  's  rajzoló  cerusanemet ,  's  ezeknek  készítésére  nagy 
kezmivet  áll í tott ,  melly  mai  napig  is  ellátja  még  egész  Francziaorszá
got.  Későbben  több  tudósokkal  az  egj iptomi  expeditióhoz  vala  fmeg
hiva.  Itt  az  alexandriai  kikötőnek  nagy  töltésén  két  nap  alatt  go
lyók  tiizesitésére  kemenczéket  állított  fel  ,  mi  által  az  angol  hajókat, 
mellyek  rá rohanás  által  elvehettek  volna  a1  várost,  illendő  távolságban 
tartotta.  Azután  felállította  Cairóban  a'  hadsereg  számára  való  fegy
verek  'sat.  készítésére  szügséges  műhelyeket ,  ngy  szinte  szélmalmokat, 
a1  cairoi  pénzverésre,  napkeleti  könyvnyomtatásra,  puskapor  's  különb
féle  öntésekre  szügséges  erőmiveket.  Aczél  's  k a r d ,  viaszos  (fiinaj
szos)  vászon,  vastag  papiros  'sat .  készült  miihelyeiben.  Tökéletesité  a' 
kenyérsütést ,  előteremte  a'  szükséges  szereket  az  ispotályok,  mathema
ticai  műszereket  a'  földmérők,  üvegeket  a'  csillagviszgálók,  nagyító 
üvegeket  (Loupen)  a1  természetvizsgálók,  cerusákat  a'  rajzolók  szá
m á r a ,  egyszóval  mindent,  a'  mi  szükséges  illyen  tartományban  illyen 
egy  plánum  kivitelére.  Nem  sokára  telegraphot  is  á l l í to t t ,  noha  ennek 
felállítása  ezen  forró  égaljban  végtelen  akadályokkal  történt. A****. 

C O N T E M P L I T I O , az a1 belső, lelki szemlélet vagy vizsgálat, mclly
nél  fogva"a1  lélek  minden  külső  benyomatoktól  elvonva  a'  belsőben  fel
tűnő  képekkel  és  megfogásokkal  foglalatoskodik.  Kivaltképen  pedig  így 
neveztetik  ez  az  állapot  akkor ,  mikor  t a r t ó s ,  és  igy  midőn  az  ember 
a '  maga  belsejének  jelenetei  körül  soká  m u l a t  és  mintegy  önmagá
ba  sül lyed;  továbbá  midőn  az  é r z é k f e l e t t i  világ  t á r g y a i ,  vagy  a1 

testi  világnak  a'  lelkihez  való  viszonya  és  annak  ebben  való  elmerülése 
a z ,  a1  mit  a'  lélek  illyformán  képzel  és  szemlél.  Ez  a'  szemlélődés  sok
szor  tulajdonképi  vallásos  dolognak  is  tartatik  's  kivált  annak  tar tatot t 
a'  napkelti  népeknél.  Az  ők  climájaban  és  phüosophiájokban  van  a'  szem
lélődő  élet  csirája,  és  tőlök  vitetett  az  által  a1  3d.  század,  i s ,  a'  Gnosti
cusok  és  UjPlatonicusok  ideájival  (a '  testi  világ  felett  való  felemelke
désről)  meggazdagitatva,  a1  keresztény  vallásba,  mig  végre  a'  szerzetes 
élet  által  megtestesittetett.  Ellenben  egy  világi  gondolkozású  időkor
ban  az  elmének  magába  való  elmei üléséről  ,  mellyet  a'  contemplatio  min
denkor  felteszen,  teljességgel  semmit  sem  akarnak  tudni. A. B. S. 

C O N T K S S A ,  (Keresztely Jakab) ,  1767  született Hirschbergben.  Öccsé
vel  együtt  drámákat  és  elbeszéléseket  adott  k i ,  némelly  darabokat  irt 
a'  slésiai  zsebkönyvbe  'sat .  Románja  : „Der Freiherr und sein Neffe1' 
jeles  képe  politicai  vélemények  által  magában  meghasonlott  társalkodá
si  életünknek.  Libenthalban  holt  meg  Slésiában  1825.  —  Öccse,  C o n* 
t e s s a  Károly  Vilmos,  novellaíró  és  vigjátékköltő,  1777  született  Hirsch
bergben,  a1  hallei  paedagogiumban  nevel te te t t ,  1707—1801  Halléban  éí 
Erlaugenben  tanult ,  azután  Weimarban  és  Berlinben  lako t t ,  mig  végre 
hitvese  halála  után  barátjához,  Houwaldhoz,  ment  Sellendorfba  AlsóLau
sit/.ban  's  ezt  későbben  Neuhausba  Lübben  mellé  követte,  hogy  fiját  ba
rátjának  gyermekeivel  együtt  nevelhesse,  i r t  tapssal  adott  kisebb  vig  já
t ékoka t ,  elbeszéléseket,  gyermekmeséket,  'sat .  Berlinben  holt  el  1815. 
Hoffmann  ezen  költőnek,  ki  mint  tájfestő  is  némelly  jó  miveket  készi
e t t ,  mérséklet i ,  jószívű  characterét  remekül  rajzolta Serapíonsbriiief
reiben.  Munkájit  Houwald  adta  ki  1826.  J5.  /, 

2 3 * 
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C O S T I ,  (Antnnio  Scliinelle  abbate),  velenczei  patr ícius,  szili.  Pa
dodban  1677,  matheniaticai  vizsgálati  jut taták  Newton  figyelmébe.  Le 
mondván  a'  papi  é l e t rő l ,  elébb  Pa r i sba ,  1715  Londonba  men t ,  a'  hol 
Newton  ajánlására  felvétetett  a'  kir.  társaság  tagjai  sorába.  Bekevere
dett  ő  is  a'  Newton  és  Leibnitz  kö'/.t  folyt  v i tába;  de  azon  törekedvén, 
hogy  egyikét  se  sértse  m e g ,  sem  e z ,  sem  amaz  nem  volt  megelégedve 
vele.  Történetből  birtokába  jutot t  egy  kézirat,  melly  Newton  időszám
lálási  systemáját  tárgyazta.  Ezen  iratot  Freretvel  közlötte,  ki  éles 
jegyzetekkel  bocsátotta  közre.  Ezt  Newton  igaztalanságnak  mondta.  Be
teges  léte  kényteté  Ct  1726  honja  szelídebb  ege  álá  vonulni.  Többnyi
re  Vele'nczében  egészen  Iiterat.  és  költői  foglalatosságinak  élt.  Munká
j inak  ,  mellyeket  kiadni  szándékozott ,  6  kötele  közül  csak  a'  két  első 
jelent  meg  (Velencze  1739, 4);  az  első  hosszú  költeményt  foglal  magá
ban  :  , , / í globo di Venereli,  mellynek  platóni  ideákat  a'  szépről  kell  va
la  érzékitenie.  C  nek  halála  (1749.  Padua)  után  jelent  meg  Florenczben 
1757  4  szomorú  játéka {„Június Brufutf „Caesar" „Marcii* Iiriilusíc 

és ,,Dru*u*'';  költői  becsét  nem  tevék  kétségtelenné.  C.  munkájiban 
mindeniltt  inkább  az  abstract  gondolkodóra,  mint  alakító  költőre  esmér
tek  's  nyelvét  azzal  vádolják,  hogy  minden  velössége  mellett  idegen 
egyvelegektől  nem  ment. 

C O S T I ,  1 .  B O U R B O N 

C o N T I N E N T A L E S Y S T E M A , 1. S z A R A Z K O t . n i R E N D S Z E R , 

C O ' N T O R N I A T i,  régi  pénzek,  mellyek  a'  pénzosmerők  szorgalmát 
sokáig  foglalatoskodtaták  's  a'  gyiijteniénvek  ritkasági  közé  számlálta
tának.  Vékony  érczlapból  ('s  nem,  mint  sokan  hiszik,  kettős  érczbőlj  ál
lanak ,  verések  lapos,  's  az  a'  sajátságok,  hogy  mind  a1  két  odalokon,  a
zon  helyen,  hol  a ' régi  pénzeken  gyakran  gyöngykoszoru  fut  körül,  baráz
da  van  beléjek  vágva  vésővel.  Ez  a'  kivájt  linea,  mellynek  olasz  nyel
ven  Contorno  a'  neve ,  nyujthata  alkalmat  mostani  nevekre.  Az  igazi 
contorniatik  másik  esmertető  jegye  egybehuzott  EP  vagy  PE  betiik, 
mellyeknek  valódi  értelme  még  nincs  felfedezve,  's  mellyek  különbféle 
benyomott  jegyek,  leggyakrabban  pálmaágak  mellett  állnak.  Ezen  lenyo
mott  jegyek  horpulatját  gyakran  látni  ezüsttel  betöltve.  Ezek  a'  betűk 
is  második  kéz  munkája,  's  voltaképen  különböznek  ez  által  a"  pénzmes
terek  ugy  nevezett  monogrammjaitól  's  hasonulnak  neminemüképen  a' 
romai  emlékpénzek  benyomott  jegyeihez [iigna incusa).  Bronczból  van
nak  minden  contorniatik  's  nagyságokra  nézve  hasonlitnak  a1  nagybron
czokhoz,  olasz  pénzgyűjtők  kifejezése  szerént  medaglioncinikhez.  A1  ty
pus  rajtok  felette  különböző,  a'  munka  durva  's  a'  reájok  vert  felírások 
gyakran  hibáznak  a'  régiség  pénzein  szokásban  volt  cuiialis  stylus  ellen. 
Ez  uj  bizonysága,  hogy  noba  romai  császárok  képét  viselik  magokon,  nem 
ezeknek  idejéből  valók,  hanem  későbbi  kor  szüleményei.  Eckhel  contor
niatikról  irt  jeles  értekezésében  Morelli  és  Mahndel  véleményét  fogadja 
eI  kik  azoknak  idejét  Nagy  Constantintól  fogva  Valentinianig  teszik. 
Kétséget  nem  szenved,  hogy  nem  a'  nyilvános  hatalom  parancsára  veret
tek  's  mivel  rendeltetésekről  semmi  nyomot  nem  hagytak  a1  réglek,  csak 
gyanitnnnk  lehet  azt.  A'  rajtok  gyakran  előforduló  futópálya,  pálma, 
kocsiigazgatók  buzditása,  Nero  és  Tiajan  császárok  képe  'sat  alig  hagy
nak  kétséget  a1  felől,  hogy  ezen  pénzek  a ' romai  és  konstantinápolyi 
circusi  játékok  látogatóji  számára  voltak  készíttetve,  kiknek  mulattatásá
ról  e1  két  császár  olly  igen  gondoskodott.  Hihető,  a'  csapatok  vezérei 
's  elrendelőji  mint  bebo  sátási  jegyeket  osztogatták  ki  azokat  a'  nézők
nek.  Némelly  hires férjfiak  rajtok  találtató  képei  az  iconographiára  néz
ve  kevéssé  becsesek  ,  mert  nem  pontosan  az  eredeti  után  's  csak  ügyet
len  bélyejmetszők  által  vágottaknak  látszanak. 

C O N T O UR, 1. K Ö R N V Ü  1. R A J Z. 
C O N T R A B A S S t ' S , 1 . B A S S U 5 ég H K G B D Ü . 

C o  N  T R A H A N Í Í  O K ,  1 .  T A B U L A T U R A . 

I 
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C O N T R A P O N T .  Ezen  név alatl  eredetileg azon  harmóniai több hang. 
zatu  kíséretet  é r t e t t ek ,  mellyet  valamelly  melódiához  tettek.  Hajdan 
t.  i.  a1  kottákat  csak  egy  s o r ,  több  lineákra  rakott  pont  által  jeleitek
ki  ,  's  ha  még  egy  vagy  több  hangot  akartak  kíséretül  hozzá  adni,  egy 
illyen  sor  ellenébe  még  egy  másikat ,  és  igy  minden  pont  ellen  még 
egyet  kellé  tenni ,  azaz ,  ellenpontozni.  E/.en  értelemben  tehát  a'  con
trapont  tulajdonkép  nem  más ,  mint  a'  harmóniai  öszveszerkeztetés  vagy 
maga  a'  tétel  mestersége,  melly  szerént  több  hangzatok  kedvesen  zengő
leg  egyesittetnek.  Szorosabb  értelemben  pedig  azon  különös  módot  je
lenti,  mint  kelljen  egy  feladott  vagy  talált  melódiát  több  hangzatokkal 
kisérni.  Ez  értelemben  e g y s z e r ű  vagy  közönséges  contrapont  azon 
muzsikai  t é te l ,  mellyben  a'  magasabb  vagy  mélyebb  hangzatok  melódiá
ja  egymással  fel  nem  cseréltetik.  Ha  ezen  hangzatok  egymással  felcse
rél te thetnek,  's  menetelek  változtatása  v a g y a '  harmónia  sértése  nélkül 
feljebb  vagy  alább  tétethetnek,  iigy hogy  p.  o.  a'  bassus  menetelét,  melly 
elébb  a'  discantot  csupán  k i sé r te ,  most  mint  melódiát  maga  ezen  hang
zat  veszi  által,  vagy  ellenben,  a'  dlscant  melódiája  a1  bassus  menetelé
vel,  melly  elébb  csak  kíséretül  szolgált,  felcseréltetik,  'sat.  —  akkor ez 
k e t t ő s  vagy  s o k s z o r o s  contrapontnak  neveztetik.  Minthogy  e '  sze
rént  a'  kettős  contrapontnál  főkép  egy  hangzatnak  más  közbe  való  által
tétele  forog  fen,  igy  a'  contrapontnak  épen  annyi  külön  nemei  vannak, 
mint  a' hány  közök szolgálnak  illy  általtételére  a'  hangzatoknak.  Innen  van 
kettős  contrapont  secundában  vagy  nonában ,  tertiában  vagy  decimában, 
(piintában  vagy  duodecimában  ,  octavában  vagy  decimaquintában,  's  igy 
tovább.  Teljes  oktatást  találni  róla  Kirnberger nKumt des reinen Satzes" 
cziniü  munkájában  és  Albrechtsbergernél.  —  A'  contrapont  hihetőleg 
legelébb  a'  Wallisiak,  Skótok  .s  lrlandiak  előtt  volt  esmeretes. 

C O N T a A P R O T K S T, 1. P R O T E S T . 
C O N TR * RK M O N S T R A N S 0 K, 1. R K H O N S T R A N B O K és (ü O Iliit

r i s t á k  a1  U R F O R M .  K O T  H Á Z  C Z I K . 
C  o  N T  R  A  s  T  ,  1.  V I S S Z Á S S Á G . 
C O N T R A V I O T .  I N ,  I .  H E G E D Ű . 
C o  N T R EA r,T,  lianginivészségben  a'  tenor  és  discant  közt  való  kö

zéphangot  teszi ,  áltáljában  A l t n a k  nevezik.  » 
C o NT R KRA N D E.  Ijjy  neveztetik  minden  por téka ,  melly  törvény 

ellen  vitetik  be  valamelly  tar tományba,  vagy  pedig  onnét  ki.  Van 
1)  hadi  —  2)  kereskedési  contrebande.  Mi  legyen  hadi  contrebande, 
azt  a1  statusok  közt  fenálló  egyezségek  határozzák  m e g ,  mellyek 
azonban  korántsem  egyenlők.  Már  az  olasz  kereskedő  statusok  Con
solato  del  mareje  ( I .  KERESKEDÉSI  J I J S )  előtt  megtiltották  alatt
valójiknak  több  hatalmasságok,  az  ellenségnek  fegyvert  vinni.  Utóbb 
magok  a'  hadakozó  hatalmasságok  egyezségei  's  rendelései  által  még 
a'  neutrális  statusok  is  eltiltattak  a'  hadi  szerek  ellenség  ellen  vite
létől  ,  's  innét  jöt t  szokásba  a'  contrebande  —  contra  bánnom  —  név. 
Ennek  fogatja  későbben  olly  anyagokra  is  kiterjesztetett ,  mellyekből 
hadi  szereket  lehete  készíteni.  Ellenben  minden  másnemű  portékák, 
ha  bár  hasznosak  lehettek  az  ellenségnek,  mint  a'  búza ,  b o r ,  eleség, 
pénz  'sat.  szabad  portékáknak  t a r t a t t ak ,  némelly,  külön  egyezségek 
által  meghatároztatott  kivételeken  kivül.  Hlyen  egyezség volt  az,  melly 
Spanyol  és  Francziaországok  közt  1604  ,  's  a z ,  melly  Angolország  és 
Holland  közt  1654  köttetett.  Hanem  legújabb  időkben  hallatlan  kiterje
dés  adatott  a1  hadi  contrebande  fogatjának.  A'  múlt  század  vége  fe
lé  kiütött  háború  alkalmával  félszegüen  magyarázgaták  azt  több  ha
dakozó  hatalmasságok.  Így  Anglia  és  Oroszország  azt  kívánták  1794, 
hogy  a'  neutrális  hatalmasságok  Prancziaországba  még  gabonát  se 
vigyenek,  's  végre  Anglia  egész  dictatori  önkényt  fejtett  k i ,  még  a' 
besózott  húst  is  contrebandenak  nyilatkoztatván,  olly  üiügy  alat t ,  hogy 
az  csak  őrség  vagy  hajós  katonaság  számára  lehetne  rendeltetve.  A 
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kereskedési  conlrebandeot  minden  egye»  status  maga  határozza  meg, 
leginkább  ezen  okfő  szere'nt,  hogy  semmit  sem  enged  bevitetni  ,  .a* 
mi  ben  az  országban  elég  bőven  termesztetik  's  készít tet ik,  's  tiltja 
kivitelét  mindennek,  a'  mi  az  ország  belső  szükségét  felül  nem 
haladja. 
I»    C O N T R E G A R D E  vagy  C o u vr e fa c e,  az  erősítő  mesterségben  olly 
kiilmiv,  melly  a 'bás tya  vagy  más  erősségmiv  elejébe  té te t ik ,  hogy  bé
iésfalát  fedezze  és  kettős  védelmet  is  adjon.  A'  tetemes  költségek,  mel
lyek  minden  contregardenál  100,000  forintra  is  mennek,  nem  felelnek 
meg  az  ebből  származható  haszonnak,  főképen  ha  a'  contregarde  igen 
keskeny  's  pattantyuk  nélkül  vagyon,  a1  mikor  különösen  couvrefacenak 
neveztetik. 

C  o  N HE s c  A  R P E ,  szorosan  véve  a"  hadi  tndományban  a'  sánoz
nak  a'  mező  felé  való  menedékes  oldala,  melly  a'  sáncz  belső,  a'  város 
r agy  erősség  felé  való  menedékes  'oldalával (escarpe)  áltálellenben 
vagyon.  De  ez  alatt  nem  csak  a z ,  hanem  a'  tul  rajta  fekvő  fedett  ut  is 
a'  melyvéddel  és  glacisval  együtt  értődik. 

C O N T R I B U T I O  (öszverakás) ,  Í J  a s !  a z  a ( j ó ;  mellyet  a z  ellenség 
a'  meghódított  tartományokra  ve t ;  2)  a z ,  mellyet  az  országlás  hábo
rú  idején  saját  alattvalójira  v e t ,  hogy  a'  status  megnevekedett  költ
ségeit  fedezhesse;  3)  némelly  tartományokban  a1  földbirtokadó  ,  melly 
eredetileg  szinte  hadi  adó  volt.  (Vö.  A D Ó . ) 

C Ó N T R O T . K .  1)  . \ '  felsőségi  statushivatalokban  vagy  cancellariák
ban  kettős  lajstroma  az  irományok  kiadatásának  ,  hogy  ez  annál  na
gyobb  biztossággal  történjék  's  minden  csalás  kikéi ültessék. 2)  Kettős 
számvitel,  ellenszámvitel,  mellyet  egy  második  szániló  tiszt  viszen; 
innét  e l lenőr ,  el leniró,  olly  ügyelő ,  a'  ki  nyilvános  bevételeknél  's 
kiadásoknál  a z t ,  mit  a'  beszedő  bevesz  's  k i ad ,  könyvébe  vagy  el
lenlajstroniába  szinte  bejegyzi ,  ugy  hogy  tökéletesen  meg  kell  egyez
ni  mind  a'  kettő  könyvének  vagy  lajstromának.  3)  Áltáljában  minden 
lajstrom  vagy  napló  könyv. 

C O N T U M A C I A ,  makacsság,  engedetlenség  bírói  rendelés  iránt, 
elmulasztása  bizonyos  cselekedetnek,  mellyet  valakinek  törvény  előtt 
's  kiszabott  határnapou  kellé  vala  tennie.  A'  perek  folytatása  ezen 
okfőn  alapul,  hogy  illy  elmulasztás  lemondásnak  tar tassék,  's  az  el
mulasztó  az  ellenfél  kinyilatkoztatni  kellő  kívánsága  szerént  elvessze 
j n s á t ,  az  elmulasztott  cselekedetet  későbben  meglehetni.  A'  tö rvén j 
rendelte  's  nem  birószabta  határnapok  elmulasztása  esetében  pedig 
kérni  sem  kell  a1  makacsság  büntetését,  mert  ez  akkor  magában  ér
tődik.  A'  törvényszékek  két  nemét  különböztetik  meg  a'  makacsság
nak ,  a '  m e g j e l e n é s  ' s  a '  v é d e l m e z é s  elmulasztását.  Megtörténik 
a m a z ,  midőn  az  idéztetett  alperes  az  első  megjelenést  vagy  egészen 
elmulasztja,  vagy  legalább  nem  törvényesen  teszi  meg;  ez  pedig,  mi
dőn  a'  perlekedő  felek  egyike,  több  rendbeli  intő  ítélet  után  is  elmu
lasztja  megtenni  a1  megteendőket.  A'  meg  nem  jelenési  makacsság  az 
alperesnek  ^a1  megjelenő  fél  teljes  keresetében  's  a1  késedelem  költ
ségében  való  marasztaltatásával  büntettetik,  az  1723:  3 2 ,  1729:  38 
ozikkely  szerént.  De  ha  a1  keresetlevélben  olly  valami  kéretnék,  melly 
a'  benne  előadott  esetnek  a'  törvényekkel  való  öszvehasonlitásából 
egyáltalján  nem  folyik,  hogy  az t ,  mint  a'  követelő  fél  keresetéhez 
világosan  nem  tartozót  a'  bíró  megítélje,  tiltja  az  igazság.  így  azon
ban  csak  az  első  bíróság  előtt  történt  megjelenési  makacsság  bün
tettetik  ;  a'  feljebbvitt  perekben  csupán  a'  további  feljebbvitel  megta
gadását  szüli  a'  megjelenés  elmulasztása.  —  A'  nem  védelmezési  ma
kacsság  büntetése  pedig  abban  á l l ,  hogy  a1  makacs  további  előadása 
be  nem  váratván  ,  az  addig  előterjesztettek  szerént  hozatik  ellene  vég
itélet.  —  Hanem  mind  ezek  csak  a'  polgári  perekre  alkalmaztathatok 
's  nem  a'  büntetőkre ,  mert  ártatlant  megbüntetni ,  még  ha  mega 
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akarná  sem  szabad.  Szokásban  van  ugyan  Itt  ott  a'  btlutetö  perek
ben  a'  meg  nem  jelenőket  mint  makacsokat  marasztalni ,  de  ha  az  ol
lyan  utóbb  megjelenik,  újra  kell  ellene  a1  per t  kezdeni.  —  A'  ma
kacssági  ittlétekre  nézve  me'ltó  megjegyezni  :  1)  hogy  a'  meg_ncm 
jelenés  makacsság  ítéletet  alsó  törvényszékek  előtt  a'  kiszabott  hatur
napop  tartozik  a'  felperes  kérn i ,  's  a'  biró  hozni.  Ha  később  hoza
t i k ,  végrehajtatásának  sikeresen  állhat  ellene  az  alperes.  A'  királyi 
táblán  csak  negyed  nap  múlva  kéretik  a'  megjelenés  után  's  az  íté
let  még  később  is  hozathatik.  2)  A'  k i rá ly i ,  báni ,  kerületi  's  horvát
országi  törvényes  táblák  meg  nem  jelenési  makacssági  Ítéletei  nem 
hajtatnak  tüstént  végre ,  hanem  az  alperes  az  ítélet  hozatala  után  15 
napig  várat ik,  's  ha  ez  idő  alatt  megjelenik  "s  a'  2.  11.  59  czikkelye 
szerént  késedelmének  törvényes  okait  adja,  sőt  hosszú  folyású  perben 
ha  ezt  sem  teszi  ,  megengedteíik  neki  a'  per  folytatása  's  védelmé
nek  tüsténti  előadása  s  csupán  a1  késedelem  költségét  tartozik  meg
téritni,  de  ezt  is  csak  a'  per  befejezte  után.  Ha  azonban  a'  mondott 
tizenöt  nap  alatt  sem  jelennék  m e g .  vagy  ha  a1  per  rövid  's  nem 
hosszú  folyásit  lévén  ,  a1  kiszabott  határnapon  elmulasztott  megjelené
sének  törvényes  okát  adni  nem  tudná  ,  vagy  ha  végre  védelme  előter
jesztése,  megengedtetvén  n e k i ,  ezt  tüstént  tenni  elmulasztaná,  akkor 
a'  makacssiígi  ítélet  megerősíttetvén,  végrehajtatása  elhataiyDztatik.  — 
A'  tizenöt  napi  várakozás  jótéteményével  egyéb  alsó  törvényszékek 
előtt  nem  bírnak  az  alperesek,  hanem,  az  Ítélet  hozatala  után  végre
hajtás  rendeltetik.  —  A'  makacsság  büntetése  alól  kimentő  törvényes 
okok  a'  2.  K.  59  's  az  1723:  32  czikkelye  szerént  ezek:  hirtelen  meg
betegedés,  vizek  kiöntése,  zsiványok  által  való  letartóztatás  's  más 
hasonlók,  mint  például,  ha  az  ügyvédvallásról  szóló  bizonyság,  mel
lyet  a'  törvénybe  idéztetett  fél'  jó  eleve  adott  pos tára ,  akarmelly 
okból  későn  érkezett  meg.  De  ha  az  alperes  nem  személyes  megje
lenésre  volt  idézve,  mivel  ügyvédje  által  is  megjelenhetett  volna,  a' 
makacsság  büntetésének  kikerülésére  nem  elég  saját  személye  akadá
lyoztatását  bebi/.onyitni,  hanem  szükség  egyszersmind  azt  is  megmu
t a tn i a ,  hogy  egyáltalján  nem  vallhatott  ügyvédet.  —  3)  A'  makacssá
gi  ítélet  akar  meg  nem  jelenés,  akar  védelmezés  elmulasztása  legyen 
az  alapja,  olly  e rő s ,  hogy  birtokon  kívüli  újításon  kivül  minden  tör
vényes  óvó  szert  —  még  feljebbviteli  is  —  kizár. 

C O Ü U S ,  1.  K  i;  P. 
C O N V K N I K N T Í A ,  megegyezés,  kivált  a '  viselet  bizonyos  esetei

re  nézve  divatban  lévő  megegyezés  ,  melly  néma  egyezségen  alapul.  Mi 
a1  társas  viszonyokban  erkölcsökre,  szokásokra  vonatkozik  's  régi  idők
ben  elejénte  talán  egytől  t é te te t t ,  azután  pedig  egyesektől  1s  végre  leg
többektől  követtetvén,  most  mintegy  közönséges  egyezésnél  fogva  illene 
dőnek  tarratik  valamelly  tartományban  vagy  helyen,  mind  az  oonvetio
nell,  convenientiához  képesti.  Megesik  gyak ran ,  hogy  a'  kor  jobb  íz
lése  egy  ,  addig  couvenientiánál  fogva  divatban  volt  szokást,  erkölcsöt 
elnyom,  mást  állit  he lyébe ,  's  illyenkor  amaz  elavul ,  e1  pedig  conve
nientiává  válik. 

C o N  v E  N  T ,  öszvejövetel;  innét  n a t i o n a l  c o n v e n t a '  franczia 
nemzet  öszvegyülése  követei  által.  Klastromokban  c o n v e n t  s i e k  ne
veztetik  a'  szerzetesek  gyűlése,  melly  a'  klastrom  ügyeit  i l l e t i ,  to iáb
bá  maga  a1  gyűlés  he lye ,  sőt  gyakran  a'  monostor  is.  —  C o  n  v  e n  t u  a
1  i  s  o knak  neveztetnek  nem  csak  a'  klastromi  káptalan  tagjai ,  hanem, 
az  observansoktól  való  megkülönböztetés  végett  valamelly  rend  azou 
ágai  i s ,  mellyek  gyengébb  regulákat  t a r t a n a k ,  például  Sz.  Ferecz  szer
zete  's  a'  Carmeliták  'sat.  conventualisai.  Co  n  v e n  t i c u 1 u  m n  a k  hi
jnk  a'  vallási  felekezetek  fiókgyillését,  titkos  öszvejövetelét,  p.  o.  a ' va l 
lási rajoskodókét, cseh atyafiakét 'sat . (1. S E P A A A T I S T Á N J . — C o n v e n t 
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nek  nevezik  végre  az  ágostai  vallástételt  követők  egyházi  gyűlései
k e t ,  mellyek.consistoriunii  hatalommal  nem  bírnak. 

C O N V K N T I Ó S P É N Z , 1. P É N Z L Á B . 

C O N V R R O R N T I A ,  különbféle pontokból  kimenő,  de egymáshoz egy
re  közelbedő  két  vonal  vagy  sugár  öszvehajlása  vagy  egymásba   esése. 

C O N V R R S A T I O , 1 . T i R S U . E O D . U . 
C o N V K X ,  domború,  I .  H O M O R Í T . 
C o N V U Í , S I O N N A I R E K , 1 . J A N S E N I S T Á K . 
C O O K  ( James ) ,  világköriilevező,  szül.  1728  Yorkshireb.  Angliában. 

Atyja,  vagyontalan  földmives,  13  éves  korában  7  esztendei  inasságra  adta 
egy  szénszálitó  hajóshoz,  ki  Newcaslleből  Londonba  járt .  Ez  idő  alatt 
több  utat  te t t  Cook  l.ondonb.  ,  sőt  egykor  a'  hajóbeli  szakács  helyét  is 
pótolta.  Végre  egy  kormányosnál  segéd  lett.  Itt  minden  megtakarított 
pénzét  a'  mathesis  és  hajóstndomány  magányos  tanulására  fordította  's 
ezekben  sebes  előmenetelt  tett .  Mujd  messzebb  utakat  válalt  a'  keleti 
t e n g e r r e ,  Pé tervárába .  Wiburgba  és  Norvégiába,  's  mint  mestersegéd 
Louisbourg  és  Cap  Breton  ostrománál  jelen  volt.  Esmeretei ,  pontos,  hiv 
és  feddhetetlen  viselete  által,  1759,  'midőn  Anglia  Quebeck  ellen  fegyver
keznék  ,  Saundres  admiral  hajósseregénél  hajómester  lett.  Itt  szinte  olly 
bátorságot ,  mint  előrelátást  és  ügyességet,  bizonyított.  Innen  Newfund
land  felvétele  reá  bízatot t ;  1764—07  a'  déli  partokat  egészen,  az  éjsza
kiakat  pedig  legnagyobb  részben  felvette,  's  helyes  földképeket  adott ro
lók.  Itt  egy  szerencsétlen  eset  jobb  kezén  hüvelykétől  's  még  egy  U
jától  megfosztá.  A'  kevéshez  szokott  's  maga  ellen  sanyarú  hajós  ezen
túl  esztendei  kárpótlásul  4  font  stprlinget  fizettete  magának,  a"  mit  min
den  tengeri  szolgálatban  megsebesültnek  megadnak  egy  olly  pénztálból, 
mellyhez  a'  legutolsó  hajóslegény  is  öt  pencet  tartozik  zsoldjából  hó
naponként  adni.  1759  lord  Ilawke  azon  hajónak,  melly  V e n u s  á 1
t al m  e n  e  t e l  é  n  e  k  szemlélésére  a 'dé l i  tenger  szigeteire  küldetett,  had
nagyává  és  parancsolójává  nevezte.  Banks  Jósef,  doctor  Solander,  és 
más  tudósok  vettek  részt  ezen  otaheitii  útban  ,  mellynek  leirását  Haw
kesworth  Cook  és  Banks  kéziratiból  adá  ki.  Bánása  által  hamar  bizo
dalmokat  nyeré  az  Otaheitiaknak  ,  kiknél  a'  Francziák  kegyetlenkedése 
még  emlékezetben  volt.  Venus  áltmenetelének  és  Otaheiti  geographiai  fek
vésének  szemlélete  Iegczélirányosabban  hajtatott  végre ,  ezenkívül  az  e
gész  sziget  körüleveztetett  's  más  szomszéd  szigetekkel  felvétetett.  Cook 
i t t  felfedezte,  hogy  Neuseeland  két  szigetből  á l l ,  mellyek  közt  fekvő  ten
gerszoros  Cook  szorosának  neveztetett.  Felfedezvén  azon  tengerszo
rost  i s ,  melly  UjHoIIandiát  Ujfiuineától  elválasztja,  visszatért  Ang
liába,  hol  a'  király  kormányozóhajómesterré  (a '  hadnagy  és  kapitány 
közt)  tette.  Ezután  az  országlás  „ T h e tetoiution"*  és „The ave?itureií 

két  hajót  készittete  fel  1772  a1  nagy  déli  tenger  pontosabb  megvizsgálá
sára  ;  az  e lső t ,  mint  az  egész  munkálat  feje,  Cook,  a'  másikat  pedig 
Furneux  T ó b i á s ,  mint  hajómester,  vezérlé.  Mind  a1  két  Forster  Cook 
uti  társa  volt.  Csak  azon  helyes  rendszábasok,  mellyeket  Cook  és  Fors
ter  közösen  tevének,  e s z k ö l é k a z t ,  hogy  a'  scorbutot  elkerülték  's  a1 

hajósnépet  olly  jó  egészségben  megtartották,  hogy  három  esztendei  uta
zás  a l a t t ,  mellyet  Forster  leírásából  esmérünk,  csupán  egy  ember  holt 
meg  e'  betegségben.  Cook  megevezte  a 'világtengert  a 'dél i  szélesség  ( i0° , 
és  a'  poluskarika  köz t ,  örökös  hajótörés  vészeljenek  lévén  kitéve  a ' j ég 
hegyek  miatt .  Majd  is  csaknem  füstbe  ment  az  egész  próbatétel  ,  mivel 
Cook  halálos  beteg  lett.  Végre  jnbbulás  mutatkozott ,  de  tökéletes  fel
épülhetésre  elkerülhetetlenül  fris  hus  kívántatot t ,  pedig  egy  otaheiti 
kutyán  kivül,  melly  a 'Fo r s t e r é  volt,  a 'hajókon  semminemű  állat  nem  ta
láltatott.  Forster  ezt  tüstént  leöle t te ,  's  csak  igylehete  Cooknt  lábra 
állítani.  így  minekutána  28  hónapig  a'  tengeren  vol tak, 'Caphoz  jutot
ták.  Cook  most  flotta  kapitánya  let t ,  's  a'  greenvichi  kórháznál  egy 
helyet  nyert .  Távollétében  az  éjszakföldsarki  vizek  vizsgalatjával  is pró



COOPER  3 6 1 

bát  t e t t ek ,  de  ebben  Pbilipps  kapitány,  (később  lord  Mulgrave)  nem 
igen  volt  szerencsés.  E'  miatt  egy  parlamenti  végzés  annak,  ki  a'  dél
tengerből  az  atlanticum  tengerre  éjszaki  áltmenetelt  talál ,  20,000  font ster
ling  jutalmat  's  ha  a'  földsarkhoz  1  gradnsnyira  közelitni  képes  len
ne.  5000  ft.  sterlinggel  még  többet  tet t  fel.  Erre  is  Cooko.t  javaiák  ,  ki 
Jníiusban  1770  két  hajóval,  mellyek  közül  a'  R e s o l n t i o n  neviit  maga, 
a."  D i s c o v e r i  czimüt  pedig  Clarké kapitány  vezérlé,  ismést  a'  sik  ten
gerre  szálott.  —  Nov.  9én  hagyák  el  Capot.  Legelébb  megvizsgálta 
Cook  a'  Manian  és  Kerguelen  feltalálta  szigeteket,  ezután  meglátogatta 
UjHollandiát,  UjSeelandot,  és  a'  társasági  szigeteket.  Az  Otaheitiak
nak  különbféle  állatokat  vitt  's  néhány  njhollandi  mnskátdiófát  ültete
tet t  nálok.  Az  esztendő  végén  éjszak  felé  evezett,  's  a' következő  évi  Mar
tiusban  elérte  az  amerikai  par tokat ;  ezek  hosszában  felfelé  hajózott 
's  az  eddigi  földabroszok  hibájit  kiigazgatta;  Asia  és  Amerika  közt  fel
találta  a'  tengerszorost,  melly  éjszakkeletre  vonult,  's  már  vágyai  czél
jánál  képzelé  m a g á t ,  midőn  egyszerre  jég  foga  körül.  Mivel  a'  pólus 
felé  földet  vé l t ,  az  asiai  oldalra  fordult,  hogy  a'  siberiai  partok  hosszá
ban  előre  nyomulhasson.  De  innen  is  vissza  kellé  fordulnia  azon  útra, 
mellyet  elhagyott.  Innen  oldalast  kitértében  a'  keleti  hosszas.  200°  és 
éjsz.  szél.  22°  a l a t t ,  a1  SANDWICH  szigeteket  (1.  e.)felfedezé.  Itt  Ovaihi 
mellett  vasmacskát  hányt,  hol  jól  fogadták  's  minden  szükségesekkel  el
látták.  Tovább  evezvén,  egy  erős  szél  hajója  előárboczát  ketté  tőré,  's 
igy  visszafordulni  kénytelen  vala.  Most  tolvajoknak  's  ravaszoknak  mu
taták  magokat a'  lakosok.  Egy  csolnakot  elraboltak.  Ennek  visszanyerése 
végett  a'  sziget  fejéhez  akara  Cook  menni.  Egy  a'  lakosok  közül  vak
merő  sértegetésekkel  támadja  m e g ;  Cook  heves  mérgétől  elkapva  tüzet 
ad  rá.  Azt  is  beszélik,  mintha  Cook,  hogy tűzi  fát  kaphasson,  egy  a'  par
ton  álló  kunyhót  lerontatott  volna,  nem  tudván, hogy  az  valami  elpusztult 
szent  hely.  És  ez  gerjesztette  volna  fel  ellene  a'  szigetbelieket.  Reá  ro
hantak  's  négy  emberével  együtt  agyonverték.  Ez történt  Febr.  14.  1779. 
Testét  darabokra  tépték,  's  csak  egyes  tetemeit  tudták  az  Angolok  meg
menteni.  Így  mnlt  ki  eme1  nagy  felfedező,  ki  mind  a'  két  földsarki  övbe, 
's  a'  dé l ibe ,  niell}'et  előtte  senki  nem  esmért ,  bárom  izben  nyomult  be , 
's  kinek  a'  déli  tengerről  és  déli  Indiáról  a'  legelső  hiteles  tudósításokat, 
a'  csillag  és  füvésztudományokban,  ember  és  népesmeretben  számta
lan  felfedezéseket  köszönhetjük.  Szerencsés  természeti  ésszel  fáradha
tatlan  munkásságot ,  nem  csökkenő  bátorságot  's  társai  szükségében 
eleven  részvételt  párosított.  Azonban  elmulasztott  nevelése  minden  tu
dósság  gyülölésére  tántor i tá ,  kapzsivá,  morgóvá  és  társaságkeriilővé 
tévé.  A'  mi  volt,  egyedül  maga  által  lett.  Az  ujabb  felfedezők  Portlack, 
Dickson,  Wilson  's  mások  az  ő  tanítványi.  Utazásait ,  mellyek  An
gliában  többször  leírattak,  a 'Németek  részére  különösen  uti  társa,  Fors
ter,  dolgozta  ki.  Legjobb  életirását  Kippis  után  Wiedmann  adta.  J. 

C O O P E R  (James  Fenimore),  Amerika  legjelesb,  még  élő  románirója, 
1826—1829  az  éjszakamerikai  egyesült  statusok  consnla  Lyonban,  később 
ueyan  azon  status  követsége  mellett  Londonban,  Angliában  hnzomosan 
lakott  's  legújabban  Németországot  is  beutazá.  Románjaiban,  ugy  látszik, 
sir  "Walter  Scott  vala  példánya,  annyiban  legalább,  hogy  nála  is  vala
melly  történeti  Jtett  körül  forog  az  egész,  a'  képzelet  önalkntta  sze
mélyeit ehhez  fűzi  ,  's  az  ezek  egymiségéből  eredő  tetteket  ama'főtett  va
lóságának  alája  rendeli.  Saját  becse  C.  románjainak  az  egyszerűség  's 
ama'  természetes  kapocs,  melly  által  bennek  költés  és  valóság  mintegy 
egybeolvad.  Ezcnkivül  's  a'  legtisztább  nyngalom  és  párttalanság 
mellett  a'  dolgok  elbeszélésében,  hazája  függetlensége  's  szabadsaga  iránt 
mindenütt  a'  legforróbb  ,  legszivesb  részvétet  láttatja.  Ha  Wal te r  Scott 
hazafilag  Angliát  's  kivált  Scotiát  vévé  tündér  ábrázolatinak  láthelyül  :  C 
phantasiája  Amerikának  szétömlő  téréit  \s  a'  nagy  Oceant  futja  be.  „A 1 

susquehannai  telepedők"  eleven  rajza  egy  nj  status  támadtának.  , ,Loot
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sen"je  Paul  Jonesnak,  a1  széphirü  amerikai  tengerhősnek,  leplezett 
történetei.  „Lionel  Lincoln"  (3  kötetben),  , ,A '  spion'  (3  k.)  ,,Az  utol
só  Mohican"  (3  k . ) ,  , ,A '  p ra i r i e"  (3  köt . ) ,  's  „Az  Éjszakainerikaiak" 
(1828.  4  köt.)  tőle  írattak.  Munkáji  párisi  kiadása („Oeuvres de  C ." 
1829.  27  köt.  1 2  r . )  jegyzetekkel,  világositásokkal,  földképekkel  's 
viguettekkel  ékeskedik.  Le  vannak  minden  darabjai  németre  is  fordítva, 
magyarra  egy  sincs. 

C m ü S T T E ,  c o q n e 11 e r  i e,  asszonyi  characternek azon  hibája vagy 
vétke ,  molly  szerént  a'  hölgy  kellemeinek  ingerlő  's  hóditó  hatalmát 
vagy  azért  gyakorolja,  hogy  győzzön,  hiuságát  táplál ja ,  (begyesség); 
vagy  azér t ,  hogy  a'  remény  és  édes  bér  után  esengő  férjfi  czéljait  esz
közölje,  akar  gyönyör  legyen  aztán  ez  a '  czél,  akar  haszon  ( k a c z é r 
s á g ) .  Következéskép  a'  kaczért  tárgya  megválasztásában  mellékes  czé
lok  vezetik  \s  nem  a1  sziv.  Mert  a'  szerelmes  hölgy  is  gyakran  tudta 
's  akaratja  nélkül,  hódit  és  ingerel,  de  még  nem  kaczér,  mert  csak  azért 
czelekszi  ezt,  mivel  szeret  és  csak azért ,  hogy  szerettessék.  És  igy,  ugy lát
szik,  elvétik  a'  dolog  értelmét  azok,  kik  a  coquetterieből  te  t s z  vágyat 
akarnak  csinálni.  Ez  egészen  más.  Tetszeni  és  tetszhetni  minden  as
szonynak  nem  csak  szabad,  szent  és  természeti  ösztöne,  hanem  a'  leg
hívebbnek,  legszerényebbnek  is  szintúgy  k ö t e l e s s é g e ,  mint  a '  féij
liiinak  az  erő  's  nyájasság.  —  A'  férjfi  hiúsága  's  testisége  okozza,  hogy 
a'  szép  és  eszes  kaczér  ritkán  téveszti  el  emberét  's  őt  a'  legkeményebb, 
legszilárdabb  is  sóhajtva  kerüli.  Melly  igaz,  melly  liiv  a z ,  mit  a'  költő 
mond  : 

„Fautil, gu'elle sóit si charmanlel 
Ah, de mon coeur prenez pitié. 

Ah, cachons bien que mon coeur est tensible, 
La c o q ue 11 e e n abuser ait"".  —t— 

C  o  P  l  A  ,  1.  M Á S O L A T . 
C O R D A V  D '  A R M A N S  (Marié  Aline  Charlot te) ,  Marat  gyilkosa, 

1768  szili.  St.  Saturninban  Seez  mellett  Normandiában.  Nemének  min
den  kecse  benne  's  a'  mellett  ritka  bátorság.  Kedvesét,  a'  caeni  várőr
csapat  egyik  t isztjét ,  ugy  adá  fel  Marat  mint  a'  respublica  ellen  öszve
esküdtet,  's  azt  legyilkolák  megfizetett  gazok.  Ez  Charlotteot  hosszuál
lásra  lobbanta.  Mély  gyűlölséget  sziva  lelkébe  a'  hajdankor  történet
írása  olvasásából  minden  elnyomók  ellen  's  feltévé,  hogy  Marattól  meg
szabadítja  hazáját,  mert  ezt  nézé  azon  szörnyek  fejéül,  kiket  akkor  vér
ivóknak (buveurs de sang)  neveztek.  Még  egy  indító  ok  merészkedtette. 
Barbaroux,  Louvet,  Gaudet  's  több  más  követre,  kikkel  Charlotte  egy 
politicai  vélekedésen  vo l t .  Marat  Május  31 .  1793  halált  mondatott ,  's 
azok  a'  Francziák  szabadságát  kiálták  segédjekül  ,  mellyet  illy  idők  iszo
nyai  igy  letapodának.  Charlotte  elhagyja  honját;  Július  12.  1793  Paris
ban  terem  ,  kétszer  megy  Marat  lakjába,  de  egyszer  sem  bocsátják  ele
jébe.  Még  az  nap  este  ir  hozzá  :  „Polgár  !  épen  most  érkezem  Caen
ből.  Szeretete  a'  hazához  azt  téteti  fel  előre  velem  ,  hogy  azon  tar to
mány  szerencsétlen  eseteit  tudni  akarja.  Bocsásson  egy  szempillantatra 
magához.  Szorgos  titkokat  kell  felfedeznem."  Virrad  a'  második  nap, 
Charlotte  Marat  lakjához  ;  kebelében  gyilok.  Marat  épen  kikelőben  vala 
ferdőjéből.  Parancsol  :  „Bocsássák  be" .  A'  calvadosi  gyűlésekkel  áll 
elő  a'  leány.  Marat  csupa  figyelem.  Neki  feszülve  hallgatja  azok  neveit, 
kik  azon  gyülekezeteket  elevenítik.  „Rövid  időn  mind  a'  hóhérpadra 
ezekkel ,"  dörgi,  's  e'  pillanatban  Marat  szivében  fordítja  meg  kését  Char
lot te .  „Nekem  e z t , "  visítja  a z ,  's  vége.  Mint  egy  áldozó  Vesta  állott 
a'  leány  bátran  az  öszvetódultak  között.  Az  apátság  fogházába  vitték. 
Hadd  halljak  én  meg  e'  l eányér t ,  köhyörge  egy  ifjú.  Igen,  meg  kellé 
halni  annak  is.  Legelőször  is  atyja  mentségéért  esedezett ,  mert  az  élete 
erre  szánásáról  semmit  sem  tud ,  monda.  Azután  ezt  irta  Barbarouxnak: 
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„Holnap  kezdődik  perem  5  órakor  's  reménylem,  Brutussal  és  más  régi 
nagyokkal  az  elysiumbun  még  holnap  találkozom."  Önérzete  méltóságos 
magatartásával  állott  a'  revolutioi  ítélő  szék  előtt.  Minden  felelete  ha
tározott  volt  és  nemes.  Tettéről  ugy  szóla ,  mint  a'  mellyel  hazája 
iránt  tartozott.  Ügyvédje  (Chauveau  Lagarde)  elfogódik  bátorságán  a'  bá
mulástól  's  igy  ronta  ki  hevenyében.  „Halljátok  a'  bevádoltat  magát. 
Maga  vallja  meg  vé tké t ,  maga  esmrri  m e g ,  hogy  ahhoz  hideg  elgondo
lás  ulán  fogott ,  semmit  sem  ti tkol ,  semmi  mentséget  nem  akar!  Ez  a' 
megrendithetlen  nyugalom,  ez  az  önmaga  tökéletes  megtagadása,  ezek  a' 
belső  lelki  esmeretbeli  nyugalom  tanuji  nincsenek  a'  természetben  !  Illy 
jelenetek  csak  a'  politicai  ábrándozásból  kifejthetők,  az  ada  kezébe  gyil
kot!  Lássátok  most,  polgáresküdlek,  mit  nyom  ezen  erkölcsi  nézet  az 
igazságosság  mérő,  serpenyőjében!"  A'  vérszonijuzó  bírákat  e'  mondások 
meg  nem  hathaták  ,  de  meg  itt  most  a'  köz  bátorság  's  rend  megtáma
dása ,  melljel  rohanni  nyilvános  gazemberre  sem  szabad,  büntetéséről 
vala  szó.  Az  ítélet  kimondatása  után  Charlotte  igy  intézé  háláját  vé
delmezőjéhez  :  „Örömest  nyújtanék  valamit  zálogául  tiszteletemnek,  mel
lyet  Kegyed  bennen  most  maga  iránt  gerjeszte.  De  ezen  urak  szerént, 
a1  mint  épen  most  hirdetek  k i ,  minden  vagyonom  is  elvétetik.  Hanem 
fogságomban  holmi  apró  adósságom  marad  fizetni  va ló ,  e'  kötelességet 
Kegyedre  hagyom '."•  —  Veres  köpönyegbe  takaródzottan  vivék  a'  vérál
lásra  ,  mosolygó  tekintettel  ment  végig  a'  népen  keresztül ,  me l ly ,  mint 
örökké  bolond,  szidalmazá.  Ezen  nyugalmában  maradt  végső  perczéig. 
A'  sokaság  közül  egy  szózat  hangzek:  Nézzétek  ,  nagyobb  Brutusnál. 
Adam  Lux  vala  fjz,  Mainz  városa  követe.  Fellelkesedetten  irá  az  itélő 
széknek,  hogy  ugy  kivan  ő  is  meghalni,  mint  Charlotte  Corday,  kit  a* 
guillotine  1793ban  Július  17dikén  végze  ki. 1). G. 

C  o R D  E 1.1 E R s ,  1)  tagjai  egy  a'  Franciscanusok  rendjéhez  tartozó 
szerzetesegyesületnek  ;  2)  1792—94  igy  neveztetett  gyűlése  helyéről  egy 
felekezete  a'  Jacobinusoknak  ,  kik  beszédjeikben  's  cselekedeteikben  leg
kevesebb  mérsékletet  sem  esmértek.  Marat  's  egyebek  csak  hamar  fel
szólamlának  e'  clubban;  Danton  elméje  tekintetet  szereze  annak  ,  's  Ca
milleDesmoulius  az  agg  Cordelier  neve  alatt  egy  népújságot  ada  ki, 
hol  ulóbb  az  rltrarevolutionisták  ellen  kikelt  's  Heber tnek ,  valamint 
társainak,  gyalázatos  szándékokat  felfedezni  igyekezett.  De  későbben 
maga  is  Dantonnal  együtt  fogságba  esvén  's  kivégeztetvén  ,  a'  társaság 
hanyatlani  kezde  's  a'  Jacobinusclubbnak  még  bezárta  előtt  feledésbe 
méue. Ií. V. 

C O B D I I I E Í I S C E I . o s  A N D E S ,  egy  a'  dari  földszorostól  Ma
gellan  tengerszorosáig  050  mfnél  tovább  terjedő  hegylánca,  mellynek 
legmagasbb  csúcsa  a'HiiWALAVA  (1.  e.)  esmeretesbbé  léte  előtt  a'  föld  go
lyóbisán  legmagassabb  pontnak  tartatott .  A'  Spanyolok  ezt  a1  hegyián
ezot  Cordillerasnak  nevezték,  mivel  láncz  formára  terjed  's  csaknem  tö
kéletes  szegleteket  formáló  3  főágra  oszlik  el.  Ezek  közül  az  első  a' 
dari  földszorostól  nem  messze  a'  venezuelai  part  mentében  a'  Magdolna 
vizéig  's  Trinidad  szigetéig  terjed.  Ennek  részei  a'  Sierra  Nevada, 
SantaMarta  (14000  lak.)  és  Merida  (15000  lak.)  neyü  havasok.  Ezen 
legmagasabb  csúcsok  közt  hegyi  térségek  nyúlnak  e l ,  mellyek  para
mosoknak  neveztetnek  ' s ' 4 — 5 ,  sőt  9000  láb.  is  felemelkednek  a'  ten
ger  felett.  A'  második  ágat  Humboldt  az  Oriiioco  vízesései  Cordillera
sainak  nevezi.  Humboldt  ezen  hegylánczot  a'  nagy  Páráig  megvizs
gá l ta :  de  bejebb,  a'  hol  vad  nemzetségek ' laknak,  nehéz  lévén  a ' j á r á s , 
nem  '  ment.  Ezen  ág  az  Anadesek  nagy  torsokétól  a'  d.  sz  3 ° — 6 °  közt 
válik  e l ,  keleti  irányban  menvén,  nevezetes  magasságra  emelkedik  fel, 
nagy  folyóknak  ad  léteit,  's  rajta  van  az  Orinoco  forrása  is,  mellyet  még 
egy  Európai  sem  látott.  A'  havasoknak  ezt  a'  lánczát  egy  don  Antonio 
Santos  nevű  Spanyol  tette  esmeretesebbé,  a'  ki  meztelen  utazott  oda, 
mintha  vad  ember  volt  volna,  testét  az  ott  kedves  veres  réz  szinre 
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festvén  's  magának  a'  lakosok  nyelvébén  mennél  nagyobb  készséget 
szerezvén.  Az  említett  láncz  Guyanáig  nyúlik  's  hozzá  tartozik  a'  fény
lő  sárgaságu  palakőtől  elneveztetett  aranyhegy  vagy  Eldoradp.  He
gyei  csak  40,000  láb.  "s  pálmafákkal,  ananásszal  és  becses  ec/.etfákkal 
olly  siiriien  fedetnek  ,  hogy  nem  lehet  köztök  járni.  Egy  Duida  nevű 
tűzokádó  hegy  emelkedik  fel  belőle  8465  I.  a'  tenger  felett.  Ez  az 
egész  láncz  eredeti  hegyekből  áll,  és  igy  a'  hajdani  világnak  semmi  kővé 
vált  testei  vagy  maradványi  nem  találtatnak  rajta.  Az  Andesek  harma
dik  lánczát  a'  chiquitosi  bérezek  teszik,  mellyekből  erednek  a'  d.  sz.  15 
—20°közt  kelet  felé  mind  azok  a'  folyók,  mellyek  a'  Maranonba  és 
Platába  ömlenek.  Ezek  kapcsolják  öszve  az  Andesek  óriási  tetőjit  Peru
ban  a'  brasiliai  és  paraguayi  hegyekkel.  Ezen  három  roppant  hegylánc/ 
által  délszaki  Amerika  épen  annyi  végtelen  kiterjedésil  térségekre  osz
t a t i k ,  mellyek  nyűg.  felé  az  Andesek  főláncza  által  bezáratván,  kel. 
az  atlasi  tengerig  elnyulnak.  Legéjszakibb  térség  az  Orinoco  alacsony 
völgye,  mellyben  U j   Andalusia  és  Guyana  fekiisznek  ;  második  térség 
a'  Maranon  erdőkkel  teljes  völgye,  mellyhez  tartozik  még  éjszaki  Brasi
l i a ;  a'  déli  térség  a'  barmokkal  gazdag  pampákat  formálja,  mellyek 
KioJaneiroig  s'  BuenosAyresig  terjednek.  Az  Andesek  főláncza  Quito 
táján  20,000  1.  magasságra  emelkedik  fel.  Legmagasabb  minden  csú
csai  közt  a'  Chimborasso,  melly  20,142  1.  magas.  Humboldt  Jun.  23. 
1802  18192  I.  felment.  A1  Chimborasso  után  legközelebb  van  magassá
gára  nézve  az  Antisana  1 7 ,  958  1.,  Kotopaxi  's  Pichincha,  melly  maga
sabb  15,000  lábnál.  Ezen  hegyek  kevés  távolságra  fekiisznek  délre  az 
egyenl í tő től ,  Quito  és  Loxa  köz t ,  a'  déli  tpngertől  alig  25—30  mfre. 
Hóval  's  faggyal  fedett  csúcsaik  csaknem  áltáljában  porphyrból  állanak, 
10—12.000  1.  magasságra,  ellenben  gránit  csak  mintegy  11.000  lábnyira 
találtatik  a ' t enge r  felett.  Igen  sok  gyuladós  részek  vannak  bennek,  mel
lyek  iszonyú  földindulásokat  okoznak,  midőn  nem  csak  lávát,  hanem  sok 
agyagot  és  döglött  halat  's  egész  folyókat  vetnek  ki  magokból.  Ezen 
tűzokádó  hegyekből  gyakran  olly  dühös  szélvészek  is  jőnek  k i ,  mellyek 
mindent  földre  teritnek  ,  a'  mi  útjukban  áll .  Altaljában  az  emiitett  he
gyek  igen  gazdagok  mindennemű  ásványokkal,  ónon  kivűl.  A'  platinán 
kivül  egy  igen  különös  éreznem  találtatik  bennek,  melly  agyagból ,  vas
mészből ,  só  savanyos  és  termésezüstből  áll.  Rendkívül  való  magas
ságok  's  a'  mellett  is  ,  hogy  a'  hólinea  a'  15,000dik  lábnál  kezdődik, 
következésképen  a'  Chimborasso  csúcsát  5000  1ra  soha  el  nem  olvadó 
hó  fedi,  nincsenek  az  Andeseken  jeges  bérezek,  mivel  az  egyenlítő  alatt 
csaknem  mindég  egyenlő  a'  levegő  mérsékle te ,  's  a'  nap  egész  eszten
dőn  által  csaknem  mindég  egyforma  erővel  sü t ;  ennél  fogva  az  Andesek 
völgyeiben  soha  sem  történnek  hó  leomlások.  Abban  különböznek  az 
európai  Alpesektől ,  hogy  iszonyú  mélységű  kősziklahasadásaik  vannak, 
mellyek  néha  4000  1nál  is  mélyebbek  's  egészen  függőlegesen  ereszked
nek  le.  Kiváltképen  nevezetes  egy  Icononzo  nevű  kősziklahasadék,  mel
lyen  a 'Summa  Paz  vize  folyik  le  természettől  alkottatott  hídjáról,  melly 
300  1.  magasan  áll  a'  viz  felett,  50  1.  hosszú,  40  1.  széles  és  8  1.  vastag. 
Virginia  magasabb  részében  is  van  a'  természetnek  egy  illyen  csudála
tos  munkája.  Egy  roppant  mészkősziklának  t.  i.,  mellynek  függőleges 
falai  230  1.  magasak,  90  1.  széles  hasadéka  van ,  melly  felett  olly  vastag 
bolthajtásos  híd  megyén  keresztül ,  hogy  a1  legnagyobb  terhes  szekere
ket  is  elbírja.  Az  odavaló  lakosok  az  Andes  mélységei  felett  az]  agavefa
liártyából'  font  kötelekből  csinálnak  hidat ,  mellyet  náddal  vagy  kákával 
fednek  be.  Az  Andesek  közt  lévő  folyók  esései  közt  megjegyzésre 
méltóbb  Bogatában  a'  Tequendama,  mellynek  vize  egy  igen  kies 
tájékon  40  1.  szélesen,  's  két  csatornán  ömlik  le  600  1.  magasságról 
mély  öblébe. L — ú. 

C O R D O V  (s inór) ,  katonai  értelemben  a1  hadi  sereg  azon  állása, 
melly  által  szakadatlan  I ineát ,  mintegy  sinórt,  képez ,  hogy  a'  tartó
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Hiányt  vagy  ellenséges  becsapások,  vagy  a'  ragadó  nyavalya  behatása 
's  kiterjedése  ellen  védje. 

C O R D O V A ,  a '  Guadalqtiivirnél,  régi  hires  város  spanyol  UjAnda
lusiában,  főhelye  egy  róla  neveztetett  provinciának,  hajdan  pedig  a' 
Maurok  egy  kicsiny  királyságának,  mintegy  35,000  lak.,  az  éj .  sz.  37° 
52'  J3"  alatt.  Egy  hegy  lejtős  oldalán  fekszik  's  hosszúkás  négysze
get  fonnál ,  kőfallal  's  erős  tornyokkal  körülvétetve.  Egy  része  ro
ma i ,  a'  másik  mauri  eredetű.  Sok  épületei  leomlottak.  Lakható  k ö 
zének  nagy  részét  sok  kertjei  foglalják  el.  Utszáji  keskenyek,  görbék 
és  t isztátalanok;  mindazonáltal  a1  Plac,a  Mayor  (főpiacz)  nagyságá
r a ,  rendességre  's  a'  körülte  lévő  tornácunk  szépségére  nézve  kitetsző. 
A1  Maurok  királyai  lakhelyeinek  maradványa  most  az  érseki  palotának 
egy  része.  Az  érseki  templom  a'  7  száz.  vége  felé  Abderhaman  király
tól  épített  pompás  mecset,  mellynek  csudálatosan  öszveköttetett ,  rész
szerént  nyolcz  szegletü  ,  részszerént  kerek  kúpjait  850  jaspia  és  már
ványoszlop  tar t ja ,  mellyek  19  tornáczot  formálnak.  A'  folyón  keresztül 
vivő  hid  16  bolthajtáson  áll  s'  a  Manroktól  építtetett.  —  Cordova  elejétől 
fogva  jó  kereskedő  város  volt  's  már  a'  Maurok  idejében  messzére  vitettek 
a'  csupán  itt  készíttetett  fényes  bőrök,  mellyek  róla  máig  is  kordovánok
nak  neveztetnek.  Mikor  tették  legyen  le  a'  Romaiak  e'  város {eotonia 
patricia  későbben  Corduba)  talpkövét?  nem  tudatik.  572  a'  Gothok  's 
692  a'  Maurok  vezére  Abderhaman  által  foglaltatott  e l ,  a 'k i  azután  ma
gát a' damascusi  klialifák  hatalma alól  kihúzván,  királyi nevet vett  fel  's  Cor
dovát királyi  lakhellyé  tette.  A'  cordovai  provincia  195  nsz. mf.  nagy  259,000 
lak.  ' s a '  Guadalquivir  termékeny  és szép  völgyén  kívül,  a ' részszerént  örö
kös  hóval  fedett  sierraniorenai  hegyeket  foglalja  magában. L  — ú. 

C n l t E i . M  (Arcangelo),  hegedűs,  szül.  a'  bolognai  birtokban  Fu
signanóban  1653.  Templomi  muzsikában  Matteo  Siniunelli,  a ' r o m a i  P é 
ter  kápolnában  énekes  ,  világi  muzsikában  pedig  Basanno  képzé  Bolog
nában.  1706  Németországba  utazott,  a 'bajor  választó  fejedelemnél  szolgált 
's  öt  év  múlva  hazatért.  A'  hegedűt  mély  belátással  's  hihetetlen  ügyes
séggel  tudta  játszani.  Más  hegedűsök  ugrásai  's  enyelgő  édesgeté
sei  előtte  idegenek  voltak.  Előadása  tulajdon  characterü ,  keccsel  's  ki
fejezéssel  teljes  hangja  erős  és  egyforma  volt.  Komában  pártfogolta  Ot
tobani  Cardinal.  Corelli  képezte  's  igazgatta  Crescentini  utasítása  szirént 
azon  hires  muzsikai  academiát,  melly  az  Ottobonipalotában  minden  hét
főn  tartatott .  Hegedüsonatáji  és  concertjei  által  mintegy  uj  harmónia 
teremtője  leve  ,  különösen  önszerszámára  nézve.  Megholt  1713  's  nem 
csekély  vagyonon  kivül,  egy  drága  képgyűjteményt  h a g y o t t ,  melly  Ot
toboni  cardinalra  szálott.  A'  Pantheoiiba  temették. 

C l U I L t í , 1 . l í l P R O V t S A T O R O K . 
C O R I N T H U S ,  hasonló nevű  földszoroson,  melly  Moreát  Livadiá

val  köti  öszve,  fekvő  város  alig  200  lak.  Itt  's  amott  egyenként  álló  ház
csaportja  közt  omladékok,  szőlőkertek,  mezők,  ház  és  olajfa  kertek 
feküsznek  a'  földszoros  mentében  az aegeusi  és  lepantoi  tengeröblök  közt. 
Ezen  hajdan  legpompásabb  görögországi  városnak  omladékai  kőfalakból 
's  oszlopokból,  mellyek  most  semmit  sem  tartanak,  áll.  A'  'corinthusi  ö
bölnél  lévő  éjszaki  kikötője,  Lochaeon,  valamint  Cenchrea  is,  melly  a' 
saroni  öbölnél  van,  elpusztult  's  Schoenos  nevű  legcsekélyebb  ,  hasonló
képen  éjszakra  fekvő  kikötőjének,  melly  a'  pompás  város  vásárpiacza volt, 
alig  lehet  nyomát  látni.  E/.en  kikötők  most  levegőt  megvesztegető  pos
ványok.  Mostani  templomai,  mecsetei  és  a'  lakosok  h á z a i ,  a'  hajdani 
Corinthus  omladékaiból  vannak  építtetve.  A'  Törökök  csak  az  erősséget, 
Acrocorinthust,  tartották  fen  valamennyire;  de  az  utolsó  görög  ostrom
kor  ez  is  megrongáltatott.  —  A'  hajdani  Corinthust  az  áeoliai  Sysiphus. 
a lko t t a ,  a'  kinek  famíliáját  a'  Heraclesé,  ezt  a'  Bachidák  aristocratiája, 
ezt  pedig  tiszta  democratia  váltotta  fel,  melly  az  achaiai  szövetségnek 
feje  volt.  Ez  a'  szövetség  különös  mérsékléssel  viselte  magát ;  de  Komá« 
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nak  aristocratiája,  melly  a'  királyokat  's  aristocr.itiákat  megszen
vedte  szomszégságában,  nem  tűrhette  el  a'  corinthusi  demociatiát, 
niellynek  a7  romai  patríciusok  esküdt  ellenségei  voltak,  honnan  Miimini
us  consul  az  achaiai  szövetségnek  ezen  fővárosát  K.  e.  140  egészen  le
rontot ta .  Ámbár  Július  Caesar  Corinthust n'  kereskedésre  nézve  alkal
ma i  fekvéséért  ismét  felépítette  ;  de  hajdani  fényét  csakugyan  nem  sze
rezhette  vissza.  —  A'  legszebb  oszloprend  a'  hajdani  Corinthustól  kapta 
nevét.  Cnrinthusinak  neveztetett  a'  paloták  belső  fénye  's  gazdagsága. 
A'  Byzantiumisknak  különös  udvari  hivatalok  volt  corinthiaiii  névvel, 
melly  a'  belső  ékes  házi  'üutorokra  ügyelt.  Corinthus  mellett  az  egyéb
iránt  pallérozottabb  Athene  szegény  vol t ,  minden,  mi  csak  közönséges 
vagy  közhasznú  czélra  volt  szenteltetve,  corinthusi  pompával  fénylett.  A' 
feslettségben  is  felülmúlták  Athene  hetairiájit  a'  corinthusiak  's  olly  fényt 
Űztek,  melly  szeretőjiket  elszegényítetté,  annyival  inkább  ped ig ,  mi
vel  Corinthusban  szokás  volt  drága  és  költséges  hetairet  tartani.  —  A1 

corinthusi  földszoros  keskeny  hegyhát,  itt  az  isthmusi  játékok  inriepeltet
tek  a'  Nep'tun  temploma  előtt  lévő  fenyvesben.  A'  győzedelmesek  jutal
ma  fenyőágból  font  koszorú  vol t ,  's  szobraik  a'  szent  berek  faji  közé 
helyeztettek  örök  emlékezetül.  Nero  császár  oktalan  's  épen  azért  fél
ben  maradt  feltételei  közé  tartozik  ,  a'  corinthusi  földszorosnak  az  ő  u
ralkodása  alatt  elkezdett  keresztülásatása,  niellynek  még  most  is  lehet 
nyomait  látni.  Ez  a'  munka  abban  hagyatot t ;  mivel  a'  Nérónál  erköl
csi  tekintetben  jobb  romai  császárok  botránkoztatónak  találták  ezen  köz
hasznú  feltételt,  mellyhez  egy  emberiség  ostora  kezdet t ,  végre  hajtani. 
—  Corinthustól  nyugotra  virágzott  a'  hajdani  's  termései  és  kereskedés 
által  gazdag  sycioni  fejedelemség.  Kgész  Görögországban  sehol  sem 
uralkodott  olly  fény ,  mint  a1  sycioni  udvarban,  hol  a'  köz  vélekedés 
szerént  a'  festés  és  képfaragás  mivészségei  származtak.  Sycionról  örök
ség  szerént  Corinthusra  maradt  a'  fényre  s  más  testi  gyönyörűségekre 
való  hajlandóság. L—«'. 

C O R I N T H U S I  É R C Z ,  Görögországban  Corinthus  feldulatása  előtt 
régen  esmeretes  vol t ,  meglehet ,  hogy  talán  természet  szüleménye  is, 
de  a'  régiek  leírása  szerént  minden  esetre  sárga  réznem  volt. A**1*!. 

C O R I O L A N U S  (Cajus Március),  melléknevét  akkor  n y e r é ,  midőn 
a'  Volscusok  fővárosát,  Coriolit,  csaknem  maga  foglalta  el.  Az  Antiu
miakon  nyert  győzedelemben  mutatott  vitézségét  consul  Cominius  arany
láucczal  jutalmazta  meg.  Azonban  nemzete  szerelmét  elves/.té  Co
riolanus  a 'Romában  kiütött  éhségkor  (491  K.  e.J,  midőn  azon  patriciu
sok  vezére  lón,  kik  a1  népet  meg  akarák  szabadsagaitól  fosztani,  sőt  azt 
javal ta ,  hogy  a'  Siciliából  jö t t  gabona  csak  ugy  osztassák  ki  a'  nép  kö
z ö t t ,  ha  a1  tribunatus  eltöröltetik.  Elkeseredvén  a1  tribunnsok,  őt  ma
gok  elejébe  idézték,  's  mivel  meg  nem j e l e n t ,  elfogatni  iparkodtak  és  eb
ben  sem  boldogulván  ,  arra  Í tél ték,  hogy  a'  tarpeji  kőszirtről  levettes
sék.  De  a'  patríciusok  megmentek's  ügyét  a'  nép  Ítélésére  bízták.  Meg
jelent  Coriolanus  és  a'  tribnnusok  vádjaira,  hogy  zsarló  és  királyi  ha
talom  után  törekedik,  tetteit  's  hazája  iránt  mutatott  szo'gálatjait  beszél
te  el.  Sebhelyekkel  borított  melyét  felfedé  's  szinte  könnyekre  fakasztá 
a'  sokaságot.  Azonban  mivel  a'  vádakat  nem  tudta  megczáfolni,  kivált 
a z t ,  hogy  törvényel len  a'  zsákmányt  katonáji  közt  felosztá,  holott  a1 

questornak  kellett  volna  áltadnia,  száműzését  kivitták  a'  tribnnusok.  Er
re  Coriolanus  eltökélve,  hogy  hálátlan  hazáján  magát  megbosszulja,  lto
ma  legdühösb  ellenségeihez,  a'  Volcusokhoz,  ment  's  reábirta  őket,  hogy 
Komát  a1  fegyverszünés  multa  előtt  megtámadják.  Hadvezérnek  ó  maga 
neveztetett  Attiussal  's  l.atium  városait  hirtelenül  elfoglalta.  Már  hadjá
val  Roma  elölt  á l lot t ,  mikor  ez  még  sereget  sem  állíthatott  önsZabaditá
aára.  A'  tanácstól  küldött  követség  azon  felelettel  tér t  vissza,  hogy  Ro
ma  csak  a'  Volscitsoktól  elvett  tartomány  visszaadásával  vásárolhat  bé
keséget.  A'  második  követség  sem  volt  szerencsésebb,  és  végre ,  hogy 
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a'  hozzákiildött  papok  és  augurok  is  végzés  nélkül  tértek  haza,  Roma 
szinte  kétségbe  esett.  Ekkor  Valér ia ,  Valerius  Publicnla  testvére,  mint
egy  isteni  sugalástól  ihletve  felszólitá  hölgy  tá rsa i t ,  próbálják  meg,  ha 
a'  gyenge  nem  könnyei  nem  tudják e  érdekelni  a'  férjfi  kőszívét ,  mellyet 
férjfiui  büszkeség  nem  volt  képes  meglágyítani.  Veturiához  ,  Coriolanus 
anyjához  mentek,  ott  találták  Volumniát  is,  annak  hölgyét,  's  mind  kettő
jüket  reábirták,  hogy  vélek  kimenvén  a1  győző  szivét  végképen  megkísért
sék.  A'  tanács  helyben  hagyta  szándékokat,  's  Roma  hölgyei,  vezetve  Ve
turiától  és  a'  gyermekeitől  körülvett  Volumniától,  Coriolanushoz  indul
tak.  Mihelyt  anyját ,  hölgyét  és  gyermekeit  megesmérte ,  parancsolván 
poroszlójinak,  hogy  rózséjiket  hajtsák  meg  elüttök,  leggyengédebb  ölelke
zések  közt  fogadá  őket.  Elejénte  inté,  hagyják  el  a'  csalfa  Romát  's  jö 
jenek  hozzá.  Hanem  anyja  nem  szűnt  meg  kérésével  vini ,  hogy  enged
jen  hazájának  tisztes  békét  's  erős  hangon  kimondá,  hogy  csak  testén  ke
resztül  meliet  Romába.  Erre  tovább  nem  állhata  e l len ,  elérzékenyülve 
felemelé  elejébe  borult  anyját  mondván:  „Győztél 'anyám,  Roma  megsza
badul t"  és  lassan  hozzá  tévé  :  , ,de  fiad  elveszett".  Visszavezette  hadját, 
és  mikor  a1  Volscusok  gyűlésében  tettét  menteni  aka rá ,  az  Attius  ger
jesztette  zenebonában  meggyilkoltatott.  Roma  tanácsa  pedig  a'  hölgyek 
szerencséjének  templomot  emeltete  azon  helyen,  hol  Roma  szerencséjére 
fiját  megengesztelte  Veturia ,  's  őt  nevezte  első  papnéjának. B L. 

C O R K  (éjsz.  sz.  51  c 5 3 ' 5 4 " allatt),  püspöki  lakhely,  a 'Lee  torkolat
jánál  ;  9000  ház.  100,533  lak.  második  városa  lilandnak.  Climája  déli 
fekvése  mellett  is  nedves  és  ködös.  Corkot  a'  6  százb.  hihetőképen  a1 

Dánok  alkották  a'  Eeenek  egy  szigetén,  's  csak  2  hiúnál  fogva  v o l t a ' 
szárazzal  öszveköttetve.  Azolta  a1  város  a'  viznek  mind  a'  két  partján 
elterjedt,  's  a'  két  elsőhöz  még 5  híd  jött . —  Cork  tisztán  's  jól  van  épül
\ve\  de  minden  pompa  nélkül.  Jó  karban  lévő  kivivő  kereskedése  besó
zott  marha  és  sertéshúsból,  vajból  faggyugyertyából,  szappanból  's 
kikészített  '»  nyers  marhabőrből ,  pálinkából,  vitorlavászonból,  czérná
b ó l ,  vászon,  's  üvegmivekből  áll.  Kikötője  (CorkCove)  3  órányira 
a1  városon  alól  ,  bátorságos  és  alkalmatos  voltára  nézve  híres.  Üszt. 
mintegy  3000  hajó  evez  belé.  Keskeny  és  mély  torkolatja  két  erősség 
által  védelmeztetik.  Két  kicsiny  szigete  is  meg  van  erősítve,  mellyekről 
a'  torkolathoz  lehet  lőni. L—ú. 

C O R N A R O  (Lodovico), régi  nemes  velenczei  házból ,  melly  a1  hazá
nak  több  dogét  's  Cyprus  szigetnek  a1  15  században  egy  királynét  ada, 
ki  országát  Velenczének  hagyá ,  156fiban  holt  meg  Paduában  104  éves 
korában.  Hosszú  korát  azon  rendkívül  mértékletes  életnek  köszoné, 
mellyre  magát  negyvenedik  éve  körül  száná  's  a1  mellyet  holtiglan  meg
tartott  's  több  rendű  könyveiben  ajánl.  C.  25  esztendős  korától  fogva 
gyomorgyengeségben,  köszvényben  's  titkon  fogyasztó  lázban  kezde  szen
vedni  's  minekutána  bajaitól  az  orvoslás  szokott  ingadozó  utján  meg 
nem  menekedhetett,  a ' lehető  legnagyobb  mértékletességben  keresé  és  leié 
gyógyulását.  A'  rakott  asztalokhoz  szokott  el  nem  képzelheti ,  melly 
kevés  az ,  a'  mivel  C.  erős  testi  és  lelki  munkássága  mellett  is  napon
ként  beéré,  a'  mint  ezt  , ,a '  józan  élet  hasznairól1 '  irt  latán  könyvében 
bővebben  láthatni.  Lehet ,  hogy  C.  ételszaka  nem  minden  embernek  vol
na  hasznos,  de  általányos  nézetei  e'  tárgyban  mindég  megtartandják  hi
teleket.  Melly  foganatja  volt  hős  elszántának  önmagára  nézve ,  legjob
ban  kiviláglik  abból,  mit  „az  ember  születéséről  és  haláláról"  irt  könyvé
ben  a'  95  esztendős  öreg  önmagáról  i r :  „Egészséges  vagyok"  ugy  mond,, 
„ é s  vidám,  mint  a'  25  esztendős  ember  lenni  szokott;  hé t ,  nyolcz  ór.ít 
irok  naponként,  a'  többi  időt  sétálásban  ,  beszélgetésben  's  concerthall
gatásban  töltöm.  Kedvem  derül t ;  a'  mit  eszem,  izemre  van.  Képzelő 
erőm  eleven,  emlékezetem  erős ,  ítéletem  jó  ,  's  a'  mi  koromban  csudája
tot  gerjeszt,  hangom  erős  és  pengékeny."  —t  — 
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C r t n x E i r ,  r.  K  (Pé te r ) ,  a'  franczia  s/.oinoru  játék  teremtője,  a'XIV. 
Lajos  idejebeli  irók  legöregebbike,  s/.iil.  Jun.  0.  I0O0  Rouenben,  hol 
atyja  királyi  ügyvéd  volt.  Még  későbbi  és  tökéletesb  munkájiból  is  ki
tűnt  ,  milly  behatással  volt  legyen  ifjúkori  képzésére  az  udvari  fondor
ságnak  és  nyughatatlanságoknak  ideje  XIII.  Lajos  uralkodása  első  évei
ben.  Hogy  vigjátékköltésben  próbát  t e t t ,  első  ösztönt  kapott  reá  azon 
kétértelmű  szerencséből,  mellyet  barátja  kedvesénél  ta lá l t ,  kihez  őt  a
m a z ,  semmit  nem  gyanítva,  önkényt  vezeté.  E'  történetet  t.  i.  versekbe 
foglalta,  melly „Melile'1  név  alatt  1629  a1  játékszínre  vitetett.  Jó  kimene
te l  többre  buzditá.  Igy  következének „Clilandre'1  Az  özvegy"„Lagaler ié 
dupalais",  , ,A :  szobaleány"  és  ,,Király  p iacz"  (1G35).  E'  darabok  olly  ked
velést  nyertek,  hogy  miattok  egy  különös  színjátszó  társaság  tíílt  öszve, 
's  némellyek,  egyesel.ben  megifjitva,  még  későbben  is  becsiiltettek.  A' 
természet  elmellőzésében  C.  korával  osztozik.  Senecát  utánzva  's  épen 
olly  szónoki  módon,  mint  annak  munkáji,  készült  általa „Medea'*  (1635). 
Akkoriban  a'  hatalmas  cardinal  Richelieu  több  költőket  tartott  zsoldéiban, 
kik  az  ő  feladása  szerént  tarto/.ának  vig  játékokat  írni.  Cnek  is  ezek 
sorába kell  vala  lépni;  de  egy  változtatás,  me lye t  nemi elejébe  adott  alap
rajzon  tenni  bátorkodott,  mindent  elronta.  Visszavonult  hát  Rouenbe.  Itt 
Chalon  i ir ,  hajdan  Medici  Maria  titoknokja,  taaácsolá,  hogy  szomorú 
já tékokra  adná  magá t ,  's  követésül  a'  Spanyolokat  ajánlá.  C.  megta
nult  tőle  spanyolul  ,  's  „ C i d "  (1636)  igazolá  a'  belátó  barát  jöven
dölését.  Csak  egy  va la ,  ki  nem  látszék  részt  venni  a'  főváros  álmél
kodásában,  Richelieu  cardinal ,  ki  azzal ,  hogy  megígért  kegjét  a'  költő 
szabadon  megveté,  keserítve  lévén,  meghagyá  az  ujon  állított  academiá
n a k ,  hogy  Ciliről  véleményét  mondja  ki.  Chapelain,  a'  társaság 
szószólója,  tudós  okoskodással  iparkodék  ulapilőjokuak  eleget  tenni  a' 
nélkül,  hogy  a'  közönség  szavával  nagyon  öszveütköznék.  A' „Setitiment 
de V avadémie franqaise sur la tragicumédie du Cidíc  olly  oklevél,  melly 
a1  franczia  tudósok  igazságszeretetének  több  becsületet  tesz,  mint  belátá
sának.  Mások  a'  gyűlölt  költő  lealacsonyitása  által  reményiek  a'  minis
ter  kegyét  inkább  megnyerni.  C.  munkáji  által  czáfolá  meg őket.  1639 
megjelentek  tőle  a' , ,Horatiusok"*  (az  első  kiadásokban  „ / / o r a c e "  a'  ké
sőbbiekben  , , / ín raees"  van);  itt azon  szemrehányást,  mintha  teremtői  erő
vel  nem  bírna,  megezáfolta;  noha azt  még akkor  is  ismételték,  midőn  ,,He
racl ius t"  (1647)  Calderon  u tán ,  és  a'  , ,Hazugot"  (1642)  Pedro  de  Ho
xas  után  előállitá.  Talán  e'  szemrehányás  kedvetlenité  el  a'  költőt  az 
uj  európai  történetek  tárgyaitól.  Mert  csaknem  kirekesztőleg  a'  romul 
tőrténetekre  adá  magát;  régi  flomaiak  szoros  hazaszeretetének  's  az  uj
jabbak  dicsvágyó  politic;íjának  kellé  ná la ,  mint  egy  lelkes  mübiró  meg
jegyzi,  a'  lovagi becsületet  és hívséget kipótolni,  mellyeknek áhrá/.lása a1 Cili
ben  a'  spanyol  dramaticusok  szellemével való  rokonságot  tesz  fel.  A'fran
czia  miibirák  Cinnáj;ít  (1639)  hajlandók  remekének  tartani;  melly  állítást 
a1  külföld  csak  akkor  tartamija  igaznak,  ha „Polyeit^'re  nem  emlé
kezik.  Szerencsés  elegyítése  az  érzékenyen  indítónak  amaz  innepélyes 
komolysággal,  melly  re  C.  olly  felette  h a l o t t ,  darabját  a'  többinél  von
zóbbá  teszi.  Ellenben  .,Pompejus  halálában'  (1641)  mindazon  nemes  mód 
mellett  is,  mellyel  a'  romai  nagyok  érzelmét  az  elnyomók  ellen  küzdés
ben  festé ,  dagályosságra  hajliisát  nem  lehet  észre  nem  venni.  A1  , h á 
ziig"  kidolgozása  érdemmel  teljes.  Ez  az  elébb  szokásban volt  költemé
nyek  helyett  természetet  és  igazságot  adott  a1  vig  játéknak.  Az  erede
ti  spanyollal („Lo tospechosa verdad''*)  öszvehasonlitása  a'  drámai  mi
vészség  barátinak  tenulmányos.  Végre,  ugy  látszék,  kifogyott  a1  termé
keny  köljjő  ereje. „Rhndogunec<  (1646),  C.nek  kedvelt  darabja ,  fájdal
mas  behatást  okoz,  mellyet  az  ös/.veilletés  minden  mesterségével  egybe
halmnzott  ijedelmek  semmi  módon  sem  képegek  helyre  hozni.  Későbbi 
darabjai  („Herac l ius"  1647:  „Aragóniái  don  Sancho" ;  „Andromerfa", 
ez  táncczal  és  muzsikával)  kevesbbé  esmeretesek,  's  a'  Francziák  véle
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menye  szerént  is  nem  igen  érdemesek,  kivévén  „Nicomedest" ,  melly  Tal
ma  által  felem'eltetvén,  a'játékszilien  folyton  megmaradt.  A ' so r s  makacs 
kigunyolása  olly  tulajdonságot  ad  a'  bajnoknak,  melly  igeu  nagy  hatású . 
De  itt  is  azon  ellentételekben  gyönyörködő  rhetoricát  lehet  tapasztalni, 
melly  sok  darabjaiu  zavart  okozva  terjedez. „Ferl/turite"  (1053)  épen 
nem  tetszett.  Tehetségén  maga  is  kételkedve,  egészen  abban  akará 
hagyni  a1  drámai  mivészséget  's  hat  esztendőt  , , / í e imitatione J. C7tr.ií 

czimü  könyv  lefordításában  töltött  és  ennek  első  részét 'már  versekbe 
is  foglalá.  tikkor  Fouquet  ismét  a'  játékszínre  birta.  „Aedipus1 1  1059, 
„Se r to r ius"  1062  a'  nézők  kedvezését,  ugy  lá tszék,  ismét  részére  von
ták ,  mert  ezeket  még  fényes  kárpitokkal  is  iparkodott  mellesleg  megvesz
tegetni ;  de  a'  következők:  , , O t h o "  "Age.ilaus"  "At t i l a "  'sat.  csak  ol
lyan  költőt  árulának  e l ,  ki  minden  vetélkedő  társ  nélkül  fejlődvén  ki, 
hanyatló  erővel  is  pálma  után  iramlik.  Hagyott  33  darabja  közül  mint
egy  8  fordul  meg  játékszínem  Most  idő  haladtával  tekintete  n y e r t ;  a' 
Francziák  már  régtől  nagynak  nevezek,  noha  Vol ta i re ,  ki  Írásait  ki
a d t a ,  és  Laharpe  ,  híres  elődjét  használva,  C.  érdemeiről  nem  legked
vezőbb  Ítélettel  voltak.  Mit  Schegel A.  W.  mondott  róla,  tudjak  a'  drá
mai  literatiira  baráti.  Több  darabjainak  gyengéjit  már  Lessing  tündök
lő  játszi  elmével  mutogatta  ki.  Elevenen  kell  sajnálni,  hogy  nagy  tehet
ségei  a'  fanyar  romaiságra  alkalmazás  miatt  kifejlődésekben,  mellyet  Cid
ről  fényest  Ígértek,  gátoltattak.  Kora  történetei  által  ingereltetve,  poli
t icaivisszálkodásokat  szomorú  tárgynak  ve t t ;  maga  Voltaire  észre  vet
t e ,  hogy  ezeknek  „Cinna"  elrendezésére  's  az  ettől  okozott  következé
sekre  befolyások  volt,  észre  ve t t e ,  hogy  az  épen  gerjedező  jansenístai 
veszekedések  , ,1'olyeukt"  több  helyei  érdekletének  emelésére  használtat
tak  ,  mellyeket  talán  épen  ezek  szültek. •—• C. az életben kevés tetsző
seggel b í r t , mulattatása unalmas és válogatatlan volt. Mint Türelmet, 
inkább korlátoltnak tartották. Külsejére egy röueni kalmárhoz hasonlított, 
honnan könnyű megfogni, hogy darabos szokásaival 's önérdemének 
nem csekély érzetével az udvarnál nem igen volt helyén. Hire és t e 
hetsége nem' gazdagitá meg. Olly mértékletesen é l t , hogy gyakorta szű
kölködés látszott rajta. 1047 Maynard helyére a' francz. academiába felvé
tetett 's megholt 1084, mint e' kör legöregebbike. Idősbik fija után 
még 1813 élt egy sarjadék, de a' sorstól szinte olly kevéssé kedvi Ive 
mint a' nagy Corneille unokájának leánya , kinek Voltaire hazája k ö z a 
dósságát C. munkáji kiadása által fizette le. A' Francziáknak ezen , az 
ők játékszíne körül nagy érderiiü férjflr.ói való legújabb nézeteit lehet 
találni „FJoge de Corneille par M. PictorinFal/reu munkában, melly 
1807 a1 fran. academiától jutalmat nyert 's azolta ismét kiadatott. Mun
kájinak legpontosabb, legtökéletesebb k iadásá t , öccsének jelesb iratival 
Voltaire észrevételeivel 's Palissot kiválogatott jegyzékéivel gazdagít
va, Renouard eszközlé (Paris 1817. Í2 köt.). j_ 

C O R N E I L L E ( T a m á s ) , az elébbinek öccsej szül; Röuehben Aug. 
20. 1625 bátyjával , Péterrel , végig legszívesebb egyetértésben élt. Egy 
latán versekbe foglalt víg j á t é k , mellyet mint tanuló a' Jesuiták col
legiumában i r t , 's melly előadásra méltónak talál ta tot t , nem különben 
azon kedvesség, mellyet bátyjának munkáji n y e r t e k , arra birák, hogy 
magát drámai költésre szánja. Calderon után dolgozott első víg játéka 
,,A véletlen eljegyzés" 1647 tetszéssel fogadtatott. Ezt számos hasonló 
szinte a' Spanyoloktól kölcsönözött darabjai hamar követék. Drámai szü
leményeinek száma 42re telik ; de ezek nagyobb részben annyira fele
dékenységbe mentek , hogy feljegyzések még a' franczia academia tör
téneteiben sem egészen helyesen találtatik. Akkoriban az ifjabb testvér 
víg játékait csaknem örömestebb nézték, mint bátyjáéit. Ezt mustrául r é 
vén, próbát tett Tamás a1 szomorú játékban is, és , , T i m o t r a t " (1656) 
olly tartós kedvezést t a lá l t , hogy a' színjátszók az annyiszor ismételt 
előadást végre elunván, a ' játékszínről kértek engedelmet, hogy valaha 
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ra  mást  adhassanak,  mivel  különben  minden  többi  darabokat  elfelejtenek. 
Azolta  soha  sem  jöt t  játékszínre.  Hasonló  mozgást  okozott  „Camma  és 
P y r r h u s "  (1661),  mellynek  előadásakor a 'nézők  annyira  tolakodtak,  hogy 
a'  játszóknak  alig  maradt  hely.  Drámai  munkáji  közül  ma  is  figyelmet 
érdemelnek  „ A r i a d n é " ,  melly  Racine  „Bajazet"je  mellet  az  öszveha
sonlitást  kiál tot ta;  — , . A z  esmeret len"  vitézi  vig  játék  (1675) ,  melly 
egy  innepi  alkalommal  a'  Tuileriákban  1724  ismét  elővétetet t ,  's  ekkor 
XV.  Lajos  az  udvar  minden  liatulaival  bulletet  tánczolt ;  mindenek  felett 
„Gróf  Essex"  (1678),  melly  szinte  mint  „S t i l i co"  és , ,Ar iadné"  ,  a'  párisi 
közönségnek  néha  néha  most  is  adatik.  Bátyjánál  Tamás  még  is  gyen
gébb  vala,  de  Voltaire  ítélete  szerént  ahhoz  legközelebb  állott.  Mint 
nyelvbuvárnak  érdeme  tagadhatatlan.  Midőn  t.  i.  1685  bá ty já t ,  a'  fran
c/.ia  academia  tanítói  székében  mindenek  egyforma  választásából  követ
n é ,  a'  franczia  szókönyv  kiadójihoz  csatolta  magá t ,  megjelent  ez  1691, 
's  ő  Vaugelas  észrevételeihez  jegyzéseket  ado t t ,  a'  „Dicf. de l' acad.íe 

szókönyvhöz  pedig egy  toldalékot  ragasztot t ,  mellyben  .a1  mii  és  tudo
mányos  szókat  megmagyarázta  's  ezt  a1  későbbi „Encycloyédie"  alapja
id  lehet  tekinteni.  Ezenkívül  szorgalmas  köz  dolgozó  volt  a' „Mercur 
galant"  folyó  Írásnál ,  mellyet  barátja  du  Visé  adott  k i ,  de  mint  tudós 
is  megérdemlet te ,  hogy  a'  „Felírások  academiajába"  tagnak  felvétes
sék.  Agg  korában  szeme  világát  e lveszte ,  's  az  idejebeliektől  tiszteltei
re  és  társasági  erényeiért  szere tve ,  megholt  Andelysban  Dec.  8.  1709. 
Társalkodásban  vidám  és  elmés  volt.  Maradt  két  gyermeke.  Fijának 
Ferencznek  leányát  Voltaire  de  la  T o u r  du  Pin  grófhoz  adá  férjhez. 
Kiválogatottabb  Dramáji  közönségesen  bátyja  munkáji  mellé  csatolva ta
lál tatnak.  Többi  iratjait,  mellyek  nagy  részben  jobbakkal  vannak  kipó
to lva ,  nem  nyomtatták  öszve.  ./. 

C o i t ü E L i A .  anyja  a'  Grachusoknak,  leánya  az  idősb  Scipio  Afri
canusnak,  hitvesse  consul  Grachtisnak,  nagylelkű  romai  hölgy,  élt  130 
K.  e.  Fijait  (I.  GRACCHUS)  jelesen  nevelte.  Tudva  van,  hogy  egy  kösön
tyüjivel  kérkedő  Komainénak,  ki  Cornelia  kincseit  kiváná  látni,  gyerme
keit  mutatá  elő  legdrágább  érteke  gyanát.  A'  nép  oszlopot  emelt  neki. 

B. L. 
C O R N E T . I U S  N E P O S ,  romai  történetiró,  Hostiliában  született  Ve

rona  mellett,  Roma nyelvének  aranykorában  és  Catulussal,  Ciceróval,  Pom
ponius  Atticussal  barátságban  é l t ,  megholt  30dikban  K.  e.  Számos  írá
sai  közül  csak  ,, Vitae excellenliam lmperatorum'  maradtak  fen.  O  eb
ben  remek  Írásmóddal,  tömött  rövidséggel  és  világos  értelmességgel  adja 
elő  a'  régiség  legnevezetesebb,  többnyire  görög  24  hadvezéreinek  életét, 
ámbár  némelly  idegen  vezéreké  ,  az  öregebb  Cato  Romaié  és  Atticusé  is 
köztök  vagyon.  Charactereit  rendszerént  jelesen  festi;  csak  előadásában 
néhol  nincs  egyirány,  mivel  a'  fontos  dolgokat  igen  röviden,  ellenben 
a'  csekélyeket  hosszasan  irja  ;  kutforrási  sem  mindég  tiszták.  Rövidsé
ge  miatt  nem  sok  uj  világosságot  terjeszt  a'  történetírásra.  Innen  azt  hi
szik  csaknem  közönségesen,  hogy  a'  hozzánk  jutott  könyv  egyedül  Aemi
lius  Probus  készíttette  (Theodosius  alatt)  kivonatja  Nepos  munkájának. 
I.egbecsesb  kiadása  Steverntól  van.  (Leidenb.  1773).  Jó  uj  kiadások  a' 
F i s che ré ,  Ha r l e sé ,  Tzschuckéé,  Bremié.  L.  Uisely „Disquisitio eritica 
de fonliOus et auctoritale Corn. Nepoti*  (Delit  1827). Ti. L. 

C O R N I D E S  (Dániel),  szül  1732  Sz.  Miklóson  l.iptó  vármegyében, 
a1  honnan  apja  MártonOrváros ,  későbben  Körmöczbányára  tette  által 
lakását.  Ugyan  i t t  kezdte  Dániel  tanulásat  Sext i ,  folytatta  Losonczon 
Kármán  és  Posonyban  Bél  Mátyás  és  Tomka  Szászki  a la t t ,  a1  kiktől 
bele  oltatott  a'  honi  történetkutatás  iránt  való  megkülönböztetett  hajlan
dóság.  Minekutána  Erlangenben  ,  a'  hol  négy  esztendeig  mulatott  vala, 
befejezte  volna  1758  tanulását,  a'  bölcsekedés  mestere  nevének  megnye
résével  Hadadi  Veselényi  István  báró  özvegyétől  ,  Vargyasi  Dániel 
Polyxena  asszonytól ,  gyermekeinek  nevelésére  meghivatott  Erdélybe,  a' 
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hol egyszersmind a' kolosvári ref. collegiumban német nyelvtanító is va
la mintegy 15 esztendeig. Azután Széki Teleki Jósef, római sz. biroda
lombéli gróf, titoknokjává let t , a' kivel bejárta Olasz és Francziaország 
jelesebb városait. Midőn pedig épen azon volna, hogy az említett gróf 
két fijával, Lászlóval 's Istvánnal, a' külföldi tudományos intézeteket 
meglátogatná, a' magyar királyi tudományos egyetemben diploniatica 
's heraldica tanítójává 's a' könyvtár őrzőjévé neveztetett ki. Azonban 
esztendeig tartó szabadságot nyervén , Gö tingenben töltötte el azt az 
ifjú grófok mellet , a' hol a' királyi tudós társaság ülésében Sept. 10. 
1785 egy értekezést olvasott fel a' Magyarok hajdani vallásáról, melly
re nézve ama' tudós társaság levelező tagjává választatott. Ugyan ab
ban az esztendőben visszatért honjába 's beállott a' neki szánt tiszt
ségbe; de már 1787 halála történt 55 esztendős korában. Erdélyben 
való lako/.ása, a' külföldön való u tazása ' s tar tózkodása, valamint helye
zetéből származott öszveköttetése is bő alkalmatosságot nyujtottak vala 
neki a' honi 's külföldi nevezetesebb könyvtárak és kéziratgyüjtemények 
viszgálásara 's használására; melly alkalmatossággal ő el nem mulatott 
élni, a' miről bizonyságot tesz főképen a' honi történetesmeretet illető 
eredeti 's másolt oklevelekből, felülírásokból, apróbb irományokból, 
pénzekből és képezetekből 'álló gazdag gyűjteménye, a' mellyel testvér
öccsétől és örökösétől áltálján fogva meg vett Teleki Jósef gróf és koro
naőrző , 's a' melly most Pesten tartatik a' Teleki házban. Nyomtatás
ban ki jö t t tudományos nmnkáji e' következők : 1) „liegum Hungáriáé, 
gui seculo JV7 regjiavere, Genealógiám Mustrát, atque ab objectionibut 
Reverendissimi Domini Antonii Gánvczi vindieat Dániel Cornides, phi
los. Mag." (Poson. 1778. 4.) . Alkalmatosságot szolgáltatott ezen érte
kezésekre a' P ray György és Gánóczi Antal között támadott vetélkedés 
a' nagyváradi püspökség alkotója felől, a' kik közül az első Sz. István
nak , az utolsó pedig Sz. Lászlónak tulajdonitá annak felállítását, 's egy
szersmind Praynak egyéb tőrténetesmeretbeli, neveztesen a' magyar ural
kodó ház elágazására tartozó állításait is kétségbe igyeksztk hozni. Cor
nides Pray ügye mellett harezol felhozott munkájában, és honi 's kül
földi irók mondásaiból világosítja az arpádi törzsök ágazatjait. 2) Win
disch 1780 egy tudós társaságot állított fel Posonyban, a' melly tudo
mányos dolgozásait füzetenként e' következő czim alatt adá k i ; „l'ngri
sches Magazin, oder Beytrá'ge zur ungrischen Geschichle, Geographie, 
Katurwissenschaft, vnd die da/iin einschlagende Literatnr." E' tudós 
társaság tagja lévén Cornides is , a' honi történetesmeretre tartozó hat 
értekezése jelent meg az említett folyó írás 1, II és III darabjában. 3) 
„Commenlatio de religione velerum Hnngarorum. Kdidit, suamque de 
origine Hungáriáié gentis disserlationem adjecit Christianus Engel." 
(Viennae 1791. 8.) 4) „Danielis Cornides vindiciae Anonymi Ilelae re
gis nolarii. Edilae, auclae a J. Chrisliano EngelS' (Budae 1802, 4.) 
Magában foglalja Cornidesnek az említett Anonymust illető öszve nem 
függő jegyzéseit, a' mellyeket az kéziratban hagyott vala, a' kiadótól ren
be szedve 's tulajdon észrevételeivel 's értekezéseivel bővítve. Hozzá 
van adva a' magyar föld képe , ama' nevetlen iró előadása ' szerént ké
szítve Hell Maximiliantól. Kéziratban hevernek még Cornidesnek mint
egy 30 a' honi történetesmeretet tárgyazó munkáji 's e'rtekezései, a' 
mellyeket az ó könyv 's irománytárának tartalmával együtt fel hord: 
„Danielis Cornides bibliotheea kungarica, sive catalogus seriptorum 
de retus omnis generis Hungáriáé, adnexarum provinciarum, gentium
que finitimarum , tam typis publice editorum, quam manu exaralorum." 
(Pestini 1792. 8). Készítette Koppi Károly, kegyesoskolabeli szerzetes, 
a' ki a' magyar királyi tudományos egyetemben beszédet is tar tot t vala 
Cornides emlékezetére 's dicséretére. Fábri Pál. 

C O R N W A M . I S (Károly, marquis és gróf^ szülDec 31 . 1738, meg
különbözteté magát mint a' britus hadi sereg vezére az amerikai szabad

2 4 * 
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ságháboruban.  Beverd  Phi ladelphiát ,  sokat  tón  déli  Carolina  meghódítá
s á r a ,  's  generál  (latest  csekély  erővel  véré  meg.  Hanem  Oct.  10.  1781 
egyeznie  (capitulalni)  kellé  Yorktownnál.  Keletindiát  mint  főkormányzó 
1780  olta  dicsőn  's  bölcsen  igazgatta.  Bangalore  meghódítására  (Mart. 
21 .  1791)  Tippo  Sai'b  teljes  megbukása  következett.  Minekutána  az  An
golok  keletindiai  birtokait  e'  háború  által  tetemesen  kiterjesztette  volna, 
visszatére  Angliába  1793  ,  marquisvá  's  admiralság  lordjává  ,  lrland  al
királyává (Jordlieulenaní}  neveztetek,  hol  a'  lázadást  elnyomta  ,  's  1798 
Septemberben  a'  szigetre  kiszált  Francziákat  kinszeritette  magokat  meg
adni.  Ezután  nagyon  előmozdította  lrland  egybekapcsoltalását  Angliával. 
1801  béke  iránt  alkudozott  Francziaországgal  ,  's  ő  irá  alá  az  amiensi 
egyezséget  1802.  1805  nyáron  Indiába  utazott  mint  főkormányozó,  a' 
hol  ugyan  azon  évi  Oct.  5kén  holt  meg.  A'  Pál templomban  emlékosz
lop  állittaték  neki. 

C o  R o  s  K R  (coronator)  ,  Angliában  egy  tisztviselő  ,  ki  a'  grófságok 
freeholilerei  által  választatik,  hogy  a1  korona  jusaira  vigyázzon.  Föfog
lalatossága:  hirtelen  halálos  esetek  okait  esküdtek  hozzájárultával  meg
vizsgálni  's  szántszándekos  gyilkosság (inurder~)  v .gy  agyonütés (jnans
laughter)  esetében  a'  törvényes  niegbosszuhís  munkáját  elkezdeni.  Ön
gyilkosság  esetében  megvizsgálja,  ha  ideigleni  tébolyodottság {inenlal 
derangement, insanity")  következése,  v o l t é  a/ . ,  vagy  véteknek  kelljen 
tekintetnie (felnnia de se ipso),  mellyre  becstelen  temetés  's  vagyonvesz
tés  van  téve.  Ha  a'  község  henye  politiája  az  oka  valamelly  ember  ha
lálának  ,  arra  vet  a'  coroner  pénzbüntetést;  azon  dolgokat ,  mellyek  ;il
tal  a'  halál  okoztatott (deodunt,  p.  o.  lovat  vagy  kocsit ,  mellyen  valaki 
szerencsétlenül  já r t )  a'  királynak  itéli.  Vannak  ezeken  kivül  még  birói 
foglalatosságai  is.  (L .  Hw.Ár.TOKVKsvszKK). 

C  i>  R P v s ,  a'  könynyomtatók  n)'elvén  a1  hetüknek  bizonyos  megha
tározott  vastagsága,  ugy  szinte  egy  bizonyos  betünem  ,  melly  az  esme
retes  garmondnál  valamivel  nagyobbacska,  's  onnan  származtatják  nevét, 
hogy  az  első  corpus  juris  nyomtattatott  vele. •— A' papiros készítőknél 
a' nyomtató papiros lömöttségét és erősségét jelenti. ^ a * * í . 

C <i R P u s C A T H o r, i c o R u M és C I U P C S E v A N G K r, r c o R n iw. 
A' német birodalomnak tagjai a1 Luther reformatiója (religioi ujitása) 
által két egymástól elszakaszkodó és a' bitvallásra nézve különböző egye
sületre oszolván, kik a1 catholica felekezetnél a' császárral egyesülve ma
radtak corpus Catholicortimtmk — kik pedig a' reformatio ügyét védni 
öszveszerződtek az evangelica vallást követők közül, corpus Evangelico
runtnak neveztettek. T. i. mennyivel kevesbbé igyekeztek catholicus 
tagjai a 'német birodalomnak a' kii/.ös igazokra nézve, bizván a'szavazha
tnának, többségében annyival inkább törekedtek az Evangelfcusok a' szavak 
többsége ellen magokat védő állapotba helyeztetni. A' szász és hassiai 
fejedelemség 1526 Torgauban kezdtek egyesületre lépni a' vallási külön
sé<* védelmére , .mellyekhez azonnal a' lüneburgi és meklenburgi, az an
ha l t i ' s mansveldi grófok 's Magdeburg városa hozzá járult. Es ezen egye
sült evangelicus országos rendek a' spirai gyülekezetben 1529 ellenmon
dottak (protestáltak) az Evangelicusokról hozott rendelkezésnek. A ' töb
bi evangelicus ország rendjei már a' norimbergai vallásos béke szövetke
zésben 1532 mint egyesült test (corpus') a' catholicus testől külön fog
1 latoskodtak; de ezek csak a1 religiót illető kérdésekben haszná l t aké ' 
különböző elnevezést. Es mivel a' 30 esztendei villongások inkább 's in
kább meghasonlókká t e t t e k é ' két felekezetet, már a 'westfaliai béke
kötéskor a ' k é t test közti elválás szembetűnőbbé l e v e , és 1720ban egész 
elhatározottsággal eggyé alkatott a' C o r p u s E v an ge, 1 i c o r um és 
mint egymástól külön állóvá tétetett a1 C o r p u s Ca t h o I i co rum
tól. Az evangelicusi egyesülethez (coipnshoz) tartoztak minden e'fele
kezeti uralkodók akar Lu the r , akar Calvin követoji , sőt még azon evan
gilicüs tartományok fejedelmei i s , kik egyébként személyekre nézve 
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Catholiouaok  valának.  'S  ámbár  az  országgyűlésekben,  a'  hol  az  egy
mástól  elválás  szükségesnek  nem  lá tszot t ,  a'  dolgok  elrendelését  a,' 
imiinzi  választó  fejedelem  igazgatósága  re/.ette,  még  is  az  ellenkező  ese
tekben  két  igazgatóság  állíttatott,  a'  mainzi  vál.  fejedelem  a1  Catholicu
sok ,  a ' szász  vál.  fejedelem  pedig  az  Kvangelicusok  részén  vezetvén 
az  igazgatást.  111.  Fridiik  szász  vál.fejedelem  avatkozott  legelőször  or
szággyűlés;  követe  által  a1  Protestánsok  ügyének  vezetésébe.  Azután 
János,  ki  Állhatatosnak  neveztetett,  1530  az  ágostai vallástétel  alkalmával 
Schmalkaldba  hiván  a'  tanácskozást,  niind  a'  két  vallási  felekezet  egyeN 
értésével  vette  fel  az  igazgatást.  Noha  pedig  egy  ideig  az  igazgatási 
tisztviselés  kivált  a'  30  esztendős  háborn  változósága  miatt  majd  egymás 
választó  fejedelemre  szá lo t t :  utóbb  a'  német  birodalom  felosztásáig  a' 
szász  vál.  fejedelinek  voltak  mintegy  törvényes  igazgatóji  az  evangeli
cusi  corpusnak.  Ks  noha  végtére  II.  Fr idi ik  Ágoston  a'  catholica  val
lásra  tért  (8  a1  brandenburgi  yál.  fejedelem,  1.  Wílhelm  Fridi ik ,  reményl
te  az  igazgátóságot (directuriumol]  megnyerhetni,  és  II.  György  hanno
veri  vál.  fejedelem  szabad  választást  javaslot t ,  ezen  méltóság  a1  szász 
udvarnál  meghagyatott.  Az  igazgatóságot  pedig  követe  á l ta l ,  a'  kinek 
még  is  evangelicus  vallásunak  kellett  lenni ,  ugy  gyakorol ta ,  hogy  az 
egyéb  ügyekben  ugyan  ez  fejedelmének  utasításaitól,  a'  vallás  's  a' 
corpua evangeíicum  dolgaiban  pedig  annak  titkos  egyházi  dresdai  taná
csától  függene  's  venné  rendeléseit. Sz. 

C O R P u s  D K Í .  I C T I ,  r é tek je l ,  valamelly  cselekedet  külső  je le
nése ,  nem  tekintve  a'  cselekvő  belső  indító  okait  's  ezek  határozta 
törvényes  vagy  morális  niineniüségét  a'  tettnek.  Kiváltképen  tehát  a' 
büntető  törvényben  azon  külső  tettbeli  esmertető  bé lyegek ,  mellyek 
valamelly  vétek  fogatjához  tar toznak,  például :  emberhalál ,  melly mán 
valaki  behatása  által  következik  ;  valamelly  dolog  elidegenítése  a>'  bir
tokostól  erőszakkal  vagy  nélküle;  az  elidegenített  tárgy  becse,  'sat. 
Ezen  tettbeli  bélyegek  némelly  cselekedeteknél  megesmérhetek  a'  hát
ramaradt  nyomokon (/"«»•/» permiinenlis}; illyenek példának okáért 
valamelly emberen elkövetett sér tések, a' kifüggesztett gunylevél , az 
irt vagy nyomtatott beszéd, a' meghamisított iráa ; másoknál minden 
illyen nyom nélküi csupán emlékezetben maradnak fen [facti Iranseun
tis), mint az élő szóval tett sértegetés, az elkövetett fajtalanság, 'sat. 
A' büntető pernek il iendőtép megállapított vétekjelből kell mindég kiin
dulnia, melly vétekjel annak elkerülhetetlen alapja. Bebizonyított em
berhalál nélkül 's annak megbizonyitása nélkül, hogy ez a' halál más beha
tása által következett, senki sem Ítéltethetik el mint agyonütő vagy 
gyilkos. Halotti vizsgálat , a1 megsértetett feladása, niellyuek hi t tel is 
kell erősíttetnie, első feltételei minden büntető pernek. A' vétekjel tö 
kéletes hijáoyát vallomás nem pótolja k i , sőt inkább minden foganat nél» 
kül való ez utóbbi, ha például bevádolná va laki , hogy valamit elidege
nített vagy embert ö l t , de meglopott vagy megölt embert találni nem le
hetne , toganatlai.nak kellene vádjának maradni Olly e*etekben pedig, 
hol a1 vétekjel a zé r t , mivel a1 vétkes annak minden nyomát megsemmisi, 
tette (p. o. a1 holt test tökéletes elégetése á l t a l ) , közvetetlen tekintés
sel ki nem eszközölhető , más környülményeket szükség keresni , mel
lyek a' vétek elkövetését bizonyossá teszik t 's ezek nélkül jus szerént 
semmi törvényes büntetést nem lehet szabni. Így gyilkosságnál is bizo
nyosnak kell annak lenni, hogy a' halál a' sértés következése, vagy 
inkább, hogy az elkövetett sértés magában elegendő oka volt legyen a' 
halálnak, h' részben néha felette messze mennek a* vizsgálódók s még 
a' legtávolabbi lehetséget is felkeresik, hogy a' vétekjeíet biz nytalan
ná tegyék. Az angol büntető törvény szerkezetének ellenben az egyik 
legnagyobb liijánya, hogy szerénte a1 vétekjel megállapítását egyállalián 
lehetetlen meghatározott regulák alá ve tn i , 's annak megítélése, mond
janak bár akármit a' kihallgatott orvosok, mindég a' tapasztalatlan esküd
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tek  dolga.  így  néhány  esztendő  előtt  halálra  ítéltetett  egy  ember  ,  mint 
felesége  gyi lkosa,  mivel  egy  gyógyszertáros  annak  fején  egy  sebet  ha
lálosnak  ál l í tot t ,  noha  maga  megvallá  tökéletes  tudatlanságát  az  orvosi 
tudományban,  egy  seborvos  pedig  a1  fején  lévő  sebet  egészen  ártalmat
lannak  monda ,  's  vérkiöntés  sem  találtatott  az  asszony  agyavelejében, 
a'  ki  inkább  csak  alsó  részeinek  gynladásában  holt  meg.  Így  a1  Ponk  el
len  folyt  hires  büntető  pernek  is  egyik  legnagyobb  hibája  vo l t ,  hogy  a' 
vétekjel  (a'  szerencsétlen  Cönen  fején  talál tatott  sértések)  nem  elegendő 
orvosi  pontossággal  vizsgáltatott  meg  ,  's  gyilkost  kerestek,  minekelőtte 
a'  gyilkosság  bizonyos  volt  volna.  Több  ízben  megtör tént ,  hogy  embe
rek  kivégeztettek,  mint  gyilkos!  valamelly  elveszettnek,  a'  ki  utóbb  is
mét  elevenen  megjelent,  's  e'  részben  korántsem  lehet  azzal  megeléged
n i ,  hogy  talán  az  állítólag  megöletettet  többen  látták  halva,  míg  a'  holt
test  vagy  maradványai  vagy  legalább  a"  halál  egészen  csalhatatlan  bi
zonyságai  fel  nem  találtatnak.  Olly  vétkeknél  ,  mellyek  semmi  nyomot 
nem  hagynak  magok  u tán ,  tanukon  's  ezeknek  el  nem  fogad hatása  ese
tében  önvalláson  nyu.szik  ugyan  a'  bizonyítás  egész  lehetősége;  de  il
lyenkor  még  más  környülményeknek  is  szükség  ho/.zájárulniok,  mellyek 
az  ó'nvallásnak  gyámául  szolgáljanak,  például:  olly  cselekedeteknek, 
mellveket  többen  vehettek  é s z r e ,  's  mellyek  a'  vétekre  vonatkoznak,  's 
ennek  gyanitását  alapítják.  A'  vétekjel  kitudására  nézve  sok  esetben 
szükség,  hogy  az  igazságszolgáltatásnak  segítségére  legyen  az  orvosi  tu
domány  ;  de.  ez  is  számos  bizonytalanságra  akad ,  p.  o.  megétetésnél  's 
e'  kérdésnél:  elevenen  jött  e  világra  valamelly  gyermek  vagy  nem?  A' 
törvényszéki  orvosok elejébe  gyakran  tétetnek  kérdések,  mellyekre  egyál
talján  nem  felelhetnek  ;  de  {Ilyenkor  nem  is  akarnak  egyebet  tudni  annál, 
hogy  azokra  nem  lehet  bizonyosat  mondani.  Felette  fontos  e'  részben 
az  a'  ké rdés ,  mennyire  lehessen  a'  holtat  haláláig  orvoslott  orvos  bi
zonyságának  vagy  a1  holtat  vizsgáló  törvényszéki  orvos  nyilatkoztatvá
nyának  (a '  mennyire  ez  nem  közvetetlen  érzéki  észrevételeket  közöl)  el
sőseiét  adni.  Egy  elhiresedett  esetben,  a'  holt  testet  vizsgálók  egérkővel 
történt  megétetésnek  nyomaira  akadtak  ,  magára  pedig  az  egérkőre  nem; 
holott  az  utolsó  nyavalyabeli  orvos  állítása  szerént  a'  halál  elkövetkezé
géig  semmi  esmertető  jele  nem  látszott  a'  megétetésnek,  hanem  a1  be
tegség  egészen  természetesen  folyt  le.  Más  esetben  azt  113'ilatkoztatá  ki 
az  orvos,  hogy  a'  halott  sebgörcsben  holt  meg ,  holott  a'  vizsgálók  állí
tása  szerént  a'  kapott  seb  minden  befolyás  nélkül  volt  a'  halálra.  Ha
sonló  kétségek  dr .  Castaing  esetében  is  fordultak  elő. 

C O R P I I S  j i i R t s .  így  neveztetének  .lustinian  törvénykönyvei  7s 
gyűjteményei  a'  12ik  században,  midőn  annak  egyes  részei  zárt  egész
nekkezdet tek  tekintetni.  A'  romai  törvény  corpnsához  a1  pandecták  szám
láltatának  3  kötetben.  A'  4ik  kötet  a'  codex  9  első  könyvét  fojrlalá  ma
gában  ,  az  5ik  (Volumen  nevű)  kötetben  az  institiitiók,  novellák,  vagy 
az  anthenticum  voltak  9  osztályban  vagy  collatióban,  mellyekhez  az 
adománytfírvény  gyűjteményei  's  az  ujabb  császári  törvények  mint  10ik 
collatio  j á ru l t ak ,  's  a'  codexnek  még  hátralévő  3  könyve.  Egyes  tudó
sok  a'  romainémet  császároktól  még  későbbi  törvényeket  is  akartak  11ik 
collatio  gyanánt  hozzá  ragasztani;  de  ez  nem  esmertetett  meg,  's  a1  corpus 
juris  civilis  Accursius  ideje  olta  befejezfetettnek  tekintetett.  Justinian 
törvényadásának  azon  részei  ,  mellyfrket  a1  glossatorok  tanítási  előadása
ik  körébe  nem  vontak ,  az  európai  törvényszékekben  nem  emelkedtek  tör
vényes  tekintetre ,  noha  későbben  még  is  felvétettek  a'  romai  törvény 
teljes  gyűjteményébe.  Az  egyházi  vagy  pápai  törvény  gyűjteményeibe 
nézve  szinte  illyen  bánásmód  tartatott  meg.  Gratian  a'  conciliumok  ré
gibb'végzeteiből  's  pápai  decretumokból,  igazakból  's  hamisakból,  a'  Í2
dik  század  közepe  táján  szedé  öszve „Concortfanlia ditcordffvtium ca
nonmn"  czimü  munkáját ,  melly  később  decretiimnak  neveztetett.  Ebhez 
járul t  a'  13dik  században  a'  későbbi  pápai  végzetek  vagy  decretalék 
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gyfljteménye  5  kötetben  (IX.  Gergely  parancsolatjára Pcnnaforti  Raimund 
által  1234  készítve),  melly  már  valami  külsőnek,  hozzájárultnak  tekinte
t i k ,  's  ugyan  azért  Ext ra  névvel  neveztetik,  Vi l i .  Bonifácz  1298  a'  6ik 
könyvet  ragasztatá  hozzá,  V.  Kelementől  a'  viennei  egyházi  gyűlés  (1311) 
végzetei,  ( lementina  vagy  a'  decretalék  7dik  könyve  neve  alat t  adatá
nak  h o z z á ,  's  ezzel  befejeztetett  a'  cOrpus  j inis  canonici,  noha  1340 
körül  XXII.  János  pápa  's  1488  körül  egy  privát  tudós  a ' .pápák  utóbbi 
decretaléjit  öszvegylijtötték,  mellyek  Extravagantia  név  alatt  függeszte
tének  az  elébbiekhez.  A1  corpus  juris  név  a'  törvények  és  törvényköny
vek  több  privát  gyűjteményére  is  ruháztatot t ,  igy  van „Corpus juris 
germanici antiqui"  Georgischtól; „Corpus juris feudális"  és „Corpus 
juris germanici publivi el privati medii aeviil  Senkenbergtől;  egy  né
metül  irt „Corpus juris"  BUrgermeistertől  'sat.  Egyes  tartományok  tör
vényei  is  gyüjtetének  néha  e'  név  alatt  öszve,  p.  o.  a' „Corpus conslilu
tionum marc/iicarum",  melly  a'  poroszbrandenburgi  törvényeket  1807 
foglalja  magában.  A'  porosz  törvényrend  legelsőben  (1781)  mint  a' „Cor
pus juris Fridericianum"  első  könyve  jelent  m e g ,  valamint  már  elébb 
nagycancellar  Cocceji  uj  törvénykönyve  egy  részé t , „Corpus juris Fri
dericiani''  javalatja  czime  alatt  tette  közzé.  Hlyen  továbbá  a' „Corpus 
juris kttngurici",  vagy  is  magyar  törvény  könyv,  melly  a'  benne  előfor
duló  tárgyak  különbféleségéhez  képest  3  részre  osztatik.  Első  része  Ver
hőczy  István  hármas  törvénykönyvét  foglalja  magában,  melly  Cseh  Ulász
ló  kir.  parancsára  készí t te te t t ,  1514  a'  királynak  á l tadato t t ,  ez  által  pe
dig  az  országosan  egybesereglett  rendek  vizsgalatja  alá  terjesztetett. 
Ez  legelsőben  1517  nyomtattatott  ki  Bécsben  ;  azolta  több  izben  adatott 
ki  *g  magyarra  és  németre  is  fordíttatott.  Klrendeltetése  következő:  elő
bocsáttatik  benne  16  czikkelyből  álló  előbeszéd,  mellyben  a ' jus  általányos 
okfejei's  az  igazság,  jus,  törvény,  szokás,  állitványok  képzetei  magyaráz
tatnak.  Maga a'  munka  3  részre  oszlik,  azután  minden  rész  czikkelyekre,  '» 
nevezetesen  az  első  134re,  a'második  86ra,  a'  harmadik  36ra.  Ez a'  mun
ka rendesen ugyan nincs  megerősítve  a'  törvényhozó  test  által;  de  mivel  már 
három  század  olta  hír  erővel,  's  ujabb  törvényeink  nagy  része  reá  vonatko
aik,  nem  szenved  legkisebb kétséget,  hogy  valódi  törvénynek  kell  tekintetnie. 
A'  magyar  törvénykönyv  második  része  az  országgyűléseken  Sss.  István 
idejétől  fogva  mostanig  hozott  's  a'  koronás  fejedelmek  által  megerősítte
tett  végzeteket  foglalja  magában.  Ezeket  111.  Kudolf  végzetéig  Mossóczy 
Zachariás,  nyitrai  püspök,  adá  ki  legelsőben.  A'  harmadik  rész  több 
toldalékokból  á l l ,  mellyek  közül  csak  a'  tárnoki  czikkelyek,  katonai 
rendszabások  ,  's  a7  hitletétel  formáji  bírnak  törvényes  erővel ,  a'  többi
ek  pedig  csupa  utasításul  's  tanúságul  szolgálnak. Zs. G. 

C O R R E A  r»K  S E R R A  (Jósef  Ferencz) ,  portugali  diplomaticus  é i 
tudós ;  szül.  1750körül  Serpában,  Alentejo  t a r tományban ,  elébb  Ro
mában,  azután  Nápolyban  neveltetett  a'  híres  Genovesi  apát  által.  Ro
mában  a'  régi  nyelvek  és  füvészség  tudományára  adta  magát.  27  éves 
korában  barátja,  Foens  herczeg ,  hazájának  visszaadá.  C.  most  Lissa
bonban  részt  vett  a'  tudományok  királyi  academiája  alapításán  ,  melly 
Foens  herczegben  alkotóját,  a'  nevezetes  Pombalban  pedig  előmozdítóját 
tisztelte.  Amaz  előlülő,  Correa  pedig  az  academia  állandó  titoknokja 
leve.  Ezzel  közösön  munkálva  természeti  ritkaságok  gyűjteményét,  dol
gozó  műhelyeket,  'sat.  jelesen  pedig  egy  nevezetes  nyomtató  intézetet 
állítottak,  mellynek  teljes  sajtószabadságot  eszközlöttek  ki.  Correa  bír
ta  reá  az  academia  tagjait  a1  hazai  történetek  végett  egy „TMotiumenlos 
ineditos'  öszvegyütésére  is.  Füvészi  vizsgálatiban  a'  növevények  phy
sioliigiája  körül  jeles  érdemmel  foglalatoskodott.  De  félvén  nehogy  a' 
türedelmetlenség  áldozatja  legyen,  kénytelen  voltPortugalt  hirtelen  elhagy
ni.  1768ban  Parisba  ment.  Ekkor  Broussonet  természetviszgálóval  leg
szorosabb  szövetségre  lépett.  Midőn  azonban  111  Péter  halála  után, 
ellenségei  befolyásokat  elveszték,  visszatért  Portugálba.  Később  Broús
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íonet  is  a'  párisi  ret tenet  elől  fú t ra ,  Lissabónba  jöt t ,  hol  Correa  te
kintetéből  Foens  herczegnél  nyájas  elfogadást  talált.  De  a'  franczia  ki
köl tözöt tek ,  kik  Broussonetnak  az  első  zendülési  mozgásokban  való 
rézvételét  el  nem  felejthettek,  bevádolák  őt  az  inquisitio  törvényszéke 
előtt  mint  Jacqbinust  e's  szabad  kőmivest  's  bajába  bará t já t ,  Correát, 
is  belekeverték.  Nem  volt  a'  futásnál  egye'b  mód,  mit  már  elébb  Brous
sonet  is  t e t t ,  kit  Foens  herczeg  több  napokig  a'  királyi  könyvtárban 
tar to t t  elrejtve.  C.  Londonba  m e n t ,  hol  Banks  u r ,  az  academia  elöl
ü lő je ,  jól  fogadta  's  a'  társaságnak  bemuta t ta ,  ez  pedig  tagjának  vá
lasztotta,  p  ennek  emlékirásait  természettudománybéli  tárgyakról  szó
ló  értekezésekkel  gázdagitá.  A'  portugali  tengeri  erő  ministere,  gróf 
Einhares,  közbenjárására  a1  londoni  követségnél  követségi  tanácsosnak  ne
veztetett .  Az  amiensi  béke  után  azonban  a1  hivatalt  e lhagyta 's  Parisban 
még  11  esztendeig  éit,  hol az  apademia  levelező  tagnak  tette.  1813  tu
dományos  buzgósága  az  éjszakamerikai  szabad  statusokba  csalta  ;  itt  a' 
portugaji  országlás  az  1816  gyűlésre  meghatalmazott  ministerének  ne
vezte.  Mh.  Washingtonban  1827.  J. 

C  O  R R E C T,  1.  T i S Z T Á r . T S Í O . 
C o R R E G o i o  (Antonio  Allegri ,  vagy  születése  helyéről:  Antonio 

da  Correggio) ,  szül.  1494  Corregióban  a1  modenai  birtokban.  A1  tudomá
nyoknak  kell  vala  magát  szentelnie,  de  mivésznek  alkotta  a1  természet. 
Mennyit  köszöne  tanítójának  (hihetőleg  nagybátyja  Allegri  Lorenzo 
v o l t } ,  meg  nem  határozhatni.  Szelleme  jelelte  ki  halhatatlanságra  vezér
lő  pályáját.  Egykor ,  midőn  a'  nagy  Rafael  egyik  festését  megpillantá, 
igy  k 'ál ta  fel : Ancit' io sono pittore  —  én  is  képiró  vagyok  !  —  azonban 
C.nak  Komában  volta  nincs  bebizonyítva,  Parma  's  Modenában  pedig, 
hol  —  d'  Argensville  szerént  —  láthatta  volna  Rafael  miveit ,  ^izok  kö
zül  idejében  egy  sem  találkozott ,  nincs  tehát  e'  regének  bizonyos  alapja. 
C.t,  noha  az  antikokat  's  előtte  éllek  remekeit  nem  lá t ta ,  önereje  az 
utána  élők  példányává  t e t t e ;  's  bámulatunkra  ez  okból  annál  méltóbb. 
Milly  nagy  volt  C.  á'  ra jzban ,  világ  és  árnyékban,  színezetben,  com
posi t ióban,  redőzetben  és  harmóniában,  megmutatta  Mengs („&edanken 
tiber die Schönheit in der Maierei").  Kel leme,  harmóniája  's  ecsetének 
vitele  bámulat  tárgyai  maradnak  mindenkoron.  Saját  báj  ömleng  alakjai 
mozgásúi,  's  kifejezések  kelleme  kimondhatlan  keoesel  hat  a'  lélekre. 
(C .  kelleméről  1.  Speth „Tiber die Kun.it in halién.'1)  Illy  állásokat, 
illy  fordulatokat  csak  a'  kurtításokban  nagy  mesternek  ecsete  teremthet, 
mik  több  külön féleséget  is  öntenek  a'  képibe  's  emelik  is  a'  kellemet.  A' 
durva  's  kemény  ellenje  lévén  ,  csaknem  asszonyi  puhaság  által  törekvék 
kecsegtetni  az  érzéket.  Oda  czélzott  színharmóniája  is.  A'  világhoniály
ban  tnlhaladhatlan  's  ügyességében  ,  mellynél  fogva  alakjainak  gömbölyű
séget  adott  's  azokat  elő  's  visszalépteté,  miben  a1  lombardi  oskola  — 
fejének  C.t  nevezik  —  áltáljában  jeles.  Redőzetiben  nem  ügyelt  szorong
va  a'  hűségre ,  hanem  mindég  a'  világhomály  hatásait  tartotta  szemmel; 
féltinták  segítségével  ügyesen  ált  tudott  menni  egyik  szép  színből  a'  má
sikba.  Mindenkor  a'  főtárgyat  igyekezék  kiemelni;  mert  a'  vi lágbólörö
mest  siet  a1  szem  enyhébb  massákra  pihenni.  Egész  teljében  lebeg  ezeji 
niivészet  lelke  éjében (Nofte di Correggio);  mosta 'dresdai  képtárt  dis/.e
siti.  Hogy  C.t  költői  szellem  is  lelkesité  ,  bizonyítják  czélzásai  némelly 
festésein  ,  p.  o.  a'  fejér  nyúl  az  ugy  nevezett  Zingara  (Czigányné,  Sziiz 
Mária  képe ,  mellyet  keleti  főékességéről  neveztek  igy.)  mellett  (Dresdá
ban  's  Nápolyban)  és  a'  tenglicz  Sz.  Katalin  menyekzőjénél  (Nápolyban)
Ezen  távozásokat  feledő  szilaj  állatok  emelik  a'  cselekvő  személyek  ár
tatlansága  's  tisztasága  megfogását  's  a ' je lenet  nyugalmát  és  csendjét  je
lelik.  Legjelesb  mivei  közé  tartoznak  éjén  ki  vili ,  Sz.  Jslfömosa,  melly 
sok  hires  képírót  igaztalanságig  lelkesité  Rafael  e l l en ,  —  a'  bűnbánó 
Magdolna,  Sz.  Fe rencz ,  Sz.  György  és  Sz.  Sebestyén  oltártáblájik, 
Krisztus  az  olajkertben  (Spanyolországban)  ,  Ámor  (Bécsben) ,  fresco



C0I1REG1DQR  COUSICA  3 7 7 

festései  Parmában  's  mindenek  előtt  a1  parmai  székes  egyház  padlatfesté
sei.  Mh.  1534.  Azon  r egé t ,  melly  szegénységéről  's  erről  min t ,ha lá la 
okáról  szól ,  régen  megczáfolták. 

C (i R R E G 11) o K,  Spanyolországban 's Portugáliában polgári tiszviselő, 
másodrendű  politiabiró.  . 

C O R S A R O K ,  tengeri  r ab lók ,  kik  a1  tengeren  a '  kereskedő  hajó
kat  felkeresik  's  elrabolják.  K'  név  az  olasz  corso  szótól  származik 
melly  ide  's  tova  kocsizást  jelent.  Corsaroknak  neveztetnek  közönsége
sen  az  Algir,  Tunis,  Tripolisból  's  a 'marokkói  kikötőkből  kievező  rabló 
hajók  ;  ellenben  azon  hajók,  mellyek  által  az  Európaiak  háború  idejé
ben  országiások  engedelmével  az  ellenség  hajójit  elfoglalni  iparkodnak, 
capereknek  neveztetnek. 

C O K K I C A ,  nagyságára  nézve  Olaszországnak  harmadik  /szigete , 
Sardiniának  éjszaki  partjaitól  a'  SanBonifacio  nevű.  4  órányi  széles  ten
gerszoros  által  választatik  e l ,  Toscana  partjaitól  2 0 ,  Prancziaországéi
tól  40,  Spanyolországéitól  00  órányi  távolságra fekszik,  178  nsz.  mf.  18 
várost  (ezek  közt  4  tengeri  város t ,  a'  nagy  hajósseregek  számára  vájó 
3  kikötőtorokkal),  5  mező  vár.  500  falut  (ide  számlálván  03  mivelt  völ
gyét  is)  és  18,0000  lak.  foglal  magában.  Fekvéséhez  képest  S.  Fioren
zónnak  kellene  fővárosának  lenni  ns  meg  kellene  erősítve  lennie.  Egy  sok 
mellékágra  oszló  's  a'  szigeten  keresztülnyuló  hegyláncz  a'  sziget 
közepe  táján  olly  magasan  emelkedik  fel,  hogy  az  esztendő  nagyobb  ré
szében  mindég  hó  fedi  csúcsait.  A'  Monté  rotondo  és  Monté  d 'oro  ( 8 — 
Q000  1.  magas)  örökös  hóval  borittatik.  A'  hegy  részént  meredek  kőr 
szikla,  részént  erdőkkel  fedetik.  Sok  apró  folyóji  közt  csak  a'  Cholo 
hajókázható.  Nyáron  többnyire  .gyakran  kiszáradnak.  Keleti  partja  t é 
r ebb ,  mint  a'  nyugoti.  Kghajlatja  kellemetes,  mivel  a'  nap  hévsége  a' 
magas  hegyek  és  tengeri  szelek  által  mérsékeltetik.  Némelly  tájékain 
az  álló  viz.ek  egészségtelenné  teszik  a'  levegőt,  honnan  a'föld  pusztán  he
ver  ,  melly  kiváltképen  a.'  völgyekben  's  a'  tengerparton  igen  termékeny. 
Ez  az  oka ,  hogy  a'  lakosok,  jóllehet  a'  földniivelést  igen  resten  űzik, 
elegendő  gabonát  aratnak  zabon  kívül ,  melly  nem  termesztetik.  Corsicá
nak  alacsonyabb  sorsú  lakosai  gesztenyével  élnek,  's  ri tkán  van  búza  ke
nyerek.  Bora,  melly hasonló  a' malagához  's  a'  francziaországiakhoz,  bár  ke
veset  gondolnak  a'  lakosok  a'  szőlőtermesztéssel,  igen  sok  t e r e m ,  vala
mint  lenje  igen  jó  's  nemes  déli  gyümölcse  is  olly  sok ,  hogy  ki  is  vite
t ik;  gesztenyefáji  egész  erdőket  formálnak;  olajfáji  számtalanok;  erde
jit  szép  tölgyfák  's  122—130  1.  magas  fenyőfák  is  diszesitik.  A'  barom
tartás  szorgalmatosan  űzetik;  hanem  lovai ,  szamarai  's  öszvérei  apró 
neműek,  szarvas  marhája  ellenben  n a g y ,  de  sovány;  juhainak  durva 
gyapjok  van.  A'  lakosoknak  egy  főfoglatosságok  a'  tin,  szardella  és 
csigahaiászat.  Hegyeiben  sokféle  érezek  ta lá l ta tnak;  mindazáltal  a'  bá
nyászság  csaknem  egészen  esmeretlen  a'  lakosok  előtt.  Kiválképen  jó 
érczei  közt  a 'vas .  A'  Corsicaiak,  egy  még  igazi  természetes  nép,  nagyobb 
részént  Olaszok  's  catholica  hiten  vannak.  A'  mesterségek  közül  még  a' 
minden  nap  szükségesek  sem  igen  esmeretesek  ;  kiki  csaknem  mindent 
maga  csinál ,  a'  mire  szüksége  van.  Háza ik ,  házi  ezközeik  's  öltözete
ik  nyomorultak.  Felsőbb  oskolájok  egy  sinos.  Charactervonásaik:  vitéz
ség ,  szabadságszeretőt  's  ..tunyaság.  Az  első  carthagoi  hadig  a'  Cartha
goiak  birták  ezt  a'  szigetet.  Azután  a'  Romaiak  kezére  került.  Későb
ben  minekutána  egy  ideig  a*  Vandálok  birták  Volna,  egymást  felváltva 
most a?  görög  császárok,  majd  a'  Gothusok  b i r t ák ,  850  a'  Sareceuu
sok  foglalták  e l ,  kik  azt  a'  II  száz.  első  negyedjéig  b i r t á k ,  midőn  a' 
Pisaiak  hajtották  hatalmok  alá.  12  4  a'  Genuaiak  leltek  a'  sziget  urai , 
kik  már  800  elfoglaltak  a z t ,  de  nem  sokáig  maradhadtak  birtokában. 
A'  Genuaiak  400  esz.  tartóit  felsősége  alatt  igen  nyomatván  ,  fegy
vert  fogtak  a'  Corsicaiak  Genua  ellen  1729  's  azolta  le  sem  tették  azt. 
Genua  1730  császári  's  franezja  seregeket  hívott  segí tségére ,  173Ő  Neu
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hofi  The<>dor  westfaleni  báró  annyira  meg  tudta  a'  népet  maga  iránt 
nye rn i ,  hogy  ez  út  k i rá lyára  nevezte  k i ;  hanem  midőn  a'  franczia  se
regek  közelgettek,  oda  hagyta  az  uj  király  országát  és  segítséget  ment 
keresni.  A'  Franczidk  a'  német  háború  kiütésével  1741  kitakarodván 
Corsicából,  azonnal  kiütött  a1  zendülés.  1755  a'  corsicai  tanács  Paoli 
Pascalt  nevezte  ki  vezérévé,  a'  ki  Corsica  dolgait  olly  jól  kormányozta, 
hogy  a'  Geniiaiak  1764  oita  a'  franczia  őrseregek  segítsége  mellett  is  csak 
egynéhány  tengeri  vá ros t ' s  Bastiát,  a'  sziget  fővárosát,  tudták  kezeik 
közt  megtartani  's  minden  a'  sziget  hatalmok  alá  leendő  hajthatására 
való  reménységről'  lemondottak.  Ennél  fogva  1768  Francziaországnak 
engedték  azt  egy  Choiseul  herczegtől  és  Spinolától  köttetett  egyezés  ál
tal ,  iigy  t.  i.  hogy  a'  franczia  király  a'  Corsicaiakat  meghódítván,  mind 
addig  uralkodjék  ra j tok,  mig  a'  Genuaiak  a'  hadi  költséget  vissza  nem 
fizetik  a'  Franc/iáknak.  Ez  a'  feltétel  mindazonáltal  csak  Anglia  elámi
tására  való  volt  és  hogy  a1  tanács  Corsica  eladásával  ne  vádoltassék. 
Francziaország  azt  vé l te ,  hogy  Corsicát  csekély  hadi  erővel  hatalma 
alá  fogja  hajtani;  de  Paoli,  bízván  az  Angolok  segítségében,  olly  tüzesen 
állott  a'  Francziáknak  e l lene,  hogy  a'  táborozásra  tett  költség  már  30 
mii.  livrere  ment  a1  nélkül,  hogy  a'  franczia  sereg  csak  valamennyire  elő 
ment  volna  is  Corsica  meghódításában.  Az  udvar  tehát  30,000re  sza
porí tot ta  a'  Corsicában  táborozó  franczia  katonaság  számát  de  Vaux 
vezérlése  alatt.  Anglia  azonközben  munkátlanul  nézte  a'  Corsicaiak 
küszködését,  kik  magok  is  olly  kevéssé  teljesítették  több  ütközetbeni  kö
telességeiket  ,  hogy  Paoli  minden  ellenálással  felhagyván,  Angliába 
sza ladt ,  a'  hol  kegyelem   pénzből  élt.  A'  hegyek  közt  mindazáltal 
folytattatott  a1  csatázás  1774ig.  A1  franczia  zendiiléskor  a1  sziget  öszve
köttetésbe  lépett  Francziaországgal,  mint  ennek  különös  megyéje,  's  kö
veteket  küldött  a'  nemzeti  gyűlésbe.  Paoli  ekkor  visszatért  hazájába; 
hanem  midőn  Parisba  hivatott  ,  a'  hol  kétségkívül  kivégeztetett  volna, 
felszólította  a1  Corsicaikat  a'  halillfő  (Carsicának  hajdani  czimere)  zász
lója  alatt  való  viaskodásra ,'s  az  Angolok  segítségével,  kik  Febr.  18 
1794  száltak  ki,  Maj.  22  Bastiát ,  's  Jun.  4  Calvit  elfoglalta.  Erre  a'  nem
zet  a1  corsicai  követek  cortei  közönséges  gyűlésében  Britannia  alá  adta
magát  Jun.  I4.  1794,  midőn,  mint  NagyBr i tannia  alatt  lévő  negyedik 
királyság,  angol  polgári  alkotmányt  's  törvényeket  kapott,  tulajdon  par
lamentje  volt,  mint  Irlandnak  's  egy  vicekirály  által  (a '  ki  Ell iotvolt) 
igazgattatott .  De  már  elejénte  a1  Corsicaiaknak  nagy  része  nein  szen
vedhette  az  Angolokat,  mint  eretnekeket  's  a'  franczia  párt  Gentili  vezér 
alatt  (Oct.  1796)  igen  elterjedt  a1  szigeten.  Az  Angolok  helyeztetését 
a'  betegségek  is  nehezítették,  kik,  hatalmok  Livornonak  a1  Francziák  által 
1796  let t  elfoglaltatása  után  ezen  tájékon  igen  elgyengülve,  oda  hagy
ták  a'  szigetet.  1811  olta  Corsica  különös  franczia  megye,  mellynek  fő
városa  Bastia.  Francziaország  Corsicából  1821  csak  500,000  franknyi 
jövedelmet  vett  b e ,  midőn  a'  kormányozás  esztendő  alatt  3.  mii.  fr.  ke
rült.  L.  Napóleonnak nMimoiret'ieit  (Lond.  1824)  gróf  Montholontól 
és Sketches of Corsica  1823  Bensontól  (1825  Lond)  ,  továbbá  Boswellt 
Historish  geograpliische Beschrei&ung von Corsica  és  Lassú  „Olasz 
statusok". L  — ú 

C n R  s o  ,  Romának  főutszája,  melly  nevét,  mint  több  olasz  városok, 
p.  o.  Florencz  hosszú  utszáj i ,  azon  lóversenezéstől  kapta,  mellyel  Ko
mában  mindenik  farsangi  estve  szokott  berekesztetni.  A'  romai  Corso 
mintegy  3500  lépésnyi,  magas ,  töbnyire  pompás  épületek  állanak  mel
lété  két  felől,  hanem  szélessége  nem  egyirányos,  mivel  néinelly  helyein 
legfeljebb  három  szekér  mehet el  egymás  mellet.  A'  főbb  rangnak  rajta 
szoktak  kocsikázni,  ezen  estveli  kocsikázás,  melly  minden  nagy  olasz 
városokban  fényes  szokott  lenni,  's  a1  kisebbekben,  bár  kevés  kocsikkal 
i s ,  szokásban  van,  igen  sok,sétálókat  édesget  a1  Corsóra.  Ezen  vasár
napi  's  innepuapi  mulatságok  főpont ja , ' s  az  idő,  melly ben  a 'Corso  leg
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fényesebb,  a'  farsang.  L.  Göthe Betcltreibung de» rümitchen Carne
•cals und des Curso, 

C O R T E S ,  Spanyolországban  és  Portugáliában  hajdan  az  országos 
rendek  gyűlései  (Corte,  azaz ,  udvar,  lakhely,  residentia,  egy  értelmit 
eV  jószágbirtokkal  's  birtokosi  rendse'ggel).  Spanyolországban  az  egye
sült  spanyol  monarchia  idejében  a'  főnemességből,  főpapságból,  Sz. 
J akab ,  Calatrava  és  Alcantara  vitézi  rendekből ' s  bizonyos  városokból 
álló  casíiliai  cortesek  bírtak  az  első  ranggal.  Korábbi  időkben  nagyon 
függött  tólök  a'  k i rá ly ;  birtokába  helyezek  ők  m a g o k a t « '  fegyverjus
nak ,  mdlye t  nem  ritkán  gyakorlának  maga  a'  királyszék  ellen.  Aragó
niában,  hol  az  országrendes  szerkezetnek  saját  's  felette  nevezetes  for
máji  voltak,  a'  gyűlésekben  körökből  választatott  's el Jultitia  nevű  leg
főbb  biró  ült  e lő l ,  ki  a'  királyi  hatalmat  szerkezet  képesti  korlátok  közt 
tar tá .  Aragóniái  Ferdinánd  királynak  's  hitvesének,  Castiliai  Isabellának, 
szerencséjek  volt  magokat  a'  cortesektől  (las  Cortes)  függetlenebbekké 
tenni  ,  's  midőn  a'  Castiliaiak  bátorkottak  V.  Károly  által  a'  Toledo
ban  1538  tartatot t  országgyűlésen  egy  rendkívüli  adót  megtagadni ,  szét
oszlatá  a1  király  a'  gyűlést.  Ezolta  sem  a1  nemesség,  sem  a'  papság  nem, 
hanem  csak  a1  18  város  követei  hivatának  öszve  ,  's  ezek  is  csupán  ak
kor,  midőn  uj  adót  kellett megajánlani.  Az Aragoniaiak  elsőségi  jusait 11.  F i 
lep  szorította  korlátok  közé  1501.  V.  Filep  a'  spanyol  öröklési  háború 
után  az  atistriai  párttal  tai  iott  tartományokat  minden  hátra  lévő  szabad
ságaiktól  megfosztotta.  Kzolta  a'  cortesek  csak  a'  királynak  vagy  az 
atistriai  berezegnek  hódolni  hivatának  öszve ,  v a g y a '  loronaöröklés  fe
lől  kellé  valamit  végezni.  De  midőn  Napóleon  Spanyolországot  elfoglal
ni  akará  (1. FERDINÁND Vil i .  és  SPÍNVOLOIISZÁG  1808  o l ta ) ,  rortesjuntát 
hiva  öszve  Ba5'onneba  (Jun.  15  1808).  Ennek  utolsó  ülésében  (Jmi .  7. 
1812)  elfogadtaték  az  nj  constitutioacta,  mellynek  9ik  czikkelye  a' 
cortesekről  avagy  a'  nemzeti  gyűlésről  szól ,  mell} '25  érsekhői ,  25  ne
mesből  's  122  népválasztotta  követből  állni  rendeltetek.  Utóbb  ugyan 
törekedett  Napóleon  olly  ajánlással,  hogy  a'  corteseket  hajdani  méltó
ságokba  visszaállitandja,  a'  spanyol  nemességet  's  ez  által  a'  nemzetet 
megnyerni  ;  de  ezen  fortélya  foganatlan  maradt. — A'  spanyolországi  és 
portugáliai  ujabb  cortesek  felől  1.  a1  SPANYOLORSZÁG  és  PORTUGÁL  czi
mli  czikkelyeket. 

C O R T K Z  (Fernando),  Mexico  meghódítója,  szül. 1485. MedelinbenEs
tremadurában.  1504  Nyugotindiába  men t ,  hol  Cnba  helytar tója ,  Yelas
<juez,  egy  uj  földnek  keresésére  küldött  hajóssereget  biza  rá.  C.  10  ha
jóval  ,  600  Spanyollal ,  18  lóval  's  néhány  ágyúval  Nov.  18.  1518  hagyta 
el  SanJagó t  's  a'  mexicoi  tengeröbölben  kötött  ki.  A'  lovak,  inel
lyekről  a'  Spanyolok  viaskodtak,  a1  mozgó  várak ,  mellyekben  a1  ten
geren  keresztüljöttek,  a'  v a s ,  mellyel  borítva  vol tak,  a'  fegyverek  ropo
gása  mind  annyi  rémülettel  tölték  el  a'  többnyire  nemhadakozó  népeket. 
Cortez  Nov.  18.  151<)  ment  be  Mexicóba.  Montezuma,  a1  tartomány  fe
j e ,  mint  urát  fogadá,  a1  lakosok  pedig — ugy  beszélik — istennek  's  a1 

nap  fijának  tárták.  Cortez  öszvetörette  templomaikban  a'  bálványokat 
's  helyekbe  Szűz  Maria  és  a'  szentek  képeit  állitá.  Azonközben  min
dég  bejebb  nyomolt  a ' t a r t o m á n y b a ,  a'  Montezuma  iránt  ellenséges  ka
zikokkal  frigyet  kötvén,  a1  többieket  pedig  részént  erővel,  részént  egye
zéssel  nyervén  meg.  De  mivel  Montezuma  egyik  vezére  titkos  paran
csolatnál  fogva  a'  Spanyolokat  megtámadta,  Cortez  a'  császári  palotát  el
foglalta,  ama'  hadvezért  tisztjeivel  együtt  elevenen  megégettette  's  a1 

békoba  vert  császárt  V.  Károly  felsőségének  nyilván  megesmérésére  kin
szerité.  A'  szerencsétlen  fejdelem  e'  hódoláshoz  még;  (500.000  marka 
tiszta  aranyból  és  nagy  számú  draca  kövekből  álló  ajándékot  mellékelt. 
Azonban  Velasquez  féltékenysége  képviselőjének  tettei  által  ugy  felger
jed t ,  hogy  ellene  hadsereget  küldene.  Cortez,  Spanyolországból  jött 
csoportokkal  e rősödre ,  ennek  elejébe  ment ,  meg  tudta  nyerni  az  ellene 
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küldött  katonákat  's  vélek  újonnan  megverte  a'  Mexicoiakat,  kik  őncsá
s/.árok  ellen  i s ,  mintha  áruló  volt  volna,  feltámadtak.  Minekutána 
Montezumát ,  ki  megjelenésével  a ' n é p e t  lecsendesíteni  reményié,  a ' l á 
zadók  megöl ték,  unokája  és  ve je ,  Guatiinozin,  a'  Mexicoiaktól  császár
nak  esmérve,  még  egy  darabig  némelly  szerencsével  viaskodott.  Három 
hónapig  vedé  koronáját ,  de  tovább  nem  állhata  ellen  a'  spanyol  fegy
vernek.  Cortez  ismét  bevette  Mexicót  's  1521  a'  császár ,  császárné, 
ministerek  e's  az  egész  udvar  kezébe  estek.  A'  győzők  pénzszomja  leg
borzasztóbb  ]ügyetlenségeket  szüle.  Cortez  magánál  Spanyolországnál 
nagyobb  birodalmat  nyert  V.  Károlynak,  mellyért  az  főhadvezérnek  's 
€ j Spanyolország  helytartójának  tévé.  De  majd  ujabb  lázadás  ütött  ki; 
Cortez  temérdek  kincsekkel  tért  Spanyolországba.  Mexico  igazgatását 
az  ujspanyolországi  audiencia  (törvényszék)  vette  á l ta l ,  1530  pedig  tu
lajdon  vicekirályt  kapott  Mexico.  Cortez  e'  változásokon  bosszankod
v a ,  uj  felfedezésre  indult  's  1536  felfedezte  California  félszigetét.  Bő
vebb  segítség  nyerés  végett  innen  is  haza  fordult ,  de  hidegen  fogadta
tott.  Megholt  1547. —Cortez  e l szán t ,  v i téz ,  kormányértö  's  bajtülő, 
de  csaknem  azon  mértékben  kegyetlen  és  hitszegő  volt. J. 

C O R T O N A  (Pietro  B e r e t  t i n i ) ,  képiró  ' s  épitőmivész,  1590  szül. 
Cortonában;  innen  nevezete.  Atyja  szinte  mivész  vo l t ,  's  Pietro  elébb  is 
tőle  tanul t ,  azután  Komában  Commodi  Andrástól  's  Baccio  Ciarpitól.  Ele
jénte  olly  ügyetlennek  látszott r  hogy  társrú  gúnynévvel  i l le tnék,  de  C. 
az  antikok  's  Rafael  és  Caravaggio  's  Michel  Angelo  tanulására  ad
ta  m,agát  's  a ' rab lo t t  Sabinákkal  mint  mivész  lépett  fel.  Krisztus  születé
se  a'  lorettoi  Szűz  templomában  megalapitá  hirét.  A'  becsület  vagy  tisz
tesség  diadala,  mellyet  a'  Barberinipalota  egyik  nagy  teremének  pado
latján  fes te ,  egy  a'  legoriásibb  compositiók  közül,  mellyet  valaha  festő, 
Mengset  ide  nem  é r tve ,  kivitt.  Lombardiá t ,  Velenczét  's  birtokait  és 
Florenczet,  hol  a'  Pittipalota  padlatjait  festé,  beutazván,  Romába vissza
té r t  's  szakadatlanul  épite  vagy  feste.  Ha  a1  köszvény  miatt  álláson  nem 
dolgozhatott,  képgéme  (Staffelei)  elejébe  ült,  de  igy  készült  munkáji  rit
kák  's  kisebb  becsüek  is  mint  a'  nagyobbak.  Kiékité  a1  della  Pace  tem
plom,  oszlopfolyosóját,  's  Vll.  Sándor  pápa  sarkantyús  vitéznek  nevezé ju
talmul.  A'  festők  templomában,  Szent  Lukácsnál,  egy  csinos  oltárt  eme
le  Szent  Mart inának,  's  itt  nyugszik  maga  is  10(59  ol ta ,  hol  nevétmun
kája  hirdeti.  C.  a1  tetszőt  keresé  leginkább  's  feláldozta  ennek  a1  hüt  és 
igazat ,  noha  még  igy  sem  éré  el  czélját  mindenkor.  Azonban  rajza 
liibájit  termékeny  és  vidám  leleménye  fedi  's  az  az  éiles  b á j ,  inelly  fia
tal  hölgyalakjain  lebeg  és  még  mind  ezeknél  inkább  a'  virágzó  's  vál
togatásiban  olly  keccsel  öszvezengő  színezet.  Ez  utóbbi  C.nak  saját  's 
legnagyobb  érdeme.,  mellyet  hasonló  mértékben,  sem  előtte,  sem  utána 
Senki  nem.  ért  el. 

C O R u Sí A, 11,000lak.,kikötős város Gjaliciának, Spanyolország egy tar
tományának  ,  éjsg.  ny.  partjain,  egy  a1  betanzosi  öböl  torkolatjánál  fekvő 
félszigeten  (az  é.  sz.  44 =  23'  32"  alatt).  A'  városnak  egy  magassabban 
fekvő  felső  része  kőfalakkal  van  körülvétetve  's  egy  fellegvár  által  vé
delmeztetik.  Utszáji  keskenyek  's  rosszul  vannak  kövekkel  kirakva.  Az 
alsó  városnak,  egy  keskeny  földnyelven,  széles  és  tiszta  utszáji  vannak. 
Nevezetesek  benne  a'  fegyvertár  's  egy  régi  igen  magas  torony.  Itt  lak
nak  a'  főkapitány  's  provincia  polgári  kormányozója,  itt  van  a1  galíciai 
királyság  főtörvényszéke.  Félhold  formáju  kikötője  tágas  és  bátorságos. 
A'  beevezés  S.  Martin  és  StaCruz  nevű  várkastélyai  és  S.  Aniora  5s  S. 
Anton  nevű  két  erőssége  által  védelmeztetik.  Az  utolsó  egy  hullámok
tól  körülvétetett  kősziklán  fekszik  's  egyszermlnd  statustömlöczül  is  szol
gál.  Egy  a1  várostól  1  órányira  eső  hegyen  világító  tornya  van,  melly
nek  lángját  15  német  mfre  lehet  látni.  Két  postahajó,  evez  ki  kikötőjé
b ő l ,  egyik  minden  hónapban  Havannábba,  melly  Portoricóban  szokott ki
kötni ,  a'  másik  minden  két  hónapban  a'  szarufok  körül  a'  Philippinekbe. 
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Hasonló  módon váltják  fel  egymást  az  angol  és  spanyol  postahajók  Falmo
uth  és  Coruiia  közt.  Jan.  10.  1S09  Corunától  nem  messze  támadta  meg 
Soult  franczia  veze'r  a;'  Moore  alatt  visszavonuló  Angolokat.  JVloore  el
vesztette  ugyan  életét  egy  ágyugolyóbis  á l t a l ,  de  azért  a'  Francziák 
még  sem  akadályoztathatták  meg  az  Angolok  hajóra  ülését.  CorníTával 
szemben  fekszik  F e n o l ,  egy  erős  hadi  k ikötő ,  20,000  lak. L—ú. 

C O R V I N  (János) ,  szül.  1470,  1.  Mátyás  magyar  királytól  és  Kre
bruck  boroszlói  polgármesternek  a'  brieylignitzi  herczeg  udvarában  tar
tózkodó  leányától  vévén  eredetét.  Mátyás  csak  hamar  születése  után  ud
varába  vette,  fijának megesmérte  és  a ' legnagyobb  gonddal  neveltette.  Ugo
letto  és  Galleotto  voltak  tanitóji.  Később  látván  második  feleségének, 
Beatrixnak,  is  magtalan  voltát,  jövendő  követőjének  jelelte  k i ,  de  ehhez 
az  elméket  lassanlassan  akarta szoktatni.  Mindezek  előtt  hunyadi  grófnak, 
majd  liptói  berezegnek  nevezte  ki;  a'  Gara  nemzetség  magva  szakadtával 
a1  siklósi  uradalommal  ajándékozta  meg,  számára  Slesiában  több  her
czegségeket  hódított  meg,  a'  troppanit  pedig  becserélte.  Később  a'  gaz
dag  Bianka  M a r i a ,  milanói  herczegasszonyt  jegyezte  el  részére.  E 'me l 
lett  mindég  magával  v i t t e ,  az  igazság  kiszolgáltatásában  igen  gyakran 
használta,  a"  kegyelmek  kiosztogatásában  az  ő  ajánlására  különös  tekin
tettel  volt ,  lenyes  alkalmakkal  saját  személyének  viselését,  sőt  ha
lála  előtt  kevéssel  a'  legnevezetesebb  várak  ol talmát ,  a'  hires  fekete  se
reg  vezérlését  reá  bizta  és  meghitt  emberei  közül  többeket  megesketett 
a r r a ,  hogy  őt  választják  királyoknak  halála  után.  A'  következő  király 
választó  gyűlésén  személyesen  meg  is  jelent  Corvin  rettenetes  sereggel, 
de  mind  magának,  mind  hiv  bará ta inak ,  kivált  Sigmond  pécsi  püspök
nek  és  Újlaki  Eőrincznek  minden  igyekezetei  sikeretlenek  valának.  A'  ha
talmas  Zápolya  István  nádor  tanácsára  Cseh  Ulászló  választaték  király
nak  az  ő  elmeilőzésével.  Mellyre  az  országgyűlést  hirtelen  és  fenyege
tődzések  közt hagyja  oda,  de  az  utána  küldött  Kinisy  l'ál  és  Bátori  István 
utóiérik  és  tökéletesen  megverik  gondatlan  csoportjait.  A'  szerencsét
len  kezdet  elijeszti  a'  tbronra  alkalmatlan  gyenge  ifjat  minden  további 
lépéstől ;  a'  fejedelmi  czimért  és  a1  Dráván  tul  fekvő  részekért,  hol  már 
azelőtt  is  atyja  adományából  több  várakat  b i r t ,  a'  thronról ,  mellyért 
atyja  annyi  áldozatokat  t e t t ,  lemond  és  a'  gyáva  Ulászlót ,  atyjának  ér
demetlen  versenytársát ,  királyának  nem  csak  megesméri,  hanem  koro
názásátfényesjelenlétével  dicsőí t i ' s  mint  Tót  ,  Horvát  és  Dalmator
szágoknak  bánja  itt  levő  seregeinek  vezérlését  áltveszi.  Mind  Miksa  romai 
király  vezérei  ,  mind  a1  Törökök  ellen  szerencsésen  harezol :  azoktól 
Zágrábot  visszaveszi,  ezeket  Jaicza  alat t  megveri ,  táborokat  elfogja,  a' 
nevezett  vár  ostromát  felbontja,  üct .  12.  1504  életének  52  esztendejé
ben  megholt.  A'  milanói  herczegasszonyal  kötött  kézfogása  1493  a' 
pápa  által  felbontatván  ,  Frangepan  Beairixot  vette  feleségül.  Ezzel  két 
gyermeket  nemzett,  Kristófot  és  Ersébetet,  de  mind  a'  kettő  kisded  ko
rában  holt  meg.  Özvegye  később  György  brandenburgi  véggrofhoz  ment 
férjhez,  de  ettől  gyermekei  nem  voltak.  Boníin  ugyan  velünk  el  akarja 
hitetni,  hogy  Corvin  mindenekben  dicső  atyjához  hasonlí tott ,  de  rövid 
életének  egész  folyamatja,  melly  szelídséggel  kevert gyengeséget,  határo
zatlanságot  árul  e l ,  eléggé  megezáfolja  őt . Gr. Teleki Jósef. 

C O R V I S A R T  D E S  M A R K T S  (Báron  Jean  Nicola i ) ,  Napóleon 
egykori  udvari  orvosa,  szül.  Giicourtban  Vermandoiban.  Minekutána 
a'  párisi  orvosi  facultasnál  tanitó (docenl)  volt volna,  a'  st.  sulpicei  ecclesiá
hoz  szegények  orvosának  neveztetett  ki.  Ezen  hivatalában  jeles  pract i
cus  orvos  hírére  tett  szert.  1788  a1  Charitékórháznál  orvosi  hivatalt  vi
selt.  Itt  a'  megelőzője  Desbois  de  Rochefort  által  elkezdett  clinicus  ok
tatást  folytatta,  még  pedig  olly  s ike r re l ,  hogy  őt  ugy  lehet  nézni mint 
a'  clinica  tulajdonképi  fundalóját  Francziaországban.  Innét  az  uj  orvosi 
oskoláknál  a'  clinica  professpránsk  is  kineveztete t t ;  1797ben  a'  Colle
ge  de  Fraceban  lett  orvosi  tudomány  professorává.  Méltó  juson  tár ta
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tik  ő  egynek  a'  legügyesebb  practicusok  közül  a'  korabeli  franczia  orvo
sok  közt.  Bonaparte,  kit  mint  első  consult  egy  visszament  bőrkiütés  ellen 
gyógyított ,  gouvernement  orvosnak  nevezte  ki.  Mint  az  institutum  tagja 
a'  király  parancsolatjára  a'  tudományok  academiájába  lépett  1816.  Kü
lönbféle  munkákat  adott  k i ,  mellyeknek  nagyobb  része  fordításokból  áll. 

A. B. }>. 
C O R Y B A N T E S ,  Cybele papjai voltak  Creta szigetén  és  Phryglában, 

's  Corybastól,  Cybelenek  e's  iasionnak  Ujától,  származtak,  vagy  egy  má
sik  's  még  régibb  rege  szerént  Vulcanustól.  Midőn  Rhea  Jupitert  mind
j á r t  születése  után  nekik  általadta,  fegyvereikkel  rettenetes  zörgést  és 
lármát  csináltak,  hogy  Saturnus  a 'gyermek sírását meg  ne  hallhatná.  Apol
lodorus  szerént  a'  Corybantok  Apollónak  és  Thaliának  's  még  mások  sze
rént  Apollónak  és  Rhetiának  fijai  voltak.  Cureteseknek,  ldaeusoknak  's 
Dactylusoknak  is  neveztet tek,  a'  Komaiaknál  pedig  különösen  Gallusok
nak  's  ezen  nevezet  alat t  Romában  egy  különös  papi  egyesületet  for
máltak. J K. J. 

C o s  vagy  C o ö s  (ma  Stanchio  vagy  Stincho),  sziget  az  aegaei  ten
gerben  közel  a'  kisasiai  partokhoz,  Halicarnass  és  Cnidos  városokkal 
szemben,  Apelles  és  Hippocratesnek  hazája.  Területe  4 •/., nsz. mf., la
kosa most 4000. Híres temploma volt itt hajdan Aesculapnak, 's itt ké
szültek a ' régiektől olly nagyra becsült, finom, féláltlátszó selyem szövetek. 

C O S E I . (grófné) , a ' pompaszerető II. Auguszt lengyel király ' s 
szász választó fejdelem barátnéji közül az., ki mint királyi szerető leg
első lépett fel az udvarnál, Auguszt kedvét legtovább megtar tá , legna
gyobb hatalmat gyakorla felette 's legtetemesebb költségébe került. 
Brocksdorf nevű holsteini nemzetségből származot t , 's beosületdáma volt 
a' braunschweigwolfenbütteli örökös herczeggel egybekelt HolsteinPlö
ni Johanna herczegasszonynál. Hoymb , a' cabinet ministere, Wolfen
büttelben tanulá esmérni, 's szépsége ' s pallérozottságától megbájolra 
hitvesének választá; hogy azonban az udvar csábitgatási ellen védelmez
z e , jószágain lakatá. Hanem a' k i rá ly , ki előtt egyszer maga Hoymb, 
bortól részegedve, élénk színekkel festegeté hitvesét , csak hamar ki
eszközlé ministerénél,_ a' deli szépnek Dresdába hozatalá t , mellynek kö
vetkezése a' lőn , hogy a' hölgy kevéssel azután elválasztatá magát fér
jé tő l 's Madame de Cosel nevet vőn fel. A : császár birodalmi grófné
vá teve. A' király palotát épittete számára (a ' még ma is fenálló Co
selt Dresdában) , melly mindent kimeri te , a' mit csak pompa 's pulya
ság előmutatni tudnak. Szobáji az évrészek szerént vaiának helyezve, 
's csupa belső készületek többe került 200,000 tallérnál. Tovább 9 esz
tendőnél tartá meg Cosel a' király kedvét. Még becsültetést is tudott 
tőle nyerni ; de uralkodásvágyának 's szerelemféltéséllek határt vetni 
nem volt képes. Akaratja parancs gyanánt szolgált, 's a' ki ellene volt, 
annak bnkni kellett. Így buktatá meg a' király kedvenczét, cancellar 
gróf Beichlinget, 's szintezi akará tenni herczeg Fürstenberg Egonnal 
°s gróf Flemminggel, a1 főtábornokkal , de a' kik végre az ő megbu
kását eszközlötték. Midőn Auguszt 1710 Varsóban tartózkodnék, *s Co
sel őt szerelemféltés tekintetéből ugyan ott meglepni akarná , útközben 
a' slesiai határszélen egy testőrcsapat által Dresdába visszatérni kin
szer i t te ték, onnét pedig még a' király visszatérte előtt száműzetett. El
sőben Pillnitzbe ment , azután Berlinbe, 's midőn itt sem legjobban fo
gadta tnék , Hal iéba, hol azonban Auguszt rendelésére elfogaték 's vég
re Stolpen régi erősségébe vitetek. 45 évi fogsága után mint 80 eszten
dős asszonyság 1761 holt meg. A' szemmel látott tanuk állítása sze
r i n t , még holt teste is legvilágosabb nyomait viselé a1 hősléleknek és 
szépségnek. Elfogatása okai, ugy látszik, a' király ellen boszuállásra 
czélzó kinyilatkoztatások vaiának, mellyeket a z , Cosel ellenségeitől meg
tudván, komolyabban ve t t , mint értettek a' mondás alkalmával. Azon 
számtalan leveleket , mellyeket Coseltől fogsága első esztendejiben vett, 
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elejénte  válaszatlan  hagyd,  azután  fel  sem  bontá,  's  végre,  aT  mint  érke
zének  ,  tüstént  tűzbe  veté.  Midin  egyszer  tanácsolnák  n e k i ,  hogy  Co
selnek  a1  levelezést  egészen  tiltsa  m e g ,  igy  felele:  , ,A '  grófné  unatko
zik  ,  miéit  fosztanám  meg  ez  ártatlan  időtöltéstől."  Stolpenbe  menvén  a' 
király  1727  az  öreg  ágyngolyobisok  basaltfejek  elleni  foganatját  meg
vizsgálni,  megszólittaték  Cosel  által  le  az  ablakból  franczia  nyelven,  de 
erre  nem  felelt  a1  k i rá ly ,  hanem  kalapját  könnyűden  billentvén,  tovább 
szöktetett.  A.'  király  halála  után  több  szabadságot  engedtek  Coselnek 
's  jobb  lakással  kínálták  meg ,  de  már  annyira  hozzá  szokott  volt  fogsá
gához,  hogy  azt  soha  többé  nem  akarta  elhagyni.  A'  számára  rendelte
tett  tetemes  pensiót  11.  Fr idr ik ,  midőn  a'  hét  esztendős  habomban  Szász
ország  birtokában  volna,  kifizetteté  ugyan  rendesen,  de  csupa  Ephraimi
tákkal,  amaz  esmeretes  kevés  bécsü  pénzzel ,  mellyet  Ephraim,  egy  Ieip
zigi  Zsidó,  porosz  helybenhagyás  mellett  vert.  Részént  időtöltésből,  de 
leginkább  hogy  bosszankodását  e'  pénzen,  mellyen  sokat  vesztett,  kife
jezze ,  tele  szege/.é  e'  rossz  pénzzel'szobáji  fa la i t ,  's  uj  módi  szőnyeg
zetét  mindennek  ímitatá,  a'  ki  hozzá  bejáró  volt.  Zsidókkal  olly  gyakran 
társalkodott ,  hogy  azt  vélnék  felőle,  hogy  már  vénasszony  korá
ban  Moses  vallására  tért.  Hanem  ez  nem  látszik  hihetőnek,  ha  csak 
vagy  a'  catholicus  udvar  daczára  vagy  féltébolyodottságában  nem  történt, 
melly  megalázott  kevélységből  származván,  nem  ritkán  lepte  meg  őt.  Igy 
p.  o.  tezett  mindent,  a1  ki  hozzá  látogatóba  ment ,  's  fejdelmi  szemé
lyeknek  ,  kik  Stopenbe  bészálának,  kegyelmes  köszöntését  jelenteié.  Ha
lála  után  nem  találtak  nála  pénzt ,  40  Cosel  aranyon  és  foiintoson  kiviil 
arnyékszéke  vánkosában,  a'  mellyeket,  valahol  kaphatá,  mindenütt  beválta
tá.  A'  király  e1  pénzeket,  mellyek  a'  királyi  's  gróf  coseli  czimereket 
egyesítve  ábrázoluk  ,  csupán  Cosel  unszoló  kérésére  vereté  's  csak  igen 
csekély  számmal,  's  ugyan  azért  felette  ritkák.  Kétséget  nem  szenved; 
hogy  Cosel  egyik  legszebb  's  legelmésebb  asszonya  volt  korának.  Sze
mének  tüze  mintegy  sugárzot t ,  társasága  bájló  volt ,  's  ö  maga  felette 
járatos  a'  franczia  literacui ában.  Fogságában  is  egy  kis  kerten  kiviil,  mel
lyet  maga  ül te tet t ,  könyvtárát  szerette  leginkább,  és  sok  könyvbe  ir t 
észrevételeket,  mellyek  leginkább  a'  földi  dolgok  múlandóságára  vonat
koznak.  Gyülölsége  a'  király  ellen  elejénte  határtalan  vol t ,  de  ismét 
rajoskodó  szerelemmé  változott  annyira ,  hogy  midőn  Auguszt  király  ha
lála  tudtára  ada tnék ,  majdnem  megölék  könnyei.  Egy  fija  's két  leánya 
maradt. 

COS M E T I C U S S Z E R K K , 1 . S Z É P I T Ú S Z E D E K . 
C O S M I C U S ,  a '  mi  a1  világalkotmányra  's  napra  különösen  vi

szonylik  ,  p.  o.  valamelly  csillag  a'  nappal  egyetemben  (cosmice)  nyug
szik  el.  —  C o s m o g e n i a ,  a'  világ  támadásáról  szóló  tanítás.  — 
C o s m o l o g i a ,  a '  világról  áltáljában  szóló  tudomány. 

C O S M O  1.,  1 .  M R D  i  C I E K . 
C o s M O P o r . I T I S M U S ,  világpolgári  é r z e t ,  köz  lélek  (e '  szavak

ból :  Korcos  v i l ág ,  és  XOAITÜS  polgár).  A'  nemesitett  ember  nem  csu
pán  famíliájáé,  statusáé  vagy  honjáé;  rokon  nagy  famíliája  az  egész 
emberiség,  az  egész  világ  hazája.  Ha  honja  minemüségét  részrehaj
latlanul  itéli  meg,  annak  elsőségeit  okosan  becsUli,  's  ezzel  élénk  buz
góságot  köt  öszve,  a'  hon  j a v á t ,  a'  mennyire  tehetségében  áll  ,  elő
mozdítani;  akkor  hazafi,  barátja  honjának;  de  ha  azon  buzgósággal, 
mellyet  legközelebb  hazájának  szen te l ,  tüzes  és  nemeslelkii  szeretetet 
kapcsol  egybe  az  egész  emberi  nem  i r á n t ,  ha  lelkes  részt  vesz  az 
egész  emberiség  lelki  javában  bajában  annyi ra ,  hogy  nem  csak  ra 
joskodó  ábrándozások  töltik  be  lelkét  's  nem  csupa  üres  szavak  csúsz
nak  le  ajkairól ,  hanem  valósággal  's  cselekedettel  igyekszik  előmoz
ditni  az  emberiség  javát  's  az  emberi  nyomorúságot  gyengitni  ;  ha 
kívánja,  hogy  az  emberiség  legfőbb  javai  minél  elébb  maradandó 
köz  javai  legyenek  az  egész  emberi  nemnek,  's  szóval  \s  tettel  törek
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szik  ezt  elősegíteni:  akkor  ő  vi lágpolgár ,  cosmopolita.  'S  ez  a'  va
lódi  világpolgárság  igen  jól  öszveíér az  igaz  ha/.afisággal. 

C O S S É  (Káro ly) ,  'esmeretesebb  e '  név  a la t t :  marsall  Br issac ,  f i ja 
Cossé  Renének  Anjonbanj,  Brissac  urának  's  Francziaország  fősó
lyommesterének,  szerencsésen  szolgált  a1  nápolyi  's  piemonti  háborúk
ban  ,  's  mint  ezredes  kapitány  megkülönböztető  magát  a'  perpignani 
ütközetben  1541.  A1  franczia  könnyű  lovasság  vezére  lévén  ,  az  ő  os
kolájában  készültek  [íáborura  az  ország  legelső  nemesei  's  még  a'  ki
rá lyi  herczegek  is.  Midőn  V.  Károly  császár  1543  Landrecyt  meg
szálni  aka rná ,  három  izben  véré  őt  vissza  Br i ssac ,  's  egyesült  daczá
ra  az  ellenség  nagyobb  erejének  1.  Fe rencze l , .  a4  ki  seregével  Vi
trynél  állt.  A'  király  karjai  közé  szoritá  ő t ,  saját  ivó  poharából  ita
tá  's  vitézévé  tévé  az  ő  rendjének.  Egyéb  Hagy  tettei  ulán  Fran
cziaország  pattantyusságának  lőn  nagymestere,  's  II.  Henrik  által  mint 
követ  küldetek  a'  császárhoz,  béke  felől  alkudozni.  Itt  még  jó  di
ptomatnak  is  mutatá  magá t ,  's  ez  által  elnyeré  Piemont  kormányát 
's  Francziaország  tábornoki  pálczáját  (1550).  Azután  mint  Picardia 
kormányzója  visszament  Franoziaországba,  's  legfontosabb  szolgálatokat 
te t t  ezen  tar tománynak.  Brissac  termete  alacsony  volt ,  de  igen  fi
nom;  az  asszonyságok  csak  szép  Brissacnak  hittak.  Azt  mondják,  hogy 
a'  valentinoisi  herczegné  különös  kedvezéssel  viseltetett  i ránta,  's 
hogy  [II.  Henrik  |csupa  szerelemféltésből  tévé  őt  olaszországi  főliely
tfcrtóvá.  Brissac  ,  a'  csudált  hős  's  tiszteletetett  ember,  Parisban  Dec. 
3 1 .  1563  holt  meg. 

C O S T E R  (Laurens) ,  máskép  J a n s s o  e n ,  azaz,  János  fija,  tehetős 
harlemi  polgár,  szül.  ugyan  ott  1370  vugy  1371.  Mint  a'  nagy  tanács  tag
ja  418tól  majd  h i ró ,  majd  tá rnok ,  mások  szerént  pedig  már  131)9
től  a'  harlemi  nagy  templomnál  egyházfi  vol t ,  melly  még  akkor  igen 
tisztes  hivataltól  melléknevét  is;  vette.  Hihetőleg  azon  döghalál  idejé
ben  holt  m e g ,  melly  Harlemet  1439  ér  másik  felében  pusz t i t á ,  mivel 
már  1440ben  csak  özvegye  említtetik.  Ennyi ,  a'  mit  róla  a'  korabeli 
városi  lajstromok  mondanak.  Száz  esztendővel  későbben,  a1  10  szá
zad  közepe  tá ján,  találni  nyomaibegy  népregének,  melly  a'  nyomtatás 
feltalálását  Harlem  városának  tulajdonítja.  Továbbá  Június  Hadrian  1502 
—71  közt  i r t ,  de  csak  1588  holta  után  megjelent „Batavia"  czimii  mun
kájában  közli  e'  feltalálásnak  tökéletes  történetét ,  koros  emberek  szó
beli  's  szinte  másoktól  vett  tudósítása  után,  mellyben  Coster  az  első  sze
repet  játsza.  Mint  Június  regél i ,  C.  a'  város  erdejében  sétálván,  elő
ször  csak  időtöltésből  vésett  betűket  a'  fák  hé jába ,  utóbb  próbáját 
egész  sorokra  terjesztet te,  mig  végre  egész  oldalokat  fatáblákra  met
szeni  merészkedett.  Így  hozta  a' „Spegel onser líelumdenis$e'•'•  nyomta
tását  tökéletességre.  Ezután  ón  vagy  czin  betűk  öntéséhez  fogott.  De 
egy  bizonyos  J á n o s ,  kit  segédül  maga  mellé  ve t t ,  egy  Karácsony  éjje
lén  egész  nyomtatói  készületét  elorozta,  's  vele  elébb  Amsterdamba,  on
nan  Kölnbe  és  Maizba  futott,  melly  utolsó  helyen  e'  tolvajság  Coster  ta
lálmánya  bővebb  terjesztésére  alkalmat  nyújtott.  Ez  az  egész  koholmány, 
a1  józan  és  bár  Németország  iránt  minden  előszeretettől  ment  eriticát  sem
mikép  nem  állhatja  k i ;  még  is  Hollandia  mai  napig  olly  erősen  meg  van 
annak  igaz  voltáról  győzve ,  hogy  Costernek  1652  nem  csak  oszlopot 
emeltetett  's  h á z á t ,  melly  1818  avnltsága  miatt  öszvedölt,  valódi  tisz
telet telmutogatta,  hanem  1740  feltalálásának  százados  innepétis  megülte. 
Ez  innep  még  1823  is  ismételtetett ,  mivel  azt  hiszik,  hogy  Hollandia 
e'  részbéli  követelésének  igazsága,  Meerman „Origines typographicae 
(1765.)  és  Koning ^VerhatiieKng over het oorsprong der boehdruk' 
kuntt"  (1816)  irati  által  pontosan  meg  van  mutatva.  Mennyibén  van  igá
zok  ?  megmutatja  ez  utolsó  Írásnak  a1 „Hermes11  be  (XX  fűz.)  Ebért  ik
tat ta  birá la t ja ,  mellyhől  annyi  jő  ki  :  hogy  Janssoen  ugyan  azon  időben, 
melly  a'  námet  feltalálássallegalább  öszveüt,  olly  próbáiatokkal  foglala
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kodott,  mellyeknek  czéljok  és következések  a'  nyomtatás  feltalálása  volt. 
Xö.  Ersch  e's  Gruber  Encyklop.  a' „Buchdruckerkunst"  czikk.  's  az  el
lenirást  dr.  Lehnétől  : „HittőritCh   kritische Ffilfung der Ansprüche, 
welche Harlem auf die Erfmdung der Buchdruckerkuust ?nachlli  (Mainz 
1827.)  '  /. 

C O S T U M E ,  azokmány,  a*  mi  koronként  egész  nemzeteknél ,  köz
ségeknél  vagy  egyes  embereknél  házon  belől  és  kivül,  módra  és  vise
letre  nézve  szokásban  van  vagy  volt ;  különösen  pedig  a'  nép  és  kor 
szeiént  válto/.ó  saját  öltözetmód.  Ha  méltán  megkívánjuk  a1  mivész
től  ,  hogy  személyábrázoltain  a'  nemzeti  saját  tes talkat ,  szín,  arcz
vnnások  's  több  efféle  megtartassanak,  nem  alaptalan  az  a'  kívánság 
i s ,  hogy  az  öltözet,  ékesség,  fegyver,  bútor ,  lakhely  9s  más  illyes 
mellékrajzolatok  a'  kor  és  nemzet  különbözése  szeréiit  választassanak, 
's  a'  mennyire  lehet,  történeti  hűséggel  ábrázoltassanak.  Valamint  ész
sértó  hiba  volna  olly  scenában,  rnelly  Oroszországban  j á t sz ik ,  palnia
erdőt  's  tigrist  és  oroszlányt  l á t t a tn i ,  szintolly  kevéssé  adhatunk  Ame
rika  lakosinak  turbánt ,  a'  régi  romai  hadaknak  ágyút,  a'  napkeletiek
nek  aszta l t ,  széket  és  kést  és  villát.  A'  régi  és  ujabb  legjobb  kép
írók  is  gyakran  hibáztak  ezen  szabás  ellen  ,  de  senki  sem  inkább  mint 
a'  színjátszók  's  szinékitök.  Merope  és  Cleopatra  kur ta ,  kerek  ruhá
ban,  Medea  és  Phaedia  franczia  hajfodrozattal  jelentek  meg  a'  szinen, 
parasztasszonykák  befűzve  lépegettek  'a  a'  hős  a'  legtüzesebb  csatából 
is  olly  feszesékes  öltözetben  rohant  e lő ,  mellynek  legkisebb  redőzet^ 
sem  bomlott  meg.  Lekain  és  Clairon  kezdenek  ebben  józanabb  szo
kást  a'  Francziáknál ,  ők  adtak  a'  Scythának  párduezot ,  ők  az  Asia
tának  redős ,  török  ruhát.  De  ennél  többet  nem  igen  tehettek.  A'  szir 
ékités  szinte  a'  legújabb  időkig  tömve  volt  botlásokkal.  Mi  nagy  ide
j e ,  hogy  Semiramis,  Babylon  királynéja,  olly  thronról  lépett  l e ,  mellv
nek  fedezete a la polonaise  készül t ,  az  őt  környezők  t ö r ö k  ruhá
ban  ál lot tak,  's  maga  ő  leléptében  kezét  egy  ujabb  kori écuyer  kar
jára  támasztá?  A'  théátre  franqais  TAÍMÁIÓI  (1.  e.)  e'  részben  sok  jót 
véve,  's  a'  Németek,  jelesen  Berlin  szinmivészei,  már  elébb  a'  jobb 
útra  tértek.  Képírók  között  Vien  és  Dávid  valának  e'  nemben  jobb  szo
kás  kezdőji  'a  ez  utóbbinak  oskoláját  helyes  és  pontos  costumezés  bé
lyegzi.  Mennyire  lehet  azonban  itt  menni  's  mennyire  kell  a'  s z é p 
nek  feláldozni  a1  h i v e t ?  megfejtve  találjuk  Müllner „Almanach fiir 
J'rival6iihnen'Í}éhen  (1818.  2  kö t . ) ,  hol  az  értekező  "különbözést  tesz 
a1  költői  's  a'  történeti  coneetség,  hibátlanság,  között  's  kifejti  azon 
eseteket,  niellyekben  hol  a'  költemény  szel leme,  hói  az  értelmesség, 
hol  az  illetlennek  legalább  szemsértőnek  elniellőzése  tekintetéből  cin  en
nek  (a'  történeti  costumenek) szenvedni  kell.  Egyébiránt  tagadhatatlan  az, 
hogy  a'  mivész  valamint  a'  nyelvet  'a  beszédet,  ügy  u'  szokmáin  t 
is  ideálisáivá  követi  'a  követheti.  A'  costumeról  sok  a'  munka,  de 
egészen  jó  még  egy  sincs.  Dandré  Bárdon  már  1776  előtt  adott  ki 
illy  munkát ,  de  nem  hü  kútfők  után  indult ;  Lenznek  „ Traile tfes co
*<«mes"je  igen  gyenge  próba  's  a'  mit  fordítója,  Martini  (Dresda, 
1781),  javítgatott  r a j t a ,  az  nem  épen  sok.  Spalart „Versuch iiber das 
Costume der vorziigtichsten fölkér des Alterthuins, des Htiu/ern Alters 
und dér neueren Zeiten"  (kiadta  Albrecht ,  Bécs  17ÖG—90.  3  köt.)  jobb, 
de  még i s  hibás.  Használhatóbbak: „Hecueils des vostumes antiquesí<
Rocheggianiés  Villemintől,  noha  az  egészre  ki  nem  terjeszkedtek,  | i"y 
szinte „Darstcllung des iigvptischen, griechisclien und riimischen Co
ttumei">,  angol  után  adta  Michaelis  (Lipcse  1815).  Ez  titán  jelent  meg 
„Moeurs et contumes anciennes et modernes de tous les peuples  <2' 
aprés les monumens."  (Milano  és  London  ,  olasz  és  franc  ia  nyelven 
1810  köv.  9  fol.  köt.  abroszokkal  és  rézképekkel.)  Gyakran  kényte
len  a'  mivész  magokat  a'  kútfőket  felkeresni,  illyenek  a'  régi  costu
mere  nézve  az  arehaeologiai  rézképgyüjtemények,  ujabb  koriakra  a' 
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festményeit [Gemalde),  sírkövek,  öltözetirások;  külföldiekre  nézve  uta
zásirások  "s  altaljában  földleírás,  tör téne tek ,  régiségek.  Ujabb  korra 
"a  külföldre  figyelve  készült  ez „Coslvmes civilt acluels de tous les 
peuples Coiinus1''  Saveurtől  ,  továbbá  a'  nagy „Sammlung von Cotlumen 
rerschiedener Völker"  (London  1800  köv.)  's  némelly  játékszínek  co
stnniegyüjteményei  í g y : „Vostumes et annales des grands thédtres de 
Paris" „Coslumes des kais. kön. Hoflhealers in Wien"  (festett  rézké
pekkel  Bécs  1812  köv.)  's „T/tealercostumes des Berliner Nalional
Ihealer^  (1810—23,  a'  régiebbek  1789—1813.) —t— 

C Ó T É  D R O I T ,  C Ó T K  Q  4 u  c  H  E  ( jobb  és  bal  odal  a :  franczia  kö
vétkamarában).  Talán  tanácsos  vo lna ,  minden  országos  gyűlésben  a' 
tagok  ülését  bizonyos  —  a'  tartományok  szerént  vagy  sors  által  intézen
dő  rendnél  fogva  olly  erősen  megállapitni,  hogy  lehetetlenné  tétetnének 
nekik  pnliticai  nézeteik  szerént  helyet  választani,  a'  mi  a'  német  statu
sok  legnagyobb  részében  valóban  meg  is  történt.  Így  legalább  megne
hézittetnék  neminemiiképen  a1  szónok  meggátoltatása  a'  közös  lárma  ál
t a l ,  a'  mi  Francziaországban  olly  gyakran  megtörténik,  's  könnyebben 
lehetne  a'  rendet  fentartani.  Azonban  sem  Angliában,  sem  Franczia
országban  nem  jöttek  még  ezen  gondolatra.  Az  angol  parlamentben  a' 
szónoktól  jobbra  lévő  első  helyek  a1  londoni  követeké  ugyan  tulajdonkép, 
de  ezek  csak  az  ülés  megnyitásakor  foglalják  el  azokat ,  annakutána 
pedig  a'  ministereknek  engedik,  kik  körül  báratjaik  gyülekeznek  öszve. 
Az  ellenkezők (opposilio}  mindég  az  áltellenben  lévő  padokat  foglalják 
el.  Francziaországban  mindég  a'  bal  oldalon  ült  az  ellenkezet;  a1  nem
zeti  convent  leghevesebb  tagjai  ezen  oldal  utolsó  's  magasabban  álló  pad
jaira  ültek  ,  's  onnét  ve t ték ,  a'  , , h e g y "  nevet.  A'  mérséklettek  's  az 
országlás  baráti  a'  terem  alacsonyabb  előrészén  telepedtek  le,  melly  „s ík 
nak,  hasnak ,  mocsárnak"  neveztetek.  A'  különböző  pártok  a1  franczia 
követkamarában  még  ma  is  ekként  szokták  magokat  egymástól  megkülön
böztetni.  A1  ministeri  párt  középen  (1.  CENTRE)  foglal  helyet,  's  ménné 
inkább  távoznak  ettől  a'  követek  a'  royalismus  vagy  liberalismus  irány
latjában  ,  annál  messzebb  is  ülnek  a'  két  ellenkező  oldalon.  A'  jobb' 
oldal  1815től  fogva  1830ig  a'  kamarán  belől  mindég  legerősebb  volt; 
legalább  1815—26  semmi  sem  végeztetett  egyenesen  ellene,  's  1820  után 
olly  erőre  kapo t t ,  hogy  az  ellenkezők  nem  álmodozhattak  valamelly  be
folyásról  a1  végzetekre.  Ezt  a1  nagy  erőt  az  I820ki  választási  törvény 
által  n y e r t e ,  melly  szerént  a'  nagyobb  jószágbirtokosak  a'  követek  egy 
részét  egyedül  vaíaszták,  a1  többieket  pedig  választani  segí tek,  's  igy 
a'  departementi  's  kerületi  választásokban  kettős  választási  jussal  birá
nak.  Ezen  törvény"  foganatja  a'  földbirtokadó  leszálitásával  's  a'  válasz
tásra  való  törvénytelen  befolyással  még  inkább  megerősít tetett ;  mind  e' 
mellett csak  ugyan  érzé  a ' j o b b  oldal,  hogy  hatalma  csupán  a1  kamarában 
uralkodó,  a'  nép  közt  ellenben  az  ellenkező  véleménynek  vannak  számo
sabb  pártifogóji.  Ezen  időben  a'  szabadérzetüek  azzal  vádolák  a'  jobb 
oldal t ,  hogy  a''  régi  egyházi  hatalmat,  nemesek  uraságát  ,  a'  földbirtok
nak  elidegeníthetetlenség,  oszthatatlanság  's  adoinánybiitoki  szolgálatok 
által  való  te rhe l te tésé t ,  's  a'  köz  emberek  kizáratását  a'  főbb  tisztségek
ből  törekszik  helyre  állítni,  melly  a'  nép  szellemében  szintolly  erős,  mint 
magyarázható  ellenállásra  fogna  találni.  A'  bal  oldalt  ellenben  azzal 
vádolák  ellenkezőji,  hogy  Francziaország  polgári  szerkezetét  egyre  de
mocraticusabbá  csinálni,  a'  királyi  hatalmat  rendkívül  szűk  korlátok  kö
zé  szorítani  's  a'  dolgot  talán  a'  Bourbonok  ujonnani  letételével  törek
szik  befejezni.  —  1830ban  a'  revolutio  után  uj  formát  kapott  a1  követ
kamara.  Az  elébbi  jobb  oldal  majdnem  egészen  eltűnt  belőle,  's  elején
te  nem  csak  a'  középpont,  hanem  a1  bal  oldat  is  a1  iiiinisterium  mellett 
szavazott.  De  ez  idő  folytával  újra  megváltozott,  ugy  hogy  a'  bal  oldal  is
mét  ellenkezetbe  szált  az  ország  kormányzó  tisztjeivel,  kiknek  támoga
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tásában  csupán  a'  középpont  marad  hiv.  A1  jobb  oldal  most  —  ugy  szól
ván  — minden  politicai  tekintet  és  erő  nélkül  szűkölködik. Zs. G. 

C O T T I N  (Sophie  Ristand),  franczia  romániróné.  Esmeretesb  ma
dame  Cottin  név  alatt.  Szül.  1773  Tonneinsban  a'  Lot  és  Garonne  de
part.  17  évében  mene  férjhez  egy  bordeauxi  származású  pénzváltóhoz 
'a  azzal  nem  sokára  Par i sba ,  hol  kevés  esztendő  múlva  özvegyen  ma
radt.  Szeretvén  férjét,  bánatjának  adá  magát  's  észfoglalatosságainák, 
a'  mire  elejétől  fogva  hajlott.  A'  melly  tárgyat  igy  hevesen  forgatott 
elméjében,  azt  bánatüzésből  leirta  csak  társálkodási  köre  számára,  mert 
hogy  az  valaha  világot  is  lásson,  meg  sem  gondolta.  Azalat t ,  mig  csak 
könnyen  oda írogatta  érzésé t ' s  észképeit,  lassanként  kifejlődék  belőle  lel
ki  tehetsége,  niellyet  leánykorában  a'  mindennap  vele  éltek  sem  gyaní
tottak  benne.  Első  próbáji  apró  versek  voltak  's  egy  200  lapnyi  tör té
net.  Egyik  barátjának  épen  50  Louis  d'  orra ' lévén  szüksége,  F r a n c i a 
országot,  honnan  kitilták,  elhagyó  útjára,  's  madame  Cottin  eladá  egyik 
kéziratjat,  hogj'  a'  szerencsétlenen  segítsen.  így  kapta  tőle  a'  közön
ség „Claire d' Álba  "  De  a'  jó  barátné  a'  könyvet  épen  ngy  nem  es
mérte  magától  számlázot tnak,  mint  azon  szép  segedelmezést.  Azon
ban  majd  megjelenek  t ő l e : „Malvina", „Atnélie"  és „Elisabeth^1  melly 
munkákat  kivált  asszonyi  szivek  élénk  gyönyörrel  olvastak.  Ki  fost
heti  fejér  nép  érzését  hívebben,  mint  azon  nemből  lévő,  azért  lelkes  iró
né  nagyon  elősegítheti  az  asszonyi  nemesülést,  's  csak  ferde  férjfi  csufo
lódhatik  asszonyiróval.  V e s z t ,  ha  az  érzés  meleg  ékesszólását,  a'  szív 
belseje  legtitkosb  vonásait  ugy  festeni  tudót  bán t ,  mint  a'  mikép  ahhoz 
inad.  Cottin  értett .  Cottin  házi  állapotja  megengedte ,  hogy  írásaiért 
kapott  summájit  jótéteményekre  fordítsa.  Egy  vallásos  tar talmú  mivé 
befejezését  nem  engedte  közbe  jöt t  fájdalmas  betegsége  's  azt  sem, 
niellyet  a'  nevelésről  kezdett.  Ezeknek  óhajtott  volna  különben  legin
kább  szíves  elfogadást,  mert  irói  foglalatoskodást,  egyéb  irást  nem  ha
gya  helyben  asszonyban  —  szeszből,  vagy  már  ekkor  ereszkedtek  ugy 
is  gyengéd  idegei  's  ezekkel  lelki  ereje.  Három  hónapi  szenvedései 
után  elhunyt  Aug.  25.  1807.  Munkájit  lásd  együtt ,:Oeuvres complélet 
de Madame Cottin."  Paris  1806.) Döbrentei Gábor 

C O T H U R N U S ,  ollyan  saru,  millyent Diana  és vadásznympháji  hor
doztak,  sőt  az  olasz  vadászok  is  viselnek  ;  tehát  vadászsaru.  Galenus 
és  Pollux  leírása  szerént  ezen  saruk  szinte  lábszárközépig  értek  és  ke
resztülhúzott  szíjakkal  hozzá  szorí t ta t tak,  hogy  berniek  a'  vadon  he
lyeken  könnyen  lehessen  futkozni  's  ugorni.  Bakkancsainkhoz  hasonlítottak, 
mint  a'  herculanumi  képek  bizonyítják.  Így  nevezte'k  tenyérnyi  magas
ságú  's  szíjakkal  a'  lábra  fűzött  parafatalpakat  is.  Ulyeneket  a'  íérjfiak 
i s ,  de  főkép  az  asszonyok'hordoztak.  Leginkább  viselték  a 'színjátszók, 
midőn  szomorú  játékot  iidtak,  elejénte  talán  csak  emlékezetül  Bacchus  ván
dorlásaira,  azután  —  és  pedig  Aeschylns  rendeléséből,—  hogy  hősi  ma
gasságot  nyerjenek.  Innen  e'  szó  c  o  th  u  r n u s  kölcsönözött  értelemben 
néha  magát  a'  szomorú  j á t é k o t ,  Juvenal  XV.  29,  vagy  tragicai  fellengő 
írásmódot,  Horat .  Od.  4.  1.  12.  Virg.  Ecclog.  Vi l i .  10.  is  jelenti  's  igy 
fellengő  cothurnusban  lépdelni  annyit  t e s z ,  mint  szomorú  játékot  já t 
szani. B. h. 

C O T T U S ,  1 .  C R N T I M A N O K . 
C o u c y  (Renaud,  vá rnagy) ,  hőse  egy  szomorú  történetnek, 

melly  több  régi  románok  és  dalok  tárgya  lőn.  Testvérfija,  vagy  leg
alább  rokonja,  mondják,  azon  Roulnak,  Coucy  vára  urának ,  ki  Filep 
Ágoston  királyt  Palaestinába  kisérte  's  ezzel  fel  is  cseréltetett.  Egy  1228 
táján  franczia  versekben  i r t ,  's  „Coucy  várnagy  és  Faiel  asszonyság 
románja"  czimet  viselő  kéziratban,  melly  a1  párisi  királyi  könyvtár
ban  ta lá l ta t ik ,  —  nem  különben  Fouche t ,  1380  táján  irt  krónikájá
ban  következő  történetet  olvashatni,  a1  leggyengédebb  szerelemnek '•» 
legirtóztatóbb kegyetlenségnek példáját. — Renaud, Coucy várnagya, 
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megbájolva  a'  szomszéd  (Saint    Quentin  városához  közel  fekvő)  Fai'el 
viírában  lakó  Vergy  Gabr i e l a ,  Fai'eli  Aubert  h i tvese ,  kecseitől,  szerel
met  az  asszony  lábainál  megvallot ta;  ez  visszautasitá  ugyan ,  —  de 
nem  örökre.  A'  szerelmesek  titkon  láták  egymást ,  's  igy  buzdítva  a' 
legforróbb  érzelmektől ,  de  rettegve  egyszersmind  Aubert  féltékenységé
t ő l ,  költé  Renaud  szenvedélyes  da la i t ,  mellyek  egy  gyűjteményben  fen
maradtak.  A'  keresztháboru,  mellyben  részt  venni  Renaud  köteleztetek, 
félbe  szakasztá  a'  szerelmesek  csendes  boldogságát.  Renaud  Marseillben 
Richárddal,  az  angol  királlyal ,  bajóra  ül t  ,  kivel  Caesarea  és  Askalon 
a la t t  fényesen  vitézkedett.  Midőn  azonban  egy  királylakta  várat  védel
mezne ,  egy  mérgesített  nyíltól  halálos  sebet  kapot t ;  's  igy  betegen 
óhajtása  szerént  hazájába  visszabocsáttatott.  De  már  néhány  nap 
múlva  érzé  közelegni  ha lá l á t ,  mellyre  a'  kedvesének  szánt  ajándékokat 
egy  ezüst  berbenczével  iiiv  apródja  kezébe  adta.  „A^edd"  monda  , , 's 
viseld  jól  gondját ,  végsobajtásom  után  zárd  szivemet  belé  's  vidd 
mind  ezt  Fai'el  vár  asszonyának."  Ehhez  még  egy  levelet  mellékele, 
melly  alá  nevét  végső  erőltetéssel  már  alig  i rha tá ;  —• kimúlt , 's a' hív 
szolga Fai'el várába sietett. De bal sorsa a1 vár ura kezébe vezet te , ki 
gyanakodva vizsgálgatván a ' jövevény ruhájit, Renaud ajándékát 's elolt
hatat lan szerelme végső ömledezéseit megtalálta. Dühre lobbant *s bos
szút forralt a' vár ura. „Vedd ezen szivet" monda szakácsának, „ké» 
szitsed é te lnek , 's tálald fel nőm aszta lára ." Megtör tént , 's Gabriela 
— evett belőle. ,,Jónak találád ezen h ú s t ? " kérdi férje; „ó gyö
nyörűnek" felel a ' szegény. „Örömest e lhiszem" visszonzá a m a z , „jó 
iziin kellé e sn i e , hisz Coucy várnagynak s/.ive vo l t ! " Szavai iszony ti 
bizonyságául oda veté neki azon levelet , mellyet Henaud haldokolva 
irt neki. Ezen ir tóztató ebéd után a' szerencsétlen semmit többé enni 
nem a k a r t , 's önkényes éhhalállal múlt ki. Coucy várnagya szerelmes 
dalai a' „H/emotrej hisloriques SUT Kanul de Coucy''' czimü Parisban 
1781ben megjelent munkában (a' régi francz nyelven, az oda mellé
kelt fordításokkal 's régi melódiájukkal) öszve vannak gyűjtve. Uhland 
ezen tárgyból egy szép romanczot költött. Crapelet G. A. a' ,,Hisloire 
du Chutelain de Coucy et de la Dame de Fa'ielii a' régi kézirat 
szerént, melly a' párisi királyi könyvtárában vagyon, francziára fordí
to t ta (Parisban 1829 rézmetszésekkel.) ' 

C o u i . I S S Á K , I . S Z Í N F A L A K . 

C O U L O M B (Charles Augustin d e ) , szül. 173(5 Angoulénieben, a ' 
genietestbe lépett 's martiniquere kü lde te t t , hol a1 Bourbon erősséget 
épité. 1769 az eg3'szerü eróniivek theoriája a' tudományok academiájá
tól erre tet t kétszerezett jutalmat megnyeré, 's 1781 az acad. egyesült 
akarat ta l vette fel kebelébe. Mindenütt használva, hol az erőmivtudo
mánynak nehezebb tárgyait kellé megítélni, tántorithatlan igazlelkil volt. 
Bretagne rendjei a' tartományokban készítendő hajókázható csatornák
nak planumát elejébe terjesztet ték, mellyekről vélekedését az ország
ló szék nevében kellé kimondani. C. meggyőződve a' felől, hogy a' 
belőlök kerekedő haszon az építési temérdek summákat soha sem póto
landja ki, ellenkező vélekedését mondotta ki. Minthogy ez némelly mí
nisterek interesséje ellen l ehe te t t , szabadlelkü Ítéletéért az apátságban 
kellé lakolnia. C. elbocsáttatását k é r é v mellyet tőle megtagadtak; 's 
újra Bretagneba küldöttek. Másodszori ítélete is csak ollyan volt , mint 
az e l ső , 's Bretagne rendjei Ítéletéért egy a' tar tomány czimerével 
ékeskedő másodpeiczes órával tisztelkedtek. A' revolutio kiütésekor C. 
a' Lajos  rend vitéze 's a' genietestnél ezeredesi helytartó volt. Le
monda minden hivata la i ró l , hogy gyermekei neveléséré fordíthassa ide
jét . Ezen üres életmód a' tudományoknak használt. Név szerént azon 
erő felett való vizsgálódásai, mellyel meghajtott érc/fonalak rugódnak 
vissza, a1 magnetismus és villámfolyam tndományának legbelsőbb tit
kaira vezs t t ék , mellyek előtte azért levének világosabbak, mivel, mint 
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minden  vizsgálódásainál,  a1  legszorosabb  pontossághoz  raló  ragas iko
dása  miatt  a'  számolást  a'  vizsgálódásokkal  egyesité.  Az  intézet  helyre
állításakor  C.  tagul  vétetett  fel  's  a'  nyilvános  tanítás  főfelügyelőjé
vé  neveztetett  ki.  Munkás  hatáskörében,  niellyet  iromá  nyai  által 
mind  inkább  bőví te t t ,  szerencsés  övéi  kebelében  elhunyt  Aug.  23 . 
1800. A***Í. 

C o v P,  franczia  szó,  melly  a'  társalkodás!  nyelvben  más  nemzetek
nél  is  gyakran  előfordul,  áltáljában  ü tés t ,  csapás t ,  vágás t ,  szerencsés 
vagy  szerencsétlen,  de  mindég  Ügyes,  merész  tettet  jelent.  Hlyen  sze
rencsés  vagy  szerencsétlen  coup t  csinálhat  a'  k á r t y á s ,  a'  hadvezér  és 
minden,  a '  ki  nyerhet  és  veszthet.  C o i i p  de  m i i n ,  mintegy  :  k a » 
c s a p á s ,  a '  katonáknál  valamelly  merész ,  sebes,  könnyű  és  szeren
csés  megtámadást ,  meglépést  vagy  fordulót  jelent,  hasonló  esetekre  a1 

köz  életben  is  használtatik.  C o n p  d ' o e i l ,  az  a1  szerencsés  villanatja. 
az  észnek  ,  melly  által  valaki  minden  ,  a'  jelen  tárgyhoz  szükséges  vagy 
tartozó  dolgokat  egy  szemnyitással  e l lá t ;  továbbá  annyi  mint  szemmér
ték,  nézet  vagy  kilátás.  C o u p  de  t  h  é  á  t  r  e,  szincsapás,  tulajdonképen  a' 
játékszínen  olly  várat lan,  meglepő  vál tozás ,  melly  a'  történeteknek 
egészen  más  i rányt  a d ;  különösen  igy  neveztetnek  azok,  ha  csudakép 
's  puszta  szorultságból,  nem  pedig  a'  tett  és  characterek  természetéből 
erednek.  Az  életben  olly  szemtévesztő  tettek  neveztetnek  igy  ,  mellyek 
csupa  vakitásul ,  csak  sz ínre ,  vagy  hogy  a'  rut  dolog  szép  szint  kupjon, 
történnek.  C o u p  d'  é t a t ,  kormány  csapás ,  valamelly  nagy  ,  hathatós, 
néha  erőszakos  és  törvénytelen  reiidszabás,  mellyhez  a'  kormány  szo
rultság  esetén,  midőn  már  máskép  menekedni  nem  t u d ,  vagy  valamelly 
nagy  czél  annál  bizonyosb  's  biztosabb  elérésére  nyúl.  Hlyen  volt  pél
dául  a/.1830ki  Jul.  25kei  ordonnance  Polignac  alatt ,  melly  harmad  nap
ra  X.  KároJy  uralkodását  széttörte.  Az  egész  országra  nagy  befolyásit 
ese tek ,  például  egy  főcsata,  a1  főváros  bevétele  's  több  efféle  hasonló
kép  Coup  d 'é ta t nak  ,  országos  csapásnak  neveztetnek.  —t  — 

C O U P I , E T ,  a 1  franczia  poesisben  és  muzsikában  egyegy  szakasza 
valamelly  darabnak,  melly  töhb  illyen  hasonnagyságu  allapodásokra  v. 
szakaszokra  van  felosztva;  igy  tehát  a'  poesisben  egy  s t ropha ,  'a '  mu
zsikában  egy  szakasz  vag}  clatisula  (például  a'  rondeauban).  Azonban  ver
sekben  leginkább  csak  a'  dal  strophájit  nevezik  i g y ,  kivált  hol  a'  vers
pár  r e f r a i n n e l  végződik. 

C o u p o  N  ,  kamatlajstrom,  lemetszett  darabocska,  vágalék.  Így 
neveztetnek  kiváltképen  a'  st  itusadósságlevelekhez  (statust  kötelező  le
velekhez)  mellékelt  kamat  vagy  felvételi  bizonyítványok,  mellyek
ből  több  nyomatik  egy  ivre  ,  's  mellyekből  minden  fizetés  alkalmával 
levágatik  e g y ,  's  a'  fizető  pénztárnak  bizonyítványul  adatik.  Bizonyos 
statusi  kötelező  levelek  nyomott  szé |  nélküli  könyvből  vágatnak  ki  's 
igy  adatnak  által  a'  tulajdonosnak.  Ennek  czélja  a z ,  hogy  a'  csalás 
*s  mesterkedés  kikerültessék  ,  inert  ha  az  illyen  kötelező  levél  nem  tö
kéletesen  illik  az  iv  hátramaradt  's  levágott  részéhez,  bizonyos  és  vi
lágos  annak  hamis  volta. 

Co  un  is  lé RE  (Wilhelm  Réné  ,  báró  de  1'  homme  de  Courbiére), 
porosz  királyi  főtáhornok  's  Grandenz  vára  védelmezője,  szül.  Febr. 
25.  1733  Hollandban  Gröningenben.  Apja  fóőrmester  volt  hollandi 
szolgálatban  ,  nagyapja  pedig  született  Franczia  's  nagy  jószágbirtokas 
Grenoble  körül  ,  de  a'  nantesi  edictum  által  honjából  kiűzetett.  C. 
J4  éves  korában  kezdé  katonai  pályáját.  Részt  vőn  1747 Bergen  op  Zoom 
vára  bajnoki  védelmében;  1757  mint  ingenieurkapitány  porosz  szol
gálatba  lépet t ,  1758  Schweidnitz  első  megszálásánál  megkülönbözte té 
magát ,  's  1759  mint  fóőrmester  szabad  osztályt  (Freibataillon)  kapot t . 
Ezzel  remekül  vivé  a1  kis  hadat  a'  háborít  szine  minden  pontján,  na
gyon  megkülönhözteté  magát  I7GO  Dresda  megszálásánál  a'  nagy 
kert  bevétele  á l ta l ,  melly  tettéért  aa  érdemrendet  nyeré.  Szintilly 
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jelesül  viselé  magát  ezreddé!  szaporodott  osztályával  Kolberg  felszaba
dításánál ,  Liegnitznél  e's  Torgai inál ,  's  több  más  alkalommal.  Minden 
szabad  osztályok  közill  egyedül  az  ő  ezredjét  hagyá  meg  II.  Fridiik 
a'  hnbertsburgi  békekötés  után.  Ezredjével,  melly  azonban  osztállyá 
kevesittetett ,  keleti  Frieslandban  állt  őrségben  1786ig.  1780ban  gene
ralmajor  l e t t ,  1787  generallientenant,  V  mint  i l lyen,  Magdeburgban 
szerkeztetendő  ke't  gyalog  brigada  formálására  hivaték.  A'  rajnai  ha
bomban  a'  testőröket  veze'rlé,  kikkel  Pirmasenzne'l  jeles  tettet  vitt 
végbe,  mellyért  a'  veressasrenddel  jutalmaztaték  meg.  1797  gyalogság 
generala  lőn,  1798  Graudenz  kormányzója ,  's  J802  a'  feketesasren
det  nyere'.  A'  porosz  hadi  sereg  az  6  előterjesztésén a k ,  mellyet  a' 
mostani  király  országlása  kezdetekor  tett  ,  köszöni  mind  a'  tisztek, 
mind  a'  köz  legénység  zsoldjának  felemeltetését,  's  a1  kenyér  czélirá
nyos  kiosztását.  1807  megtartotta  Graudenze t ,  ezen  fontos  v á r a t ,  a' 
Franeziák  minden  próbatétele  ellen,  melly  által  nyugoti  Poroszország 
a'  tilsiti  békében  a'  királyé  maradt  ,  's  1812  's  1813  keleti  's  nyu
goti  Poroszország  védintézetei  tetemesen  megkönnyehbittet tek,  's  a' 
Francziáknak  lehetetlenné  t é t e t e t t ,  Vistula  köriili  állásokat  megtarta
ni.  A'  békekötés  után  főtábornokká  neveztetek  's  kormányzójává  nyu
goti  Poroszországnak.  Megholt  Jul .  1811 ,  78  éves  korában.  Az  ál
tala  védelmeztetett  vár  sánczai  fedezik  hamvai t ,  's  egy  emlékoszlop, 
mellyet  neki  a'  király  és  haza  szente l t ,  emlékeztet  tetteire.  C.  derék, 
szabadlelkii  's  igen  becsületes  ember  volt ,  de  igen  kemény  's  néha 
majdnem  kegyetlen  ,  a'  mire  szabad  osztályt  kormányzó  korában  szo
k o t t ,  mert  ezen  csapat  a'  hét  esztendős  háború  alat t  a'  hadi  sereg 
seprejéből  's  a'  fenyitékházak  lakosiból  állí t tatott  fel.  Ugyan  azért 
gyakran  választák  fit  a'  legvakmerőbb  és  semmi  pszköz  által  meg  nem 
ja \ i tha tó  vadonczok  fenyitő  mesterének,  kiket  ő  rendszerént  bottal, 
vess^őzéssel  's  akasztófával  való  fenyegetődzés  közt  fogadott  's  nem 
ritkán  már  ez  által  jobbulásra  kinszeritett. 

C  o  n  R  r>'  A M O U R S ,  1.  S í ü R B r . B M  T Ő S T I S N T S Z K K E I , 
C O U R T  H Í  G E B É T , I N  (Antal),  nagy  é s z ,  franczia  jeles  i ró ,  1724 

született  Nismesben,  megholt  1784  Parisban.  Protestáns  atyja  a'  nantesi 
rendelés  visszavételekor  Sclnveizba  vonult.  Az  ifjú  G.  korán  a'  régiek 
tanulására  adta  magát.  Ekesenszólás,  kö l tés ,  történetírás  's  a'  régiség 
minden  más  kincsei  egyiránt  vonák.  Tizenkét  esztendős  korában  bámu
lást  gerjeszte  tudományával.  Utóbb  természettudományt,  mathesist, 
élő  és  holt  nyelveket ,  mythologiát,  régiségeket,  archaeologiát  lankari
hatatlan  buzgalommal  tanult.  Atyja  halála  után  Languedocba  utazott 
's  minekutána  a'  reá  maradt  szűk  örökséget  leánytestvérének  engedé, 
maga  szép  esze  kincseivel  Parisba  ment.  A'  legjelesb  főkkel  csak  hamar 
szövetkezek.  De  tiz  év  haladt  e l ,  mig  munkája: „Le mond' primitif' 
világot  láta.  Becsületére  van  ez  az  egész  nemzetnek,  melly  G .  t  szülte 
és  nevelte:  roppant  tudomány  's  olvasottság  benne  's  az  a' 'hatalmas  ész, 
melly  mind  ezt  egybe  venni ,  szerkezteim'  t u d á ,  méltán  csudálást  ger
jesztenek.  Az  első  eredeti  nyelv  itt  kimutatva,  fejtve  és  le téve,  mytho
logiai  képtelenségek  kifejtve,  az  első  emberegyesületek,  azoknak  szoká
s a i ,  törvényeik,  írásjeleik  's  egész  szellemek  merész  de  való  rajzokban 
előadva  vannak.  Másik  munkája  Gnek  a'  „Mnseum."  A'  franczia  aca
demia  méltánylá  érdemeit  's  hogy  őt  hasznos  és  költséges  igyekeze
teiben  gyámolja,  kétszer  adá  neki  egymás  után  azon  ju ta lmat ,  melly 
az  év  folytán  megjelenő  legjobb  munkának  'volt  kitéve.  Egyébiránt;  G. 
jó  ,  szelid  's  természetes  erkölcsi!  volt.  „A  tudósok  köztársasága"  ngy 
mond  „nem  vivó  tér;  a'  mi  tollaink  nem  öklök.  Mi  egymást  kölcsönös
sen  szeretni ,  becsülni  's  felvilágosítani  fogjuk.  A'  helyet t ,  hogy  egy
mást  elnyomnók,  emeljünk  közösen  egy  nagy  épületet,  melly  az  igazság
nak  szentelve  's  a'  köz  boldogság  emelése  végett  gondviselésünkre  le
gyen  b íza tva / ' — Betegségében  egykor  Mesmerhez  folyamodott,  's  ez 
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az  állati  magnetismus  által  irta  ki  nyavalyáját.  G.  most  Mesmer  védel
mére  szólamlék  meg  's  kiadd „Lettre tur le magnétisme animál"  Pa
ris  1784.  4 .  — < — 

C O U S T D U  M i k l ó s  (szül.  Lyonban  .Tan  9.  1C58,  mii.  Parisban 
1732)  és  Wilhelm  (szül.,  Parisban  1087,  megholt  u.  o.  1748),  testvérek  a' 
framzia  s/.obrás/.ságnak  XV  Lajos  álhitt  nemesebb  irányzatot  adtak.  A
niaz  magas  ideákkal  's  tiszta  Ízléssel  je leskedet t ,  's  alakjain  a'  hibátlan 
rajz,  nemes  állás  és  csinos,  finom  öltözet  kitetszők.  Különösen  becsiilik 
Krisztusnak  a'  keresztről  leemelését  tőle  a'  párisi  főtemplom  nagy  oltá
rán.  Öccsében  magához  méltó  tanítványt  's  a'  képző  mivészetek  acade
miája  directorságában  követőt  is  nevelt.  Ettől  dn  Bois  uardinal  síremlé
két  dicsérik  a'  st.  tumoréi  templomiban.  De  felülmulá  őt  legidősb  fija 
W i l h e l m ,  (szül.  Paris.  1710 ,  nih.  1777),  kinek  II.  Jóse :  ,  Parisban 
lételekor,  önmaga  nyujtá  ált  a'  Sz.  Mihályrendet.  Veniis  és  Mars  ter
mészetinél  nagyobb  idomú  szobra i ,  mellyeket  ez  17Ö9ben  a1  porosz  ki
rály  számára  dolgozott ,  köz  csudáltatást  é rdemel tek ,  's  egy  másik, 
szinte  jeles  mivén,  a'  dauphin  és  dauphine  (XVI  Lajos  szüleji)  sírem
lékén  ,  azon  egyszerű  felség  látszik  ,  inellyet  az  illyes  emlékeken  maga 
a'  mivészet  megkjván. 

C O W T . E Y  (Ábrahám),  egyik  híresebb  angol  lyr icus,  1618  szül, 
Londonban.  Még  gyermek  korát  annyira  megragadta  Spencer  „F«»'ry 
Queenje,  hogy  azolta  mind  csak  a'  költés  vágya  tüzelte.  A'  w e s t . 
minsteri  oskolában  tanultakor  társai  között  könnyenfogósága,  szolgál
nia  elsővé  emelé.  Már  13  esztendejében  egy  kötetke  verset  ada  ki  's 
egy  V,S  játékot  talán  még  elébb  hánya  öszve.  1636  olta  Cambridge
ben  tanult  's  eposát : „Dávidéit",  ugy  ta r t ják ,  ott  kezdette.  Ugyan 
ott  1643  a1  szabad  niivészségek  magistérévé  l e t t ,  de  akkor  Cromwell, 
kinek  nem  vala  pár t ján,  hamar  elkergette.  Menedéke  Oxford  lett  's 
gúnyverset:  „77te puritán and the papiul"  hocsátá  itt  világ  elejébe. 
Buzgósága BÍ  szerencsétlen  1.  Károly  ügye  i r án t ,  tudománya  és  el
méssége  hamar  figyelmet  gerjesztett  a'  királlyal  tartók  elsőbbjeinél  's 
különösen  lord  Falkland  olly  sürgetőleg  ajánlotta  a'  királynénak,  hogy 
ez  titkos  levelezései  vitele  végett  magához  csatlotta  ,  midőn  Parisba 
kellé  folyamodnia.  12  esztendeig  volt  e'  tisztes  öszveköttelésében  's 
azalatt  több  versét  is  adta  ki  illy  czimmel „The mistress".  Azután 
Angliába  küldöt'ék  ,  mintha  el  lett  volna  bocsátva,  hogy  azonban  ha
zája  állapotját  kéz  alatt  kitudakozza.  Mindazonáltal  ebben  nem  boldo
gult  's  fogta  magát  abban  hagyta  a'  politicai  kémlelést ,  természettu
dományt  tanult.  Majd  orvosdoctor  lett.  A'  kormányszék  visszaállítá
sakor  jelenté  magá t ,  hogy  el  ne  felejtenék  hiv  szolgálatját ,  egy  ódá
jával  : „Upon his Majesly'i restaurasion and rclurn",  de  a'  szeren
cséssé  lett  udvar  most  fel  sem  vette  az  elébb  vele  tűrtet.  Elkese
redve  ezen ,  Chersteybe  vonnlt  's  ha  kapott  is  később  Albán  gróf  és 
litickingham  herczeg  közbejárása  áltiil  segedelmecskét,  nem  soká  élhe
te  azzal ,  mert  1667  megholt.  Ott  ugyan  a1  Westminster  apátnrság 
templomában  emléke  illy  szép  felírassál: „dnglorum findaru.1, Flac. 
cvs et Maroíí,  de  különben  azon  költők  egyike,  kiket  c»ak  hírrel  táp
lált  hazájuk.  Versei  Johnson  gyűjteményének  1,  2  köte tében,  Ander
snnnál  az  5dik,  Bélinél  a1  36—39  kötetben.  Más  kiadásai:  1707ben, 
1780ban  's  1802.  Ezen  utolsó  Aikintől.  Johnson  leirta  életét  's  igy 
szól  ró la :  Verseiben  stylnsa  és  érzése  különbfélekép  változik,  enyel
gő  könnyüségről  borzasztó  nagyságig  hág.  Elégiája  Henry  Wottonra 
megráz.  Ez ,,Ode nn witíi,  felséges.  Balladájáról,  mellyben  szeretőji 
neveit  's  azokkal  volt  édes  történeteit  festi: „The cJimnicle"  czim  alatt , 
azt  mondja  Johnson, in a cnmpotition nnrivalhd and alone."  L.  ezt 
magyarul  Kis  Jánostól  „Helikoni  kedvtöltések",  csakhogy  ezt  nem  le
het  igy  nevezni  : „A traductinn unrixalled and alone."  A'  fen  emlí
tett  Oavideis  hirevesztett  próba  volt. T). G. 
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C O W P B K  (William),  oktató  köl tő ,  szül,  1732  Berkhamsteadban 
Hertfort  grófságban.  Betegségi!,:lévén  az  emberkerülés,  nem  csak  a" 
felső  házbeli  titoknokságról  ,  melly  nemzetségében  szinte  örökös  vala, 
de  minden  köz  hivatalokról  is  lemondott  1702,  egészen  elzárkózva  élt, 
's  ez  ,  vallásos  szorongásokkal  párosulva,  lélekbetegségbe étté,  Ennek 
leghevesebb  ostromiból  kigyógyulva,  falura  vonult  's  a'  költésre  adta 
magát,  lilmetehetségének  első  zsengéji  1782  jelentek  meg ,  melly  év
ben  egyik  barátja,  Newton ,  az  ábrándozó  Guyon  után  módosított  egy
házi  énekeit „Hymns of Ofney"  is  kiadta.  Egy  tréfának  kellé  alkalmat 
nyújtani  ,  bog}'  honosai  megesmérjék,  milly  elmetehetség  szunnyad  ben
ne.  Mistriss  Austen,  Miltonnak  elmés  {isztelóje,  azt  adá  fel  Cowpernek, 
hogy  egy  önkényes  tárgyról  ,  p.  o.  egy  épen  ott  állott  pamlagról  iijon, 
olly  költeményt ,  melly  ama'  péloja  mellett  még  említést  érdemeljen. 
Erre  C.  irt  egy  köl teményt ,  rimetlen  versekben,  6  énekben; „The 
task"  (feladás)  czjm  alatt.  A'  megkapó  természetábrázolások,  niel* 
lyekkel  C.  Thomsonra  emlékeztetett ,  's  a1  gondolatok  komolysága  éí| 
méltósága  kimentek  az  Angolok  e lő t t ,  kik  magokat  az  egésznek  rajos
kodó  komorsága  által  eredetiségekben  érdekeltetni  é rzék ,  még  azon 
könnyű  és  szabad  módot  i s ,  mellyel  ezen  szemléletek  egybefüzve  és 
előrántya  voltak.  C.  ismét  visszaesett  elébbi  bus  komorságába,  ámbár 
John  Gilpin  (Bürger  ulánazta)  tréfás  balladáját  barátnéja  mistriss 
Auston  után  elbeszélte.  Bufelejtés  végett  az ,,ítiadeií  és .,Odys$ee" 
fordításához  fogqt t ,  rimetlen  versekben,  mellynek  a'  Popeével  üszve
hasonlitva  több  hűségi  érdemet  tulajdonítanak.  A'  nagyobb  részben  fé
nyes  kiadások  (utolsó  és  esmeretes  Eond.  1816.  4  köt.)  megmutatják, 
hogy  Cowper  érdeme  meg  van  esmérve,  noha  a'  maga  választotta  ver»
nem  , blanh verse,  sokat  tet t  a r r a ,  hogy  munkáji  nem  egészen  osztat
lan  kedvelést  találtak.  Szünet  nélkül  betegeskedve,  a1  szőrszálhasogató 
methodisticus  papok  által  szorongóvá,  s ő t ,  mint  szüleményei  egyenet
lenségén  nagyon  észrevehető,  erkölcsi  kétségbeesetté  t e le tve ,  megholt 
C.  18QQ.  Végveisezeti  e'  munkában  találtatnak: ,^Cowper's lifc and 
poittfiumons works hy \V Hayluy.<'  (L,  1809.  v.  1812.  4  k.)  Levelezé
se i t , „Privale correapondence af WM. Cowper11,  eredeti  Írásaiból  ki
adta  John  Johnson  (1824.  2.  k.) J. 

C O X E  (William)  ,  utazó  és  történetire,  szül.  Londonban  1747,  ne
veltetett  Etonban  ,  tanult  Cambrigeben,  azután  a'  legelső  angol  házak
ból  való  fiataloknak  kalauztársok  vala  európai  utazásaikban,  millyenek 
Jelesen  Pembroke  gl'óf,  a/  későbbi  parlamenti  nagy  szónok,  Wbitbread, 
és  CornwalHsmarkgióf.  E'  vándorlásoknak  köszönhetjük  Helvetián  (1779), 
Eengyeloroszág.  Svéd  és  Dánországon  (1784—92)  tett  utazásainak  classica 
leírásait,  mellyeket  csaknem  minden  európai  nyelvekre  fordítottak  Mint 
történetire  észre  vétette  magát  , ,Sir  Köbeit  Walpole  emléke"  C'798) 
á l t a l ,  ezt  követte %,Boratio Lord Walpole''  (1802).  1807  kiadta  az 
,.Austriai  ház  tör téneté t"  nieljy  remek  miiiikát  Dippold  és.  Wagner  né
metesitettek,  1817,  4.  köt.  , ,A'  Bourbon  házbeli  spanyol  királyok  1700 
—88  emléke"  megjelent  tőle  1813,  3  köt.  4.  —  „Malbourough  élete 
eredeti  levelekből'  (IS18  3.  köt.  4;  németül  Bécsben  1823)  'főmunka 
ezen  ,  Coxe  által  méltókép  rajzolt  vitéz  történetére.  —  Megholt  C. 
1827. J

Co  x  i s  vagy  C o  x  CTS  (Mihály),  képiró's  rézmetszőMechelnben  1497 
született ,  Orley  Bemard  tanítványa  vol t ,  később  Komába  utazván,  itt 
ltafaé'1  (kit  hihetőkép  személyesen  is  esinere)  miveit  iwgkedvelé  's  mind 
fresco,  mind  más  festeményt  sokat  készített.  Kafael  szellemében  rajzolá 
Ámor  és  Psyche  történeteit,  mellyek  utóbb  ezen  rajzok  szelént  32  réz
lapban  jelentek  meg.  A'  bécsi  cs.  képtárban  van  egy  Madonnája  a1  gyer
mekkel.  Mivei  NémetAlföldön  is  igen  rit«ák.  Mh.  1592. 

Co  v p E r .  (Noel),  az  idősb,  jeles  képiró,  1628 vagy  1629  Parisban  v. 
XormoiidiáUaii  szüle te t t ,  megholt  1707  Parisban.  Ó  'festette  ki  l.ebrun 
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cartonjai  szerint  's  királyi  parancsolatra  a'  Louvret  és  Tuileriákat,  mi
re  a'  romai  franczia  academia  directorává  neveztetek.  Itt  festé  a'  versail
lesi  tanácsházba  :  Solont ,  Tra janust ,  Severust  és  Ptolomaeus  Philadel
phus t ,  melly  képek  Komában  kitétetve  a'  mivesinerők  csudálatjának  tár
gyai  lettek.  Legjobb  darabjainak  tartatnak  :  Szent  Jakab  kinzatása,  a7 

notredamei  templomban,  testvérölő  Ka in ,  az  academiában;  a1  Három
ság  (szent)  's  Szűz  Maria  foganása,  az  invalidusok  palotájában.  Kép
zelete  dus  és  virányos;  rajza  correct,  színezete  nyá jas ,  's  érté  a'  ki
fejezést.  F i j a ,  A n t a l  (született  Parisban  1601ben  megholt  ugyan 
ott  1721ben),  szép  's  leleményes  eszű  volt.  14  évii  korában  a'  velen
czei  színezéket  tanulá  's  noha  korán  tért  innen  Parisba  vissza,  még  is 
a z ,  a1  mit  ekkor  adott  's  adhatot t ,  zajgó  tetszéssel  fogadtaték.  Kz  l e . 
hetett  o k a ,  hogy  alaposságra  ezentúl  nem  ügyelt.  Nagy  alkotása  's 
gazdag  leleményessége  feledtetek  a*  sokban  hibás  ra jzot ,  valamint  vakitó  < 
színezete  a"  harmónia  hijányát.  Az  ő  nagy  hírének  kell  azon  módot 
(Wlanier)  a'  franczia  képírásban  tulajdonitni,  mellyben  a'  mivészség  mind 
inkább  elfajult.  Sokkal  mivészibb  ,  de  nem  olly  kedvelt  volt  öccse  dolgo
zása.  K z  ( N o e l  N i c o l a s  é s i g y i s :  a z  o n c l e ,  szül.  Parisban  1692, 

'  mh.  J1735)  nem  a1  fényt  's  csillogást,  hanem  iga/.at és  hüt  követve,  elég 
bátor  volt  mellőzni  az  uralkodó  ízlést,  de  még  is  a'  szinadásban  nem 
épen.  Nem  jntalmazá  a'  szel íd,  jámbor  mivészt  sem  segély,  sem  köz 
taps  ,  egyedül  az  értők  kis  köre  becsülé.  Végre  helyet  nyert  az  acade
miában.  Legjobb  mivének  tartatik  az,  mellyet  az  Idvezitő  templomában 
Sz.  Maria  kápolnájának  boltozatján  feste.  Valamint  ez  az  idősb  Noelhez, 
ugy  Antal fija,  C.  K á r o l y  A n t a l  (szül.  Parisban  1694,  mh.  u.  o.  1752), 
inkább  atyjához  szita.,  Hódolva  a1  kor  hibás  ízlésének  ,  kedveltetett  u
gyan ,  de  ez  őt  még  inkább  elrontá  ,  mivé  csupa  mód,  színezete  a 
minden  harmónia  nélkül  oda  vetett  erős  s/.inmassák  által  sértő,  vakitó  lett. 
Atyja  irója  még  egy  igen  ékes  és  tiszta  beszélő  dialógusnak,  melly  vizs
gálódásokat  foglal  magában  a 'képírás  felett,  's  egy  fijához  intézett  költői 
levélnek  ;  egyszersmind  tetemes  része  volt  XIV.  Lajos  történetei  szer
keztetésében,  mellyeket  a'  felírások  academiája  emlékpénz  folyamatban 
ábrázolt. 

C O Y S E V O X (Antal), lyoni  szobrász, szül. 1640. 27ik évében Alsatiá
ba  ment  Fürstenberg  eaidinal  zaberni  pompás  palotája  kiékitése  végett. 
Honjába  tértével  a'  képíró  és  szobrászacademia  tagjává  lett  's  XIV.  La
jos  inelyszobrát  többször  's  a'  királyi  paloták  számára  más  egyebet  is  dol
gozott.  Kellem,  magasság  és  nemesség  látszik  miveiben  's  az  a'  szép
ség  ,  mellyet  arczképinek,  az  a'  tüz  ,  mellyet  az  arczvonásoknak  kőben 
is  adnj  tudott ,  szobrászVandyknek  neveztetek.  Mell)'  remek  miv  példá
ul  tőle  Mazarin  cardinal  szobra  a'  párisi  museumban.  Legjelesb  compo
sitióji:  XIV.  Lajos  szobra  lóháton  a 'b re tagne i  karok  rendeléséből;  Col
bert  síremléke;  Dordogne,  Garonne  és  Marne  képszobraik;  Castor  és 
Pollux,  csoportozat;  Venus  ülve;  Nympha  a'  conchán  ;  Hamadryas ;  vig 
Faun,  síppal;  Peg<isus és Mercur.  80ik  évében  holt meg  1720.  44 évig  volt 
az  acadeiniának  tagja  's  állandó  cancellara. 

C R A K R K  (George) ,  az  ujabb  angol  költők  közt  talán  legközértel
mübb,  szül.  Dec.  21.• 1754 Suffolk grófságbán Altboroughban; egy 
vámtiszt Hja, seborvosnak vala szánva. De csak hamar kifejlett a' gyer
mek költői tehetsége, mellyre atyjának prosai gondolkozása ada okot. 
Az öreg Crabbe t. i. az újságokból , mellyeket olvasott , a1 verseket, 
mint haszontalan toldalékokat, ki szokta vágni, «z elhányt levelek j á t é 
kul szolgálának a' gyermekeknek. Így sok verset olvasa a1 kis György, 
mcgtanulá őket könyv nélkül , 's minthogy a' kivágott levelekben nem; 
ritkán hijányok is vajának , ezeket kipótolni is megpróbálta. Az újságok 
számára dolgozott, 's 1778 egy , ,A ' reményhez" ir t költeményével jutal
mat n y e r t , melly arra ösztönzé, hogy a' czélzott seborvosságot és szü
letése helyét hagyná el. Igen nyomorúan készülve jőve Londonba , hol 
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magát  egészen  a'  Mép  tudományokra  ad ta ,  Burke  Edmund  pártfogójaJe
v e ,  vígig  nézegette  a/,  ifjú  próbájit ,  javításokat  tanácsolt,  kiszemelte 
a'  legjelesbeket,  több  ahhoz  értők  ítélete  alá  adá ,  's  legszélesebb  terje
désben  a'  költőnek  atyai  barátja  vala.  C.  első  versezeti ,  mellyek  kii/.é 
a'  leíró „The village"  (1782)  ta r toz ik ,  kedvet  nyertek.  Még  az  éles  bi
ró  dr.  Johnson  is  ujabb  munkákra  ébreszté  az  ifjú  költőt.  Burke  már 
elébb  az  isteni  tudományokra  határozta  pártfogoltjai,  's  C.  a'  nélkül, 
hogy  valamelly  egyetemben  lett  volna,  annyira  tudta  önszorgalommal 
v inni ,  hogy  ácademiai  megtiszteltetést  kapott.  Ekkor  Rlitland  herczeg 
a'  mustoni  rectoratust  (papi  hivatal)  neki  ad ta ,  's  azzal  a'  stathomi  lel
ki  pásztorságot  eg)'esitette.  Itt  megházasodott  C.  's  számos  házi  népe lett. 
Később  egy  jöyedelmesebb  hivatalra  Suffolkba  men t ,  honnan  1813  a' 
trowbridgei  rectoratusra  h ivák,  mellyet  még  1819  viselt.  A'  theologia 
tanulása  csaknem  minden  költői  munkától  elvonta,  's  több  mint  20  évi 
szünet  u t án ,  csak  1807  jelentek  meg  ismét  versei ,  nevezetesen  a'  leíró 
nagy  költemény  „T / /« Borough."  Legújabb  munkája „Ta/es of tlte 
Hall"  történetek  és  tapasztalásai*  két  testvérfiak  életéből,  kik  hosszú el
válás  után  öszvekeriilnek  's  egymásnak  elbeszélik,  mi  esett  az  alatt ve
lek.  C.  kisebb  költői  elbeszélései  is  említést  érdemelnek.  Minden  írásai 
több  kiadásokat  é r tek ,  utolsó  években  pedig  maga  a'  költő  egy  gyűjte
ményt  készített  belőlök.v  Ha  C.  poé'sise  Teniers  vagy  Ostade  festéseivel 
öszvevettetik  ,  benne  hasonló  igazságot,  pontosságot,  meglepő  szemlélhe
tőséget  ta lá lunk,  minden  kecse  az  olly  tárgyakkal  való  mesteri  bánásban 
áll  ,  mellyek  magokban  épen  nem  érdeklők.  C.  Mnsája  különös  szeretet
tel  keresi  fel  a1  szegénység  és  nyomorúság  kunyhójit ,  's  azokat  és  lako
sait  szívszaggató  igazsággal  és  meztelenséggel  festi.  Természetábrázolá
sai  szenilélhetők,  környülményesek  ,  hivek  ;  's  mint  egész  poé'sisében, 
ugy  itt  is  elmellőzött  minden  szónoki  és  festői  ékesgetést ,  melly  semmi 
m á s ,  mint  ékesgetés.  Nála  minden  characterrel  teljes,  éles  és  biztos 
írásmódja  csudára  méltó  tiszta  és  egyszerű. „The viltage"  egy  angol  falu 
tüneteit  és  életét  valódi  régi  pásztor  módra  ábrázolja.  A'  csapszékben 
durva  orkalmárok  dorbérzolnak,  a'  parasztok  munkájok  mellett  felejtik 
az  éneke t ,  's  a'  szegény  leány  csecsemőjével  egy  posványos  lapályon  ke
resztül  vánczorogtában,  ártatlansága  vesztét  kesergi.  Természetes  egy 
kis  városnak  rajzolása „The Borough"  versezetben. „Talet of lheffn/l" 
költemény,  az,  életnek  valamivel  magasabb  körét  hasonló  igazsággal  fes
t i .  Valamint  C.  az  élet  külső  viszonyait  mesterileg  ábrázolni  ér t i ,  szinte 
ugy  be  tud  ő  az  emberi  sziv  legmélyebb  redőjibe  is  hatni.  Innen  lélek
bontszolnnak  nevezték.  Moore  Tamás  költő  azt  mondja:  „ C .  mutatta  meg, 
mit  tehet  a'  lángész  több  mint  galvani  ereje  az  á l t a l ,  hogy  nem  csak 
mozgást ,  hanem  életet  is  öntött  ollyan  tá rgyakba,  mellyek  azt  felfogni 
képeseknek  sem látszanak." J. 

C R A T I E T H  (Dierk  és W o n t e r ,  testvérek),  llvegfestők,  némelly  írók 
szerént  német,  másol*  szerént  németalföldi  születésűek.  A'  15  század
nak  utolsó  's  a'  16nak  első  éveiben  éltek  Goudában,  hol  Sz.  János  tem
plomában  még  ma  is  csudáitatnak  11  üvegre  festett  képeik  Wouter  cor
rect  rajzban,  Dierk  erőhen  haladta  felül  testvérét.  Az  tivegfestés  mi
vészsége,  némellyek  szerént,  vélek  hunyt  el.  Mondják,  felette  féltékeny 
volt  egymás  iránt  a'  két  mivész,  mi  okból  nem  nyilatkoztaták  "ki  egy
másnak  módjok  titkait  's  látogatások  alkalmával  eltakarták  készületlen 
miveiket ,  hogy  egyik  testvér  a'  másik  müfortélyait  a'  festés  lassan
kénti  képzéséből  ki  ne  találja  's  magának  ne  tulajdonítsa. 

CR  A  M E R  (Károly  Gottlob,)  egyike a ' legtermékenyebb's  idétte  leg
olvasottabb  Német  romániróknak,  1758  született  Pödelitzben  Freiburg mel
lett.  Schulnforrából  Lipcsébe  ment  theologiát  tanulni.  Azután  hivatal 
nélkül  élt  VVeissenfelsben,  és  1795ig  Naumburgban  a'  Saale  mellett,  mi
kor  mint  herczeg  koburgmeiningeni  erdőtiszti  tanácsos  Meiiiingenbe köl
tözöt t ,  hol  magányoskodott,  míg  a'  dreissigackeri  erdőmivelő  academiá
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nál  tanító  nem  leve,  inelly  hivatalát  szinte  halálig  (1817)  folytatá.  — 
Cramer  i rása i ,  ugy  szólván,  képei  az  elaljasodásnak  és  izetlenségnek 
's  azért  sinórmértéket  nynjtnak  nem  csak  egy  nagy  sereg  olvasó  Ízlésé
nek,  hanem  némelly  egyidejű  's  későbbi  rokonirásoknak  megítélésére  is . 
Bizonnyára  az „Kranmna Scfileic/ier11  szerzője  nem  szűkölködött  talentum 
nélkül,  sőt  némelly  ügyességet  kell  neki  tulajdonítani,  melly  által  bizo
nyos  olvasókra  több  évekig  szert  tudott  tenni ;  csakhogy  ezt  nem  más
ban  lelhetni ,  mint  hnpy  minden  jobbnak  ritka  megtagadásával  a'  világot 
a1  legdurvább'  aljasság  szempontjából  tekinteti  's  az  olvasók  nagy  lom
ha  seregét  szörnyek  és  caricaturák  által  hozza  mozgásba.  1782  jelent 
meg  első románja:  Saalfeld  Károly,  és  1817  már  80 résznyire  vastag,  kö
tetet  nyomtattatott. „Eraimns Scftleic/ter^'ének  első  kötetét  (1780)  nif'g 
a'  eritica  is  tetszéssel  fogadta,  melly  későbben  csak  kárhoztató  Ítéletet 
mondott  Cramer  felől.  Nem  sokára  első  fellépte  után  kifogyott  e r e ,  és 
a'  miiről  képzete  sem  lévén,  folytatott  gyakorlás  sem  vezetheté  jobb 
ntra.  Innen  minden  románjaiban  a'  feltalálás  ugyan  azon  hijánvossága, 
ugyan  azon  hihetetlenségek  ,  ugyan  azon  szinte  carricatnrákká  facsart 
characterek.  Ezekhez  járul  a'  világ  költői  felfogásának  hijánya  's  olly 
előadás,  melly  majd  alacsony,  majd  ismét  pompásan  tekert,  tele  nagyitá
sokkal  's  furcsa  elmésségekkel.  Honnan  irásai  minden  helyesb  Ízlésnek 
csömört  okoznak  és  már  most  csak  a'  legaljasabb  köz  nép  közt  találnak 
olvasókat.  /?. T • 

C R A M E R  (Johann  Baptisf),  fortepiánón  mester  és  szerző ;  íija 
egy  jeles  német  hegedűsnek,  Cramer  Vilmosnak,  ki  IVIanheimban  szü
letett  ' s ,  Londonban  mint  királyi  kamaraniuzsikus  az  odavaló  legelső 
orcbestrumoknak  közel  30  évig  feje!  volt,  's  56  éves  knniban  1759 
holt  mefr.  —  Cramer  nem  Londonban  1775,  mint  Gerber  „Hangmivész
lexiconjában"  hamisan  á l l í t ta t ik ,  hanem  Manbeimban  született  1771.  — 
Képzése  a'  rendes  oskolai  utón  kezdődött.  I l ik  évében  klavirra  ok
tatták  ,  1783  Clementi  tanítványa  lett.  —  13k  évétől  magára  hagyva, 
a'  legjobb  klavirszerzők  ,  jelesen  FHindel  ,  Bacbok  ,  Dom.  Scarlatt i , 
Haj'dn  's  végre  Mozart  munkájit ,  1785  Ábel  Kár.  Fer .  vezetése  alatt 
a'  generalbassust,  leginkább  Corelli  és  Hiíndel  munkáji  u t á n ,  utoljára 
pedig  a1  fugatétel  kezdő  alapjait  is  tanulta.  Németországon  te t t  két 
izbeli  mivészi  utazásait  ,  mellyekben  a'  legnagyobb  német  hangmivé
szekkel  ,  különösen  Haydn  Jóseffel,  szorosan  megesmerkedet t ,  kivévén, 
gyermekségétől  fogva  csaknem  mindég  Londonban  lakott,  's  főkép  kla
virtanitással  foglalatoskodott.  Szemlélődéi  esmeretei  's  gyakorlói 
ügyessége  kedveitető  viseletével  's  az  idegen  szokás  és  nyelv  töké
letes  magáévátételével  párgsulva,  Londonban  a'  legbecsülttebb  klavir
tanitó  tekintetére  jut tat ták.  Mint  hangszerző  azon  alapos  és  jó  Ízlésű 
mesterekhez  tartozik  ,  kik  folyó  hangvezetés  és  mesteri  kidolgozás  által 
a'  teremtői  erő  fogyatkozását  el  nem  takarhatják  's  magoknak  tulaj
don  módot  formáltak.  Szerzeményei  (70  szám)  mind  egyig  klavirra 
í ra t tak ,  's  concertekből.  sonatákból  ,  rondeaukból  ,  phantasiákból  és 
variatiókból  állanak.  Többnyire  mind  czélirányos  előgyakorlások,  szo
ro s ,  kötött  stylusban.  Munkájá t :  , . / / studio per il pianoforle''  ma
ga  Bach  Sebestyén  is ..Wnhltemperirtes Clnvierícj?i  előoskolájának, 
's  legnagyobb  munkájának  nevezi. ,^Etniieíi<  hires  munkájának  szép 
kiadását  Bécsben  Hasslinger  Tóbiás  eszközölte.  C.  mint  játszó  még 
sokkal  hiresebb,  kivált  az  adagio  csendes  előadásában. 

C R A N I O T ,  o  G  T  A  ,  l.  KA  P,O N Y A T U D O M Á N Y . 

C R A S S U S .  llly  nevű  Komái  kettő  érdemel  említést:  1)  L o c.  T. i. 
c i n  in  us  C r á B s u s ,  Koma  658  é. volt cnnsul,  és  idétte  legnagyobb  szónok, 
nak  tartatott .  Tele  elmésséga;el  's  bá torsággal ,  egyszersmind  becsüle
tes  ember  volt.  2)  IVT.  L i c i n i u s  C r a s s u s ,  kit  „rf»i>e#"W!lí,  gaz
dagnak,  is  neveztek  szörnyű  sok  kincsei  miatt.  Vacvonja  7.000.000  tal
lérra  ment.  Egyszer  innepet  adott  a'  népnek  's  10,000  asztalnál  saját 
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költségén  megvendégelte,  ezenfelül  annyi  gabonát  osztott  k i ,  hogy  min
denik  háznép  három  hónapig  beérte  vele.  Koma  683  és  608dik  évében 
Pompejussal  együtt  volt  consul,  688  pedig  censor.  Caesar  e z t ,  mint 
legtehetősb  's  mellette  igen  is  nagyravágó  embert,  ngy  szinte  Pompejnst, 
részére  igyekezett  hódí tani ,  vélek  triumvirátust  kötvén.  A'  Partliusok
kal  telhetetlenségből  's  diesvágyból  kezdett  háborúban  sok  késérőjivel 
együtt  elhullott  53.  K.  e. B. L. 

C R A V E N  (Ersébet,  lady,  azután  anspachi  markgrófné),  gróf  Ker
ckeley  legfiatalabb  l eánya ,  szül.  1750  's  férjhez  mene  1767  Wilhelm
h e z ,  az  utolsó  craveni  grófhoz,  kitől  hét  gyermeke  született.  Neve
zett  férje,  14  évi  házassági  szövetségek  után  olly  rosszul  bánt  vele, 
hogy  mind  a'  két  fél  barátinak  közbenjárására  elválás  eszközöltetek 
közöttök  1781.  Ezután  lady  C.  a'  versail lesi ,  madridi ,  lissaboni, 
bécs i ,  berlini,  konstantinápolyi,  varsói ,  st.  petersburgi,  romai,  floren
rA  és  nápolyi  udvaroknál  élt,  utóbb  pedig  Anspachban,  hol  Keresztély 
Fridrik  Károly  Sándor  markgróf,  Nagy  Fridrik öccse,  platonicus  viszonyba 
lépett  vele.  Elébb  emiitett  útja  közben  gróf  ChoiseulGouffier,  kon
stantinápolyi  franezia  követ  felszólítására  1787  lement  az  antiparosi  grot
tába , ,  mellyet  előtte  asszony  még  soha  sem  nézett  meg.  Miután  lord 
Craven  1791  Lissabonban  megholt  volna,  házasságra  lépett  vele  a1 mark
gróf  's  tartományait  évpénz  mellett  a'  porosz  királynak  áltengedvén, 
feleségével  együtt  Angliába  m e n t ,  a'  hol  közel  Hammersmithez  egy 
kastélyt  (Brandenburg)  vett  's  lS06  megholt.  E r r e  lady  C.  követelést 
formált  Poroszországon  2000  font  sterling  esztendei  özvegytartás  iránt. 
Egyébbiránt  végintézeti  örökösnéje  volt  a'  markgrófnak,  's  azolla  majd 
Angliában  majd  Nápolyban  élt.  Lady  C.  már  17  éves  korában  helyes 
költeményt  készített ,  melly  akkor  folyó  írásokban  jelent  meg.  Kon
stantinápolyba  Krímen  keresztül  te t t  utazásának  leírása  számos  levelek
ben  legelsőben  1789  jelent  meg  (angolul) ,  's  Mercier  javára  nyomatott 
ki  (ujabban  's  bővítve  1814).  Irt  ezen  kívül  költeményeket,  játékszinda
raboka t ,  románokat.  Nevezetességei  („Síera. of the Wlargravine of An
spach, formerly Lady Craven, torilten by kertel/ ele",  London  1825, 
és  Paris  1826,  2  köt,  Parisott  franezia  fordítása  nem  hiv)  érdekletesek; 
mert  a'  szerzőné  II.  Katal innal ,  II.  Jóseffel  's  más  fejedelmekkel  öszve
köttetésben  állt. 

C R A T E  R  (Gáspár),  németalföldi  képíró,  szül.  1582'sCoxcis  Rafael
nek  tanítványa  volt.  A'  természet  tanulása  által  nagyhírű  történet  és 
arczképfestő  lett.  A'  spanyol  udvarnál  Ferdinánd  cardinalt,  a'  király  test
vérét ,  festette  l e ' s  évpénzt  kapott.  Azután  Gentbe  te lepedet t ,  hol  foly
vást  dolgozott  az  udvar  számára.  Állandó  szorgalommá]  dolgoza  86ik 
évéig.  Midőn  ltuhens  C. nek  egy  festését  az  Affleghem  apátságban  meg
pilántá,  igy kiáltá  fel  :  , ,Cayer!  Crayer!  JVged  senki  nem  halad  fe lü l !" 
A'  város  számára  21  oltártáblát  festett.  Flandriában  's  Brabantban  sok 
mivé  találkozik;  néhány  képe  a'  bécsi  és  müncheni  nyilvános  gyűjtemé
nyeket  is  diszesiti.  Miveiben  a'  te rmészete t ,  jeles  rajzot  's  van  Dyk 
módjához  közelgő  szinezetet  magasztalják.  Aran  Dyk  barátja  volt  's  ké
pét  is  lefesté.  Mh.  C.  1669. 

C R Í B I H O S  (Prosper  Jolyot  de),  a z  öregebb,  szomorújátékköl
tő ,  kit  honosai  szinte  Aeschylushoz  hasonlítottak,  szül.  Dijonban,  Feb. 
15.  1674;  már  ot thona1  Jesuiták  alatt  nagy  tehetséget,  de  (egyszersmind 
könnyelműséget mutatott.  Ügyvédnek szánva,  egy  párisi  ügyvédnél  Prienr
n é l ,  kellé  törvénykezést  tanulnia ,  de  mind  a'  ketten  elhatározott  ba
ráti  voltak  a'  játékszínnek  annyira,  hogy  e'  szenvedelem  mellet  az  ifjú 
tanulása  nem  igen  jhaladt.  Minthogy  ezenkívül  az  ügyvéd  tapasztalta, 
hogy  C.  érintett  szenvedelme  miatt  jó  törvénytudó  nem  lehet ,  ellenben 
a'  drámai  munkákról  tett  Ítéletében  belátást  és  megfontolást  árul  el,  azt 
tanácsolta  az  addig  csak  apró  dalokat  's  egyes  verseket  próbálónak, 
ogy  magát  a1  drámára  szentelné.—C.  engedet t ,  de  első  darabját ,  „Brh
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tns  fijai"  visszavetek  a'  színjátszók.  C.  elégeté  a'  kéziratot ,  többé  a'  drá
mákkal  bajlódni  nem  akart,  még is Prieur  unszolására  „ Idomeneus"  ismét 
előállott  's  1705  játékszínre  jöt t .  Néhány  hely  kedvéért  eltűrték  a'  töb
bi  hibát ,  's  azon  könnyüség,  mellyel  C.  az  utolsó  felvonást,  melly  az 
első  előadáskor  nem  tetszet t ,  5  nap  alatt  egészen  ujon  te remte t te ,  fi
gyelmet  gerjesztett  az  ifjú  költő  tehetsége  iránt ,  's  ez,  „ A t r e u s "  (1707) 
megjelenése  után  eleven  tetszésre  vált.  Pr ieur  betegen  vitette  magát 
egy  logeba  's  így  szóla  az  ifjú  költőhöz:  „Megelégedve  halok  m e g :  az 
urat  én  tettem  költővé,  benne  olly  férjfit  hagyok  hát ra ,  ki  a'  nemzet  sa
j á t j a . "  Mit  a'Fraiicziák  Crébillonbaíí bírni  képzelnek,  azt  Prieur  ösztön
zéseinek  köszönhetik.  De  a'  természetfeletti  dühösködésekben  való  csudás 
te t szés ,  melly  elősaör  ,,/í/íorfogune"  darabban  muta tkozot t ,  okot  ada 
arra,  hogy  C.  ezen  módban  tökéletesen  elmerült.  1709  jelent  meg  , ,Ł7ee
ír«",szinte  olly  szónoki  bőséggel  's  hasonló  zavarral  i rva ,  mint  eléb
bi  munkáji  ,  még  is  izlése  szerént  volt  azon  népnek ,  melly  az  illy  vérrel 
feresztett  szerelmes  tüneteken  meg  nem  botránkozott. „ltliademisleíi 

(1711.)  Crébillon  mesterniivének  ta r ta t ik ,  legalább  La  Harpo  után.  De 
a1  haldokló  Boileau,  kinek  Leverrier  ezen  szomorú  darab  első  jelené
seit  olvasá,  igy  kiáltott,  mondják,  barát jához:  „Istenem  idő  előtt  akarsz 
megölni?  Ez  ollyan  iró  ,  kihez  képest  a'  Boy  erek  is  Pradon  valódi  na
pok.  Könnyebben  fogok  megválni  az  é le t tő l ,  minthogy  századunk  csak 
illyen  balgalagságokkal  gazdagszik."  Most  legtöbben  épen  ugy  érezné
nek  mint  Boileau. „fíhademis/e  8  nap  alatt  két  kiadást  é r t ,  's  Par is 
és  Versailles  vételkettek  az  álmélkodásban.  Elhitették  Crébillont,  hogy 
ő  az  irtóztatót  igen  jól  ta lá l ja ;  ez  okon  a'  kegyetlenekben  módot sem  tu
dott  többé  tartani,  mi  miatt  „ r e t t ene t e s "  nevet  kapót.  „Jfe/vre*"  (1714) 
az  elébbieknél  még  tovább  ment,  de  hamar  eltűnt  a1 játékszínről. „Semi
ramii"  (1717),  a°fijába  szeretet t  anya,  ki  szenvedelméből  még  a'  meges
merés  után  sem  gyógyult  meg,  elevenen  gyaláztatott . „Vyrrhus  (1726) 
csak  9  év  múlva  jelent  m e g ,  's  várokozása  ellen  a1  szerzőnek,  ki  ekkor 
az  irtózatosokkal  szűken  bán t ,  részvételt  talála.  Cgy  lá t szék ,  hogy 
ezentúl  házi  nyomorúsága  és  szükölködése  szellemi  erejét  elzsibbasztotta. 
Csekély  öröksége  az  állvett  adósságokra  és  per  költségekre  felment;  szere
tet t  felesége,  atyja  kimúlta  után  kevéssel  megholt,  l í ly  elhagyott  sorsá
ban  is  szeszélyes  nyakasággal  visszaigazitott  minden  segedelmet,  mellyet 
több  oldalról  ajánlanak  neki.  Csak  midőn  Pompadour  asszony  Voltairet 
megalázni  igyekezett,  jutott  észbe  Crébillon.  A'  király  censorrá  tévé  a' 
politia  törvényszéknél,  1000  fr.  esztendei  fizetést  és  a1  könyvtárnál  egy 
helyet  adott  neki.  Igy  a'  gondoktól  megszabadulva,  elvégezte  „Cat i l iná t" 
melly  1749  királyi  költségen  ,  az  akkori  udvari  játékszín  minden  fényé
vel  adatott.  A'  Voltairet  lealázni  kivánó  fél  elégen  tul  magasztala ,  La 
Harpe  pedig  érdemén  alól  kisebbité  e'  darabot.  Hogy  Cicero  árnyékát , 
melly  a'  köz  véleméy  szerént  „Ca t i tma"  által  megsértetett ,  meg  engesz
te lhesse,  76ik  évében  i rá  a'  , ,Tr iumvira t"  darabot ,  vagy  is  Ciceró  ha
l á l á t ,  mellyet  81  éves  korában  játék  színre  vitt.  Az  agg  iránti  t isztelet 
fentartá  a'  da rabo t ,  melly  a'  költő  becsületét  kisebbité.  Cromvell  feneb
bi  utasításnál  fogva  töredékben  maradt .  Ennyit  drámai  munkalatjai
ról.  Altaljánfogva  C.  munkájiban  sehol  sem  találhatni  a1  traglca  mivész
ség  felemelését,  hanem  csak  a1  Corneille  nyitotta  ösvény  követését,  imitt 
amott  szerencsés  utánazássa).  Talán  szerencsésb  viszonyok  törekedésének 
nemesebb  irányt  adtak  volna,  de  mint  képzelé ,  az  emberektől  elhagyat
v a ,  útszán  öszveszedett  kutyák ,  macskák  társaságában  (gyakor  a'  leg
betegebbekett  leginkább  kedvelte)  keresett  kárpótlást  's  a'  rendetlen 
életben  bizonyos  gyönyört.  1731től  az  academia  tagja  volt.  Megholt 
Jün.  17.  1764,  88  éves  korában.  XV.  Lajos  fényes  emléket  emeltetett 
neki  St.  Gervais  templomában,  de  ez  csak  akkor  ment  tökéletességre, 
midőn  a'  franczia  emlékek  museumába  (aux  petits  Augustins)  általtéte
tett .  Azon  ékes  kiadáson  kivül ,  mellyet  a'  szerző  hasznára  XV.  Lajos 
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a'  „Cat i l ina"  szerencsésen  kiütöt  előadása  után  rendel t , [„Oeuvres de 
Créltillon''' inpriinerie R. du Louvre  1750.  2.  kot.  4.)  van  meg  egy  más  is, 
sőt  az  öregebb  Didottól  is  egy ,  1812.  3.  köt.  de  mind  ezekbűi  „Cataliná
bau"  hibázik  hat  vers,  melly  mint  világosan  Pompadour  marqtiisere 
czélzó  ,  már  a/,  előadáskor  kihagyatott. J. 

C RIÍ B i r. r. o N  (Claude  Prosper Jolyot de) ,  az  ifjabb  ,  az  elébbinek  fi
j a ,  szül.  Parisban  1707,  mint  író  egy  erkölcstelen  időszakban  szeren
cs i t  tett..  A'  csak  áltlátszó  fátyollal  takart  meztelenség  ábrázolása  's 
azon  találmáriyosság  á l t a l ,  mellyel  a'  Iegelfajuttabb  erkölcsöket  is  szé
pít i )  igen  segité  C.  azon  romlottságnak  közönséges  elterjesztését,  melly 
ugyan  már  akkor  a'  párisi  világ  magasabb  osztályaiban  otthon  vol t ,  de 
a'  mellyet még  sem  lehetett egész  Francziaországon  eláradottnak  mondani. 
Később,  kivált  a'  zendülés  á l t a l ,  ugy  megváltozott  a'  Francziák  érzése, 
hogy  az  illy  feslettségek  ábrázolásai t ,  millyeneket  Crébillonnál  talál
ni  ,  most  kárhoztatják.  Sőt  annyiszor  magasztalt  Írásmódjában  is  homá
lyosságot  ta lá lnak ,  rendszeres  romlottságától  megtagadják  azon  ingert, 
melly  a'  cynismnst  színlegesen  menti.  Ha  Crébillonban  tüz  és  lelkese
dés  volna,  talán  egy  nagyon  megfeszített  képzelő  erőnek  sok  ollyat 
meg  lehetne  bocsátani ,  mi  most  azon  belső  romlotság  mel le t t ,  melly 
egy  ravasz  dialeticai  megett  rejtezik,  utálatosnak  tetszik.  Azonban  ugy 
t a r t j ák ,  hogy  erkölcsei  azokkal,  mellyeket  fes te t t ,  ellenkezésben  állot
tak.  Dicsérik  vidámságát ,  egyenes  gondolkozását  és  feddhetetlen  visele
té t .  A'  Dominicaux  (vasárnapi  társaság)  körökben  kedvelték,  's  a'  Ca
veau ,  hol  P i ron ,  Gal le t ,  és  Colé  dalokat  irtak  's  enyelgktek  ,  C.  tár
salkodása  által  tiszteletben  maradt.  Írásai  közt  legnevezetesebbek  : „Lít
tres de la marquise  *** au conte de  ***«  (1732.  2.  köt.  12.),  a'  kevés
bé  szatyár „Tanzai et Neodorneíí  1732  2.  köt.  12.) ,  most  már  nem  érthető 
vagdalásokkal  t e l e , —  „Les égaremens du coeur et de V esprit".  (Há
ga  1736.  3.  köt.)  talán  legjobban  ta lá l t ,  de  nincs  befejezve.  A'  leg
bujább  ábrázolások  közé  tartozik  : „Le sophaí(  (1745.  2.  köt.).  Hasonló 
feslett  érzéssel  készültek  többnyire  minden  más  Írásai,  „ L e i amours de 
Łeo«íKíH/"(174ö); „Les heureux orp/ielins"  (1754); „La nuit et le mo
»«en<"  (1753)  ; „Ah! quel conteíí  (1704); Le hasard du coin &a feu" 
(I7C3); „Léltres de la duchesse de  ***"  (1708); „Léttres alhéniemiesíi 

(1771).  — H o g y  a'  neki  tulajdonitot  „Pompadour  marquisse  levelei"  va
lóban  tőle  származtak,  ez  még  kétség  alat t  van  ;  ezek  munkájinak  kia
dásban  (1779 7.  köt.  12 rét.)  nem  foglaltatnak.  C. egy kis censori  hivatalt  vi
selt.  Megholt  Parisban  Apr.  12.  1777. 3. 

CR  K D É R E ,  Ds r ,  C  R E  i) E R  K ,  ál lani ,  kereskedési  foglatosságok
ban  annyit  tesz,  mint  valamiért  jót  állani,  kezeskedni;  helye  van  közön
ségesen  a'  pénzváltó,  biztos  vagy  csiszár  részéről,  midőn  a'  vevőt  az  ela
dó  nem  eléggé,  amazt  pedig  jól  esméri ,  s'  illyenkor  azután  a'  környiilmé
nyekhez  képest  szásztól  '/a  —  5  del  eredére  adatik.  Ez  a'  del  eredére 
már  kereskedési  foglalatosságokban  ,  például  a'  kármentés  kieszközlésé
ben  'sat.  is  megvan.  — C r e d i t  a'  kereskedésben  az  a'  hitel  's  bizodalom, 
mellynél  fogva  egyik  kereskedő  a'  másiknak  időre  ad  portékát ,  olly 
ígéret  mellet,  hogy  annak  ára  meghatározott  időre  lefizettessék.  A'  hitel 
méltán  mondatik  a'  kereskedés  lelkének,  mert  a'  tőkepénz  és  idő  az  a' 
két  dolog,  mellyek  által  a'  kereskedő  nye r ,  's  ő  a'  meghosszabbított 
lizetési  határnapok  által  tőkepénzét  neniinemüképen  neveli. — Credit  és 
Debet  iránt  I.  SZÁMVITEL.  —  Cr ed i 11 e v e i  e k,  meghitelező  levelek 
kereskedési  ügyekben,  mellyeknél  fogva  a'  kiadó  a'  birtokosnak  bizonyos 
kész  pénzbeli  summa  erejéig  hitelt  szerez.  Hlyen  meghitelező  leveleket 
rendszerént  utazók  használnak,  midőn  a'  megkívántató  pénzt  készen  vagy 
váltólevelekben  nem  akarják  magokkal  hordani.  Nyil t  meghitelező  le
velek  a z o k ,  mellyek  nem  bizonyos  summáról  szólnak,  hanem  határtalan 
hitelt  adnak. 
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C RE I>K N T I O N A f. K S ,  hiteladó  levél ,  melly  ollyan  embernek,  a" 
kire  valamelly  polgári  foglalatosság  megtétele  bízatott  ,  's  a'  végre  ada
tik,  hogy  megbízatását  azzal  bebizonyíthassa.  így  neveztetik  az  a1  levél, 
inelly  mellett  hazánk  nagya i ,  kik  az  országgyűlésen  meg  nem  jelen
hetnek  ,  köi  te t  küldnek  magok  helyett.  Így  az  i s ,  mellyel  a'  vái megye 
tisztválasztó  gyüle'sén  megjelenhető  nemes  ezen  jusa  gyakorlását  va
lakire  bizza. 

C R K E K E K ,  az  éjszakamerikai  ősi  lakosoknak  főnemzetsége  nyng. 
Georgiában  's  a'  Missisippi  tájékán.  Tartományok  elébb  éjszakon  az  éj . 
sz.  34°ig  's  a'  Mobile  vizétől  az  atlasi  tengerig  ter jedt ;  hanem  egyezés 
és  vevés  által  a'  georgiai  status  ezen  földnek  nagy  részét  magáévá  tette 
anny i ra ,  hogy  a ' h o n i  lakosok  mindég  bejebb  szoríttattak  a'  tartomány 
belső  részébe.  Innen,  midőn  1825  fejeik  közül  egy,  az  ugy  nevezett  Ma
ckintosh  vezé r ,  a'  ki  erkölcseire  's  hajlandóságára  nézve  inkább  fejér 
volt,  mint  Indus,  azt  javalot ta ,  hogy  több  föld  is  engedtessék  Georgiá
nak ,  a'  mi  halálos  büntetés  alatt  meg  volt  tiltva,  s í t  a'  többi  30  fő 
tudta  nélkül  egyezésre  is  lépett  Georgiával,  halálra  Ítéltetett  's  kivégez
te te t t ;  a'  30  fő  pedig  azt  végezte ,  hogy  földjökből  egy  talpalattnyit 
sem  engednek  által  többé  's  ha  erővel  Űzetnek  ki  honjokbó),  készebbek 
annak  valamelly  szegletében  meghalni,  mint  atyjaik  örökségét  elhagyni. 
A'  Creekek  szabadságokért  való  háborujokban  még  25,000  főből  állottak, 
5000  fegyvert  fogható  férjfit  állíthattak  ki  's  55  mezővárosban  lak
tak  ,  a'  falukat  ide  nem  számlálván.  A'  föld  közös  birtok.  A'  mivcletlen 
's  még  senkihez  sem  tartozó  földet  akárki  elfoglalhatja,  a'  ki  meg  akarja 
mivelni.  Nemzetségek  szerént  a'  tar tomány  felső,  alsó  Creekekére  és 
Seminolokéra  osztatik.  A'  férjfiak  többnyire  télen  által  vadásznak  ,  nyá
ron  háborúskodnak,  vagy  henyélnek,  's  a'  mindennapi  szükségre  megkí
vántató  élelmet  az  asszonyok  szerzik  be  's  űzik  a'  földmivelést.  Csak 
némellyeknek  vannak  néger  rabszolgájik  's  ezeknél  van  a ' j ó  karban  lévő 
baromtartáson  kívül  a1  földmivelés  jobb  állapotban  rendesen  elosztott 
földjeiken.  Ekére  mindazáltal  nincs  szükségek  's  földjeiket  kapával  mi
velik.  Mesterségmiveik:  cserépedények,  kosarak ,  b ő r ,  feketéié  márvá
nyozo t tp ipák ,  fakalanak  'sat.  Pallérozott  szomszédjaiknak  prémet ,  ké
szítetten  bőrt  's  vadakat  adnak  el. L—ú. 

C R K H O N A ,  megerősített  városa  a 'mai landi  herczegség  hasonló  ne
vű  delegatiójának,  25,000  lak.  (a '  h.  27°  41 '  5 1 "  's  a'  sz.  45°  7'  43") 
a'  Pónál  7s  Ogliónál,  mellyen  itt  egy  hajóhíd  viszi  keresztül  az  utast. 
Kerülete  1  német  mf.  Utszáji  szélesek  és  rendesek,  hanem  házai  nem 
legszebbek.  A'  Pót  egy  csa torna ,  mellynek  egy  része  a'  házak  közt 
nyúlik  el  ,  köti  öszve  az  Oglióval.  44  templomon  és  kápolnán  kivül 
kevéssel  az  előtt  még  43  klastrom  volt  benne.  Káptalanjának  temploma 

'roppant  kőmassa,  mellynek  elejét  szép  fejér  és  veres  cremonai  márvány, 
belsejét  jó  frescofestés  diszesiti,  's  keresztelésre  rendelt  részében  egy 
igen  nagy  víztartót  lehet  látni  egyetlenegy  darab  veronai  márványból. 
372  láb.  magas  harangtornyát  két  8  szegletü  obelisk  formálja,  feliet
te  egy  kereszt  áll.  Ezen  toronyból  a'  Po  egész  folyását  lehet  látni, 
miképen  hasitja  Lombardiának  széles  térségeit.  Selyemmanufacturáji 
nevezetesek,  's  hegediiji  sokáig  legjobbaknak  tartat tak  egész  világon. 
Cremonát  egy  romai  gyarmat  alkotta  K.  e.  291.  Több  századok  alatt 
Velencze  alatt  volt.  Eugenius  aiislriai  vezér  itt  fogta  e l ,  véletlenül  üt
vén  reá,  Villeroi  franczia  marsallt  a'  vezérkarral  együtt,  az  őrsereg  mind
azáltal  kiszorította  Eugeniust  a'  várból.  Ł,—ú. 

C R E M O R  T A R T  A R I ,  borkőfel.  H a  a '  nyers  borkövet,  ngy  a ' 
mint  a'  boros  hordókból  kiver ik ,  ahhoz  való  pótlékokkal  főzik,  a' 
tisztátalan  részek  elválnak  t ő l e ,  's  az  ekként  megtisztult  borkő  tetőre 
hág  az  üstben  ,  mint  a'  tejfel,  mellyet  lemerengetvén  's  megszárasztván 
Cremor  tartarinak  neveznek.  Vannak  többféle  orvosi  hasznai  's  különö
sen  hivesitő  szer  gyanánt  élnek  vele. A. 11. V. 
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C B E Ó L O K  (spany.  Criollos)  a z o k ,  kik  spanyol  vagy  máá  Miropai 
szüléktől  veszik  lételeket  Amerikában,  de  törvényes  házasságból.  177G 
111.  Károly  királytól  nyertek  szabadságot ,  liogy  pap i ,  polgári  és  kato
nai  hivatalokat  viselhessenek,  mellyekből  annakelőtte  kiszorittattak; 
mindazáltal  az  Európából  menő  Spanyoloknak  utánok  tétetnek.  Más  nap
nyugoti  szigeteken  épen  azon  jusaik  voltak,  mellyek  a'  Spanyoloknak. 
Abrázatjok  barnás  színű.  A'  piros  arczok  ritkaságának  oka  az  Antillák 
levegője.  A'  Creolokat  helyesen  írja  le  Ilaynal „tíetchic/ite beider Indi
en"  nevű  munkájában. L—ú. 

C R E S C E N D O  (nevekedve,  emelkedve),  a '  hangmivészségben  a '  han
goknak  játék  közben  lassankénti  erősítése,  vagy  mivésznyelven  a' piano
r ó l forleva.  és fortissimnra.  egy  húzómban  való  áltmenetel.  Jele •<< vagy 
megrövidítve erese. — Azon nmzsikaszerszámnak is (Crescendo a' neve, 
mellyé* 1778 Bauer tanácsos Berlinben talált fel ; ngy játszák mint a' 
klavir t , 's szinte drót húrjai vannak , de alkotása pyramis formára felfelé 
m e g y , 's három húzó á l t a l , mellyet lábbal igazgatnak, nyolezor lehet 
vál tozta tni , a' leglágyabb és leggyengébb hangtól a1 legmagasabb erőig. 
Némelly orgonákban [is van már ma illyen nevű változtató. 

C R E S C E N T I I S (Petrus de v. Crescenzi), a ' mezei gazdaságnak 
helyreállítója Európában, szül. Bolognában 1230 a1 podestának tagja 
7s ügy viselője vo l t , inig honja nyughatatlanságai minden eddigi fogla
latosságait félben hagyni nem kényszeriték. Beutazta Olaszországot 's 
közhasznú észrevételeket gyűjtött. Csak 30 esztendő múlva térhetett 
vissza ismét lecsendesült honjába. 70 esztendős aggkorában tevék vá
ros tanácsnokjává. A' földmivelésről te t t tapasztalásait Bologna mel
letti kis jószágán, mellynek mivelésére forditá élete hátralévő napjait, 
próbálgatta. Lásd erről a' földmivelésről irt értekezését (.^lluralium 
commodorum libri J H « ) , mellyet II. Károly kívánságára irt. Bővitve 
a' bolognai tudósok igazításai á l t a l , kiknek C elejékbe teijeszté mun
ká já t , nevezetes ereklye az emberi elme pallérozódására 's az akkori 
időnek, melly felett magasan emelkedik, történeteire nézve. Zeno Apos
tolo bebizonyitá, hogy ezen 12 könyv , mellyek elrendelésében kivált 
Columellát látszik követni , eredetileg deákul voltak irva. Egy olasz 
fordítás („II libro delta agricultura diPt. Crescentio", Flór. 1487 'sat.) 
melly még nyelve tisztasága miatt nagyra becsültetik , szülte azon v é 
leményt , mintha C. anyanyelvén i r t volna. C. esmérte a' régi írókat, 
's használta is. Alapreguláji egyszerűk, tapasztaláson épültek 's ment
iek néminemű afféle előítéletektől , mellyek Európa többi részeiben 
még századokig voltak nagy becsben. Alig jelent meg könyve , már is 
egész Európában elterjedett. Több európai nyelvekre fordították, ne
vezetesen V. franczia Károly számára egy gyönyörű kéziratban (1373), 
melly még most is meg van , 's alig találtatott fel a' könyvnyomtatás 
mestersége, azonnal bővebben terjedett. Az esmeretes legrégibb, de 
felettébb ri tka kiadás Augsburgban (1471. in fol ) jelent meg. Ama' 
legrégibb olasz fordí tás , mellynek szerzőjéül S. Geminianoi Benvenuti 
Lőrinczet t a r t j ák , még a' nyelvtextusokhoz t a r toz ik , 's a' „Cl«niei 
Italiani" (Milano 1805) gyűjteményben újra ki van nyomtatva. Pon
tosabb , de nem annyira becsült fordításról gondoskodott Sansovino. — 
Biztosabb tudósitásakat Cről és munkájáról Ku Filep bolognai profes
sornak köszönhetünk. .4****. 

C R E S C E N Z I (d. Jüan Baptista), Romában marquis de la Toré, 
szül. a' 16ik század vége felé, képírást tanula Pomerancia alatt 's egy
néhány fiatalkori munkájával magára voná V. Pál pápa figyelmét, ki az
után a' paulina kápolna kiépítését reá bízta. Cardinal Zapata 1617 ma
gával vivé Spanyolországba, a' hol III. Filep kedvezését tudá megnyerni. 
Egynéhány virágdarabja megbízatást szerze neki az Escurialban ama' te
metkezési pantheont kész i tn i , melly pompássága 's egyes részeinek szép
sége miatt Európa legnevezetesebb emlékei közé tartozik. L. Sant» 
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„Escurial  tör ténetei"! ,  rézmetszetekkel.  A'  rajta  lévő  bronczmivek  ro
mai  mivészek  munkáji.  IV.  Filep  castiliai  grandságra  emelé  a1  mivészt, 
marquis  della  Tőrre  czimmel,  's  még  azontúl  is  nagyon  megkülönbözteté. 
Háza  nyitva  állt  haláláig  (1600)  minden  mivész  e l ő t t ,  kik  ott  gazdag 
kincseket  találtak  a'  mivészi  gyakorlás  minden  ágára  nézve. 

C R E S O R N T I N I  (Girolamo),  egy  a '  leghíresebb  sopranisták  közül, 
ki  az  éneklésbeli  könnyűséget  legnagyobb  's  legérzékenyebb  kifejezés
sel  egyesi té ,  szül.  Lrbaniában  Urbirio  mellett.  Olaszország  's  a'  többi 
Európa  legnagyobb  játékszínein  dicsőséggel  lépett  fel  az opera seriahun, 
's  csaknem  minden  nevezetesebb  udvaroknál  énekelt.  Midőn  Zingarelli 
„Romeo  és Júlia"  operájából  a'  szép  „Ombra  adOrata  ' s a t . "  áriát  Bécs
ben  1804  énekelné  's  lármás  tetszés  közt  ismételné,  mesterséges  erő
miv  által  két  galamb  szálott  a'  fellegekből  alá  's  fejére  babérkoszorút 
tett.  1806tól  Napóleonnál  udvari  énekes  volt.  Napóleon  a1  vaskorona
rend  vitézévé  tette.  Napóleon  megbukása  olta  magányos1  éltet  él.  Az 
énekoktatás  körül  nagy  érdemet  szerzett  derék  gyakorló  darabjai  által 
(„Raccolfa di essercifj per il canlo"'  ol.  és  nem.  Leip.  KUhnelnél  újra 
nyomtatva,) •• 

C R E S C I M R E N I (Giovatini Maria), literátor és költő, szül. Macera
tábah az anconai markgrófságban Oct. 9. 1663, 's már gyermekkorában 
mutata hajlandóságot a' költés mestersége i rán t ; kivált Ariosto verseit 
nagyon elméjébe nyomta a' „Dühösködő Roland" egy rézmetszetes ki
adásából , mellyben a' képeknek megfelelő helyeket kikereste. A' Jesui
ták maceratai collegiumában már 13 éves korában irt egy szórnom játékot 
(Dár ius) , 15 éves korában tagja lőn egy academiának , 16ban törvények 
doctora. 1681 Romába küldé apja , törvényesmereteit tökéletesi tni; de 
ennél még nagyobb tűzzel gyakorlá a' költés mesterségét. Filicaja né
hány canzonéja megesmertété vele (1687) kortársainak költői érzelmét. 
Megelégedellen mindennel, a' mit eddig próbá l t , egyszerre ösztönözte
tettnek érzé magá t , csupán a' régi idők nagy példájit követni 's ezen 
egyszerűséghez 's a' természethez másokat is visszavezetni. C. tagja 
volt mind a' három academiának, mellyek akkor Romában fenálltak, de 
a' mellyek közül egyik a' másiknál rosszabb verseket szolgáltatott. Ki
választa tehát azok közül egynéhán}' rokon érzetü t ago t , 's uj academiát 
alapita, melly a' szerzők mezei érzelménél fogva egy kevéssé já tszé
kony elmésséggel Arcadia nevet vőn fel (i. ARCWMUSOR). Ezen acade
mia első őre Crescimbeni volt Alfesibeo Cario név alatt 's méltóságá
ban minden uj olympias alkalmával megerősíttetek. C. örvendvén plánja 
sikerülésén , nem volt legmunkátlanabh a' költők közt. 1696 jelent meg 
tőle „Isioria della volgar p p e í í o " , melly munkában kimondhatatlan a' 
gyűjtői szorgalom , de rend és eritica nélkül. Azután „Tratfaln della 
bellezza della vnlgnr poesia'ját adá ki (Romában, 1700, 4 . ) , melly 
rövid idő alatt háromszor nyomatott újra, 's valamint elébb emiitett niun
kája, csak a1 „(ommenlarj intorno álla stnria della v. poe.i," (Roma 
1702, 5 köt. 4.) által lett haszonvehetővé. Xl . Kelemen kegyelme alkal
masabb helyzetet szerze neki, Kanonoksága nyugalmában, mellyet leg
feljebb az Arcadiusok czivódásai báborgatának , gyorsan nevekedék mun
kájinak száma. Nostradamns ,,Prc>vencei költők élet i rását" megbővitve 
forditá le , Commetarjjit négy bő kötettel szapori tá , kiadá „ a z Arcadia 
tör téne te i 'M, s1 az ,,Arcadiai költők életirását ." Majdnem ugyan azon 
időben jelentek meg első kötetei Arcadiája verseinek ( r ime) , . mellyek 
kedvességre kaptak. C. munkálódását egyházi megkülönböztetéssel jutal
mazák meg XI. Kelemen 's XIII. Benedek pápák. Végre földbirtokot ka
pott az Arcadia V. János portugáliai király ajándékából. A' Janiculu
son a' még most is fenálló játékszín építtetett , 's Sept. 9. 1726 tar tatá
nak az első olynipiai játékok a' portugáliai király tiszteletére. Azon 
versek, mellyeket C. ez alkalommal olvasott fel , élénk helybenhagyást 
nyerteitek. Ezolta roskadni kezdett teste egy melynyavalva kö'vetkézé

26 
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seben.  Minekutána  a'  rend  generala  engedelmével  Jesus  társaságába 
lépett  volna,  mellynek  öltözetében  meghalni  óhajtott,  kimúlt  Mart.  8kán 
1728.  Még  éltében  emeltetett  magának  emlékoszlopot  S ta Mar ia  Mag
giore  templomában,  illy  felírással;  1.  M,  C.  P.  AUC.  C.  Joannes  Marius 
Crescimbenius  pástomra  Arcadum  custos  ;  czimere  mellé  az  arcadiai 
pásztorsipot  illeszteté.  Characterére  nézve  szelíd  vol t ,  jóakaró ,  előzé
keny  és  szerény.  Számos  miwkáji,  alkuimi  í rása i ,  magasztaló  életirá
sai  közül  a'  már  emiittettek  is  elegendők  volnának  őt  honja  literaria  his
tóriájában  diszes  hely  felől  biztositni. „Iitoria <P Arcaíia''1ja  előtt 
(Koma,  1712,  12.)  találni  Crescimbeni  életirását  kanonok  imolai  Man
curtitól. 

C R E S P I  (Guiseppe  Mar ia ,  i l  Spagnuolo  melléknévvel),  képíró 
a'  bolognai  oskolából,  szül.  Bolognában  1065,  Boscóban  Sz.  Mihály  mo
nostorában  tanulá  a'  remek  miveket  's  főképen  Carraccit  köve té ,  kinek 
miveit  le  is  másolta.  Elébb  Canuti ,  azután  Cignani  oskoláját  látogatá 
m e g ,  utóbb  Velenczébe  's  Pannába  men t ,  s '  végre  saját  compositiójá
r a l  (Hercules  küzdése  Antaeussal)  lépett  fel  szülő  városában.  Ezol
ta  halmozva  volt  megbízással.  így  többek  közt  cardinal  Ottobuoni 
számára  a'  hét  szentséget  festé,  raellyek  most  a'  dresdai  képgyűjtemény
ben  vannak;  Eugen,  savoyeni  herczeg,  a'  pfalzi  választó  fejedelem,  a ' tos 
canai  nagyherczeg  's  cardinal  Lambertini  számokra  többeket.  Ez  utób
bi  pártfogója  lőn  's  mint  XIV.  Benedek  pápa  lovaggá  tévé.  C.  azonban 
gyakran  dorgáltatott  különös  ideáji  m i a t t ,  mellyek  mivein  látszanak; 
igy  p.  o.  Chironnal  megrugatja  nevendékét,  Achillest,  egy  elkövetett  hi
bája  miatt.  Ezen  kivül  a'  príma  mindent  erős  ecsettel  festett  Caravaggio 
módja  szerént  's  tarthatatlan  színekkel ,  áltlátszó  a lapra ,  ugy  hogy  mi
vei  nem  sokára  elhomályosodtak.  Sok  tanítványa  volt,  kik  közt  két 
fija  i s ;  Crespi  Antal  és  Lajos.  Az  utóbbi  inkáb  képírásról  ir t  munká
jival  kiilönbözteté  meg  magát.  Crespi  1747  holt  meg. 

C  R  ií  T  A,  1.  K A N D I A . 
C R K T I C U S ,  1 .  R H Y T H M U S . 

,  C I I K C S A ,  több  híres  asszonyai  a '  görög  hajdankornak,  nevezetesen 
Crechteus  l eánya ,  ki  Xuthusnak,  Hellén  harmadik  fijának,  lévén  neje, 
elébb  Apolló  ölelgetéseiből  Iont  szülte,  harmadik  férjével  pedig  Achaenst 
nemze t t e ;  továbbá  Priamus  és  Hecnba  leánya  's  Aeneas  hitvese,  ki
vel  Ascanfc  nemzette.  Midőn  Aeneas  Trója  égésekor  az  istenek  képei
ve l ,  apjával ,  nejével  's  fijával  szökött  volna,  Creusa  hirtelen  eltűnt  ol
dala  mellől.  Hasztalan  kereste  őt  a7 zavarban,  niig,  dicsőült  alakban  előt
te  megjelenvén,  tudtára  nem  a d á ,  hogy  az  istenek  anyja  nem  akarván, 
hogy  ő  Phrygiából  el távozzék,  magához  szólította. 

C R E U T Z ,  (Gusztáv,  Filep  gróf) ,  1726  született  Finnlandban. 
Nyilvános  éjetre  neveltetet t ,  mindazáltal  hajlandóságból  a'  költéshez 
gyakran  elvonta  magát  a'  nagy  világtól,  hogyíluezei  csendjében  a'  termé
szet  kellemeinek  's  kedvelt  irójinak  élhessen.  Ekkoron  főkép  II.  Fridiik 
testvére,  Louisa  Ul r ika ,  ki  1751  olta  uralkodott  Svédországban,  mind 
jobban  's  jobban  megkedvelteté  a'  lelkesb  társalkodást.  A'  honi  nyelvet, 
honi  költést  gyakorlottá  's  ápolta  udvarának  meghittjei  közé  tartozott 
gróf  Creutz.  Még  most  is  becsülik „Alis og Camilla"  czimü  szerelmes 
's  azon  öszveköttetésből  származott  versezetet ,  mint  a'  legkeüemetesb 
svéd  énekek  egyikét.  Kevés  idő  múlva  Adolf  Fridrik  király  madridi  kö
vetnek  nevezte  Creutzot.  Ottani  tartózkodásáról  Marmontelhez  irt 
levelei  bizonyítják,  milly  szerencsésen  vizsgálódott.  Néhány  évvel 
későbben  madridi  tisztét  a'  parisival  cserélte  fel  ,  hol  háza  az  el
mést  mindég  barátságosan  fogadta.  Névszerént  Marmontellel  és  Grétry
vel  barátkozott  meg  közelebbről,  kiknek  előmenetele  ,  mintha  magáé vol
n a ,  örömre  fakasztá.  20  évig  tartó  párisi  lakása  alatt  különös  örömére 
vá l t ,  hogy  királya  nevében  1783  Franklin  Benjáminnal  Svédország  és  az 
egyesült  statusok  ifjú  köztársasága  közt  frigyet  és  kereskedési  egyezsé
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get  köthetett.  Gusztáv  erre  ól  külső  ministerévé  tette  ,  nz  up.tnlai  nni
vcrsitas  rectorának  nevezte  és  a'  Seraphinrend  estimével  megajándékoz
ta.  Hanem  gyenge  teste  hazája  égszaka  alatt  leroskadt.  Megholt  1785. 
A'  Seraphinrend  egyik  káptalanjában  1786  maga  Gusztáv  király  olvasta 
a'  jeles  fe'rjfiu  magasztaló  beszédjét. H% L

C R E U Z E R  (György  Fr id r ik ) ,  udvari  titkos  tanácsos,  heidelhergi 
professor,  nyelvtudós  és  régiségnyomozó,  1771  született  Marburghan. 
Itjusága  olta  szerette  és  tanulta  a'  classicusokat,  tanult  Marburghan  's 
Jenában  ,  azután  Giessenben  '»  vidékén  görög  történetírók  vizsgálásával 
's  mellette  tanítással  foglalatoskodott.  Ekkor  jelent  meg  első  munkája  : 
„Herodot und Thucydidet; l'ertuch einer hühern Würdigung ihrer hir 
ilorischen Grundsiitze.íí  (Leipzig  1798  és  1803),  melly,  valamint  a'  má
sodik  : „De Xenophonle Aittorica1'  (1799)  tetszéssel  fogadtatott.  Mint 
házi  tanitó  Lipcsén  1798  Beck  és  Hermann  Jerzkéjit  is  járta.  Marburgba 
visszatértével  academiai  életre  szánta  magát ,  és  Savigny  őt  ékesenszó
lást  tanítójának  nevezvén,  szorosban  kapcsolta  hazájához.  Folyvást  gö
rög  történetírókkal  foglalatoskodván,  irt  azok  történeti  mivészségéi ől 
( „ ö i í hislorische Kunst der Griec/ienií  Leipzig  1803)  és  tanulásokban 
talált  pihenést  hivatalos  dolgaitól,  melly ek  ,  kivált  az  elogiumok,  meg
tiltatták  vele  Marburgot.  Innen  1804  mint  nyelvtudomány  és  régi  tör
ténet  tanítója  a1  heidelhergi  universitashoz  állott.  Itt  már_a'  hely  kies
sége  szorgalmatos  dolgozásra  éleszté.  Daubbal  egyesülve  a' ,,Studien'í 

nevű  irást,  egyedül  pedig „Hisloricorum graecor. antiquissimor. frag
menta1'  (1805)  adta  k i ,  irása  á l t a l : „Das akademitche Stúdium des 
Alterlhuuu1'  (1807)  elkészítette  a'  még  alatta  virágzó  philologiai  se
minarium  felállítását  és,  bátor  igen  kevés  i d e i g ,  a1 „Heidelberger Jahr
bücher"  c/.iinii  folyó  Írásnak  is  társa  volt.  Ezenkívül  szóval  és  példá
val  hatott  az  őt  szerető  számos  tanítványaira.  Archaeologiáról  és 
mythologiáról  tar tot t  Ieczkéji  most  olly  mezőre  vezették  ,  mellyet  nyo
mozásainak  eddigleni  folytában  is  szüntelen  érintett.  Munkája: „Diony
lius s. Commentat. academ. de rerum Bacchicarum Brigin.""  (Heidel
berg  1808)  ngy  tekinte thet ik ,  mint  első  próbája  véleményének  a'  régi 
ntythiisok  öszveköttetéséről.  Creuzer  szerént  van  egy  régibb  görög 
költés  (mert  Görögországnak  kell  az  egész  régi  világot  megmagya
rázni) ,  melljnek  foglalatja  napkeletről  kölcsönöztetett.  Homerus  és  ki
vált  Hesiodus  a'  he lye t t ,  hogy  religio  vagy  mythologia  alkotójinak  tar
tathatnának  ,  inkább  már  költést  ,  philosophiát  és  theologiát  tesznek 
előre.  Ezen  költést  pedig  jelképesnek,  sőt  jelbeszédesnek  is  kell  tar
tani.  Való  ugyan ,  hogy  ezen ,  keletről  kölcsönözött,  költés  az  idő 
változó  formájihoz  simult;  mindazáltal  foglalatjára  nézve  a'  Görögök  előtt 
soha  seni  volt  esmeretlen.  Fenmaradt  a1  papoknál  's  a1  mysteriumok
ban,  későbben  vizsgáltatott  a1  történetíróktól  és  philosophusoktól,  de 
mi  csak  mivolti  tanításait  tudhatjuk  's  adhatjuk  elő.  Ezen  régi  böl
cseség  első  közlőjinek  állítja  a'  Pelasgusokat,  egy,  hanem  is  uralkodó, 
papi  nemzetet,  legalább  papi  uralkodás  alatt  volt  nemzetet.  Hanem  a' 
görög  földön  nem  tenyésztek  a'  szövetkezett  papi  intézetek.  A'  Hel
lének  elűzték  a'  Pelasgusokat.  A'  régi  nemzetségek  elholtával  mind 
inkább  's  inkább  eltávozott  a'  görög  tanítás  napkele t ről ,  világosabb 
de  foglalat  nélkül  szükölködőbb  lett.  A'  papi  nemzetségek  osztályok
ba  egyesültek  's  a'  régi  jelentőbb  költés  maradványa  mysteiitimokba 
rejtezkedett.  Világos  nyomait  láthatni  Homerusnál  és  Hesiodusnál,  hogy 
régibb  észfogatokat  és  hagyományokat  már  ők  is  félreértették  ;  de 
szembetűnő  az  is  mind  kettőjüknél,  hogy  a1  régi  theologiában  nem  vol
tak  járatlanok.  Felsőbb  nyilatkoztatásban  kell  tehát  az  illy  magas  ta
nítások  magvát  keresni ,  és  a'  látszólag  különbözőt  öszveköttetésbe  té 
vén ,  a'  hasonló  jelképekből  és  jelbeszédekből  egyenlő  ősveleményt  kö
vetkeztetni.  Állításait  Creuzer  kifej té: „Symbolik und Mythologie der 
altén J'ii/ker, besunders der Griechen'"'  cziniU  munkájában,  mellynek  nj 

2 6 * 



404  (REVENNA  CR1CHTON 

kiadása  (Leipzig  és  Darmstadt  1819—21.  5  köt.)  még  jobban  feltü
zelte  az  elsőkor  támadt  ellenkezőjit.  Névszerént  Hermáim  G. „Briefe 
tibe.r Hom»r und HeHodus, vorziiglich über die Theogonie"'  (HeidelbeYg 
1818)  nevű  munkájában,  azután  egy  levelében  Creuzerhez  : „Ceber dus 
Wexen und die Beliandlung der Mytlwlogie"  (Leipzig  1819.)  Vosz  J.  H. 
a'  jenai  literatitraujságban  (Dec.  1819,  Május  1821  és  Mart .  1823)  és 
könyvében: „AnfüympolüA!  (Stut tgar t  1824)  hevesen  kikelt  ellene.  Ha
nem  védőkre  is  t a l á l t ,  kik  közül  udvari  tanácsos  Hammer  a1  bécsi 
folyó  irás „Iáhrbiichtr der Lileratur^  több  köteteiben  magokból  a'  ke
leti  kútfőkből  igyekezik  megmutatni  a'  görög  mythologia  öszveköttetését 
napkelettel.  Wyttenbach  és  Meermann  tanácsára  elfogadta  1809  Creu
Zer  a'  philologia  tanítását  Leidenben  ;  de  minekelőtte  székét  elfoglal
ná,  érzette  a'  neki  ellenséges  égszak  behatását  és  még  azon  éven  visz
szatért  Heidelbergbe,  hol  ismét  elébbeni  tisztébe  lépett.  Azolta  kiadá: 
„i'lnlinas de pulchritudine  :sat . Mcephori Xat/ianaelis antilheticus" 
(Heidelberg  1814),  és  más  értekezéseken  kiviil  tulajdon  életrajzát (Ztit
genosseii).  Guiifniaut  részént  forditva,  részént  újra  dolgozva  kiadta 
Creuzer  symbolicáját  ezen  munkájában: „Keligions de V anliquité con
siderées principalement dánt leurs formet symboliques et mythnlog.'^ 
(Paris  1824).  Creuzert  a'  felírások  párisi  academiája  1825  külső  tag
jának  nevezte. fi. L. 

C R B V K N N A  (Petér  A n t a l ) ,  k i  rendszerént  B o l o n g a r o  C r e 
v e n n a  néven  neveztet ik,  jeles  könyvész,  a '  18ik  század  közepén  szü
letett  Milanóban;  jobbára  Hollandban  élt.  Mostoha  atyjától  (kitől  Bo
longaro  neve)  tetemes  vagyon  birtokába  ju tván ,  azon  órájit ,  mellyeket 
kereskedése  é l n e m  foglalt,  a '  tudományoknak,  jelesen  tudománytörté
neti  vizsgálatoknak  száná  's  lassanként  igen  jelesés  válogatott  könyvgyűj
teményt  szerze.  Azon  hirdetmények  ,  meílyeket  könyvtáláról  közre  bo
csá to t t ,  vagy  közre  bocsát tatot t ,  az  értők  és  kedvelők  előtt  becsbe  ho
zák  a1  nála  meglévő  könyveke t ,  's  magok  ezen  hirdetmények  vagy  laj
stromok  könyvészi  tekintetet  nyertek. .,Catalogue raitonné de la col
leclion des livres de M. Lrévenna"  (Amsterdam  1776.  6  köt.  nagy  4  r . ) 
czimü  könyvsorában  számos  incunabulát  pontosan  leir,  több  ritka  könyv 
egyes  példányait  egybe  hasonlít ja,  's  a'  17   és  18 ik  században  élt 
tudósok  által  i r t  több  levelet  először  közöl.  Azonban,  hogy  e'  fontos 
könyvtárt  még  teljesebben  esmérjük,  öszve  kell  ama'  lajstromot  a'  kö
ve tkező ,  később  megjelenttel  vetni „Catalogae des livres de la bibliolh. 
de M. Crcvenna"  (Amsterdam  1789.  6  köt . ) ,  nielly  utóbbinak  mind  az 
oda  mellékelt  á r ,  mind  igen  fontos  és  tanúságos  jegyzetei  m i a t t — á m 
bár  nem  vévé  mind  fel  az  elébbeni  lajstrom  jegyzeteit —  saját  'g  a' 
könyvtudós,  és  könyvtárnokoktól  megesmért  becse  van.  Kiakará  adni  Cr. 
a'  könyvnyomtatás  kezdete  és  haladása  történeteit  is,  mire  már  nagy  szá
mú  facsiiniléji  állának  készen;  de  hihetőkép  a'  rezek  sokasága,  mert  ő 
rendszerééit  a1  könyvnek  első  's  utolsó  lapját  egészen  lemetszeté,  volt 
akadály  e'  munka  megjelenésében.  Sajnálnunk  ke l l ,  hogy  legalább  hol
ta  után  nem  adattak  ebből  mutatványok.  Minden  szeretete  mellett  is  stú
diuma  ir  ánt  Cr.  1790ben  könyvtára  nagyobb  részét  eladta  árverés  útján; 
a"  mi  holta  után  m a r a d t ,  feljegyzé  a „Gatatogue de la bibi. de feu M. 
Cr."  (Am  térd.  Í793.)  Élte  fogytán  elhagyta  Cr.  Hollandot  's  Romában 
holt  meg  Oct.  8.  1792. 

C R  i c  H T O N  (James) ,  a '  korán  é re t t ,  rendkívül  nagy  tehetségű 
emberek  Iegkitünöbbike,  a'  Stuartok  királyi  nemzetségéből,  1551ben 
s/ül.  Scot iában,  mh,  1583.  Huszadik  évét  alig  éré  e l ,  már  tiz  nyelvet 
ér tet t  és  beszélett  's  minden  testi  ügyességben  kitűnő  volt.  Ekkor  Pa
risba  ment.  „ É g y  fiatal  ember  jöt t  i d e "  ugy  mond  egy  akkori  író 
,,mintegy  hns*  esztendős,  kiről  az  academia  professori  is  ugy  ítélnek, 
liogv  minden  tudományban  tökéletes.  Nem  múlja  felöl  senki  a'  szó  és 
hangszeres  wuísikábon  ,  nem  láttunk  hozzá  foghatót  a'  tánezban  ,  lovag
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lásban ,  rajzolásés_  képírásban.  Két  kézre  y iv ,  's  a'  legjobb  vivó  sem 
foghat  ki  rajta.  Észbátorsága  rendületlen;  a'  minap  3000  hallgató  előtt 
vetekedett ,  's  bámulatot  gerjeszte  feleleteinek  igazsága ,  tudománya, 
határozottsága.  Beszéli  a '  latán  ,  görög,  zs idó ,  s y r u s ,  a r a b ,  spanyol, 
o lasz ,  franrzia,  ango l ,  flamand  és  szláv  nye lveke t ,  mind  helyesen. 
Valóban  nem  hinné  az  ember,  hogy  egy  valaki  száz  esztendő  alatt  ,  ha 
sem  nem  ennék  sem nem  innék,  ennyi  tudományt  szerezhessen.  Jelenléte 
rettegést  gerjeszt  a'  gyengébbekben,  mert  hiszen  ez  többet  t ud ,  mint 
ember  t u d h a t ,  's  azt  hiszik,  hogy  ó  az  Antichrist.*'  C.  Parisból  Ko
m á n ,  Velenczén  és  Paduán  keresztül  Mantuába  ment,  holott  az  ifjú 
Gonzaga  herczegnek,  Vinczének,  vezetője  lőn.  E g y k o r ,  farsangi  mu
latozás  közben,  több  álarczos  rohana  reá  fegyverrel,  C.  egy  pillanat 
alatt  kiveré  a'  fegyvert  kezeikből  's  a1  mint  álarczokat  fel tedé,  saját 
nevendékét  találá  közöttük.  Tisztelettel  nyujtá  ennek  kardját  vissza, 
's  e z ,  a'  czudar ,  kit  szerelemféltés  birt  a1  t e t t r e ,  letipratva  Cr.  nagy 
lelke  á l t a l ,  keresztül  üté  keblét  a1  nemesnek.  C. i  t  több  munka  szer
zőjének  tartják.  — t  — 

C  K i  T.LO s  (Lonis  de  Balbe),  a'  16  század  legnagyobb  hadi  bajnoki
nak  egyike ,  's  IV.  Henrik  barátja,  nevezetes  piemonti  nemzetségből  szül. 
1541  Mnrsben  Provenceban.  Mint  ifjabb  fiúnak  a1  nemzetséghez  tar
tozó  ejíyik  jószágtól  Crillon  nevet  adának  ,  melíy  nevet  ő  tettek  és  eré
nyek  által  ügy  megdicsőített,  hogy  az.t  a'  Balbe  ház  fejei  is  magokévá 
tették.  A'  katona  félelem  nélkül  valónak  (/ ' homme sant penr],  IX.  Ká
ro ly ,  111.  Henrik  's  Margit  királyné  csak „le brave'',  IV.  Henrik  pe
dig „le brave des brares"  czimmel  nevezek  Crillont.  E'  mellett  szabad 
érzése  's  nemes  gondolkozása  vitézségéhez  ugy  hasonlított ,  hogy  em
berisége  és  erénye  által  nem  kevesbbé  volt  hires  mint  bajnoktettei  által. 
Hosszú  pályája  öt  uralkodást  dicsőitett.  u.  in.  II.  Henr iké t ,  II.  Feren
czé t ,  IX.  Károlyét ,  111.  Henrikét  's  különösen  IV.  Henrikét .  Legelső 
táborozásban  (1557)  merész  bajnoktette  által  Calais  hamar  bevételét  igen 
segítette.  0  volt  első  az  ostromnyiláson,  hol  a'  várkorm;ínyozóra akad
ván  ,  azt  megragadta  \s  a'  sánczba  lökte.  Az  Angolok  11  hónapig kín
lódtak  e1  hely  elfoglalásával,  a 'Francziák  8  nap  alatt  ismét  visszavették. 
Későbben  a'  Hugenották  ellen  D r e u x , !  Jamao  és  Motioontoiir  mellett 
(1561,  1563,  1560)  tartott  csatákban  megkülönböztette,  mint  maKai  rend 
vitéze  pedig  a' Török  ellen  viselt  keresztes  háborúban  igen  kitüntette  magát 
az  ifjú  bajnok.  l l .Selim  Cyprust  elfoglalá  a1  Velenczésektől.  A'  musulmau 
fegyverek  rettegéssel  tölték  egész  Európát,  egy  egyesület  álla  öszve  ,  's 
1571  megtörtént  a'  lepantoi  hires  tengeri  ütközet.  Crillon  e'  rémitő  via
dalban  csudákat  tet t  vitézségével,  's  innen,  bár  meg  vala  sebesítve,  reá 
esett  a,'  választás ,  hogy  a'  nagy  győzelem  hirét  a1  pápának  's  á'  franczia 
királynak  megyigye.  y.  Pius  és  IX.  Károly  kegyelmekkel  's  tisztelettel 
lialmózák.  0  Bertalan  éjszakáját ,  melrynek  előkészületeit  előtte  gon*
dosan  eltitkolták  ( 1 5 7 2 ) , '  fennyen  kárhoztatta.  Következő  évben  La 
Rochelle  hires  ostrománál,  később  pedig  csaknem  mind  azon  jelenetek
né l ,  hol  vitézségre  és  bátorságra  vala  szükség,  találjuk  Crillont.  III. 
Henrik  Guise  herczegnek  a'  rendek  által  Bloisban  elvégezett  meggyil
kolását  Crillonra  merészlé  blziji.  „Becsületemet  fertelmes  tettel  nem 
mocskolom  b e "  vala  a'  felelet.  IV.  Henrik  mellett  a'  Liguisták  ellen 
legnagyobb  vitézséggel  harczolt.  A'  Normandiában  Argues  mellett  esett 
ütközet  utáo,  hol  Crillonneni  vol t je len,  igy  ira  hozzá  Henr ik : ,.Pends 
toi, brave Crillon, nout avons combattu a .4rques, et tu  n'  y était pat, 
— Adieu brave Crillon  , je vous aitne a tort et á traverslí.—  Qtiille
heuf  csak  egy  kis  csoport  által  védelmeztetek  Villars  marsall  serege  el 
l e n ,  Crillon  ide  szerencsésen  bevonult ,  's  midőn  Villars  a'  várost  újra 
felkeresvén,  azt  terjesztené  elejébe,  hogy  illyen  csaknem  szabad  helyet, 
tábori  szerek  és  elegendő  védsereg  nélkül  ellene  fentartani  lehetetlfii, 
Crillon,  aiít  felelt*: „Crillon eit dedant, et Villars est dt/tort''.  Viliars 
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ostromot  fúratott ;  de  Crillon  visszaverte  a'  támadókat,  's  a'  vivással  fel
hagytak.  Az  ifju  Onise  herczeg ,  ki  Crillonnal  Marseilleben  vala,  midőn 
annak  kikötője  előtt  egy  spanyol  hajóssereg  száguldozott ,  egy  tréfát tett 
i t t  ve le ,  melly  Crillon  vitézérzését  egész  nagyságában  tüntette  fel.  A' 
herozeg  fiatal  barátival  éjfélkor  Crillon  háló  kamarájába  t ö r ,  rögtön 
felköltik  ' s k i á l t n a k :  minden  o d a v a n ,  a'  Spanyolok  a'  kikötőt  's  vá
ros  fontosabb  pontjait  elfoglalták,  nincs  szabadulás.  A'  herozeg  javalja 
Crillonnak,  hogy  vele  szabadítsa  meg  magát.  Crillon  az  ajánlást  bosszan
kodva  veti lvissza:  „ Jobb  —  mond  —  marokba  szorított  fegyverrel  el
esni ,  mint  e '  hely  vesztét  felülélni."  E r r e  hirtelen  felfegyverkezik  's 
a'  grádicson  lefelé  rohan .  mig  végre  a'  herczeg  kaczajából  észre  veszi, 
hogy  tréfát  Űztek  vele.  Komolyan  fordul  most  Crillon  vissza, 'a  melyén 
ragadva  a'  herczeget ,  igy  dördül  r á :  „Ifju  ember,  ne  vakmerölködj ' töb
bé  já tszani ,  hogy  egy  derék  ember  szivét  próbára  tedd.  Istenemre!  ha 
gyengének  találsz  vala,  most e ' tö r t  melyembe  szúrnám".  Az  Európát meg
rendítő  háborúnak  véget  vetvén  utoljára  a'  Savoyával kötött  béke,  Avignon
ba  vonult  Crillon  's  ott  75  évében  megholt  1616.  E1  bajnokot  csatában 
tündöklőnek,  tanácsban  bölcsnek,  szavához  és  minden  kötelességhez hiv
nfik  mutatja  a'  történetírás.  O  akkor  sem  hagyta  el  Hl .  Henriket,  mi
dőn  már  a'  korona  rá  nézve  elveszettnek  lá tszot t ;  IV.  Henrikhez  pedig 
hiv  vo l t ,  midőn  még  elébb  mindent  ki  kellett  vini.  Azonban  szabad  ér
zelme  gyakran  durvaságig  ment.  Ingerlékenysége  ha tá r t nem  esmért,  egy 
sér tő  szó  magán  kivül  ragadta.  Káromkodásban  's  esküvésben  |mestert 
nem  le lhe te t t ,  még  élte  végső  napjaiban  is  kedvelt  esküvésével  pecsé
tel te  meg  azon  fogadást,  hogy  többé  nem  esküszik.  Bayard  mellett  Cril
lon  e'  nemben  a'  legmagasabb  c h a r a c t e r ,  mellyet  a'  franczia  történe
tekben  találunk. J. 

C  Rt  i.  o  NIVI  *  H o  N  (Tonis ,  herczeg)  az  elébbinek  nemzetéből,  szül. 
1718,  első  táborozását  Olaszországban  Villars  marsall  alatt  1733  t e t t e . 
Bátorsága 'a  okossága  által  előljáróji  figyelmét  hamar  magára  vonta. 
Az  1742ki  táborozásban  Harcourt  herczeg  alatt  150  Bajorral  ' s 2 0 0 F r a n 
cziával  10,000  emberből  álló  ellenséges  elősereget  egy  egész  nap  fentar
tott.  A'  fontenoii  győzelemben  (1745)  részt  vett,  's  következő  éjjel egy 
kis  csoporttal  még  50  ágynt  foglalt  el.  A'  7  esztendős  háborúban  is  nevet 
szerzett  magának  Crillon.  Weissenfelsben  p.  o.  midőn  Nagy  Fridrik  Ross
bacb  felé  vonultában  seredével  oda  é rkeze t t ,  ő  vezete  17  compagnia 
franczia  gránátost ,  mellyekkel  a'  Burkusokat  fentartotta.  Háború  végével 
a'  franczia  ministeriummal  való  egyenetlenségei  a r ra  birák  Crillont,  hogy 
a'  franczia  szolgálatot  spanyollal  cserélné  fe l ,  hol  a'  Portugáliával  folyt 
habomban  Almeida  ál taladásánál  jelen  volt.  Az  amerikai  független
ségi  hadakozásban  Minorca  szigetét  vivá  ki  C.  1782,  mellyért  mahoni 
herczeg,  spanyol  grand  's  minden  spanyol  seregek  vezérkapitánya  lett. 
GIBRALTÁR  ostrománál  (I.  e.)  is  ő  volt  a'  fővezér.  A'  versaillesi  bé
ke  után  Valencia  és  Murcia  királyságok  helytartójává  neveztetett  's  meg
holt  Madridban  1796  a'  né lkül ,  hogy  a'  Francziaország  ellen  folyt  utol
só  táborozásokban  részt  vett  volna.  J. 

CrerMivAr , is  T ö R v ló N Y,  büntető törvény 's ugyan  annak tudománya. 
A'  törvénytudomány  egy  része  felől  sem  uralkodnak  a'  tudósok  közt  olly  igen 
különböző  nézetek ,  's  ezek  egyszersmind  egyikben  sem  olly  nagy  be
folyásnak  a'  theoriára  és  prax is ra ,  mint  a'  büntető  törvényben,  azon  tör
vények  tudományában  ,  mellyek  szerént  helytelen  cselekedeteket  nem 
csupán  megigazítani,  hanem  az  elégtételen  kiviil  a'  statustól  bizonyos rossz 
hozzáfüggesztése  által  fenyíteni  is  kell.  Itt  az  a ' legelső  kérdés,  haésmen
nyire  van  jusa  a'  statusnak másokra büntetést  szabni  ?  Ezen  kérdést nem  le
het  a'  positiv  törvény  rendszabásai  szerént  e lha tározni ,  mert  itt  épen 
arról  a ' s z ó ,  hogy  a'  positiva  törvényadás  a '  természeti  igazság  képze
tével  öszveegyeztessék.  A'  statusok  ugyan  kezdetektől  fogva  gyakorlot
tak  büntető  hatalmat  a'  nélkül ,  hogy  illyetén  theoreticai  vizsgálatokat be
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vártak  vagy  ezek  altul  magokat  tartóztatni  engedtek  volna ;  mert  nyil
vános,  hogy  büntető  igazság  nélkül  status  fen  nem  állítat.  Ha  mindazál
tal  a'  büntető  törvény  jogos  lételét  magában  véve  mintegy  tet t  által  be
bizonyittottnak  akarnók  is  tekinteni ,  maradnak  még  is  számtalan  kérdé
sek,  mellyek  egyedül  csak  a'  természeti  törvény  álláspontjából  fejtethet
nek  meg,  's  a'  törvény  gyakorlására,  még  inkább  pedig  a ' t ö rvényadás 
theoriájára  nézve  felette  fontosak.  Mi  itt  nem  annyira  a'  büntetés  czél
j á t ,  mint  annak  törvényes  alapját  vizsgáljuk:  mert  nem  a'  hasznot,  mel
lyet  a'  status  a1  büntető  hatalom  gyakorlásából  v á r ,  hanem  illyen  eszköz 
használására  való  jusát  kell  előterjesztenünk.  Azon  különböző  rendsze
r ek ,  mellyek  e'  tárgybeli  végzeteknek  alapjokul  szolgáltak,  következő 
szempontok  alá  vonathatnak:  1)  A'  bosszúállás  rendszere.  A'  ki  mást 
megkárosított ,  nem  panaszolkodhatik  igazságtalanság  e l len ,  ha  színtőlly 
rosszal  illettetik  ő  is  ,  's  a'  megsértetettnek  vagy  (gyilkosság  esetében) 
nemzetségének  szégyenére  válik,  ha  elégtételt  nem  szerez.  Ebből  szár
mazik  a'  durva  visszatorlás  rendszere,  mellyre  olly  sok  népeknél  talál
ni.  Mert  a'  mint  egy  részről  a'  bosszúállás  ösztöne  közönséges  érzet  ál
tal  törvényesnek  esmertetik,  őrizkedniek  kell  a'  bosszúállóknak,  hogy 
a1  vett  sérelem  mértékén  tul  ne  haladjanak,  nehogy  megtámadtakból  meg
támadok  legyenek.  Így  tehát  betű  szerént  kell  magokat  tartaniok  :  sze
met  szemért,  fogat  fogért, — "s  valóban"  e'  fokon  találjuk  jó  ideig  a'  nemze
tek  büntető  törvényét;  vérbosszu  és  visszatorlás  közönséges  jussá  "s 
kötelességgé  válnak  (1.  Micha,elis „Mosaisches JRecftt1').  Ezen  fokon  a* 
jtis  megsértésének  büntetése  nem  a1  község  dolga,  hanem  egyeseké ,  's 
a'  nyilvános  hatalom  csak  annyiban  mutatkozik  munkásnak,  hogy  a ' szün
telen  megújuló  bosszúállás  elejébe  korlátot  vonni  's  a'  nemzetségek  el
lenségeskedéseinek,  mellyek  a*  nemzetet  végpusztulással  fen37egetik,  vé
get  vetni  igyekszik.  Ebből  ered  az  egyeztetés  rendszere.  A'  sérelmek 
pénzre  becsültetnek,  's  kinszerittetik  mind  a1  sértő  a'  megállapittatott 
summát  leüzetni ,  rnind  a'  sértett  azt  engesztelődés  gyanánt  elfogadni. 
Ezen  előrehaladással  a'  népbéke  képzete  van  egybekötve,  melly  béke 
különbféle  meghatározottal)!)  környülmények  közt  mint  kirá lybéke,  tör
vényszéki  béke  'sat.  fejlik  k i ,  's  egyszersmind  megitélő  és  védelmező 
nyilvános  hatalom  megesnierését  foglalja  magában.  így megtalálni  az  egyez
tetés  jusát  a'  régi  Németeknél,  valamint  az  indiai  szigetcsoport  lakosi
nál  's  az  amerikai  ősnemzetségek  közt.  Ezután  legközelebbi  lépés 
azon  okfó  megesmerése,  hogy  az  öszveség  áltáljában  tartozik  vétkeket  meg
gátolni.  A'  bosszúállás  a'  statusra  megy  által  ;  már  nem  váratik  többé 

•a' mpgsértétett panasza, hanem maga a' status (a ' k i r á ly , a' község) 
vállalja fel a* vádoló kötelességét. Ehhez legközelebb áll II) az elijesz
tés okfeje. A' nyilvános példa által tartóztattatni kell másoknak hason
ló tettektől; azért a' büntetés nyilvánosan hajtatik r é g r e , 's mennél 
utálatosabb a1 vétek magában véve, annál inkább törekesznek ezen utá
latot a' nép érzékébe kegyetlen büntetések által belenyomni. Ezen rend
szer ellen, melly a' múlt század közepéig nálunk i s , Németországban 
is uralkodó vol t , mind a' jus , mind a' czélirányosság tekintetéből igen 
fontos kifogások tétethetnek. Soha sem engedtethetik meg, embert azért 
kiunziii 's kivégezni, hogy szenvedései másokban benyomást szüljenek, 
melly bennek legyőzze a' vétekre kisértetést. Azonban e' módon nem 
is éretik el a' czél , 's ezenfelül ugyan azon czél által szükségessé 
tétetnék a' büntetések olly mértéke, melly azza l , mellyet a' józan okos
ság szüntelen kívánni' fog, egyenes ellenkezetben áll . A'félelemtől va
ló csupa félelem legcsekélyebbet nyom; az emberi szívben; annál felette 
sokkal többet ér a' természeti 's jó népnevelés és a' felsőség jó pél
dája által nagyobbittatott utálatja mindennek, a' mi magában véve hely
telen , igazságtalan és rossz. Ha egymásból folyólag akarnók az elijesz
t é s t , mint vétkek óvó szerét használni, ugy (mint ez a' hires Feurbach 
„Jicvision der Grundtatze des peinlichen Bec)itsli [Erfurt 1799] czimü 
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munkájában  is  meg  van  esmérve)  épen  a'  legcsekélyebb  vétkek  ellen,  mel
lyekre  leggyakoribb  :s  legerősebb  az  inger  ,  p.  o.  a'  nemi  ösztöneik
r e ,  kellene  legkegyetlenebb  büntetéseket  szabni ,  a '  nagyobb  vétkek  el
lenben,  mellyekre  az  emberek  különben  is  nehezebben  határozzák  ma
gokat ,  majdnem  büntetés  nélkül  hagyathatnának.  Ennél  fogva,  kivált 
a',  halálos  büntetés  jusáia  nézve  marchse  Beccaria  ideje  olta [,,Dei 
deliiti e delle pene'1  1764)  mind  inkább  inkább  kétséges  lett  az  elijesz
tés  rendszere,  és  felette  sok  tudós  állott  III)  a'  megelőzés (praeventio)  okfe
jéhez  ,  mellyuek  kétségkívül  legélesebb  eszű  védelmezője  lett  a'  hesse
ni  nagyherczegség  mostani  ministere  Grolmann („Grundsütze der Cri
minalrechlswissenschy  (íiessen  1798).  Ha  egymásból  folyólag  (cnn
sequenter)  cselekvő  lénynek  gondoljuk  az  embert,  ugy  minden  egyes  vé
tek  a'  vétkező  cselekvési  módja  okfejét  foglalja  magában,  's  követke
zőleg  a'  jus  jelen  megsértésén  kívül  jövendő  hasonló  vétkekkel  fenye
getődik.  Van  tehát  jusa  a'  közönségnek,  ellene  védő  rendszabásokhoz 
nyu ln i ,  mellyek,  ha  a'  sértés  megtérithetetlen  javat  i l letet t ,  életvesz
tésig  is  mehetnek.  Ezen  okfőnek  az  az  elsősége,  hogy  legelsőben  iillit 
fel  magára  a'  büntetésre  nézve  valódi  törvényes  alapot ,  melly  magában 
véve  megczáfolhatatlan.  Hanem  ez  ellen  meg  azt  a'  kifogást  tehetni, 
hogy  részént  ez  a'  biztosítás  jövendő  vétkek  ellen  tulajdonképen  semmi 
bün te tés ,  's  hogy  e'  szerént  mindég  el  kellene  a'  büntetésnek  maradni, 
midőn  a'  jövendő  sértegetésekkel  való  fenyegetődés  megelőzése  az  eset 
különös  környülményei  vagy  igazi  megbánás  által  szükségtelenné  té
t e tnék ;  részént  pedig ,  hogy  ezen  okfő  a'  büntetésben  mértéket  nem  es
mérhet  ,  mert  a'  védelemnek  mindég  csak  ugyan  a.ion  egynek  kellene  len
nie,  halálnak  ugyan  is,  vagy  örökös  őrizetnek.  A'  természeti  törvény  ak
kori  i iánylat ja ,  melly  minden  jus  alapját  az  egyezségképestiben  keres
t e , IV)  az  egyezség  rendszerére  vezérlet t ,  az  állittatván  ,  hogy  status
ba  léptekor  egyezség  által  kiki  alája  veté  magát  a'  büntetésnek.  De  mi
vel  egyezség  által  senki  sem  kötelezheti  magát  ol lyanra,  a'  mi', 
ha  már  egyezség  nélkül  jó  nem  volna ,  emberi  méltóságával  ellenkeznék: 
azért  ezen  utón  szinte  lehetetlen  a'  büntetés  jusképestiségét  megmutat
ni.  P ich te ' enné l  fogva  eredeti  módja  "szerént  uj  fordulatot  ada  e'  né
zetnek.  O  abból  indult  k i ,  hogy  mások  ellen  elkövetett  jussértés  által 
megfosztja  nia.gát  a1  vétkes  azon  jusá tó l ,  hogy  mint  okos  lénnyel  ugy 
bánjanak  ve le ,  —  a'  ini  tagadhatatlanul  i g a z ,  mert  a'  szabad  lény  ju
sa  csak  viszonj'os  megesmerésen  nyugszik.  E'  szerént  a'  vétkek  közt  ma
gokban  véve  semmi  különbség  nincs  ;  kitaszittatást  az  emberi  társaság
ból  von  maga  után  mindegyik.  Így  tehát  a'  büntetést  meghatárzó  egyez
ség  azoknak  kedvez,  a'  kik  csekélyebb  büntetéssel  i l let tetnek;  ez  Isko
lással  engesztelő  egyezség:  a'  vétkesek  bizonyos  rossz  elszenvedése  ál
tal  ismét  jnst  nyernek  felvétetni  a'  polgári  társaságba,  's  még  a'  ha
lálos  büntetésre  itéltetettnek  is  jutja  van  kivánni ,  hogy  büntetése  által 
a'  status  iránta  megengesztelődjék.  Sok  helyes  van  e'  nézetben;  csak 
a'  lakolassal  engesztelő  egyezség  tettbeli  igazsága  látszik  hibázni.  V) 
Ugyan  azon  időtájban  Klein  és.  mások  az  elégtétel  theoriáját  állí
tották  fel.  A'  vétkes  kétfélekép  á r t :  1)  a'  közvetetlen  megsértetettnek 
az  elkövetett  jussértés  á l t a l ,  mellyért  annak  a'  privát  törvény  reguláji 
szerént  elégtétellel  t a r toz ik ,  's  2)  az  adott  rossz  példa  által  a'  status 
törvényei  iránt  tartozó  tisztelet  megkisebbitésével,  a1  miért  a'  község
nek  felelettel  tartozik.  Ez  a'  kár  a'  büntetés  által  ismét  eltöröltetik,  mert 
midőn  a'  vétkes  büntetést  szenved  ,  a'  törvény  ereje  újra  helyre  áll  a' 
nép  előtt.  Ezt  a1  nézetet  Schulz [,,F/nlwickeliing der philosopTiinchen 
l'rincipien den hiírgerlichen und peinlichen Rec/itn"  1813)  és  Martin 
(„l.ehráiich des Crimín/ilrechtsii  1819—25)  újra  felvevék  's  nagyon  é
les  ésszel  fejtegetek  tovább.  VI)  Feuerbach  psychólogiai  kinszeritési 
theoriája  valójában  csak  az  elijesztés  rendszerére  vagyon  épi tve,  's  csu
pán  ej  a*  magyarázat  hozzá  ragasztva,  hogy  a'  büntetéssel  fenyegetés 
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altaljában  véve  jusképest i ,  mert  ez  filtal  senki  nem  tiltatik  el  valami
t ő l ,  a '  mihez  jusa  van ;  a'  fenyegetés  által,  pedig  a 'va lódi  végrehaj
tás  egyes  esetben  törvényessé  lesz,  mert  előre  tudá  a'  megbüntettetett , 
mit  kelljen  tet téért  várn ia ,  's  még  is  elköveté  azt  's  következőleg  maga 
szerzé  magának  a'  büntetés  baját.  Ezen  nézetre  az  ijesztési  theoria 
kifogásainak  legnagyobb  része  alkalmaztatható,  's  használáskor  tettbeli 
suppositumai  is  gyakran  nem  bizonyodnak  be.  VII)  A'  morális  javulás 
okfejét  törvénytudósok  ritkán  használták.  Azon  alapul  e z ,  hogy  a'  bün
tetés  magában  a'  vétkesben  nyomja  el  azon  törvényelleni  indító  okokat , 
mellyek  őt  a'  vétkes  tett  elkövetésére  ingerlettek.  Tagadhatatlan  igaz
s á g ,  hogy  a'  büntetés  a'  vétkes  erkölcsi  javulását  becsületérzésének 
elnyomatása,  más  vétkesekkel  való  öszve/.áratása  's  kereseti  ügyességé
nek  megseinmisitte.se  által  majdnem  lehetetlenné  teszi,  mint  nálunk  gyak
ran  megtörténik.  Hanem  ellenben  annyi  is  bizonyos,  hogy  az  emberek 
indulatja  's  erkölcsi  javítása  közvetetten  tárgya  nem  lehet  a'  törvénya
dásnak,  már  azért  s e m ,  mivel  a'  javulás  előmentét  külsőkép  egyáltalján 
nem  lehet  észre  venni.  De  lehet  az  embert  külsőkép  szoktatni  p.  o.  res
tet  munkára ,  a1  részegest  józanságra,  a'  kicsapongót  magatartóztatá
sára ;  's  Kjszakamerika  büntető  intézetei  valóban  erre  czéloznak.  Végre 
Vili.  a'  visszafizetés  theoriáját  Kant  olta  majdnem  minden  nérnet  philoso
phus  elfogadta,  hanem  törvénytudó  eddig  még csak  kevés  (Henke „Hand
biich des Criminalree/its",  Nchmid, nl,ehrbuth des Staatsrec/tts",  és 
mások).  Ez stzon  a lapul ,  hogy  a'  status  semmi  igazságtalanságot  nem 
szenvedhet  meg  kebelében;  hogy  minden  juselleni  cselekvésmódot  meg 
kell  semuiisitni  ,  pedig  ugy  semmisittetik  az  m e g ,  ha  a ' jusel leni  te t t 
elkövetőjére  alkalmaztatik;  's  ezen  nem  követtetik  el  igazságtalanság, 
ha  ugy  bánnak  vele,  mint  ő  másokkal  bánt.  Ez  a'  visszafizetés  nem  mate
riális  és  betű  szerént  értendő.  Nem  ugyan  azon  rosszból  á l l ,  mellyet  a' 
vétkes  máson  elkövetett ,  hanem  a'  sértésnek  valamelly  nemi  fogatját 
keresi  fel,  's  e'  szerént  forditja  a1  cselekvő  okfejét  ugyan  ő  ellene.  I t t 
egyszersmind  mértéke  is  van  a'  büntetésnek,  mellyet  a 'bün te tő  törvény 
semmi  egyéb  okfeje  nem  szolgáltat,  noha  ezen  mértéket  is  szükség  men
nyiségre  nézve  positiv  törvény  által  meghatározni.  — A '  büntető  törvény 
rendszereinek  előterjesztésével,  mellynek  Welker („Uber die teszten 
Griinde von Reeht, Slaatund Strafe";  1813)  jó  eriticai  ábrázolatját  adá, 
egyszersmind  a'  büntetőtörvényadásnak,  's  ezen  törvény  tudományos  fej
tegetésének  előmenetele  is  ki  vagyon  jegyezve.  A'  positiv  törvényadás 
elejétől  fogva  egy_  ágában  sem  volt  olly  munkás  mint  ebben.  A'  theori
ák  ezen  nagy  befolyása  még  a'  perlekedésre  is  kiterjeszkedett ,  valamint 
nem  is  megy  elő  a1  népek  pallérozódása  a'  nélkül,  hogy  annak  foganat
ja  'e  kivánatjai  büntető  törvényben  ne  kapnának  legelsőben  erőre.  A' 
büntető  törvény  tudományos  kidolgozása  Olaszországban  kezdődött,  de  a' 
10  század  közepéig  csekély  fontosságú  volt.  A'  büntető  törvényszékek  iszo
nyt!  visszaélései  Német és  Francziaországokban  adának  okot két  nagy  vál
toztatásra,  V.  Károly  1532ki  büntetető  törvényszéki  rendjére,  's  I.  Ferencz 
1539ki  büntető  rendjére.  Ezekkel  kezdődik  a'  büntető  törvény  tudomá
nyos  fejtegetése,  V.  Károly  büntető  törvénykezési  rendje  sok  hijányán 
segített  a'  törvénykezésnek,  de  a'  kor  szelleméhez  képest  még  mindég 
megtartatának  benne  a'  kemény  büntetések  és  kinzata'sok.  Carpzov  Be
nedek  (megholt  16G6),  kit  utóbb  kegyetlen  bírónak  híreszteltek  el , 
sokban  igyekezett  a1  törvényt  lágyitni  ,  's  ő  veté  alapját  egy  törvény
széki  szokásnak,  melly  a'  térvény  bettljétől  gyakran  eltávozott.  Ú g y n e 
vezett  praxis  előzé.  meg  a'  törvények  megváltoztatását ,  a'  mi  majdnem 
szükséges  volt,  mert  a'  későbbi  törvények  is  gyakran  csak  kemény  fenye
getódéssel  igyekeztek  foganatot  szülni  a'  nélkül ,  hogy  valódi  hasznai
tatások  valakinek  eszébe  jutott  volna.  Ennél  fogva &'  18  század  máso
dik  felének  büntetőtörvénytudósai,  Böhiner  J.  S.  Ferencz,  Koch,  Quis
t o r p ,  Meister,  Hőmmel,  Klein,  Kleinschordt,  majdnem  inkább  a'  praxi
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son  alapiták  nézetűiket,  m i n t a '  törvény  szaván,  's  a1 Jobbak  kSztUok  fő
képen  philossphiaí  fejtegetésen.  A'  dolgok  ezen  helyezetében  a°  törvény
adás  neminemüképen  munkátlan  maradhatott  's  a ' törvénytudókat  enged
heté  dolgozni.  Azonban  végre  még  is  felette  nagy  lett  a'  praxis  eltávo
zása  a'  törvénytől  ,  °s  egyszermind  a'  törvényszékek  okfejei  is  igen  bi
zonytalanokká  tétettek.  Érre  nézve  az  nj  büntetőtörvénytudók  's  kivált 
Feuerbach  méltán  sürgették  ismét  a'  törvények  használásá t ,  mi  által 
majdnem  minden  német  status  országló  széke  kinszerittetve  látá  magát  uj 
büntetőtörvénykönyvet  készíttetni.  S tübel ,  T i t tmann,  Erhard  ,  Globig 
és  mások  e'  részben  ugyan  azon  okfejeket  követék  ;  Martin  ezeknél  szo
rosabban  kívánja  a'  törvények  rendelését  megtar tani ,  ide  értvén  a'  ro
mai  törvényt  is,  mellynek  használása  elébb  a*  büntető  törvényben  sokkal 
szűkebb  korlátok  közé  volt  szorí tva,  mint  a'  privát  jusban.  A'  büntető 
törvény  ezen  ujabb  kidolgozóji  által  sok  helytelen  lágyító  ok  hárit
tatot t  el  i smét ,  mellyekkel  azelőtt  a'  törvény  keménységét  ki  szok
lák  játszani.  A'  mai  törvénytudók  ujabb  históriai  oskolája  a1  most 
divatban  lévő  büntető  törvénnyel  még  legkevesebbet  foglalatoskodott. 
Azon  pontok  közül ,  mellyekre  nézve  a'  büntető  törvény  tudománya 
ujabb  időkben  különböző  véleményeket  szü l t ,  következőknek  van 
legnagyobb  practicus  fontosságok.  1)  Van  e  j u s ,  szembetünőleg  tör
vényelleni  cselekedeteket  megbüntetni  ,  ha  ellenek  semmi  világos  po
aitiv  törvény  nincsen  hozva ?  Kik  a1  természeti  just  áltáljában  meg
esmérik ,  igennel  felelnek,  's  általányosan  büntetésre  méltó  cselekede
teket (delt'ctajiiris naturális')  tesznek  fel,  mellyeknek  a'  magokban  meg
engedetteket  ,  de  különös  törvények  által  büntetni  rendelteket (delivta 
juris posilivi)  teszik  ellenekbe.  Gyilkosságot,  lopást  ' s a t . ,  positiv 
törvén}'  nélkül  is  meg  kell  mindenütt  büntetni,  de  a1  tilos  kereskedést 
csak  ott  lehet ,  a1  hol  egyenesen  büntetés  van  reá  téve.  Mások,  kivált 
Feuerbach,  fenyegető  törvény  nélkül  nem  engednek  just  büntetésre.  2) 
Szoros  egybefüggésben  van  ezzel ,  a'  mennyire,  a'  statusnak  jusa  (vagy, 
a'  mi  szintannyi,  kötelessége)  van ,  a1  külföldön  elkövetett  vétkek  meg
hüntetése.  Ezt  a'  status  önkényére  bizni  nem  lehet,  's  szintolly  kevés
sé  engedhetni  meg,  hogy  a'külföldön  elkövetett  vétkek  egyikét  sem  vagy 
mindegj ikéfc  tartozzék  megbüntetni.  Itt  még  egy  nagy  véleményi  külön
bözés  forog  fen  az  i r án t ,  micsoda  törvények  szerént  kelljen  »'  külföl
dön  elkövetett  vétket  megítélni,  a'  honiak  vagy  a'  cselekedet  helyebeli
ek  szerént  e;  mind  a'  kettőnek  vannak  saját  nehézségei.  3)  Mennyit 
kelljen  a'  büntetőtörvényadásban  a'  környülmények  különbözéséhez  ké
pest  a'  bírák  belátására  bizni?  Az  ujabb  iránylat  arra •czéloz, hogy olly 
szorosan határoztassék meg törvények által minden, hogy a' biró az íte
letet minden esetben feltalálja a' törvény rendelésében, 's a' vétkeknek 
olly helyes és bizonyos büntetési lajstroma állittassék fel , hogy abból 
kiki áltláthassa ítéletét biró nélkül. Nagyon k é t e s , czélirányos legyen 
e áltáljában egy illy apróságokra terjedő büntetésszabás, kivált ha bi
zonyos mennyiségek, p. o. a' lopás summája, vagy a 'vétkes kora, a' 
büntetést emelik, vagy kisebbítik annyira, hogy egy fillérrel több vagy 
kevesebb több évi fenyitékházat huz maga u t án , 's a1 kor egy negyed
órája még azt is elválasztja, valljon a' vétkes csak politia által 's csekély 
fenyítékkel , legfeljebb 4 esztendei szabadságvesztéssel, vagy pedig ha
lállal büntettessék. 4) Egy a' legnehezebb pontok közül a' mások becsü
lete ellen elkövetett vétkezés helyes megítélése , melly a1 szabad sajtó 
és sajtóvétkekról való törvényadás egybeköttetésben áll. Mennyi sza
badság engedtessék itt az igazságnak, mennyi a' nyilvános rendnek 's 
illendőségnek ? — Azonban legfontosabb véleményi különbözések a1 bün
tetőtörvénykezési törvényadást illetik. A ' b ü n t e t ő törvény okfejeinek 
fenebbi előterjesztéséből kitetszik, hogy a1 büntető törvénykezés legel
sőben mindég privát vádon alapul (vádoló pe r , procetsus accusatorius], 
a ' h o l majdnem ugyan azon okfejek tartatnak m e g , a' polgári vádaknál. 

/ 
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Idővel  nyilvános  vádoló  perré  változik  a z ,  melly  perben  a'  status*  a1 

koronaügyvéd  által  előterjeszti  a 'próbákat  's  büntetést  Javai,  a',biró  pe
dig  részrehajlatlanul  áll  középen.  Ezen  okfőn  alapul  az  Angolok  büntető 
pere  's  a'  Francziáké  a'  revolutlo  olta.  Öszvefér  vel«  a'  törvénykezés 
azon  formája,  melly  nyilvánosság  's  eloszavuság  név  alatt  ujabb  időkben 
olly  sok  kedvelőre  talált.  Ezen  perlekedés  alapcharactere  abban  áll, 
hog}'  a'  vádoltatott  a'  bebizonyítás  ideje  alatt  csupán  szenvedőleg  viseli 
magát.  Nem  szükség  a'  vádra  nézve  magát  kinyilatkoztatnia;  hanem  el
várja;  hogy  az  bebizonyittassék.  Ennek  az  a'  következése,  hogy  az  Íté
letnek  hihetőségen  kell  alpit tatnia,  's  mivel  e ' részben  inkább  csak  em
heresmerettől  's  a'  józan  ész  helye*  Ítéletétől  függ  a1  dolog,  mint  mes
terséges  reguláktól ,  az  a'  vélemény,  hogy  biztosabb  a'  foganat ,  's  el
mellőztetik  a'  status  felső  tisztviselőjinek  befolyása  a'  zsoldos  bírákra, 
ha  az  itélethozás  népből  és  általa  választott  férjfiakra,  esküdtekre  liiza
tik.  Hanem  a'  vádló  per  ezen  szerkezeténél  is  ,  legalább  a1  legtöbb  ese
tekben,  ugyan  azon  nton  kell  előre  készitni  az  Ítéletet,  melly  Németor
szágban  °s  nálunk  is  főrésze,  sőt  egyetlen  egy  alapja  az  illyen  törvény
kezésnek.  Nálunk  ugyan  is  a 'bünte tő  per  főképen,  's  mondhatni,  majd
nem  egészen  ar ra  van  intézve,  hogy  a'  vádoltatott  maga  vallja  meg  tet
tét  's  ennek  környülményeit:  ez  vallató  per.  Itt  sem  vádolónak,  sem  nyí l ' 
vános  fejtegetésnek  nincs  h e l y e ,  hanem  maga  a'  b i 'ó  kérdezi  ki  a'  vá
d o l t a t ,  's  a'  környülmények  ügyes  öszveilletése  's  a'  vádolt  fél  lélek
esmeretének  felébresztése  által  igyekszik  őt  arra  b i rn i ,  hogy  az  igazsá
got  tökéletesen  megvallja.  A'  mi  i t t  a'  biró  főmunkája  ,  azt  Franczia
országban  a'  juge  instructeur  's  Angliában  a'  békebiró  cselekszi  mint 
politiatiszt,  's  közönségps  esetekben  ott  is  ez  a z ,  mi  a'  főtörvényke
zésnek  materialékat  nynjt  's  irányt  szab.  A1  hol  ezen  előre  készítő 
vizsgálat  semmi  bizonyos  foganatot  nem  szül,  ott  azután  a'  főtörvényke
zés  is  felette  ingadozó  's  bizonytalan  marad,  "s  világosan  megbizon3'itbat
n i ,  hogy  az  angol  és  franczia  törvénykezés  az  ártatlant  sokkal  nagyobb 
veszélynek  teszi  k i ,  a'  vétkessel  pedig  büntetését  könn3'ebben  kikerül
t e t i ,  mint  a'  német  törvénykezés  vallató  módja,  a'  mint  ezt  az  ujabb 
büntetőtörvénytudók,  S tübe l ,  Ti t tmann,  Martin  's  mások,  kifejtették, 
's  az  ujabb  törvényadásokat  rendbeszedték.  Van  azonban  ama'  tör
vénykezésmódnak  is  ,  melly  edd ig ,  mi  a1  franczia  perlekedést  ille
t i ,  legjobban  terjesztetett  elő  Fenerbachtól  («,BetracJitvngen iiber 
Öffentliclikeit und Windlichkeit"  1821—24,  2  köte t ) ,  sok  fés  nagy 
elsősége,  hol  a'  nyilvánosság  bizonyosan  első  h e l y t  foglal.  Itt  a' 
köz  ítélet  mindég  tiszta  's  nem  hozathatik  tévedésbe  nagyított  előterjesz
tés  á l ta l ,  a'  ml  kivált  politicai  vétkek  üldözésénél  felette  nagy  fontossá
gú  Ugyan  ezért  épen  illyen  esetekben  sokkal  nagyobb  a1  bizodalom  a' 
bírói  ítélet  indulatosságtól  mentségében,  's  ez  legnagyobb  oka ,  hogy 
az  Angolok,  Trial  by  Juryjokboz  ,  minden  tökéletlenségei  mellet  is ,  e
gész  indulatoskodásig  ragaszkodnak. Zs. fí. 

C R I S I S ,  az  orvosi  tudományban  (ezen  görög  szótól xgursii,  elha
tározni)  az  az  időpontja  a"  nyavalyának  ,  mellyben  ez  elválik,  az  a'  for
dnlatpont,  mellyból  vagy  gyógyulásba  vagy  rosszabbullételbe  megy  által. 
Legvilágosabban  lehet  a'  erisist  a'  hamarlefolyó  hidegleléses  nyavalyák 
regulaszeréntes  lefolyásában  's  erőtele  snbjectnmokban  l á tn i ,  kivált  ha 
a'  lefolyás  nem  zavartatik  meg  erős  és  czélellenes  szerekkel.  Fzér t 
találjuk  a'  bippocraticus  irományokban  olly  hiven  és  pontosan  leírva  a1 

erisiseket,  mert  a'  görög  orvosok  igen  gondosan  figyeltek  a'  természet
r e ,  nem  zavarták  azt  erős  orvosszerekkel  meg  operatiójiban,  's  magok 
azon  népek  még  erőtelibbek  vol tak,  mint  a'  mostaniak.  A'  crisis  erős 
és  szokatlan  megelőző  jelenetekkel  jelenti  közelgetését,  a'  nyavalya 
rosszabbra  láttatik  fordulni,  's  a'  belső  szélvész  a'  legmagasb  fokra  lát
tatik  emelkedni.  Ez  azonban  csak  az  igen  acnlns  hideglelésekben  's 
erőteli  betegeknél  történik  meg.  A'  crisis  vagy  h a s z n á l a t o s  vagy 
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g o n o s z  lehet ,  az  első  esetben  a'  crisis  végződésével  minden  sympto
mák  szűnnek,  rendszerént  valamelly  látható  kiürüléssel ,  izzadással, 
vizelet tel ,  székkel ,  genyetség  vagy  vérfolyással;  a'  másik  esetben 
a'  criticus  jelenetek  igen  erősek  vol tak,  vagy  a'  kiürülés  nemes  orgá
numok  kárával  történt  vagy  a'  természeti  erők  nem  elegendők  vala
melly  használatos  elválasztás  eszközlésére ,  a'  crisis  halálos  vagy  töké
letlen  l e s sz ,  vagy  lássa  elválasztásba {lysis')  megy  által  ,  vagy  pedig 
valamelly  más  nyavalyába (metaitaiW).  A'  hideglelés  regulaszeréntes 
befolyásánál  a1  crisis  bizonyos  napokon  áll  elő  :  c r i t i c u s  n a p o k . 
Ezek  magokhoz  a'  nyavalyákhoz  képest  különbözők.  A'  főnapok 
mindazáltal  mindég  a1  hetes  számokat  követik;  a'  hetedik,  tizennegye
d i k ,  huszonegyedik  napja  a'  nyavalyának  ,  valamivel  elébb  vagy  hát
rább  ,  a'  nyavalya  charactere  ,  a'  climaticus  befolyások  's  más  beha
tások  szerént,  mindég  criticus.  A'  rossz  kimenetel  azonban  rendszerént 
valamivel  előre,  a'  rossz  valamivel  há t ra  szokott  esni.  Innen  a1  félhetes 
—  vagy  négyes  szám  tökéletlen  erisiseket  vagy  criticus  előjeleket  hoz. 
Ha  a'  crisis  tökéletes  és  használatos,  akkor  a'  nyavalya  maga  azzal 
be  van  végezve,  a'  betegnek  könnyen  kell  magát  érzeni ,  's  a'  nya
valya  minden  symptomájinak  el  kell  enyészni. A. B, F. 

C R I T K R I U M  (czimer  vagy  különböztető  jegy}.  A'  valóság  eriteri
unia  az  ,  mellyen  a'  valót  megesmérjük.  Ez  abban  áll  ,  hogy  valami 
a'  gondolkozásnak  egyetemes  törvényeivel  és  az  eszi  életnek  legfelsé
gesb  kivánatival  megegyezzen.  (L.  DOGMATICUSOK  ÉS  SCEPTICUSOK.) 

C R I T I C A  (görög  szó),  valamelly  tárgynak  megítélése és  vizsgalatja, 
kivált  ha  nyomosán  ki  van  vive;  továbbá  bizonyos  tárgyak  megítélésének 
értése  vagy  mestersége  ;  végre  a'  tárgyak  megítélésének  tudománya  is, 
vagy  tudományos  előterjesztése  valamelly  tárgy  természetéből  vagy  meg
fogásából  származó  reguláknak,  mellyek  szerént  annak  valóságát  v agy 
czélirányosságát  meg  lehet  Ítélni.  Minden  ciitica  tehát  előre  feltesz  va
lamelly  t á rgya t ,  mint  adato t ta t ,  de  a'  mellett  mint  megítélés  's  megíté
lő  mesterség  egy  theoriát  i s ,  melly  által  valamelly  tá rgy  ideája  kifej
te t ik ;  mert  csupán  valamelly  tárgy  lényébe  való  tudományos  's  tiszta 
belátásból  s/.ármazhatik  a'  legtökéletesbb  megítélés.  Innen  tehát  p.  o.  a' 
mivészi  eritica  előre  felteszi  a'  miitudományt  vagy  aestheticát,  és  illy  theo
via  nélkül  a'  megbirálás  csak  töredékes  és  annál  fogva  bizonytalan  böl
cselkedés,  nem  eritica.  Azonban  a'  tulajdonkepi  eri t ica,  mint  a'  czél
irányosnak  megítélése,  csak  a'  szabad  és  önkényes  szüleményekre  ter
jedhet  ki.  Tárgyára  nézve  tehát  a'  eritica  szintolly  különbféle,  mint 
különbfélék  a'  szabad  munkásság  nemei;  különösen  pedig  kiterjed  az 
emberi  munkásság  legfelségesb  tá rgya i ra ,  a1  tudományra  és  mivész
ségre  szélesb  értelemben,  1)  Az  elsőbbre  való  viszonyban,  philoso
phiai  vagy  históriai  eritica.  Philosophiai  eritica  legszélesb  értelemben 
a1  tudományosan  kivitt  és  valamelly  tárgynak  csupán  ideáját  's  annak 
a'  megvalósításra  való  viszonyát  vizsgáló  eritica;  históriai  ellenben  az, 
melly  valamelly  tárgynak  vagy  mivnek  csupán  külsejét,  az  időre  's 
té r re  való  viszonyzatját  és  annak  abból  kifejlő  megértését  illeti.  így 
p.  o.  valamelly  antiknak  aestheticai  (philosophiai)  eriticája,  különbözik 
annak  technicai  's  antiquariusi  criticájától,  ámbár  ez  amazzal,  mint  alak 
's  tartalom  ,  szorosan  egybe  van  kötve,  sőt  egyik  a'  másik  nélkül  nem 
lehetséges.  Továbbá  a'  philosophiai  eritica  szorosb  értelemben  jelen
ti  a'  philosophiai  munkák  eri t icáját ,  melly  a1  logicai  's  materialis  igaz
ságok  főmegkivántatójira  intéződik.  Végre  Kant  és  az  ő  tanítványi  a' 
eriticának  egy  még  eddig  szokatlan  jelentést  adának  az  által  ,  hogy  azt 
a1  megesmérő  tehetségnek  megrostálására ,  vagy  annak  megvizsgálására 
fordí tot ták,  a1  mit  az  embernek  áltálján  fogva  megesmérni  lehetséges. 
Megkülönböztetik  még  a1  philosophiában  a'  eriticai  methodust  (eriticis
must)  a'  dogmaticai  és  scepticai  rendűitől  (methodus).  (Vö.  Pmr.o
aoi 'HU,  M E T H O D U S ,  KANT  PHII.OSOPHIÁJA).  A'  históriai  eritica  a '  kül
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ső  meglett  dolgok  valóságára  és  azoknak  tapasztalás  által  megesmérhe
tő  minemüségéfe  vitetik  ,  és  áll  bizonyos  (kivált  írásbeli)  tanutételek 
iga/.i  voltának  (authenticitasának)  megvisgálásában.  Ez  ismét  olly  kü
lönféle,  mint  a'  históriai  tudomány.  (L.  HISTÓRIA.)  Ide  tartozik  jele
sül  a'  történeti  vagy  históriai  eritica  tulajdonképi  értelemben,  melly  a' 
történetírók  bizonyos  előadásainak  valóságát  és  minemüségét  meghatá
rozot t ,  a'  történet  czéljából  lehozott ,  a'  históriai  bizonyosságnak  logi
cai  (az  alkalmaztatott  logicában  kifejtett)  criteriumaiból  és  rnegkiván
tatójiból  folyó  és  a'  históriai  kútfők  különbféle  nemeire  alkalmaztatott 
regulák  szerént  megrostálja.  Ez  egy  állató  részét  teszi  a'  históriai  mi
vészségnek,  a'  historicusnak  szélesb  körében  vagy  munkásságában. 
Szoros  öszveköttetésben  áll  vele  a'  philologiai  eritica  (1.  P H I L O M I G I A ) , 
az  Írásbeli  emlékek  vizsgalatja,  kivált  a'  hajdani  korbelieké,  melly  vagy 
az  egész  igazi  voltának  megvizsgálására  intéztetik  valamelly  megneve
zett  szerzőre  nézve  (ha  valljon  az  neki  helyesen  tulajdonitatik  e  vagy 
hamisan  ,  még  pedig  az  utóbbik  esetben  szántszándékkale  vagy  nem), 
vagy  az  egyes  részek  vizsgalatjára,  azaz,  az  egyes  helyek  igazi  voltára 
's  megvesztegetetlenségére,  és  ha  azok  szántszándékkal  vagy  tévedés
ből  inegvesztegeUettek,  azoknak  helyreállítására  's  megjobbitásokrí 
(p.  o.  hozzávetések  által  —  innen  conjecturalis  eriticának  neveztetik). 
Az  első  magasb,  az  utóbbi  alsóbb  eriticának  mondatik.  Ez  a'  eriti
ca  a'  vizsgálatkor  külső  környülményekből,  mondákból  (traditio)  ' sa t . 
vagy  belső  's  lenyes  viszonyzatokból,  a z a z ,  a"  munka  foglalatjából, 
szelleméből,  nyelvéből  és  styljéből  indul  ki,  öszveveti  ezt  az  ugy  mondott 
szerzőnek  esmeretes  nevével  's  characterével,  's  annál  fogva  határozza  meg, 
ha  valljon  annak  e,  vagy  mellyik  más  szerzőnek  's  mellyik  más  idő
kornak  kell  azt  tulajdonítani.  Elsőbb  esetben  külső,  az  utóbbiban  belső 
eriticának  neveztetik.  Ez  a'  philologiai  eritica,  melly  egybekötve  a'  tol
mácsolás  mesterségével  egyik  alkotó  részét  teszi  a'  fenébb  philolo
giának,  az  ujabb  időkben  kivált  a'  Németeknél  a'  tökélynek  igen  ma
gas  lépcsőjére  vitetett.  Igaz ,  hogy,  k ivá l t a '  belső  ciitica  vizsgalatjai, 
gyakran  a'  valószínűségnek  alig  észrevehető  utasításaihoz  vannak  köt
tetve;  de  mivel  minden  időkor,  minden  h e l y ,  minden  individuum  olly 
sok  sajátságokkal  b i r ,  tehát  a'  tapasztalás  mind  a'  mellett  is  megmu
tatja,  hogy  ha  ki  azokat  szükséges  el  n e m   fogód ottsággal,  elegendő 
éles  elmével,  kimerítő  dologesmerettel  és  állhatatos  szorgalommal  foly
tatja  ,  nagyobb  részént  a1  legfőbb  hihetőségü  elhatározásokat  teheti . 
Esmeretesek  nálunk  is  ama1  legfőbbjei  az  ujabb  német  philologusok
nak:  Wolf,  Hermann,  Heyne  'sat.  A'  mi  pedig  2)  a '  m ü e r i t i c a t 
illeti ,  a z ,  mint  fenébb  érintők,  a'  mivnek  belső,  ideális  vagy  aesthe
ticai  becsét  vizsgálja,  és  ennyiben  aestheticai  eriticának  neveztetik, 
vagy  a'  mivészségnek  avagy  valamelly  mesterségnek  csak  külső 
testi  és  mechanicai  készületét ,  a'  szerszámok  és  előállító  eszközök 
regulás  alkalmaztatását  ítéli  meg,  és  ekkor  technicai  vagy  technoló
giai  eriticának  neveztetik.  —  A'  nyomós  vagy  igazi  eriticus  ,  mübi
ró  ,  különbözik  a'  criticastertől,  vagy  álcrit icustól,  azaz ,  a t tó l ,  ki 
vagy  mindent  megitél  ,  vagy  a'  kinek  Ítélete  minden  valóságos  ók  és 
szükség  nélkül  v;Jó,  következésképen  vagy  csak  vélemény,  vagy  min
denkor  csak  gáncsolás ,  még  pedig  rendesen  rossz  indulatból,  i r igy
ségből  'sat.  származó,  vagy  pedig  önkényes,  conventionatis  törvénye
k e n ,  mellyek  itt  semmit  nem  végezhetnek,  vagy  végezetre  csak  apró
ságokon  's  ugy  látszó  hibákon  alapul.  Az  emberi  gyarlóság  's  ha
tárok  közé  szoritatás  érzése  és  annak  á l t lá tása ,  hogy  a'  főtökély 
csak  ideá l ,  arra  tanítja  a'  eri t icust ,  hogy  az  emberi  szülemények 
megítélése  körül  engedékeny  legyen  j  sőt  még  arra  is  ,  hogy  önön 
magáért  a'  birálgatásnak  az  életben  bizonyos  határt  vessen,  nehogy 
méltán  gyűlöletessé  legyen.  Az  utóbbi  okon  kívül  azonban,  melly  a' 
críticáral  visszaélésben  alapul ,  csak  a'  megitéltwek  azon  gyáva  önszere
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tete  lelheti  gyűlöletesnek  a'  criticáé,  melly  azon  foglalatosságban,  a' 
mell'yet  ű z ,  bár  melly  felséges  e's  fontos  legyen  is  a z ,  csak  önma
gát  látja  e's  a'  maga  személyes  kívánatit  igyekszik  kielégíteni,  vagy 
periig  a'  közönséges  rostálgatók  renyhesége,  kik  egyedül  csak  a1  ma
gok  érzésére  hagyják  's  bizzák  magokat ,  akar  gyakorlott  legyen  az, 
akar  gyakorlat lan,  akar  romlo t t ,  akar  nem.  Ezen  igen  kitűnő  rugóji 
az  emberi  gondolkozás  és  ítélés  módjának  az  igaz,  hogy  a'  er i 
ticának  's  eriticusnak  még  nevét  i s ,  valamint  a'  eritisálás  foglala
tosságát  is  gyanús  jelentésűre  tet ték:  de  bizonyos  a z ,  hogy  valaniig 
az  ember  értelmes,  eszközöket  és  czélokat  egy behasonlító  lény  lesz, 
mind  addig  a'  maga  mnnkáji  valóságos  és  humánus  birálatjának,  an
nyival  inkább  a'  lelkes  és  nyomós  eriticának  tagadhatatlan  becsét  meg 
fogja  esmérni ,  ő  azt  nagyobb  becsünek  fogja  tartani  ,  mint  a'  félszeg 
szüleményes  erőt  és  határok  közé  szorított  modort  (Manir)  ,  mellyen 
a1  eritica  az  idea  által  felülemelkedik.  Ezt  a'  becset  bebizonyítja  a' 
tapasztalás  és  történet  i s ,  melly  megmutatja  nekünk,  hányszor  meg
őrzötte  és  elvonta  a'  eritica  az  embereket  a'  tudománybeli  's  mivesz
ségbeli  eltévelyedésektől  és  veszedelmes  félrevezető  utaktól.  Csak  hogy 
a'  eriticus  soha  se  emelje  felül  magát  a'  gazdag  géniének  tulajdon
képi  teremtő  erején.  —  Nálunk  a'  eriticára  's  eriticai  esmeretek  te r 
jedésére  Szemere  nyita  utat  derék  folyó  irása  G.BIet  és  L i te ra tura" 
4  köt.  a'  két  utóbbi  „Muzár ion ' 1  czim  alatt.  Pest.  1826—9.)  által , 
mellyben  főmüphilosophunk  's  criticusnnk,  Kölcsey,  nagy  fénnyel  lépett 
fel.  A'  Bajza  által  kiadott  „Kriticai  lapok"  ( 1 .  Fiiz.  Pest .  1831.)  a' 
czélnak  teljességgel  meg  nem  felelnek. A. B. S. 

C l t l T I C Á J *  A.'  T I S Z T A  É S Z N B K ,  1.  K A N T. 
C R I T I C A  P H I I . O S O P H I A ,  1 .  K A N T  é s  P H I L  O S O P H I A . 
C R O K S U S ,  Lydia  utolsó  k i r á lya ,  Kr.  sz.  előtt  a 'Cik  században 

élt.  Bajnok  volt  's  országát  sok  tartománnyal  nagyobbította  KisAsiában. 
Gazdagsága,  mel lye t ,  ugy  mondják,  bányákból  's  Pactolus  folyó  arany 
homokjából  gyűjtöt t ,  többre  ment  mint  előtte  akarmelly  k i rá lyé ,  's  ez 
a1  kifejezés  ,,Croesus  gazdagsága''  utóbb  kimeríthetetlen  kincseket  jelen
tet t .  E1  javak  birtokára  kevé ly ,  kicsapongó  pompaszeretetet  űzött,  leg
boldogabbnak  tartá  magát  a'  halandók  közöt t ,  's  a'  rege  szerént  igen 
rossz  néven  ve t t e ,  hogy  Solon,  az  atticai  bölcs,  midőn  udvarába  jött, 
mind  eaen  roppant  kincsek  daczára  előtte  ezt  á l l í tot ta :  embert  halála 
előtt  nem  magasztalhatni  boldognak.  De  csak  hamar  niegesmeré  ez  állítás 
igazságát ;  mert  két  szeretett  fiját  erőszakos  halállal  veszté  el.  Cyrustól, 
ki  ellen  a'  Babyloniak  mellett  harczolt,  megveretett ,  Sardes  meghódított 
városában  elfogatott  's  máglyára  ítéltetett.  Most  eszébe  jutván  ama1 

szavak,  háromszor  kiál tá :  ,,Oh  Solon!1''  —  Cyrus ,  mi  után  e'  felkiáltás 
értelmét  megtudta  volna,  megilletnélek  á l ta la ,  megajándékozd  Croesnst 
életével ,  szabadságával ,  elvivé  kisérőkép  táborozásiba  's  igen  jól  bánt 
vele.  Halála  esztendeje  nem  t u d a t i t ;  még  Cambyses,  Cyrus  felváltója 
alatt  is  é l t ,  's  kivégeztetését,  melly  már  meg  volt  parancsolva,  néhány 
udvari  szolga  fortélya  által  kerülte  ki.  —  Noha  tagadják  némellyek  a' 
fenebbi  esetet  Solonnal,  mások  pedig  a'  máglyára  itéltetést  nem  említik, 
m é "  is  tanúságos  példája  m  irad  Croesus  a'  szerencse  változandóságának 
°s  a'  szerencse  javaiba  vetett  emberi  bizodalom  alaptalanságának. 

C R O K E R  (John  Wilson),  Londonban  az  admirlaság  első  titoknokja 
1809  olta,  parlamenti  szónok,  költő  's  munkás  részese  a1 „Qiiaterly re
•eiew'''  folyó  írásnak,  szül.  1781  Dublinban,  hol  apja  város  építő  mestere 
(surveyorgeneral)  volt,  tanula  ugyan  o t t ,  a'  törvényt  pedig  Londonban 
hallgatá  1800—2,  azután  szülő  városában  ügyvédkedett,  's  1807  képvise
lője  lón  az  irlandi  Downe  grófságnak  a'  parlamentben.  Ezen  idő  olta 
mindég  volt  ülése  ebben  az  országos  tanácsban.  A'  parlament  elejébe  ő 
terjeszt  mindent,  a'  mi  tiszti  kormányát  illeti,  's  beszedi  ügyessége  miatt 
felette  hasznos  segédjek  a'  ministereknek,  midőn  az  admiralság  igazga
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tása  ellen  panaszok  támasztatnak.  Tüzesen  's  beliatólag  beszelt,  vala
hányszor  e'  kérdést  fejtegette  az  alsó  ház  :  tanácsos  e  az  irlandi  Catholi
cusokat  a'  statushivatalokra  's  polgári  jusokra  nézve  a1  Protestánsokkal 
egyenlő  lábra  állítni?  mellyre  Broiighammal,  Burdettel  's  az  ege'sz  ellen
kezettel  együtt  mindég  igenezve  felelt.  Jelesül  esmeretes  mint  több 
prosaicus  Írások  's  költemények  szerzője,  noha  nevét  elhallgatá.  1803 j e 
lentek  meg  tőle  a ' t öbb  izbén  kinyomatott „Familiar epistles"  Joneshez 
az  irlandi  játékszínről ,  mellyekben  a'  dublini  színjátszókról  horatiusi 
gúnnyal  monda  meg  véleményét; „An inlercepted lelter from CAina"
czimü  (1805)  tréfás  gunyirásában  remekül  festegeti  Dublin  erkölcsét, 
szokását.  E'  munkácskája. A ikelch of t/ie tlate of Ireland, pasi and 
present''  (1807)  sokat  mond  kevés  szóval  's  becses  marad ,  mert  Croker 
esméri  hazáját. „Taíavera"  czimü  költeménye  ,  melly  több  ízben  nyo
matott  ú j ra ,  a'  legjobb  harezfestegetések  egyikének  tartat ik. 

C K O M F O R D ,  vagy  C r u m f o r d ,  Derbyshireben  Angliában,  a '  hol 
ARKWRIGHT  (1.  e.)  1774ben  legelébb  állitá  fel pamutfonó  műhelyét.  Ezen 
's  későbben  állított  fonó  műhelyei  által  C.  igen  tehetőssé  Jett.  Ezen  hely 
mustrája  szeréut  alapított  ama'  munkás  és  iparkodó  Brögelmann  a'  kézmi
vekben  szorgalmatoskodó  bergi  herc/.egségben  nem  messze  Düsseldorftól 
egy  nagy  pamutfonó  intézete t ,  mellyet  szinte  Cromfordnak  nevezett 
(most  a'  porosz  KleveBerg  tartomány  düsseldorfi  kerületében).  Tódor 
Károly  választó  fejedelemtől  25  esztendőre  nyert  kizáró  privilégiumot. 
Sok  próba  u tán ,  mellyekre  egész  vagyonját  reá  fordí to t ta ,  végre  az  an
gol  fonalhoz  igen  'hasonlót  állita  elő.  A'  viz  különbsége  és  a'  nedves 
levegő,  melly  a'fonalak  öszveszorulását  elősegíti,  ugy  szinte  a'  gőzerő
mivekhez  szükséges  tüzrevaló  jósága  's  olcsósága  miatt  az  angol  fonal 
tulajdonnemü  elsőbbséggel  bír.  Brögelmann  fabrikájában  mintegy  400 
ember  dolgoz,  's  a'  későbben  Helvetiában,  Szász  's  más  országokban 
nagy  számmal  állított  fonó  házak  inkább  ettől,  mint  az  angoloktól  vették 
eredeteket. A*"**s. 

C R O M W R T , r ,  (Olivér) ,  az  angol ,  skót  és  irlandi  köztársaság  pro
tectora,  egyike  a'  leghatalmasabb  daemoni  természeteknek,  mellyek  va
laha  revolutio  örvényéből  kiemelkedtenek  ;  mint  kormányfi,  mint  főve
zér ,  keze  egyikében  evangélium,  másikában  szablya,  éleszté  's  legjőzé 
a'  vallási  politicai  fanatismus  minden  elemeinek  felzúdulását,  azután  ra
vasz ,  merész  uralkodásvággyal  nagyot  vive  végbe ,  's  még  nagyobbat 
készi te;  ez  a'  férjfi,  kit  kortársai  bámultak,  káromlottak,  féltek, 
's  kit  csak  a'  maradék  méltánylott ,  most  előttünk  áll  a1  história  pit
varában  mint  oriásképe  az  emberi  erőnek,  melly  vétkekkel  párosodott 
nagy  tettek  által  az  okosság  győzedelmet  's  a'  hideg  csudálat  magasz
talását  vivá  k i ,  nem  a'  halhatatlanság  csillagkoszoruját.  Cronnvell 
Apr.  25.  1599  szül.  Huntingdonban,  származását  régi  nemes  nemzet
ségből  vévén,  melly  Richárd  Williams  á l t a l ,  ki  anyja  testvére  VIII. 
Henrik  statustitoknokja,  Cronnvell  Tamás  után,  Cronnvell  nevet  vőn  fel, 
's  William  ap  Yeran  által  a'  tizenegyedik  század  bárójiig  felment. 
Apja,  Cronnvell  Róber t ,  parlamenttag  lón,  mint  Huntingdon  mező
városának  birtokosa,  's  hogy  számos  famíliáját  el tarthassa,  egyszers
mind  nagy  serfőzést  állított  fel.  Olivér  keményen  's  szorgosan  nevel
tetek.  Képzelő  tehetségét  korán  foglalatoskodtatá  nagy jövendő  gyanitása. 
Gyermekkorában  egy  nagy  majom  kivevé  bölcsejéből  's  felment  vele, 
nagy  ijedelmére  a'  famíliának,  a'  ház  tetejére.  Utóbb  a7  kicsiny  vad 
vakmerőt  egy  pap  huzá  ki  a'  vizből.  A'  latán  oskolabeli  rendkívül 
kemény  bánás  elidegenité  az  ügyes  's  nagy  becsületvágyu  gyermeket 
minden  rendes  szorgalomtól;  egy  régi  vígjá tékban  ellenben  nagy  tűzzel 
játszá  Tactus  szerepét,  a'  ki  koronát  's  bibor  köpönyeget  talál.  Egy 
óriásasszony  álomforma  megjelenésére  is  emlékezek  Cronnvell  ifjúsága 
idejéből,  melly  asszony  ágya  elejébe  lépett  's  azt  monda  neki,  hogy  ő 
leend  a'  királyság  legnagyobb  embere.  17  éves  korától  fogva  buzgón 
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tanult  Cambridgeben,  de  egyszersmind  az  athleticus  gyakorlásokat  is 
egész  verekedésvágyig  lizte.  Egy  év  múlva  Londonba  küldetek  anyja 
által  egy  törvénytudományi  nevelő  intézetbe,  bol  azonban  ideje  leg
nagyobb  részét  korhely  társaságban  tiillé  el.  Ezt  a'  vad,  kicsapongó 
életet  apjáról  maradt  örökös  jószágán  is  folytatá,  a'  miéit  nagybíty
jaival  is  öszveveszett.  Mert  természetében  bizonyos  nyugtalanság  volt, 
melly  neki  erős  rázódásokat  szükséggé  teve.  Végre  volt  e re je ,  ifjú
sága  hibájiról  's  észtelenségiről  lemondani,  midőn  21  éves  korában  Kr
sébettel  ,  sir  James  Bourchier  leányával,  házasságra  lépet t ,  egy  asszon
n y a l ,  ki  mindég  feddhetetlenül  élt.  Indulatja  ezen  változását  bizonyos 
vallási  felekezettel  való  közelebbi  társalkodása  eszközlé  kiváltkép,  melly 
felekezet  utóbb  Puritanusok  vagy  Independensek  neve  a la t t , rémítő  poli
ticai  erőre  kapott.  Ezolta  egyszersmind  a'  legjobb  katonai  's  theolo
giai  munkákat  tanul ta ,  nagy  rendeltetésének  homályos  előérzetétől  ve
zéreltetve.  1625  mint  Huntingdon  mezővárosának  követe  lépett  fel  Ká
roly  király  első  parlamentjében.  Itt  bosszusággal  vévé  észre  a'  sta
tusigazgatásbeli  visszaéléseket;  's  a',  hirés  Hampden  és  St.  John ,  kik 
rokoni  valának,  az  ellenkezet  pártjára  hóditák.  Ezek  mind  a'  ketten 
gyülőlék  az  uralkodó  egyháza t ,  's  puritanus  gondolkodásmódjuk  Crom
wellre  is  á l tment ,  kinek  indulatja  már  korán  ha j lo t tá 1  rajoskodásva. 
Gyakran  véle  ugyan  is  magát  közel  a'  halálhoz,  's  illyenkor  rendkí
vüli  órákban  hivatá  magához  az  orvosokat,  kik  őt  lépkórságos  áloni
látónak  nevezek.  Nagy  észtehetségeit  senki  sem  gyanította  ;  ekkor  még 
csak  Hampden  éles  szeme  esmeré  meg  azokat.  Az  1028ki  parlament
ben  nagyon  kikelt  Cromwell  a' papismns  véleményes  prédikátorai  ellen,  de 
kevesen  hitték  előadását.  Azután  visszavonult  mezei  lakásába,  azon 
pénzt ,  mellyet  ifjabb  korában  játékon  nyert  ,  mint  kárho/.atost  vissza
a d á ,  's  1035  olta  Elyben  ,  hol  földekben  örökösödött ,  egészen  a1  me
zei  gazdaságra  adá  magát.  I t t  meggátlá  a'  mocsárok  kiszárítását  ,  mi 
által  olly  kedveltté  tévé  magát  a'  halászatot  Uző  földnép  előtt,  hogy  mo
csárok  urának  neveztetnék.  L'tóhb  annyival  buzgóbban  mozdította  elő 
ugyan  azoknak  törvényesen  rendelt  kiszárittatását.  Már  közelgetet  a' 
z iva ta r ,  melly  Anglia  nyugalmát  's  jóllétét  megrázandó  vala.  A'  ma
gában!  igazságos  's  jó  király  parlament  nélkül  akart  kormányozni; 
mindazáltal  még  az  önkény  —  mellyel  ő  adót  rendelt  ,  mit  a1  nép 
szerkezetképesti  módon  nehézség  nélkül  ajánlott  volna  meg  —,  sem 
gerjeszte  vala  lázadás t ,  ha  vallási  képzetek  's  felekezeti  gyűlölség  az 
indulatokat  lángra  nem  lobbantották  's  a'  népet  a'  politicai  küzdésbe 
magokkal  nem  rántották  volna.  A'  voltaképen  már  eltöröltetett  szerke
zet  baráti  ezen  kiütést  olly  kevéssé  gyaniták,  hogy  faniiliájikkal  együtt 
UjAngliiba  akarnának  kiköltözni;  közülük  Hampden,  P y m ,  Haslerigge, 
Cromwell  és  egyebek,  kik  utóbb  a'  revolutióban  olly  rettentőleg  leplek 
e l ő ,  már  hajóra  szál tak,  de  az  országló  szék  megtiltá  nekik  a'  kivándor
l á s t ,  attól  tartván  a'  király,  hogy  ők  az  angol  egyháztól  különben  is 
elidegenedett  gyarmatokat  makacs  szellemekkel  még  inkább  felbujtand
ják .  így  dolgozott  maga  Károly  a'  sors  kedvezése  ellen  !  C.  visszatért 
E lybe ,  a1  hol  kegyes  's  tiszteletre  méltó  életet  élt.  Akkor  a'  kegyes
kedő  hangján  irá  barátjának,  St.  Johnnak,  ,,bogy  ó  Istenéért  akar  mun
kálódni  's  tűrni ."  Gyűléseket  is  tartott  házánál  a'  felekezefeheliekkel, 
kik  előtt  maga  mondott  épületes  beszédeket  's  imádságokat.  Végre  kény
telen  volt  a'  király  a'  skót  viták  miatt  parlamentet  öszvehini.  itt 
Cromwell ,  kit  Cambridge  városa  választott,  és  egyebek  olly  világosan 
nyilatkoztaták  ki  elégedetlenségeket  az  ország  egyházi  's  polgári  szer
kezetével ,  hogy  a'  király  a1  parlamentet  felbontá;  hanem  hat  hónap 
múlva  ,  Nov.  1640,  ujat  kellett  egybehinia.  C.  ezen  —  ngy  nevezett  —
hosszú  parlamentben  (1640  Novembertől  fogva  1653ki  Áprilisig)  majd
nem  csupán  parasztos  öltözetével  jeleié  ki  magát  's  beszédjének  haragos 
ivuzgóságával,  melly  gyakran  gorombassággá  is  fajzott.  „ D e  ez  a'  buta ," 
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monda  Hampden  ,  , ,ki  olíy  ügyetlenül  beszé l ,  legnagyobb  ember  lesz 
Angliában  ,  ha  meghasonlás  következik  a7  k i rá l lyal ."  A'  parlamentnek 
király  elleni  panaszos  előterjésztésébfen,  melly  statusremonstratiónak 
neveztetek,  csekély  többséggel  rlient  keresztül ,  's  a'  polgári  háborút 
okozá ,  tetemes  részt  vőn  Cromwell.  Mert  Puritanus  volt  meggyőződés
b ő l ,  ' i  a '  né lkü l ,  hogy  már  akkor  a'  pártfejekhez  tartozott  volna,  me
rész  elszántsággal  tört  egyenesen  a'  czél  felé;  hanem  ravaszsága  utóbb 
a'  tekervényes  utakat  is  megtalálta.  A'  háború  kiütésekor  1042  kapi
tánnyá ,  azután  ezredessé  neveztetvén  ,  egy  lovascsapatot  toborzott 
szülő  földje  környékéit  próbált  Puritanusokból  ,  kik  h i tekér t ,  Istenek 
ügyében  mindeme  készek  voltak.  Már  az  a'  mód ,  a7  mint  a'  43  éves 
Cromwell  szellemét  beléjek  ön tö t t e ,  a'  mint  őket  fegyverben  gyakor
lo t tá ,  's  a'  legszigorúbb  's  egyszersmind  asceticns  fenyítékre  szoktatta, 
mutatá  éles  látását ,  mellyel  utóbb  három  királyságon  uralkodott.  Első 
fegyveres  tette  Cambridge  felszabadítása  volt  a'  megszálás  a ló l ,  hol  :a' 
hadi  költség  fedezésére  puritanusi  buzgósággal  foglala  el  Isten  nevé
ben  minden  ezüst  készületet  a'  parlament  számára ;  ezután  elszélesztő 
a'  király  követőjit  's  készületeiket  elvévé.  Nagyon  könnyebbité  ez 
által  a'  parlament  seregének  gyorsabb  a lkotásá t ,  azonközben  hogy  a' 
királyiét  megnehezítette.  E'  mellett  szorosan  vigyázott  a'  legpontosabb 
rendre ;  csak  az  uralkodó  egyházzal  bánt  puritanusi  vadsággal.  Ganish
boroughnak  ostrom  alól  felmentése  által  alapitá  fegyverének  hírét.  Ezol
ta  vetekedék  bátor  és  bajnokság,  hirtelen  elszántság  's  elmejelenlétben 
a'  leggyakorlottabb  harczolókkal  's  a'  legtapasztaltabb  fővezérekkel. 
Maiston    Moornál  Jul.  2.  1044  az  ő  alkotta  lovasság  határzá  el  a'  győ
zelmet  Fairfax  és  az  ő  vezérlése  alatt.  Most  politicai  befolyása  is 
nevekedék.  Pitritámis  és  republicanus  lévén,  ugy  gondolkodék  mint 
lreton  és  Hariipden;  hanem  merészebben  és  meghatározottabban  monda 
ki  véleményét;  minél  fogva  magától  fejévé  l in  a'  mindenre  elszánt 
pártnak:  Minden  valódi  és  látszató  őszintesége  mel le t t ,  már  most  kez
<lé  amaz  alattomos  szerepét  já t szani ,  mellyre  nézve  éles  esze  's  ember
es'trierete  csak  hamar  megesmeré  a'  legokosabb  módot.  Mint  Ilobbes 
megjegyzé,  szüntelen  a'  legerősebb  pártnak  szolgált  teljes  erejéből 
's  annyija  vivé  vele  a1  do lgo t ,  a'  mennyire  maga  a'  párt  akarta .  De 
midőn  egyszer  gróf  Manchestert  a1  parlament  előtt  gyávasággal  vádol
n á ,  azért  hogy  a'  néwburyi  ütközet  uta'n  (1043)  az  ellenség  üzőbevéte
lét  a'  lovasságnak  meg  nem  engedé ,  félvén,  hogyha  meg  találnának 
veretni ,  mint  lázadókkal  's  árulókkal  bánnának  vélek  mindnyájokkal; 
akkor  a'  gróf  nyilván  szemére  veté,  mint  iparkodik  az  ngy  nevezett  be
csületes  emberek  által  vezérlésére jutni  a 'seregnek,  melly  mind  a1  királynak 
mind  a1  parlamentnek  szabhatandanatörvényt.  Geiierallieutenant  Oroirtweíl 
szerencséjére  az  Indenendensek,  mint  pártja  neveztetek,  befolyása  meg 
tudá  gátolni  e'  dolog  vizsgálat  alá  vételét;  ezolta  mindazáltal  veszedel
mes  embernek  tárták  őt  az  ang^l  Presbyterianusok •, 's  fővezér  Éssex  á' 
Skótok  segítségével,  kik  őt, ,  mivel  megvetőleg  bánt  vélek,  gyűlölték^ 
kívánta  megbuktatni.  Ekkor  Cromwell  barátival  egyetértőleg  olly  tó
pest  tőn ,  melly  ámító  politicájának  remeke,vala.  Egy  böjti  napon  árról 
tartata  London  minden  prédikátorival  beszédet ,  hogy  á'  parlament  csak 
ugy  tisztulhat  ki  az  önhaszonkeresés  szennyéből,  ha  minden  tagjai  íete
szik  jövedelmes  polgári  7s  hadi  t isztségeiket,  '«  Istenre  bízzák,  a'  jó 
ngy  kivitelére,  ha  talán  arra  az  eddigiek  méltatlanok  valának,  más 
eszközöket  választani.  Erre  az  ugy  nevezett \.Selfdenying ordinance""^ 
terjesztetek  a'  parlament  elejébe,  's  a'  szefént  sir  Harry,  Vane ,  Crom
well  és  egyebek  beadák  elbocsáttatásokat;  mert  v a '  seregnek  szigoru
abb  feiíyitékre  's  mindenek  előtt  keresztényibb  vezérekre  van  szüksége." 
Á'  javálat  keresztül  ment;  Essex  elbocsát ta tot t ,  's  a'  buzgó,  de  aka
rat  Injával  lévő  sir  Thomas  Fairfax  tétetek  helyébe.  —  így  Cromwell 
1644  után  Vane  és  Fairfax  niegett  játszá  szerepét ,  a'  legkülönbözőbb' 
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characteru  V  pártu  embereket  egy  plánra  tudván  hóditni ,  mellyet  kü
lön  mindegyik  elveiéit  volna.  Minthogy  a'  becsületes,  de  együgyű 
Fairfax  vezéri  alkalmatlanságát  é r ez t e ,  megnyerte  kivételkép,  hogy 
Cromwell,  kiben  vezéri  belátás  gyors  cselekvő  erővel  egyesült ,  a'  fe
nebbi  végzet  ellen  alatta  ismét  hivatalba  t é t e t ek ,  's  neki  adatott  a1 

lovasság  vezérlése.  Most  Cromwell  alkotá  az  egész  sereget ,  mint  elébb 
annak  egyik  részét ;  's  ő  volt  a z ,  ki  épen  az  által  vivá  ki  a'  mindent 
elválasztó  győzedelmet.  Nasebynél  (Jun.  14.  1045),  hol  a'  király  minden 
gyalogságát 'a  ágyujit  elvesztette,  Cromwell  zsákmánya  lón  1.  Károly 
levelezése  a'  királynéval  ,  mellyből  a'  parlament  nyomtatásban  teve 
közzé  mind  azon  helyeket ,  mellyek  a'  királynak  és  királynének  ártan
dók  valának  a'  köz  véleményben.  Azon  győzedelem  's  Bristol  bevétele 
ntán  illy  mysticns  ahitatoskodó  hangon,  melly  gondolatit  elburkolá, 
ira  Cromwell  a'  parlamenthez:  , ,Hit  és  imádság  győztenek  ;  a'  bajnok 
férjiiak,  kik  együtt  harczoltak,  kérik  a1  parlamentet  's  mindeneket, 
kik  az  ég  áldásán  örvendeznek,  hogy  csak  az  l,:r  Istent  magasztalják, 
őket  pedig  felejtsék  e l . "  Ez  a'  szellem  a'  seregben,  melly  előtt  a'  tisz
tek  's  kivált  Cromwell  épületes  egyházi  beszédeket  tartottak,  egész  fana
tismusra  emeltetett ;  azonban  egyszersmind  a'  fenyíték  is  ugy  meg  erősít
te te t t  ,  hogy  esküvés  ,  részegség  ,  rablás  's  egyéb  kicsapongások  majd 
alig  történtek.  Ez  által  sikerült  generál  Cromwell  a'  királyi  p á r t ,  mel
lyet  fanaticus  elkeseredéssel  ü ldözöt t ,  utolsó  erőlködésének  teljes  meg
semmisítésében.  I.  Károly  végre  a'  skót  seregnél  kereset t  oltalmat.  De 
ez  hátralévő  zsoldjáért  eladá  királyát  (Maj.  5.1646)  a'  parlamentnek,  melly 
alkalommal  a'  biztosok  egyike  Cromwell  volt.  A'  hadi  párt  's  Függetlenek 
fejei  a'  nemzet  reménysége  ellen  mint  fogollyal,  ugy  bántak  Károllyal, 
's  ezek  a'  kegyeskedők  annyira  üzék  kegyetlenségeket,  hogy  a'  szeren
csétlen  fejdelmet  még  e'  vigasztalástó)  is  megl'oszták,  káplánjai  egyikét 
magánál  tarthatni.  Most  a1  parlament  birtokában  látá  magát  a'  legfőbb 
hatalomnak,  jutalmakat  osztagata,  's  Cromwell  marquis  Worcester  jószá
gaiból  húzandó  2500  font  sterling  esztendei  jövedelem  mellett  báróság
ra  emeltetek.  De  midőn  a1  parlament  a'  Függetlenek  vallási  politicai  szel . 
lemével  Cromwell  által  fanatisáltatott  hadi  sereget  elbocsátni  akarná ,  ez 
Cromwell  embereiből  's  a'  legvadabb  rajoskodókból  tiszti.tanácsot  állita 
fel  's  egy  gyűlést  káplárokból  's  őrmesterekből  ,  kik  agitátoroknak 
hivatának  ,  's  e'  daczos  kinyilatkoztatást  terjesztek  a1  parlament  elejébe, 
hogy  a'  fegyvert  le  nem  teszik,  mielőtt  a'  nemzet  szabadsága  meg  vol
na  erősitve.  Néhány  katona  olly  merészen  viselé  magát  ez  alkalommal, 
hogy  őket  a1  parlament  elfogatá,  mellyben  C.  nem  csak  gyámolitá  a'  bá
na t ,  hanem  panaszkodott  is  könnyező  szemekkel  a'  seregek  makacssága 
el len,  mellyek  még  az  ő  élete  után  is  bátorkodtak  ólálkodni.  Egyné
hány  tag  mindazáltal  megesmeré  benne  ama'  lépés  alattomos  szerzőjét  's 
ugyan  a/.ért  elfogatását  javalá :  de  C.  még  azon  napon  elment  a'  sereg
hez  ,  mint  az  alsó  házhoz  irá  ,  az  elámított seregeket  a'  rendre  ismét  vis
szatéritni  ;  egyszersmind  azt  is  kére,  hogy  Fairfax  's  más  tisztek  e'  rész
ben  segítségére  legyenek.  Egy  az  agitátorok  közül,  bizonyos  Soice, 
ugyan  azon  napon  (Jun.  3.  1647)  erőszakkal  ragadá  el  a'  királyt  Holmby
ból  's  a'  hadi  seregnek  adá  által.  Azonban  nem  hihető,  hogy  ez  C.  ren
delésére  történt  volna:  mert  ő  akkor  a'  királyt  méltóságába  visszaállitni 
szándékozott.  De  midőn  a'  sereg  fanaticus  indulatját  közelében  látná, 
bizonyos  Ion  e lő t te ,  hogy  élte  koczkáztatása  nélkül  nem  bátorkodhatik 
illyen  lépést  tenni.  'S  a1  fóvezérségben  is  csak  második  volt  ő,  a'  legna
gyobb  befolyású  emberek  segítségére  pedig ,  kik  mint  St.  John  és 
Vane  ravaszságban  ,  vagy  mint  Ludlow,  Haslerigge  és  egyebek  merész
ségben  mérkőztek  vele,  egyáltalján  nem  számolhatott ;  mert  ezek  mind
nyájan  buzgó  republicanusok  voltak  's  elhatározottak,  a1  királlyal  a1  ki
rályságot  is  eltörleni.  Ugy  lá tszik ,  Cromwell  saját  vejétől,  a1  jeles  e
szü  lretontól ,  is  félt  politicai  okfejei  miatt;  kénytelen  volt  tehát  a 'már 
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egyszer  felvett  szerepet  tovább  játszani,  's  hogy  magit  a1  sereg  kedvé
ben  megtarthassa,  érzelmeket ,  benne  többé  nem  lévőket,  mindegyre 
szinleni.  Személyesen  becsülé  a'  királyt  mint  becsületes  's  lélekesmere
tesembert ,  sőt  azt  állítják,  hogy  előmozdította  a'  király  megszökését 
Hamptoncoiii'tból  's  azt  kívánta,  hogy  az  az  országból  kiszökhessek;  a' 
királynak  gyermekeivel  történt  első  öszvejöveteléről  pedig  soha  sem  be
szélt  könnyezés  nélkül.  Cronnvell,  ki  a'  privát  életben  szelíd  's  nemes 
érzetii  volt ,  u tol jára ,  engedvén  a'  köinyülmények  hatalmának,  egészen 
az  ugy  nevezett  köz  jó  embereihez  zárkozék  's  ezek  gyűlésében  a'  j ö 
vendő  igazgatási  formáról  tartott  tanácskozás  közben  csak  gyengén  vé
delmezé  a'  monarchiát ,  mellyet  ama'  zeloták  gonosznak  's  véteknek  ne
veztek,  Istent  tekintvén  uroknak  's  királyoknak.  Most  kitamilá  Crom
well  embereinek  gondolkodásmódját  ,  's  azon  dnrva  könnyelműséggel, 
melly  characterének  főbélyege  vo l t ,  vete  véget  az  ülésnek,  Ludlow 
fejéhez  vánkost  vágván  's  azután  lesietvén  a'  grádicson,  hol  ő  utána  is 
szinte  az  hajittatott.  Következett  napon  ezt  monda  Ludlownak  ,  hogy 
a'  királyság  eltörlése  javalatját  ó  is  kívánatosnak  talál ja ,  csak  hogy  a' 
dolgot  kivihetetlennek  tartja.  Kevéssel  azután  egészen  kiesmeré  Crom
well  pártjának  hatalmát.  Mert  midőn  ót  főőrmester  Huntington  a'  lor
dok  házában  bevádolta,  hogy  lretonnal  együtt  bujtogatja  a'  hadsereget 
a'  parlament  ellen,  's  a'  király neve  alatt  hadi  igazgatásra  czéloz,  lenyomá 
a 'Függet lenek  befolyása  a 'Presbyter ianusokét ;  's  mivel  épen  a 'Wall is iak 
és  skót  lázadók  ellen  kellé  harczolni ,  nem  bátorkodának  az  elmellőzhe
tetlen  generált  vétkesnek  találni  vagy  letenni.  Erre  meghóditá  Wallist 
sebes  rohanással,  's  mivel  Fairfax  presbyterianus  kétkedésből  a'  Skótok 
elleni  fővezérséget  magáról  elháritá,  Cromwell  azt  annyival  örömöstebb 
ell'ogadá,  mivel  a'  skót  sereg  rossz  állapotját  nagyon  jól  esmeré 
's  a1  Skótokat  régolta  gyűlölé.  Megveré  a'  Skótokat  Prestonnál  sok
kal  csekélyebb  erővel;  mellyre  Edinburgban  mint  szabadító  fogadta
ték.  Most  a'  király  megitéltetésének  szomorú  játéka  következek  (1.  I. 
KARor.y,  feje  vétetett  Jan.  29.  1049),  mellyre  C.  lreton  tanársára  ha
tározá  el  magá t ,  's  mellynél  durva  könnyelműséggel  fogada  el  főszere
pe t ,  se.Ti  bátorságot  sem  erőt  nem  érezvén  magában  a'  vétek  meg
gátlására.  Érzéketlensége  annyira  ment,  hogy  nem  csak  a1  fővételt  né
zé  számára  különösen  kiékesitett  ablakból,  hanem  a' király  holt  testét  is 
megmutat tata  magának  a'  koporsóban.  Felállíttatott  a'  köztársaság,  's 
Cromwell,  hogy  bizonyságát  adja  köztársasági  erényének,  halálr;i  szavazott 
lord  Capel  ellen,  mert,  ugy  monda,  elébb  való  közjó  iránti  kötelessége, mint 
bará tsága ,  mellyet  a'  király  ezen  hiv  követője  iránt  érez.  Pedig  nem 
volt  kegyetlenség  Cromwell  természetében  !  Saját  helyezetének  okos  meg
fontolása  birá  vérontásra,  mert  sokkal  inkább  félt  régi  barátjai  a 'Levelié
lek  ,  egyenlítők  pár t já tó l ,  mint  a'  királyiakétól.  Végre  szerencstje  volt 
ama'  fanaticusokat  szigorú  rendszabásokkal  elnyomni,  mi  után  távol  lé
ténél  semmit  inkább  nem  kivánó  ellenségeinek  bámulatjára  irlandba  veze
té  a'  sereget.  Azt  aka rá ,  hegy  győzedelme  által  még  inkább  neveked
jék  népelőtti  kedvessége.  Droghedát  ostrommal  vévé  be.  (Septemberben 
1049)  's  mindent  levágata  benne.  ,.Ez  a1  keménység"  niondá,  „Isten  ke
gyelmével  sok  vérontást  fog  nekünk  megkímélni".  Legtöbb  városok  el
lenállás  nélkül  |nyiták  meg  kapujikat,  's  Cromwell ,  a'  nevétől  való  ret
tegésben  bizva,  noha  seregét  harcz  és  döghalál  nagyon  meggyengitette, 
vakmerő  bátorsággal  nyomult  elő  az  ország  belsejébe,  hol  mindenütt  fé
lelem,  gyávaság  's  árulásra  akadt.  Hat  hónap  alatt  egészen  e lva l ának 
nyomva  Irlandban  a'  királyság  követőji.  Most  Iretonnak  adá  által  a'  fő
vezérséget,  's  a1  parlament  akaratja  szerént  's  barátinak  unszoló  kérésé
re  Skotország  ellen,  hol  Stuart Kálroly,  utóbb  11.  Károly,  királynak meg
ismertetett ,  kezde  hasonló  pusztitó  hadat.  Elejénteazt  kívánta  Cromwell, 
hogy  a'  fővezérséget  Fairfax  vegye  á l ta l ;  de  ez  azt  el  nem  fogadá,  szé
gyennel  érezvén  semmivé  lételét.  Cromwell ,  mielőit  a'  táborba  menne, 
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Angolország  jövendő  statusrcforrojáról  mutatkozott  Lndlowwal.  „Azt 
akarja  az  ur  ,  hogy  népe  a'  szabadság  's  egyenlőség  okfejei  szerént  igaz
gattassak;  ezt  hirdeti  a'  110  zsol tár" .  Ezután  egy  óráig  magyarázgatá 
e1  zsoltárt  barátjának  's  ugy  reá  bizá  a'  lovasság  vezérlését.  —  Scotiába 
nyoiiiultakor  proclaniatiót  bocsáta  közre  %,Minden  szent  érzetiiekhez  's  az 
Isten  választottjai  hitének  sorsosihoz  Scotiában".  Hlyen  volt  az  akkori 
idők  íevolutionalis  katonai  stylusa!  Hanem  veszedelmes  volt  reá  nézve, 
hogy  a'  Skótokkal  elébb  megvetőleg  bánt.  Már  el  Volt  vágva  hátrálása  li. 
iH'ája,  ezenfelül  szűkölködött  eleség  nélkül  ,  's  igy  Dunbarnál  bizo
nyosan  meg  kellett  volna  magát  adni ,  ha  a'  Skótok  ütközetbe  nem  bo
csátkoznak.  Midőn  Cromwell  őket  előre  nyomulni  látná,  igy  kiálta  fel: 
„Kezembe  adá  őket  az  Ur!',  —  A'  dunbari  győzedelem  (Sept.  3.  1650) 
megszabaditá  a'  szerencsés  fővezért  ellenségeitől,  a'  Presbyterianusok
töí.  E r re  bement  Edinburgha.  Midőn  kevéssel  azután  egy  veszedelmes 
n3*aval^ából  felgyógyult,  alázatosabban  mint  valaha,  köszöné  meg  Crom
well  Anglia  statustanácsa  lordelőliüőjének  az  egészsége  iránt  kinyilatkozta
tott  ,,nieg  nem  érdemlett  részvétel t" .  „Mylord,  Kegyetek  szolgalatjának  én 
reám  valóban  nincs  szüksége;  én  szegény  teremtmény,  elszáradt  csontváz 
valék,  's  még  most  is  haszontalan  szolgája  vagyok  az  én  Uramnak.  Ha
lálomat  vár tam;  de  az  Ur  máskép  akarta.  Azonban  igazán  mondva,  My
lo rd ,  nem  kívánok  élni ,  ha  csak  olly  kegyelemben  nem  részesít  az  Ur, 
hogy  szivemet  kegyesebb  hivségben,  háládatosságban  's  a'  haza  iránt, 
mellynek  szolgálok,  nagyobb  használatban  's  buzgóságban  próbálja  meg.'
•— Károly azonközben uj erőt gyűjtött; de C. ügyes menetek (jnarche) 
által elvágá őt Sterlingnél gyámpontjaitól; hanem a'fejedelem C. vára
kozása ellenére Angliába nyomult , annyira hogy London is veszélyben 
forgott. Minden megtétetett C. seregének megerősítésére; e' pedig mint 
fővezér szintolly munkás volt, mint elszánt, míg a 'király táborában gyen
geség 's visszálkodás erőtlenité a' harczra kelendőket. Károly Worcester
nél Sept. 3. 1C51 tökéletesen megveretett. Ez a' győzedelem , mellyet 
C. Isten kegyelme koronájának nevezett, teljes hatalmat ad a a' közjó em
bereinek három királyság felett. Hanem Cromwellnek már most is fe
lette nagy befolyása volt a' nyilvános ügyek legfelsőbb igazgatásába. Ő 
eszkozlötte ki , hogy a' majdnem egészen félbeszakadt continentaüs vi
szonyok újra megállapittatának 's áltáljában véve a' kereskedés érdeké
nek alája vettetének. Az ő képzete szerént adaték ki a' navigatioacta, 
1051, melly Anglia tengeri hatalmát alapitá. Szintezen időben foga fel 
a' London városától honszabaditónak tiszteltetett fővezér e' gondolatot, 
hogy az uralkodást egészen magához ragadja. Mert megholt lreton, azon 
egyetlenegy ember, kitől mind eddig félt. Midőn néhány parLmenttag 
's a' legelébbkelő tisztek nj országlásformáról tanácskoznának vele, valami 
monarchiái forma hatalmat ajánlott felállítani; de mélyen hallgatott, mikor 
a' gylilelbén néhány tőrvénytudó a' gloucesteri ifjú herczeget javalná király
nak kikiáltatni. Azonközben a1 hosszú parlament, melly hatalmát meg akará 
tartani, egyié gyűlöletesebb lett a7 nép előtt, mert a'Hollandiakat háború
ra hivá k i , a' worcesteri foglyokat pedig részént tömlöozökben elveszni 
rngedé , részént a' gyarmatokba rabszolgákként eladatá. Még nagyobb 
benyomást okoza a' népre egy irtóztató égi háború Lőve nevű londoni pap 
kivégeztetése napján. Most félbeszakasztá Cromwell hallgatását. A' par
lament uralkodásvágya, istentelensége 's igazságtalansága ellen panasz
kodék barátjai e lő t t , "s buzdittatva ezeknek segítsége á l t a l , bátorkodék 
végre megtenni az elfiatárzó lépést 's a' parlamentet Apr. 20. 1653 szétü
zé ,,Isten dicsőségére" 300 katonával. Most mint lord  generál hadi 

.tanaVsnt híva öszve, mellyben végre a' tisztek, saját válaszfások szerént 
;v három királyságból 128 személyes parlamentet hivának egybe, melly 
parlament a' benne főszerepet játszott bőrkereskedő Barebone Gottlob
ról i'raise GodBareböne parlamentjének neveztetett. Cromwell ezt egy 
he.iztMdel nyítá meg, mellyben azt monda, hogy Isten kegyelméből el
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érkezett  a'  nap ,  mellyen  szentek  fognak  e*  földön  uralkodni  krádfeúi. 
15  hónap  ni  alva  más  esztendős  parlament  vala  az  elébbinek  helyébe  lé
pendő; 'de  Croinwell  már  5  hónap  mulya  reábira  amaz,  qiszáglásra  egé
szen  alkalmatlan  gyűlés t ,  a'  közjó  gondjának  az  ó  kezeibe  tételére.  A' 
tisztek  tanácsa  ekkor  (Dec.  12.  1053)  újra  birtokába  lépia'  legfőbb  ha
talomnak  's  kijelenté,  hogy  Cromwell  Olivér,  mint  lordprotectnr  egye
dül  viendi  az  ország  kormányát,  mindazáltal  25  személyből  álló  tanács 
segélyével.  Az  uj  protector  méltóságot  's  erőt  fejte  ki  viseletében.  6  és 
generál  Lambert  tüstént  egy  constitutiót  vagy  ugy  nevezeit  orsza'glási 
instrumentumot  készítettek,  melly  szerént  a'  haboru  és.  béke  juaáyai 
felruháztatott  protector  a'  parlamentet  három  esztendőnként  egyszerösz
vehini  tartozott  's  azt  5  hónap  előtt  szét  nem  oszlathatta  j  a'  parlamcnt
ajánlta  türvényjavalatok  ha  a'  protector  által  20  nap  alatt  njeg  nem  eró
sittetnének,  az  ó  helybenhagyása  nélkül  valamik  törvénnyé  leendők;  azoq
ban  ő  is  adha ta ,  titkos  tárnicsa  megegyezésével,  törvényeket,  iiiel
lyek  idő  közben  kötelező  erővel  birának.  Halála  után  tüstént  más 
protector  választassék  a'  tanács  ál tal ;  de  utána  egy  protector  s« 
vezérelhesse  a1  sereget.  Cromwell  azonoal  köte  hasznos  békét  Por
tugáliával  '8 " a '  status  erejét  a'  tengeri  hatalom  's  kereskedés  kir 
terjesztésére  forditá.  Franczia  és  Spanyolországol*,  keresve  keresek 
a'  szerencsés  bitorló  barátságát,  végtére  Mazarinnel  lépett  szövetségre,  hogy 
Anglia  gyarmati  hatalmát  felemelje.  Hogy  Scotiát  egészen  meghódítsa, 
parancsolá  generál  Monknak  ,  minden  ellenálló  helyet  kilábolni  's  őr
ségét  leapritní ,  a'  mit  Monk  olly  szigorúsággal  teljesite,  hogy  az  ijede
lemnek  legvakabb  engedelem  Ión  következese.  A'  nemesség  ret tegé,  a' 
bápi  rend  pedig  gyülölé  a'  protectort;  de  a'  n é p ,  mell}  iránt  igazságos, 
's  nyájasnak •mutatköeék, szerető ő t , mert kevesbbé nyomatott általa, 
mint eddig földes urai alatt. Még nagyobb szigorúsággal bánt a protector 
Irlanddal. Kegyelmezési actája valóban kétsé^beesési eszköz volt egy 
kétségbeesett rossz ellen. A' tüz , vas és pestis pusztította sziget fen. 
maradt lakosi halálos büntetéssel kinszerittettek a' connaughtí grófság 
egyik terméketlen vidékére költözni , melly közöttük felosztaték , a' szi
get egyéb részeinek birtokt sajátsága av hóditókra menvén által. Iliy 
nagy volt a' gyűlölség azon vérferdő mia t t , mellyet az Irlandiak a' Pro
testánsokon 1041 Octoherhen követtek e l ! Cromwell azonban itt Is, .valar 
mint Seotiában, igazságos igazgatást hoza be , melly a sziget állapot ját 
néhány embernvom után nagyon megjavítandó volt. Hanem a' mindenütt 
rettegett protector állapotja magában Angliában koránt sem volt Biztosít
va. Egy parlamenti tag nyilván kimondá , hogy neki elviselhetetlen a' 
nemzet szabadságait egyes ember tyrannsága megbuktatása után más által 
bilincseltetve lá tni , kinek jusa kardja hosszaségán kívül nem bir egyéb 
mértékkel, 's C. olly tetemes ellenállásra ta lá l t , hogy az első 5 hónap 
lefolyta után kénytelen volt a' parlamentet szétoszlatni. Különben a'
környülményekliez képest remekül vivé a' status igazgatását; Elegendő 
eleségtárakat t a r to t t ; a' hadsereg zsoldja egy hónappal előre mindég 
biztosítva volt ; a' status jövedelme, uj adó nélkül, szigorún \s gazdálkod
va használtatott. Bíráknak legbecsületesebb 's legfelvilágosodotiabb 
embereket nevezett k i , nem tekintvén korábbi politicai véleményeikre. 
Midőn elejébe terjesztetnék, hogy Halé, kit az első törvényszék főbirájává 
tön, a1 revolutio legnjiltabb ellenségeinek egyike volt legyen, igy feíe.le: 
, ,Tudom azt, de ő közönségesen tisztelt ember , 's benue választófalat 
akarok emelni bosszúvágyam 's ellenségim között!'' A' protector soha 
sem tett próbát az igazságszolgáltatás folyamatjába avatkozni. Vallási 
ügyekben a' türelem okfejét követé. Mindenki követheté lélekesmeretét. 
A' többiekben is örömest igazgatott volna Cromwell h'etj'es belátása sze
rént igazságpsan 's szelíden, szerette volna á1 turiom ínyokat 's mivészr 
ségeket előmozdítani 's balzsamot csepegtetni a1 nemzet sebejhjá : Te 
valamint tyranni keménységgel szerz.é meg a.1 hatalmat"; sjtialúgy kvó_\ u
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iBnittetett  a r r a ,  gyakran  akaratja  ellen  I s ,  vigyázni.  A'  Royalistáktól  "s 
Levcllerektől  egyiránt félvén,  meg  a'  hadsereg  tisztjeibe  sem  bizakod
hatok  ;  sőt  jne'g  a'  katonáknak  sem  hitt  's  testőrül  egy  ezered  Schwei
ziakat  vett  volna.szolgálatba,  ha  nem  aggodék  vala  magát  ez  által  gyű
löletessé  tenni  's  félelmét  elárulni.  A'  fanaticnsok  segítségével  zabolá
ban  tartá  a1  Royalistákat,  ezeket  pedig  ellensúlyul  használá  amazok  ellen; 
miért  a1  Royalisták  leöletése  iránt  a'  hadi  tanácsban  több  izbenjtett  java
latot  okosságból,  szintúgy  mint  utálatból,  szüntelen  elvété.  Annyi  azon
ban  még  is  rendeltetett  a1  Royalisták  ellen,  hogy  vagyonjok  egy  tized  ré
szét  a1  statusnak  engedni  tartozzanak  ,  magok  pedig  egyre  ellenségként 
tekintessenek,  's  ellenek  ne  a'  közönséges  törvényfolyam  használtassak. 
Az  emiitett  adó  beszedése,  a*  gyanúsok  megítélése  's  talán  a1  sereg 
egységének  felbontása  végett  12  cantonra  osztá  a1  protector  Angliát ,  's 
egy  majorgeneral  határtalan  hatalma  alá  veté  mindegyiket,  kinek  vég
zetét l l  csupán  a'  protectorhoz  lehetett  appellálni;  hanem  ezt  a'  gyűlöle
tes  hasakormányt  még  idején  eltörlötte.  A'  britus  tengeri  erőt  ellen
ben  felemelé.  B lake ,  a'  hires  hajósvezér,  °s  egyéb  tengeri  bajnokok 
nem  engedek  a'  győzedelmet  a'  hollandi  tengeri  erőnek  Ruyter,  Tromp 
és  mások  vezérlése  alatt.  A'  Hollanddal  kötött  békében  (Apr.  15.  1654.) 
megtartá  Anglia  lobogója  becsületét ,  a'  hajózási  acta  pedig  uj  emelke
dést  ada  az  angol  gyarmati  kereskedésnek.  A'  Spanyolországgal  1055— 
58  szerencsésen  viselt  had ,  mellyben  Jamaica  és  Diinkirchen  elfoglalta
t o t t ,  olly  engedékennyé  tévé az  uj  parlamentet,  mellyből  C.  választás  al
kalmával  szorgosan  kizárt  minden  republicanust,  hogy  az  őt  még  a'  ki
rályi  czimmel  is  megkínálná.  De  egyesek,  's  közöttük  Lambert ,  a ' s e 
reg  második  fővezére,  ki  C.  után  protector  lenni  reménylet t ,  's  a'  hadi 
tisztek  többsége  olly  világosan  nyilatkoztaták  ki  magokat  az  érintett 
végzet  ellen,  hogy  C.  félvén  Caesar  sorsára  j u t n i ,  az  ajánlást  el  nem 
fogadá.  Sógora,  Desborough  's  Fletwood,  veje,  is  ellenzék  azt  neki ; 
még  legidősbik  fija,  Richárd,  is  Royalista  volt  szivében.  E1  helyett  tehát 
a'  par i i  ment  (1657)  , ,alázatos  kérés  és  java lás"  ez  i  mii  actájában  fenségi 
czimet  ada  néki  's  just  felváltója  kinevezésére  ,  's  másodikben  ajándé
koztatá  mez  innepélyesen  szónokja  által  méltósága  jeleivel,  a'  hiborszinil 
bársony  köpönyeggel  ,  mint  igazság  és  kegyelem  jelképével,  's  a'  Bibliá
val ,  pálczával  és  pallossal.  Crnmwell  minden  felől  vévé  bizonyságát  a' 
legnagyobb  tiszteletnek;  de  a'  bámulat  tömjéné  nem  volt  képes  eszét 
ködbe  boritni ,  nyugton,  világosan  's  gonddal  telve  nézé  a'  dolgokat ,  a' 
mint  voltak.  Még  Shakspeare  sem  állított  elő  dramaticaibb  helyzetet, 
mint  a'  millyenben  C.  volt;  de  ez  abban  különbözött  a'  megrögzött  '« 
kétségbe  eső  Macbethtnf,  hogy  szelleme  szerencséjével  nőtt.  Felhagyott 
ez  okfejeivel,  mellyekből  kiindult,  mint  tarthatatlanokkal.  Az  okozott 
rossz  t  is  örömest  jóvá  tette  volna;  de  azon  férjftak,  kiket  eddig  eszköz 
gyanánt  használt ,  ellene  voltak,  's  a'  király  vérét  nem  lehetett  megen
gesztelni.  Hitvese,  kit  a1  szerencse  korántsem  biiszkite  e l ,  tanácslá 
neki:  tegye  vissza  a1  száműzött  királyt  bizonyos  feltételek  alatt  a'  k i 
rályi  s zék re ;  hanem  ő  mind  annak,  mind  másoknak,  kik  szintazt  ta
nácsiák,  ezt  adá  válaszul:  „S tuar t  Károly  soha  sem  bocsáthatja  meg 
nekem  apja  halálát ,  's  ha  ezt  tehet i ,  nem  méltó  a1  koronára."  Crom
w e l l ,  ^'  három  királyság  ura,  a'  leghatalmasabb  fejdelem  Európában,  a' 
legnagyobb  férjfi  olly  időszakban,  melly  nem  szükölködék  nagy  férjfiak 
né lkü l ,  's  méltóbb  mint  akar  ki  illy  magas  állásra,  ha  igaz  utón  emel
kedett  volna  fel ,  nagyon  szerencsétlen  volt  élte  utolsó  éveiben.  Szive 
kívánsága  szerént  szerkezetképestileg  's  szahadlelkiien  uralkodott  volna; 
de  önmegtartása  szigora  's  gyanús  cselekedetekre  kinszerité.  Minthogy 
bitorló  volt,  despota  lett.  Végre  parlament  nélkül  igazgatott ,  mert 
egy  sem  mtitatkozék  elég  hajlékonynak,  's  a'  kegyeskedők,  kiktől  haj
dan  magasztal tatot t ,  gyalázatos  tyrannak  nevezek.  Ezeknek  nszveeskü
yései  az  ő  élte  ellen  állandó  félelemben  tartották  őt.  Or  nélkül  soha 
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sem  ment  k i ;  senki  sem  tud t a ,  hova  szándékozott  kocsizni;  rendsnerént 
más  utón  te'rt  vissza;  öltözete  alatt  pánczélt  viselt  's  ritkán  hált  egy
más  után  két  éjjel  ugyan  azon  szobában.  Mint  Ludlow  elbeszéli,  aggo
dalmat  nyilutkoztata  ki  halálos  ágyán ,  hogy  emlékét  megmocskolándják 
's  hamvát  lábokkal  tiprandják.  Egy  fanaticus  prédikátortól  azt  kérdezé: 
valljon  igaz  e,  hogy  a 'választottak  többé  meg  nem  bukhatnak?  's  mi
dőn  az  igennel  felelne,  igy  válaszolt:  „Ugy  meg  vagyok  szabadítva; 
inert  meg  vagyok  győződve,  hogy  egyszer  kegyelmi  állapotban  voltam." 
Azon  erős  s ze r ek ,  mellyek  neki  beadatának,  bizonyos  tébolyodottságot 
szülének  harmadnapos  láz  által  elgyengült  testében.  Orvosit  bizonyossá 
tévé,  a r r ó l ,  mit  a'  körüle  lévő  rajoskodók  hitettek  el  ve l e ,  hogy  ő  nem 
fog  meghalni,  mert  hatalmasabb  az  Isten  m i n t a '  te rmészet ,  neki  pedig 
megígérte  az  Isten  viszon  helyreállittatását.  Utolsó  szavai,  ugy  látszott, 
kö/.brnjáróéji,  ki  a'  népért  imádkozik!  Istenhez.  Cromwell  Sept.  3. 
1658,  59  éves  korában  holt  m e g ,  's  a'  westminsteri  apátságba  temette
tek.  Európa  legtöbb  udvarai ,  még  a'  versaillesi  i s ,  gyászba  öltöztek 
érte.  Ha  nagy  volt  C.  mint  fővezér,  mint  országló  még  sokkal  nagyobb 
volt.  Famíliájának  's  néhány  barátinak  körében  pompa  és  kevélység  nél
kül  egyszerüleg  's  megvonva  élt  mint  egy  privát  ember.  E'  mel
lett  józan  volt ,  mérsékleti ,  fáradhatatlan  munkásságú  's  foglalatosságai
ban  szigorú.  Külseje  sem  szeretetet  sem  bizodalmat  nem  gerjesztett. 
Sem  kellem  sem  nemesség  nem  volt  alakjában,  beszédje  's  szokásai  pal
lérozatlanok  voltak  's  közönségesek,  hangja  minden  kellem  nélkül ;  nyil
vános  beszédekben  erővel  's  tűzzel  tele  fejezé  ki  m a g á t ,  hanem  öszve
függetlenül  's  izlés  nélkül,  Birt  ellenben  rendkivüles  éles  látással  's  em
beresmerettel;  senki  sem  tudá  ugy  mint  ő  az  embereket  megnyerni  és  sa
ját  czéljaira  használni.  A'  legmerészebb  terveket  szintolly  gyorsan  ké
s'/.iié,  mint  kivivé  bátran  és  sebesen;  akadály  soha  nem  rettente  vissza, 
's  . egédeszkö/.ök  miatt  soha  nem  jött  zavarba.  Pénzein  ezen  jelmondása 
állott:  ,,7'a.t quaeritur bello."  Zárt  kebelü  .és  hideg  ,  de  tele  nagy  ter
vekkel  ,  békén  vára  be  a'  pillanat  kedvezését  's  tudá  ezt  használni.  A' 
legfinomabb  macchiavellismnst  's  a'  gyanakodás  okosságát  kegyesség  és 
erény  álarczával  köté  ősz ve;  hanem  mind  e'  mellett  szintolly  őszinte 
mint  türelmes  Calrinista  volt.  Politicája  gyakran  ellenkezvén  érzetével, 
majd  kegyetlennek,  majd  mérsékletinek  mutatkozik  ellenségei  iránt.  Má
sokkal  társalkodása  közben  gyakran  pajkos  's  közönséges  tréfákat  engede 
me j  magának,  mellyek  charactere  szigorúságával  's  keménységével  szint
olly  kevéssé  egyeztek  m e g ,  valamint  szólásának  galimathinsa  's  idom 
tal m  hangja  néhány  beszédjének  magas  értelmével  's  előadása  erejével, 
mellyel  nem  csupán  a'  tudatlan  's  fanaticus  katonacsapatokon,  hanem  a' 
parlament  gyűlésein  is  uralkodott.  Politicáját  önhaszonkeresés  's  okos
ság  vezérlé;  nagy  ága  igazságtalanságból  's  vétekből  származék;  a1  mi
ért  házának  hatalma  az  ő  halála  u t ín  elébbi  semmiségébe  visszadölt. 
Felváltőjának  legidősbik  fiját,  Richárdot,  nevezé k i ;  de  nagysága  eszköze, 
a'  sereg  's  a'  tisztek  fanaticus  vallási  republicanismusa,  Fletwood  vezér
lése  alatt  feldnlá  Cromwell  mivét.  A'  szeiid  's  privát  ember  minden 
erényével  diszeskedő  Richárdot  kinszeriték  a'  lázadásra  hajló  tisztek  a1 

parlament  feloldására,  ő  pedig  gyengesége  éreztéhen  kevés  nappal  azután 
(Apr.  22.  1059)  maga  leteké  protectori  méltóságát.  Tes tvé re ,  a'  bátor
sásrnt,  bajnokságot  's  szelidséget  magában  egyesítő  Henrik,  is  áltadá 
irlandi  helytartóságot  a'  hadi  seregnek,  minekutána  az  emiitett  ország
ban  a'  nyugalmat  1654  olta  szerencsésen  fentartotta  ,  á1  kereskedést  fel
emelte  's  igazságos  igazgatása  által  a'  nép  szeretetét  megnyerte  volna, 
's  Angliában  holt  meg  mint  privát  ember.  Richárd  igen  megvonva  élt, 
mert  jószágai  atyja  temetési  költségei  által  adósságba  keveredtek.  II.  Ká
roly  visszaállittatása  után  a'  continensen  tartózkodott ,  's  csak  1080  tért 
vissza  Angliába,  a'  hol  Clark  név  alatt  Chesnutban  a1  hertfordi  grófság
ban,  mint  egy  bölcs,  csendes  magányban  's  kevéstől  esmertetve  éldelé  a' 
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háziság  boldogságát 's  1712ben  86 éves  korában  holt  meg.  Apja  holt  teste 
II.  Károly  parancsára  I6Q1  felakasztatott  's  az  akasztófa  alá  temettetett. 
Cromwelí  életéről  1.  Clarendon  és  Hurtie  történeti  munfcájit,  Ludlow, 
Whitelocke  és  Noble  emlékirásait;  továbbá  Banks  és  Jeudy  Díjgour  (Pa
ris  1795)  írását  Cromwelí  e le térő l ,  és  V'illemaín  jeles  munkáját „Hi
stoire de Cromwelí"  (Paris  1819,  2  kö t . ) ;  ezeken  kivül  Cromwelí  leve
lei  's  statusiratai  gyűjteményét,  mellyet  Carde  Tamás  1730?s  Nikols 1743 
Londonban  adának  ki;  a1 „Meinoirs of thi> Protector  , Olivér Cromwelí, 
and of hit sons, Richárd and Henry'''  e/.en  família  egyik  ivadéka,  Crom
welí  Olivér,  adá  ki  Londonban  1820,  4  köt.  Ezek  eredeti  leveleket '» 
más  famíliái  irományokat  foglalnak  magokban. Zs. G. 

C S O M Ó S ,  1 .  J U P I T E R . 

C KON 0 8 , 1 . S A T U B N U S . 
C R O T C H  ( W i l ü a m ) ,  egy  nmsikai  csudagyermek,  szül.  Norvichban 

Jul.  5.  1775.  Atyja  ács  volt  's  idótöUéjbűl  egy  kis  orgonát  készített. 
Midőn  a'  háznak  egyik  baiátnéja  ezen  orgonán  egy  este  játszott  's 
mellé  énekel t ,  olly  nyugtalan  lett  a'  gyermek,  hogy  a1  szülék  élejéníe: 
annak  okát  meg  nem  foghatták,  de  végre  meglepve  vették  észre ,  mi 
elragadtatással  kapott  a'  gyermek  a'  billegtetőhöz.,  midőn  anyja  az  or
gona  mellett  hordpzá,  's  mar  más  nap,  hogy  atyja  az  orgonához  ülteté, 
több  hangsorokat  Öszvefüggőleg  játszott  olly  népdalokból,  mellye
ket  atyjától  5s  az  említet*  barátnétól  játszani  hallott.  Kz  idő  punt
tól  valahányszor  kedve  volt  ,  megengedek  n e k i ,  hogy  az  orgonán  játsz
hassék.  Mindég  több  több  darabot  tanult ,  néha  tulajdon  találmányai
ból  vegyitett  valamit  közbe ,  melly  mindenkor  kellemes  hangzású  volt, 
mivel  a'  kellemetlen  hangoktól  felette  irtózott.  A'  2.  éves  csndagyer
ineknek  gyakor  kellé  nyilvános  társaságokban  játszani.  1778.  Nov  anyja 
Cambridgebe,  Decemberben  pedig  Londonba  vivé,  hol  a1  szép  kékszemű 
gyerkőcze  köz  bámulást  gerjeszíe  orgonálásával.  1779  St.  Jamesben  az 
udvar  előtt  annál  több  tetszéssel  játszott  ,  mivel  gyermeki  valója  igen 
vonzó  vala.  Mit  egyszer  hal lot t ,  tüstént  eljátszotta,  gyakor  változta
tásokkal  is.  Egyébiránt  C.  csnpa  gyermek  vol t ,  néha  p;ijkos  és  vidor, 
néha  makranezos  és  áltáljában  gyenge  alkotású,  lizután  rendes  okta
tást  nyert  muzsikában,  Knyrett  tanítótól  Cambridgeben,  később  pedig 
egyik  pártfogója  segédeiméből  Oxfordban  a'  Sz.  Mariig  collegiumban. 
t t t  1,8  éves.  korában  orgonásnak  választatott,  's  mivészségében  bővebben 
kiképzés  magát  Ma'lchair' vezetése  a la t t ,  ki  rajzolásra  és  festésre  is  ta
nitá.  Majd  maga  oktatá  e'  mivészségben  a'  Sp'eqcer  grófnékat,  's  ugy 
mondják,  rajzolásra  szinte  annyi  elmetehetsé^gel  és  ízléssel  b í r t ,  mint 
líangmivészségre.  Oxfordban  docloná  és  professorrá  neveztetvén,  Lon
donba  j ö t t ,  a'  Royal  és  S u n y  insHtuiiókban  muzsikai  leczkékel  tar
tott  's  húsz  esztendei  ilt  mulatása  alatt  klavirt  tanított;  mivel  azonban 
nem  legelső  j á t szó ,  leginkább  oskolákban  tanít.  Jelenleg  Fulliamban
J,ondón  mellett ,  hivatal  nélkül  é l ,  n\agányosan  háznépével,  's  néhány 
esztendő  ólta  köz  helyen  nem  lépett  fel.  Különben  C.  sokféle  miveltségü 
ember ,  ki  még  égészi  vizsgálatokkal  is  örömest  foglalatoskodik,  a1  Bib
liát  eredeti  nyelven  olvassa,  de  szemérmes,  félénk  és  visszatartó.  Mu
zsikai  munkáji  hires  mesterek  több  hangzatu  szerzeményeinek  klaviira 
alkalmazásában  's  a'  különféle  muzsikai  Írásmódokra  nézve .^Specintens 
of vurions slyles of music."  (3  köt.  fol.)  czini  alatt  öszvekeresett  cha
racteristicus  darabok  gyűjteményében  áll.  Angliában,  a'  hozzá  értők 
előtt  csak  egyetien  egy  munkája gerjesztett  figyelmet,  t.  i.  a'. , ,Palestinec í 

oratórium.  Áltáljában  mindenünnen  az  tetszik  k i ,  bogy  Crotch  több 
muzsika  felfogó  tehetséggel  mint  teremtő  lélekkel  bír. 

C R O U R ,  skót  szó  i  melly  beszorulást  jelent  's  mellyel  legeló.szö> 
Unnw  él t ,  a'  lélekző  cső  éles  gyuladásínak  megjelelésére, '•»  azoltajmin
den  nemzetek  orvosai  közönségesen  élnek  ezen  nevezettel.  Kz  a'  nya
valya/különösen  a1  gyermekeket  lepi  meg  egész  1.2  esztendős  korokig  's 
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örömest  uralkodik  nedves  és  hideg  időben,  éjszakkeleti  szelek  fúrásánál, 
mellyeket  nyugoti  és  délnyugoti  szelek  előztek  meg  ,  különösen  az  alant 
fekvő  nedves  trijfekon,  te  gerpartokon,  folyó  vizeknél  's  több  eff.  Rend
szerént  ugy  kezdődik  mint  a1  közönséges  nátha,  jó  erős  hidegleléssel,  de 
csak  hamar  elárulja  rettenetes  természetét  a'  betegeknél  a'  lélekzéskpr 
előálló  's  mindég  nevekedő  szorongattatások  által  a'  nélkül,  hogy  maga 
a'  nyelés  f4jdálmat  okozna  vagy  akadályoztatnék.  A'  gyermekek  fáj
dalomról  panaszkodnak,  azonban  nyákok  előrészén,  a'  gége  főtáján  ,  a' 
lehelés  rövid  idő  alatt  annyira  akudályoztatik,  hogy  fuladás'  sympto
máji  állnak  elő.  A'  köhögés  rekedten,  hörögve,  a'  belelielés  süvöltve  hang
zik.  A'  gyermek  elálmosodik,  mikor  reá  jő  a'  köhögés,  a'  köhögés  min
dég  nehezebb,  rövidebb  és  hörgőbb  lesz,  's  végre  meghal,  néha  csak  az 
ö tödik ,  hetedik,  többnyire  pedig  már  a'  harmadik  vagy  negyedik  na
pon  ,  teljes  öntudattal  ,  sokszor  midőn  még  kevéssel  azelőtt  beszélt, 
ivot t ,  játszott  vagy  más  egyebet  tett  vala.  A'  nyavala  ülő  helye  tulaj
dpnképen  a'  gégefőben  's  lélekző  csőben  van  ,  's  néha  annak  a'  tüdők
ben  váló  elágazásait  követi,  ezen  részek  belső  taknyos  hártyájának  gyu
ladásaiban  á l l ,  mellynél  hirtelen  a'  vérnek  felesleg  való  's  a'  legnagyobb 
mértékben  alvékony  lymphaticus  folyósságától  's  a'  lélekző  csőben  takony 
izzad  k i ,  melly  által  ez  betöltetik  's  gyakran  takonyhártyával  vonatik 
be  ,  melly  a'  lélekző  psó  ágainak  eloszlásaiba  is  folytattatik.  Innen  sok
szor  a1  köhögés  által  hosszú,  néha  még  csőforma  takonydarabok  is 
vettetnek  ki.  A'  lélekző  cső  megtelvén  ekként  takonnyal,  az  atmosphae
rai  levegő  a1  tüdők  belsejébe  nem  hathat  's  a'  vérnek  a'  savanytárggyal 
ya|ó  élesztő  öszveköttetése  megakacláiyoztatik;  innen  van  a 'hir telen  neve
kedő  gyengeség  és  a'  betegnek  hamar halála  gyakran  igen  hirtelen  meg
fulás által.  Már  az  első  24 — 30  óra  alatt  szükséges,  hogy  a'  gyermek
nek  a'  nyavalyához  illő  szer  adassék  ,  különben,ritkán  lehet  reményleni 
megszabadítást. —  Ez  a'  nyavala  kétségkh ül  nem  uj,  hanem  csak  többszöri 
ügyelet,  szorosb  vizsgálat  alá  véletel t ' s  mis  nyavalyáktól  világosabban 
megkülönböztetett  az  ujabb  időkben.  Már  1749  látta  's  leírta  Chisi 
annak  egy epidémiáját  démonában.  A'  hatvanos  esztendők  elején  sok  ese
teit  közönségessé  tették  ezen  nyavalyának  a'  svéd  orvosok,  különösen 
Rosenstein.  Home  Scotiában  egy  értekezést  adott  ezen  nyavalyáról  }ki, 
melly  annak  természetére  's  létalapjára  sok  világot  hintett  el.  Michae
lis  egy  bő,  alapos  munkában  minden  esmeretest  öszvegyüjtött  arról 
(1778).  Lentin (jn'seit.en Beilriigen znr A. W,  1708  és  Hufeland  Jour
nalában)  legelőször  adott  bátorságos  útmutatást  ezen  nyavalyának  bizo
nyos  és  szerencsés gyógyítására.  "YV'ichmann  (1794)  szerzé  magának  azon 
érdemet,  hogy  ezt  a1  nyavalyát  másoktól,  különösen  pedig  a'  hozzá  leg
hasonlóbb  Millar  sziikmelyüségétől  szorosb  meghatározással  különböz
telé  meg.  Napóleon  császár  testvére  ftjának,  a'  hollandiai  prineznek,  ezen 
nyavalya  miatt  következett  halála  által  inditattván  12.000  frank  jutalmat 
tett  fel  1807  a'  legjobb  értekezésre  ezen  nyavalyáról.  Azon  83  iro
mány  közt,  mellyek  ezen  tárgyról  beküldettek,  a'  vizsgálatra  kinevezett 
tizenkét  tagú  kiküldöttség  Parisban  1811  kettőt  jelelt  ki  mint  legje
lesebbet,  mell veknek  szerzőjik  Jurine  és  Albern  voltak,  amaz  Genevá
bau  ,  ez  Bjenvíban  .  kik  közt  a1  jutalom  fel  is  osztatott. A. R. V. 

C R O Z A T  (Jósef  Anta l ,  marquis  du  Chátel) ,  mivészbarát  's  mi
vészetgyiijtő,  apjától,  ki  XIV.  Lajos  országlása  utolsó  éveiben  finan
cier  volt,  olly  tetemes  vagyont  kapóit  örökségbe,  hogy  tanácsnoki  hi
vatalát  a'  tonlusei  (hoí  Miliő,  szül.)  parlamentnél  királyi  olvasóival  fprae
leetorj  cserélhcté  vala  fel.  Egész  életét  mivészeti  kincsek  gyiijlésére 
szente l te ,  melly  ck  minden  mivésZ  előtt  nyiiva  á l l tak ,  ki  azokat  hasz
nálni  akarta.  A'  birtokában  volt  képek  (ezeknek  catalogusa  1755  jelent 
meg)  's  kézrajzolatok  mennyiségét  képzelhetni  a' .^Vabinel de  0/ '«z«/" 
hói  (Paris  1729,  fol .) ,  de  a1  meilynek  csak  egy  része  jelent  meg  egé* 
szén  140  rézmetszettel.'  Azután  még  40  rézmeíszeíet  ada  ki  textus  nél
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kt l l ,  mini  második felét  az  első  köpetnek,  noha  sokkal  több  rolt  készen, 
mellyek  utóbb  Mariette  (1792,  2  köt.  fol.)  és  Basán  által  bocsáttattak 
közre.  A'  kézrajzolatok  száma  meghaladta  a'  19,000et, 'a  többe  kerül
tek  neki  450,000  livrenél.  Azon  60  év  a l a t t ,  mig  gyűjtését  folytatta, 
egy  cabinet  sem  adatott  el Európában,  melly  résznyire  az  övébe  ne  ment 
volna  által.  Ennek  gazdagítása  végett  1714  maga  is  volt  Olaszország
ban  ,  Antwerpenből  pedig  évenként  megjelent  Parisban  Vermeulen  Cor
n é l ,  neki  mind  azt  áltadni,  mit  a1  NémetAlföldiek  kezeik  közül  kieresz
tettek.  Néhány  tetemes  gyűjteményt  ajándékban  kapott.  Szintolly  ne
vezetes  volt  régiség,  metszet  's  kivált  metszet t kőgyűj teménye.  Ez 
mintegy  1400  darabból  állt.  Ez  a'  kincs,  melly  most  Petersburgban  van, 
Mariette  Ieirása  által  hiresedett  el  akkor ,  midőn  herczeg  Orleans  birto
kába  került  (1742).  Crozat  halála  (1740)  után  testvérére,  marquis  du 
Chátelre,  száltak  g)'Ujteményei  végintézete  erejénél  fogva.  Mariette 
„Description sommuire des colleetions de M. Crozat, avec des reflexióm 
tar la maniére de dessiner des principaux maítres"  (Paris  1741)  czimil 
munkája  egyedül  ad  nekünk  e'  pompás  museumról  tudósítást. 

C  R u s•'» D A , portugáliai pénz, mellynek régi darabjai (400 ree ér
tékűek) arany pénzek, 's valamivel többet érnek 16 garasnál (ezek sze
rént megy a1 számlálás Portugáliában minden váltóleveli fizetés alkal
mával) , — az ujak pedig ezüstből valók (480 ree), 's mintegy 19 garas az 
értékek. 

C R u s c A (academia della), !. A C A D E M I A . 
C R v P T o, alattomos , titkos. E' szó ollyan személyekre használ

t a t i k , kiknek nyilvános okfejei titkos okfejeikkel ellenkezetben állanak. 
— C r y p to gr a p h i a , titkos irás mestersége. — C r y p t o g a m i a , 
alattomos házasság. — C r y p t o g a m i a i n a k neveztetik a ' füvésztudo
mányban némelly füveknek még eddig esmeretlen tenyészési módja. 

C S A B A , legnagyobb, legszebb ' s legnépesebb falu Magyarország
ban Békés várm. postahivatallal, 2063 ház. 's 22,143 lak. kik szorgal
matos gabona, bor 's kendertermesztők és sok marhát 's juhot tarta
nak. A' Protestánsok száma benne 18,613. Öt szentegyháza (két cath. 
két protestáns és egy nemegyesült görög) közt megjegyzést érdemel a' 
paduai Sz. Antalé. L — ú. 

C S A C S I N A , falu Zólyom vgyében, mellynek környékében "égy sa
vanyu viz forrás van. Ezek közt legjobb 's kedveltebb az, mellyet Jel
sovecznek neveznek , ' s melly a' falutól távolabb keletre olly r e j t e t t ' * 
nehéz utu helyen fekszik, hogy hozzá csak a' lakosok juthatnak. A' via 
igen t i s z t a , sok buborékokkal forr fel, 's ize igen kellemetes savanyu. 
Az atmosphaerai levegőnél öt gradussal hidegebb. Állató részei: kova
k ő , szén és kénsavanyu mészföld, szénsav, magnesia és széksó, vas
mész, kénsav, magnesia és széksó, sósav, széksó. A. Balogh Pál. 

C S Í K I , egy a ' legrégibb eredeti magyar nemzetségek közül. Béla 
király nevetlen irótisztje, és Turóczi Jánosnak Kéza Simon történetjegy 
/étéből meritett tudósítása Szabolcs vezértől, Elődnek, a' hét fő ma
gyarok egyikének, fi j ától, származtatják, a' ki a' Tisza mellett Szabolcs 
várát hányatta vala földből. De ennek halála után fijának, Csáknak, ne
véről neveztetett mind a' vár Csákvárnak, mind Szabolcs maradéka Csák 
nemzetségének. Sigmond királynak 1422 Debreczenben költ 's a' Csá
kiaknak adott levele azt nyilatkoztatja, hogy a' Csáki nemzetség már 
Sz. István királytól nyert vala némeliy jószágokat Pest vármegyében, de 
azokat maga Sz. István későbben vizszacserélte 's Bihar vármegyében 
Margitát adta helyettek. Ugyan Sigmond királynak 1401 költ adomány
levele által nyerték Csáki Miklós és György testvérek Keresztszeg (helye' 
sebben Körösszeg') és Adorján várait Bihar vármegyében, a' mellyekról 
írják magokat a1 Csákiak. Nevezetesebbek ezek közül : 1) C s á k i M á t é , 
Péter fija, feje ama' felekezetnek, a' melly III. András halála után Cseh 
Venczelt hitta meg a' királyi székre. Ezen király alatt nádorispányi 
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méltóságot  visele  Má té ;  egyszersmind  az  országbelieknek  Venczel  és  Ró
bert  Károly  közt  való  (habozása  's  az  ebből  támadott  háborgás  és  zűr
zavar  alatt  szerteszéllel  az  ország  felsőbb  részeiben  sok  jószágokat 
erőszakosan  elfoglala,  a'  mellyeknek  bírásában  a'  királytól  részszerént 
háládatosságból,  részszerént  tehetetlenségből  meghagyatott ,  sőt  meg
erősíttetett  ;  az  a'  vidék  pedig ,  a'  mellyen  legsűrűbben  fekvének  birto
kai ,  Matyiig  földjének  neveztetett  el  az ő  nevéről.  Trencsény  várát  is 
a1  vármegye  nagyobb  részével  neki  ajándékozta  Venczel;  a'  honnan  kö
zönségesen  Trencsényi  Máténak  szokott  ő  neveztetni.  Cseh  Venczel  le
mondása  után  Bavar  Ottó  alatt  a'  Bors  nemzetségebeli  Kopasz  lett 
ugyan  nádorispány:  Máté  mindazáltal  Ottónak  fogságbakeriilése  után  sem 
állott  Kopasszal  's  egyebekkel  együtt  Köbeit  Károly  részére ;  hanem 
ellen  nem  állván  ennek  a'  rendes  koronával  való  megkoronár.tatása,  1310, 
's  a'  pápa  követének,  Gentilis  sarkegyházi  papnak  (cardinalis),  átka,  nsy 
viselé  magát  azontúl,  mint  független  fejedelem;  Trencsényt  meg  erősité; 
tájékát  kertekkel  és  vizeresztésekkel  szépi té ;  Nyitrán,  a'  mellyet  annak 
püspökétől  erőszakosan  elvett  vala ,  pénzt  vere té ;  kénye  szerént  adót 
parancsola;  udvari  méltóságokat,  még  nádorispány  t  i s ,  ncveze.  Midőn 
pedig  Omodé  nádorispány  i s ,  addig  a'  Róbert  Károllyal  tartók  feje,  erő
szakos  foglalásai  's  az  országos  béke  megszegése  mia t t ,  a'  királytól  a1 

rendek  itélő  széke  elejébe  idéztetet t ,  de  Kassán,  a'  hová  1311  betört 
vala ,  a'  polgároktól  agyonveretett  volna;  nemzetsége  's  felekezete 
Trencsényi  Máté  oltalma  alá  adta  magá t ;  a'  ki  nem  csak  segitő  sereget 
küldött  Sáros  várába,  hanem  annak  h i r é re ,  hogy  a'  király  Sárogt  meg
s/.álotta,  egész  erejét  személyesen  vezérelte  a'  vár  felszabadítására,  Ht
jában  pedig  az  esztergami  érsek  jószágain  diilás  és  rablás  által  nagy  kárt 
tett.  Máté  közelítésének  hirére  a'  király  Sáros  alól  a'  Szepe'sségre  vonta 
magát,  a'  mellynek  nemessége  's  polgársága  fegyvert  fogott  mellette  's 
nagy  készséggel  követte  őt  Kassa  felé,  mellyet  a'  pártosok  az  alatt 
megszálottak  vala.  Abban  hagyta  erre  Máté  a'  megszálást  és  a1 Tarcza 
niegé  a'  rozgonyi  tetőkre  vonult.  A1  király  vele  általellenben  a1  Hernád 
völgyében  szálott  táborba,  's  ugy  tettetvén  magát,  mintha  félne,  le
csalta  ez  által  ellenségét  biztos  helyezetéből  a'  megtámadásra.  Mihelyt 
megtudta  a'  k i r á ly ,  hogy  lejött  Máté  a'  tetőkről ,  ellene  indult  táborá
ból,  és  a'  rozgonyi  hegyek  tövében  1312  Jun.  15  ütközetre  kelt a 'dolog. 
Sok  emberét  elvesztette  ugyan  a'  király  e'  makacs  viadalban;  de  végre 
győzedelmeskedett  a'  mellette  viaskodó  keresztviselő  lovagok  (Sz.  Jánoa 
vitéz  rendjéből)  és  a1  Szepesiek  megátalkodott  vitézsége.  Véget  vető 
mindazáltal  nem  vala  e'  diadalom:  mert  a'  következő  két  esztendőben  is 
folyt  még  a1  háború  Máté  ellen,  még  pedig  nem  igen  szerencsésen;  mint
hogy  Máté  annak  folytában  Komárom  és  Visegrád  várait  megvette,  sőt 
1315  Morvaországba  vezérelhette  hadjait  Luxemburgi  János  csehországi 
király  ellen,  annak  békételen  alattavalóji  mellett.  Távollétében  vissza
vették  ugyan  Róbert  Károly  hadjai  Komáromot  és  Visegrádot:  de  minek
utána  M á t é ,  tapasztalván,  hogy  János  király  erejével  nem  bír ,  egye
zésre  's  barátságra  lépett  volna  ve le ,  ismét  olly  állapotba  jöt t  dolga, 
hogy  ellenállhata  a'  magyarországi  király  hatalmának.  Csak  1318  tör
tént  magtalan  halála  nyugtatta  meg  Magyarországot  és  vetette  azt  egé
szen  alája  Róbert  Károlynak.  Addig  volt  hivei  a'  király  hűségére  tér
tek  ;  nevezetesen  Máté  nádorispánya,  Zaach  Felician,  Róbert  Károly 
udvari  embere  's  kedvelt  tanácsnok ja  lett.  —  2)  C s á k i  L á s z l ó ,  lévai 
várnagy  a1  15  évszáz  vége  felé,  a'  kiről  azt  tart ják,  hogy  ő  adott  alkal
matosságot  e'  magyar  köz  mondásra  „nem  Csáki  szalmája44  minthogy  az 
ő  szérűjéről  szabadon  vihette  el  akárki  a'  szalmát.  —  3)  C s á k i  M i k 
l ó s ,  csanádi  püspök  1500—1514,  a'  mikor  a'  paraszttámadásban  bor
zasztó  módon  vesztette  életét.  —  4)  C s á k i  M i h á l y ,  gyulafejérvári 
kanonok,  azután  ország  korlátnokja  's  kincstartója  11.  János  király  alatt. 
Elete  vége  felé  RIandrata  György  munkálódása  által  az  egységhivők  ér
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telmét  vette  be ;  mh.  1572.  —• 5) C s á k i I s t v á n , Brandenburgi Kata
l innak, Betlen Gábor erdélyi fejedelem második feleségének és özvegyé
nek, szeretője, a' kivel való őszveköttetés által a1 fejedelmi méltóságra 
igyekezék jutni Erdé lyben , de azt el nem érhette. Azután , a' Turzó 
nemzetség magvaszakadtával, a' íejedelemasszonytól kapott pénzen meg
vette Szepes várát 1630 és megörökösitette nemzetségét a' Szepességen. 
— 6) C s á k i L á s z l ó , 1640 .Szepes vármegyének első örökös főispánya 
a ' Csáki nemzetségből. — 7) C s á k i P e r e n c z , mh. 1670, felsőma
gyarországi főhadvezér I. Leopold alatt, I. Rákóczi Ferencz idejében, a' 
kivel való egyetértéssel vádoltaték. — 8) Említést érdemel még C s á k i 
K a t a ,,Mennyei igyekezet4 ' és „Mennyei ol talom" czimii két magyar 
imádságos és léleképitő könyvéér t , a' mallyek kiadattak Kolosváratt 
1767 és 88. 8. Fúiri l'ál. 

C S Á K T O R N Y A , mezőváros Szála várni. Zrínyi família régi várával, 
postahivatallal 's 1459 lak. Most a1 Festetits grófoké. Jó édes bort 
termeszt. L—ú. 

C S A T , * N, szúrós szőreiről esmeretes plánta, mellyek a' hozzáérés
kor a' bőrbe behatnak, eltördelnek és alá csipős nedvet ömlesztenek, 
melly nagy égést okoz. Sok csalánfajok vizeletüző erővel birnak, töb
bek egészséges takarmányul szolgálnak, mások fonalforma rostokat 
adnak , mellyeket, mint a' kendert, meg lehet fonni, 's igen tartósak. 
Innen a1 p a t y o l a t f o n a l i s , egy gyengéd, a' nagy csalán szárainak 
héjából font 's ennél fogva áltáljában finom egyenlő fonal. A' Wo
gulok a' Twoda folyónál ÍHJ érit étlen vásznat , hálókat és köteleket 
készitnek csalánból, 's ugyan azt teszik a' Buskitok, Samojedok és 
Tatárok is. , A. H.V. 

C s \ r , Ás. Ha valaki szántszándékkal gerjeszt másban hibás vagy 
helytelen véleményt, hogy azt valami határozásra b i i j a : ezen tette 
csalásnak neveztetik. Mivel a1 csalatott fél egyáltalján rendeltetésé
vel ellenkező bánásmódnak vettetett alája," 's a' csaló eszközévé ala
csonyittatott le : azért már ebből magából folyik , hogy minden csalás 
erkölcstelen. A' mennyiben a' csalás törvényes szempontból tekintve 
igazságra való jusnak megsértése , magában értődik , hogy tiszta jus
fogatok szerént általa a' csaló semmi just nem szerezhet , noha azt a1 

polgári törvények nem mindég képesek gátolni. Kgyébiránt a' csalás 
foganatjára nézve sok függ at tól : velős e vagy csak mellékes, 's mitlyen 
szándékkal követtetett el ?> A' velős csalás minden rajta épült tet tet 
semmivé, sikeretlenné tesz ; a' mellékes pedig a' rajta épültnek meg
erőtlenitésére ad just. Az ártani kívánó szándékkal tett csalás bün
tetést von maga u t á n , mellynek nincsen helye, ha a' csalárd ellen olly 
szándék be nem bizonyittathatik. 

C S A I . Ó K Ó Z {insula Cituoriun, ném. Schiitt), legnagyobb 's a' 
Duna ágai által képzett sziget Magyarországban. Posonytól Komáro
mig terjed. Hossza 13 , szélessége 3 , 4 ^ 5 mf. Földje igen termé
keny ; de gyakran elho.riltatik a' Duna árjaitól. Lakosaitól arany kert
nek neveztetik 's már hajdan olly nevezetes hely volt , hogy I. Mátyás 
király gyakran mulatott és pompás kerteket alkottatott rajta. Helye 
a7 vajkai széknek, melly az esztergami érsekséghez tartozik , különös 
törvényszéke 's nádorispánya van. Három vármegyéhez tartozik; nagyobb 
része Posony, legkisebbje Győr, a' többi Komárom vármegy. esik. h—ú. 

C S A N Á D , S Z . István király ellen zászlót emelt egy Goadlól szár
mazott ó hitil fejedelem, a' ki vagy ő alatta ütött vala be Bolgáror
szágból Magyarországra, 's elfoglalta vala énnek azt a' részét, a' melly 
a1 Tisza 's Erdély között a' Dunától fogva a,' Körösig terjed, vagy 
már azelőtt is a' magyar király alattavalója 'a a' nevezett vidék ine
gyeőije (marchio) vala, 's a' Maros vize éjszaki partján Maros (a' Ne
vetlennél Morisium) várában lakék; és a' ki a' Nevetlentől Othumnak 
kiásoktól Achthumnak^neveztstik. István király C s a n á d o t (a ' Nevet
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lennél  Simád)  küldötte  ellene,  a1  ki  Othumot  meggyőzte  's  megölte 
mintegy  103©,  jutalmul  pedig  ennek  özvegyét  és  várát  a'  hozzá  tarto
zó  megyével  együtt  nyerte  a'  királytól  ,  a'  ki  egyszersmind  azt  ren
d  l t e ,  liogy  emlékezetül  a1  győzedelmes  Csanád  nevét  viselje  azontúl 
a'  vár  és  a*  megye.  Ezen  Csanád  felől  ketté  válik  a'  történetkutatók 
vélekedése.  Az  egyik"  fél  Katonával  azt  ta r t ja ,  hogy  Csanád,  Othum 
hadvezére,  észre  vévén,  hogy  élete  után  leselkedik  a'  fejedelem,  ál tal
szökött  István  királyhoz  a'  kalocsai  táborba ,  's  tudósítást  adott  az  e l . 
lenség  állapotja  felől,  mellynél  fogva  szükségtelennek  tartotta  a'  király 
hogy  egész  erejét  ellene  fordítsa,  hanem  annak  csak  egy  részét  ren
delte  a'  pártos  ellen,  szabadságára  hagyván ,  hogy  vezért  válasszon 
magának.  A'  kiküldött  sereg  Csanádot  választot ta ,  a'  ki  meg  is  fe
lelt  a'  benne  vetett  bizodalomnak.  Cornides  ellenben,  és  vele  főképen 
Engel ,  Béla  király  nevetlen  irótisztje  szavaiban {História ducvm, cap. 
JV/.)  vetvén  meg  vélekedéseket,  azt  igyekeznek  megállapítani,  hogy 
Csanád  J.  István  királynak  Doboka  nevű  vejétől  való  unokája  vala ,  a' 
ki  mindazáltal  apjával  együtt  még  nagyapja  előtt  holt  meg  magta
lanul.  Ktnlitést  érdemel  itt  az  is ,  hogy  Mándi  István  ,  „Magyar  Sunád 
avagy  I.  Béla  királynak  nevetlen  Íródeákja",  c/.imii  fordításában  azt  ipar
kodik  hihetővé  t enn i ,  hogy  S u n á d  a'  magyar  királyok  irótisztjeinek 
tiszti  nevezetek  vala  IV.  Béláig. Fúbri Pút. 

C S A N Á D várni., a' Tiszán  tuli ker.  Határai  kel. Arad,  nyűg.  Csongrád, 
dél.  Temet  és  Torontá l ,  éjsz.  Békés  vármegyék.  Földje  té rség ,  mel
lyen  csak  itt  's  ott  emelkednek  fel  dombok.  Levegője,  némelly  helye
ket,  mellyeken  posványoktól  vesztegettetik  meg,  kivévén,  egészséges,  fő
képen  napkeleti  részében.  Termései:  sok  bnza,  jó  bor  (főképen  Ma
kónál)  ,  jó  dohány  és  gyümölcs  (5712.  holdat  elfoglaló  kertekben).  Szé
lesen  kiterjedő  és  jó  legelőjin  számos  és  szép  (híresek  nevezetesen  a1 

makói  különös  szépségű  ökrök)  szarvas  marhát  nevel.  Juhokat  is  tar
tanak  's  az  erdőkben  sok  sertést  hizlalnak  a'  lakosok.  Legnevezetesebb 
pedig  benne  a1  lótartás  és  nemesítés,  főképen  a1  mezőhegyesi  (1.  M R 
ZŐHKOVK•••) hires ménesben. Sok halát is méltó megemlíteni a' Ma
rosban és Tiszában, mellyek kiöntésekkel nagy mocsárokat 's posványo
kat csinálnak igen termékeny földjén. Ásványa nincs. Lakosai , kik 3 
mvárosban, 6 faluban, 48 pusztán és 29 ,3, lol, nsz. mf. l aknak , 's Ma
gyarok, ltáczok, Oláhok, Tótok és Sidók, száma 02,114. Főfoglalatos
ságok a' mezei gazdálkodás. Vallásokra nézve nagyobbára nem egye
sült Görögök; hanem vannak köztök Ca th , Evang. és Reform, is. A' 
vármegye 3 já rásra , n. m. makóira, nagylakira és battonyaira osz
tatik. }J—ti. 

C Í A N Í ' D (Magyar), püspöki mváros has. nevű várm. A' benne 
lévő püspökséget Sz. István király alkotta 1036. Re'gi neve Morisena 
volt. A mostanit Casnád vezértől kapta , kinek Sz. Istvántól ajándé
koztatott, a' pártos Othunion nyert győzedelinéért. Hajdan nevezetes 
város volt; többször tartatolt benne országgyűlés, 's Kun László te te
mei itt nyngosznak. Vára is vol t , de elpns/.nilt.  Ł — ú . 

C S A N Á D I  (Demeter ) ,  II.  János  király  t i toknokja,  urának  életét 
és  viselt  dolgait  megírta  magyar  versekben,  e'  deák  czim  a l a t t : „Hi
stória de vita, viorle, unirersaque fortunae aha llluslris l'rincipis av 
Domini Joamtis Secundi, Hegis Hungáriáé, Dalm/tliae, Croaiiue Dei 
fratia electi, per Hemelrium Tsanádium itt graliam tuae gcntis stú
diósé col/ecta JJebrecini,  1577.  4 . " Fúbri Ydl. 

C S A P A T ,  1 .  Ö Í T A C H K I I I N  T . 
C  s  A p  r,  o v  t  c s  (János ,  Jeszenovai),  magyarországi  hites  ügyvéd, 

Zólyom  vármegye  táblabírája,  gróf  Schönborn  középponti  igazgatási  ta
nácsosa,  's  az elsőszülöttséget illető magyarországi munkácsi e s s z . mik
lósi uradalmak igazgatója, a' bécsi cs. k. mezéi gazdasági társaság ren
des tagja 's a' haüai természetvizsgáló társaság tiszteletbeli tagja , szül. 
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September  21.  1780,  Hont  vármegyeiek  Fels í Pr íbe l l  nevll ,  magyar 
's  tót  helységében.  Végezvén  oskolai  's  törvénytanulását,  másfél  esz
tendeig  volt  törvénygyakorló  Beszterczebányán,  ottani  hites  ügyvéd 
Ruttkay  Gottliebnél.  1799  Decemberben  irnokjává,  1804  aljegyzőjévé, 
1808  pedig  táblaimújává  neveztetett  ki  Zólyom  vármegyének.  1805 
mintegy  két  hónapig  viselte  a'  tartományi  biztosság  h ivata lá t ,  's.  u
gyan  ezen  esztendőben  megkapta  az  ügyvédi  diplomát.  1808  Bécsbe 
m e n t ,  hogy  a'  magyar  kir.  udvari  cancellariánái  a'  dolgok  folyamát 
esmérni  tamilja.  Innét  a'  franczia  berohanás  által  1809  elűzetvén,  el
fogadá  Tótországba  Pakraczra  h iva tásá t ,  hol  őt  Putnik  Jósef  az  otta
ni  nemegyesilU  görög  püspök,  consistorialis    fiscussággal  's  püspöki 
titoknoksággal  kinálta  meg,  's  ott  maradt  1812 ig .  Azután  gróf  Schön
born  gazdasági  tanácsosa  's  a*  munkácsi  és  sz.  miklósi  elsőszülöttségi 
uradalmak  inspectora  lón  ,  végre  pedig  gróf  Schőnborn  igazgatási  ta
tanácsosa  és  a'  nevezett  elsőszülöttségi  magyar  uradalmak  igazgató
j a .  Ezolta  legtöbbnyire  Bécsben  lakik.  Mint  i r ó ,  a'  törvényes,  geo
graphicos ta t i s t ica i ,  ethnographicai  's  gazdasági  osztályokban  több, 
részént  tulajdon,  részént  pedig  idegen  munkákat  adott  k i ,  és  több  folyó
irásba  számos  (részént  Iniinoristicai)  darabokat  's  bírálatokat  szolgálta
tott .  Munkáji  ezek: „Enchiridion Lexici juris I. Regni Hungáriáé, 
autore Kubiuy, eiiil. II. emendata et aucta a Joanne Csaplovics,"  (Po
sony  1810); „Xuelens Plani Tabuiaris, sive synopticus decitionum cu
rialium exlraclus, ordine alpliabetico elaboratus a Joan. Csaplovics 
de Jeszenova"  (Posony.  1811,  8.); „Comitis Georgii condam Fekete de 
Galantha ele, Fersonalis praesentiae fíegiae in Judiciis loeumtenenlis, 
Vroblemata juridica, seu quaesliones in causis per excelsam Curiam 
Jieginm amin  1777 et seqq. revisis, pro et contra ventilatae, edidit 
J. Csaplocics  e / c . "  (Posony  1814,  8 . ) ; .,.J)ie Bienentueht in Doppel
stöcken, mit besonderer Kücksiclit auf die Magazin  und Korbbienen
sucht",  (Bécs  1814,  8;  második  megbővitett  kiadása  1815 ,  8 . ) ; „Sla
vonieh und zum Tfieil Kroalien  . ein Beylrag zur Vblkernnd Lander
kunde, theilt aut eigener Ansicht und Erfahrung  (1809  —  1812), 
theils aus spaterén zuverlássigen Miltheilungen der Insassen."  (2.  rész, 
Pesien  1816,  8 . ) ; „Topographitrhstatisches Archív des Kb'nigreichs 
Ungarn",  (2.  kö te t ,  Bécsben  Doll  Antalnál  1821  .  8.)  nagyobb  részént 
folyó  Írásokból  öszveszedve  's  tulajdon  hozzáadásaival  nagyobbítva  (1828, 
8.) „Ge?nMlde von Vngarnii  (Pes t ,  1829), nCroaten und IVenden in 
Ungarn'1  (Posony  1829), „Lhigarns Vorzeit und Gegenwart, verglie
c/ten mit jener des Ausl/rndes"  (Bécs  1830.)  'sat.  —  Sok  darabot  adott 
ezeken  kivül  az  austriai  literatúrai  évkönyvekbe,  az  austriai  császárság 
's  az  austriai  literatura  chrnnicája  hazafiúi  lapjaiba,  a'  hécsi  társalko
dási  lapokba  és  literatúrai  je len tőbe ,  gróf  Festetics  Albert  Pannoniá
j á b a ,  a'  tudományos  gyűjteménybe,  Pesten  az  I r isbe,  a'  posonyi  új
ságba  's  ennek  mulattató  lapjaiba,  a'  magyar  kurír  kedveskedőjébe  'sat. 

C  s Á  s  z k  a  (Imperátor  ,  Augustus)  ,  az  érdemnévvé  vált  Caesar
ból  származot t ,  no'ha  a*  romai  uradalom  utolsó  esztendejiben  csak  a' 
tulajdonképi  uralkodó  segédje  vagy  felváltója  viselte  ezen  nevet.  Nagy 
Károly  Romában  (800)  történt  koronáztatása  által  ezen  czim  nyngoti 
Európában  is  megnjit tatott ,  's  öszveköttetett  vele  a'  keresztyénség  kö
zönséges  főuraságára  való  számtartás.  A'  nyugoti  császári  czim  elejénte 
sokáig  tekintetett  egybekapcsoltatottnak  Roma  uradalmával;  a'  honnét 
ez  Jámbor  Lajos  (íjainak  osztályakor  a'  legöregebbikre,  Lo thá r r a ,  mint 
Olaszország  királyára,  eset t ,  azután  pedig  Kopasz  Károly  's  különbféle 
olasz  fejedelmek  által  visel te tet t ,  mig  I.  Ottó  (962)  a1  császári  koro
s á t  a'  német  királyi  méltósággal  örökre  egyesitette.  A'  császárság  a' 
kereszténység  legnagyobb  méltóságának  t a r t a t o t t ,  's  e'  végre  nem  csak 
tökéletes  függetlenség  a'  többi  statusoktól  tekintetett  szükségesnek  ,  ha
nem  főuraság  is  más  fejedelmeken,  üzen  függetlenség  miatt  már  korán 



CSASZARKORONÁZAS  CSATORNAK  431 

vettek  fel  császári  méltóságot  Castilia,  Francziaország  és  Anglia  ki
rályai.  Napkelet  császári  méltósága  Konstantinápoly  elfoglalása  által 
elenyészett  (1453);  a'  császárok  helyébe  lépett  török  uralkodók  nem 
kapták  meg  a'  császári  czimet  a'  diplomatiáiiak  tiszti  nyelvében.  Az 
orosz  császári  czimet  1.  Péter  (1721)  vette  fe l ,  hanem  csak  sokára  az
után  esmerte.tett  m e g ,  a1  németbirodalom  által  1747,  Francziaországtól 
1745,  Spanyolországtól  1759.  Midőn  Napóleon  1804  a'  császárság  kép
zetét  statusszövetségi  értelemben  's  egy  főstatnskormányzása  alatt 
újra  felfogta,  's  magát  Francziaország  császárának  nyilatkoztatta  ki, 
II.  Ferencit  német  császár  is  felvéve  minden  örökös  tartományaira  néz
ve  az  austriai  örökös  császári  méltóságot.  1806  elenyészett  az  1000  esz
tendős  német  császári  méltóság  a'  német  birodalom  statusszövetségével 
maga  11.  Ferencz  császár  lemondása  á l t a l ,  's  azon  várakozás ,  hogy  az 
1815  ismét  helyre  fogna  ál l í t ta tni ,  nem  teljesedett  be.  NagyBritannia 
ugy  tekintetik  ,  mint  császárság;  koronája  császárinak  neveztetik  ,  par
lamentje  magát  The  imperial  Parliament  of  Greatbritain  and  Irelandnak 
nevezi,  hanem  a ' cz ime t  nem  vette  fel  a'  k i rá ly ,  ámbár  arról  1804  szó 
volt.  lturbidenek  mexicoi  vagy  anahuaci  császársága  tünékeny  jelenet 
volt.  Valljon  meg  fog  e1  erősödni  Brasil ia,  a'  legujabbik  császárság, 
az  európai  miveltségü  hatalmak  közt  ?  az  még  kérdés.  Az  Európán 
kiviili  császári  czimek,  S i n a .  S i am,  Japán ,  Feez  ,és  Marokkó  császá
ráig  nem  számláltathatnak  ide.  Z*. 6. 

V  SÁ  s •/. \  R  K  <i  R  o  x  Á  z  Á  s.  A'  koronázások  áltáljában  véve  mindég 
ugy  tekintet tek,  mint  a'  leginnepélyesebb  's  pompásabb  's  az  ugyan 
akkor  leteendő  országlási  hit  miatt  egyszersmind  legfelségesebb  status
munkálatok  ;  a'  német  császárkoronázás  pedig  minden  egyebet  felülmúlt. 
Uralkodó  fejdelmek  's  királyok  jelenének  meg  annál  mint  szolgáló 
tisztviselők ;  's  a'  császár  megigéré  ,  hogy  igazságos  ,  népének  hasznos 
országló,  az  egyház  oltalmazó  j a ,  a'  birodalom  védője,  özvegyek  és 
árvák  gyámolója  leend,  's  midőn  az  egybe  sereglett  nép  e1  k é r d é s r e : 
„Akarjátok  e  magatokat  illy  országlónak  's  fejdelemnek  alája  vetni  's 
neki  engedelmeskedni '<"  hangos  igennel  (fiat ,  f ia t ,  fiat)  felelt  volna, 
csak  akkor  vitetek  végbe  a'  felkenés  's  koronázás,  mellynek  Göthe  olly 
élénk  rajzolatját  adja  élte  leírásában.  Hajdan  csak  a'  német  királlyá 
koronázás  történt  Frankfurtban  Németországban,  mellyre  Mailandban 
a'  lombardi  korona,  egy  —  Krisztus  keresztfája  vas  szegéből  kalapá
csolt  's  arannyal  körülvett  —  abroncs  feltétele  következet t ,  's  végre 
Romában  maga  a'  pápa  koronázá  meg  a'  császárt.  Hanem  I.  Maximi
lián  olta  mindég  Németországban  koronáztattak  a'  német  császárok. 

C s Á S Z A R V Á T , A S Z T Á S , 1 . N É M E T B l l l l D A L O M é s V Á 
L A S Z T Ó F K J K I ) K T . M K K. 

C S A T A ,  1 .  Ü T K Ö Z K T . 
C S A T Á R I  ( J á n o s ,  Sarkad  i),  szül.  1730  Debreczenben,  a '  hol  meg

vetvén  tudományos  miveltsége  talpköveit,  a 'hollandi  's  szászföldi  oktató 
intézetekben  nevelte 's  öregbítette  az t ;  azután  születése  helyén  a ' t anács 
beliek  rendjébe  felvétetett;  mii.  1782.  Halléban  dolgozott  és  kiadott  mun
kácskájánál  „Magyar  históriának  rövid  summája,  1749.  12 . "  sokkal  na
gyobb  figyelmet  érdemelnek  kéziratban  maradt  tudományos  dolgozásai, 
a'  mellyek  által  különösen  a'  honi  történet,  régiség,  pénz,  czimer  és 
földesméretet  igyekezék  világosítani,  's  a'  mellyek  örököseinél  talán 
még  megvannak.  Ketteje  ezeknek,  a1  pénz  és  czimertudomány,  ma
gyar  nyelven  vala  irva. Fábri Pál. 

C S A T O R N Á K ,  mesterséggel  csinált  folyók  a '  belső  kereskedés  elő
mozdítására.  A'  csatornák  ásására  fordított  tőkepénzek  kamatját  a' 
kereskedőktől  vétetni  szokott  vám  fizeti.  Az  angol  csatornákra  nézve 
Nemnich  ezt  mondja: . ,Az  a ' d i c s ő s é g ,  hogy  egy  legközhasznubb  felté
tel  ,  a z a z ,  csatornák  ásatása,  munkába  vé te te t t ,  a'  bridgewateri  ber
ezegett  illeti.  Ennek  ugyan  is  Manchestertől  hét  mf  re  igen  gazdag 
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kőszénbányáji  voltak,  mellyek  neki  a'  szárason  való  nehéz  szálitás  miatt 
semmi  hasznot  sem  hoztak.  Ő  tehát az  országlás  engedelmével  1758  Man
chestertől  kezdve  kőszénbányájáig  csatornát  ása to t t ,  nieily  nagy  munká
llak  ^végrehajtását  Angliának  legszebb  eszű  íiiechanicusára  bizta.  Brind
ley  mellőzött  nevelésű  eriiber  's  mesterségére  nézve  malomépitő  vult. 
Ez  a'  nevezetes  férjfiu,  a'  ki  sem  iini;  sem  olvasni  nem  tudot t ,  a1  leg
szövevényesebb  planumokat  és  kiszámolásokat  is  fel  tudta  vetni  toll  's  pa 
piros  nélkül,  és  a'legnehezebb  esetekre  nézve  legjobb  's  legbátorságosabb 
eszközöket  talált  fel.  Midőn  a'  csatorna  addig  készen  vol t ,  a'  hol  az 
lrwallon  nagyobb  hajókkal  is  lehet  evezni  ,  Brindley  egy  39  I.  magas 
vizvivésnél  fogva  folytatta  a'  csatorna  menetelét  a'  viz  szinén  felül, 
hogy  a'  hajók  elmehessenek  alatta.  Hasonlóképen  bámulást  érdemel 
Brindleyiíek  azon  remeke  i s ,  melly  szerént  csaknem  egy  inf ie  >iSzi  a' 
csatornát  egy  hegy  a l a t t a '  kőszénbányákig.  Alig  volt  a', csatorna  ké
szen  MorsleyMilltől  Manchesterig,  a'  herczeg  mást  is  ása to t t ,  melly 
29  mf.  hosszú  volt  's  a'  Liverpoollal  való  öszveköttetésre  szolgált. 
Brindleynek  az  a'  nagy  feltétele  volt ,  hogy  Londont,  Bristolt,  Liver
poolt  és  Hullt  csatornáknál  fogva  egyesítse  's  ezen  főkikötőkkel  ismét 
más  városokat  és  fabrikás  Helyeket  kössön  öszve  mellékcsatornáknál 
fogva.  Ítészszerént  el  is  érte  feltételének  végrehajtatását;  mert  1766 
elkezdette  a'  herczeg  a'  Great  T iunkot ,  melly  által  a'  Trent  és  Mersey 
vizeik,  kővetkezésképen  Liverpool  és  Hull ,  köttettek  öszve.  Ez  a'  csa
torna  99  ang.  mf.  hosszú  's  1777  leit  készen.  Mindjárt  a'  Great  "Erünk 
elkezdődésekor  Brindley  ezen  csatornából  egy  maiikat  kezdett  ásatni 
a'  Severn  vize  felé ,  melly  által  a'  Br i s to l ,  Hull  és  Liverpool  közt  való 
hajózás  szerencsésen  eléretett.  Ez  az  ága  a'  Great  Trunknak  46  ang. 
mf.  's  1772  készült  el.  Ugyan  ezen  észt.  bolt  meg  Brindley  ;  de  planu
ma  élt  's  az  után  több  fő  és  mellékcsatoi nák  ásattak.  1802ig  28!)6  >/» 
mf.  hosszú  csatornák  hasították  Angliát  különbféle  irányokban  ,  mellyek 
többe  kerültek  13  mii.  f.  sterlingnél.  Az  emiitett  számba  Angliának 
43  privát  csatornája,  mellyek  közé  tartoznak  a'  bridgewateri  's  más  niigy 
csatornák,  nem  foglaltatik  be.  A'  Grand  Junction  (nagy  öszvekötő) 
csatolna  csak  1805  Dec.  végeztetett  el.  Ez  Angliának  különbféle  ré
szeiben  lévő  főbb  csatornájit  's  a'  Themset,  Severnt ,  Merseyt  és  Tren
tet  köti  öszve.  Mas  nevezetes  csatorna  a'  CAI.KDOM  (  I.  e.).  Kevéssel 
ezelőtt  egy  gőzmachina  is  készíttetett  a'  hajók  húzására,  melly  leg
alább  a'  csatorna  nyűg.  felén  igen  hasznos  szolgálatot  teszen.  Anglia  áfán 
Francziaország  mutat  legnevezetesebb  csatornákat.  1)  A'  Canal  du  Midi 
(déli  csat.)  melly  elébb  languedoci  's  királyi  csatornának  is  nevez
tetett.  Ess  Andréossynak  planuma  szerént  ásatott  1666  —  81  ltiqnet 
által.  17 '/i  mii.  livr.  került  és  a1  földközi  tengernél  lévő  cettei  kikötő
től  Toulouseig  megyén,  hol  a'  Garonne  vizével  egyesül.  A'  hajók  raj
ta  11  nap  alatt  az  Óceánból  a'  földközi  tengerre,  eveznek.  45  frau.  mf. 
hosszú,  felül  6 0 ,  alól  32  1.  széles  és  legaláb  6  1.  mély.  A1  rajta  evező 
barkák  2000  mázsányi  teherrel  sem  süllyednek  el  5  lábnyira.  Partjai  men
tében  vontató  utak  vannak,  egyik  9,  másik  6  láb.  széles.  A1  csatorná
nak  62  zsilipé  van ;  85  toise  (franczia  láb)  hosszan  's  19  láb.  szélesen 
megyén  kérésziül  a'  maipasi  hegyen.  29  hid  viszi  keresztül  az  utast  raj
ta  az  országutakra.  Vizét  egy  nagy ,  St.  Fenolban  két  hegy  közt  36 
toisenyi  vastag  kőfallal  e lzár t ,  1200  tois.»  hosszu.  300  t.  széles  's  20  t. 
mély  víztartóból  veszi  ,  melly  ha  tele  van,  mintegy  1  mii.  cubiktoise 
vizet  foglal  magába.  Fentartása  észt.  300,000  frankba  kerül  's  tiszta 
jövedelme  is  annyi.  2)  A'  Canal  du  Centre,  vagy  charolaisi  csat.  XVI. 
Lajos  alatt  kezdődött,  1782's  1791  készült  él.  Eleje  Digoinnál  's  tor
kolatja  Chalonsnál  van ,  a'  hol  a'  Saoneba  ömlik.  81  zsilipé  van,  's 
az  ország  déli  tartományainak,  a'  Kbőnen,  Saonen,  Ln i ren ,  briarei 
csatornán  's  Seinen  a'  fővárossal  (Parissal)  való  kereskedéséle  való.  .  3) 
A'  st.  quentini  csat.,  mellyet  1724  kezdett  el  egy  társaság  's  csak  1809 
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lett  késx.  Ei  a'  Kömmel  egyesíti  a1  Scheldevel,  13  lieunyi  (franczia 
mf.)  hoss/.u,  le  Chatelet  városánál  kezdődik,  a'  Schelde  fonásától  nem 
messze,  24  lab.  széles ,  St.  Quentijitől  Tronquoyig  6  zsilipen  40  l á b  r a 
emelkedik  's  Macquincoiii ttól  Cambraiig  130  1ia  szál  le  18  zsilipén. 
Vize  a'  Schelde  forrásai  állal  nevekedik  's  ke't  helyen  vitetik  a'  föld  alatt 
keresztül ,  Tronqnoynál  700  's  Belücourtnál  2900  toisenyire.  Ezen  csa
torna  az  O i se ,  Seine  e's  briarei  csatorna  által  öszveköttetik  az  éjsz. 
tenger  's  a1  calaisi  tengerszoros  a'  földközi  tengerrel .  Az  ujabb  idők
ben  sokat  tettek  a'  Francziák  a/,  ország  részeinek  vizek  által  való  ösz
veköttetésére.  Hlyen  öszvekötő  vizi  utak  :  a'  jemappesi ,  sedani ,  bur> 
gundi,  arlesi,  beaiicairei,  carcassonnei  csatornák,  az  Ourcq  ,  sóaknák, 
puszták  csatornáéi,  az  elébbi  Bretagneben  lévő  csatornák  ,  az  lile  és  Han
ce  csat.,  a 1 B l a » e t ,  a 'Nantesből  Brestbe  vivő  csat.  's  Napóleon  csat. 
(most  Canal  de  Monsieurnak  neveztet ik) ,  mellyek  még  részszerént 
nincsenek  egészen  készen.  A'  franczia  országiásnak  a'  belső  öszveköt
tetésre  való  gondoskodása  a1  Bourbonok  alat t  sem  csökkent  meg  \s  a'  ka
marákban  1822  több  csatornák  ásatása  állapíttatott  meg,  mellyek  100 
mii.  frankra  tétettek  's  végrehajtatások,  bizonyos  szabadságok  mellett, 
különbféle  társaságokra  bízatott.  —  Holsteinban  a1  kel.  's  éjsz.  tenge
reket  a'  schleswigholsteini  Csat.  köti  öszve.  1777—84  építtetett  's 
2  '/„  mii.  teli.  került.  4  3/*  mf.  hoss/.u,  felül  100  1.  s/.éles,  10  1.  mély 
és  ti  zsilipé  van.  Prussia  csatornáji :  a'  bvombergi,  Finow  és  Frid
rik  Wilhelm  csat.  's  mások,  mellyek  a'  költségre  és  mesterségre  nézve 
az  emlitteitekkel  épen  nem  hasonlittathatnak  öszve.  Az  orosz  biroda
lomban  megjegyzést  érdemel  a1  Ladoga  csat.,  mellyet  Nagy  Péter  ása
tott  a'  Ladoga  tavánjvaló  veszedelemes  hajózás  elkerülésére.  Ez  Schlüs
selburgtól  UjI  adogáig  megyén  a 'Wolchow  vizébe;  15  német  mf.  hoszsn, 
17  1.  széles  és  32  zsilipé  van.  1732  készült  el.  Mivel  a1  Wolchow 
a'  Wolgával  egyesi t tetet t ,  tehát  ezen  csatornánál  fogva  a'  kel.  tenger 
a'  Caspiinnmal  ös/.vekÖttetésben  van.  Spanyolországban  az  aragoni  csá
szári  csatorna  ,  meliy  az  Ebroból  kapja  v izé t ,  legnevezetesebb.  A'  töb
bi  megjegyzést  érdemlő  csatornák,  p.  o.  a1  Trol lhaet ta ,  különösön  fog
nak  előadatni. L  — ú. 

C S E H  A T Y A F I  t  K .  Így  neveztetik  a 1  Keresztényeknek  egy 
felekezete  ,  melly  a'  tizenötödik  század  közepe  táján  a'  csehországi 
Hnssiták  ( 1 .  H O S S I T Á K )  maradványiból  támadott.  Megneheztelve'n 
a'  Calixtinusokra  (I.  CAÍ.IXTIM.SOK)  azért ,  hogy  ezek  a'  pápista  val
láshoz  közelebb  j á ru l t ak ,  nem  állottak  reá  azoknak  a'  basileai  egyhá
zi  gyűléssel  kötött  szerződéseié  vagy  az  ugy  nevezett  compactarákrá; 
's  1457től  fogva  egy  Hradacz  Mihály  nevű  papnak  vezérlése  szerént 
külön  gyülekezeteket  formáltak  's  magokat  egyéb  Hussitáktól  atya
fiak  vagy  atyafitársaság  neve  alatt  megkülönböztették •, de ellenfeleiktől 
gyakran Waldensiseknek, Picardoknak, 's rejtezkedésekért Veremlakók
nak is hivattak. Jóllehet a' Calixtinusok és Catholicusok által kemé
nyen nyomattak 's ok soha erőszakkal ellen nem állottak, még is hit
beli állhatatosságok 's tiszta erköltseik által ngy elterjedtek, hogy 1500
dikban már 200 gyülekezetet formáltak. Az Ur vacsorájában a' trans
snhslautiatiót vagy a1 kenyérnek és bornak Krisztus testévé és vérévé 
változását tagadták, 's Krisztusnak csak sacramentnmi vagy lelki ti t
kos jelenlétét hitték. Egyébiránt egész vallástételeket a1 sz. iráson 
fundálták, 's ngyan azért és még inkább a' gyülekezeteikben uralkodott 
jó rendért és fenyítékért a' 16dik századbeli Reformátorok előtt ked
vet találtak. A1 rendet vagy rendtartást a' legrégibb gyülekezetektől 
kölcsönözték, a1 nyilvános bűnösöket gyülekezeteikből k izá r ták , g\ iile
kezeteik tagjait kezdőkre, gyarapodókra és gyarapodottakra osztották, 
a' különböző nembelieket egymástól elválasztották 's mindnyájoknak 
erkölcseire különös tisztviselőkkel vigyáztattak , kik püspököknek, senio
rol.nak , consenioroknak, presbytereknek vagy prédikátoroknak, dia
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ronusoknak,  aediliseknek  és  acoluthtisoknak  hívottak.  —  Minthogy 
vallásbeli  törvényeikhez  tartván magokat,  semmi  hadi  szolgálatot  sem  akar
tak  t enn i ,  Ferdinánd  király  elszedte  templomaikat  's  1548ban  körül
belől  ezer  cseh  atyafiak  Lengyel  és  Prussusországba  kiköltöztek,  hol 
először  Marienverderben  telepedtek  meg.  Ezen  kiköltözteknek  az  1570
ben  Sendomirban  a'  lengyelországi  Lutheránusokkal  és  Reformátusok
kal  kötött  egyezés  's  még  inkább  a1  lengyel  rendeknek  1572ben  a' 
Dissidensekkel  lett  megbékülése  türelmet  szerzett  Lengyelországban; 
mindazáltal  ,  minthogy  svetiai  Sigmond  alatt  ismét  üldöztettek  ,  szo
rosabban  öszvekapcsolták  magokat  a'  Reformátusokkal ,  's  illyen  öszve
kapcsoltatásbau  még  most  is  vannak  maradványaik.  A'  Csehország
ban  és  Moraviaban  maradott  cseh  atyafiak  11.  Maximilián  alatt  ismét 
egy  kis  szabadságot  nyertek  's  főtanyájok  Fuluekben  volt  Moraviaban, 
honnét  moraviai  atyafiaknak  is  neveztettek.  Mindazáltal  a'  30  eszten
dős  háborúnak  a'  Protestánsokra  nézve  szerencsétlen  kimenetele  nekik 
is  végső  romlásokat  okozta ,  's  utolsó  püspökök  Conienius,  ki  a'  nevelés
re  nézve  magát  olly  érdemessé  tette,  kénytelen  volt  elfutni.  Ettől  fogva 
több  izben  költöztek  ki  számosan;  de  az  a'  kiköltözés  melly  1722ben 
történt,  legfontosabb  következést!  lett,  minthogy  Zinzendorfnak  alkalmat 
adott  az  ujabb  atyafiegyesület  vagy  atyafigyülekezet  fundálására. 
Jóllehet  a'  régi  cseh  és  moraviai  atyafiegyesületet  elenyészettnek  kell 
t a r t an i ,  még  is  ugy  lehet  őt  nézn i ,  mint  a'  keresztény  tudománynak 
és  isteni  félelemnek  a1  legmostohább  időkben  fentartóját  's  az  utóbb 
nagyon  elterjedett  atyafitársaságnak  anyját.  L. „Kranzens liriiiler
hislorien;ii  Schulze: „Von der Eutltehung and Einrivhíung dtr Kcaji
gelishen Hrúdergémeinde  (Gotha  1822). K. J. 

C S B H  és  u  A  J  (i  ii  erdő.  A'  Fichtel  hegytől  délfelé  a'  Duna  part
jaihoz ,  ott  a'  hol  az  llz  a'  Dunába  szakad  ,  egy  erdős  heg}'  húzódik  le 
cseh  erdő  névvel,  mellynek  legmagasabb  csúcsai  az  Arber  (4320  I.),  Ra
chel  's  mások,  és  a'  melly  Csehországot  elválasztja  Bajorországtól.  Ezen 
utolsónak  AlsóDuna  melléki  kerületében  a1  cseh  erdő  és  Duna  közt  be
zárva  lévő  's  háromszegletet  formáló  darab  föld  bajor  erdőnek  ,  az  aus
triai  és  morvái  oldalon  pedig  saari  hegynek  neveztetik.  Kietlen  hegyes 
tá jék,  mellyen  csak  zab  és  len  's  lejtőjén  ittamott  gyümölcs  terem.  Ba
romta r t á s ,  szövés  és  fonás,  famivek  készítése  'sat.  lakosainak  főfogla
latossága.  Sok  fája  igen  előmozdítja  az  üveghutákat  és  vashámorokat, 
mellyek  számosak.  Földjét  a'  Regen  hasítja  keletről  nyugotra.  Legje
lesebb  vár  ezen  kicsiuy  tartományban  Chani  (1800  lak.)  a'  Chamnak 
a'  Regenbe  folyásánál;  régenten  a'  chami  inarkgrófok  lakhelye  volt, 
kik  már  a'  11  száz.  kiholtak.  Lakosai  ,  kik  erdeieknek  neveztetnek, 
erősek,  megelégedők,  merészek ,  de  pallérozatlanok,  álnokok  's  nya
kasak.  A'  régihez  ragaszkodnak  's  hegyeik  közt  sokat  megtartottak  ab
ból.  Nyelvek  sokban  különbözik  a'  bajor  beszédmódtól,  teljes  hangú,  de 
nem  lehet  durvának  nevezni;  magábanhangzó  betű  sok  van  benne. L—ú. 

C S E H  S V E I . V  és  r ,  IT EK A T U R A.  I.)  N y e l v .  A'  régi  igen  kiteije
dett  tót  nemzetnek  cseh  dialectusa  legelébb  mivelteték  ki  tudományosan 
a'  tót  nyelvnek  minden  beszédmódjai  között.  Mivel  ezen  nyelvben  nem 
csak  egész  s z ó k ,  hanem  egyes  szótagok  által  különbféle  és/.fogatokat 
lehet  kifejezni  (mint  más  nyelvekben  is),  ezekből  pedig  ragasztékofc  ál
tal  sok  uj  szók  lesznek,  megjegyzésre  méltó  tehát  a'  cseh  nyelvnek 
bősége  szótárbeli  kimivelés  által.  Ez  abban  áll,  hogy  1)  a'  szó  elejébe 
és  utána  ragasztandó  tagok  sokféleképen  hajlíthatok  ;  így  ezen  egyetlen 
gyökszóból:  üpti,  lenni ,  110nél  több  származott  szót ;  a'  oífle  fe  (olv. 
gyéje  sze)  gyökszóból  95nél  többet  lehet  előszámlálni  ,  még  a'  gya
korló  igéket ,  igeféle  magában  és  mássalérthetőket  ide  nem  értvén.  Az  ige 
sokszor  nem  is  szótagnak,  hanem  csupán  egy  betűnek  elejébetétele  által 
más  értelmet  nyer ,  például:  é.rajnri,  »=rajntl,  re=tajpe(  (olv.szraziti ,  uraziti, 
vraziti)  teszen:  leütni,  uiegütni,  beütni.  Képezhetőségének  nagy  része 
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nz  olly  sokfele  ejtegetéseken  különböző és  sajátos  igeidőkön é»  részesd
lőkön  e'pül.  Ejtegetései  többnyire  magánhangzón  végződnek,  és  csak  a' 
szónak  vége  ejtegettetvén  még  pedig  minden  articulus  nélkül,  hasonló  a' 
cseh  nyelv  a 'praeois  la tánhoz;  például:  m«5<  (olv.  muzsi)  v i ro ;  Jcnf  (olv. 
r.sené)  feminae. 2)  Megkülönbözteti  magát  a'  cseh  nyelv  képezhető
sége  az  egész  szóknak  öszvetételeiben  péld.  <5am»t»rá&c*  ( ° ' v   szamov
ládcze)  önuralkodó  ;  Jgiromorcráfinn  (0 'v  hromovladnij  menykökormányozó. 
Sajátosságai  közé  tartozik  még,  hogy  sokféle  kicsinyítő  és  nagyító  sza
vai  vannak,  mellyek  által  nem  csak  kicsiny  és  nagy  tárgyakat  jelelhet, 
hanem  a'  vélek  járó  kellemet  vagy  kellemetlenséget,  sőt  gúnyt  és  nevet
séget  is.  Így  panattf,  uracsot; miitnta,  kedveskét;  panenía,  szüzecskét ; 
tuffa,  kezecskét,  ruittfa  (rucsicska)  kis  kezecskét;  müffo/  nagy  idomtalan 
kezet  jelent.  Gyakorló  igéji  hasonulnak  valamennyiben  a'  magyar  gya
korlókhoz  :  franrtfTforeaCí  fe  (olv.  frantiskovati  s/.e)  ferenczezni,  azaz ,  Feren
czet  sokszor  nevezni, topoitaci ft/  istenezni  'sat.  Vannak  patronymica  ne
>ei,  például: ttiiotutc,  királyfi.  Az  elvégzett  mivelést  röviden  jeleli,  péld. 
topfati,  megírni ,  a z a z ,  minekutána  már  valami  írva  van ,  a'  többit  is 
hozzá  irni  's  befejezni.  Vannak  léteit  kezdő  igéji  péld.  fiftaíjm  (olv.  hrzs
batim)  púposodom  (púposodni  kezdek).  A'  cseh  nyelv  rövid  és  ha tha tós , 
mivel  segédigéjét  sokszor  elmellőzheti,  péld.  6im,  adok  (adni  fogok).  A' 
múlt  időkben  végtagok  jelelik  a1  nemet  i s ,  péld.  p(ar,  pfata,  pfoío.  férjfi  irt , 
fejér  személy  irt ,  németien  i r t ;  pfat(«  férjfiak  j)forn=  némberek  pfatas  német
iének  irlak.  Így  narojen,  narojena,  narojmo,  férj,  asszony,  németien  szüle
tett.  Nem  ritkán  kihagyja  az  elöljárót  vagy  a'  körülírást  instrumen
taleja  segélyével,  melly  megegyez  a'  latán  ablativussal,  péld.  fr(cnjm  mete 
Ocamu  mu  fiat  (olv.  szecsenim  mecse  hlavu  mii  sz t já l )  kardvágással  levágta 
fejét.  Ezenkivül,  mint  a'  gö rög ,  él  a 'cselekvő  igének  múlt  részesülőjé
vel,  mit  még  a'  latán  is  consequeniiae  ablativussával  vagy  passivi  p r a e . 
térit urnával  ,  mell)  et  ennek  helyébe  teszen,  mindenkor  csak  határozat
lanul  's  kétségesen  tehet  k i ,  p.  o.  IToSafos Uastx^ix a.7rofci%ctí t7rir(c7rov 
xxi TU vraiioí y.a.1 Tat y^^ftttTUH  «5r»gŁi> eif Hibt>7rov\nicrt», finbatuB  offanorelro 
•Pafiftía  ta  liotufnjfa  fpno íniio  a  flefio  flramj, tit>(  oo  Vctopountfu. l'indurus con
stiluto Pasidé tiun Jilii lum honortim íulore, in t'tiojionnetum abiil.  Ér 
telmes  és  határozott  ezen  nyelv  nem  csak  a'  mint  az  eddig  mondottakból 
kitetszik,  hanem  azért  i s ,  mivel  minden  észfogatot  más  különös  szóval 
je le l ,  p.  0. \\a, fítiUtt, trásitl, Uiatl,  mellynek  ellenébe  a'  magyar  is  te
het  :  ny í rn i ,  vágni ,  metszeni ,  a'  cseh  Jjilt  kivévén,  melly  sarlóval  met
szeni  jelent.  Továbbá  vau  duálisa,  m i n t a '  görögnek,  péld.  , „ „ ,  o í i /  l«í t 

kéz,  két  szem.  A'  görög  aoristus  hasonlatosságára  (similitudinem)  foly
vásttartó  igét  's  határzatlanul  múlt  időt  fejez  ki,  p.  o.  eupotrat  oum,  afe 
nríuiit  {IO,  mit  más  nyelven  nem  igen  mondhatni,  mert  házat  vett,  de  nem 
vette  m e g ,  képtelenség.  Legfeljebb  igy:  házat  venni  vo l t ,  vevő  félben 
volt  'sat.  de  ez  nem  egy  szó ,  és  a'  cselekvés  sem  folyvásttartó  benne. 
A'  magyarban  hasonló:  á ru l t a ,  de  el  nem  adta.  —  Több  illynemü  finom
ságai  vannak  a'  cseh  nyelvnek,  főként  az  igék  jdej iben,  de  mind  ezeket 
üobrovszky  vagy  Negedly  grammaticájából  bővebben  ki  lehet  tanulni, 
—  Végezetre  az  értelmességet  igen  előmozdítja  a'  szóknak  szabad 
összveköttetése,  mivel  a'  cseh  nyelv  kevesbbé  köttetett  bizonyos  határo
zott  szórendre,  mint  akarmelly  más  ujabb  nyelv.  Némellyek  nyers  han
gúnak  mondják  ezt  a'  nyelvet,  egymásra  halmozott  mássalhangzóji  és  Ł 
betűje  miatt ,  melly  ugy  hangzik  mint  rzs  egyUtt:  de  ezt  nem  egyes 
hangokból,  hanem  az egész  szóknak, és  a'beszédnek  hangzásából  kell  meg 
Ítélni,  melly  korántsem  olly  durva,  mint  némelly  tót  beszédmódok;  noha 
ezekben  is  sokat  lágyítottak  az  ujabb  szerzők  a'  nyers  hangoknak,  hol 
lehetet t ,  kihagyása  vagy  másoknak  közbevetése  által.  A'  cseh  a,  b,  c
ben  majd  minden  nyelvnek  hangjai  megvannak. 

11  L i t e r a t u r a .  A'  cseh  literaturának  öt  időszaka  van.  Az  első  a' 
mythusok  idejében  kezdődik  's  1409kig  terjed.  Bizonyos,  hogy  a'  glár 
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nemietek  közt  a'  Csehek  voltak  e lsők,  kik.  nyelveket  megnemesitették 
's meghatározott  regulákat  szabtak  neki.  (L.  Si.Áv  és  St . ív  NYELV  czik
kelyek  alatt  a'  régi  Slávok  kora  pellérozódása  felől).  Az  őskor
ból  nem  maradtuk  fen  ir t  oklevelek  (ha  csak  a'  runairást  nem  ves
szük  Krisztus  előtt  szokásban  voltnak)  ;  tudjuk  mindazáltal  a'  bálvá
nyok ,  herczegek,  folyók,  vá rosok ,  h e g y e k ' s a t .  neveiből,  hogy  azon 
kor  nyelve  egy  v o l t a '  maival.  Hlyen  nevek  p.  o . ,  Pe run ,  Prcemysl, 
Bor iwog,  Wltawa^  Bj la ,  P r a h a ,  Tetjn  ,  Krkonose.  A'  Sluvok  Mediiod 
sláv  apostol  és  Constantin,  máskép  Cyrilinek  neveztetett  philosophus  álr 
tal  esmerkedének  meg  a1  kereszténységgel  Nagy  Morvában  ,  honnét  az 
herc/.eg  Boirwog  alatt  Csehországba  hatott,  's  igy  a1  Csehek  görög  's  sláv 
isteni  tiszteletet  nyertek  (845).  Ez  a'  Constantin  gondola  ki  a'  sláv  nyelv 
hangjai  számára  a'  cyrillisláv  ábéczét:  Az,  Buky,  Wiedi ,  Glagol,  Dobro, 
^a t .  legnagyobb  részént  a1  görögből  véve.  Utóbb  támadt  a1  glagolitai,  mel
lyel  kevesbbé  használtak.  Elnyomván  a1  romai  isteni  tisztelet  a'  görögöt 
Csehországban,  Morvában  és  Pannoniában,  a'  cyrilli  helyett  latán  abécze 
jöt t  divatba.  Csehországban  a'  cyrilli  betűk  csak  a'  tót  isteni  tiszteletet 
tar tot t  sazawai  szerzeteseknél  maradtak  fen,  's  midőn  azokat  Wratislaw 
király  más  helyeken  is  be  akarta  hozni  's  e1  végett  XII  Gergely  pá
pához  fontos  okokkal  folyamodott,  megtagadó  választ  kapott.  Ezen  szép 
intézet  elenyészett  a'  latán  papság  irigykedése  miatt,  minthogy  már 
most  a1  Latánok  a ' r ég i  isteni  tisztelet minden  betiijit megsemmisitni  igye
keztek,  's  a'  latán  nyelv  behozatala  a'  Csehnek  áltáljában  ártalmas  volt, 
azért  a'  cseh  literatura  a'  pápaság  által  már  akkor  szenvedett  kiszá
molhatatlan  ká r t ;  miért  mi  a1  korábbi  századokból  csak  keves  aprólékos 
maradványokat  bírunk  ezen  irásnemben.  A'  10  században  már  volt  a' 
Cseheknek  oskolájok  Kutecben,  hol  latán  nyelv  tanittaték.  Adalbert (Weg
tech)  püspöktől ,  egy  született  Csehtől ,  van  egy  ének:  „Hospodine  Po
mi lnyny" ,  melly  a'  cseh  literaturában  legnagyobb  rég iség ,  's  még  mais 
énekeltetik  nem  csak  Csehek,  hanem  Oroszok  és  Lengyelek  által  is, 
noha  némellyek  még  régibbnek  tartják.  A'  11  századból  egész  munka 
nem  maradt  fen,  csak  latán  oklevelekben  találni  gyakran  sláv  nevezete
ket.  A'  12  és  13  század  termékenyebb  volt.  Midőn  Ulászló  király 
felszólítását  a'  hires  mailandi  táborozásra  közre  bocsátotta,  egész  Prá
gában  hangzottak  a'  fiatal  bátor  cseh  lovagság  énekei,  de  ezek  közül  egy 
sem  maradt  fen.  Záwis  z  Rozmberka  több  jó  költeményt  irt  1290.  Van 
a'  Cseheknek  egy  rimetlen  lyrico   epicai  nemzetiénekgyüjtemények, 
melly  minden  eddig  feltalált  régi  költeményeket  felülmúl,  de  a'  melly
ből  csak  két  egész  12  rétü  pergamenlevel  's  két  keskeny  csikocska  ma
radt  fen.  Hanka  ur  ,  á'  cseh  nemzeti  museum  őre  ,  volt  olly  szerencsés, 
ezen  becses  maradványokat  a'  königinhofi  templom  mellet  egy  kamará
ban  elhányt  papirosok  közt  felfedezni.  Ezen  maradványok  az  irás  szerént 
1290  és  1310  esnek;  némellyek  talán  még  régibbek.  Annyival  sajno
sabb  legnagyobb  részeknek  elveszte.  Az  egész  gyűjtemény  3  könyvből 
áll t ,  mint  a'  harmadik  könyv  fenmaradt  fejezeteiből,  mellyék  2 6 ,  2 7 ,  's 
28nak  neveztetnek,  következtethetni.  Tizennégy  költemény  maradt  fen, 
's  ezek  teszik  a'  3  fejezetet;  következőleg  csak  5o  költemény  veszett  el 
a '3 ik  könyvből.  (I.  Rukopi,,Kralodworsky  vydany o d W a c , " Hanky  1819. 
(Az  első  ének  „Boles law"  maradványából  nem  tudhatni  az  egész  tartal
m á t ;  a'  második  költemény:  „"Wyhory  Dub'4,  Udalrich  herczeget  szó
lítja  fel  a'  Lengyelek  kiűzésére  Prágából  (1003);  a'  harmadik  :  „Benes" 
a'  Szászokatt  űzi  vissza,  kik  Görlitz  felől  nyomulának  előre;  a1  negyedik 
Strernherg  Jaroslaw  , ,Tatárokon  Olmütznél  vett  győzedelmet"  (1412) 
foglalja  magában  'sat.  Göthe  ezen  nemzeti  énekeket  különös  figye
lemre  méltatta.  Érdemesek  ezek  Ossian  költeményei  mellé  állitatni, 
Maradt  még  fen  ezeken  kivtll  egy  cseh  zsoltár,  egy  rimes  legenda  a' 
12  apostolról,  mellynek  azonban  csak  70  versből  álló  egy  levél  töredéke 
találtatik  a'  brfcsi  császári  udvari  könyvtárban.  Torábbá  „egy  szerelmes 
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panasza  a'  Moldva  partjain"  (Wel tawa)  kötetlen  beszédben  ;  Jézus  síeu
vedése  törtenetének  töredéke  rimes  versekben;  azután  ezen  egyhá/.i 
ének:  „ S w a t y  W a c l a w e "  számos  költeményekkel,  dalokkal  "s  guny
irásokkal  együt t ,  négylábú  limes  versekben.  A'  14'század  már  többet 
mutat  elő.  IV.  Károly  császár,  a'  cseh  nyelv  előmozdítója,  alatt alapíttatott 
a'  prágai  egyetem  (I54S).  Az  arany  bullában  meghagyá  ő  a'  német  vá
lasztó  fejedelmek  ujainak,  hogy  csehül  tanuljanak.  Fija  Wenceslaw  alatti 
csehül  készittecének  minden  végzetek,  mellyek  elébb  latánul  vultak  il'Va. 
Prága  akkor  nem  csak  legnépesebb  városa  volt Németországnak,  hanem  a' 
pompakedvelő  udvar  's  a'  polgárok  jólléte  miatt  egyszersmind  gyűlő  he
lyek  a'  mivészetek  's  tudományoknak.  Mezericki  Dalemil  versekben  irá 
le  Csehország  történeteit ;  Ondreg  z  Dube  cseh  törvények  gjüj t tményét 
irá  3  kötetben  ;  Wawrinec  z  Brezowa  a'  romai  császárok  történetét,  "s 
leforditá  Mándeville  u tazását ;  Pribjk  Pulkawa  cseh  történetírást  ké
szite  ;  Benes  z  Horowi  pedig  a'  birodalom  történeteit  irá  le  Venezelig. 
Találatnak  ezeken  kívül  számos  szótárak,  költemények  és  énekek,  nem 
különben  Nagy  Sándor  életének  fordítása;  IV.  Károly  császár  és  király 
élete;  további  egy  Zerotini  Pliebta  hős  tetteinek  's  a'  cressyi  ülközet
nek  (1546)  le i rása ,  "s  egy  költemény  János  király  haláláról ,  melly  mind 
az  ő,  mind  a'  többi  cseh  hősök  dicsőségét  megörökítette;  egy  daliás  játék 
(1315)  leírása;  János  király  harcza  Máté,  a'  trencsényi  gróf,  ellen  'sat. 

Hússal  kezdődött  a'  2dik  időszak  1409—1509,  melly  a'  cseh  nyelv
nek  's  az  egész  nemzetnek  magasb  emelkedést  ada.  Mint  bámultak  a' 
Constanzhan  é»  Baselben  öszvegyült  a t y á k ,  az  akkori  cseh  nemesség  és 
polgárság  közt  olly  férjfiakat  lá tván ,  kik  nem  csak  bajnoksággal  's  hős
lélekkel  gerjesztenek  Európában  csudálást  magok  iránt,  hanem  az  isteni 
igét  is  fontosabb  okokkal  ttidák  fejtegetni.  Az  akkori  cseh  nemesség nem 
csak  erős  karral  forgatá  a'  tettenetes  cseh  fegyvert  nemzete  jusainak 
védelmére,  hanem  első  fokán  is  állott  a'  tudományos  miveltségnek.  A' 
vallási  vetekedések  ,  mellyek  a'  mag'Sierek  közt  a'  Carolinumban  történ
tek  ,  reábirák  a'  népet  a'  Biblia  olvasására  's  fontolgatására.  Aeneas 
Sylvius,  utóbb  pápa,  ezt  monda  : „Púdéul Ilaliae sacerdotes. guoc ne semel 
guidem nntam legem eonstat tegisse, apud Tuburitus vi.x mulieriiilam in
nenién . quae de nova 'l'estamento et veteri respondere neióiuf" (_('nm.in 
dwt. Alpk. reg. Sec.  11.  17)  Hussinetzi  Huss  János  leforditá  Wiklef 
„Tr io logus"  czimü  munkáját  cseh  nyelvre ,  ajándékba  küldé  a'  világi 
embereknek  (laieus).  V  hat  hibáról  való  értekezést  csehül  irata  a'  betle
hemi  kápolna  falára.  Ő  irá az  első  postillát  Kosy  várában  ( Í 4 I 3 ) ,  továbbá 
appellatiót  a'  pápához,  a'  tíz  parancs  magyarázatját ,  mellyel  Constanz
ból  Havlik  nevil  papnak  's  másoknak  külde;  készite  <egy  munkát  Kil
chenmeister  nevii  pap  ellen;  niagyarázá  a'  12  czikkelyt;  ira  két  egjbávf 
beszédet  az  Antikrisztusról,  , ,hármas  kötelecskét"  "s  több  jeles  egyházi 
énekeket.  A'  constanzi  tömlöczből  a'  Csehekhez  irt  leveleit  1  uther 
cseh  nyelvből  deákra  förditá,  's  előszót  adván  hozzájok  ,  kinj 'omtaüatá 
Wittenbergben  1536.  Ő,  Jacobellus  és  Hieronynius  megjaviták  és  el
terjesztek  a'  cseh  Bibliát,  mellynek  néhány  másolatja  egészen  a 'mi  időn
kig  fenmaradt.  Mennyi  mttnkáji  enyésztek  légyen  el  a'  Jesuiták  kezei  ;il
tal ,  nem  tudhatni.  A'  hit  cseh  martyrainak,  Huss  és  Hieronymusnak,  ke
gyetlen  kivégeztetését  ugy  tekintek  a'  Csehek  mint  az  egész  nemzet  meg
gyaláztatását,  a'  miért  keserű  panaszokra  fakadtak  ^s  költeménj  ékben 
ömledeztették  gondolatikat.  A1  hit  védelmére  kötelezetetettnek  tartá 
magát  mindenki.  Ezen  védirások  közt  legnevezetesebb  volt  egy  asszonyé, 
cseh  nyelven  írva.  A'kehely  védőjétől,  Trocnowi  Zizkától,  a'  történetírás 
egyik  legelső  fővezérétől,  kit  a'  lehetségig  igyekeztek  homályba  boritni, 
egynéhány  levél  's  hadi  rendje  maradt  fen.  Vágynak  ezen  időből  néhány 
taborita  hadi  énekek  is,  mint :  „Kdoz  gste  Bozj  bogwnyoy  a'  zakona 
geho"  (kik  vagytok  ti  Isten  és  törvénye  harczolóji)  sat.,  „Nuz  tnnisko
vré  poskakiigte'1  (rajta  bartUoeskák  szökjetek)  's  több  ül jenek;  '»  egy
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néhány  prágai  dal.  Lupác  Márton  néhány  tudósok  társaságiban  magára 
vévé ,  az  egész  uj  testamentumot  helyesebben  's  világosban  fordítani  cseh 
nyelvre.  Az  isteni  tisztelet  egészen  cseh  nyelven  tartatott .  Pelhrimow 
Miklós,  t ihorita  püspök,  cseh  és  latán  theologiai  értekezést  irt .  A'  cseh 
nyelvnek  még  a'  királyválasztásra  is  volt  befolyása,  's  Albert  bajor ber
ezeg  azért  kináltaték  meg  a'  koronával  ,  mert  a1  cseh  nyelvet  tudá. 
László  halála  után  1458  Podiebrad  György,  's  ennek  kimnítávnl  1471 
Ulászló  lengyel  király  emeltetének  a'  cseh  királyszékre,  mer t ,  így  nyi
latkoztatok  ki  magokat  a1  r endek ,  általok  mind  a'  cseh  nemzet,  mind  a' 
sláv  nyelv  dicsősége  nagyobbodni  fog.  Prachatitzky  Kristan  azon  tájban 
orvosi  tudományt  i r t ;  Kabátnjk  Márton  jerusalenii  utazást,  Prespole  P. 
Kutenberg  és  Iglan  olly  igen  elhiresedett  bányász  jusát.  Rokycana  Já
n o s ,  Litomericky  II.,  Koranda  W.  és  mások  különbféle  munkákat  irának 
vallási  tárgyakról.  Chelcicky  P.  a1  vasárnapi  evangéliumok  magyarázat
j á t  ádá  k i ,  ezenfelül  a'  hit  hálóját,  —  syt  wjry  —  egy  beszédet a'  jele
nések  13ik  részérói ,  a'  vadról  t's  ennek  képéről,  o  selme  a  obrazu 
gegjtn,  's  egy  irást  Isten  szeretetéről.  Leghíresebb  munkája  az  volt, 
me.lly  40 fejezetben,  „ K o p y t a "  —  kaptafa  —  czim  alatt  jelent  meg.  A'sok 
peres  írások  közt  Lnpác  Márton  papé  külünhözteté  meg  magá t ,  melly 
a'  szentelt  vizhintő  ellen  van  intézve,  's  egy  elmés  ember  ezeq  kérdése: 
, ,Mes te r ,  mond  meg  nekem,  mellyik  madarak  jobbak,  a'  mellyek  esznek 
és  isznak,  vagy  a'  mellyek  csupán  esznek  és  nem  isznak"?  , , 'S  miVrt 
ellenségei  az  evőknek  és  ivóknak  azok,  kik  csak  esznek  e"s  nem  isznak"? 
Cechtic  Bohuslaw  illy  czimil  munkát  i ra :  ,,ZrcadIo  wseho  Krestanstwa", 
az  egész  kereszténység tükre.  Ebben  több  figurák  által  ábrázoltatnak  az 
apostolok  és  romai  püspökök  ellenkező  cselekedetei  ,  ellátva  cseh  citá
tumokból.  Más  három  figura  ITusst  ábrázolja,  a'  mint  prédikál  's  mege'
gettetik  ,  's  16  levél  van  mellet tek,  mellyeken  Huss  életét  's  leveleit  ol
vashatni.  Két  kép  u t á n ,  mellyeknek  egyike  a'  Hussiták  isteni  tiszte
letét,  másika  pedig  a1  Taboriták  táborozásait  ábrázolja ,  Lucifer  gunynló 
levele  á l l ;  azután  egy  lap  Zizkát  ,  a ' vak  hőst ,  ábrázolja  serege  előtt, 
melly  alatt  ezen  taborita  hadi  ének:  Neprátel  se  nelekeyte  —  Na  koris
tech  se  nezastawugme"(ne féljetek  az  ellenségtől  — ne  álljatok  meg  rabolni), 
továbbá  egy  dia lóg,  mellyben  egy  atya  elbeszéli  ujainak,  miként  jött 
divatba  a ' kehe ly  és  Isten  törvénye  Csehországban.  Az  egész  118  lapból 
ál l ,  mellyek  közül  88on  kép  vagyon.  Cimburgi  és  Tnwacowi  Stibor  igen 
elmés  munkát  ir t  a'  papok  jószágairól  ,  mellyet  1467  György  király
nak  ajánla;  ezenkívül  ő  gyiljté  öszve  Morva  markgrófság  szabadságait  és 
jusait.  Walkowsky  z  Knezmnsta  a'  papok  vétkeiről  és  tettetéséről  irt; 
Zidek  P.  3  kötetben  i rá  útmutatását  az  uralkodásra  1471  („Zpráwa 
klárowska") .  Az  első  kötet  szól  a'  király  kötelességeiről  a'  köz  jóra  néz
v e ;  a'  második,  miként  kelljen  a1  királynak  magát  személyesen  viselnie; 
a 'harmadik  általányos  áltnézése  a'történeteknek  a 'vi lág kezdetétől  fogva  le 
az  ő  koráig ,  's  ezen  áltnézéshen  gyakran  ér inté ,  mit  kelljen  a'  királynak 
kerülni,  's  mit  követnie.  Wsehrdi  Cornelius  W.  9  könyvet  ira  Csehország 
törvényeiről,  törvényszékeiről  's  országos  táblájáról.  Gjörgy  király  egy 
mérték, pénz  és  sulyrendet  ada  ki,  'sat.  Huss  életét Mladienowic  V.  irá  le, 
ki  mint  jegyző  szemmel  látott  tanúja  volt  Oonstanzban  Huss  kiv^geztetésé
nek.  Ez  a ' c seh  templomokban  mindég  felolvastatott.  Procop  tovább  folytatá 
Dalemil  rimes  krónikáját.  Lobkowic  J.  a1  szent  koporsóhoz  tett  utazá
sát  irá  le.  Mezyhori  Sasek,  liozniitali  és  Vlatnai  báró  I .öwnek,  egy  szü
letett  Csehnek,  nevezetességeit  's  Németországon',  Anglián,  Franczia
és  Spanyolországokon  ,  Portusalián  és  Olaszországon  keresztül  tett  uta
zásait  irá  l e ,  mint  annak  kísérője  (hasznos  munka  a'  15  század  történe
te inek ' s  szokásainak  meeesmeiésére),  mellyet  Horky  .lósef lídmund  Briinn
lien  1824  német  fordításban  adott  ki.  Galíus  M.,  Albjk,  Christann,  Zidek, 
Cernv  J . ,  Blowic  .1.  és  Sindel  orvosi  tudományról,  csillagiövendőle'sről 
's  mezei  gazdaságról  irtak.  Már  1447  jelent  meg  egy  munka  a'  fák  ol
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tá lá ró l ,  de  a1  szerző  neve  nincs  kitéve.  Van  ezenkívül  egy  rimes  le
genda  a1  10,000  lovagról,  Aesop  meséjinek  fordítása,  aa  állatok  t?s 
madarak  tanácsa ,  kötetlen  beszédben  és  versekben  három  könyvben 
(„ptacj  r ada" ) .  Az  állatok  szájából  rímekben  folyó  minden  tanítás  előtt 
ugyan  azon  állat  természeti  leírása  és  a'  moraj  vagyon  prosában.  Há
romszor  nyomatott  le  cseh  nyelven,  Krakóban  pedig  1521  latán  ver
sekre  fordítva  jelent  meg  negyedrétben.  Van  továbbá  egy  132  versből 
álló  gnnyirás  a'  Taboriták  papjainak  üldöztetése  ellen  ;  Podiebrad  i l y 
nek  ,  György  király  ifjabbik  fi  ja ,  májusi  á lma,  több  szótár  és  románok, 
mellyek  közöl  , ,Tkadlecek"  német  fordításban  is  kijött  Bécsben.  A1  Bibliá
nak  14  fordítása  maradt  fen  máig ,  10  féle  iij  testamentommal  együtt . 
A'  legrégibb,  melly  1400ból  va ló ,  Dresdában  van.  A'  könyvnyomás 
Csehországban  sebesen'haladt  előre.  Az  első  nyomtatott  cseh  munka  Huss 
constanzi  levele  volt  1459,  a'  második  a'  trójai  had , "1465 ,  a 'harmadik 
egy  uj  testamentum,  1171;  az  egész  Biblia  1488,  az  első  kalendárium 
pedig  1489ben  jelent  meg. 

A'  harmadik  időszak  1500  —  1620  méltán  neveztetik  a'  cseh  lite
ratura  a r a n y  i d ő s z a k á n a k ;  mert  akkor  érte  e l  a '  cseh  nyelv 
tökéletessége  's  dicsősége  legmagasabb  fokát.  Noha  borzasztó  nyugta
lanságok  bélyegzik  ezen  időszakot,  mellyben  nem  csak  ezen  királyság
ban ,  hanem  a'  szomszéd  tartományokban  is  számos  népes  városok  le
vének  omladékokká,  's  számtalan  faluk  pusztultak  el  egészen  (innét 
e'  köz  mondás:  cseh  faluk),  mindazáltal  még  a'  pusztulás  e'  napjaiban 
is  érlelődött  a'  cseh  nemzet  sajátos  hajlandósága  a'  vizsgálatra  's  sze
retete  a'  tudományok  's  mivészségek  iránt.  A'  tudományos  miveltség — 
más  tartományokban,  kivévén  egyes  ese teket ,  csupán  a1  papság  mono
polja  —  Csehországban  köz  java  volt  az  egész  nemzetnek.  A'  Csehek 
vágyva  vágytak  merész  tettek  által  az  őskor  hőseinek  sorába  juthat
ni  ,  a1  midőn  a'  hadi  dicsőség  borostyánjaival  200  esztendős  békét  sze
reztek  magoknak  ,  's  köz  mondássá  lőn,  hogy  a'  Csehek  csak  Csehek  ál
tal  győzethetének  meg ,  ezekkel  magasztalák  eldődjeik  's  kortársaik  te t 
teit.  Kidolgozták  a'  tudományok  minden  ágat,  's  a'  miveltségnek  akkor 
rendkiviiles  fokára  emelték.  Ezen  időkor  minden  irójit  előszámlálni 
nem  engedi  e'  munkának  czélja,  mert  egyedül  11.  Rudolf  alatt  többet 
számlált  Csehország  150  tudósnál.  A'  jelesebbek  ezek  r  Hruby  Ger
gely,  Petrarca  könyveit  a'  szerencse  's  szerentsélenség  elleni  szerekről, 
forditá  l e ;  Pjsecky  W.  Isocrateg  intését  Demonicoshoz  görögből  for
dítás  ;  Wsehrdi  Cornelius  W.  Csehország  törvényeiről  i r t ;  Hassen
stcini  Lobkowic  Rotterdami  Erasmns  e'  könyvét ,  miként  kelljen  az  em
bernek  halálra  készülni,  forditá  l e ,  's  kiadá  jernsalemi  utazását;  Hn
diskowi  Konac  Márton  egyéb  mnnkáji  közt  Lucián  beszélgetéseit  forditá 
görögből;  Klaudyan  N.  Lactantius  Firmianust  az  Isten  igaz  tiszteleté
ről  ,  Senecát  a'  haragról  ;  Mnicbowi  Welensky  Udal.  Lucián  írásait, 
Rotterdami  Erasmust  a'  keresztény  lovagról  ' sa t . ;  War ta i  Wai towsky 
János  az  egész  Bibliát  forditá  zsidóhói;  Lickai  Brykcy  a1  városi  törvé
nyeket  adá  ki  ,  Puchowi  János  egy  cseh  cosmograghiát;  Bilegowsky 
Bohnslaw  Csehország  történeteit  'sat.  ;  Kuthen  M.  szinte  Csehország 
históriáját,  Zizka  életét  'sat. ;  Weitmillei  Krabice  György  Kopp  János 
orvoskönyvét;  Libocani  Hágek  W . '  Csehország  históriáját  ' s a t . ;  Optat 
Benes  irá  az  első  cseh  grammaticát ;  "\V0rlicn3'  Pál  Plavius  Jósef  zsidó 
háborúról  irt  7  könyvét  forditá;  Hágek  z  Hágku  Tádé  egyebek  közt 
egy  fii vészkönyvet  (herbárium);  Besel  Tamás  la táncseh  és  cseh'latán 
szótárt  ' sa t . ;  Blahoslaw  János  az  uj  testamentomot  forditá  görögből  'sat.; 
Weleslalojni  Ádám  Dániel,  a'  legjelesebb  cseh  szerző,  megelőzőjeit  fe
lülmulá  niunkájinak  nem  csak  száma,  hanem  jelességével  i s ;  Lomnieky 
Simon,  derék  cseh  költő,  18  munkát  kész í te t t ;  Paprocky  Bertalan,  ej;y 
lengyel  nemes,  14  munkát ,  mellyek  közt  a'  Morva  markgrófság  tükre 
's  Csehország  herczegeinek  és  királyainak  sora  legnevezetesebbek;  mi
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trotreei  Wratfslaw  W.  Konstantinápolj ba  tett  utazását  irá  le ,  Ginte
rodi  Ábrahám  Cyrns  eletét  forditá  görögből;  Poleici  Haránt  Velencé
be  és  némelly  napkeleti  tartományokba  tett  utazását  irá  l e ;  COMK
ÍIÜS  Amos  Ján.  (1 .  e.  )  54  munkát  i r t ,  mellyek  közül  némellyek  igen 
jelesek.  Herdcr  ezt  mondja  ró la :  „Comenius  utolsó  püspökök  volt  a' 
cseh  atyafiaknak.  Egy  községet  sem  esmérek  Németországban,  melly 
nyelvéről,  a1  fenyítékről  és  rendről  szokásainál  szintúgy,  mint  házi  éle
tében  ,  sőt  oktatásról  és  felvilágosításról  a'  szükséges  és  hasznos  köré
ben  olly  tiszta  buzgósággal  gondoskodott  's  azokért  olly  buzgón  har
czolt  és  szenvedett  volna,  mint  ez.  Ebből  pattant  ki  az  a'  sz ikra ,  melly 
a'  leghomályosabb  időkben  tüz  képen  futotta  keresztül  Olasz  és  Franczia
országot ,  Angliát,  NémetAlföldet  's  Németországot  's  azokat  feléb
reszte t te ."  Coiuenius  egy  „ J a n u a "  t ,  egy  „Orbis  p i c t u s "  t  adott  ki, 
mtllyek  még  életében  fordittatak  11  nyelvre ,  számtalanszor  nyomattak 
l e ,  's  tiilajdonképen  még  semmi  munka  sem  multa  őket  felül;  mert 
bírunk  e  most ,  utána  150  esztendővel,  olly  inunkat,  melly  a'  mi  ko
runkra  nézye  az  volna,  mik  azok  az  övében  voltak?  Comenius  figyel
met  gerjesztett  egész  éjszaki  Európában  a'  nevelésre  nézve,  a1  svéd  or
szággyűlés  's  az  angol  parlament  figyelmezett  javalatira.  Ezen  és  a1 

korábbi  időszak  egyházi  énekei ,  mellyeket  résznyire  Luther  is  lefor
d í to t t ,  mustrául  szolgálhatnak  minden  nyelvnek,  's  még  máig  sem  mu
lattak  felül.  Melly  sok  cseh  könyv  nyomatott  legyen  ezen  időszakban, 
már  abból  á t l á t h a t n i ,  hogy  magában  Prágában  18  kőnyvnyomó  inté
zet  volt ,  ezenkívül  Csehországban  7  's  Murvában  is  ugyan  annyi, 
's  még  is  sok  cseh  könyv  nyomatott  a'  külföldön  ,  nevezetesen  Velen
czében,  Nürnbergben,  Hollandban,  Lengyelországban,  Dresdában, 
Wittenbergben  és  Leipzigban. 

A'  n e g y e d i k  időszak  1620  kezdődik  's  végződik  1774.  A'  fejér
hegyi  ütközet  után  1620  az  egész  cseh  nemzet  hanyat lot t ,  nem  csak 
testre  hanem  lélekre  nézve  is.  Kiköltöztek  a'  városok  legnagyobb  ré
szének  's  egész  vidékeknek  lakosai,  hogy  vallások  iránt  hitszegőkké  len
ni  ne  kénytelenittessenek.  70,000  embernél  több  's  majdnem  az  egész 
nemesség  az  egész  nemeatholicus  papság,  tudósok  és  mivészék,  szóval 
a1  nép  legmiveltebb  része  mind  hátat  fordítanak  hazájoknak  's  ezen 
kiköltözöttek  legnagyobb  része  tévé  Mansfeld  seregének  javá t ,  's  ez  az 
o k a ,  hogy  a'  30  éves  háború  Csehországot  leginkább  pusztította,  mert 
a'  kivándorlottak  egyre  megújított  berohanások  által  reményiették  hazá
jukat  ismét  elfoglalni.  De  semmi  sem  ártott  a1  cseh  literaturának  an
n y i t ,  m i n t ' a '  szerzetesek  beköltözése,  kik  legnagyobb  részént  Olaszok, 
Spanyolok  's  Déli(Németországiak  voltak  's  minden  cseh  munká t ,  mint 
eretneki t ,  tűzre  kárhozta t tak ,  ugy,hogy  egyesek  közii'ök  00,000  munka 
elégetésével  dicsekednének,  mellyeket  a'  házak  kikutatása  alkalmával 
erőszakkal  vettenek  el  az  emberektől.  A'  mi  pedig  még  is  megmeneke
dett  a'  tüz  elől ,  a1  ki  ostromokban  erős  külön  kamarákba  záratot t ,  mel
lyek  vas  rostél lyal ,  ajtóval,  zárral,  lakattal  's  lániczal  voltak  felkészít
ve,  's  intés  végett  gyakran  még  , .Pokol"  felírással  tiszteltetének  meg, 
'S  a1  hajdani  classiqns  kor  mind  ezen  jeles,  felséges  munkájiért  theolo
giai  esztelenséget  adának  ők  a'  Cseheknek,  's  tudósításokat  a'  pokolról 
ss  liiinkenienczéről,  mellyeknek  olvasása  után  a1  nép  közül  sokan  meg
tébolyodtak,  noha  ez  a'  haszontalan  elmes«ülemény  is  elégettetett  's  ol
vasása  bölcsen  megtiltatott.  A'  kiköltözöttek  állítottak  >gyan  fel  cseh 
könyv nyomó  intézeteket  Amsterdamban  ,  Dresdában,  Berlinben,  Breslan
ban  's  Halléban  's  lővén  küldözgetek  a'  könyveket  c seh ,  morva  és 
magyarországi  atyjokfijaihoz,  de  azok  csak  uj  kiadások  yoltak  ,  mi  által 
a'  liteiattira  semmi  előmenetelt  nem  tett.  Iparkodtak  ugyan  néhány 
O e h e k ,  kik  nyelvek  hanyatlását  fájlalva  szemlélték  ,  a'  bajon  segitni, 
mint  p.  o.  Pesina  z  Csehorodu,  Beckowsky  János ,  ki  a'  cseh  történe
teket  1620ig  folytatá ,  Wesely  \ V . ,  ki  geometriát  's  trigonometriát  irt 
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cseh  nyelven  ;  hanem  felette  nagy  volt  a'  m u n k a ,  gyámól  pedig  sehon
nan  nem  nmtatkozék;  a'  hentesség  idegen  volt;  a'  kormányszék  csupán 
a'  német  iiteraturát  mozdította  elő  ,  a'  miért  a'  Csehek  ezen  idő  olta  in
kább  csuk  németül  Írtak, 

Az  ö t ö d i k  időszakban,  1774től  má ig ,  uj  reménysugara  kelé 
a'  cseh  Ji teralurának;  mert  midőn  II.  Jósef  császár  alatt  az  alattor 
mos  cseh  Protestánsok,  bízván  a'  fejdelem  nagylelkű  gondolkodásmódjá
ban ,  hozzá  egy  követséget  küldöttek,  's  ez  á'tal  hitek  még  fenmaradt 
sorsosinak  nagy  számát  vele  mggesmertették,  's  ő  a'  türelem  's  gondol? 
kodási  szabadság  behozatala  szükséges  voltát  megesmérte,  száz  ezer  P ro 
testáns  állt  elő  Cseh  és  Morvaországokban  ;  elrejtett  munkájik  újra  ki
nyomatának,  '8  a'  classicus  nyelv  ismét  megesmértetek  's  mivelteték.  Még 
nagyobb  mértékben  történik  ez  1.  Férem z  császár  dicső  kormánya  alatt, 
ki  a'  sláv  nyelvnek,  mellyen  az  austriai  statusokban  14  millió  lakoj 
beszél  ,  's  inellynek  a'  cseh  Írásbeli  nyelve  ,  szükséges  's  hasznos  vol
tát  áldatván  ,  's  a'  Slávok  veszélyes  napokbeli  liivségét,  bajnokságát  '» 
igaz  hajlandóságát  jutalmazni  kívánván,  a'  cseh  nyelv  pártfogására  kö
teleztetettnek  érzé  magá t ;  mert  Cseh    és  Morvaországok  lakosiból  uj 
meg  uj  erős  nép  állt  ki  mindég  a'  csatamezére.  Cseh  és  Morvaországok 
1809  300,000  pa t tan tyús ,  nehéz  lovas ,  vadász  és  gyalog  emberbpl  álló; 
sereget  áll í tottak,  's  midőn  a'  veszély  Zitáimnál  legnagyobb  vol t ,  egésis 
kerületek  valának  készek,  élteket  a'  haza  atyjáért  feláldozni.  Ezen 
védelem  alatt  jeles  's  eldődjeik  híréről  enilékcző  férjfjak  iparkodnak  a* 
tudományirk  minden  osztályát  újra  kidolgozni  's  a'  már  most  messze 
előre  haladt  szomszédokat,  a'  mennyire  lehet ,  elérni.  Különös  emlí
tést  érdemelnek  itt  a'  tudományok  cseh  társasága  ,  a'  nemzeti  imiseuni 
's  egyéb  hazaliiii  egyesületek  tagjai,  's  mindenek  előtt  an  fővárgróf, 
gróf  KollowratliLiebsteinsky  's  gróf  STKKSRERG  (1.  |e.)  Gáspár  —• 
Természeti talentuma van a' Csehnek mathematicára, a' mit egy Co
pernicus, W e g a , S t rnad , YVydra, Lit t row 'sat. bizony itnak. Az egész; 
pat tantyusság, melly Cseh és Morvaországokban szedi ujonczait, min
dég bővelkedett jeles mathematicuspkkal. Philogia a' második, 's mu
zsika a : harmadik jeles talentuma a1 Csehnek. Mozart tanítója, Kluck, 
született Cseh volt. Az utolsó esztendőkben Sedlaczek Adlabert, 
a' praemonstratensis szerzet tepli kanonokja, cseh nyelven irt physicai 
's mathematicai oskolai könyvekkel 's DOBIIOIVSZKV (I. e.) vizsgálati ál
tal tévé magát érdemessé. Mint teimészelvisgálók, utazók és füvészek 
HAENKE Tádé (1. e.) és SIKBER F. W. (1. e.) méltók az említésre. 
A' mathematicai, technicai 's statusgazdasági osztályban gróf Bnquoy 
neve fénylik, több másokkal. L. Professor Jungmann „Vollstandige, 
bühmisclie LiteraturS czimü munkáját (Prága 1825, 2. köt.)" 

C S E H O R S Z Á onak első esmeretes lakosai a' Bojusok (egy celta népi 
voltak, kik benne K. e. 60Q észt. telepedtek meg a' Berruyok királyának, 
Ambigatnak, unokaörcse. alat t , de későbben a' Markomannoktól nagyob
bára ki kergettettek. Negyedfél száz esztendővel K. u. Csehországnak, 
mellyben akkor német nemzetek laktak tulajdon herczegeik a l a t t , kik 
mindazáltal kevesbbé voltak esiieretesek, állandó országlása volt. A' (j 
száz. közepén, némellyek előadása szerént, Zecko vezérlése alatt a' Slá
vok (C/.echownknak, Cseheknek, a1 mint nevezik még most is magogat 
a' Csehek önnön nyelveken), kik annakelőtte a' fekete tenger partjain 
laktak, nagy sereggel bt ütöttek Csehországba, niellyet elfoglalván, föld
jét mivelhetővé tették. Mások szerént Zecko »' Slávoktól egészen füg
getlen személy volt 's maradékai ezektől .keményen nyomattak, mind
azáltal tartományokból soha sem szoríttattak ki. Zecko maradékai közt 
legelső vol t , a' ki név szerént esmeretes a' históriában, Przem'slas föld
mivelő, a' kit 632 Libtissa herczegasszony, belé szeretvén , uralkodásra, 
emelt. Jóllehet Nagy Károly '« az utána következtek közt némellyek Cseh
országot adófizetővé tették i s ; mindazáltal ezen függése nem volt tartós*. 
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840  Csehország  ,  Klésla  és  Morva  minden  Idegen  felsőst!}}  alatt  léteitől 
megmenekedtek  's  tulajdon  herczogeik  által  igazgattattak  ,  ámbár  némi
nemű  'öszvekölietésben  maradtak  a1  nemet  birodalommal.  1001  IV.  Hen
rik  császár  a'  cseh  berezegnek  királyi  nevet  adott,  melly  nj  méltósáeok 
a1  cseh herczegeknek  először  Wratislaw  idejében  1086  esmertetett  meg  kö
zönségesen.  Azután  Filcptől  1230  II.  Przemislas  és  maradékai  másod
ízben  is  megnyerték  a'  királyi  méltóságot,  mellyben  II.  Fridrilitől  is  meg
erősittcttek  a'  cseh  uralkodók,  's  ez  idő  olta  Csehország  királyság  ma
radt .  A'  hajdani  királyok  férjfiui  á(fa  1305  holt  ki  V.  Venczellel,  mi
dőn  1310  házasság  által  Luxemburgi  János  nyertééi  a 'koronát ,  a 'mellyet  a' 
famíliájából  született  IV.  Károly  (mint  cseh  király  I.  Károly ,  ki  Cseh
országot  igen  virágzó  állapotba  helyeztette)  's  ennek  lijai,  Venczel  és 
Sigmond  (a'  ki  a'  Hussitákkal  való  csatáziísa  alkalmatosságával  Csehor
szágot  csaknem  elvesztette),  egyesittettek  a'  német  birodalom  koronájá
v a l ,  mivel  egyszersmind  német  császárok  is  voltak.  Sigmond  halála  után 
1437  Csehország  vejére,  Austriai  Alber t re ,  szálott ;  de  ez  már  1439 
megholt,  's  az  ország  1440  halála  után  született  fijára,  Lászlóra {Ladit
laut poitkuvm$),  jöt t ,  a'  ki  egyszersmind  magyar  király  is  volt ,  és  igy 
Csehország  a9  német  statusoktól  elszakadt.  Ennek  1457  történt  halála 
után  a'  Csebek  1458  Podiebrad  Györgyöt  választották  királyokká,  a1  ki 
már  azelőtt  ország  kormányozója  volt,  azután  pedig  1409,  midőn  György 
a'  pápától  egyházi  átok  alá  vettetett,  Wladislaw  lengyel  herczegnek  ad
ták  a'  koronát,  a'  ki  mindazáltal  csak  György  halála  után  élhetett  ki
rályi  méltóságával  1471.  Ezt  45  észt.  tartott  uralkodási  után  1510  fija 
Lajos,  követte.  Mind  a'  ketten  egyszersmind  magyar  királyok  is  voltak. 
Lajos  1526  Mohácsnál  a'  Törökökkel  való  ütközetben  elesvén  ,  Csehor
szág  az  austriai  ház ra ,  nevezetesen  Lajos  sógorára ,  Ferdinánd  főher
czegre,  Maximilián  második  unokájára,  szálott  házassági  egyezésnél  fog
va.  Ferdinánd  a'  Cseheket  arra  akarta  kinszeritpni,  hogy  a'  schmalkal
di  hadban  a'  szász  választó  fejedelem  ellen  fegyvert  fogjanak  ;  de  midőn 
azok  nem  igen  voltak  hajlandók  kívánságának  teljesítésére,  sőt  olly  for
mán  viselték  magokat ,  mintha  ki  akarnák  magokat  húzni  hatalma  alól, 
V.  Károlynak  Mühlbergnél  nyert  győzedelme  után  igen  keményén  bánt 
vélek  's  Csehországot  határtalan  örökös  statusnak  hirdettette  ki.  Utána 
1564  fija  Maximilián,  ezután  fijai,  1576  Itudolf  's  1012  Mátyás,  követ
keztek.  Ezen  utolsó  uralkodásának  vége  felé  vallásbeli  nyomatások 
miatt  a'  Protestánsok  felzendültek  ,  's  II.  Ferdinánd  helyébe,  a'  ki  mái
nagybátyja  Mátyás  életében  cseh  királlyá  koronáztatott,  1619  V.  Frid
rik  pfalzi  választófejedelmet  választották  a1  rendek  királlyá.  Hanem  mi
dőn  Nov.  9.  1620  az  nj  király  serege  Prágánál  megveretett ,  a'  zendü
lés  kezdőji  's  kik  abban  részt  vettek,  részszerént  (27)  kivégeztettek,  rész
szerént  (16)  számkivettettek  vagy  örökös  rabságba  tétet tek,  és  jószágaik 
elfoglaltattak,  valamint  a'  már  ekkor  megholtak,  29  elszaladtak  és  728 
magokat  önkényt  bűnösöknek  valló  birtokos  nemesek  jószágai  i».  A'  pio
lestang  vallás,  mellyen  töhb  volt  a'  lakosok  három  negj'edrészénél,  ki 
i r t a t o t t ,  Rudolf  felséglevele  (1627)  megsemmisít tetett 's  Csehország  tisz
ta  monarchia!  és  egészen  cath.  örökös  országgá  tétetett.  30,000nél  több 
birtokos  familiák  (ezek  közt  185  nemesi  familia)  ,  minden  protestáns  pa
pok  és  taní tók,  igen  sok  mivészek,  kereskedők  és  mesteremberek,  kik 
nem  akarták  a'  cath.  vallást  bevenni,  költöztek  ki  Saxoniába,  Branden
burgba,  Hollandba,  Sohweizba  és  más  tartományokba.  Mindazáltal  az 
erdők  's  hegyek  közt  lévő  falukban,  a'  hova  sem  a'  Jesui ták,  sem  a' 
katonák  nem  mentek,  számos  titkos  Protestánsok  maradtak.  —  Ezolta  a1 

cseh  nyelv  közönséges  dolgokban  nem  használtatik  többé.  A'  30  eszten
dős  hábornhan  Csehország  egészen  elpusztult  's  jó  karban  létének  virág
ja  elhervadt.  Midőn  II.  Ferdinánd  1637  megholt ,  Csehországnak  3  mii. 
lakosából,  kik  1617ben  732  városban  's  34,700  fal.  laktak,  csak 780,000 
volt,  's  a1  városok  száma  130ra  és  a'  faluké  mintegy  6000re  szálott 
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le.  VI.  Károly  meghalván  ,  1740  Károly  Albert,  havarial  választó  feje
delem  ,  Csehországhoz  just  formált  's  Prágában  a'  ren<b'ket  hűségére  fel
esket te ;  hanem  M.  Thereaia  megtartotta  Csehországot  kezei  közt  *s  még 
most  is  egy  az  austriai  császári  korona  alatt  levő  legszebb  tartományok 
közül. 

Csehországnak  ha tá ra i ;  nyng.  Bavaria,  kel.  Morva  és  Slésia,  éjsz. 
Lansitz  e's  IVTeissen  's  Anstr iaés  Bavaria.  052  nsz.  mf.dó'n  3,380.000  lak. 
több  van,  kik  közt  a1  Csehek  száma 2,170,000,  a 'Zsidóké  50,000nél  több. 
Lakhelyeik  280 vár.,  275  mvár.  e's  11,924  falu.  Uralkodó  vallása  a'  romai 
chatholica;  a1  többi  vallások  csak  megszenvedtetnek.  Anyanyelve  a' 
cseh,  mellynek  annya  a'  sláv  nyelv.  Némelly  kerületeiben  és  többnyi
re  a1  városokban  ne'metUl  besze'lnek.  Csehországot  csaknem  minden  ol
dalról  hegyek  keritik  körül,  roppant  erdők,  nagy  tavak,  mellyeknek  szá
ma  mintegy  20,000  's  igen  termékeny  térségek  vannak  benne.  Legneve
zetesebb  folyóji:  az  Élbe  és  Moldan.  Kivitetnek  belőle:  a'  gaboná
nak  minden  nemei,  len  ,  egész  Európában  legjobb  komló  's  gyümölcs. 
Bora  kevés  van;  hanem  a'  Melnik  körül  termő  igen  jó.  Barom,  kivált
képen  juh,  ló tar tása ,  sertés  és  apró  marha  fa'  többek  közt  ficzány)  te
nyésztése  igen  jó  karban  áll,  Bányáji  ezüstöt  (1823ban  13,873  markot) , 
r e z e t ,  igen  jó  czint  (1800  mázsát) ,  gránátot  's  más  jóféle  köveket,  va
sat  (200.000  mázs.),  kobaldot,  egérkövet ,  u r á n t ,  piskolezot,  festő  föl
det  ,  t imsót,  kalaminérczet,  büdös  jkövet  's  igen  sok  kőszenet  adnak. 
Igen  jó  ásványos  vizekkel  (150)  is  bővelködik  ,  de  sója  kevés  van.  A' 
Csehek  a'  magok  és  más  tartományok  termesztményeit  sokképen  használ
ják.  Az  egész  országhan  elterjedt  fabrikák  közt  kitets/.ók  a'  vászon, 
batiszt,  patyolat,  czérna,  csipke  's  más  manufactiirák,  mellyek  1801 
20  mii.  for.nál  többet  érő  portékákat  készítettek,  mellyeknek  fele  az  or
szágból  kivitetett.  A'  gyapjnmaniifacturák  10  mii.  for.  érő  miveket  ad
tak  ,  mellyek  az  njabb  időben  többek  és  jobbak  is.  A'  cseh  üveg ,  melly 
78  hutában  készít tetik,  egész  Kurnpában  legjobb,  és  Spanyolországba, 
Amerikába,  az  orosz  birodalomba  's  napkeletre  2 'f,  mii.  for.  érő  vite
tik  JLi.  Ezeken  kivül  8  tükörhutája  több porczellán  és  félporczellán  's  más 
fabr.  is  vannak  Csehországnak.  Nevezetesek  legfinomabb  remii  kalapjai, 
papirosa ,  selyemmivei,  köszörült  gránátjai ,  muzsikai  eszközei  's  más 
készítményei.  Csehország  Prága  városára  's  16  kerületre'  osztatik,  mel
lyeknek  előljáróji  a'  kerületi  kapitányok.  Megjegyzésre  legméltóbb  he
lyei  a'  városok  közt  Jiingbunzlau.  Melnik,  Turnau ,  Reichenberg,  Fran
zenau,  Kuttenherg,  Bndweis ,  Pilsen,  KARr.siuri  (I.  e.),  Joachimsthal , 
TKPMCSS  (1.  e.)  mint  eríísségek.  Königingracz,  Josefstadt,  Thercs 'enstadí; 
továbbá  Eger,  Rnmbnrg,  egy  manufactnrás hely, Adersbach,  Sedlitz,  Seid
schütz,  Püllna,  Königswart,  FRÍNZKVSRRUNNKN  (I.  e ) ,  M*RiKNn«n  (1.  e.) 
's  mások.  Belső  kereskedését  231  mf.  igen  jó  országntjai  's  1826  csi
nált  |vasutja,  melly  a'  Dnnát  a'  Moldanval  öszveköti,  mozdítják  elő. 
1822  Csehországnak  2996  közönséges  tanító  in téze te ,  1  nniversitasa,  3 
theolog.  lyceuma, 26 gymnasiuma, 2961  nép's polgári  oskolája  's  1.  muzsikai 
conservatoriuma  volt,  öszveséggel  6709  tanítóval  és  410,463  tanulóval. 
A'  köz  jót  privát  egyesületek  is  előmozdítják,  fi.  „Schnabel  prof. „Sta
tittische Damfefhins von 7iií?tmei>it  (Prag  1826.)  és  Lassú  „Az  Austriai 
birod.  stat.  geogr.  és  hist.  le í rása"  (Budán  1829). L—tr. 

C s E Hs 7. n H B A T i  1)  J ó s e f,  egy hazánk  legnagyobb hirii  's  legtu
dósb  orvosai  közül ,  szül.  RévKomáromban  Jnlius  1  ldikén  1748.  Sze
rencsés  talentumának  már  gyermekkorában  szembetűnő  jeleit  adta.  Ta
nulásit  R.  Komáromban  kezdé,"Posonyban  és  Debreczenben  folytatá  's 
ritka  szorgalommal  és  nagy  megkülönböztetéssel  végzé  mind  azon  fel
sőbb  tudományokat,  mellyek  a'  debreczeni  cnlleginmban  taníttatni  szok
tak.  1776  Octobir  elején  külföldi  útjára  indult;  '*  a'  franrquerai  főos
koláhan,  mellyet  akkor  a'  két  Coopmanus,  Ipey  's  a ' h i r e s  Camper  éke
sítettek,  az  orvosi  tudományok  tanulásához  fogott.  Innen  a 've le  barát
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ságra  lepett  Camper  javalásából ,  1778  a1  göttingai  universitasba  ment, 
hol  az  akkori  nagynevű  professorokat,  Blumenbachot,  Murray t  Gme
lint;  Wrisberget ,  Richteit  és  Baldingert ,  két  esztendeig  halgatta,  olly 
megkülönböztetett  szorgalommal,  hogy  ezen  hires  emberek  őt  különös 
barátságokra me'Itatnák.  Visszatérvén  Francquerába  1780,  ott  a' nagy  Cam
per  által  a'  gyakorló  orvosi  mivészségbe  vezettetett  b e ,  ennek  ajánló 
levelivel  1787  Parisba  sietett,  hol  több  hires  orvosok,  ezek  közt  Louis, 
Desault,  Portai  's  mások,  barátságát  megnyerte.  Haza  fele"  tervén,  meg
állapodott  Strasbiugban  is  ,  több  nevezetes  tudósokat  találván  ott ^  kik
kel  közelebbi  ismeretségre  lépni  kivánr.  Meglátogatván  még  Német
ország  nevezetesb  városait  i s ,  's  magának  mindenül  barátokot  szerezvén, 
1781  Sept.  elején  Bécsbe  érkezett,  hol  fenálló  rendszabások  szerént  a' 
gyakorló  orvostudómányi  cnrsust  elvégezvén,  báró  Störck  előlülése  alatt 
disputált,  's de morbis glandalarvm secundum aetates,  értekezvén,  1782 
születése  napján  graduáltatott.  Elvégezvén  ekként  orvosi  pályáját ,  Pes
tet  választá  lakhelyéül  ,  hol  csak  hamar  olly  jó  alkalma  ,pyilt  szeren
csés  orvosi  talentumának  kimutatására ,  hogy  a'  pnblicum  bizodalmát 
nagy  mértékben  megnyerné  's  élete  végéig  bírná.  Megholt  Febr.  2dikán 
1815  száraz  betegségben.  CsehSzombati  Jósef  egy  volt  azon  ri tka  or
vosok  közzül  ,  kik  nem  elégedvén  meg  természet  ajándékozta  észlángok
kal  ,  fáradhatatlan  szorgalommal  igyekeznek  azt  gazdagítani  's  a'  tu
domány  elóhaladását  kedvvel  's  buzgalommal  követni.  Hátramaradt szép 
könyvtára ,  mellyben  a'  mivelt  nemzetek  minden  nevezetesb  orvosi  mun
káji  feltaláltatnak,  eleven  bizonysága  ennek.  Követte  e1  felett  a'  szeren
cse  is  —  melly  nem  mindég pályatársa  a ' tudománynak  — d r .  CsehSzom
buti  orvosi  munkálkodásit.  Alig  volt  hazánkban  orvos ,  kinek  olly  min
denek  előtt  dicsérve  esmeretes  neve  lett  volna,  mint  neki,  's  szerencsés 
gyógyításai  eleven  emlékezetben  vannak  mai  napig  is.  Nevelte  az  embe
riség  előtt  szerzett  nagy  érdemeit  köz  tiszteletet  nyert  charactere.  A'  köz 
jó  iránt  való buzgóságát  bizonyítja  végrendelése  is ,  mellyben  a'  többek  közt 
a'  debreczeni  ref.  collegiumnak  25,000  forintot  rendel t ,  a'  chemia,  bo
tauica ,  mineralogia  és  technológia  taníttatására  felállítandó  cathedgára. 
igen  széles  kiterjedésű  praxisa  nem  engedé  meg,  hogy  a'  tudományt  munká
jival  is  gazdagíthassa,  a 'honnan,  kivévén  (amper  egy  munkájának  deák
ra  fordítását (Observationes circa mutatinnes quas iiibeunt calculi in te
sted. Pestini  1784.4),  nincs  is  neki  semmi  kiadott  munkája.  Ezen  nagy  el
foglaltatás  volt  annak  is  az  oka,  hogy  a'  Pest  vgye  rendjeitől  ajánlott  's  elfo
gadott  megyebeli  physicatust  csak  négy  esztendeig  viselheté.  Egyébiránt 
uem  lehet  elnyomni  azon  kívánságot,  hogy  bár  az  illy  nagy  tudományú 
's  mély  belátásu  orvosoknak  gazdag  tapasztalási  ne  temettetnének  vélek 
együtt  a'  sírba,  hanem  maradnának  fen  ezen  nemes,  de  olly  nehéz  mivész
ségnek  tökéletesítésére!  9  2)  S á m u e l ,  amannak  testvére,  szili.  Rév
Komáromban  Sept.  4dikén  1757.  Elvégezvén  a'  honi  oskolákban  az 
apróbb  tudományokon  kívül  a1  philosophiát,  mathesist ,  theologiát  és 
törvényt ,  az  orvosi  tudományok  tanulására  1786  össze!  Göttingába  ment, 
hol  három  esztendeig  mulatván,  1789  Bécsbe  visszatért,  hol  az  orvosi  cli
nicumot  péhápy  hónapokig  gyakorolván,  Július  2dikán  1790  orvosdo
ctorrá  tétetett,  's  még  azután  néhány  hónapokig  a'  szülő  és  baromorvosi 
intézetet  látogatván,  1790  végén  ismét  útra  kelt  's  Németország  nagy 
részét^  Hollandiát ,  Angl iá t ,  Franczjaországot  és  Helvetiát  bejárván, 
1792  hazájába  visszatért  's  azolta  Pesten  gyakorolja  az  orvosi  mivészsé
get:  Dr.  CsehSzombati  Sámuelnek  különösén  a'  himlőoltásra  nézve ma
radandó  érdemei  vannak.  1801ben  Augustus  végén  kezdé  pl  azt 
's  most  esztendőnként  középsziimmal  400ra  megy  az  általa  beoltottak 
száma.  Fáradhatat lan  szorgalma,  mellyel  ezen  jóltévő  találmánya  min
den  rendű  de  különösen  a'  szegény  háznépeknél gyakarolja,  érdemlett  köz 
tiszteletben  van. A. Balogh J'úl. 
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C s R r . ICDRK  vagy  fogadott  szolgák,  ollyan  emberek,  kik  szemé
lyeket  's  munkájokat  ke's/.akarva  és  egyezség  mellett  bizonyos  időre 
mások  alá  vetik.  Jusaik  's  kötelességeik  a/,  egyezségben  határoztatnak 
e l ,  ennek  nem  létében  pedig  a'  kikötött  szolgálat  természetéből  's  czél
jából  értődnek.  Tartóznak  ugyan  is  a'  kikötött  vagy  a1  dolog  termé
szeténél  fogva  magokra  vállalt  munkákat  hiven  teljesitni  ;  ellenben  ju
sok  van  az  egyezségben  ígért,  vagy  ha  ott  kifejezve {nem  volna,  bért , 
tartást  "s  ruháza to t t ,  '.s  idejek  kitöltével  érdemlett  elbocsátó  levelet  kí
vánni.  Törvényeink  ezeket  rendelik  a1  cselédekre  nézve :  1)  Tartozik 
a1  cseléd  a'  kikötött  i dő t ,  vagy  ha  ura  táborban  avagy  a'  haza  Ügyében 
távol  volna,  még  többet  is  uránál  tölteni.  Ha  időnek  előtte  elmegy,  tör
vényes  büntetések  alatt  kérethetik  vissza  akárkitől.  2)  Idejének  kitelése 
előtt  legalább  egy  hónappal,  köteles  elmenése  szándékát  kinyilatkoztatni, 
elmentekor  pedig  a'  reá  bízottakat  számadás  mellett  visszaadni,  a'  mire 
letartóztatás  által  is  kinszerittethetik  ura  á l t a l ,  pedig  akkor  i s ,  ha  ta
lán  nemes  volna.  3)  A'  nemtelen  cseléd  köteles  gazdája  uri  székén  tör
vény  elejébe  állni.  4)  A1  cseléd,  ha  gazdája  kifogást  tesz  e l lene ,  elmoz
dittatik  az  ura  ellen  teendő  bizonyságtól  büntető  perekben,  az  egy 
felségsértés  esetén  kivül  mindég,  polgáriakban  pedig ,  ha  vannak  más 
alkalmatos  tanuk  vagy  bizonyító  eszközök,  5)  A'  cselédek  felelte  nagy 
bérét  a'  vármegye  mérsékelheti. 

C S K I . E K K D E T ,  philos.  értelemben,  az  akaratból  kiszármazó 
munkalatja  valamelly  szabad  lénynek.  Ha  azon  érzemény  vétetik  tekin
tetbe  ,  melly  az  akarat  meghatároztatásának  alapul  szolgál ,  a k k o r a ' 
cselekedet  erkölcsiségéről,  —  ha  pedig  annak  a'  mások  szabadságára 
való  viszonya  forog  fel ,  annak  törvényességéről  van  a'  beszéd.  A' 
szép  mivészségben  c s e l e k e d e t n e k  nevesztetik  szélesb  értelemben  az 
előterjesztések  meglepő  's  váltogató  kiilönfélesége,  a'  lelki  erők  külö
nös  elevenségil  j á t éka ,  melly  valamelly  mivben  kifejeztetik,  de  szo
rosb  értelemben  csak  olly  muukáknak  tulajdoníttatik,  mellyek  bizonyos 
cselekedeteket  elbeszélő  vagy  drámai  formában  ábrázolnak  e lő ,  mine
müek  a'  mese,  az  epos ,  a1  román,  a'  d r áma ,  és  alatta  közönségesen 
egy  vagy  több  cselekvő  vagy  cselekvőleg  előterjesztett  lények  mive
leteinek  nagyobb  vagy  kisebb  egésze  értetik.  (Vö.  DRÁMA.)  Melly  érte
lemben  azonban  nyelvünkben  mind  ez  ideig  inkább  a'  latán  a c t i o 
használtatik.  Hogy  már  valamelly  cselekedet  mivtárgyul  szolgálhasson, 
szükség,  hogy  egységgel  birjon,  azaz,  hogy  annak  minden  változatjai 
egy  bizonyos  kezdetpontból  egy  bizonyos  czélig  szakadatlan  és  világos 
következésben  fejtődjenek  k i ,  szükség  továbbá,  hogy  való  legyen,  azaz, 
a1  gondolkozás  törvényeivel  és  az  előábrázolt  lények  természetével 
megegyezzen  ;  szükség  végre  ,  hogy  szellemi,  erkölcsi  és  aestheticai  in
teressévei  birjon,  azaz ,  az  é l te lemnek,  az  erkölcsi  érzeménynek  és  a' 
mivészi  érzéknek  eleget  tegyen. A. B. S. 

C s  K  M  Ke • (ilessert) ( neve alatt értődnek valamelly ebéd vagy 
vendégeskedés után adott édességek, gyümölcsök 'sat. A' régibb idő
ben az olasz konyha volt e1 részben első rangú ; a' mint ezt a' Veronese 
Páltól festett kánai mennyekző asztalán látható csudálatos csemege mu
tatja. Kern kevesbbé híres csemege ékesité XV. Lajos lakodalmi ász
t ah i t , midőn Lcscsinska Mariával kelt öszve 1725. Még most is Paris
ban készítik a1 legmesterségesebb csemegéket, 's Desfreyes 's Delor
me régibb mivészeket D.itfny egészen homályba boritá. Az ő cseme
géji az épités és képfaragás mesterségének legszebb mustrájit ábrázol
ják 's mythologicus és historicus képcsoportokból ál lanak; 's uz.ontnl 
csinos asztali tűzijátékokkal is tudja egyesíteni. Egy szempillanat alatt 
az egész csemege apró tűzi játékká változik, ambrai lángok és minden 
színű szikrák borítják el az asztal t , 's ezen tűzeső még is a' legfino
mabb materiát sem bántja legkevesbbé is. Ezen csemegéknél a' nya
lánkság sem szenved rövidséget; minden éghajlat legfinomabb gyümöl
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c s e ,  a'  legválogatottabb  sütemények,  compotok  ós  fagyiultak  egyesi
tik  ingereket  formára  's  valóra  nézve,  hogy  a'  szerfelett  csiklandott  száj
nál  még  gerjeszthessenek  valamelly  részvételt.  A'  német  és  angol  ven
dégségeknél,  kivált  az  utolsóknál  a ' c semege  poharak  közt  tűnik  e l ,  's 
rendesen  a'  kávé  ttzi  el  végképen. A  * * * *. 

C s R N T i K S  T K S Q K I t , 1 . D é r . S Z A K I T E N O R K . 
C S E P E O É K E N Y S É G , I. F O I, I li S S A C. 
C S E P E G Ő  K Ő ,  1 .  S T A I . I C T I T E S . 

C s E P E t . ,  hazánknak  a'  Duna  ágai1  által  formált ,  6  mf.  hosszít 
szigete  Pest  vármegyében.  Főhely  benne  Káczkeve,  mváros.  Földje 
termékeny.  Hajdan  a*  magyar  királyok  mulató  helye  volt.  1721  VI. 
Károlytól  liugen  subaudiai  berezegnek  ajándékoztatott,  a'  kinek  fényes 
kastélya  még  most  is  fenáll  Ráczkevében.  Maria  Theresia  anyjának, 
Krsébet  Krisztina  Wolfenbiitteli  herczegasszonynak  ,  ennek  halála  titán 
pedig  1780  Krisztina  nevű  leányának,  Albert  herczeg  feleségének,  adta. 
Albert  herczeg  1825  meghalván  ,  a1  sziget  a'  felséges  austriai  ház  famí
liái  birtoka  lett. L—ti. 

C S É P E L N I ,  C s é p r . ő  M A C H I N A .  A '  learatott  s '  betakarított 
gabona  's  hüvelyes  vetemények  magvának  polyvajitól  vagy  takarójitől 
való  megszabadítására  már  a'  legrégibb  időkben  szintúgy,  mint  jelenleg, 
nálunk  's  majdnem  minden  keleti  tartományokban  lovakat  's  ökröket 
hajtottak  reá  ,  hogy  kinyomtassák.  Későbben  e'  végre  machinákat  ta
láltak  fel.  Ide  tartozik  a'  cséplő  henger (trióula  vagy tribuluni) ,  csép
lószán (tra/ta')  és  a'  cséplő  kocsi  (ez  az  Jsraeliták  könyveiben  említ
tetik)  ,  mellyeket  ökrök  vagy  lovak  húztak.  Még  későbben  jöt t  divat
ba  a'  tulajdoni  csépelés  a'  szérűn  ,  's  mai  napig  is  a'  legközönségesebb 
mód.  Hogy  azonban  a'  cséplésnél  az  emberi  e r ő ,  munkabér  és  idő  a' 
lehetségig  kiméltessék,  's  a'  magvak  a'  lehetségig  tisztán  és  tökéletesen 
nyeressenek  meg,  találták  fel  a'  tulajdoni  cséplő  machinákat,  mellyek 
ütőleg  hatnak  a'  kalászokra,  's  e'  végett  különös  készilletüek.  Áltál
jában  véve  a'  munkát  vagy  emelődő  és  ismét  leeső  sulykokkal,  vagy 
a'  gabona  hegyett  gördülő  hengerekkel ,  vagy  a'  sulykokhoz  képest 
emelődő  vagy  egy  tengely  körül  forgó  csépekkel  viszik  véghez.  A' 
kévék  vagy  fekvő  helyeken  maradnak,  vagy  emberektől  rakatnak  oda, 
vagy  pedig  a'  szérű  a1  munkálódó  műszerrel  együtt  forog  's  hajtja  a' 
kévéket  a'  csépek  vagy  sulykok  alá  's  azok  alól  ismét  előiv.  Moz
gások  hasonlatossága  miatt  cséplő  malmoknak  nevezik.  A'  17  század 
olta  mind  inkább  tökéletesítették,  's  a'  legújabb  gazdaságban  sokféle 
készületek  vannak  a'  végre. A  * * * s. 

C S E P P ,  a1 folyósságnak  egy  igen  kis  r é s z e ,  melly  golyó  formát 
vett  fel  magára.  De  honnan  függ  azon  golyóforma,  mellyet  az  t'sőcsepp 
vesz  fel  magára  a'  levegőn  keresztül  es tében?  Az  ö s z v e f ü g g é s 
nek  ugyan  azon  hatalmas  az  egész  mindenségen  keresztül  elterjedt  ere
j é t ő l ,  mellynek  köszönik  a1  világtestek  golyóforniájokat,  melly  meg
akadályoztatja,  hogy  annak  csak  egy  porocskája  is  el  vesszen,  's  melly
nek  léteiéről  meggyőznek  bennünket  a'  jelenetek  a'  nélkül,  hogy  ké
pesek  volnánk  annak  természetéről  valami  kielégítőt  mondani. A. ti. P 

C S E R E ,  széles  értelemben  minden  egyezség,  inelly  mellet  jószá
gért  jószág  adatik;  szorosabban  pedig  csupán  azon  egyezség,  melly 
által  ingatlan  telkek  cseréitettnek  fel ,  bővebb  haszonvétel '*  alkalma
sabb  használat  végett.  Természetén  semmit  sem  vál toz ta t ,  ha  az  egye
ző  felek  egyike  vagy  másika  az  adott  telek  csekélyebb  értékét  pén
zel  pótol ja ,  csak  hogy  csere  név  alatt  adás  vevés  ne  töréténjék.  A' 
cserében  kapott  jószág  a'  família  tagjaira  nézve  egy  természetű  a' 
cserébe  adottal  annyi ra ,  hogy  a'  cserébe  adott  jószág  természetét  még 
a1  ráfizetett  pénz  sem  változtathatja  m e g ,  's  a'  ki  a'cserébe  adott  te
lekben  örökillendő  volt,  örökösödni  fog  a'  cserébe  kapottban  is.  A' 
csere  különféle  l ehe t : 1)  t i s z t a  vagy  e l e g y e s ,  a '  mint  vagy  adatik 
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felibe  ingó  jószág,  vagy  nem.  2) Ö r ö k ö s  vagy  i  d e i g l e n i .  Amabban  mind 
azon  innepélyességek  szükségesek, melly  az  ÖRÖK  HKVAÍ.I.ÁSIIAN (l.e.Jinegki
vántatnak,  kivévén  a'  megkinálást  (praenu.nitio),  melly  mind  azért,  hogy 
cserélni  mindenkinek  szabad,  akárki  mondjon  is  ellene,  mind  azé r t ,  hogy 
a'  inegkinálandók  a1  csere  alapját  magokra  rendszerént  nem  alkalmaz
tathatják  ,  egy  áltálján  nem  szükséges.  De  ha  az  osztályos  atyafiak 
egyike  a'  cserélni  szándékozót  a1  csereegyezség  teljesítése  előtt  törvé
nyesen  meginteti ,  's  alkalmatos  jószágot  adni  i gé r ,  's  utóbb  bebizo
nyítja,  hogy  az  általa  ajánlott  telek  az  idegenadtával  egy  forma  bő  ha
szonvételit  's  alkalmas  használati!,  sikeres  keresete  van  a'  csere  meg
rőtlenitésére.  3)  S  z e r z  e 11  vagy  ó s i j ó s z á g o k r ó l .  Amazt  sérelem t e 
kintetéből  nem  lehet  niegerőtlenitni,  mert  szerzeményekben  nincs  helye 
sérelemnek,  ebben  pedig  arra  kell  nézni ,  v a l ó d i  e  a'  csere  vagy 
pedig  c s a l á r d ?  A'  valódi  c se re ,  habár  osztatlan  és  közösen  birt  j ó 
szágban  történt,  a'  cserélő  saját  részére  nézve  sérelemből  meg  nem  erőt
Jenittethetik  ,  mert  a'  csere  elidegenítésnek  nem  tekintethetvén),  a'  fa
mília  tagjainak  sérelmet  nem  okozhat ;  a'  csalárd  csere  ellenben,  mint
hogy  sérelmes  bevallásnál  nem  e g y é b ,  annak  keresetére,  kit  a'  sé
relem  érdekel ,  megerótlenittetik.  4)  Az  örökös  csereegyezség  vagy  e' 
zárlattal  :  semmi  just  'sat.  va^y  e1  nélkül  köttetik.  Ezen  zárlat  be
téteiének  vagy  kihagyatásának  itt  is  az  a'  foganatja,  mintáz  örök  beval
lásnál.  5)  Némelly  örökös  cserében  a'  királyi  megegyezés  múlhatatlanul 
szükséges,  másban  pedig  nem.  Végre  6)  egyik  csere használattá  van  már 
erősí tve,  a'  másik  ellenben  nincsen.  Amaz  el len,  a'  saját  használatjá
val  erősítő  többé  ki  nem  kelhet  ;  ez  ellen  pedig  lehet  törvényes  lépé
seket  lenni. Zs. G. 

C S K R E I ,  régi  ' s  előkelő  székely  nemzetség,  a '  mellyből  kitűn
tek  főképen:  1)  C s e r e i  H á l á s  (Karúti)  Nigmond  alatt  a '  királyi 
zászlóalj  (bandérium)  hadnagya,  követte  urá t ,  a'  midőn  az  1392  Er 
délyből  HavasAlföldön  által  Bolgárországba  nyomulna  az  egyesült 
török    oláh  sereg  ellen.  Megveretett  ugyan  ekkor  a'  Magyaroktól 
az  ellenség,  és  erőltetett  vivás  után  megvétetett  KisNikopoly:  de  mi
dőn  felülhaladó  ellenséges  erő  közelítene,  kénytelen  vala  a'  király  oda 
hagyni  győzedelme  gyümölcsét;  visszavonultában  pedig  megtámadtat
ván  az  üldöző  lovasságtól,  veszedelemben  forgaélete,  minthogy  a'  to
longásban  egy  török  spahi  már  nyakához  méré  kardját  a'  nem  sejtőnek. 
Ekkor  Bálás  oda  vágtatván,  lesújtotta  a1  Török  fejét,  minekelőtte  meg
ejthette  volna  az  a1  vágást,  és  ezt  kardja  hegyére  tűzvén  ,  bemutatta 
a'  királynak.  Szétszórta  mindazáltal  a'  magyar  sereget  az  üldöző 
ellenség,  's  a'  király  Balással  egy  halászcsolnakba  vetvén  magát ,  csak 
nehezen  menekedhetett  meg  a'  Duna  innenső  par t jára ,  a'  hol  lakatlan 
helyeken  bolyongván  együtt  jó  ideig,  midőn  éhségtől  zaklattatnának, 
buzafejeket  szaggata  Bálás  és  azoknak  szemeit  markában  ki  dörzsöl
vén,  a :  királynak  nyujtogatá  e'  sovány  eledelt.  Minekutána  hazave r 
gődtek,  1393  hűsége  jutalmául  a1  balásfalvai  uradalmat  nyerte  Bálás 
a'  királytól  más  jószágokkal  és  olly  cziinerrel  együ t t ,  a'  mellyen  egy 
pánczélos  vitéz  jobbjában  kard  hegyére  tűzött  csalmás  Törökfejet ,  bal
jában  pedig  három  buzafejet  tart.  Cserei  Bálás  94  esztendős  korában 
holt  meg.  Maradékai  közül  sokan  megkülönböztették  magokat  hadi  tet
tek  és  polgári  érdemek  által.  Ezeknek  egyike  —  2)  C s e r e i  J á n o s , 
a'  Bátoriak  alatt  egy  lovasezred  vezé re ,  Barótról  NagyAjtára  tette 
által  lakását;  melly  időtől  fogva  NagyAjtaiaknak  irák  magokat  a1  Cse
reiek.  —  3)  C s e r e i  M i h á l y  (NagyAjtai) ,  Jánosnak,  I .  Apafi  Mi
hály  fejedelem  főasztalnokjának  és  fagarasi  várnagynak  fija,  szül.  Rá
koson  1607,  Fagarason  kezdet t ,  Udvarhelyen  befejezett  tanulása  után 
hadi  szolgálatot  teve;  's  nevezetesen  jelen  vala  1690  a'  zernyesti  csatá
ban  Teleki  Mihály  alatt  Tököli  Imre  ellen.  Minekutána  1.  Leopold 
oltalma  alá  került  E rdé ly ,  a1  királyi  kincstár  titoktiokja  lett  Mihály; 
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ÍI.  Rákóczi  Ferencz  támadása  idejében  pedig  a'  királyi  párttal  tartván, 
rá  bízatott  Csik,  Gyergyó  's  Kászon  székely  székek  kormánya,  hogy 
azoknak  az  ellenféltői  elpártolásra  nógatott  lakosait  megtartaná  a'  hii
ségben.  De  a'  pártosok  előmenetele  miatt  kénytelen  valaelhagyni  mun
kássága  körét  és  a'  brassai  falak  oltalmába  zárkózni,  mig  a  Rákóczi
val  tarlók  pusztítása  's  rablása  által  nagy  károkat  szeuvede  jószágaiban. 
Er re  nézve  Cusani  Jakab,  megyeőr  (marchio)  és  császári  fóhadre/.ér,  biJ 

y.onyságlevelet  adott  neki,,  a'  mellyben  a'  királyi  ügy  mellett  elkövetett 
fáradozása  és  szenvedett  tetemes  kára  miatt  hathatósan  ajánlotta  őt 
1.  Leopold  kegyelmébe.  Megholt  Cserei  Mihály  NagyAjtán  1750.  Esze; 
'»  tudományos  munkássága  felette  magasztaltatik  hontársaitól;  sőt  bras
sai  kénytelen  érkezésében  megírta  magyar  nyelvtín  az  erdélyi  történt  dol
gokat  1.  Apafi  Mihály  uralkodása  kezdetétől  fogva  1712.  5  melly  munka 
sokszor  Íratott  l e ,  de  soha  ki  nem  nyomtattatott .  —  4)  C s e r e i 
F a r k a s  (Nagy \ j t a i ) ,  Ő  CSÍ  k.  Felsége  udvari  tanácsnokja  'g  az  er
délyi  udvari  korlátszék  (cancellaria)  előadó  tagja  (referendarius).  Tiszti 
foglalatosságától  üres  órájit  tudományos  munkálkodással  tö l te ,  a'  melly
»iek  kéziratban  lévő  gyümölcsei  közül  említést  érdemelnek  főképen 
azok,  a'  mellyek  a'  törvény tudományba  vágnak,  úgymint :  „L&iicyn 

juris Tranmiloanici, Decisionen casuuvi judicialium  , Jus feminaruvl 
Hungáriáé et Transilvaniue.  Nyomtatásban  kijött  tő le" .  Isten  annyá
nak  Máriának  Lorétomi  Litaniában  lévő  nevezetek  rendin  folyó  dicsé* 
re te .  Képekkel.  Bécsben  1772.  8. Fúbri Pál. 

C S K R E K E R E S K E D É S .  így  neveztetik  a '  tiszta  cserekereske" 
d é s ,  midőn  jószág  jószágért  pénzközlés  nélkül  cseréltetik  el.  Azonban 
senki  sem  egyez  meg  ezen  cserében,  ha  nem  tudja,  hogy  cserélt  jó
szága  becsét  pénzben  megkaphatja,  mellyért  önjószágát  pénzzé  ált tehette 
volna;  tehát  a'  cserekereskedésben  két  különböző  kereskedés  jő  elő. 
A'  miveletlen  nemzetek,  az  érczpénzt  nem  esmerők,  szoktak  még  is  va
lamelly  esmért  becsil  dolgot  használni  cseréjeknél,  hogy  megtudhassák, 
mennyit  ér  a'  becserélendő  jószág.  Ez  így  nálok  pénz  helyett  van 

C S E R É  r. T  K O T T Á K  («u/e c«mí»'«/e),  a1  muzsikában  ollyan,  az  alap
harmoniához  idegen  kották  ,  mellyek  a'  rendetlen  áltmenetelnél  a'  tac
tus  jó  részére  jónek ,  s'  igy  a1  főkották  helyét  foglalják  e l ,  ellenben 
szoros  értelemben  az  áltmenő  kották  a'  tactus  rossz  részére  esnek. 

C S E R H Á T ,  egy  sürii erdejiről  's  hosszáról  híres  hegyláncz  Magyar
országban.  Kezdete  Hont  várni,  van  a'  Börzsöny  és  jenői  hegyek  alatt. 
Nógrád  és  Vácz  városai  közt  Naszály  névvel  Nógrád  vávmegyébe  jő, 
mellyet  10  mf.  szakadatlan  lánczával  keresztülhasitván,  Gömör  várni, 
nyúlik  be,  a 'hol  egy  része  Medvésnek  neveztetik.  Ezen]  Htjában  a'  Cserhát 
magába  foglalja  a'  Szanda ,  Salgó  és  Karancs  hegyeit ;  éjszak  's  dél  felé 
több  ágakat  bocsát  ki  magából  a'  többek  közt  a'  megjegyezést  érdemlő 
Várhegyet ,  melly  közel  Szakálig  nyúlik.  Dél  felé  a'  Naszályból  egy  ág 
Gödöllőnek,  egy  másik  a'  Szandából  Aszódnak  tar t  az  ecskendi  nagy 
erdőséggel ,  egy  harmadik  Bokor  helységtől  a'  Szuha  és  Ber  patakok 
közt  Hatvanig  folytatja  menését.  A'  Medvés  hegynek  egy  délfelé  menő 
ága  özveköti  a'  cserháti  hegylánczot  a'  Hevesben  lévő  Mátrával;  máso
dik  ága  Karancs  névvel  nyűg.  és  éjsz.  felé  megyén  :  harmadik  ága  azon 
hegjsor ,  melly  a'  Sátorost  magába  foglalván  ,  elébb  a'  kel.  határon  me
gyén,  azután  Osgyánt,  Pongyelokot  's  Valykót  kerüli  meg  's  éjsz.  a' 
Zlatno  és  Djél  hegy  felett  a'  Málna  pataki  hegyekkel  egyesül. L — «'. 

C S E R N O V I C S  (Arzén*!,  ipeki  patr iarcha,  az  1089ki  török  hábo
rúban  főképen  Piccolomini  cs.  kir.  hadvezér  munkálódása  által  1  l.eo
pold  részére  vonatott  az  albán  és  szerbországi  Óhitűek  nagy  részé
vel  e»yütt.  Tudtára  esvén  t.  i.  Piccolomininak,  hogy  ama'  tartományok 
lakosai  között  olly  régi  köz  monda  j á r ,  melly  szerént  egykor  fel  fogná
nak  szabadütatni  a'  török  járom  alól  olly  fejedelem  á l t a l ,  a'  kinek  tevé
jiii  esmeretlen  külföldi  állatok  Ulendenek:  szorgosan  öszves/erezgete 
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ő  feles  számú  majmokat ,  tengeri  macskákat ,  papagájokat  és  többef
íé léket ;  's  ezeket  tevék  hátaira  ü l te tvén ,  igy  mutatá  magát  azon  a1 

vidéken  ,  a'  mellyré  a :  császári  fegyver  győzedelmeinek  következésében 
hadjaival  előnyomnia.  Élihez  járultak  a'  császár  nevében  adott  többféle 
Ígéretek  és  biztatások.  De  midőn  a'  vitéz  és  nagylelkű  Kiuperli  IVIus
tafa  nagyvezérsége  alatt  megfordult  volna  a'  hadi  szerencse,  és  a'  Csá
szári  hadak  kénytelenittetnének  Szerbországot  elhagyni:  tanácsosnak  tar tá 
Csernovics,  követni  a'  császáriak  mozdulatjait  ;  és  mintegy  30,000  job
bára  szerb  háznéppel  egyiltt  I.  Eeopold  birtokában  ,  nevezetesen  a1  Sze
rémségben  és  Tótországban,  telepedett  meg  1690.  Innen  mindjárt  Bécs
be  küldötte  Diakovics  Esaiás  püspököt ,  a'  ki  által  Ugyan  abban  az  esz
tendőben  két  rendbeli  szabadságlevelet  nyert  magának  és  költözése  tár
sainak  ;  melly  szabadságlevelek  Karloviczban  tartatnak  az  ugy  neve
zett  nemzeti  levéltárban  és  talpkövei  ama '  jövevények  egyházi  's  polgá
ri  helyezetéhek. Fábri l'ál. 

C S E I N E K J  mváros  Gömör  várm.  Rosnyótól  nyűg.  felé,  1643  lak. 
sok  nemesekkel,  n a g y ,  l ég i  's  jeles  templomával,  sok  vashámoraival, 
mellyekben  egész  Magyarországban  legjobb  vas  készí t te t ik ,  rézbányájá
val  ,  's  régi  várának  's  valaha  virágzó  luth.  gymnasiumának  ómladékai
vál.  Vásárai  népesek.  Jó  dohányt  termeszt. L  — ú. 

C S I G Á K ,  1.  H É J A S  í r . u t o K . 
C S I K S Z Ú K ,  a'  Székelyek  7  fószékeinek  eg5'ike,  Gyergyó  és  Ka

gzon  nevii  két  fiókszékkel,  legvégső  része  Erdélynek  a1  Moldva,  Három
szék  ,  Udvarhely  's  a1  Maros  közt.  Roppant  kőszikláktól  kirittetik  ;  ezek 
közt  szép  térségei  vannak,  mellyeket  az  Olt  vize  's  néhány  patakok  ön
töznek.  Nagysága  84  nsz.  mf.  lak  92383.  Fővárosa  Csik Szereda. 

C*s  i  r,  i,  A  o  ,  1.  V E S Z T E G L Ő  C S I L L A G O K ,  F I . J N K T Í K és 
V I L A  0 R E N n S Z E R . 

C S I L L A G A R  K O S Z O K ,  é g a b r o s z o k ,  a z  égtájékainak  felületen 
Való  előállításai.  Meg  lévén  határozva  a'  csillagoknak  az  egyenlítőre 
(egyenes  kelet  és  elhajlás)  —  's  kivált  az  eclipticára  (szélesség  és  hos
szaság  szegeletei  által)  való  helyhetési :  azokat  a'  kerekég  lépcsőjit,  első 
's  másodperczeit  (gradjait ,  minutájit ,  secundájit)  vonatok  által  előállí
tó  rerzébe  meg  felelő  helyeikre  feljegyezni  könnyű.  Az  első  tudo
mányosan  meghatározott  csillagrendet  (cataloglist)  Plolemaeüstól  (Kiíst. 
ut.  130  esztendőről)  bírhatjuk.  O  1022  csillagnak  helyét  határozta  meg 
48  képben.  Azután  Chlughbeigh  A r a b ,  még  1017  csillagnak  helyét 
mérte  meg;  mellyeket  később  a'  16dik  század  utolsó  feleben  Tychö  de 
Rrahe  777  csillaggal  szaporí tot t ;  majd  Kepler  280nal  és  Halley  1677 
a'  déli  láthatárral  pótolta  ki  azokat.  Az  ég  abroszai  azon  módokon  raj
zoltatnak,  mint  a'  földiek  (I.  FÖLD IBRUSZ)  ,  mellyeket  főképen  a'  déli 
és  napi  vonatok  különböztetnek  meg.  Ha  mind  a'  két  vonat  egyenes 
linea,  Mercator  szerént  való  vagy  tangentialis  abvosz,  melly  a'  közép
pontban  lévő  néző  szeme  után  van  rajzolva.  Ha  a'  napiak  egyenesek,  a' 
déliek  ka r ikák ,  orthographiai  abrosz  lesz  ugy  állítva  e l ő ,  mintha  a' 
néző  szem  végetlen  messze  volna  a'  lerajzolt  gömbtől.  Kz  a1  rajz  csak 
a'  holdra  alkalmaztatik,  r i tkán  a'  földre,  —  az  égre  ezen  móddal  soha 
sem.  De  az  égsarkaktól  távolabb  lévő  helyeket  külön  külön  kisebb 
abroszokba  e1  szerént  levenni  igen  alkalmasnak  találta  Flamstead.  Itt 
a'  napiak  egyenesek  's  egymás  között  egyenlő  távolságnak  ,  az  abrosz 
közepén  lévő  déli  egyenes*  a'  többi  két  oldalra  a'  nnpiakoh  kijegyzett 
pontokon  körre  hajlanak.  Fortin  Parisban  1776  30  abroszban^  majd 
Bode  is  1782  kiadta  ezeket.  De  legjobban  kiadá  hazánkfija  seebergi 
égvizsgáló  Zách  1799—1703  Weiinarban  olly  hasonlíthatatlan  különös
séggel  ,  melly  szerént  a'  setét  fekete  mezőből  a'  csillagok  és  egyéb  ra j 
zok  tiszta  fejéren  tetszenek  k i ,  mellyet  a'  weimari  szorgalomtár  nArg 
eddigj<övethetetlenül  állított  elő.  Minden  abrosz  kétféleképen  nyoma
to t t ,  egyszer  a'  csillagzatoknak  déli ,  nap i .  szélességi,  hosszasági  vo

29 
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Hatoknak,  neveknek  iratjnival  —  másszor  ezek  nélkül  pusztán  a'  csilla 
gok  m a g o k ,  mintha  a1  setét  égen  tündöklenének  á l t a l ,  melly  szerént 
ezekből  nappal  is  lehet  a'  csillag  helyviszonyait  tanulni  : ,,Neuester 
Ilimmel*  Atlas zum Gebranche fiir schul vnd academischen Luter
richt', nach Flamsteed, BraiUey  , Tob. Mayer, Dtla Caille, Le Fran
cai! de la Lande und v. Zách in einer neuen Manier  — verbessert, und 
Terme/irt von.\C. F.Goldbach, revidirt auf d. Slerme. Seeberg vom Freyh. 
F. v. Zách  (Weimar  1803.)  Bode  nagyobb  niappájiban  17,240  csillag 
van  helyre  téve.  —• A' csillagzatkép 's egyéb segédvonatok őszre 
zavarván a1 csillagok tiszta viszonyait, azon vonatoknak vagy igen vék
n)"an kellene rajzoltatni mint, a1 Bódééban, vagy kettős nyomattal a' 
csillagokat magokat is előállítani mint a' weimariban, vagy ugyancsak 
kétszeri nyomással a' figurákat veres vagy más színnel kellene nyomat
ni , mikor az égi t á rgyak , a' csillagok, magok fekete szint kaphatnának. 
így tökéletesednének az égabroszok. A7. /. 

C S I r.  \, A O E S M K R E T , 1. A s T R O G N O S I * . 
C s n . i , » Q i D Ó , c s i l l a g n a p , c s i 11 a g é v. Qdieí , annus aslro

nomieus~). Azaz idő, míg ugyan azon veszteglő csillag a' déli körbe jő , csil
lagnapnak (rfi'es aslronomicui) neveztetik, és igy ez az ugyan azon 
csillag delelése (culminatiója) között lévő idő mindég állandó. Ennek 
a1 csillagnapnak T 'T része csil lagóranak, ' sat . neveztetik és minden 
égnézési észrevételek illyen csillagidők szerént mennek, mert ezen ál
landó időközre legjobban lehet az órákat igazgatni egy részről, más rész
ről ezeket az időket az egyenlítő gradjaira vinni könnyű, mert tudhatjuk, 
hogy egy csillagórában az aequatornak 15 e grad ja (= VV0> egy csil
lagmiuntában 15' aeqnatori minuta , egy csillagsecundábaii 15" aeq. 
secunda megy által a' déli körön. Megfordítva pedig egy körgrad négy 
csillagidő minutában, egy kör minuta 4 csillagidősecnndában 'sat. 
megyén által a' deli körön. A' c s i l l a g é v a' napnak ugyan azon 
égi helyre (csillaghoz) való jövetele között lévő idő , melly 305 nap, 6 
óra, 9 min. és 11 secundából áll (20' 2 5 ^ secundával t ö b b , mint a1 kö
zönséges napi esztendő, mert 50 * körseciindáral történik elébb éven
ként a' napéjegyenlet [praecessio acquinoctiorum] ezt pedig 20' 25 ^ 
ban járja el a' nap), hathatni innen, hogy az égi számvetés kulcsa a' 
csillagidőnek középidőre és megfordítva való vitele akarniellyik nap. Az 
ide tartozó táblákat kidolgozta 1s kiadta Németországnak egyik legtu
dósabb fejedelme (bizonyosan a' gothai herczeg) „Aílronomische Tafeln 
etr. Alt Manuscript fiir Freunde gedrakt1 1799. De meg lehet látni azo
kat jenai prof. Voigt popularis astronomiájának 432 kör. lap. N. 1. 

C s i r , I . A O M A G Y A R Á Z A T , I . A . S T R O I . O G I A . 
C s u . [ . » i J s z i r , í D Í 5 , c s i l l a g h u l l á s ( e s i 1 a g t i s z t u l á s ) , 

a1 levegő felsőbb részeiben éjjel ki  kilövelett világoskodó tilnemén} ek. 
Kégen , valamint még most i s , a' köz nép a' csillagok tisztulásainak 
(mintha azoknak lehulló hamvai volnának) tartották ezeket 's őszfelé a' 
mezőkön reggel találtató kocsonyaforma darabokat (mellyeket tremella 
meteoricaknak is neveztek) ennek tartották ; holott ezen koesonyásodá
sok , mellyekbe sok féligelemésztett békatagok 's ikrák ta lá l ta tnak, azt 
mutatják, hogy ezeket a' fen repkedő vizi madarak vetik ki begyekből. 
A' csillagszaladások helyeinek , magasságainak , sebességeinek 's irány
zatjainak közelebbi meghatározását az ujabb időknek köszönhetjük. 1798 
két égtudós ( Brandes és Benzenberg) Göttinga körül e lőször , majd 
később Hamburgból és Göttingából egyszerre vizsgálták a1 csillagszaladá
sokat idejekre, helyeztetésekre nézve, (mint meg annyi háromszegeket, mel
lyeknek alja [Hamburgtól Göttingaig] 's szegeletei tudva vannak). A' vizs
gálat következése volt, hogy a' csillagszaladások 3, 5, 8, 12, 15, 18,20, 
23,26 — sőt 30 .iiértfőldnyi magasságokban is történnek. Sebességek gyak
ran olly nagy, mint a' főidé, azaz, 4—5 mértfóld egy secundában Minden 
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M é , ' m é g  felfele  is  lövelődnek  —  soknak  300  láb  áltmerője  TBII.  Ugy 
látszik,  hogy  némellyik  tüzgolyóbis  forma,  melly  az  égiirben  kószál, 
's  a'  mi  (oxigenes)  ^levegőnkbe  rágván,  fellobban,  elpattan,  mellyből 
származik  a',  k ő e s ő  és  a'  l e v e g ő i  k ő .  De  többnyire  csak  villám
szeri  (electricus)  szikrák  ,  mellyek  a'  felsőbb  levegői  sebesen  mozgó  ré
tesetek  között  meggyűlhetnek  's  ki  pattanhatnak.  Kzért  tartják  eze
ket  nálunk  is  időváltozás  jeleinek.  —  Még  1ső,  2dik,  3dik  'sat.  nagy
ságuakra  is  kezdették  ezen  tüneményeket  elosztani  ,  de  a'  melly  még 
sehogy  sincs  megalapítva.  Sőt  a'  mi  több  ,  a'  rsillagszaladás  valóságos 
okai  is  bizonytalanok  előttünk.  —  Még  kevéssel  tudhattunk  többet  Lioh
tenbergnéi ,  a  ki  Benzenbergh/ez  erről  azt  i r á :  „Lehetetlennek  tartom 
a1  mi  alanti  meleg  chemiánkból  kimagyarázni  a'  csillagtisztulásokat;  a' 
felső  chemiai  laboratórium  épen  ellenkezik  alánunkéval.  —  Valljon  a* 
szörnyű  hideg  nem  állithat  e  elő  világosságot  épen  ugy,  mint  a'  hév
ség?"  'sat.  —  A'  csillagszaladásokat  a'  helyhosszaság  meghatározásá
ra  is  igen  tökéletesen  használják. N. 1. 

C S I L L A G  T U D O M Á N Y ,  1 .  A S T R O N O M I A . 

C S I L L A G Z A T ,  c o n s t e l l a t i o ,  a '  csillagképek  őszvejöveteleinek 
bizonyos  viszonya.  Az  veszteglő  és  járó  csillagok  illyes  viszonyaitól 
igen  sokat  tartottak  a'  régiek.  Nem  tudván  az  itt  e'  földön  lévő  tör té 
neteknek  öszvefüzéseit  megfejteni:  a'  felettünk  való  égi  öszvejövetelek
ből  igyekeztek  azokat  nagy  erőlködéssel  kimagyarázni  p.  o.  a'  születés 
napjából  's  az  akkori  csillagöszvejövetelből  készek  voltak  az  emberi 
életet  meg  jövendölni.  Semmit  nem  jelentő  tanakodások  lévén  ezek , 
már  régen  elenyésztek  ,  's  ha  itt  ott  a'  pórnép  és  rajoskodók  előtt  még 
kedvet  találnának,  együgyüségekben  hagyatnak. N. I. 

C S I L L A G Z A T O K ,  c s i l l a g k é p e k .  A 1  veszteglő  csillagok  se
regleteit  bizonyos  képekre  vinni  igen  régen  .kezdették.  Ptolemaens 
48  képet  vagy ,  ha  Antinoust  és  Berenice  haját  is  oda  számláljuk,  50 
csillagképet  szedett  öszve.  —  Az  Arabok,  Tycho ,  Ha l le j ' ,  'sat .  a'  mo
staniakig  szaporították  azokat  más  más  képekkel.  Helyekre  nézve  el
osztatnak  :  éjszaki  félen  lévők  naputiak  vagy  a'  zodiacusiak  —  déli 
félen  lévőkre.  (L.  CSILLAGABBOFZOK.)  Ezek  a'  legrégibb  esmeretségek 
közé  tartozó  tárgyak.  A1  inielőttünk  esmeretes  csillagképek  között 
igen  soknak  történeti  eredetére  nem  mehetünk.  Némelly  famíliái  ösz
vefüggéseket  érthetünk,  mint :  1)  a '  Hesperisek  kertét  őrző  k i g y ó  be
kavaritja  az  [ecliptica  pólusát ,  mintha  annak  őre  volna ;  ennek  fejét 
tapodja  2)  Hercules,  kinek  képe  a'  kigyótartóval,  Castor  és  Polluxxal, 
az  argohajóval  az  argohajói  első  merész  hajózást  ábrázolja.  —  3) 
Cephetis  feleségével,  Cassiopeáral,  leánya,  Andromeda,  és  veje,  Per
seus ,  ismét  egy  famíliái  ábrázolat.  4)  A'  naput  (zodiacus)  jelei  az 
esztendő  időtörténeteit  mutatják  's  ki  hatnak  jelentéseikkel  többnyi
re  a'  déli  félre  is.  (L.  Tudom,  öszves.  1831.  11dik  köt.  23—41.  lap.). 
De  ezek  a'  nevek  hajdan  mások  lehettek.  Most  is  sok  képnek  más 
nemzeteknél  más  neve  van.  A'  nagy  medvét  mi  gönczölszekernek  ne
vezzük  'sat. N. I. 

C S I L L Á M ,  egy  puha  érez ,  melly  ritkán  hatoldalu  táblákba  kristá
lyozva,  rendszerént  igen  könnyen  's  részént  nagy,  sokszor  áltlátszó  vé
konyságú  levelekre  vagy  táblákia  osztható  darabokban,  pikkelyekben  és  
levélkékben  i s ,  —  ezüst  barna,  fekete,  aranysárga,  zöld,  veres  szín
ben  ,  érczfénnyel,  igen  közönségesen  elterjedve,  mint  sok  kősziklafajbk 
regyiiletrésze,  ritkábban  pedig  fektéteken,  fészkekben  vagy  menetelekben 
fordul  elő.  —  Az  áltlátszó  és  nagy  táblákban  előjövő  csillám  Peruban  és 
Sibiriában  ablakkarikák  gyanánt  szolgál,  használják  compassházacskák
ra,  lámpásokra,  tárgyfelöli  üvegekre  a'  nagyító  üvegekben  's  t.  effélékre 
is.  —  A'  csillámpala  egy  kvarczból  és  csillámból  réteges  öszvefüggésben 
álló  sziklafaja  a'  legrégibb  formatióknak.  A'  réteg  majd  vastag,  majd  vé
kony  ,  reszént  egyenes,  részént  habként  hajlott.  Csillám  és  kvarcz  egy. 

2 9 * 
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mást  felváltó  fektétekben  jelennek  meg.  Igen  sok  érczekkel  van  történet
ből  öszvevegyülve,  áltmegy  gráni tba ,  gnajszba,  agyagpalába,  szem
féuypalábu  'sat.  's  a'  plánták  tenyészésének  igen  kedvező.  A'  csiílampala 
igen  világosan  van  rétegesedve,  többnyije  nagy  hegyi apályokat  formál 
lassúd  habforma  emelkedésekkel,  mellyekben  ninrsen  semmi  meredek
s é g ,  Európa  főhegylánczaihan  nevezetes  jollét  játszik  's  különbféle  ér
czekkel  gazdag ,  mellyek  részént  veié  vegyülve  vannak,  részént  benne 
menetelekben  és  fektétekben  jőnek  elő.  A1  vékonyrétegii  házfedelekre, 
a'  vastagrétegü.  épületkövekre  's  több  effélékre  használtatik. A. B.P. 

C S Í N ,  c s i n o s .  Az  a1  miv,  mellynek  főtulajdonja  a '  helyesség,  tisz
tá i t ság ,  's  mellyben  ezekhez  a'  legközelebb  's  legegyszerűbb  kellemek 
jan i inak ,  semmi  csillogás,  semmi  pipere:  csinos;  's  a7  b á j ,  melly  rajta 
elömlik,  csin.  Csinosak  Horácz  levelei,  Wieland  versei ,  's  a'  mit  kö
zöttünk  Kis  János  gondosan  irt .  A ' f r a n c z i a  minden  nemi  irók,  különö
sen  a'  franczia  jelesb  l e v e l e z ő k  saját 's  k ö z ö s  kecsek  a'  csin. C.i. F. 

C S I N Á L T  U T A K  (chaussée).  Ezen  név  alatt  értődik  altaljában 
véve  minden  mesterségesen  készült^,  közép&tt  egy  kevéssé  magasabb, 
mind  a1  két  felől  illendően  lejtős  és  felárkolt,  kővel  kirakott  vagy  nem 
ki rakot t ,  28—36  lábnyi  szélességű  u t ,  akar  csupán  csak  földből,  akár 
pedig  földdel  és  kővel  vegyest  készült  legyen  i s ;  szorosabb  értelemben 
pedig  c h a u s s é e  név  alatt  értődik  ollyan  ország  vagy  hadseregnt, 
mellynek  alapja  nagy  terméskövekből,  's  két  oldala  erős  támaszfa
lakból  készül t ,  a''  nagy  kövek  közti  hézagai  apróbb  kövekkel  és  öreg 
kaviccsal  töltetnek  ki  és  sulykoltainak  öszve  erősen  ;  mire  töltésformán 
lejtűsittetnek  e g y i r á n t ,  's  vagy  csupa  öreg  kaviccsal,  vagy  öreg  kavic
csal  és  öszvetöretett  kemény  kövekkel  vegyest  borittatnak  be  és  suly
koltainak  öszve;  melly  felületek  végre  kemény  apróra  tördelt  kőpor
ral  borittatiU  be  ''s  mellynek  oldalai  mellett  gyalogutak  és  árkok  van
nak.  Az  országutkészités  hegyes  tájakon  gyakran  igen  bajos,  mivel 
itt  iészént  hegyeket  kell  kiásni ,  részént  völgyeket  betölteni,  sőt  az 
u ta t  néha  csigaforma  tekerrényekben  lehozni  valamelly  hegyoldalról. 
Az  országutcsináiasnak  egy  más  akadá lya ,  ha  azt  mocsárokon  kell 
keresztülvinni ,  a1  hol  szükségessé  leszen  farostélyok,  vagy  elsüllyeszten
dő  kövek  által  készíteni  tartós  alapot.  Az  országutkészités  nem  az 
ujabb  idők  találmánya  ,  mert  a'  hajdankorról  ollyanok  maradtak  reánk, 
mellyeket  még  most  is  csudálunk.  A'  Herodottól  leirt  királyi  nt  Persi
ában  ,  melly  Sardestől  Susa  residentiáig  450  német  mértföldnyi  hos
szú ,  's  mindenütt  kir .  nyugvó  házakkal  's  legszebb  vendégfogadókkal 
ékeskedett  a'  romai  országutak  maradványai ,  mel lyeket ,  nagy  men
nyiségben  és  nagy ,  néha  1200  mértföldnyi  hosszú  kiterjedésben  az  egész 
országban  készítet tek,  azoknak  egyenes  i ránya ,  melly  miatt  hegyeket 
ástak  e l ,  sziklákat  's  bérczeket  rontottak  keresztül ,  magasságok  melly
ben  posványok  és  apróbb  völgyek  felett  mentek  el  ,  a'  rendkiviili 
tartósság  és  pontosság,  mell jet  az  illyen  munkáknál  igjekeztek  elérni, 
tul  vannak  minden  várakozáson.  Az  ujabb  időben,  ugy  látszik,  hogy 
a'  különben  is  szélességek  miatt  jeles  németalföldi  utak  valának  az 
elsők,  mellyeket  töltött  utakká  változtattak.  K,zekre  következtek  a1 

franczia,  angol  és  spanyol  töltölt  utak  's  Németországban  legelébb 
1753  o l t a ,  még  pé'dig  Öttingen  és  Nördlingen  között  Svábországban. 
A'  legjobb  töltött  utak  vannak  Spanyol  és  Francziaországhan,  Angliá
l>an,  Austriában  és  Bavariában.  Hazánkban  áltáljában  véve  még  igen 
rosszak  az  utak  legtöbb  helyen,  's  néhány  megye  példás  iparkodását 
kivéve  ,  ősztől  tavaszig  többnyire  minden  kereskedési  öszveköttetés 
félbeszakadt.  A1  legpéldásabb  és  követésre  méltóbb  uti  törvényszer
kezet  Angliában  van,  a1  hol  nem  csak  az  országúti  tehfrnié'rőket  állítot
ták  fel  legelébb  az  uti  vámházaknál  a'  teherhordó  kocsik  megmérésére, 
hanem  azon,  az  utak  tartósságára  és  fentartására  okvetellen  szükséges 
rendelést  is  tették  ,  hogy  lovasok  közepett  maradni  's  minden  kocsi 
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jobb  kéz  felől  menni  tartozzék.  Ezen  rendelésnél  fogra  elmarad  a1  sok
féle  kerékvágás  és  számos  ki térés;  szabad  marad  azonban  az  utasnak 
mindég  az  előtte  lassan  ballagó  kocsit  sebes  betérés  által  megelőzni • 
Az országúti regalisnál fogva jusa van az uralkodónak «} a' iehetségig? 
rövid utak készítése végett akarmelly földbirtokon keresztül, ronthatni* 
í) a' készítési költségek fedezésére uti vámot kérn i , r) nti rendsza
básokat hirdetni , d) a' kocsinyom (kerekvágás) és kerektalp szélessé 
gét meghatározni 's a' záró lánczokat megtil tani, és e) a' tnrliet meg
határozni , mellyet a' lovak számához mérve szabad a' székeire rakni. 
Az ő kötelessége az országutak jó karban tartása. Minél jobbak az 
u tak , annál többet rakhat fel a' fuvaros, annál olcsóbban s z i l i t , 's 
annál elevenebb a1 kereskedési közösülés. Homokban a' fuvaros egy 
lóra alig rakhat 6 mázsát , 's Brabant kemény országutjain 35. A' szén
hordók Charleroiból Briisselbe 6 csödorre 22,000 font szenet raknak, 
'• Anglia vasujtain 1 ló 80 mázsát huz. Francziaoiszágban utkészilésre 
jóféle köyeket 20 órányi távolságról is hoznak. Ha az ut hegynek 
m e g y , meg kell fontolni, hogy a' terhet nem annyira a* dörzsölés, 
mint az emelés nehezíti . Hegyes csinált utakra nem jó a' kővel ki
rakás (mint az utszákat szokás). Most Angliában öízvetörött kőből 
készítik az országutakat. A' végre t. i. apróra zúzzák a1 köveket 's 
a1 viz behatása ellen bátorságositott földalapra egynéhány ujnyi ma
gasságra feltöltik, és a' lyukakat mindég betömik illyen zúzalékkal, 
mig az egész e rős , boltozott töltéssé nem változik. Ezen Mac Ádám
tól feltalált utkészitésmódot Muszka, Franczia 's Németországban is 
megpróbálták. .41***4. 

C S I P K É K , különbféle mustrák szerént különbféle anyagokból ké
szített gyengéd szövetek. Vagy verve (geklüppelQ vannak vagy tővel 
kötve; amazoknak nevek a' Francziáknái denlelles, ezeké, poinls. A' 
vert csipkék főkép Francziaoiszágban készülnek. A' brüsseli kötött 
csipkék finomság, jóság, szépség és tartósságra nézve minden egyebe
ket felülmúlnák. Századok olta híresek már ' s , mondják, még most 
is lOe.OOO mbert foglalatoskodtatok. 

C S I R A , mindennemű organicus test alapja, mellyből ez az ahhoz 
szükséges feltételek hozzájárulása alatt lassanként kifejlik. Különösen 
a7 növevényeknél szoktak ezen szóval élni , 's itt három nemét lehet an
nak felvenni: a' bimbókat a' többévi! plántákon, a' hagymákat (cso
mókat) a1 föld a l a t t , és a' csirákat a 'gyümölcsökben (magvakat). Hogy 
a1 szemek (binikók) cs i rák , abból kihatni , mivel belólök a' beoltás által 
uj plánták ffjlenek ki. Vetni is el lehetne őket, mint a' magvaka t , ha nem 
volnának annyira alája vetve a' rothadásnak a' föld alatt. A' magnemben 
vagy gyümölcsben ugyan az a ' c s i ra , csak hogy máskép burkolva 's a' t e r 
mésszettól arra határozva, hogy a' nedves földben fejeljék ki. A, li. P. 

C S O B Á N C Z , csekély helység Szála várni, magas hegyen ülő várá
v a l , nem messze a1 Balaton tavától a' tapolczai járásban. h—ú. 

C S Ó K , rendszerént a ' t iszteletnek, barátságnak ' s szerelemnek 
j e l e , de áltment az a' vallás titkaiba 's szertartásiba is. A' barátság 
's udvariság csókja vagy is a' köszöntő csók nem csak az Eurapaiaknál, 
hanem a' napkeleten is elejétől fogva szokásban volt s van m<% mai 
napig is. Mennyire visszaéltek a' Romaiak ezzel, mutatja Martialisnak 
egy elmés versezete. ( Epigranim. E. 12 ep. 5 9 ) . A 'Romaiak a' hom
lokot, néha pedig a1 szemet szokták csókolni. A' Görögök annak, kit 
szeretve csókoltak, füleit szokták megfogni, 's ezen csók x,vrpti  nak 
vagy ^urpívSa  nak neveztetett. \' Spanyolok jobb kezéí csókolják 
meg annak, kit köszöntenek , a' Zsidók száját , kezét vagy vá la i t , a' 
Törökök válát vagy térdjét. — A' tisztelet csókja a' régieknél az is
teneket , szenteket, szobrokat, teinplomkilszöböket illette. Napkele
ten szokásban van annak, kit nagyon tisztelnek , lábaihoz esni 'a azokat 
megcsókolni. A' k é z c s ó k o l ás a ' r ég i Pogányoknál a ' vallásheli eeriuió
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niákhoa  tartozott.  Lucianus  szerént  a'  Görögök  a'  földre  vetették  ma
gokat  a'  nap  előtt  's  kézcsókolással  imádták  azt.  A'  csókhányás  (ja
ctatio  basiornm)  már  a'  régieknél  is  szokásban  lévő  jele  volt  az  udvari
ságnak  ,  de  leginkább  az  istenek  imádásánál  e'ltek  azzal.  A'  Gö
rögöktói  a1  Romaiakra  ment  által  ezen  szokás.  A1  ki  a'  ke'pszobor  mel
let  mentében  elmulatta  a1  kézcsokolás  cerimoniájáf,  istentagadónak  tar
tatott.  A'  keresztény  vallás  elterjedésekor  a'  püspökök  's  főbb  papok 
tartottak  számot  a'  kézcsókolásra  mint  a'  tiszteletadás  jelére.  A'  ro
mai  status  később  éveiben  a'  tribuntisok,  consnlok  és  dictatornk  tisz
teltettek  kézcsókolással,  's  a1  császárok  alatt  létalapos  és  elmúlhatat
lan  része  volt  az  az  udvari  cerimoniának.  A'  kézcsokolás  után  leg
nagyobb  jele  a1  tiszteletnek  napkeleten  a1  tisztelt  főrangú  személy  ru
bájának  megcsókolása  vagy  annak  illetése  után  a'  kéznek  a'  szájhoz 
való  vivése.  A'  régi  Pogányoknál  szokásban  volt  a1  templomok  küszö
bének  alázatos  helyezetben  való  megcsókolása  is  ,  honnan  Tibiillus  igy 
szól: Non ego, si merni, dulrilem procumbere templis, et dare sa
cratis oscula Hminihus.  A'  Görögök  's  Romaiak  haldokló  kedveseik
től  szíves  ölelgetések  's  meleg  csókok  közt  szoktak  bucsnt  venni  ,  mivel 
azt  h i t ték ,  hogy  ezen  csókok  által  a'  lelket  még  avagy  csak  kevés 
ideig  is  fentartóztathatják  's  hogy  azt  a'  haldoklónak  utolsó  lehelé
sével  mintegy  felfoghatják  's  magokévá  tehetik.  Innen  az  a'  szólás 
formája  a'  haldoklókról: animam in primo ore, in primis fa/tris le
nere.  Ezen  csökolág  neme  mai  napig  is  több  nemzeteknél  szokásban 
van ,  különösen  gedig  az  Oroszoknál.  A'  szerelem  csókját  némellyek 
szerént  a'  galamboktól  's  különösen  a'  gerliczéktől  tanulták  az  emberek, 
de  felesleg  való  annak  eredetét  olly  messze  keresni  ,  mivel  arra  maga 
a'  természet  tanitá  az  embert.  Az  emberi  ajkak,  ezen  véredényekkel 
és  idegekkel  gazdag  's  igen  vékony  felbőrrel  fedett  és  ennél  fogva  felet
te  érzékeny  részek  a'  tapintás  megnemesitett  életniivei,  mellyeknek 
egymást  érintések  által  a'  csókban  —• melly hasonló egy positiv és 
negatív electricitasu test galvanicus érintéséhez — az egész organis
must kedves érzés hatja ált 's a' nemi polaritás felemelkedik. A' köl
tők sokat irtak a' csók édességéről, 's Cntullus édesebbnek tartja 
azt az istenek eledelénél f Epigr. XCIV ad Juventium ). Az egymást 
tüzesen szeretők tiszta csókja által a' lelkek mintegy kölcsönösen ol
vadnak ált egymásba , :s ezen tekintetben mondatja "Fontenelle Pla
tóval , az érzékeny bölccsel: 

Ha szivem fájdalmak özönében fetreng, 
'S Agathis csókjait enyhbalsamként nyúj t ja ; 

É rzem, hogy hiv lelkem ajkaimon lebeng, 
Övéihez repül 's szerelemre gyújtja. 

A. Tlnlagh Pál. 
C S Ó K O T , ( n é . A ' Mexicoiak már sokkal a 'Spanyolok bemenetele 

előtt esmérték a' csokoládé készítése módját , de csak tiszta pergelt 
kakaobaboktól készítették azt , 's felolvasztván meleg vizben, hozzá bi
zonyos borsnemet ad tak , mellyhez a' szegények knkoriczalét vegyítet
t e k , a' gazdagok pedig orleannal festették azt meg. Később nádmé
zet is adtak hozzá, minekutána azt 1506 megesmérték. A' Spanyolok 
megesmerkedvén a' csokoládéval, hogy annak izét kelemetesebbé te
gyék , többféle fűszerszámokat, nevezetesen vaníliát és fahéjat vegyi
tettek ahhoz. Európába legelőször Carletti hozía azt be 1600 Plnrencz
b e , de legtöbbet t*ttek annak Európában való elterjesztésére a1 Spa
nyolok és Portugáliák. A' spanyol füszerszámos csokoládét elejénte 
legjobbnak ta r to t ták , de most leghiresb a' párisi csokoládé, mellynek 
vegyitékiránya következendő : 8 font caraccas, 2 font szigeti kakaó , 10 
font finom nádméz, 3 uncia vanília, 2 uncia fahéj. Ha a' csokoládé 
tiszta kakaóból és nádmézből áll, e g é s z s é g  vagy h o m o e o p a t h i c u s 
c s o k o l á d é n a k , ha pedig fűszerszámokkal készült, v a n í l i á s c s o k o 
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I á d é n a k  neveztetik.  Ezenkívül  többfelé,  egyébként  kedvetlen  hstt  orvos
szereknek  felvételére  is  használják  a*  csokoládét,  innen  a'  china,  islan
d ia i ,  moh, cz i tvar ,   sassaffras  ,  salep  ,  's  t.  efféle  csokoládék.  A'  cso
koládét  igy  készí t ik :  megpergelvén  a'  kakaobabot,  egy  meleg  mosár
ban  megtörik,  nielly  által  belőlük  a'  berniek  lévő  kövér  olajnál  fog
va  durva  tészta  válik.  Ezt  egy  meleg  márványtáblán  mind  addig  dör
gölik  egy  vas  henger re l ,  inig  belőle  finom  tészta  nem  lesz.  Ekkor  hoz
zá  több  vagy  kevesebb,  rendszerént >/s  résznyi  finom  porrá  tört  nád
méze t ,  néha  magasb  iz  kedvéért  különbféle  finom  porrá  tört  fűszer
számokat ,  nevezetesen  vaníliát^  fabéjt,  némellyek  ambrá t ,  pézsmát
narancsvizet  'sat.  adnak.  Az  igy  elkészített  kakaotésztát  bádogformák
ba  öntik.  A ' j ó  csokoládé,  mellyet  tejben,  vizben  vagy  borban  főznek 
m e g ,  's  néha  tojás  sárgával  vegyi tnek,  egy  a1  legkellemetesb  's  táplá
lóbb  italok  közü l ,  de  nincsen  egy  élemény  sem,  mellyet  olly  sokszor  's 
olly  tetemesen  megvesztegessenek,  mint  ezt.  Felette  ritka  a1 jó  csokoládé, 
a'  minek  részént  a'  gondatlanság,  részént  a'  sok  hozzá  adott  végy ele
kek ,  krumpli,  mondola,  r i skása ,  borsó,  lencse,  kukoricza,  keményítő 
'sat.  az  oka.  Ha  tehá t  az  ember  nem  egészen  bizonyos  a'  csokoládé  jó 
volta  felől,  sokkal  tanácsosabb  kakaoöntetet  innia.  Láss  róla  bőveb
ben  ezen  munkában:  , ,A'  kávé,  thé  és  csokoládé,  történeti  természethis
tóriai  ,  orvosi,  és  dieticai  tekintetben."  (Pest  1831.  Wigand  Ottónál.) 

A. Balogh Vál. 
C S O K O N A I  V I T É Z  (Mihály) ,  magyar,  gazdagerii  kö l tő ,  1774ben 

született  Debreczenben,  mliolt  ugyanott  Jan.  28.  1805.  Nagyatyja  győri  's 
később  alrsuti  ref.  prédikátor,  atyja  seborvos  vala Debreczenben,  \s  ugyan 
itt  kezdé  Cs.  is  tanulását.  1795ben  a'  poetica  classis.  praeceptora  let t , 
de  gyengélkedése  's  azon  genialis  mód  mia t t ,  melly  szerént  tanitványit 
az  oskolán  kívül  sétálás  és  vigalmak  között  szerété  oktatni  ,  felfüggeszti! 
őt  hivatalától  az  oskolai  igazgatóság;  Cs.  lemondott  's  Debreczent  oda 
hagyá.  17Ö(iban  törvényt  tanult  Patakon,  de  már  ez  év  végén  Posonyban 
látjuk  ő t ,  holott  „Diétá i  Magyar  Musa"  czimmel  legelső  versgyűjtemé
nyét  adá  ki.  1798  a'  nagy  Festetics  alkotta  gymnasiumban  oktatói  szé
ket  tár ta  Csurgón  's  megkérte  L i l l á t ,  kivel  nem  rég  Komáromban  köte 
csmeretséget.  De  a'  Lány t  egy  kalmár  nyerte  e l ,  's  Cs.  elesve  támaszá
tól  ,  melly  egyedül  vala  képes  elvonni  őt  csapongásaitól,  letevé  hivata
l á t ,  le  mindent ,  mi  kényét  korlátba  szegheté  's  ezentúl  verseknek  és 
versekből  élt,  jobbára  Somogyban,  Pestben  és  Biharban,  holott  a1  fen  em
iitett  évben  kora  halála  megl^pé.  Munkáji  az  emiitett  Dietai  Musán  kí
vül  e1  következők:  „Doro t tya 1 '  vig  epos,  vagy  mint  maga  nevezé:  furca 
vitézi  versezet.  4  énekben  (N.  Várad  és  Vucz  1803.  8.) ,  „Anakreoni  Da
lok"  (Bécs  1803.  12.) ,  „Li l l a ,  érzékeny  Da lok"  (N.  Várad  1805.  8.), 
„Ódák  két  könyvben"  (N.  Várad  1805.  8 ) ,  „Alkalmatosságokra  irt Ver
sek"  (N.  Várad  1805  8 ) .  „A1  Tavasz,  festő  versezet  Kleist  német  mun
kájiból"  (Komárom  1802,  N.  Várad  1806.),  „Ha lo t t i  versek"  elmondva 
bihari  administrator  gróf  l thédey  Lajosné  felett  (N.  Várad  1804.  8.) 
Kéziratban  maradtak:  Arpadias,  nagyobb  eposból,  t ö r e d é k ; ' A z  istenek 
országa;  Crimen  rap tus ;  IVIilitat  omnis  amans ;  cnmoediák,  if júkori  dol
gozások  's  talán  magyar  poeticájából  valami  ,  mellyet  a'  Tavaszhoz  csa
tolt  előszavában  emlit.  Mind  e z e k ,  az  elsőt  és  utolsó  két  neműt  ki
véve ,  csintalan  pajkosságok  miatt  világot  nem  láthatnak.  Kijöhető  mun
káji  legtetemesh  gyűjteményét  Márton  Jósef  professor  ur  adá  ki  Bécsben 
(1813.  4  kötet.)  's  ugyan  ebből  1816  „Nevezetesebb  poetai  munkáji"t, 
(Tavasz.  Lilla.  Ódák.  Dorottya.  B é k a e g é r h a r ez .  Alkalmatosságra 
irt  versek.  Anakreoni  Dalok.  —  A'  költő  képével '»  életirási  töredé
kekkel),  mellyek  között  a'  Diétái  Mnsa  's  némplly  alkalmi  versek nem  jövé
nek  ki  ismét,  de a1  kiadó  mind  bővebb  életirását  (a1  mi  igen  kívánatos), 
mind  m i n d e n  kijöhető  munkáji  közrebocsátását  niegigéré,  mit  azonban 
mind  eddig  nem  teljesített.  Cs.nak  a'  természettől gazdag  teremtő  képzelet, 
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szépe imé  rilágész,  érzékeny  sziv 's  ingerlékeny  inak  jutot tak.  Önszorgal
ma  gazdag  philologia  's  philosophiai  esmeretek  birtokába  j u t t a t á ,  de 
elkényeztetve  a'  könnyű  és  fényes  siker  által  épen  phaiítasiája  mivelé
sére  és  saját  mivészete  ( a '  költés  és  versírás)  studiiimára  nem  fordí
tott  mélyebb  figyelmet,  mig  élete  's  környülállásai  egy  részről  hiúsá
gát  's  beteges  ingerlékenységét  mind  inkább  nevelék,  más  részről  a' 
már  szokott ,  köz  kedvességet  nyert  pályán  mind  folyvást  megmaradni 
kényteték.  Prosája  naiv  ,  világos  ,  eszes  's  a'  legtulajdonabb  értelem
ben  popular  (népszerű) ,  de  igy  írva  keveset  bírunk  tő l e ,  rövid  élete 
inkább  költésnek  's  verselésnek  volt  szánva.  Cs.  verseiben  annyi  kön
nyüség ,  édesség,  sajátság,  természetesség,  rhythnius  és  nemzeti  hang; 
költésében  annyi  kiesség,  elevenség,  e r e d e t i s é g ,  ömlengés,  sze
szély  ,  édes  gúny,  lélek  és  báj  vannak  elöntve,  mennyi  képes  volt  Cs. 
nak  a'  legközösb,  legzajosabb  tetszést ,  szertelen  magasztalokat  's  szám
talan  majmolót  támasztani.  Ezt  várni  lehete.  Cs.  olly  korban  született, 
midőn  a1  szükséges  és  csudált  latán  nyelv  az  oskolán  belől  és  kivül 
legnagyobb  keletben  ,  Gyöngyösi  és  Faludi  's  maga  a1  hazai  nyelv  feled
ve  ,  elhagyatva,  a'  szép  és  ízlés  tudományának  magyar  oskolákban  sem
mi  hire  sem  lévén,  dicsőségnek  t a r t a t o t t ,  ha  valaki  egy  pár  nyéke, 
gő  alexandrinstrophát  tudott  nagy  üggyel  egybe  szérkeztetni  ,  volt  le
gyen  az  bár  a'  paraszt  gazda  szegény,  vagy  a'  furfangos  városi  cseléd
ség  já tszi ,  badar  nyelvén,  mellynél  j obba t ,  t isztábbat,  szebbét  már  és 
még  akkor  Gvadányi  's  Bessenyei  sem  igen  esmértek.  'S  most  Cs.  bá
mulatos  könnyűsége,  termékenysége,  gazdag ,  népszerű ,  rím  és  mér
ték'kecseiben  egy  iránt  dus  nyelve  's  költői  tagadhatatlan  ihlete  e lőál l : 
mi  csuda,  ha  mindnyájan  csudát  kiáltanak,  ha  a'  nemzet  önmagát  's  ön
nyelvét  csudálá,  szerette  költőjében,  's  ha  még  azok  i s ,  kik  a1  régi  gö
rög  's  r oma i ,  vagy  az  ujabb  külföldi  remekek  becsletében  elfogódva  a' 
magyar  geniustól  semmit  nem  vártak  ,  nem  tudtak  ,  a'  köz  hevület  tap
sai  által  meggyőzetve,  végre  elhitték,  hogy  csakugyan  van  a'  nemzet
nek  egy  költője:  Csokonai!  De  a'  fen  emiitett  's  Cs .  tó l  megvonha
tatlan  szépségek  e g y e t l e n  vagy  l e g f ő b b  bétyegei  e  a '  költésnek 
és  versnek  ?  Erre  állítólag  nem  fog  felelni  senki  ,  ki  a'  költés  és  költői 
dictio  kö ré t ,  nyelvünk,  Ízlésünk  azoltai  haladásait  's  azolta  támadt  ko
szorús  költőjinket  esméri.  Cs.  kora  \s  individualitása  súlyaiból  ki  nem 
vetkezhetett.  Maga  az  őt  olly  makacsul  's  kirekesztve  pártolta  Debreczen 
's  oskolája  már  rég  sejdité  kegyenczében  a'sok  nemű  hijányt 's  ha  a1  legújab
ban  Péczely  prof.  ur  által  kiadott  Lantról  szabad  következtetni,  igen 
is  érzi  ,  hogy  a'  könnyüség  mellett  a'  helyesség  és  szépség  ,  a'  világos  és 
népszerű  mellett  a'  correct  és  nemesség,  egyszerűség  mellett  a'  mély
ség  's  magasság,  a'  természetés  ehaiacterhü mellett  a ' t iszta  mi vészi  ide
álra törekvés  a'  költésben  is,  mint  minden  mivészetben,  szinte  uiellőzhetlen 
tulajdonok.  Cs.  mindenben ' s  mindenek  felett  popularitást  keresett,  's  épen 
ez  a 'balul  vett  popularitás  volt  az,  pii  más  magasi)  körű  költeményeit saját 
hangjok  '3  characlerekből  kivéve.  Azt  sem  kell  bőven  mutogatni,  hogy  Cs. 
gyakran,  igen  gyakran  az  ő  szép  tulajdonival  határos  hibákba  süllyedt,  hogy 
a'  könnyű  helyett  ősin  és  gondtalant,  a'  saját  helyett  meg  nem  bocsát
ható  anomáliákat  (Hlyen  az  , tés '  t  esik  helyei t ) ,  a'  természetes  helyett 
silány  minden  napiságot,  rhythnius  helyett  üres  rimesengést,  nemzeti  és 
népszerű  helyett  aljast  és  pórnépi t ,  érzés  helyett  gyáva  érzelgést ,  naiv 
helyett  csupaszt  's  galádságot  ada.  Hlyektől  legjobbjai  's  talán  egy  da
rabja  sem  egészen  nientek.  De  midőn  mind  e'  hiba  mellett  ezt  mondja 
Kölcsey,  ki  Cst  másokhoz  méré ,  nem  önmagához,  classificalta  őt  nem 
bírálta;  ,,Azonban  meg  kell  vallani,  hogy  épen  ezen  oldal  ,  melly  felől 
.Cs.  olly  nagyot  buka ,  neki  egyszersmind  legtöbb  fényt  szerez.  Senti
inental  darabjainak  legszebbjeik  mellett  hidegen  marad  a'  sziv;  de  midőn 
m a k a c s u l  t r é f á l  ' s  a '  népnek  tónusában  lép  e lő ,  lehetetlen  azon 
genialis  szökdellést  benne  el  nem  esmérni,  melly  a'  való  vocationak  be • 
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lyegét  hordozza;  az  fivoe  Bacclie,  paraszt  dal  'sat.  valóban  poetai!  lé
lekkel  írattak  's  ezek  legtöbb  originalitást  is  bizonyítanak;  ez  vala  'a 
pálya  ,  melly  Csnak  megnyittatott  ' sa t . "  nemj  értjük  jól  a'  nem  épen 
hideg,  nem  épen  igazságos  criticust.  Genialis  szökellések  's  még  sem 
genie?  Való  vocatiónak  bélyege,  de  nem  vocatio?  Való  poetai  lélek  's  nem 
poéta?  Legtöbb  originalitás 's  méf  sem  originál?  A'  comicttmnak  való  szel
leme  's  még  sem  coniicns?  'S  méltatva  van  e  Cs.  tehetsegi,  ha  a'  paraszt 
dalra  's  csak  e'  nemüekre  szorittatik?  Részünkről  azt  hisszük,  hogy  Cs. 
egyik  darabjában  sem  lehet  félre  esmérni  a'  kö l tő t ,  a'  való  hivatást,  's 
mi  őt  sem  kicsiny  sem  nagy ,  hanem  minden  esetre  olly  költői  géniének 
tart juk,  melly  mind  a'  mellett  i s ,  hogy  néhány  teljes  szépségű  's  mara
dandó  becsű  mi vet  hagya ,  (millyenek  az  érintett  népdalok,  néhány  más 
da la ,  Dorottyájának  egész  terve  's  nagy  részben  kivitele)  sem  önmagára, 
sem  mivészetére  nézve  tiszta  öntndásra \  teljes  kifejlődésre  nem  jött,  's 
hogy  nem  jöt t ,  ebben  a'  költő  ifjú  korát ,  íztelen'tömjenezőjit  's  élte  mos
tohaságát  okoljuk.  Mert  nem  kell  felejtenünk,  maga  Kölcsey  mondja 
ezt  ,,hogy  Cs.  3Iik  évében  hala  meg  's  még  nem  egészen  lá tsz ik ,  melly 
pontig  fogott  .  itlna  törekedhetni  azon  erőnél  fogva,  mellyet  neki  a'  ter
mészet  engede t t ;  neki  tápláló  hivatala  nem  volt  ' s a t . "  Azon  egyet
len  ember,  ki  Csnak  mivészi  munkálódásaira  idves ,  eldöntő  behatás
sal  lehetett  vala,  Kazinczy  volt.  De  milly  különbség  a'  két  lélek  között. 
Amaz  merő  naturel  és  a lko tás ,  emez  merő  stúdium  és  izlés;  amaz  ideájit 
a'  nyelvnek,  mellyet  korában  senki  olly  egészen  nem  bírt,  azzal  senki 
olly  ügyesen  's  szerencsével  nem  b á n t ,  ."alája  rendelve;  ez  a'  nyelvet, 
melly  a'  mivésznek  mindenha  szűk  vol t ,  mindenha  sziik  l e sz ,  a'  maga  's 
a1  mivészet  ideáljaihoz  emelni ,  alkotni  akarva!  Cs.  érzette  ezen  ideálok, 
's  Kazinczy  gratiáji  báját ,  's  ugy  látszik,  küzdö t t ,  vágyott  azokat 
magáéivá  tenni;  de  az  álthonitás  olly  hamar ,  olly  könnyedén  nem  eshe
tett  meg  's  mindent  megfontolva,  lehet  e1  Csnak  rossz  néven  venni ,  ha 
egy  két  sikeretlen  próba  után  ismét  Földyhez,  ismét  Fazekashoz  hajlott? 
—  E'  másik  pálya  másnak  's  nagy  részben  Csnál  utóbbiaknak  volt  fen
tar tva;  minket  és  utójinkat  illeti  azon  t i sz t ,  hogy  a'  több  és  külön  erők 
által  alkotott  nyelv  és  mivkincseket  nemzeti  mivelődisünk  öregbedésére 
fordítsuk.  — C s .  termete  közép,  inkább  kicsiny;  külseje  nem  vonzó ,  el
hagyatott  ;  szava  's  tarsalkodása  idegenekkel  kevés,  elzárt,  ellenben  meg
hittjei  között  le lkes ,  elmés  's  gyakran  a1  kicsapongásig  v i g ,  élete  hanem 
rendes ,  de  senkit  nem  sérző,  viselete  hon  szabad,  nyi l t ;  kin  szerény,  de 
ha  közönség  előtt  fellépni  kellé,  ön  becse  érzetével  teljes 's  szinte  a'  renomis
táéhoz  közelítő  volt.  Csaknem  minden  dalai  Csnak  muzsikára  vannak 
t éve ,  kitől  egyenként?  nem  tudjuk.  Köz  ajkon  forogtak  azok,  forognak 
's  századokig  forgandanak  a'  magyar  ifjúságnál  ' sa 'város i  és  falusi  köz  nép
nél.  De  amazoknak  Cs.  sentimentalis  iágysága,  eredetisége  és  saját, 
de  épen  ezért  utánazhatlan,  corrigalhatatlan  dictiója,  könnyen  ellát
ható  okokból  gyakran  felette  árt.  P.üsztjét  (melyszobrát)  a'  költőnek 
Ferenczy  készité  Komában  ,  's  az  most  a1  dehreczeni  collegium  könyvtá
rában  á l l ,  arczképét  igen  jol  John  metszette  (munkájinak  bécsi  2ik  kia
dása  előtt).  Eletéről  's  munkájiról  láss  többet;  Mártonnál  "s  Domby 
„Cs.  élete  's  némelly  még  ki  nem  adott  munkáji"  ( f e s t .  ISI73,  Tud. 
Gyűjt.  1817.  3  Löt.  Toldy  kézi  könyvében;  Muzáriou  (Élet  és  l , i terat .) 
3ik  köt.  's  egy  két  szó  az  arra  i t t  „Észrevételek"beu.  (Vő.  MVOYAR 
.NTKÍ.V  és  Í.ITKR  VTIÍH. ) Csaló J'áf. 

C  s  o  in  ,  1.  K Ö R Ö S I . 

C S O I I I Í ,  (nodus,  Apáczainál  b o g ) ,  az  a5  helye  a'  bujdosó  csilla
goknak  ,  a'  tuellvbe  az  eclipticában  jőnek.  Az  éjszaki  félről  jövők  1  e 
m e n ő ,  a'  déli  félről  az  ecliptica  felső  éjszaki  felére  jövők  f e l j ö v ő 
csomót  formálnak.  Nagy  megegyezés  van  a'  planéták  csmnőjihaii,  mert 
mindenik  csak  a'  három  felsőbb  jegybe,  a'  bika,  kettős  és  a'  rákba, 
esik  (az  ujakat  kivévén").  Különös  az  is,  hogy  igen  kereset  hátrább  hát
rább  maradnak  elébbeui  helyeikből  a'  kölcsönös  vonzódás  iniut).  A.' 
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hold  csomójt  19  esztendő  alatt  egészen  kfírülmennek  ast  eclipticán.  A1 

hold  feljövő  csomóját  sárkányfőnek,  a'  lemenőt  sárkányfarknak  nevez
ték (caput et canda draconis^  ;  mert  a'  Hesperisek  sárkánya  (I.  Csn.
r.AGZATOK)  ollyan  forma  helyet  kavarit  el  az  égen  ,  mint  a'  mennyire 
van  a'  hold  egyik  csomója  a'  másiktól.  A".  /. 

C S O M Ó K ,  1.  T  u  R  E  RC U J,  U I I  OK. 

C S O N G R Á D  vármegye,  Magyarországnak  Tisza  melléki  kerületé
hen  fekszik.  Ha tá ra i :  kel.  Be'ke's  vármegye  's  a'  Nagy  Kunság ,  éj
szaka  Heves  vármegye,  a'  NagyKunság  's  Békésnek  egy  r é sze ,  nyu
gotra  a'  KisKunság  's  Pest  vármegye  és  délre  B á c s ,  Csanád  és 
Torontál  várm.  melly  utolsótól  a'  Maros  és  Tisza  válaszja  el.  A'  Tisza 
Közepe  táján  folyván  keresztül  ra j t a ,  igen  alkalmatos  a'  kereskedésre. 
Földje  tér  és igen  termékeny,  de  sem jó  inni  való  vize,  sem  tiszta  's  egész
séges  levegője  nincs.  Folyóji  az  említetteken  kivül  a'  Körös ,  Kurcza , 
V i d r a ,  Veker ,  Kórógy ,  Kontra  's  mások.  Alacsony  fekvése  miatt  igen 
ki  van  tétetve  a'  vizáradásoknak  ,  mellyek  a'  mezei  gazdáknak  sok  kárt 
okoznak  és  több  egész»égtelen  kigőzölgésii  mocsárokat  csinálnak.  Termé
sei :  sok  és  jó  búza ,  kukoricza,  kender,  dohány  (híres  a1 •szegedi), nagy 
's jó izU görög dinnye. Kerti bora nem igen dicséretes, inert gyenge. 
Fája csak a1 Tisza körül van. Nagy legelójin sok 's szép s/.arvas marha 
neveltet ik, főképen Holdmezóvásárhely és Szentes körül. Juhai is szá
mosak, de nem legfinomobb gyapjok van. A' Tisza sok halászt meg
gazdagít. Sok vizi madarai közt megjegyzést érdemel a' becses kótsag. 
02 n*z. mfén 1 királyi városában (Szeged), 3 mvárosában, 0 falujában 
's 91 pusztáján és szálasán 11(5,892 lak. van , kik Magyarok, Háczok 
's igen megmagyarosodott Tótok és Németek, vallásokra nézve pedig 
Cath., kik legszámosabbak, Reformatutusok, kevés livángelicusok, ó hitűek 
és Zsidók. A' nép főfoglalatosságai : földmivelés, baromtartás, halászat 's 
kereskedés. Két járása van u. m. a' Tiszán inneni's Tiszán túli. L—lí. 

C S Ő N GRÁ r> mváros has. nevű Vármegyében, melly nevét tőle kapta 
12ál ház. 10643 lak. a 'Romaiak Parthisiumának helyén, a' Körösnek 
a9 Tiszába szakadásánál , postahivatallal, vásáraival ~s régi várának 
omladékaival. Lakosai sok marhát tartanak 's bort termesztenek. A' 
Károlyi grófoké. L—ú. 

C S O N K A K Ö R Ö K (coltirok), a ' földleirásban, két délvonal az 
éggömbön,! mellyek mind a' két pólust és az aequatort egyenes szeg
let alatt vágják ált . Az egyik a1 naptéritők mind a' két prolit;án megy 
keresztül 's naptéritők csonka körének, a' másik az éjnapegyenleti pon
tokon megy keresztül 's az é j é» napegyenlet csonka körének neveztetik. 

C S O N T O K , az állati test legkeményebb 's tömöttebb részei. Alapul 
szolgálnak ezek az olly tes teknek, mellyek külsőkép nincsenek. mint 
a' bogarak legnagyobb részének tes te , kemény szarunemü fedílékkel 
fedve. A1 lágy tömött részek a' csontokhoz ragadnak. Mikor előáll
nak, lágyak ezek 's hajthatók és akkor p o r e z o g ó k n a k neveztetnek. 
(Sok állatok esontok helyett csak porczogókból állanak, honnan porc/.o
góállatoknak neveztetnek, p. o. a' porczogóhalak). Az eredeti anyag, 
mellyből a' csontok formáltatnak, a1 csontnedv, melly phosphorsavainu 
mészföldból és állati kocsonyából áll 's mellyből a' porezogó 's később 
a' csontot körülvevő hártya választatik el és oda tódul, hol a1 terme
szét czélja szerént csontnak kell formáltatni. A' csontnedv legelő
ször ezen helyek középpontja, ( 'a' csontosodás pontja) felé folyik 
's ott mindég több több csontanyagot gyűjt öszve, mig a' csont a' 
porezogó által meghatározott alakját el nem nyerte. Ha valamelly rom
lást szenved ez , akkor á1 természet a' kárt azonnal kipótolja a' csont
nedv odavezetése által. A1 porezogó, mellyre magát a' csontsnbstantia 
letezsi, még a' verő erek által hozzávitt anyag által is nevekedik. Már 
az egy hónapos embryókban is lehet porezogót venni észre , de még 
csontot semmit sem. A' második hónap vége felé lehet csontmagvakat 
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vpnni  Lennek  észre  's  a'  megélés  végével  egészen  kiformált  csontokat. 
A'  születés  után  mindég  jobban  kiformálódnak  a'  porczogók  's  a'  mérték
lett  földhajlatokban  az  embernél  a'  15dik  és  20diJt  esztendő  közt  elé
rik  tökéletességeket.  Ettől  az  időtől  fogva  egész  az  50dik  esztendeig 
semmi  különös  változást  nem  szenvednek,  noha  ugyan  azon  formájok 
nem  egészen  marad  meg.  Ezen  idő  után  romlásra  hajlanak  ,  sőt  vék
nyabbak  és  könnyebbek  lesznek.  A'  két  első  classishól  való  állatok  min
den  csontjai  külsőek,  felületeken  's  mindjárt  felületek  alatt  tömötteb
bek  és  keményebbek,  be  felé  poronyóbbak.  Snbstantiájok  ,  kivévén  a' 
fogakat ,  csaknem  egyforma,  's  csak  a'  legfinomabb  csontrészecskéknek 
egy  egész  csonttá  való  öszveköttetése  lyukacsos  's  mindnyájuk,  kivé
vén  a'fogakat,  csonthártyával  van  bevonva,  melly  sürü  sejttárgyból,  verő
és  vérerekből  áll.  Ez  a'  csonthártya  a'  csont  megtartására  és  táplálásá
ra  szolgál.  Az  olly  csontoknál,  mellyek  belől  üresek ,  más  anyag  ta
láltatik,  t .  i .  a1  v e l ő  vagy  c s o n t z s i r ,  mellyet  a '  csontba  mindenütt 
benyomuló  verő  erek  választanak  el,  's  melly  hihetőkép  arra  szolgál, 
hogy  a'  csontok  mindég  engedékeny  állapotban  tartassanak.  A'  csontok
ból  folyvást  való  főzés  által  vizben,  különösen  Papinius  fazekában, 
vagy  a1  földi  résznek  sok  vízzel  meghigitott  salétrom  savanyban  való 
{'eloldozása  Által  k o c s o n y á t  lehet  elválasztani.  A'  c s o n t f ö l d e t  a ' 
csontok  megégetése  vagy  mésszé  változtatása  által  lehet  nyerni.  A7  cson
tokról  való  tudományt  o s  te ol o gi ának  nevezik. A. B. 1'. 

C S O P O R T ,  1 .  G R U P P . 
C S Í I R O Í .  S A P K Í ,  1.  U D V A R I  n  n  L  O  N  n O  K. 
C S Ö R S Z  Á R K A ,  c s ő  S Z A R  K A ,  1 .  C S Ű R S Z  Á R K A . 
C S U D A J I  A '  V I L Á G N A K  (7).  Ezen  név  alatt  a '  mivészség  né

melly  emlékeit  é r t ik ,  meltyek  vagy  szörnyű  nagyságok  és  tartósságok, 
vagy  jeles  szépségek  miott  olly  felulninlhatatlanoknak  te tsze t tek ,  hogy 
őket  —.  mivel  számok  épen  hétre  megy  —  a'  világ  hét  csudájának  ne
vezték.  A'  következők  azok:  1)  Az  egyiptomi  pyramisok,  mellyek  he
lyett  némellyek  az  alexandriai  Pharost  számlálják  ide.  2)  Babylon  fa
Jaj  és  3)  függő  kert je i ;  (1.  BABYLON  és  SEMIRAMIS)  ;  4)  Diana  ephe
susi  temploma.  5)  Az  olympi  Jupiter  képszobra  (I.  J U P I T E R ) .  0)  A' 
Mausoleum  (I.  ARTKMISIA  és  MAUSOLKUM).  7}  A'  rhodusi  óriás  (1.  0
RIÁS).  —  De  nem  kell  gondolni,  hogy  ezek  csupán  és  ezek  az  első 
mivek,  mellyek  az  ó  kor  dicső  nagyságát  hirdetik.  Ezen  csudakört, 
mellyet  a'  Görögök  csak  Sándor  ideje  után  tevének  öszve  ,  leirta  By
zanti  Philo  ezen  könyvben: „De septem or/ji.i spectl(.  (Edit.  Orelli 
Leipzig  1810),  mellyet  Leo  Allat ius,  vaticani  könyvtárnok,  ada  ki  elő
ször  ( 1 0 4 0 ) .  Schinkel  Berlinben  lerajzolá  azon  csndaépitményeket 
Gropitis  játékszíne  számára.  II  i r t  sok  jeleset  mondott  a'  Mausolenm
ról  's  Diana  templomáról,  Quatremére  de  Quincy  az  olympi  Jupiter
ről  's  a ' : „Deacriplion d' F.gyple"  a'  régiség  más  miveiről. 

C S U D Á S ,  c s u d á l a t o s  széptudományi  tekintetben.  Minekelőtte  ezt 
fejtegetnők,  lássuk,  mi  a ' c sudás  áltáljában.  Csudás  vagy  csudálatos
nak  nevezzük  az t ,  mi  a'  természet  szokott  's  előttünk  esmeretes  tör
vényeivel  ellenkezni  látszik.  Ellenkezik  e,  nem  e  valójában,  ez  a' 
jelen  észfogatnál  nincs  szóban,  's  ehhez  csak  annyi  kívántatik  meg, 
mennyi  képes  njsága,  lepőssége,  megfoghatatlan  —  legalább  meg  nem 
fogottsága  's  gondolatink  hirtelen  eltévesztése  által  azon  belérzést  tá
masztani  bennünk,  mellyet  bámulatnak  vagy  elcsudálkozásnak  nevezünk. 
Ezért  gyakran  már  az  is,  mi  a'  természet  szokott  rendjétől  el  nem  tér, 
de  igen  különös  elevenen  meglep  ,  csudálatosnak  tetszik  's  igy  is  nevez
tetik.  E'  szerént  ha  mélyebben  vizsgáljuk  a1  do lgo t ,  a'  csudás  nem 
csak  azért  gyönyörködtet,  mert  u j ,  hanem  inkább  azé r t ,  mivel  azon 
titkos  és  mélyen  lelkünkbe  rejtett  kivánatot  gerjeszti  bennünk,  hogy 
ezen  csudát  magunknak  megfejthessük  's  a'  természet  örök  leplezetii 
t i tkaiba,  ha  l ehe t ,  behathassunk.  Ugyan  a z é r t ,  mivel  a'  csudás  meg
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annyi  rést  látszik  előttünk  ezen  behatásra  nyi tn i ,  kedveljük  azt,  's  a' 
mi  vészét,  mellynek  eredete  's  hatása  már  csudás ,  örömest  forog  an
nak  ábrázolásában.  Ebből  támad  a'  szép  mivbeli  csudás  ,  azaz,  olly 
m i v ,  melly  a'  csudás  szine  miatt  tetszik.  Illyés  tetszést  fog  a'  miv 
gerjesztem,  ha  élet  's  elevenség  lévén  önmagában,  képzeletünknek  ha
tártalan  mezőt  nyit  munkálkodásában,  's  egyszersmind  magas  értelme 
és  c/.élzása  által  a'  szokotton  és  mindennapin  feliileniel.  Nem  nehéz 
ebből  megérteni,  hogy  a'  csudás  rokonságban  áll  a'  felségessel  ,  7s  azt 
sem,  miért  veszti  el  a '  k ü l ö n ö s  csudás  lá t ta t já t ,  ha  azt  megszoktuk 
°s  igy  elménket  többé  saját  munkálkodásra  nem  ébreszti.  Ha  a'  csudás
ban  valami  emberfeletti  erő  munkálkodása  látszik  ,  melly  az  emberi 
erőnek  legyőzhetetlenül  's  fenyegetőlég  áll  ellenében  ,  akkor  a'  csudás 
egyszersmind  re t tentő;  de  itt  a'  személység  kisebb  nagyobb  miveltségé
től  is  sok  függ,  sem  ez  a'  csudásnak  nem  szükséges  bélyege,  melly 
8zelid,  nyájas  alakban  is  jelenhetik  meg;  példa  erre  Wieland  Oberonja 
's  a'  tündérregék.  De  bármelly  alakban  jelenjék  is  meg  a'  mivészi  csu
dás,  fenébb  értelem  nélkül  puszta ,  gyermeki  játéka  a'  képzeletnek  nem 
lehet.  Máskép  van  a'  dolog  az  értelmességgel,  mellyet,  minthogy  a' 
csudás  természeténél  fogva  többet  r e j t ,  mint  kifejt,  itt  főkivánattá 
tenni  nem  lehet.  Ugy  szinte  ellenkezésben  áll  ugyan  a'  csudás  a'  hi
hetővel  ,  igazszinüvel,  de  nem  az  igazzal ,  mel lyet ,  a'  mivészi  igazat 
t.  i . ,  melly  az  előadásnak  belső  's  önmagával  egyezésében  á l l ,  a' 
mivészet  itt  is  megkívánja.  Ezért  nem  tetszhetik  sok  elbeszélésben 
mindennapi  valónak  a'  csudással  Íztelen  egy bekeverése,  's  meg  kell 
a'  valóban  románostól  a1  románságost  különböztetnünk.  —  Külön  mi
vészetek  különkép  adják  's  adhatják  a'  csudást.  Legtágasabb,  leg
határtalanabb  előadás  köre  van  ebben  a1  poesisnek.  Mert  egy  kiej
tet t  gondolat  legkönnyebben  hozza  képzelet  elejébe  a'  szokatlant,  meg
foghatatlant  ,  's  emberfeletti  valók  és  tettek  leírása  által  legkönnyebben 
lehet  azt  ábrázolni  's  kimutatni.  Így  nagy  hatassál  lép  elő  a'  csudás 
olly  költeményben,  melly  tárgyát  a'  múlt  kor  igen  kedvező  homályaiból 
szedi ,  jelesen  az  eposban,  melly  mint  ős  és  első  költemény  a'  nemzet 
homállyal  borult  eredetét  ;s  első  csatájit  regél i ,  nem  különben  magá
ban  a'  költői  regében,  mint  az  eposnak  kisebb  alakzatjában.  Kevesbbé 
jelenhetik  meg  a'  csudás  a1  drámában.  Mert  itt  a'  való,  világos  és 
tiszta  jelenben  kellvén  előlépnie,  igen  könnyen  merő  szemfényvesztéssel 
káprázatokká  változik;  ellenben  egészen  otthonos  az  a'romános  operákban, 
holott  a'  muzsika,  megrázván  a'  sziv  mélyei t ,  a1  csudás  hatásának 
felette  kedvez.  A'  képző  mivészetek,  mellyek  megállapított  munkála
tot  adnak  a'  szemnek  's  a'  természet  alakzatit  utánazzák,  még  kevesbbé 
fogadhatják  el  a'  csudást ,  leginkább  még  is  a'  kép í rás ,  melly  e'  czélra 
aetheri  ,  tündéres  árnyalakokkal  él  's  az  arcz  és  testjáték  (mimica) 
mozdultit  sokkal  könnyebben,  szabadabban  ábrázolhatja,  mint  a'  szo
brászság  vagy  építés,  melly  utóbbi  a'  csudást  vadászta  közben,  kön
nyen  kalandossá  's  észsértővé  válik.  —t— 

C S U K A T  (Pé te r ) ,  magyar  köz  katona  II.  János  király  seregében, 
a'  kivel  jelen  vala  1560  Belgrád  a l a t t ,  midőn  a'  király  az  ott  táborozó 
II.  Soliman  török  sultan  köszöntésére  menne  Mig  a'  sultan  táborá
ban  mulatna  a'  király,  sátorához  járult  egy  rácz  bajnok,  a'  ki  nagy  hirt 
szerzett  vala  magának  a'  küzdésben,  és  szómagyarázó  által  kérette 
a'  k i rá ly t ,  hogy  állítana  ki  egy  magyar  legényt ,  a'  kivel  ő  megkUz
dene  a'  sultan  egészségéért.  A'  király  Csukat  Péter t  nevezte  ki  cs
meretes  testi  ereje  mia t t ,  jóllehet  a'  küzdésben  gyakorolatlan  vala. 
A'  küzdésnek  jó  ideig  kétséges  kimenetele  végre  a'  magyar  bajnok 
részére  hozta  a'  győzedelmet,  a'  ki  földre  terített  ellenese  hasára  tér
delve  kedve  szerént  öklözé  azt,  mig  azalatt  V  megalázott  fenszóval  pa
jiaszolkoduék,  hogy  ez  a'  küzdés  szabásai  ellen  volna.  Erre  a'  király 
véget  vetett  a'  dolognak  és  a'  Ráczot  száz  a rannya l ,  Csukat  Pétert 
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pedig  későbben  a'  Bihar  vármegyében  fekvő  Bajom  várával  és  trehány  fa, 
lukkal,  's  olly  nemesi  czimerrel  ajándékozta  meg,  a'  mellyen  egy  magyar 
bajnok  egy  térdje  alá  szorított  Törökre  emeli  öklét.  Midőn  1592  Bátori 
Boldisár  Bátnji  Sigmond  erdélyi  fejedelem  tudtával  és  megegyezésé
vel  Gálfi  Jánost  üldözőbe  ve t t e ,  ez  pedig  szöktében  Belényesre  érkezett 
volna:  elárulta  őt  útmutatója  a'  történetből  épen  ott  lévő  Csukat  Pé 
ternek,  a1  ki  Gálfit,  jóllehet  szökése  oka  előtte  tudva  nem  vala,  meg
figatta  's  NagyVáradra  vitet te;  a'  fejedelemnek  pedig  a'  dulgot  megizen
t e ,  a'  kinek  parancsolatjára  azután  feje  vétetett  Gálfinak  Hus/.ton.  Hason
lóképen  munkás  vala  Csukat  Péter  1594  azon  erdélyi  főemberek  elfogásá
ban  ,  a1  kiket  halálra  s/.ánt  vala  Sigmond  fejedelem.  Mert  midőn  egy 
Vasárnap  reggelén  felgyűltek  volna  a'  főemberek  Kolosváratt  a'  fejedelem 
udvarába,  hogy  őt  a'  szentegyházba  kisérnék;  ez  pedig ,  némelly  leve
leket  közölvén  vélek,  elfordult  volna  a'  szomszéd  szobába:  betoppant 
Csukat  Péter  Király  Alberttel  ,  Fekete  Jánossal  és  néhány  fegyveresek
ke l ,  és  társaival  együtt  megragadta  's  fogságra  hurczolta  a ' je lenlévő 
főemberek  közül  azoka t ,  a'  kiknek  neveit  Fekete  János  egy  a'  fejedelem
től  kapott  papirosból  felolvasta.  Az  elfogattak  tizenhármán  valának  ,  a' 
kik  között  Bátori  Boldisár ,  Kendi  Sándor ,  Ifjú  János,  Kovacsóczi  F a r 
kas  és  egyebek.  (Vö.  BÁTORI  SÍGMOND.) Fúbri Fái. 

C S Ű R S Z  Á R K A ,  hosszantar tó  földhányás  Heves  vármegyében,  a ' 
melly  Árokszálástól  ke le t re ,  néhol  változó  i r ánnya l ,  az  Eger  vizéig 
nyúlik,  Farmos  és  Ivánka  nevii  faluk  közöt t ;  sőt  az  Égeren  tul  Borsod 
vármegye  földjén  is  szembetűnik  még  egy  darabig.  Nyugotra  pedig Árok
szálastól  hasonlóképen  van  nyoma  folytatásának  egy  darabig Hatvan  felé; 
azután  éjszakra  csavarodik  Honinak,  melly  helység  szomszédságában  ele
nyészik.  Egy  mondai  Mátyás  királynak  tulajdonítja  ugyan  e1  földhányást, 
azt  állítván,  hogy  annak  árka  által  a'  Dunát  a'  Tiszával  akarta  öszve
ereszteni.  De  hihetőbb  Timon  vélekedése {Imago antiquae Hungáriáé, 
lAb.  / / . ) ,  a'  melly  e'  munkát  az  Avaroknak,  nevezetesen  Cursus  avar 
királynak  tulajdonítja.  E1  szerént  a'  Cursus  vagy  deákos  végzés  nélkül 
Cnrs  névből  származhatott  a'  Csűrsz  vagy  Csörsz  nevezet.  Mások  Csőz
árkának  i r ják,  's  onnan  származtatják  e'  nevezetet,  hogy  ellenséges 
becsapások  ellen  hányatott  oltalmul  ,  és  rajta  őrök  vágy  csőszök  valá
nak  vigyázatul  kiállítva.  'Az  Avarokról  tudva  v a n ,  hogy  ők  lakhelyek
nek  több  részeiben  különbféle  kiterjedésű  földhányásokat  tettek  a'  vidék 
oltalmára  (vö.  A V A R O K ) ,  a'  honnan  legtermészetesebb  a'  Csürs/.árkát  is 
nekik  tulajdonítani.  Ugy  látszik,  hogy  hajdan  a'  Mátraalja  tövében  a' 
Zagyvánál  kezdődött  és  a'  Tiszáig  nyúlt  Ároktőnél  Borsod  vármegyében. 
Az  a'  vélekedés, a1  melly  Curzantól,  Kurd  magyar  főember ujától,  szármáz, 
tatja  e'  földhányást  és  annak  nevét,  kevés  ügyeletet  érdemel. Fúbri Fúl. 

C s u z  (rheuma,  rheumatismus),  egy igen  fájdalmas  nyavalya,  meily
nek  a 'köszvénnyel  olly  nagy  hasonlatossága  van,  hogy  több  orvosok 
azt  épen  nem  tartották  attól  különböző  nyalvalyának.  Azonban  meg  le
het  a1  kettő  közt  lévő  különbséget  mutatni.  (L.  KÖSZVÉNV).  AZ  éles 
csuzt  meg  szokták  az  időstől  (clironicustól)  különböztetni.  Amaz  kevés 
ideig  tart  majd  ebben  majd  amabban  a'  részben,  a'  főben,  a1  kézben,  a' 
lábban  'sat.  éreztetik,  5s  a'  közönséges  embertől  f o l y á s n a k ,  — (fluxus
nak  .~neveztetik  ;  vagy  valamelly  részben  megfészkeli  magát ' s  akkor  kön
nyen  chronicusba  megy  által,  ha  jókor  alkalmatos  szerek  nem  használtat
nak  ;  néha  hideglelés  is  jő  hozzá,  vagy  pedig  más  hidegleléseket  követ, 
különösen  elejénte.  Ezen  öszvetétele  a'  hideglelésnek  és  csuknak  rheuma
ticus  hideglelésnek  neveztetik,  's  némelly  orvosok  ugy  állítják  azt  fel, 
mint  tulajdon  nemét  a'hideglelésnek.  Mind  addig,  mig  roszabba  nem  megy 
által  ezen  hideglelés,  a'  könyebb,  legalább  veszedelmetlenebb  hideglelé
sek  közé  számláltatik  a z ;  de  néha ,  ug3'  látszik,',  hogy  az  ideghideglclés 
kezdetét  vagy  első  stádiumát  teszi.  —  Némelly  tavasz  és  őszkor ,  vagy 
a'  hives  ,  nedves,  igen  változó  nyáron  és  télen  is ,  mikor  a 'meghűlésre 
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való  alkalom  különösen  könnyű  és  gyakor i ,  az  illy  rhenmaticns  fáj
dalmak  csaknem  minden  nyavalyákba  bele  vegyülnek,  's  akkor  az  orvosi 
mivésznyelvben  azt  szokták  mondani ,  hogy  csuzos  constitutio  uralkodik. 
Ha  ugyan  azon  időben  igen  sokan  szenvednek  csuzos  bajokban  ,  akkor 
azt  is  szokták  mondani,  hogy  ezen  nyavalya  ne'plepőleg  uralkodik.— 
Az  idős  csuz,  melly  a 'fel  sem  vett  éles  csuzból 's  a'  régi  folyvást  munkál
kodó  és  újonnan  hozzájött okokból  szokott  származni,  közelit  a'  köszvény
h e z ,  sőt  azt  is  meg  lehet  engedni,  hogy  az  ebbe  néha  áltmegy.  Foly
vást  t a r t ó ,  nagy,  majd  egy  kevéssé  engedő,  de  majd  ismét  ugyan  olly 
erővel  visszatérő  fájdalmat,  melly  által  a'  szenvedő  rész  functiója  nem 
csak  kevés  időre  megzavartatik  ,  hanem  sokszor  egészen  megakadályoz
tatik,  minden  hideglelés  vagy  más  egyéb  symptomák  's  a'  köszvénynél  rend
szer int  meglévő  emésztésbéli  bajok  nélkül,  —  ez  a 'mi  ezt  a ' rosszat  ki
j e l e l i ,  melly  sokszor  esztendeig  tart ,  sőt  még  néha ,  mint  a'  köszvény, 
habitualissá  lesz  's  igen  nehezen  gyógyítható.  —  Rendszerént  a'  külső 
inashusos  életmivekbe  helyeztetik  ugyan  a'  c suz t ,  de  néha  azt  is  talál
t á k ,  hogy  az  által  némelly  belső  részek  is,  különösen  a1  savós  hártyák, 
a' pleura,  a' has  hár tya,  az  agyvelőhártyák  megtámadtattak;  '»  illyen  esetek 
nem  ritkán  fordulnak  elő  a' néplepő  csuznál  's a'  csuzos  constitutiónál;  ezen 
nyavalyákat  rendszerént  fattyugyuladásoknak  szokták  nevezni,  mivel  olly 
móddal  mutatkoznak,  mint  a' megtámadt  résznek  gyuladásai,  's  valóban  néha 
abba  által  is  mennek.  —  Az  éles  csuz  gyógyítása  czélirányos  magatartás 
mellett  rendszerént  könnyű;  nehezebb  az  idősé ,  melly  ellen  a'  régi  or
vosi  oskola  különösen  kénes  ferdéket ,  mesterséges  sebeket,  fontanellákat 
's  több  efféléket,  az  ujabb  pedig  a'  symptomák  öszveségéhez  képest  egy 
két  egyszerű  gyógyszert  szokott  használni. A. B. P. 

C s ú z i  C S E H  ( János ) ,  ama'  nevezetes  Csúzi  Cseh  Jakabnak,  elő
ször  losonczi,  azután  pedig  debreczeni  prédikátornak,  fija,  ki  elvégezvén 
hazájában  osktflájit,  a'  belga  academiaban  mind  a'  theologiai,  mind  az 
orvosi  tudományokat  szerencsés  sikerrel  hallgatta.  Visszatérvén  1702 
hazájába,  először  Ácsán  Komárom  vármegyében,  azután  Győrben 
hirdette  az  Isten  igéjét ,  egyszersmind  pedig  a'  környéken  az  orvostu
dományt  is  gyakorolta,  sőt  elment  Velenczébe  is,  hol  k ivá l ta '  köszvény
b e n ,  mellynek  gyógyításában  szerencsés  vala,  sok  betegek  vigasztalásá
ra  volt.  Hat  esztendő  multával  azonban  letett  mind  a'  két  hivatalról, 
hogy  ama'  nevezetes  magyar  csudá t ,  a'  Szönyben  1701  született  kettős 
l e ány t ,  mellyet  többen  leír tak,  's  mellyet  a'  szüléktől  megvett,  Euró
pában  körülhordozza.  Három  esztendeig  tartott  utazása,  's  ezalatt  ször
nyű  nagy  summa  pénzt  összvegyüjtvén  ,  hazájába  visszatért  's  elhagyott 
két  hivatalába  ismét  belépvén,  azokat  élete  végéig  folytatta.  Halála  nap
j á t ,  melly  1733  történt,  előre  megmondotta.  Az  alchymia  kedvelt  tanul
mánya  volt ,  's  magát  egynek  monda  az  adeptusok  közül.  Orvosi  tu
domány  tárgyi  két  irománya  kézírásban  maradt.  Imádságos  könyve 
(Isten  eleibe  felvitetett  Uelki  Áldozat.  Győrben  1736)  az  akkori  idők
ben  legjobbnak  tar ta to t t . A. Balogh Pál. 

C U B Í ,  legnagyobb  az  antiili  szigetek  közt  (2309  nsz.  mf.  's  725,000 
lak.  kik  közt  225,000nél  több  rabszolgák  vannak),  fekszik  az  éjsz.  nap
téritőnél,  a 'nyűg.  hossz  55  és  56°  közt.  150  mf.  hosszú  és  30 — 50  mf. 
széles.  Sok  tengeröblök  vannak  partjain,  mellyek  igen  alkalmatos  ki
kötőket  formálnak.  Keletről  nyűg.  felé  húzódik  főhegyláncza,  melly 
ezelőtt  aranyat  és  ezüstöt  adott.  Partjai  nagyobhára  térek  's  esős  idő
ben 'k i  vannak  a'  vizáradásoknak  tétetve,  mivel  a'  hegyekről  148  folyó 
ömlik  l e ,  mellyek  közt  mindazáltal  egy  sem  hajókázható.  Igen 
jó  földje,  melly  legjobbnak  tartatik  Amerikában,  a'  Spanyoloktól  csak 
részszerént  miveltetik.  íighajlatja  hév ;  de  nem  egészségtelen.  A'  lakosok 
főfoglalatossága  földmivelés  és  kereskedés  A'  mesterségek  közül  csak 
az  el múlhatatlanul  szügségesek  űzetnek.  Colombo,  a'  ki  1493  fe
dezte  fel  ezt  a'  szigetet,  Johanna  nevet  adott  annak.  Meghódittatása 
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1511  hajtatott  egészen  végre.  A'  Spanyolok  igen  kegyetlenülbántak, 
vallásbeli  vak  bnzgóságoktól  's  kielégíthetetlen  telhetetleriségektől  Ösz
tönöztetvén,  a'  lakosokkal.  A'  lakosok  nagyobb  része  részszerént  a'  győ
zedelmesek  fegyvere,  részszerént  a'  borzasztó  himlő,  részszerént  pedig  az 
által ,  hogy  az  aranybányákban  erejek  felett  való  munkával  terheltettek, 
kiirtatott  annyira,  hogy  Cuba  pusztává  lett.  Hanem  midőn  ezen  sziget
nek  a'Mexicóból  Európába  evező  hajókra  nézve  való  fontosságát  a'  Spa
nyolok  látták  ,  spanyol  uj  lakokkal  ismét  megnépesitették..  Fővárosa 
HAVANA  (1.  e.).  Termései:  eznkor  (észt. I  mii.  mázsa),  dohány,  pamut, 
kávé ,  kukoricza  ,  nianiok  ,  szőlő,  kókospálma  ,  banán,  cassia  ,  kakaó, 
szárcsagyökér,  tukma,  mahagóni  fával  's  más  becses  fákkal  diszlő  erdők, 
sok  m é z ,  "'viasz,  selyem,  európai  szelíd  házi  állakok  ,  sok  apró  marha, 
vadak,  tekenós    békák  ,  h a l a k ,  a r any ,  ezüs t ,  r é z ,  ásványos  vizek,  sós 
fonások.  Kivitetik:  dohány ,  czukor ,  viasz,  pamut ,  ökörbőr.  Cnba  a ' 
Mexicóból  's  a'  mexicoi  öböl  mellekén  fekvő  tartományokból  jövő  's  aa 

• Európából az emiitett tartományokba vitetni szokott portékák és pénzzé 
vert mexicoi arany 's ezüst lerakó helye. A' spanyol és amerikai ha
jók is itt szoktak kikötni tengeri utazások alkalmával. Cuba még most 
is Nyugotindiának rabszolgákkal kereskedő piacza. 1824ben 16,000 
szerecsen rabszolga vitetett hajókon Cubába. Ezen szigetnek fontos
ságát előadták M. Massé „Cuba el la Havane, hisloire topogr.  sla
titty (Paris 1820) 's B. Huber „Ajpercu tlutist de V isle de Cuba'' (Pa
ris 1826) nevű munkájukban. L — ú. 

C U P U S , I . K O C Z K Í V 
C u E v A (Jüan de la) , köl tő , szül. Sevillában a' 16 század közepe 

táján. A' verselésben , hol Ovid vala példánya , künnyüséggel bírt. Ez 
tökélte őt a' drámai köl tésre, midőn épen Torres Naharro szerencsével 
ellenzé némelly tudós szinbarátok próbájit, kik a' görög és romai drámá
ra akarák a' nép izletét kényszeríteni. Naharrq,, Lope de Rueda és 
Castillejo Ktristóffal egyesülvén iparkodásában, a' régi felosztást, Come
dias divinas y humanas , megerőslté , valódi  nemzeti érdeket gerjeszt
vén egyes darabok iránt a' fellépő személyek kiilönbfélesége, tökéletesb 
versek és három jornadasra való felosztás által. Muukáji a1 „l'artiaso 
esp«no/"ban (8. köt.) találkoznak. Első mivei „l'oesias iiricasíc (Se
villa 1582) ollyan tartalmúak, mint a' „Coro febeo de, romances histó
riaiét' (Sevilla 1588). Hőskölteményében ,,La conquisla de la Belicail' 
(Sevilla 1603; Fernandez gyűjteményében i s , 14, 15, rész.), 20 énekben, 
a' kivitel szépségei kimentik a' terv hijányait. A1 „Comedias (y tragé
diái) (Sev. 1588), 4 szomorú j á t ék , tetszést nyertek korokban a' költés
sel gazdag Sevillában , de sértettek akkor allegóriái személyek elegyíté
se által az actióba. A' „Parnaso e«/)«no/"ban egy „Ars poetica1' is van 
C. tói terzettekben, melly sokat megfejt előttünk az óspanyol dramati
cából. Mh. C. a' 17 század elején. 

C U J A S (Jacques), a ' latán C u j a c i us név alatt esmeratesebb, egy Cu
jaus nevű tímár íija Toulouseban, szül. 1522, nevét önkényesen megrövi
dítve Cujasra változtatta. Szorgalom és észtehetség mellett tanítójának, 
Arnoul Ferriernek , törvényoktatásait ugy felfogta , hogy köz figyelmet 
gerjesztett. Már 1547 Dnfaux előlülő gyermekeinek első leczkét tart
ván, bámulták világos előadását. Még is, midőn 1554 Toulouseban egy 
törvénytanitószék megürült , azt kellé tapasztalnia, hogy egy igen kö
zépszerű ember, Forcadel, elejébe tétetett . Cahorsban, hova 1554 hiva
t o t t , 's hova minden tanítványai követték, csak esztendeig maradt ; mert 
Valois Margit, ki azzal, hogy Hopitalt kancellarává választá, éles lá
tásának bizonyságát ad ta , Cujas talentumát sem hagyta figyelem nélkül, 
midőn elhatározta, hogy Bourgesben , mint birtokának fővárasában, az 
akkori időkhöz képest legelső törvényoskolát állítson. Hopital felszólí
tására ide jött tehát Cujas, 's itt tanított 1567ig; ekkor Valcnceba ment 
's az oskolának itt is hirt és fényt szerzett. Ez időszakban a' legboldog
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talanabb  szakadások  rongálák  i Francziaországót ,  mellyek  elől  Cujas  id 
távozni  kénytelenittetett.  1575  visszatért  llourgesbe,  félelem  miatt  azon
ban  Parisba  vonult,  hol  törvényből  leczkéket  adot t ;  melly  kedveze's  egye
dül  neki  volt  megengedve,  mivel  Parisban  a'  törvényoskola  csak  XIV. 
Lajostól  fogva  áll.  1577  ismét  Bourgesbe  m e n t ,  mellyet ,  noha  Bolog
nába  a'  legfényesebb  ajánlások  kecsegte tek ,  többé  el  nem  hagyott.  C. 
hi ré t  annak  köszönté,  hogy  ő  a'  romai  törvény  kútfejeire  egész  kitér
jedésekben  visszament  's  azokat  mesteri  módon  használni  tudta.  Az  ál
t a l ,  hogy  a'  romai  törvénykönyveket  kézi ra tokból ,  millyen,  magának  is 
500  darab  volt ,  számtalan  helyeken  kiigazította,  's  a'  homály  felvilágo
sítására  alapos  tudósságának  egész  gazdagságát  k imer í te t te ,  a 'humani
st ica  jurisprndentia  alapitója  le t t ,  mellyet  elmés  előadása  's  az  egyes 
tételeknek  szabadon  kimondott ,  de  élesen  felfogott  magyarázatja  akkori 
időkben  kétszeresen  érdekletessé  tett .  Ezenkívül  taní tványainak,  kik 
nevére  Európa  minden  országaiból  öszvegyültek,  nevelte  álmélködását 
azon  részvét  i s ,  mellyet  a'  nagy  tanitó  személyes  sorsok  iránt  mutatott , 
és  azon  okosság,  mil ly  minden  theologiai  vitatásoktól  szinte  ugy  távo
zott {Nihil hoc ad dictum praeloris,  vala  közmondása),  mint  IV.  Henrik 
dolgához  valóhiv  ragaszkodás  által  bizodalmat  gerjesztett.  Halálát  Fran
cziaország  sorsának  fájlalása  siettette  (Bourgesben  (Oct.  4.  1590).  Aka
ratja  ellen  igen  innepélyesen  temették  cl.  Cujas  alacsony,  zömök  és 
erős  vo l t ,  szava  vékony,  de  áltható.    Számos  munkájit  mind  a'  földön 
hasalva  irta.  Végrendelésében  azt  hagyta,  hogy  könyvei  daraboltassanak
e l ,  nehogy  a1  széleken  te t t  jegyzetekkel  való  visszaélés  emlékének  árt
son ,  d e h o g y  Jesuitáknak  teljességgel  ne  adassanak.  Kéziratit  a'  lyoni 
könyvárosok  szennypapiros  gyanánt  használásra  vették  meg.  Munkáji
nak  azon  k iadása ,  Nivellenél  1577,  mellyről  még  éltében  maga  gondos
kodót ,  jó  és  pontos,  de  nem  egész,  szinte  igy  Colombet  kiadásában  (Par. 
1617—1034)  sincsenek  meg  minden  Írásai.  Tökéletes  kiadást  Fabro t ' ké 
szitett  (Paris  16Ö8.  10.  köt.  f o l ) ,  mellyet „Merillii variantet, Roberti 
obss."  és  egy  bő  lajstrommal  nagyítva,  Nápolyban,  Velenczében  és  Mo
denában  újra  nyomtattak  1758—83.  11  köt.  fol.  Kzen  nagy  sor  kötetek 
használására  igén  javasolható  kön}rv ,.1'rompluarium opertan Jac< Cujti
c t » , auctore Dani: /]lbune?isi.''  (Náp.  1703.  2  köt.  fol.) „Animndcefsio
nes et obss.ic  czimii  munkájá t ,  egy  tudós  utasítások  és  magyarázatok 
kincsét,  Uhl  J.  C.  (Halléban  1737.  4.)  újra  kiadta.  Két  házasságból  ma
radt  gyermekei  feslettség  által  iparkodtak  nemi  hírre  kapni.  L. „Jákob 
Cnjas und seine y,eitgenos*eri.i''  Spangenbergtól.  (Leipz.  1822)  J. 

C  ur,  r,  RN  (Wi l l i am) ,  orvos ,  szül.  1712  I.enarksbire  egyik  falujában 
Skotországban,  Glasgowban  pharmaciát  és  chirurgiát  tanult ,  a 'kelctindiai 
társasággal  mint  seborvos  Indiába  ment,  visszatértével  Hunter  vezérsése 
alatt  gyakorlá  mivészségét,  1740  promoveáltatott  's  1746  Glasgowban, 
1756  Edinburgban  chemia,  1766  ugyan  ott  gyógytudomány  professora 
lett .  Mh.  Feb.  5.  1790.  Az  edinburgi  universitas  C.nek  köszöni  azon 
fcirt,  mellyre  ezt  a'  gyógytudomány  emplte  A'  természetnek  éleseszii 
kémlője  volt ,  's  érdemei  az  egész  gyógytudományri.,  főkép  a1  patho
logía  és  matéria  medicára  nézve  tetemesek.  A' solidi vivi  theoriáját 
ó  állította  fel  legelőször  egész  terjedékében.  A'  matéria  mediciból  szá
mos  tévedelmeket  száműzöt t ,  's ,.7'reatise of the mnt. meM.íi  (Kdiiib. 
1782;  németül  kétszer  )  j e  remek. „First lines of the praclic of phy
sic"  (Lond.  1777)jenek  8d ik  kiad.  1785  jelent  meg.  Kiadták  több 
franczia  's  német  fordításokban  is.  A' „Synnpsis nosolngiae mndicne11 

Edinburg  1772)  többször,  17,§5  és  90  Paviában  i s ,  1786  Lipcsén  (né
metül)  láta  világot.  Egyéb  Írásai  közül  még  azt  említjük  ,  melly  a'  viz
feefultak  életbehozásánál  elkalmaztatandó  módókról  értekezik.  Tanít
ványi  közül  sokan  Anglia  Ieghiresb  orvosai. b b. 

C I I M , O D R N  melleti  ü tkeze t ;  utolsó  harcz  a1  brit  földön'  's  egy
szersmind  ass  elkergetett  Stuart  nemzetség  által  az  angol  királyszék  vis
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szafoglalására  tett  próbáknak  vege. (L.  EDUÁRD  (Károiiy),  N A G Y  B R I T 
TANNIA  és  111.  JAKAB.)  Hl.  Jakab  rija,  Károly  Eduárd ,  szerencsepró
báló  táborozásában  1745től  fogva  változó  foganattal  védte  magát  az  An
golok  ellen,  sőt  egy  izben  Londonhoz.  20  német  mértföldnyire  előnyomult, 
hol  félelem  és  rettegés  terjedt  el.  De  szerencsétlen  környhlmények  egy
bejövetele  Scotiába  visszavonulni  kénytelenité.  ügy  látszott  ugyan, 
mintha  a'  szerencse  még  egyszer  akarna  iá  mosolyogni,  mivel  Palkirknél 
ujolag  megverte  az  Angolokat,  de  midőn  a'  cumberlandi.  herczeg,  kire 
a'  fővezérség  bízatot t ,  fellépett  ellene  ,  a'  mindent  elhatározó  cullode
ni  ütközet  az  egész  törekedésnek  teljesen  véget  vetett.  Itt  támadták 
meg  Eduárdot  Apr.  27.  174G.  Seregében  nem  volt  fenyíték.  Éhesen  .és 
fáradtan  ménének  csoportjai  tűzbe ,  még  is  bátran  viaskodtak,  de  a'  he
gyi  Skótok  heves  vitézsége  csakugyan  hátrál t  végre  a1  királyi  sereg 
jól  felkészült  ágyuji  előtt.  Az  Angolok  éjtszaka  öldösték  le  a1  csatapia
czon  fekvő  sebes  Skótokat.  Eduá rd ,  futásában  ezer  veszélynek  kité
ve,  Szerencsésen  elillant.  Pártosai  a'  győzők  hosszujának  áldozati  levé
nek  ,  a'  legjelesebbek  vésztő  helyen  végeztettek  k i ,  's  a'  t á j ak ,  mell)  ek 
a1  lázadás  tanyáji  valának,  elpusztíttattak.  Ezentúl  az  angol  kormány  ha
sonló  viszontagságok  megelőzésére  rendszabásokról  gondoskodott.  Ugy 
találák  ,  hogy  a'  magas  tartomány  lakosinak  a'  régi  királyi  házhoz  ra 
gaszkodása,  leginkább  egész  éltek  különös  önségében  alapul.  Ennek  meg
semmisítése  végett  mind  azon  intézetek,  mellyekhez  ez  kapcsolva  lenni 
látszott,  eltöröltettek.  Azolfa  aí'  régi  skót  erkölcsök  és  szokások  az  é
letből  mind  inkább  elenyésznek. J. 

C u i.  M  i N  A  T  i o, 1. D  B r,  K u É s. 
C r i . T i  n .  I .  latán  származaíu  szó  1)  mivelést  j e l e n t ,  a z a z ,  hatást 

valamelly  személyre  vagy  dologra  a"  végett,  hogy  az  abban  rejtező  erő 
hasznos  és  czélirányos  munkásságra  gerjesztessék  's  miveltessék;  2)  nii
veltséget,  azaz,  olly  ál lapotot ,  mellyben  már  az  érdeklett  erők  bizonyos 
fokig  ki  vannak  fejtve  és  nevelve.  Lehet  föld,  bir tok,  ember  és  nép  mi
relés  és  miveltségről  szó,  az uttóbbit,  mi  csinosodásnak  is  nevezzük.  Kous
sean „Sur V inégalilé parmi les homvies''  czimit  irományában.,  mellyel 
ke'tség  kívül  komor  óráji  egyikében  i r t ,  azt  á l l í t ja ,  hogy  testi  és  lelki 
sok  bajainknak  főforrása  azon  miveltségi  á l lapot ,  mellybe  sok  százados 
tarsas  életünk  által  jutottunk,  mert  ez  szült  azután  olly  viszonyokat,  olly 
kivánatokat  bennünk,  mellyeket  tűrni  's  kielégíteni  néni  tudunk.  Egész 
szívességgel  javalja  azu tán ,  mennénk  vissza  a"  legelső  vadság  és  mivelet
lenség  állapotjába,  itt  olly  megelégedést  fognánk  találni ,  melly  az  egy
szerű  szükségek  könnyű  kielégítéséből  származik.  B a j ,  hogy  az<  ember
ség  ezen  jószívű  tanácsot  nem  követheti  először is  azért ,  mert nem  lehet,  a' 
mivelhetó  ember  soká  miveletlen  nem  maradhat ,  másodszor  azér t ,  mivel 
nem  a k a r ,  mint  hogy  a'miveltségből  származik  ugyan  minden  rossz ,  de 
egyszersmind  minden  jó.  ,—t— 

P U M A  V.  Cy  m  e  ,  Aetoliának  legnagyobb  's  legelébbkeló  városa  's 
egyszersmind  a'  legrégibbek  egyike  az  aegaei  tenger  melleit;  Ettől  vet
te  a1  c u n i a e i  vagy  c urna n  i  Sybilla  nevét,  's  itt  született  Hesíodtts.  La 
kosait  egyébiránt  kissé  együgyüknek  tartot ták.  . 

C I I M A K ,  igen  régi  város  Campaniában,  legrégibb  görög  gyarmat 
I ta l iában,  1039  korul  K.  e.  alkotta  Chalcis  Euboeában,  's  asjái  Cumaen
sok  és  Phoéniciabeliek  népesítették  meg.  Az  Olaszok  köz  véleménye  ide 
helyeté  a1  cuniaei  Sybil lát ,  noha  Asiában  vala  otthon.  A'  Trivia  isten
nének  szentelt  ligetben  volt  a'  Veritas  (igazság)  barlangja  's  közelében 
az  ach,eru9iai  tó.  Ezen  tájon  birt  Cicero  mezei  jószágot ,  's  innen  volt 
ennek  cnmaiii  vagy  cuniaei  jÓ3/.ág  neve.  Cumaenák.  tetemes  környéke  's 
Puteoli  névil  révében  tengerhadja  is  volt.  Neapolist  's  SiCiliában  Zank»
lét  vagy  Messanát  alkotta.  420  K.  e.  a'  Campániabeliek  foglalták  e l ,  's 
345  ezekkel  égjü".t  Romától  lett  függővé.  1207  elpusztitíatotl. 

30 
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C u M R E n r , A N D  (herczeg) ,  II.  György  angol  királynak  második  fi
j a ,  szil!.  1721 ,  megholt  Oct.  30kán  1705.  A'  déltengeri  csatában  ;J7'd 
atyja  mellett  megsebesíttetett.  Fontenoinál  meggyőzetett  a'  sachseni  mar
sall  hadi  tudománya  á l t a l ,  ellenben  annál  több  hirt  szerzet t ,  lecsila
pitván  Scotia  lázadását,  mellyet  Stuart  Károly  Eduárd  kiszálása  okozott 
1745.  Ezen  szerencséjét  azonban  nem  annyira  jeles  hadvezéri  talentu
mának  köszönheté,  mint  azon  tervetlenségnek  's  egyenetlenségnek,  mel
lyel  vitéz  ellenfelei  a'  hadat  viselték.  Midőn  Károly  Eduárd ,  már  csak 
két  napi  menetnyire  lévén  Londontól ,  Carlisléből  (Jan.  1716)  Scotia  fe
lé  visszafordult,  Cullodennél  (Apr.  1740)  egészen  megveretett.  Bemocs
kitotta  a'  herczeg  utóhirét  a1  gyűzedelemmel  való  legkegyetlenebb  visz
szaé lés ,  mellyet  legalább  megengedett  's  melly  által  annál  inkább  le
alacsonyították  magokat  az  Angolok  ,  mivel  a'  praetendenshez  szitok  a' 
SkotAlföldön  és  Anglián  keresztülmentekben  legnemesebb  kímélést  's  em
berséget  mutattak.  Cumberland  1747  megveretett  Larteldnél  a'  sach
seni  marsall  által.  1757 •Etrées ellen Hastenbecknél elvesztette a ' .csa
t á t és. Sept. 8kán a' klosterzeveni conventiót kötö t te , melly után vis
szahi ra to t t , és Ferdinánd, a1 braunschweigi herczeg, vévé által az egye
sültek seregének kormányát. 

C u M R B n r . A N D (Richárd), rija az utóbb kilmorei püspöknek, szül. 
1732 Camridgeban 's lord Halifaxnak privát titoknokja lett. Cumberland 
ezen ininister inegbukta után l i teratúrai munkákra forditá idejét. Lord 
Halifax viszaállittása után Cumberland is fellépett a' nyilvános pályá
ra 's követte pártfogóját Dublinba, hol egy kinált baronetti méltóságot 
nem fogada el. Visszatérvén Angliába, hivatalt nyert a1 kereskedés és 
gyarmatok kamarájában "s most szabadon adhatá magát hajlandóságá
nak a' dramaticai köl tésre , melly benne már 12 esztendős korában ész
revehető volt. 1705 kijött nyárregéje (Sumtneri  lale) , olly darab, 
melly sokaknál nyert kedvességet, de 1709 megjelent , ,Tes tvérek" és 
„Nyugot ind ia ik" c/.iuiii munkáji által, mellyek nagy örömlármával fogad
tat tak, feledékenységbe ment. A' két utóbbi akkor a' nemes stylusu an
gol vígjátékok közt legjelesebbnek tartatot t . így ítéltek rálok a' mivé
szetbirálók, de való,', hogy ezek Shakespeare! igen illetlennek találják, 
Ezen fogadás álltai buzdittatván, e ' v íg j á t éko t i r á „ A ' módis szerető" 's 
, ,Hastingsi csa ta" és „ C a m e l i t a apácza" czimü szomorú já téka i t , melly 
utóbbi legjobb munkájának tar tat ik. Románjai kevesbbé tetszettek. („Arun
del 2 k ö t e t " „Lankas ter i J á n o s " „ H e n r i k " ) leginkább a' házassági hü
telenség mentegetése mia t t , mellynek pártját fogni l á t szo t t . 1780 egy 
megbízást a' spanyol j udvarnál kormánya [megelégedésére teljesített. 
Ez útnak gyümölcsei voltak „Anecdotáji a' híres spanyol képírókról." 
Minthogy viszszatérte után a' kereskedő kamara feloldoztatott , Turn
bridgebe vonta magát vissza, a' hol pompás társasági viszonyokban élt. 
„Saját nevezetességein" (2. k ö t e t , 4.) kivill minden későbbi munkáji ke
vés részvételt nyertek. Elete utolját szomorúvá tevék rossz házi körül
ményei , még a' szükség is , ámbár leányainak egyike lord Bentincknél 
volt férjnél. Megholt Május 7kén 1811. E' czimü munkája „Obserrer 
a Collection of morál, liter ary and familiar «.<««#.»" (utolsó kiadása 
Londonban 1810, 3 kötet) még a' phiiolognsokra nézve is fontos , mert 
Cumberland, unokája lévén Bentley Richárdnak, némelly abban foglalt 
tudósításokat a' görög víg játékokról és görög literatnráról, hihető, ennek 
irományaiból szedett ki. 

C U P I D O a ' Romaiaknál Ámorra l , a ' Görögöknél Erossal igen gyak
ran egyértelműnek vétetik , noha nem az, hanem ehhez olly viszonyban 
á l l , mint a1 vágy (Pathos a' Görögöknél, Cupido a' Romaiaknál) a' sze
relemhez. De mivel a' szerelem minden hatásait 's nemeit, a' legtisz
tább 's legállandóbb, valamint a' legmulékonyabb, érzéki szerelmet * Ámor
nak tulajdonítják, könnyil volt vele öszvetéveszteni Cupidót is. Reá ül
hetnék főképen, mit Propertius mond azon okra nézve , mellyból a' mi
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vész  fiúgyermek  alakjában  képzé  legelőször  Ámort :  E r z é ,  hogy  a'  sze
relmest  ész  soha  sem  vezérli  "s  nuilékony  boldogságért  eladja  a'  legdrá
gábbat. 

C I J R A Q A O ,  Curassao,  kószikláa  sziget  8 '/a  nsz.  mf.  13,700  lak.  (az 
aotilli  szigeteken  belől,  nem  messze  a'  venezuelai  spanyol  parttól.  1527 
telepettek  meg  benne  a'  Spanyolok.  1034  a'  Hollandiak  elfoglalták  's  a' 
vestfaliai  békekötésnél  fogva  meg  is  tartották.  Kopasz  kősziklájit  alig 
fedi  8  njnyi  föld  ;  mindazáltal  a'  Hollandiak  olly  termékennyé  telték 
ezt  a '  sz igetet ,  hogy  most  cznkro t ,  dohányt ,  pamuto t ,  kukor iczát ,  fi
g é t ,  kakaó t ,  kokosdiót,  czitromot,  narancsot  's  többnyije  minden  eu
rópai  kerti  veteményeket  megterem.  Van  szarvas  marhája,  j u h a ,  kecs
k é j e ,  se r t é se ,  apró  marhá ja ,  t ekenős béká j a ,  hala  és  sója  is.  Vizre 
ne'zve  szükséget  szenved.  A'  Hollandiakra  nézve  igen  fontos  hely  ez  a' 
sziget  a'  spanyol  Amerikával  való  tiltott  kereskedésre  nézve.  '  Déli  ol
dalán  fekszik  bátorságos  és  alkalmatos  Sta   Barbara  nevű  kikötője;  ha
nem  egy  Amsterdam  nevű  erősség  által  védelmeztetett  torkolatján  igen 
nehéz  beevezni.  A'  kikötőnél  fekszik  egyetlenegy  városa ,  Wilhe lm
város.  Jól  van  épülve  's  teljes  portéka   lerakó  épületekkel.  Ezen  váro
son  kivül  az  egész  szigeten  csak  egynéhány  falu  van.  A'  városban  igen 
sok  idegen  kereskedők  tartózkodnak.  A'  sziget  kormányozója  alatt  van
nak  Á r u b a ,  Bouaire  és  Aves ,  három  kicsiny  szomszéd  szigetek,  is.  1804 
híjában  Ütöttek  reá  az  Angolok  Curac,aóra  ,  hanem  1807  csak  ugyan  el
foglalták  azt.  A'  párisi  békekötés  után  Anglia  és  a'  németalföldi  király
ság  közt  köttetet t  egyezés  ismét  ezen  utóbbi  korona  birtokává  tette  Cu
rac.aot. L—ti. 

C Ü R A T E T ,  A , 1 .  G Y Á M S Á G . 
C l J R É T E S , ] . C l I R V l l A V I ' E S , 
C ti  RI  A,  1)  törvényszék;  p.  o.  Magyarországban  a'  királyi  curia, 

a z a z ,  a'  hét  személyes  és  királyi  törvényes  táblák;  Németországban  haj
dan  az  adományi curia,  adományi  udvar.  2)  Egyházi  ételemben  kanonoki  la
kás .  C u r i a l i á k n a k  a '  törvényszékek  és  cancellariák  nyelvébe  bevett 
Írásbeli  formaságok  neveztetnek.  C u r i a l i  s  s  ty l u s r a  nézve  I.  T I S Z T I 
ÍRÁSMÓD  és C A N CK I, r, A RI A—A'Romaiakná l  a 'nép harniincz osztálya ne
veztetek  c u r i á k n a k ,  mellyek  Romulus  által  hozattak  be  's  eltartottak 
Servius  Tulliusig.  Külön  épületet  birt  minden  curia  gyüléstartó  hely
n e k ,  melly  szinte  curiának  neveztetet t ,  's  innét  származott  e'  szó  ujabb 
értelme.  A'  német  birodalmi  gyűlésen  a'  négy  padra  vagy  sorra  osz
tatot  birodalmi  grófoknak,  a'  két  padra  osztatott  birodalmi  praelatusok
nak  ugyan  annji  öszves  vagy  c u r i a t s z a v o k  volt  a'  fejdelmi  tanács
ban.  A1  fejdelmi  tanács  egyéb  tagjainak  F E J E N K É N T I  szavok  (1.  e.) 
volt.  A  német  szövetséges  statusok  ujabb  országrendi  szerkezetéhen  szinte 
curiáknak  nevezhetni  a ' rendek  (közönségesen  kétfelé)  elválasztott  kamará
ját ,  mint  p.  o.  az  országié  herczegnek  Hannovera  rendjei  gyűlését  illető 
:s  .Tun.  5kén  1819  költ  levelében  olvashatni.  Így  mindenik  kamarának 
vagyon  öszves  szava ,  melly  tagjai  fejenkénti  szavainak  többségéből  szár
mazik.  (VÖ.  NÉMET  SZÖVETSÉGI  GYÜ1  ÉS  és  MFriIATISAI.TAK.  A'  ROMAI 
crjiUÁRÓr,  l.e.)  —  C  ii  r  i  a l i  s  tá  k  n  ak  a*  tisztviselők  's  barátjnik  neveztet
nek.)  — Magyarországban  az  apróbb,  mindazáltal  külső  s 'belső  telkekkel 
ellátott  nemesi  birtokok  neveztetnek  c u r i á k n a k ,  birtokosaik  pedig  cu
c u r i a l i s t  ák  n  a  k. 

C U R I A  r ,  i s  D K C I S I Ó K ,  Magyarországban  a '  két  főtörvényszék, 
nevezetesen  a'  hét  személyes  és  királyi  táblák  törvényesen  hozott  's  tel
jesen  végre  hajtott  Ítéleteik.  E z e k ,  a'  mint  a ' k i r .  curia  viszonfelállit
tatása,  azaz,  1722  olta  1769ig  hozattak,  felséges  Maria  Theresia  király
né  parancsára  gróf  Niczky  Kristóf  's  Vörös  Antal  és  Kelcz  Jósef  ítélő 
mesterek  által  rendbe  szedetvén  *s  a'  két  tábla  elegyes  üléseiben  meg
rnstáltatván  ,  utóbb  a1  királyi  felség  által  végzetek  formájában  helyben 
hagyattak,  's  azolta  alsóbb  törvényszékek  előtt  törvény  gyanánt  tekintet

3 0 * 
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tek.  A'  ,,Plánum  Tabu la re" ,  melly  Posonyban  VVeber  betüjivel  1800je
lent  meg  ,  ezeket  foglalja  magában. %t. G. 

C U R I A Y I U S O K ,  I .  H O R A T I U S O K . 
C U R I U S  D K N T A T U S  (Marc.  Annins),  előkelő  Romai,  kétszer  volt 

consul  t;s  háromszor  tartott  diadalmi  pompát.  Meggyőzte  a'  Sainnite
sekí.t,  Sabinusokat,  Lucanusokat ,  és  272  K.  e.  Talentumnál  Pyrrhust. 
A'  Samnitesek  követei  békekötés  végett  nála  megjelenvén,  egy  mezei 
lakáson  találták  épen ,  mikor  cserépedényben  répát  főzött.  Arany edé
nyeket  ajánlottak  nek i ,  hogy  részekre  megnyerjék;  de  a'  nemes  Komái 
ni:m  fogadá  el.  „Többre  becsülöm"  monda,  „cserepeimet  aranyaitoknál, 
nem  kívánok  gazdag  lenni,  's  szegénységemben  megeléglem  azoknak  pa
vanesoiui,  kik  gazdagok." 

C U R R A N  (John  P h i l p o t ) ,  szül.  Jul.  24.  1750  Newmarketben  Ir
landnak  Cork  nevű  grófságában,  statusszónok  's masler of the rollt 
volt  lilandban.  Sher idan,  Grat tan,  Ponsonby  's  másokkal  egyesült 
honja  javára  a'  visszaélések  és  önkény  ellen.  Rendkivüles  talentum  a' 
jóhoz  és  nemeshez  vonzó  erős  akarattal  egyesült  benne,  mellyek  csi
rájit  elébb  any ja ,  azután  az  oktatás  (a'  Trinitycollegeben  Dublin
ban  ,  erre  1773  olta  a'  törvényoskolában,  a1  Templeban  ,  Londonban) 
's  jeles  polgártársak  példája,  főkép  pedig  a1  legforróbb  honszeretet  olly 
tökéletességre  fejtették  k i ,  melly  őt  kora  elsejivel  egy  sorba  helyheté. 
Midőn  először  beszélt  nyilvánosan,  csaknem  rebegés  volt  beszédje  fé
lénkségból.  K'  miatt  lebegőnek  nevezték;  de  keresztülronta  szelle
me  minden  természeti  gá takon,  's  nem  sokára  csudálák  ekesszólását. 
Mint  ügyvéd  egész  erejéből  gyamolitá  az  elnyomottakat,  főkép  a'  Calho
licusokat.  1782  olta,  mint  az  irlandi  parlament  tagja ,  szüntelen  mun
kálkodik  Illand  ügyében  a'  nélkül  ,  hogy  az  egyesült  lrlandiak  erősza
kos  rendszabásait,  mellyeknek  polgári  háború  vala  következések,  hely
ben  hagyta  volna.  A'  nép  tiszteié.  Fox  's  más  patrióták  baráti  voltak. 
Fox  ministeriuma  alatt  a' masler of the rollt  hivatalt  elfogadta,  de  lé
tévé  a z t ,  midőn  az  uj  ministerium  Irlandra  nézve  más  okfőket  indula 
követni.  Megholt  Oct.  14.  1817.  Életrajza  (kiadta  í i ja,  Will.  Henri, 
Lond.  1819,  2  köt.)  egyszersmind  lrland  politicai  története. 

C  u  R  s  i  v  (betünem)  ,  I.  B E T Ű K . 
C I T R S U S ,  1 .  F O L Y A M A T . 

C  ti R  TÍ os  (Marcus),  nemes  romai  if jú,  nevezetes  hősi  elszánásá
r ó l ,  mellyel ,  mint  mondatik,  hazája  boldogságáért  magát  önkényt  fel
áldozta.  Roma  392dik  évében  (362  K.  e.)  Roma  piaczán  egy  Üreg  tá
madt,  mellyből  veszélyes  gőz  emelkedett .  Az  oraculum  azt  válaszolá  ,  az 
üreg  azonnal  bezáródik,  mihelyt  belé  vet ik ,  a'  mi  Romiinak  erejét  's 
hatalmát  magában  foglilja.  Curtius  kérdé:  bir  e  valami  drágábbat  Roma, 
inint  a'  fegyver  és  vitézség  ?  és  mivel  kérdésére  tagadólag  feleltek,  fegy
verét  ölté  ,  gazdagon  ékesített  lóra  ü l t , '»  a'  nép  szeme  láttára  magát 
innepikép  halálra  avatván,  bele  rohant  az  Üregbe,  melly  kevés  idő  mul
bezáródott. B. L. 

C U R T I U S  B I I P I J S  (Quintus),  Nagy  Sándor  történetét  irta  1 0 
könyben,  mellyekból  a'  két  első  elveszett.  Egy  küzdőnek  volt  fija,  esmere
tei  által  Tiberius  kedvébe  jött  annyi ra ,  hogy  alatta  praetorrá,  Clandius 
alatt  consullá,  végre  afrikai  helytartóvá  lett .  Itt  holt  el  69ben  K.  u. 
öreg  korában.  Többet  tudnánk  felőle,  ha  munkája  két  első  könyve  fen
maradt  volna.  Mint  történetíró nem  nagy  dicséretet  érdemel.  írásmódja  éke
sí tet t  's  elbeszélése  inkább  rdmános  ,  mint  hiteles.  Elveszett  két  köny
vét  kipótolta  Brnno  Kristóf,  a1,  kettő  közt  középutat  tartva.  Legjobban 
ki  dta  Snakenbarg Leydenben  1724  és  ujolag Schmieder Göttingenben  1814. 
Életéről  Bnttmann  és  H i r t  értekezett . B. L. 

C u s c o ,  C n z k o  (Greenwichtól  számlálva  a '  ny.  h .  71°  4 '  ' s  a ' 
fi. sx,  13°  42')  Perunak  városa ,  az  incák  hajdani  lakhelyek,  26,000 
lak.  sifép,  kő  házakkal  és  sok  pompás  közönséges  épületekkel.  A'  káp
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talán  temploma  n a g y ,  szép  és  igen^  gazdag.  Ezenkívül  még  9  míls  tem
ploma  's  töbl)  részszerént  igen  gazdag  klastromai  is  vannak,  egy  uni
versitassal.  A'  hajdani  perui  uralkodás  emlékei  közt  legkitetszőbb  egy 
nagy  's  a'  város  védelmezésére  építtetett  fellegvár,  mellynek  falai  a' 
többek  közt  az  ál tal  gerjesztenek  bámulást ,  hogy  a7  benne  lévő  termé
szetes  és  nem  vágott  kövek  ugy  öszveállanak  ,  hogy  a'  közlök  lévő  kö
zök~ betöltésére sem  malter,  sem  más  valami  nem  szükséges,  mivel  illyeu 
közöket  sehol  sem  lehet  a'  falakon  ta lá ln i ,  's  ugy  lá tszik ,  mintha  az 
egész  vár  egy  darab  kőből  volna  alkotva.  Ciisoot,  a'  lakosok  közt  szár
nyaló  rege  szerént,  1045  az  első  inca,  Mankó   Capak,  alkotta,  's  az  a'  hely, 
mellyen  most  fekszik,  több  hegyek  tövében,  's  mejlyet  a'  Guatanay  vi
ze  mos,  eredetiképen  kietlen  's  dombos  volt.  Epületeinek,  várának 
's  a1  nap  tiszteletére  épült  templomának  nagyságán  V  pompás  voltán 
elbámultak  a'  Spanyolok,  midőn  1553  Pizarro  vezérlése  alatt  elfoglak 
ták.  Közepén  egy  nagy  's  tér  piac/,  volt,  mellyből  négy  főutsza  ment 
ki.  Minden  ház  kőből  volt  épülve,  's  az  ország  nagyainuk  palotáji
ban  levő  szobák  ragyogtak  az  aranytól  's  ezüsttől.  A1  város  falai ,  mint 
a'  fenébb  emiitett  fellegvár,  nagy  munkával  's  tartósan  építtettek  's 
a1  nagy  várral  más  három  erősség,  mellyek  a1  város falaiba  voltak  épít
ve ,  vult  öszveköttetésben,  földalatti  utaknál  fogva. L  — ú. 

C  is p  i N'I  A  N v  s  ( J á n o s ,  tulajdonképen  Spiesshammer ),  schwcin
furthi  születés,  I.  Maximilián  romainémet  császár  meghitt  embere ,  a'  k i t 
gyakorta  használt  a'  császár  a'  szomszéd  fejedelmekkel,  nevezetesen 
11.  Ulászló  magyarországi  királlyal,  való  alkudozásokban.  A'  tudományos 
világot  több  rendbeli  munkákkal  ajándékozta  meg  Cuspinianus;  nevezete
sen  megírta  ő  a'  romai  császárok  viselt  dolgait  Július  Caesartól  fogva 
I.  Maximilianig,  nem  különben  az  austriai  megyeőrök  (marcAjW),  ber
ezegek  és  főherc/.egek  tetteit  a'  maga  idejéig;  melly  munkákban  sok  for
dul  e lő ,  a'  mi  a'  magyarországi  történetesmeretett  világosítja.  De  kút
fő  beosével  bir  e1  két  irománya:  1) Congresíus uc celel/errimi cunventut 
Cttetarii Maximiliauiet trium regtim, Hungáriáé, Bv/iemiae et Voloniae,  ín 
Viennn Patinoniae annoYhlb facti brevis ucverissima deseriptio.  H e l y e s 
esztendőszám  nélkül.  4.  —  2) . Diarium de congresiu Maximilinni VaetarU 
iiim I ladislao, Ludoeico et Sigismundo regibnt.  A'  szerző  t.  i.  maga,  mink 
Maximilián  császár  megbízott  e m b e r e ,  nem  csak  jelen  vala  ezen  öszve
jövetelben,  hanem  munkás  is  vala  az  ekkor  tartatot t  alkudozásokban..  Az 
utolsó  munkát  felvette  Bél  Mátyás in Adpiiratu ad kist áriam Hurik. 
a'  VI  szám  a l a t t ;  az  első  szerént  pedig  előadta  a'  fejedelmek  öszvejöv*;
telét: in Hist. vrbis I'osnn. Cap. III.  §.  49. Fábri. l'ál. 

C U S T I N K  f.Vdam,  Phi l ipp,  gróf),  szili.  Metzben  1740.  a '  hé t e sz 
tendős  háborúban  mint  kapitány  szolgált.  Choiseul  herczeg  kegye  által 
17(52  egy  dragonyosezeredet  nye r t ,  melly  nevét  is  viselte.  Midőn  1780 
a 'Saintonge  ezered  Amerikába  rendel te te t t ,  annak  fejével  megegyezett, 
a/.  Amerikaiak  segítségére  vezette  a,zt,  visszatértekor  marécbal  du  camp 
lett.  1789  mint  a1  metzi  nemesség  köve te ,  már  az  első  ülésekben  a1 

nép  részére  nyilatkoztatta  ki  magát.  Azután  a'  hadi  sereghez  rendeltet
vén,  elfoglalta  Maj.  1792  a  porentruyi  (bruntruti)  szoros  ii,takat.  jtun.  az 
első  renusi  sereg  vezérlés.ét  bízták  r á ,  's  a1  táborozást  Spira  bevételével 
(Sept.  29)  nyitotta  meg.  Minthogy  kevés  ellenállásba  t a lá l t ,  megvette 
Wormsot  Oct.  21  egyezség  mellet,  a1  rosszul  védett  mainzi  erősség*!, 
's  23  Ménus  m.  Frankfurtot ,  hol  egyszersmind  kemény  sa^'czolást  tett. 
Innen  a'  Biirkuso.k  által  c sakhamar  elűzetve,  Mainzba  vette  magát \ 
azt  megerősítette.  Az  I793ki  táborozás  kezdetével  elhagyta  Mainzot, 
mellyet  az  egyesültek  azonnal  megszálottak,  's  ülsassba  vonult  vissza. 
Most  minden  felől  panasz  támadt  ellene;  ő  Apiilisben  elbocsáttatását kér
t e ,  még  is  a'  convent  Május  végén  az  éjszaki  sereg;  fővey.érlésében  meg
erósité.  De  alig  vala  annyi  ide je ,  hogy  a'  táborhelyeket  megnézegesse. 
Marat  és  Varennes  nem  állának  el  panaszaikból  V  ódu  vívok  a'  dolgot. 
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hogy  a1  köz  jóra  ügyelő  kiknidSttsrfg  .fiiliusban  1793  Parisba  idézné.  A' 
zendillési  törvényszék  Aug.  15 kezde  ellene pert.  Custine  nagy  lelki  bátor
sággal yéijé  magát ,  de  halála  el  vala  végezve,  igy  Aug  27  elitéltetett  's 
28án  guillotine  által  kivégeztetett. 

C t i v t K n  (György  f.eopold  Keresztely  Fridrik  Dagobert,  báró),  szü
letett  Augiistus  25dikén  17G9  Mömpelgardban,  melly  akkor Wiirtemberg
hea  tartozott  's  princz  Fridrik  mint  helytar tó  által  kormányoztatott . 
Hamar  felébredt  lelki  tehetségek  's  a'  lelki  mubitkozásokhoz  való  komoly 
kedv  már  gyermek  és  gyerkó'ozekorában  rendkívül  való  varasokat  éb
resztet tek  Cuvier  felől.  Atyja  tiszt  volt  a'  Waldmer  regementben  ;  mi
vel  pedig  ő  magát  igen  gyengének  érzette  a1  katonai  é l e t r e ,  arra  hatá
rozá magá t ,  hogy  falusi  pap  l egyen ,  a'  mi  a1  mömpelgardi  kerületben 
legtöbb  kilátást  nyitott  a'  vagyontalan  Protestánsoknak,  legalább  gond
nélkül  való  jövendőt  igért.  Hogy  a1  stipendiumokat  e lnyer je ,  mellyek
nek  segedelmével  Tiibingában  akart  tanulni ,  vizsgálatot  kellett  nekfe 
kiállni.  Ebben  egy  rosszakaró  examínatortól  eligazittatott.  A'  bánás
mód  azonban  olly  igazságtalan  vol t ,  hogy  maga  princz  Ferdinánd  köte
lességének  tar tá  ,  ezen  sérelmet  az  rfltal  hozni  h e l y r e ,  hogy  Cuviernek 
a'  stuttgarti  Károlyacademiában  helyet  szerzene.  Ez  által  azonban  meg
foghatókép  a'  papi  hivatalra  való  planumoknak  meg  kellett  semmisülniük. 
Stuttgartban  ugyan  legközelebb a*  törvény  tudományokat  hallgatta  Cuvier, 
de  már  akkor  is  mindenek  felett  magokhoz  vonták  őt  a'  természethis
tóriai  tanulmányok,  mellyekre  ő  fenébb'  felszenteltetést  nye r t ,  's  neve
zetesen  privát  szorgalmától  fenmaradt  szabad  órájit  foglalatoskodtatták. 
Ezen  időszaknak  köszöni  Cuvier  a1  német  nyelv  és  l i teratnra  szorosb  es
mereté t ,  mellyet  az  ó  munkájiban  megjegj'eztek  ;  's  ezen  elsőségtől  őt 
földijei  közül  kevesen  foszthatják  meg.  Sziilejinek  szorult  állapotja,  kik 
akkor  mint  s ta tus»  penslrtnarinsok  kétszeres  zavarban  voltak,  arra  kin
szerité  ő t ,  hogy  esmereteibnl  azonnal  hasznot  húzzon.  Egykori  tanu
lótársainak  egyike,  Parrot .  valami  gróf  D'íterieynál  Normandiában  házi 
tanítóvá  l e t t ,  's  most  tovább  kivánta  keresni  szerencséjét.  Helyével  Cti
viert  kínálta  meg,  ki  azt  minden  tétovázás  nélkül  elfogadta.  Környül
ményei  üres  időt  engedének  nek i ,  's  ó  ezt  a r ra  használá  ,  hogy  geniu
sának  minden  erejével  a'  természettudományoknak  feküdjék,  mellyek  a' 
tapasztalás  bizonyos  földjén  épen  emelkedni  kezdenek.  Cuvier  csak  ha
mar  észre  véve  éles  elméjével,  hogy  a'  természettudományok  széles  or
szágában  a'  zoológia  azon  polczhoz  képest,  hova  l.inné  a'  füvésztndo
mányt  emel te ,  's  mellyhez  a'  mineralogia  a'  német  és  franezia  tudósok 
egyesült  igyekezete  által  köze lge te t t ,  hátra  van.  Legközelebb  tehát  az 
egyes  állati  orgánumok  szorosb  figyelet  alá  vétele  ,  azok  öszvefüggésé
nek  's  az  állati  életre  való  munkálkodásának  szorosb  meghatározása,  az
után  az  álmodozó  's  a1  meg nem  állható  magyarázatok  és  felvételek  által  in
kább  zavart  okozó  mint  előmozdító  rendszerek  megczáfoliísa  voltak  gond
ja i .  Cuvier  é rze t t e ,  hogy  mind  a1  két  kívánságnak  megfelelni  képes.  A' 
közel  lévő  Óceán  áftal  nyújtott  tengeri  állatok  vizsgálgatásának  előgya
korlásnl  kellé  s/.olgálniok  arra ,  a'  mire  czélzott.  A'  teremtmények  azon 
számos  seregének,  mellyeket  Linné: Vermes  czim  alá  leirt ,  természeti 
rendbe  hozása  volt  az  ő  első  munkája,  \s  azon  világosság,  mellyel  abban 
ni  figyelpteit  "s  szellemtele  nézeteit  e lőadta,  a'  párisi  természetvizsgá
lókkaí  szoroshban  megesmerteté  ót.  Reoffroy  SaintHilaire  arra  vévé 
ő t ,  hogv  a'  fővárosba  menjen,  felnyitá  nekie  a ' természethis tór ia i  gyűj
t eményeke t ,  mellyeknek  őre  vala,  's  öszveköté  magát  vele  több  mun
kák  kiadására  a ' s zop ta tó  állatok  elrendeléséről,  's  kicsinálta,  hogy  Cu
vier  a'  párisi  középponti  oskolában  hivatalt  kapjon  (Május  1795).  Még 
nbban  az  esztendőben  az  ismét  helyreállított  institutum  mint  tagot  el
ső  claosisába  vette  fel.  Legközelebb  azon  középponti  oskolák?  szük
ségére  adta  ki  Cuvier: .„Taifeáu éUmenlaire de P hiilnire nattrreffe tfes 
animaii*"  czimö  munkáját (Paris  1798  8.),  melly  által  nevének  hirétmeg
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alapit;!.  Ezen  időtől  fogra  ugy  tekintetet t ,  mint  egy  Európa első  zoo
lógusai  közül.  A'  hasonlító  anatómia  tanítói  szék«,  mellyel  legközelebb 
kapott  a1  megvénhedett  Mertrud  segítségére,  alkalmat  ada  nekie  előter
jesztő  talentumának  kifejtésére.  Esmereteinek  alapossága  épen  olly  bá
mulást  gerjesztett  i t t ,  mint  azoknak  fényes  és  világos  előadása  egy  ve
gyes  kör  előtt.  Csak  hamar  egyesite  ő  a'  lycentu  hallgató  szálájiban,  hol 
néhány  esztendőkig  előadásokat  tartott  a'  terinészethistoriáról  ,  mindent, 
ki  szellemre  's  miveltségre  just  ta r to t t ,  nem  csak  alapos  fejtegetéseiben 
való  ügyessége,  hanem  nagy ,  a'  természet  minden  országait  felfogó  ált
nézései  által  is.  Kzen  tanitói  érdem  azon  hely  á l ta l ,  mellyel  D'  Au
be.nton  a'  College  de  Francé  mellet  b i r t ,  méllőlag  jutalmaztatott  meg 
(Jan.  800)  ,  valamint  azon  igen  lármás  tetszés  által  i s ,  mellyel  leczkéji 
a'  dugva  tele  szálakban  fogadtattak.  Csak  Fourcroy  dicsekedhetett  ha
sonló  megesmeréssel.  l l ly  sokoldalúság  bizonyosan  nem  keriilheté  el 
egy  olly  fejedelem  mekülönböztetését  ,  ki  tisztjeinek  választásában  leg
közelebb  a'  haszonvehetőségre  nézett.  Cuviert  Napóleon  éles  pzemei 
nem  mellőzték  el.  A'  nyilvános  oktatás  osztályában,  mellyben  egy
más  után  a'  legfontosb  tisztségeket  viselte,  szerencsés  változtatások 
's  gyors  valósítás  által  munkálkodott.  1813  requetek  mesterének  nevez
te  óta ' császár  a'  statustanácsban,  's  fontos  elrendeléseket  bizott  reá  Mainz
ban.  A'  visszatért  Bourbonok  megerősítek  őt  egész  az  ujabb  időkig 
elébbi  méltóságaiban,  valóságos  statustanácsossá  emelek,  először  a'  tör
vényhozás  osztályában,  azután  a'  belső  dolgok  kormányozásában.  Cu
viernek  ezen  'nyilvános  viszonyai  talán  nem  voltak  mindég  arra  valók, 
hogy  ő t ,  kivált  az  utóbbi  időben  a'  többség  vélekedésében  emeljék. 
Olly  rendszabások  oltalmazása  lévén  kötelességéhen,  mellyek  sok  szabad 
érzésnek  által  hangosan  kárhozta t tak ,  sok  Francziák  elidegenedtek 
Rtatustanácsos  Cuviertol,  kik  ezen  nagy  tudósban  nemzetek  kevélysé
gét  látták.  A'  párisi  universitas  cancellariusának,  Jabbé  Frayssinous
nak,  ujabb  rendszabásai  arra  határnzák  Cuviert ,  a'  közönséges  levelek 
szerént ,  hogy  universitasi  taniicsossága  helyérői  maga  nyújtsa  be  elbo
csáttatását  (Dec.  1822).  Kzen  statuspolgári  munkásság  mellett  azonban 
szakadatlanul  a'  természettudományoknak  szentelte  Cnvier  idejét  a'  leg
szélesb  kiterjedésben  's  egy  olly  megye  legszorosb  megvizsgálásának, 
mellynek  határait  ó  olly  dicséretes  felfedezésekkel  nem  is  sejtett  tá
volságig  öi egbité.  Alig  lehet  megfogni,  miként  ér  reá  egy  olly  minden 
oldalról  elfoglalt  ember  olly  felfogásokra,  a1  millyck  ót  foglalatoskod
tatják.  Nem  kell  egyebet  említenünk  csak  ezen  munkájit: „Recherches 
sur les nsscmens foxsiles"  (1821—24,  3dik  k iadás ,  5  darab,  4ed  rét
ben,  rézképekkel)  ' sebhez  a'classicus  bevezetés; „Discours sur les réco
lutinns de la surface du globe el sur les eliangemens qni elles ont pro
duits dans la régne animál''.  (3dik  k i adás ,  Paris  1S25),  mellyben  ele
nyészett  állatfajokat  újonnan  te remt ,— „Let;,ons ffanatomie comparée re
citeillies par M. M. Dumérilet Dueernny"  (1805,  5  darab  8) , „fíecfter
c/ies anatomiques sur les repíiles regardés encore comme douteux"  (1807. 
4.);  —„Mémoires pnus servir a Vhistória de P anatómiát des molttsquesíí 

(1826 ,  4).  — .,Le régne animál"  (Paris  1820.  uj  k i adás ,  képekkel ,  8
a d r . ) ,  mellyek  mind  épen  annyi  remek  nnmkáji  a'  legszorosb  ügyelet
nek  's  legszellemesb  felfogásnak.  Kötelességében  áll  ezenkívül  Cuvier
nek  ,  mint  az  academiában  a'  physicai  tudományok  osztálya  állandó  titok
nokjának,  az  institiitum  | megholt  tagjaira  dicsérő  beszédeket  tartani  a' 
nyilvános  ülésekben.  Többek  ezek  közül,  mellyek  nyomtatásban  megjelen
tek  , (JRe'cueil ff éloges historiques,  Par is  1829,  2  darab)  igazi  mustraji 
az  illy  nemű  dolgozásoknak.  Azok  a'  legékesszólóbb  Franczia  hírét  szer
zek  nekie  ezen  tudós  egyesületből  még  a'  külföldön  is.  Mint  i l le t t ,  a' 
franczia  academia  egyező  szabad  választással  negyvene  száma  közé  ve. 
vé  fel  őt.  Csaknem  minden  tudós  egyesületei  Európának  vetélkedve 
bizonyiták  nekie  tiszteleteket  tiszteletbeli  diplumájik  által.  Olly  sok 
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hasznos  elintézéseken  kivili  ,  mellyeket  ó  hivatalos  befolyásával  előmos
ditott,  kizárólag  nekie  kósisöni'  Francziaország  egy  hasonlító  anatómiai 
cabinet  felállí tását,  mel ly ,  mirit  Európának  leggazdagabb  osteologiai 
gyűjteménye,  neveié"  a'  természet  minden  országainak  kincseit  a'  plán
ták  keltjében.  Cnvier  megesméri  a'  hasonlító  anatómia  természetphjlo
sopbiai  felfogásának  interesséjet',  melly  afc  ujabb  időkben  Okén,  Spi j , 
l iojanus,  \V éber  és  mások  ,'íltal ;  nevezetesen  Németországban  uralkodó
vá  le t t ,  kijelenti  mindazáltal  ,  hogy  áz  ő  vizsgálódásainak  ezen  Méta
pliysique  idealista  és  panthéistiqueel  semmi  köze  nincsen,  's  ha  ö  meg
gondolt  utján  olLy  fényes  resiiltatumokra  nem  jő  i s ,  annyival  inkább 
reményű,  hogy  erosb  földön  marad.  ' 'A. B. V. ' 

C.v R  K í. K,  a'  régieknek1 egyik legrégibb  korbeli istennéjek,  kit utóbb a1 

képzélődés  sokféleképen  változtatott  el.  Eredeti  képen  a?  PnrygiabeHék 
honi  istennéjek  ' s ,  mint  Isis,  a'  holdnak  's a/  főid  termékenységének  pél
dázatja  volt;  á'  honnét  utóbb  felcseréltetett  Kheával,  ki  elejénte  Cretában 
ngy  tiszteltetett,  mint  a'  megszemélyesittetett  természet.  Cybele  már  ak
kor,  midőn  a1 Görögöknél  tiszteltetni  kezdett,a'következő  történetbe  yoltöl
töztetye.  Cybele  Vlaeonnak,  plujgiai  királynak,  és  feleségének,  Dindymá
nak,  leánya  volt.  Atyja,  bosszankodván  azon,  hogy  fin  helyett  leánya  lett, 
kitette  őt  Cybelus  h e g y r e , '  hol  oroszlányok  'és  párducZok  szoptatták, 
utóbb  pedig  pásztornék  találták  meg  és  felnevelték.  Felnevekedvén,  a'  sip 
és  trombita  feltalálójává  lett,  mellyekkel  barmok  és  gyermekek  betegségeit 
tudta  gyógyítani.  Marsyassal'  szoros  barátságban  élt,  Atyst  (I.  Arvs) , 
ki  hasonlóképen  kitett  királyfi  volt,  felette  igen  megszeret te ,  "s  minek
utána  ennek  erejeszegetett  és  megholt,  érette  csaknem  kétségbe  esett.  Fel 
akarván  azt  keresni,  szélleleresztett  hajjal  trombitálva  és  dobolva  soli 
országot  bejárt  'á  egész  a'  legszélsőbb  éjszakon  lakó  llyperboreusokig 
elment/  IViársyas,  ki o\  tgen  szerette,  mindenütt  vele  ment ,  minek
utána  szerencsétlenségére  Apollót  meggyőzte.  Mig  Cybele  távol  volt,  nagy 
éhség  támadott  Phrygiában  ,  mellynek  mindaddig  nem  lett  vége,  mig  az 
oraculum'tanácsára  Cybele  istenné  gyanánt nem  t isztel tetet t ' s  Atyvnak  te
metetlenül  elveszett  :s  meg  nem  talált  teste  helyett  annak  képe  el  nem 
temettetet t .  Atys  emlékezetére  Cybele  papjai  heréltek  voltak;  isteni 
tisztelete  mnzsikas/.erszámokkal  lármázásban  's  hegyen,  völgyön  széllel
fntkozásban  állott,  's  utóbb  Creta  szigetén  Rheának  's  Olaszországban 
Ops  istenének  tiszteletével  öszveelegyedett.  Sokféleképen  szokott  leáb
rázoltatni.  Klejénte  szobra  ,csúpán  egyf  négyszegletű  setétszinii  kőből 
állott.  Utóbb  egy  éltes  asszony  képében  festetett  's  fején  bástyakoro
na  vo l t ,  melly  a1  földmivelés  által  eszközlött  kimiveltetést  's  városépí
tést  jelentette.  Sokszor  fátyollal'  fedeztetik  feje ,  melly  a'  természet 
titkos  és  megfoghatatlan  voltát  példázza.  Másszor  jobb  kezében  pálezát 
t a r t ,  mint  hatalmának  je lé t ;  baljában  pedig  phrygiai  kisded  dobot;  né
ha  gabonakaMszok  vagy  jol>b  felől •>'  nap,  bal felől  a1  hold  vannak  mel
lette.  Gyakran  ismét  oroszlányoktól  húzatott  kocsin  láttatik  vagy  o
roszlányon  ül  's  jobb  kezében,  mint  a'  hatalmas  természetnek,  villám 
v a n ,  vagy  oroszlány  fekszik  mel le t te :  mind  ollyan  képek,  mellyek  ha
talmát  és  a'  vad  embereknek  általa  lett  kintivel t'etését  jelentik. K. J. 

' • • Q v r i , 1 1 1 ' Í B , szigetcsoport az Archipelaguson. délkel. Euboeától 
és Atticától. Többnyire görög lakosaik vannak. Csaknem középeken fek
szik a7 legnagyobb N*xos (1. e.) szigete; legdélibb' Mta.os (1. e.). 
F \ R O S (L e.) is ezen termékeny 's bájoló szépségű szigetek közé tar
tozik ' L—ú 

C Y C I . O I S K K , k a r i k á z a t o k , igen sok formájú ' s tulajdonsá
gn felsőbb görbe vonatok nemei, mellyek k öz ö n s é ge s,' h o s s z í t o t t , 
k u r t í t o t t , a l a t t i és f el e t ti 1< a r i k á z / a t o k r a osztatnak (vulgáris, 
ei?rngatiil cvrtaía. Jsvpnepici/cloides). A' közönséges kárikázatot leírja 
epry egysoes iineán elhengerített karika körének egy pontja p. o. illyen 
g;öi liéi űSinál a1 s/ekejkérek talpának egy pontja a' levegőben. Az alsó 
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linéa  cycloig  a l j á n a k ,  a '  körülmenő  karika  f ő k a r i k á n a k  (e«Y
culus generátor*)  neveztetik.  Ezen  karikázatnak  sok  jeles  tulajdoni  van
n a k :  I)  A'  karikákat  hossza  négyannyi,  mint  a 'fókarika  áltmén'íje.  2) 
Felülete  (a '  karikázat  és  alja  között)  háromszor  nagyobb  a'  főkarikáé
nál.  3)  Ha  egy  fonalat  rá  hajtunk  a'  ká r ikáza t r á ,  lefejtvén  innen  is
mét  huzomosan  a'  f o n h a t j a '  lefejtett  fonal  vége  épen  ollyan  kar ikáza
tot  fog  formálni  (aza/.  l,e  f ej  t  e 11 j  e  egyenlő  b e b o  r  i  t o  t  t j á v a 1, evo
lula ner/iiulor involutae). 4)  Ennek  mechánicai  tulajdonit  á'  nagy  el
méjű  Haygennek  köszönhetjük  :  abban  áll  e z ,  hogy  egy  hajtható  fonal
ról  két  cyclois  közölt  lógó  függeleg (pendulum)  mindég  egy  időben 
hintázik  egy  oldalról  a'  másikra.  Ezért  nevezik  ezt  isochrona,  egyidejű, 
görbének.  Ezenkívül  megmutatták  a'  Bernoulliak,  hogy  a'  cycloisban  egy 
ponttól  a1  másikig  minden  más  linéák  között  leghamarabb  esnek  le  a'  tes
tek  ,  mellyért  ezt  b  í  a c h  y  s t o ' c h r  o  uának ,  leghamarabb  idejűnek,  ne
vezek.  Ha  a1  leiró'  pontot  nem  a'  főkerek  körébe  ,  hanem  ezen  k\vül 
égy  meghosszabbított  sugárba  tesszük,  leir  ez  egy  h o s s z í t o t t  k a 
ri  k á z a t o t (cyclois eíotfgata) ,  mellynek  egymásba  vágó  karikázat  for
mája  lesz.  Ha  pedig  a1  főkerek  körén  belől  Vesszük  a'  leíró  pontot , '  a,' 
karikázat  nem  fog  leérni  az  alsó  l ineára ,  's  neveztetik  kurtí tott  karika  . 
zatnak (cyclois úurtuta).  De  épen  más  formájúak  lesznek  azok  a'  c'y
cloisek,  a'  meJjyek  nem  egyenes  lineán,  hanem  kereken,  circuluson,  kavá
r i t ta tnak  körül.  Igy  állnak  elő, mint képzelhetjük,  az  alat t i ,  feletti,  kurt í tot t 
Vagy  hosszított  karikázatoknak  végetlen  sok  formáíatjai,  a'  mint  t.  i.  egy 
kerek  köíületén  kivül  vagy  belől  forog  el  a'  főkarika. N. J. 

CYCr. O P S O K ,  a '  görög  mythologiában  két rendbeliek  fordulnak  elő; 
az  egyik  rendbeliek  Neptunusnak,  a 'másod ik  rendbeiiek  Eranusnak  és 
Gaeának  (áz  égnek  és  földnek)  fijai.  Az  iitóbbia'k,  kiknek  nevei,  Argesj 
J i iontes ,  Steropes  (villám,  mennydörgés,  és  merin3'kő):  erős  óriások  lévén 
Yulcaníis  miihelyében  Jupiter  számára  a'  mennyköveket  készí tet ték,  mel
lyér t  őket  Apolló  megölte  Egészen  különböznek  ezektől  Neptunus  fijaí, 
kiknek  száma  némellyek  által  hé t r e ,  mások  által  100ra  tétetik.  Közöt
tünk  leginkább  Polyphemüs  különböztette  meg  magát.  Ezzel  egybeufügg 
azon  Cyclopsok  neve ,  kik  az'Odysseaban  (IX.  106  'sat.)  ugy  festetnek 
le  ,  mint  kóborló  vagy  hegyi  barlangokban  lakó,  marhatar tás t  gyakorló, 
rettenetes  óriások  's  minden  társasági  egyesülés  nélkül  élő  vad  emberek; 
Kzek  Homerus  szerént  Siciliának  nopnyugoti  részét  lakták  közel  a'  Cim
meriusokhoz.  Mások  máshová  teszik  hazájokat,  majd  áz  Aetna  hegye 
a l a t t ,  majd  a'  riphaeusi  he  j 7 eken ,  majd  a'  liparai  kősziklákon  ková
csoltatnak  vélek,  inajd  egy  szemüeknek,  majd  két  szemüekiiek  festik. K. J. 

' C r c m é ,  1 .  K K R K K S Z Á M .  ' " 

C V C L Ü E I  H  ö  t,  T  (">  K  ,"  1.  G Ö R Ö G Í,  I  T  E  R  A  T V  R  A. 
C v i ,  I  fi  ri  K  R,  1.  H K N 0 E R. 
C V N I C U S O K ,  egy  philosophusi  s e r t a ,  mellyet  Ant is thenes ,  So

cratesnek  egyik  tan í tványa ,  az  athéóei  Cynbsargesoen  380  K.  e.  á l l í tot t 
fel.  Ezen  philosophiának  charactere  leghívebb  maradt  a'  Socratesé
hez,  kivaltkép  abban,  hogy a1  gyakorló  morált  legfőbb  vagy  talán  egyet
len  tárgyává  tévé  és  minden  szemlélődéseket  megvétet^.  Az  erényt 
a 'megtartózkodásban  és  a ;  külső  dolgoktól  való  függetlenségben  helye
tek  ,  mi  által  az  ember  Istenhez  hasonlóvá  lesz.  Az  életnek  ezen 
egyszerűségét  olly  mértéken  tul  ü/.ék  a'  Cynicusok,  hogy  az  szinte 
inocskossággá  's.  minden  illendőség  elmellőzésévé  fajült.  Természetesert 
akartak  élni  's  az  által  vadság ig ,  sőt  állatiságig  lealarsonyiták  mago
kat.  Ahhoz  képest  nem  vala  csuda,  hogy  a'  Cynicnsok  csak  hamar  köz 
megvetés  tárgyai  lvttek.  Tagjaik  közül  legnevezetesebbek  valának 
alapítójukon  kivül  Sinopei  [Diogenes,  '  Thebéi  Crates  feleségével, 
Hipparchiával,  együtt  és  Menippus,  ki  egyszersmind  utolsó  vol t ;  mert 
ó  utána  ezen  philosophiából  a'  méltóságosb  stoicusi  philosophia  kép
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ződék.  A'  C  y n  i  8 m  u s  szó  még  most  is  használtatik  ,  mikor  minden 
külsőnek  megvetéséről  és  elmellőzéséröl  van  a1  beszéd. A. B. S. 

C v s o s u n i ,  egy  Nympha  Ida  h e g y é n ,  k i  Jupitert  felnevelte'* 
atóbb  a'  kisebb  medve  alatt  esmeretes  csillagzatba  tétetett.  A'  Phoe
íiiciaiak  ezen  csillagzat  vezérlése  szerént  intézték  hajózásaikat,  's  Cyno
sura  kölcsönözött  értelemben  még  ma  is  annyit  t e s z ,  mint  vezércsillag, 
ú tmutató ,  sinórniérték. K. J. 

C V N T H I U S ,  Apollónak  mellékneve  Delos  szigetének  hegyétől, 
Cynthustól ,  mellynek  tövében  temploma  volt.  Apollónak  testvérhúga, 
Diana,  is  Cynthia  nevet  visel  ugyan  ezen  hegytő l ,  minthogy  a'  mese 
szerént  itt  született. K. J. 

C T P U I Í N  (Szent),  JCarthagóban  mintegy  200dik  e .  jeles  nemzet
ségből  vette  eredetét .  Nagy  lelki  tehetségeinél  fogva  az  ékesszólást  szü
lötte  földjén  nagy  dicsérettel  taní tot ta;  de  még  ekkor  pogány  vala.  240 
Caecilius  pap  által  a'  keresztény  hitre  téríttetett .  Nem  hallgatván  a'  Po
gányok  gunyolásira ,  hogy  magát  olly  alaptalan  költeményeknek  alája 
ve te t te ,  eladta  minden  j ava i t ,  a'  szegények  közt  elosztogatta,  mértékle
tesen  é l t ,  és  a'  világi  irói  pályát  elhagyván,  a1  szent  könyvekre  fordult. 
Erdemei  annyira  kitűntek  ,  hogy  pappá  és  csak  hamar  (248)  carthagoi 
püspökké  választatnék  's  szenteltetnék.  Elbeszélhetetlenek  az  anya
szentegyház  javára  tet t  munkáji.  Atyja  vala  a'  szegényeknek,  (tüköré 
a'  papságnak,  vigasztalása  a'  népnek.  A'  Oecius  császár  alat t  kiütött  ül
dözéskor  Cyprian  kénytelen  vala  nyájat  elhagyni ,  de  nem  szűnt  meg  ez 
alatt  levelei  és  egyházi  szolgáji  által  vélek  lenni.  A'  zivatar  megszűnte 
után  igyekezett  a'  keresztényi  buzgóság  fentartásáia  mindent  megtenni; 
és  a'  kik  az  üldözés  alatt  a'  keresztény  hitet  megtagadták,  's  azután  a' 
martyrok  és  confessorok  ajánló  levelei  mellett  kiengesztelődni  akartak, 
szoros  vizsgálat  és  poenitentiatartásra  vonatni  kívánta;  's  e1  végből,  hogy 
t.  i.  a ' feladandó  poenitentiák  meghatároztassanak,  251  Carthagóban  zsina
tott  tart<Íft.  Cornelius  pápának  Felicissimus  presbyter  és  Psiatus  eret
nek  ügyében  az  iránt  kijelentette  magá t ,  hogy  ezek  megfenyitését  az  ő 
püspöki  törvényhatóságához  vélné  tartozni,  azt  állítván  ,  hogy  ott  kell 
megbüntetniek,  a'  hol  vétkeztek.  Hasonló  vetekedés  támadott  ö  és  István 
pápa  között  az  Eretnekekből  megtérőknek  megkereszteltetése  felől.  Cy
prian  azt állította,  és  többszöri  Carthagóban  tar tot t  zsinatokban  erősítette, 
hogy  az  eretnekek  által  adatott  keresztség  semmit  nem  érvén,  ha  hoz
zánk  jőnek,  megkereszteltessenek.  Mig  végtére  ebben  István  pápának 
vélekedése  győzött ,  's  Cyprián  is  végtére  az  anyaszentegyház  egyetértő 
állításának  engedett.  257  a'  Keresztények  üldöztetése  ismét  kiütvén,  Cu
rabába  számkivettetett ,  mig  végre  fejvétellel  végezte  szent  életét;  mh. 
Sept.  14.  258.  Tetemei  sok  általtételek  után  a'  compiegnei  klastrom
ban  tétettek  le  és  tiszteltetnek.  Eactantius  és  Sz.  Hieronymus  az  első 
rendű  ékesszólók  közé  számlálják  Sz.  Cypriant.  81  levelén  kívül ,  mel
lyek  az  akkori  egyházi  történetnek  kutfőjit  teszik  ,  több  jeles  munkákat 
hagyo t t ,  mellyek  közt  nevezetes  a'  , ,Miatyánk l cnak  magyarázatja.  Tel
jes  kiadása  minden  munkájinak  kijött  1720,  fol. Sz. 

C V P R I S ,  Cypr ia ,  Venus  vezetékneve  Görögországnak  Cyprus 
nevű  sz ige térő l ,  hol  legelső  temploma  volt.  C y p r i p o r u s  Ámornak 
vagy  Cupidónak  vezetékneve. 

C v p  R v  s  ,  sziget  a'  földközi  tengeren ,  KisAsia  és  Syria  közt. 
Hajdan  igen  nevezetes  hely  volt  felettébb  való  termékenységéért  és  sze
lid  climájáért.  Nagysága  343  nsz.  mf  Lakosainak  száma  120,000  '« 
ezek  közt  a'  Görögöké  40,000.  A'  karfiolnak  Cyprus  a1  hazája. 
Főtermései:  b o r ,  o la j ,  m é z ,  gyapju  'sat.  Nevezetes  helyei  's  hegyei, 
mint  Paphos  ,  Amathusia,  Sa lamis ,  a"1 Venus  gazdag  templomával  disz
lett  Olympus,  igen  híres  hellyé  tették  Cyprust  a'  régi  világban.  Venus 
itt  tiszteltetett  leginkább  ,  mert  a'  mythus  szerént  ez  az  istenasszony 
Cyprusnak  bájoló  szépségű  partjaira  lépett  ki  a'  tenger  habjából,  llégi 
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históriáját  áltlútliatatlan  homály  fedi.  Midiin  Amasis  K.  e.  550  Cy
prust  egyiptomi  felsőség  alá  hajtotta,  a'  ioniai  's  phoeniciai  nj  lakók
nak  több  apró  királj  ságaik  voltak  itt.  Egyiptom  alatt  K.  e.  58ig  ma
radt  ,  midóu  a'  Romaiak  kezére  került.  A'  romai  császárság  eloszla
tásakor  a'  napkeleti  császárság  alkotó  re'sz.e  l e t t ,  's  császári  vérből 
származott  helytartült  állal  kormányoztatott ,  kik  közt  I.  Comnenus 
függetlenné  tette,  magá t ,  s  famíliája  meg  is  maradt  Cyprusnak  királyi 
székén,  mig  Richárd,  angol  k i rá ly ,  a'  Lusignan  famíliát  nem  ajándé
kozta  meg  a'  cyprusi  koronával  1191.  Lusignannak  férj  fiúi maiadékai 
kihalván  ,  ugyan  ezVn  famíliának  egy  törvénytelen  származású  tagja  ju
tott  a'  királyságra.  Ennek  felesége,  Gornaro  Katal in,  velenczei  szüle
tésű  lévén,  minthogy  magtalan  vo l t ,  a'  Velenczeiek  just  formáltak  Cy
prushoz  's  el  is  foglalták  1473.  Velencze  Cyprusnak  minden  meghábo
rit tatás  nélkül  való  bírásában  1571ig  marad t ,  midőn  III.  Annirat  Marco 
Antonio  Biagadinonak,  a'  ki  Famagustát  II  hónapig  o l ta lmazta ,  vi
tézi  ellenállása  mellért  is  elfoglalta  a'  szigetet ,  mellyel  a'  török  bi
rodalomhoz  kapcsolt.  Nikosia  nevű  fővárosa  a'  török  kormányozónak, 
görög  érseknek  's  örmény  püspöknek  lakhelye.  A'  cyprusi  borok  ve
resek  ,  midőn  kisajtoltatnak  ,  hanem  5—6  észt.  múlva  halaványabh  szí
nűek  lesznek.  Csak  a'  muskatal  bornak  van  elsőbb  esztendejiben  fe
jér  szine,  's  mennél  óbb,  annál  véresebb  és  sűrűbb  szokott  lenni ,  mint 
a'  syrup.  Ize  igen  édes.  Az  esztendőnek  nem  minden  részeiben  egy
formán  jó  iziiek  a'  cyprusi  borok.  A'  tavasz  és  nyár  legkedvezőbb 
reájok  nézve,  a'  hideg  ellenben  ár t  nekik  's  izeket  és  szagokat  el
veszi.  Elejénte  szurkos  tömlőkbe  töl tetnek,  a'  honnan  igen  lehet  ra j 
tok  a'  szurok  szagát  érezni ,  mellyet  csak  esztendők  múlva  vesztenek 
el.  Más  tartományokba  hordókban  vitetnek  ki  ;  hanem  csak  hamar 
palaczkokba  huzatnak  l e ,  mert  másként  elromolnak.  Legjobb  Com
manderia  nevű  nemek. L—ti. 

C Y R  (SaintJ,  egy  a1  seinei  's  oisei  franczia  megyében,  a'  versail
lesi  cantonban  lévő  falu,  hajdani  apátság,  's  azon  nevelő  intézetéért 
hires  h e l y .  mell jet  XIV.  Lajos  1686  Maintenon  asszony  javalására  al
kotott.  250  nemes  leány  neveltetett  's  oktattatatt  ebben  ingyen 
élete  20dik  esztendejéig.  Ez  a'  foglalatosság  40  apaczára  bíza
to t t ,  's  ugyan  annyi  világi  személyek  voltak  a'  nevendékek  szolgalat
jára  rendeltetve.  A'  nagy  nevelő  házat  Mansard  épitette.  Maintenonnak 
különös  gondja  volt  ezen  intézetre,  's  a'  király  halála  után  SaintCyrbe 
költözött ,  és  itt  holt  is  meg.  A'  revolutio  pusztításának  ez  az  intézet 
is  áldozatja  l e t t ;  mivel  a'  nemzeti  gyűlésben  ugy  Íratott  l e ,  mint 
a'  royalismus  (királyi  párton  lét)  's  aristocratia  oskolája.  Nrpoleon 
SaintCyrben  katonai  oskolát  alkotott ,  melly  megbukása  után  is  fen  áll 
's  300  nevendék  taníttatik  benne  a'  hadi  dolgokban,  kivévén  a'  pat
tantyusságot  és  hadi  földmérést.  i  L—«. 

C Y R K N A I C U S O K .  így  neveztettek  a '  Cyrene  városbeli  Aristippns 
által  fundált  bölcselkedői  felekezetnek  követőji,  melly  minekutána  Gö
rögországban  és  Görögországon  kivül  körül   belől  száz  esztendeig  vi
rágzott  ,  Epicurus  által  elnyomatott.  Aristippus  következőji  között 
a1  maga  leányán,  Areten,  kivül  leghíresebbek  voltak:  Antipater,  Annice
r is ,  Theodonis,  Hegesias,  Euphemerus,  Bion,  Boristhenites  'sat. K. J. 

C Y R K N K  (Cyrenaica,  eredetiképpen  phoeniciai  gyarmat ) ,  hajdan 
hatalmas  görög  status  Éjszakafrikában,  nyűg.  Egyiptomtól,  5  vá
rosával  (pentapol i s ) ,  ezek  közt  Cyrenevel,  egy  spártai  gyarmatta l : 
most  pedig  számtalan,  még  eddig  vizsgálatlan  régiségek  mezeje.  Az  a' 
h e l y ,  mellyen  Cyrene  feküdt,  most  Grennenek  vagy  Cayronnak  nevez
tetik  ,  Tripolisnak  Barca  nevű  tartománnyában.  AÜ_  5  századig  Cyre
naica  volt  a'  Gnosticusok  helye.  Az  i t t  lévő  régiségeket  della  Cella 
orvos  irta  l e ,  de  csak  felülegesen  ,,PVffggío da Tripoli di Bar/iarie 
allé frontiért occidentali delV Egilto, fatto nel  1817"  (Genua  1819) 
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nevil  munkájában.  I.  R.  Pacho  ,  a'  ki  1819  Afrikát  beu taz ta ,  Cyrenét 
is  meglátogatta  's  ezért  Parisba  lett  visszajövetelekor  182Ö  3000  fr. 
geegraphiai  jutalmat  kapott.  L. „Relat. d' un voy. darus la Marmorique, la 
Cyrénaiqueíi  'sat.  (Par.  1827  's  kö'v.).  Azon  nevezetes  phoeniciai  és  görög 
l'elülirásról,  nielly  a1  cyrenei  omladékokon  találtatott  's  Máltába  hozatott, 
Genesius  (Halle,  1825)  és  Hamacker  (leideni  professor,  1825)  irtak. L—«. 

C v m r . t c s .  Három  illynevü  szentet  említenek  az  egyházi  törté
netek.  —  1)  J e r u s a l e m i  C y r i l l u s ,  szili.  315  tájban.  334  diaconusi, 
egy  esztendő  mulya  papi  rendre  emeltetett.  350  Sz.  Maximus  halála  után 
jerusalemi  patriarchává  lett.  Nagy  őszveütközésbe  keveredett  a'  cae
sareai  ariánus  püspökkel ,  Acaciussal,  ki  őt  a'  templomi  drágaságok  el
adásával  vádolta,  de  a'  mellyeket  ő  azért  adott  e l ,  hogy  egy  nagy  éh
ség  idején  a'  szegényeken  segíthetne.  Acacius  a' Caesareában  tartott  gyű
lésben  Cyrillust  letétette,  de  a'  seleuciaí  359  zsinat  viszaultet te ,  elűzvén 
üldözöjit;  újra  még  két  ízben  kiűzetett  helyébői,  mig  Valens  császár 
halála  után  ismét  's  végképen  visszanyerhette  hivatalát.  A'  konstantiná
polyi  (381)  zsinat  megerősítette  's  helyben  hagyta  választatását.  Meg
holt  386.  Húszon  háromcatechesist  irt  egyszerű  és  értelmes  előadással; 
's  ez  a'  legrégibb  's  igen  becses  keresztény  hittanitás  rövid  foglalatja, 
k i  van  adatva  nyomtatásban,  Paris  1720.  tol.  — 2 )  A l e x a n d r i a i  C y 
r i l l u s ,  Theophilus  alexandriai  patriarchának  unokaöccse,  minekutána 
visszatért  a'  nítriai  klastromból,  a'  hol  Serapion  apát  tanítása  alatt  5 
esztendeig  va la ,  Alexandriában,  mind  külső  te rmetére ,  mind  szép 
előadására  nézve  annyi  tekintetet  p y e r í ,  hogy  rokqnja  halála  után  412. 
ő  választatnék  alexandriai  patriarchának.  Nagy  buzgósággal  gyakorolta 
hatalmát ,  ugy  annyira ,  hogy  vérengző  veszekedések  által  kellé  némelly 
foglalatosságainak  réghez  vitetni.  De  leghevesebben  folytak  vetélkedé
sei  NESTORIUSSAT!  (1.  e.).  Az  ephesusi  egyházi  gyülekezetben  vétetett 
fel  ezen  ügye  Nessoriusnak,  a1  hova  mind  a'  két  fél  nagy  számú  követők
kel  jelent  meg ,  és  Cyrillus  előlülése  alatt  Nesotrius  megítéltetett  és  uj 
Júdásnak  kikiáltatott.  De  azonban  Cyrillus  sem  kerülte  el  az  ellenfélnek 
arról  tett  vádolását ,  hogy  a'  felhozott  irományok  és  aláírások  meg  vol
tak  általa  hamisítva.  Azonban  az  antincliiai  patriarchának  elérkeztével 
50  püspökből  álló  zsinat  Cyrillust  is  kárhoztatta  's  az  eretneki  állítás
ban  megmarasztalta  ;  és  annyira  jutott  a1  dolog,  hogy  fegyverhez  nyúl
tak  és  vér  ontatott.  Theodosius  császárnak  katonai  erővel  kellett  a'  zsi
nat  pártosait  eloszlatni.  De  azonban  a5  dolognak  vége  nem  szakadt  és 
az  antiochiai  patriarcha  és  Cyrillus  közt  még  három  esztendeig tartott  a* 
viaskodás;  mig  nem  ismét  fiphesusba  a'  császár  parancsára  zsinat  ren
deltetett  ,  's  itt  Cyrillus  bezára to t t ,  de  kiszabadította  magát  az  őröktől 
's  Alexandriába  visszament.  Végtére  a'  sok  háborgások  után  Nestorius
nak  le  kellé  mondani  taní tásáról .  de  ezt  nem  követvén  ,  klastromi  szám
kivetésbe  küldetett,  a1  hol  megholt  340.  Cyrillus  pedig  utána  344  végezte 
zajokkal  teljes  életét.  Annyi  tekintetet  szerzett  mindaztál  tudományával 
és  bti/.góságával  magának,  hogy  a1  szentek  közt  tiszteltetik  az  anyaszent
egyházban.  Munkájinak  legjobb  kiadása  1038  jött  ki.  —r  3)  T h e s s a 
l o n i c a i  C y r i l l u s .  a 1  k i  Methodius  társaságában,  minekutána  már 
egy  más  hunnus  eredetű  nemzetséget  megtérített  volna  a'  keresztény  hit
r e ,  a'  Bolgároknak  hirdette  az  evangéliumot,  megkeresztelvén  ezek  ki
rályát  is,  Bogazist  860.  Hasonló  előmenetelt  tett  a'  Morváknál  és  Csehek
nél^  miután  Kómába  költöztek  882 ,  a'  hol  utóbb  meg  is  holtak.  Ok  a' 
Tó t  nemzetségek  apostolinak  tar ta tnak;  és  esmeretes  a1  cyrillusi  litur
gia  i s ,  mellyet  tót  nyelven  ir t  's  a'  megtérített  nemzeteknél  behozatni 
is  megnyert.  Mind  a'  görög,  mind  a'  deák  anyaszentegyházban  a'  szen
tek  közt  tiszteltetik  ezen  Cyrillus  Methodiussal  öszvefoglalya.  Sí. 

C T R v s,  Cambysesnek,  egy  előkelő  Persának,  és Mandanénak, Astyages 
medusi  király  leányának,  íija  és  a'  persa  birodalom  fundálója.  (L.  A^sv
RIA).  Midőn  anyja  jvele  terhben  volt,^  Astyages  álommagyarázóji 
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ennek  egy  álmát  ugy  magyarázták,  hogy  unokája  őt  meg  fogja  fosztani 
a'  királyi  széktől.  Ezen  okból  Astyages  parancsolatot  adott ,  hogy  Cy
rus  mindjárt  születése  után  megölessék,  ki  is  végre  egy  pásztornak 
adatott  által.  A'  pásztor  a'  helyett  hogy  megölte  volna  a'  gyermeket, 
megszánván  azt ,  felnevelte  's  Cyrusnak  nevezte.  A'  gyermek  korán 
nagy  bátorságot  mu ta to t t ,  melly  őt  a '  király  esmeretségére  ju t ta t ta . 
Egy  gyermeki  já tékban,  mellyben  a'  többi  gyermekek  őt  fejekké  vá
lasztot ták,  egy  főember  fiját  megverette.  A'  megvert  gyermek  atyja 
panaszt  tet t  Astyagesnél ,  ki  azért  Cyrnst  számadásra  vonta. De  ez  azt 
mondotta ,  hogy  arra  jusa  van ,  's  ezen  jusát  olly  bátran  és  okosan 
védelmezte,  hogy  a'  király  tovább  vizsgálódott  's  végre  a'  dolog  való
ságáról  meggyőzetett.  Mágusai  által  megnyugtatván,  Cyrust  visszakül
dötte  sziilejihez  Persiába.  De  ez  a'  Persákból  nagy  hadisereget  gyűjt
vén  ,  öreg  atyját  meggyőz te ,  valamint  nem  sokára  azután  a'  lydiai 
királyt,  Croesust , ' s  a 'babylőni királyt ,  Nabonidot,  is.  Hasonlóképen  meg
hódoltatta  Phoeniciát  és  Palaestinát  is,  hova  a' Zsidókat  a'  babyloni  fog
ságból  visszabocsátotta.  Minekutána  e'  szerént  Asiának  '  nagy  részét 
b i r t a ,  igazságos  ok  nélkül  hadat  izent  a'  caspiumi  tenger  éjszaki  part
jain  az  Araxesen  tnl  lakó  Massageták  ellen,  kikén  ekkor  Tomyris  királyné 
uralkodott.  Az  első  ütközetben  ravazság  által  győzedelmeskedett,  de 
a'  másodikban  (Krisztus  születése  előtt  529dik  észt.)  tökéletesen  meg
veretett  's  életét  is  elvesztette.  Utána  fija,  Cambyses,  következett  az 
uralkodásban.  Xenophonnak  a'  Cyropaediában  foglalt  e lőadásai ,  mintha 
Cyrus  Astyages  udvarában  neveltetett,  annak  az  országlásban  rendes  kö
vetkezője  volt  's  bölcsen  uralkodott  és  természeti  halállal  múlt  volna  k i , 
csupa  költemények,  minthogy  Xenophon  azon  munkában  a'  históriai  igaz
ság  félretételével  Cyrusban  csak  egy  hatalmas  fejedelem  remek  képét 
rajzolni  's  hazája  fljai  számára  a1  monarchiát  dicsérni  szándékozott 
vagy  talán  két  különböző  Cyrus  cselekedeteit  te t te  fundamentumul.  — 
Egy  másik  C y r u s  Dárius  Nothusnak  vagy  Ochusnak  ftja  volt.  ki  az  eléb
beninél  csaknem  150  esztendővel  későbben  élt  's  már  10  esztendős  ko
rában  minden  kis   asiabeli  tartományoknak  urává  lett .  Uralkodásra 
vágyása  már  fiatal  korában  ki te tsze t t ,  's  midőn  atyja  halála  után  test
vére,  Artaxerxes  Mnemon,  lépett  a ' k i r á ly i  székre ,  ő  öszveesküvést  for
ralt  ellene.  Az  öszveesküvés  jókor  kitudódot,  de  bátyja  a'  helyett  hogy 
őt  halálra  büntette  volna,  megkegyelmezett  neki  's  Kis Asiának 
helytartójára  tet te .  I t t  Cyrus  nagy  hadi  sereget  gyű j tö t t ,  mellyhez 
13,000  görög  katona  is  csatolta  magát  a'  né lkü l ,  hogy  szándékát 
tudta  volna.  Ezen  sereggel  Ar taxerxes t ,  hogy  a'  királyi  széktől  meg
fossza,  megtámadta ,  de  vitéz  ellenállás  után  meggyőzetett  '»  Artaxer
xes  saját  kezei  által  megöletett. K J. 

C V T H Í R A  most  C e r i g o,  8000  lak.  egy  a"  ioniai  7  sziget  kö
zül,  5  órány.  Laconiának  legdélibb  párjától,  kiváltképen  a'  Venus  Urá
n i a ,  kinek  legjelesebb  's  egész  Görögországban  legrégibb  temploma  Cy
thera  városában  fénylett,  tiszteltetéséről  híres.  A'  hajdani  Cj4hera  most 
pusztán  hever  omladékaival.  Partjaira  lépett  ki  Venus  a'  tengerből  '»  bir
tokába  vette  a'  földet  (azaz^  i t t  vitték  be  legelősször  a1  phoeniciai  ha
jósok  Görögországban  Venus  tiszteltetését).  A'  sziget  kősziklás  és  termé
ketlen.  Tőle  kapta  Venus  a'  Cytherea  nevet. L  — ú. 

C l Á F O I . JÍ S , 1. M ü G C Z Á F O r . ÁS. 
C Z A K O V A ,  falu  Gömör  vgyébeh ,  hol  egy  cserjés  par t  oldalában 

savanyu  viz  buzog  fel  az  időhöz  képest  különbkülönbfélé  mennyiségben. 
A1  viz  tiszta,  kékelő,  savanykás  izü,  gyengéd  kénszagú  's  kevés  buboré
kokat  fejt  ki.  Kutjára  nem  sok  gond  van ,  's  a'  vízzel  csak  a'  lakosok 
élnek  ,  kik  azt  mindenkori  hidegségéért  !s  kedves  izéért  igen  örömest 
isszák. ' A . Baligh Vál. 

C z A R T o R Y S K i  (Adánv  herczeg) ,  Podd ia  s íaros t ja ,  elébb  podo
liai  gen.,  azután  pedig  austriai  császári  főtábornnk  ,  szül.  1 7 3 !  a'  Jagel
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lók  régi  nemzetségéből.  Noha,  ngy  lá tsz ik ,  magas  születése,  kimerít
hetetlen  gazdagsága,  jeles  esze  's  kiterjedt  esnieretei  fontos  befolyásra 
hivák  hazájának  zivataraiba;  még  is  alárendelt  viszonyokban  tartá  öt 
mindég  a?  természet  's  szerencse  adományaival  gyakorta  játszó  sors.  III. 
Auguszt  halála  után  ő  is  a'  lengyel  királyszékre  törekedők  közt  volt, 
mellyre  talán  fel  is  emelték  volna  honfijai;  de  Poniatowski  Szaniszló  II. 
Katalintól  nyerte  meg  a'  lengyel  koronát.  Ettől  fogva  a'  Czartoryski  ház 
's  a'  hozzá  szitok  egyenetlenségben  voltak  az  nj  királlyal.  Noha  her
czeg  Cz.  Lengyelország  első  felosztása  után  galitiai  birtokai  niiait 
uustriai  szolgálatba  lépet t ,  még  is  mindent  elkövetett  az  1789  és  1791 ki 
országgyűléseken  ,  hogy  Lengyelországban  egy  tartós  kormánynak  füg
getlenséget  segéljen  kieszközölni.  Ezen  időtájban  rendkivüles  követ  volt 
Dresdáhan,  hogy  a'  sász  választó  fejedelmet  Lengyelország  koronája  el
fogadására  biija  ;  innét  Bécsbe  ment  's  megkéré  a ' c sászá r t ,  lenne  köz
benjáró  's  oltalmazó  Oroszország  czélzásai  ellen.  Sikerei!;n  maradván 
ebbeli  fáradozása  's  Saniszló  k i rá lya 1  taigovizai  confoederatióhoz  állván 
herczeg  Cz.  jószágaira  's  Bécsbe  vonula;  hol  az  1794ki  nyugtalanság 
alatt  a1  nélkül,  hogy  abban  közvetetlen  részt  vett  volna,  békés  életet  élt. 
Ama'  lázadás  szerencsétlen  kimenetele  után  kénytelenittetett  II.  Katalin
hoz  küldeni  két  fiját.  1815  *z  austriai  császár  által  főtáboínokká  tétetett. 
1812  első  volt ,  ki  mint  marsallja  a'  lengyel  országgyűlésnek  a'  confoede
rat ioactát  aláirá.  Midőn  a'  bécsi  békegyiilésen  Lengyelország  sorsa 
elhatározandó  vol t ,  Bécsbe  ment  egy  követséggel  's  az  orosz  császárnak 
elejébe  terjeszté  a1  constitutio  alapvonásait.  Nyájasan  bánt  itt  a'  császár 
ezen  érdemes  herczeggel,  későbben  pedig  lengyelországi  útjában  senator 
palatínusnak  nevezé  ki.  Felesége  szintolly  nevezetes  hazafiuságáról, 
mint  szépsége  és  költői  szelleméről,  mellyet  Delilleel  való  levelezésében 
eléggé  kitüutetett.  Leánya  a 'wütemberg i  király  nagybátyjához,  Lajos 
herezeghez,  ment  férjher.,  kilő]  azonban  elvált  's  most  Nápolyban  a' 
mivészetek  és  tudományokkal  foglalatoskodik.  Ettől  egy  jeles  román 
jelent  meg  Varsóban  „Malvina"  czim  alatt. Zs. G. 

C Z A R T O R Y S K I  (Ádám,  he rczeg) ,  az  elébbinek  fija  ' s  elölülője 
a'  dicső  Lengyel  nemzet  ideigleni  országié  székének,  szül.  1770.  Az  1794ki 
nyugtalanság  elnyomása  u t á n ,  mint  fenébb  ér in tők ,  Petersburgba  külde
tek  atyja  á l t a l ,  hol  Sándor  nagyherczeggel,  az  utóbbi  császárral, 
együtt  neveltetek  's  ennek  hajlandóságát  niegnyeré.  Hanem  1.  Pál  egé
szen  ellenkező  indulattal  viseltetett  az  ifju  herczeg  i rán t ,  's  ugyan  azért 
mintegy  száműzésbe  kiilffé  követnek  a'  sardiniai  udvarhoz;  de  alig  lépett 
fel  Sándor  a'  császári  s zékre ,  azonnal  sietett  ,  nem  felejtve  elébhi  haj
landóságát,  a'  számüzöttet  visszahini,  kit  kevéssel  azután  külső  ügyei
nek  ministerévé  tett.  Cz.  kisérte  a'  császárt  1805  németországi  utazása 
alatt.  Ugyan  azon  esztendei  Apr.  11  szövetségre  lépett  Angliával,  nielly
hez  utóbb  Austria  is  hozzá  állt  's  mellybe  Bajorországot  is  belé  akarták 
vonni.  Hogy  ezen  udvar  még  szorosban  kapcsoltassék  az  emiitett  szö
vetséghez,  a'  bajor  választó  fejedelem  örökösével  orosz  nagyherczeg
asszonyt  akarának  elvétetni  ;  azonban  félbeszakasztá  ezen  alkudozásokat 
Austria  becsapása,  's  az  ormi  és  austerlitzi  üiközet  szerencsétlen  kime
netelt  ada  a'  háborúnak.  Herczeg  Cz.,  tartván  a t tó l ,  hogy  a'  dolgok  e' 
kimentével  ő  fogna  terhel te tni ,  kilépett  a'  ministeriumból.  Az  1807ki 
táborozásban  ismét  késérője  volt  az  orosz  czárnak  a'  né lkü l ,  hogy  a' 
status  ügyeiben  közvetetlen  részt  vett  volna.  Az  utolsó  franczia  háború
ban  is  munkás  volt  hazájáért  's  császáráért.  A'  bécsi  békegyiilésen  min
dent  elkövetett ,  hogy  hazájának,  ha  nem  is  tökéletes  függetlenséget, 
legalább  jó  's  biztos  jövendőt  szerezzen.  Ő  volt  a z ,  ki  Sándor  császárt 
reá  tudá  b i rn i ,  hogy  Lengyelországnak  az  1815ki  szerkezetet  adja.  O' 
volt  a z ,  ki  a'  császárt  szüntelen  ostromlá,  hogy  Li tvániá t ,  Podoliát  's 
Wolhyniát  az  anyahazával  egyesítse.  'S  hihető  sikerül  vala  e1  szándéka, 
ha  Nowosilzoff,  Sándornak  testestül  lelkestül  orosz  tanácsnokja,  teljss 
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erejéből  nem  javai  ellenkezőt '4  a'  czárt  üly  lépte  által  az.  európai  hatal
masságok  Közül  kiesenilóiHk's  Oroszországot  siai  tartománnyá  süllyeden
dónek  nem  állítja.  Így  kis  körre  szorítva  maradt  a'  hajdan  hatalmas 
Lengyelország,  '«  fijai  bajnokságától  vára  visszaadatását  elébbi  nagy
ságának.  Hogy  erre  nézve  minden  igaz  Lengyel  mindent  elkövetett,  bi
zonyítják  az  utóbbi  történetek.  Er re  czélzott  Czartoryskinak  is  mindéit 
munkálódása.  Mint  curatora  a'  wilnai  egyetemnek,  szabaderzetü  okta
tókat  vőn  fel  's  az  oktatásnak  egyáltaljíin  nem  szabott  korlátokat.  Len
gyelország  hajdani  nagysága  lón  tárgya  a'  külön  tanításoknak,  YVilna 
pedig  ez  által  jtüxhelye  egész  Litvániában  a'  lengyel  nemzetiségnek,  a' 
történeti  emlékezeteknek  's  a'  hazafiúi  kívánat oknak.  Hanem  a'  ravasz 
Nowosilz.off  itt  is  szemmel  tar tá  a'  nemes  herczeget  's  bebizonyitá  a' 
császár  előtt ,  hogy  épen  ez  legyen  útja  a'  lengyel  tartományok  elsza
kasztásáaak  az  orosz  birodalomtól.  Erre  t z .  kiesett  a'  kegyelemből  's 
megfosztatván  hivatalától  ,  munkaköre  csupán  az  országgyűlésekre  szo
ríttatott.  Hogy  itt  férjfinhöz,  jeles  eszű,  nemes  érzelmű  's  honja  bol
dogulását  lángolva  óhajtó  férjfinhöz,  illőleg  viselte  magát ,  bizonyítja 
nemzetének  a'  veszély  napjaiban  benne  vetett  bizodalma.  Midőn  Nov. 
29.  1830  a'  lengyel  nemzet  függetlenségére  czélzó  lázadás  tudta  's  esz
közlése  nélkül  kiütöt t ,  figyelemmel  vette  fontolóra  hazája  helyzetét  's  a' 
dolgok  mibenlétét  és  vigjázékony  ugyan ,  de  még  is  erős  lépésekkel  zá
rakozék  honjának  igaz  ügyéhez,  's  midőn  lá tná ,  hogy  a'  Nov.  2!)  ese
tek,  ha  nem  munkája,  de  még  is  elhatárzott  kivánatja  legyenek  az  egész 
nemzetnek,  's  hogy  minden  Lengyel  kész  hazája  kiszabadításáért  vagyon
ját  's  éltét  feláldozni,  nyíltan  kijelenté  magát  a'  hon  szent  érdekei  mel
lett.  Viszonyát  Chlopiczkihoz  még  nagyohb  részént  homály  fedi.  Annyi 
bizonyos,  hogy  a'  dictatorság  elején  gyámolitá  a 'generá l t  tanácsával; 
de  annak  lemondása  a' dictatorságról  Cz.  akaratja  ellen  történt,  ki  őt ezen 
léptéért  nyíltan  kárhoztatta.  Jan.  30.  1831  az  országgyűlés  által  elölü
lőjévé  választatván  a'  nemzeti  országiásnak,  e'  nehéz  állásponton  min
dent  elkövetet t ,  a'  mit  emberi  erőtől  reményleni  lehetett.  Fentar tá  a* 
belső  rendet ,  hatalmas  sereget  alkota  az  országgyűlés  segélyével  's 
Európá t ,  a'  lengyel  dolgokra  bámulva  tekintőt ,  fén}es  nyilatkozásban 
tudósitá  a 'on  indító  okok  felől,  mellyek  a ' lengyel  zudulásnak  mentege
tőji  valának.  Ugy  vivé  a'  kormányt ,  hogy  a'  Lengyelország  egy  né
melly  részeit  biró  fejedelmeknél  bizodalmatlanságot  nem  gerjesztett  maga 
i r á n t ,  nemzetének  pedig  a'  veszély  napjaiban  valódi  őrangyala  volt  's 
mindaddig  megmaradt  e'  méltóságában,  mig  Krukowiczki  dühös  pártja 
az  orosz  tábortól  körülvett  Varsóban  idétlen  vérontást  nem  okozott.  Ek
kor  letevé  hivatalát ,  de  mind  a'  mellett  még  is  utolsó  szempillantatig 
híve  maradt  nemzete  ügyének  's  csak  akkor  vonult  galitiaij  jószágaira, 
midőn  nemzete  ügyét  megbukottnak  látá.  (L.  LENGYELORSZÁG  J830ki 
REVOMJTIÓJA.)  Z Í . G. 

C z i: n v x. A R A N K ,  az  a'  hitelintézet,  melly  egyes ,  bizonyos  summa 
pénzekről  szóló  czédulákat ,  ugy  nevezet t ,  b a n k n o t á k a t  bocsát  ki 
olly  ígérettel,  hogy  azoknak  névbecsét  kész  pénzzel  fizeti  ki  minden  tu
lajdonosnak,  ki  azokat  készpénzér t i  felcserélés  végett  a 'banknak  be
mutalandja.  (L.  PÉNZFORGÁSI  RÁNK.) 

C Z  K  H,  felsőségtól  megerősíttetett  társasága  a'  mesterembereknek, 
kik  bizonyos  rendtartással  és  ládával  ellátva,  valamelly  mesterséget  má
sok  kirekesztésével  űzhetnek.  Egészen  különbféle  nemű  mesteremberek 
is  léphetnek  egy  czéhbe  ,  mint  ez  p.  o.  a'  tüzmiveseknél,  bőrmi.veseknél 
'sat.  történik.  A'  czéh  fogatjából  magából  követvezik,  hogy  annak  ál
táljában  mind  azon  jusokkal  kell  b i rnia ,  mellyekkel  a'  statusban  min
den  megengedett  társaság  bir.  Ezen  okfőn  alapul  a'  czéhek  j n s a :  1)  a* 
czéh  javára  bizonyos  ezéhezikkelyekben  vagy  mesterségi  rendelésekben 
megegyezni  ' s e r r ő l  czéhlevelet,  a«;iz  ,  a'  felsőségtől  Írásbeli  helyben
hagyást  vagy  privilégiumot  b i r n i ,  mellyben  egyszersmind  a'  mesterség 
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jusa i ,  szabadságát  *?s  korlát!  foglaltatnak  ,  valamint  az  i s ,  mit  készít
hessenek  tulajdonképen  a'  czéhbe  tartozó  mesteremberek.  2)  A'  jó rend 
fentartása  végett  bizonyos  czéhfoglalatosságok  ügyelését  egyes  tagokra 
bízni,  's  ha  ezeket  illető  perek  fordulnának  elő,  ezekre  nézve  ügyvédet 
vallani.  3)  Ha  a'  czéh  java  megkívánja,  gyűléseket  tartani.  Végre  4) 
közös  vagyont  birni  's  a'  czéh  fentartását  's  javát  illető  költségek  fede
zésére  bizonyos  adót  rendelni,  mellyét  a 'czéhtársak  fizetnek,  's  a'  czébet 
illető  többi  dolgokkal  együtt  knzös  l ádában ,  czéhládában,  szoktak  tar
tani.  —  A'  czéhesség  a'  mesteremberek  énen  jusán  alapul,  hogy  ők  mint 
morális  személyek  inesterségi  ügyeikre  nézve  rendeléseket  tehetnek  's 
ezeknek  kötelező  erejét  czéhtársaikon  kívül  egyebekre  is  kiterjeszthetik. 
Ez  a'  szabadság,  az  autonómia,  a'  czéhszerkezettel  kezdetétől  fogva 
legszorosabban  volt  öszvekapcsolva  's  még  ma  is  fenáll  egyes  nyilatkozta
tusokban,  noha  a'  statushatalomnak  a'  mesterségi  viszonyok  alárendelésé
re  való  törekedése  a'  czéhek  hajdani  függetlenségét  mind  inkább  kór
látok  közé  szorította.  Már  az  ősrégiségben  voltak  osztályai  a'  népnek 
foglalatosságai  szerént ;  de  az  Indiaiak 's  Egyiptomiak  nemzetségi  külön
bözésből  száimozott  kastájit  nem  lehet  az  ujabb  idő  mesterségi  egye
sületivel  összehasonlítani.  A'  Romaiaknál  ellenben  voltak  társaságaik  a' 
mesterembereknek (collegia et cor/iora ojiificuin)  ,  mellyek  az  ujabb  Eu
rópa  czéheihez  annyiban  hasonlittatbatnak,  hogy  ők  is  morális  személyt 
t e t t ek ,  's  jusok  volt  statútumokat  készitni.  Ezen  t á r sa ságoka '  köztár
saság  utolsó  idejében  politicai  pártokként  mutatkoztak  nem  ritkán  ,  's 
épen  ez  a d u t  okot  a'monarchiái  hatalom  alapításakor  befolyásoknak  kor
látok  közé  szorittatására  's  részénti  eltörlésére.  Olaszorságban,  melly 
a'  középkorban  bölcseje  volt  a'  szabad  polgári  rendnek,  's  kivált  a'  lom
bardi  városokban,  ama ' romai  szerkezetek  maradványai  vagy  azoknak 
emlékezete  eszközölhetek  részént  a1  czéhek  felállíttatását,  mellyek,  mint 
a1  polgári  rend  felemeltetésének  's  egyesítés  által  a'  nemesség  ellensú
lyává  tételének  jeles  eszközei  magoktól  ajánlkoztak.  A'  városok  emelke
désével  ,  midőn  t.  i.  a'  miveltebb  munkásság  bennek  megtelepedett,  's  a' 
városi  szerkezetek  alapíttattak,  kezdődik  a'  czéhszerkezetek  kifejlődése, 
''a  annak  főoka,  hogy  a'  középkorban  a'  mesterségi  szorgalom  a'  Görö
göknél  's  Romaiaknál  kizárólag  becstt l tetett 's  a'mezei  gazdaság  mellett  ki
fejlődhetek,  azon  őnlétüségben  áll  ,  mellyre  a'  mesteremberek  a'  városi 
rendszer  kifejtése  !s  polgári  bátorságaiknak  abból  származott  biztosítása 
által  tevének  szert.  Ezen  mesterségi  szerkezetek  olaszországbeli  kelet
kezésének  idejét  szorosan  meghatározni  nem  lehe t ,  noha  már  a1  10  szá
zadban  találtatik  nyomok,  's  nevezetesen  Mailandban  ,  hol  a'  mester
emberek  Credentia  név  alatt  egyesültének;  annyi  azonban  bizonyos,  hogy 
a1  mesteremberek  szorosabb  egybeköttetései  a'  12  században  már  fe.náll
tak  ,  sőt  annak  is  látszanak  nyomai ,  hogy  ezek  a1  következő  századok
ban  politicai  fontossággal  bi r tak;  a1  mi  t ö b b ,  már  ezen  időtájban  talál
ni  bennek  ollyan  visszaélésekre,  mellyek  ellen  Németország  több  század
dal  utóbb  panaszkodott.  Midőn  a'  szorosabb  egybeköttetések  haszna meg
esmer te te t t ,  mind  inkább  inkább  terjedt  illyen  társaságok  felállítása,  "s. 
a1  polgári  rendnek  nemesség  elleni  küzdése  alkalmával  ezen  czéhekből 
kelt  ki  az  ellenállás,  melly  az  aristociatiai  elemnek  democratiait  szege
se  ellene.  Midőn  pedig  a1  polgári  rend  befolyást  nyert  az  igazgatásra, 
akkor  a'  czéhek  a'  szerkezet  alapja  levének,  's  a'  ki  a1  városi  kormány
ban  részesülni  aka r t ,  valamelly  czéhbeli  tagnak  kellett  lennie. 

N é m e t o r s z á g b a n  is  szoros  öszvefüggésben  volt  a '  czéhek  szár
mazása  a1  városi  szerkezetek  kifejlődésével,  's  valamint  ezek  ahhoz  ké
pest,  a'  mint  romai  eredetű  városok  régi  községi  szerkezeteket  megtartot
ták,  vagy  udvari  jushak,  avagy  urasági  védelemnek  vetették  magokat alá
j a ,  vagy  a'  szabad  német  községek  régi  szerkezete  tovább  is  tartott ,  kü
lönbözők  voltak,  tígy  a'  mesteremberek  viszonyainak  is  küíönbféléknek 
ksllett  lenniek.  A*  mesterségek  legrégibb  időkbe?:  áltáljában  alattvalók 
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kezén  voltak,  's  á!  mint  látszik,  nagyobb  birtokosak  jészágáin  még  Nagy 
Károly  alatt  is  rabszolgák  által  Ületének.  Csak  a'  kereskedők  foglala
tosságával  nem  férhetett  öszve  a'  tökéletes  függés.  Noha  azonban  ta 
gadhatatlan,  hogy  már  kora  időkben  voltak  a'függők  mellett  szabad  mes
teremberek  i s ,  mindazáltal  ezek  a'  városi  törvények  származása  előtt  á' 
nagyobb  községekben  szinte  urasági  védelem,  vagy  udvari  jus  alatt  állot
tak  ,  kivévén  a'  romai  eredetű  városokat  (például  Kölnöt j ,  á'  hol  ezpn 
eset  nem  Volt.  Ezen  törvény  szerérit,  mint  tulajdon  osztálya  az  urasá
gok  cselédjeinek  ,  már  korán  bírtak  valami  saját  szerkezettel  minden  e
gyesület  mesterei  a l a t t ,  mint  Strasbnrg  városának  egész  a'  15  századig 
terjedői  látszó  legrégibb  városi  törvényéből  kitetszik  ,  's  riieglehet,  hogy 
á'  czéhek  legnagyobb  részént  ezen  viszonyból  fejlettek  ki.  (L.  Eich
horn "Deutsche Siaals und Rechtsgeschichte'  2  köt.,  's  ugyan  annak 
értekezését  a'  városi  szerkezetek  eredetéről  Németországban  a' ,,Zeit
ichrift für getchichtHehe fíeehtstvissenschnfi"  1  köt.  2  füz.  's  II  köt.  2 
filzi,  's  Hüllmann „Geschic/tle det Urtprungs der Standé in Deutsch
laud"  3  köt.  Od.  melléki  Frankfurt ,  1808).  Németországban  a'  czéhek 
legnagyobb  részének  kifejlődése  a'  12  század  második  felébe  esik  ,  'g  en
nek  legrégibb  bebizonyított  példáji  a'  pósztónyirők  és  boltosok  czéh« 
Hamburgban  (1152),  á ' r uhaszabóké ,  a z a z ,  posztó  és  gyapjuportéka
kereskédőké  (1153)  's  a'  vargáké  (1157)  Magdeburgban.  A'  czéheknek 
majd  kedveztek  a1  császárok  és  fejedelmek,  majd  elnyomták  azokat,  a' 
mint  t.  i.  a'  városoknak  vagy  a7  nemességnek  akartak  kedvezni.  Poli
ticai  fontosságra  csak  a'  13  században  kaptak  a'  mesterség)  egyesüle
tek  ,  miután  a'  következett  két  században  a'  városi  kormányban  része
sülés  lón  következése  győzedelmes  küzdéseknek  a'  régibb  polgárokkal, 
kik  a'  Hajua  melléki  városokban  's  déli  Németországban  nemzetségek
nek  vagy  háztársaknak  hivataliak  ,  's  kikből  elébb  kizárólag  kellé  a'  vá
rosi  tisztviselőket  választani.  A'  czéhegyesüíet  annyira  elhatalmazott, 
hogy  még  szabad  foglalatosságok  is  ,  mellyeknél  az  egyesület  gazdagsá
gi  tekintetben  semmi  hasznot  nem  hajthata,  oltalmak  alá  adák  mago
kat.  Politicai  hatalmuk  azonban  kénytelen  volt  az  ország  megerősödött 
felségéének  helyt  adni ,  melly  által  még  társasági  szerkezetekre  nézve 
is  egyre  szűkebb  korlátok  közé  szorittatának.  —  F r a n c i a o r s z á g 
b a n  is  szinte  a1  városi,szabadságok  kifejlődése  után  keletkeztek  a'  czéli
szerkezetek, . ' s  kivált  IX.  Lajos  olta  egyre  közönségesebbek  levének,  de 
soha  sem  voltak  kifajzások  miatt  olly  nyommasztók  's  á r ta lmasak ,  mint 
d'  revolutio  előtt.  —  A n g l i á b a n  nem  olly  tulajdonságnak  a'  mesterségi 
egyesülelek  mint  Németországban  ;  ott  a'  polgári  szerkezet  déhlocratica 
elemével  szoros  öszveköttetésben  vannak,  's  ugyan  azért  politicai  oldalnk 
érdemel  főtekinletet.  lízen  egyesületek  eredete  itt  is  felmegy  a'  városi 
szerkezet  kifejlődésének  idejéig.  Az  illy  szerkezetű  városokban  észre
vehetőbb  a1  czéhek  egybefiiggése  a'  polgárok  képviseltetésével  's  a'  vá
rosi  kormány  igazgatásával,  mint  a'  continensen.  Önlétező.  mcsterség
üzés  j u s á t ,  vagy  is  fraeinunságot  vétel  vagy  bizonyos  tanuló  idő  kiállá
sa  által  lehet  megszerezni,  mell3'  időnek  eltölte  u tán,  minthogy  a1  le
génykedés  nincs  szokásban,  minden  további  lépés  nélklll  meg  van  n5'er
ve  a'  mesteri  jus.  De  a'  mesterségi  szabadság,  melly  az  egyesületbe  nem 
lépő  rendeknél  nincs  korlátok  közé  szoritva,  általány ós'pkfőül  szolgál; 
ugyan  azért  nem  is  vétetik  tekintetbe  a1  mesterség  riiinenitisége,  hanem 
mindenkinek  szabadságában  áll  tetszése  szerént  akarmélly  czébhe  lépni, 
's  mivel  a'  czéhek  főelsőségét  a1  választási  jris  t e sz i ,  ennek  megnye
rése  végett  még  nemmesteremberek  is  gyakran  felvétetik  magokat  azokba. 

A'  czéhek  a'  középkorban,  midőn  a1  népmiveítség  !s  mesterségek 
flzése  még  igen  alacsony  fokon  állt  ,  's  midőn  ezen  egyesületek  tagjaik 
becsületérzését  ébresztgetek,.  's  a1  gyakorlásban  volt  technicai  esmere
teket  körökben  fentarták  's  tovább  terjesztek,  felette  hasznos  intézetek 
voltak.  De  sziritazon  küinyülmények,  mellyek  á'  mesterembert  tiníéti'Z 
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zésre  emelek,  szorgalmának  bizonyos  önhasznol  vadászó  tülekedést  ad••>
Jiak  ,  melly  a7  czéheknek  olly  igen  tulajdonjok,  's  melly  még  azon  kora 
időkben  kifejlett.  A1  mesterember  csak  mestersége  üzésének  kizáró  jósá
ban  .  a'  kereskedő  csak  monopóliumban  kereté  saját  hasznát.  Knnek  pe
dig  a1  lön  következése,  hogy  aza la t t ,  mig  a'  városi  mesteremberek  's 
kereskedők  kincseket  gyűjtöt tek,  a'  nép  nagyobb  része ,  a'  mezei  lako
s o k ,  kiknek  mesterségi  szorgalmát  a'  czéhek  idején  korán  kezdték  aká« 
dályoztatni ,  szegények  maradtak.  Az  a'  nagyobb  jó l l é t ,  mellyre  Német
Alföldön  mind  a'  városi ,  mind  a'  mezei  lakosok  ju tot tak ,  épen  azon  ala
pnltnak  látszik,  hogy  itt  szabadabb  nézetek  uralkodtak  a  mesterségek 
felől ,  's  nem  engedtetett  meg  a'monopóliumok  elterjedése,  mint Német
országban  ,  hot  a'  mezei  lakos  jóllétének  akadályozása  által  maga  a'  vá
rosi  nép  is  szenvedett. 

A1  czéhszerkezet  főczéljai  ezek:  bizonyos  számú  mesteremberek  élet 
módjának  uátorságositása  's  a'  már  egyszer  elhatalmazott  mesterségi 
esmeretek  fentartása.  Az  első  czélt  a'  saját  kezekre  dolgozó  mesterem
berek  korlátozása  által  érhetni  el  ,  melly  a'  zárt  mesterségeknél  minden 
egyes  helység  mesteremberei  számának  meghatárzásában  á l l ,  nyíltaknál 
pedig  a'  mesteri  jus  megszerzésének  nehezítése  által  eszközöltetik.  A' 

'második  czélt  a 'munkások  felosztása  mozdítja  e lő ,  melly  felosztás  ha
sonlóságok  's  dolgozásra  való  szabadságok  szerént  történik,  legnagyobb 
részént  mes terekre ,  legényekre  és  inasokra;  előmozdítja  azt  továbbá  a' 
tanulás  kiszabott  ide je ,  a'  legények  vándorolása  ,  a'  remekelés  szüksége 
*s  végre  mind  azoknak  el t i l tása,  kik  valamelly  mesterséget  űznek  a'  nél
kül  ,  hogy  arra  törvényesen  nyertek  volna  szabadságot.  A'  czches  és  sza
bad  mesterségek  viszonya  Németország  különböző  részeiben  nagyon  kü
lönböző;  azonban  a'tulajdonképi  kéztniveseken  kívül,  a'  mesterségi  szor
galom  legtöbb  nyilvánzatjai  czéhesek  ,  's  az  egyes  czéhek  szerkezetének 
a7  munkásság  tárgya  által  feltételezett  különbözése  mellett  is  majdnem 
mindenütt  megvannak  a1  czéhkinszerités  fen  kitett  czéljai.  A1  czéhszerke
zet  ezen  sajátságainak  legnagyobb  részében  fekszik  a'  visszaélések  's  a' 
mesterségi  szabad  munkásság  akadályzása  magva,  mellynek  annál  ártal
iiuasbau  kellé  munkálnia,  mennél  nagyobbra  terjedt  a'  mesterségi  ipar, 
's  mennél  inkább  nevekedett  a'  kézmivi  szorgalom  's  kereskedés.  Miinél 
fogva  mind  inkább  nyoiumasztónak  's  a'  gyárolást  gátlónak  tekintetek  a' 
czéhek  régi  szerkezete  's  a'  kemény  czéhkinszerités.  Már  régen  ipar
kodtak  Németországban  birodalmi  törvények  (kivált  1731)  's  tartományi 
rendelések  által  a 'czéhkinszeri tés  régi  visszaélésein  segíteni,  a'  nélkül 
mindazál ta l ,  hogy  az  egyesületek  társasági  jusait  megcsorhitanák.  De 
az  ujabb  időkben  mesterségi  szabadság  tétetek  ellene  a'  czéhkinszerités
nek,  's  Francziaország  példája  Németországban  is  követésre  talált.  'S  szük
ség  is  valóban  ,  hogy  a'  status  a'  mesterségi  szabadságot  alapigazságnak 
tar tsa ,  mert  akar  jnsi,  akar  statusgazdasági  tekintetben  vétessék  a'  dolog, 
legtökéletesb  szabadsággal  kell  minden  embernek  birni  ügyessége  gya
korolhatására.  A'  mesterségi  munkásság  korlátolása  ellenkezik  azon 
jussal  ,  mellynél  fogva  mindenkinek  szabad  szorgalma  által  javakat  sze
rezni ,  's  ezen  jus  gyakorlásában  senkit  sem  lehet  azért  gátolni,  hogy  e' 
miatt  egyik  másik  mesterségi  munkásság  jövedelmessége  néminemű  csor
bulást  szenved.  De  a'  gátlónak  's  ellenkezőnek  elhárítása  itt  is  csak  az 
előre  haladó  kifejlődés  következése  lehet ,  's  mennél  szabadabb  munkás
ságot  kivánand  a'  gyárolás  's  kereskedés  nevekedése,  annál  nehezebb 
lesz  a'  czéhnek  régi  szabadságait  's  vélt  jusait  megszerezni,  inellyek  kü
lönben  is  tul  éltek  magokon.  Nincs  többé  szükség  egyesületekre ,  hogy 
az  ügyesség  's  esmeretek  el  ne  vesszenek  ,  mellyeket  a'  polgári  társaság 
kiirthatatlanul  megszerzett  magának,  's  mit  elébb  a'  becsületérzés  tőn, 
azt  most  a'  készítők  megszaporodása  tökéletesben  eszközli  ,  egybekötve 
azon  törekedéssel  ,  hogy  a'  czébbelieket  jobb  munka  's  tetemesebb  ela
dás  által  felülmúlhassák.  Azon  egyesületek  ártalmas  volta  a'  társaságok 
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zártságában  's  eltiltó  jusában,  a'  tanuló  esztendők  megkivánásáhan  's  a' 
mesteremberek  azon  megszorításában  áll,  niellynél  fogva  csupán  czéhileg 
tanult  legényeket  fogadhatnak  magokhoz.  A'  legények  vándorlása,  mel
lyet  szinte  a'  ozéhesség  ártalmai  közé  számítottak  ,  az  uj  találmányok 
hirtelen  elterjedése  miatt,  technieai  kimivelődés  tekintetében  most  ugyan 
sokkal  kevesbbé  hasznos,  mint  hajdan;  helyes  politiai  felvig) ázat  alatt 
azonban  még  is  menthető  annyiból  ,  hogy  a'  fiatal  mesterembert  általá
nyos  mivelődésére  megkívántató  utazás  hasznaiban  leszel  téti.  A'  ezéhek 
védőji  ,  kik  azokat  csak  időképestileg  kívánnák  változtatni,  ugy  véleked
nek  ,  hogy  azon  intézetek  velejével  megegyeztethető  volna  a'  roesterségi 
szabadság,  ha  a'  ezéhek  zár t sága ,  a'  hol  a'  .mesteremberek  bizonyos 
számra  szorításában  á l l ,  a'  privilégium  által  szerzett  jusok  illendő  kár
pótlása  mellett  eltöröltetnék,  a'  mesterségek  akarmelly  módon  való  tanu
lása  megengedtetnék,  's  a'  nem  czéhileg  tanult  legények  befogadására 
minden  mesternek  szabadság  adatnék.  Tagadhatat lan,  hogy  már  ezen 
változtatás  is  sok  gátját  háritná  el  a'  szabad  mesteiségi  szorgalomnak,  's 
ezentúl  figyelmet  érdemel  az  az  észrevétel  i s ,  hogy  a'  ezéhek  megtar
tása  vagy  eltörlése  kérdésénél  csupán  a'  jusi  és  statnsgazdasági  szempont 
vétetik  fontolóra,  holott  pedig  felette  fontos  ezen  alárendelt  társasagok 
viszonya  a'  statiishatalomhoz,  mert  ezek  a1  községi  szerkezetnek  az  idő 
szelleméhez  alkalmaztatott  megjavítása  mellet t ,  mint  a'  középkorban, 
nagyon  elősegíthetnék  a'  polgári  rend  felemelkedését  a'  közönséges  nem
zeti  életbe  's  a'  szunnyadozó  köz  szellem  felélesztetését.  Azonban  Fen» 
állítatnának  e  a'  ezéhek,  mint  valódi  egyesületek,  a t tó l ,  mi  őket  a'  mes
terségi  szabadsággal  ellenkezetbe  teszi,  osztályszellemektől  's  eltiltó  jósok
tól  megfosztva,  's  emelkedhetnének  e  a ' s ta tusé le t  teljes  megváltoztatá
sánál  elébbi  politicai  fontosságok  csak  egy  kicsiny  jótékonyságára  is  ,  na
gyon  kétes  kérdés.  —  A'  ezéhek  hasznairól  's  ártalmairól  1.  Weiss . 
„Über das Zuiifltresen  ' Í O Í . ' 1  (Main  ni.Frankfurt  1708);  Maje r „l trsuch 
einer Enlwieke/ung der relativen An ie Itten de* '/.u?>flu esens~'  (Augs
burg  1814);  Nibler „L'óer da.? '/.itnfíiiesen und die űeieeritfrei/teW 
(Erlangen  1816);  Kax  ,,f bt*' das j íiatftuesen und die Folgen seiner 
Aufhebung"  (2.  k iadás ,  Leipzig  181Ö;  ellene  Kschentnayer  irt  a'  „#«»'
delberg. Jahrbiicher"  1817,  Mart .  fiiz.);  Schultz  , .,Über die fírdeutung 
der Getverbe im Staate"  'sat.  (Hanau  1821)  és  „Kern i e s "  XVI.  —  A' 
ezéhek  jusi  viszonyairól  Németországban  I.  OriloiT'(Krlangen  1803)  és  Ku
lenkamp  (Marburg  1807)  írásait  a'  mesteremberek  jnsairól ,  's  Oriloff 
„Sa7it?nlung von allgemeinen lnnungsgesetzen und 1 erordnungen fiir die 
Handwerker1'  (Erlangen  1805.) Zt. G. 

C Z F . r . ,  1.  T  E h  EOL,O  o  IA. 

C Z E N S T O C H A U  (Czenstochowa) ,  a '  Remete[  Sz.  Pál  rendjé
nek  megerősített  klastroma  Lengyelországban  (a '  kalisi  vajdaságban), 
közel  a'  Wartához  's  a'  sléziai  határszélhez.  A1  szerzetesek  ágyuk
kal  gazdag  erősségekben  magok  tartottak  őrsereget  's  vezért  magok  kö
zöl  választottak.  Az  1705diki  országgyűlésen  mindazáltal  elvégez
tetett  ,  hogy  a'  vezéri  hivatalt  világi  személy  viselje.  A'  klastrom  tem
plomában  lévő  csudatévő  Maria  képét  számtalan  biicsnjái'ók  látogatják 
meg.  A'  hegy  tövében  fekszik  Uj   Czenstochau  1300  és  innen  egy  órá
nyira  O    Czenstochau  1700  lakosával.  Az  utolsó  franczia  háború  al
kalmával  Czenstochau  elfoglaltatott  a'  Francziák  ál la l ,  hanem  1813 
első  hónapjaiban  kénytelenittettek  magokat  az  Oroszoknak  megadni. L—ií. 

C  X K R N Y , 1. S ü l t V I A . 
C Z E T H A Í , QBalaena L.)  ,  egy  neme  a'  cetaceák  seregének.  No

ha  lakhelye  a 'víz ,  de  még  is  a 'szoptató  állatokhoz  számláltatik,  mellyek
hez  kölykeinek  szoptatásában,  a'  lehelésben's  abban  hasonlít ,  hogy  me
leg  vérrel  bir,  húsa  's  tüdeji  állati  substantiákból  állanak,  azonkívül  más 
részben  is  a'  szárazföldi  állatokkal  atyafiságban  van.  —  Legesmeretcsb 
neme,  a '  g r ö n l a n d i  ez  e  t h a i (Bulaena Mytticttut  Ł . ) . ,  melly  soká
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ig  minden  a'  földön  es méretes  állatok  közt  legnagyobbnak  tar ta tot t ,  de 
kapitány  Scoresby  legújabb  tapasztalási  szelént,  a'  ránczos  basn  czet
hal  a/.t  nagyságra  nézve  sokszor  meghaladja.  A'  grönlandi  czet
hal  hátán  nincsenek  úszó  szárnyak,  feje  közel  harmadrészét  teszi  test
hosszának  ;  sima  és  igen  rugós  ajakai  csaknem  egyenlő  hosszaságuak, de 
az  alsó  középtáján  szélesebb,  mint  a'  felső,  *s  az  úszó  szárnyaknál  vég
ződik;  szemei,  mellyek  épen  a'  felső  ajak  vége  felett  vannak,  nem  na
gyobbak  az  ökör  szeménél  ,  igen  ragyogók  's  mint  az  embernél  szem
héjakkal  's  szemöldökökkel  vannak  felruházva  ;  a'  fejér  és  áltlátszó  kris
tálylencse  nem  nagyobb  egy  borsónál;  mindjárt  a'  szemek  megélt  van
nak  a1  hallás  orgánumai,  mellyek  tollnagyságu  lyukakból  állanak  min
den  külső  függelék  nélkül.  A1  fő  tetején  egy  nagy  ducz  van ,  mellyet 
koronának  neveznek,  's  mellynek  előlapján  két  egymással  általellenben 
lévő  nyilas  van  a'  lehelésre.  Ezen  ornyilások  arra  is  szolgálnak, 
hogy  a1  czethal  nagy  menyiségü  vizet  vévén  torkába  prédájával,  azt  e
Eeken  nagy  erővel  kitaszítja  a1  hatalmas  izmok  nyomása  által.  Ezen  viz 
lökésekről  már  messzéről  észre  veszik  a1  hajósok  a'  czethalakat.  Lélek
ző  gégéjek  pyramisformákban  behat  a1  hátulsó  omyilásokba,  hogy  a' 
levegőt  a'  tUdőkbe  vezesse  a'  nélkül ,  hogy  szükség  volna  fejeket  's  tor
kokat  a1  vizből  kiemelni.  Az  úszó  szárnyak  tagokra  vannak  osztva  's 
hasznok,  ugy  látszik,  a z ,  hogy  a1  czethalat  sulyegyeu  által  fentartsák 
a'  vizben  ,  nrert  mihelyt  az  élet  kialszik,  ezek  azonnal  oldalt  esnek 
vagy  a'  hátra  borulnak  ;  ezzekkel  védi  aprójit  is.  Az  uszó  szárnyak  me
gett  van  a°  test  legvastagabb  r é s z e ,  melly  egy  darabig  folytatlatik,  azu
tán  pedig  tekeformában  fogy  a'  fark  felé.  A'  fark  azon  rettenetes  fegy
ver ,  mellynek  rendkívül  való  erejével  mozog  's  oltalmazza  magát  a 'czet
hal.  Mint  az  uszó  szárnyak,  ugy  ez  is,  a'  többi  testtel  egyforma  bűr
ríd  van  fedve,  de  belsőkép  nagyon  különböznek  egymástól,  mivel  a1 

testen  a'  bőr  alatt  szalonna  van ,  a'  fark  's  uszó  szárnyak  pedig  erős 
porczogókból  állnak.  A1  czethal  bőre  felbőrre  és  az  igazi  bőrre  oszlik 
fe l ;  amaz  olly  vékony,  mint  a'  pergamen,  ez  hüvelyknyi  vastagságú. 
l.z  és  a 'hus  közt  van  a'  15  hüvelyknyi  vastagságú  szalonna,  mellyértleg
inkább  keresik  a'  czethalat.  Külsőkép  a'  czethal  bőre  igen  sima  fe
kete  fejéres  és  sárgás  sugárokkal,  mellyek  neminemiikép  hasonlitnak  a' 
fa  erejihez  's  a1  napfényen  ezüstként  ragyognak.  Egyébiránt  a'  czethal 
szine  különböző  az  életidő  különbsége  szerént,  némellyek  a'  farkok  felé 
barna  foltosak,  másoknak  szeme  környéke  fejér  's  uszó  szárnyaikon 
vagy  egyéb  részén  testeknek  fejér  vonások vannak.  Bőrére  csigák  és  kagy
lók  ragaszkodnak  "s  azon,  mint  valamelly  kősziklán,  szaporodnak;  sőt 
vannak  a'  balanus  famíliájából  ollyak  is,  mellyek  abba  mélyen  beléhatnak. 
Nemző  részeik  azon  részen  vannak  a'  testnek,  hol  ez  a1  fark  felé  hirte
len  véknyulni  kezd.  A'  him  czethal  nemző  része  nyolczlábbnyi  hosszú, 
melly  kettős  bő r re l ,  mint  valamelly  tokkal,  van  körülvéve.  A'nőstény
nek  két csecse  van  a'  nemző  rész  mellet,  mellyek  egy  két  hüvelyknyinél 
kiljebb  nem  terjeszkedhetnek.  A'  czethal  egyszer  érzi  két  esztendő  alatt 
a'  nöszés  ösztönét  a'  nyár  vége  felé.  Egymás  iránt  való  hűségek  a'  czet
halfogók  tudósítása  szerént  felülmúlja  még  a'  madarak  állhatatosságát  's 
egymáshoz  való  ragaszkodását  is.  A1  czethal  kilencz,  tiz  hónapig  hord
ja  t e r h é t ,  's  akkor  kövérebb,  mint  rendszerént,  kivált  a'  terhesség  vé
ge  felé.  Az  anya  rendszerént  egye t ,  kettőnél  pedig  soha  sem  hoz  töb
bet  a'  vi lágra:  's  mikor  szoptat ,  oldalra  fekszik  a'  viz  felületén.  Rend
kívül  való  az  a' gyengéd  rakaszkodás  és  anyai  figyelem,  mellyet  a' czet
hal  mutat,  ha  kölyke  megsebesíttetik.  Nem  gondol  semmi  veszedelemmel 
's  ritkán  hagyja  el  azt  mindadd ig ,  mig  él,  mellyre  kapit.  Scoresby  egy 
rendkívül  való  példát  hoz  fel.  A'  fiatal  czethal  esztendeig  szopik,  's  ez 
alatti  felette  kövér ,  ugy  hogy  egy  több  mint  harmincz  tonna (barrel) 
sisirt  ad.  Ezen  idő  után  nem  igen  nevekedik,  "s  alig  ad  többet  mint  20 
vagy  24  tonna  zsírt.  A'  czethalnak  nincsenek  fogai,  hanem  e'  helye 
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felső  állkapczája  valami  500  szálas  szarunemB  ,  keresztbe éa  sllrtln  egy
másra  fekvő  vékony  pléhvel  van  mind  két  odalt  felruházva,  mellyek 
a'  czethal  nagyságához  képest  kisebb  nagyobb  vastagságnak  's  hossza
ságuak  ;  a'  nagyobbaknál  több  niint  tizenhárom  lábnyi  hosszuk  ,  alul  vas
tagabbak  mint  felül  ,  hol  kevéssé  meggörbültek  's  a'  lószőrhöz  nemine
müleg  hasonló  czafranggá  foszlanak  fel,  mellyel  a'  természet  az  alsó 
állkapczájokhoz  ragadt  puha  nyelvet  akaria  őrzeni  's  egyszersmind 
a'  megragadt  préda  könnyebb  megtartását  eszközleni.  Mikor  a'  czethal 
élelmet  keres,  a'  viz  felülete  alatt  felnyitott  szájjal  us/.ik  ;  a'  bezárt  to
rokban  a'  rojtos  pléhfogak (lami*ai)  mintegy  hálót  képzenek.  melly 
a'  felfogott  állatocskákat  nem  bocsátja  el.  A'  czethal  nyelve  felül  fejér, 
oldalt '  fekete  foltos;  gyakran  10  lábnyi  széles  és  18  lábnyi  hosszú  's 
kövérségből  és  hnshól (krang)  áll.  Mikor  az  állat  bezárja  száját,  a'  fel
ső  állkapcza  egész  belső  részét  beborítja  a'  nyelv.  Ez  az  alkotás  nem 
engedi  m e g ,  hogy  a1  czethal  olly  nagy  állatokkal  éljen,  mint  nagyságá
koz  képest  hinni  lehetne  Élelme  halakból,  de  leginkább  férgekbál  és 
állatplántákból  á l l ,  \s  különösen  az  igen  aprókat  szere t i ,  mellyek  fog
rojtjaiba  bele  keverednek.  A'  czethalászok'tudósítása  szerént  a'  ÍSpitzber
ga  körüli  tengerben  ezen  férgek  ( l e g i n k á b b  h e l i x e k  ' s a c t i n i á k ) 
olly  nagy  mennyiségben  vannak,  hogy  a'czethalnak  csak  fel  kell  nyitni  száját 
e/.erek  felfogására.  Kmésztete  szép veres,  melly  a'  vásznat  elég  jól  megfesti. 
A*  czethal  nagysága  nem  elég  biaonyos.  Kap.  Sceresby  legújabb  tudó
sitási  szerént  ritkán  nagyobb  70  lábnyinál,  de  találtattak  80  sőt  100 
lábnyi  hosszúak  is.  Azelőtt  ,  midőa  még  annyira  nem  incselkedtek 
utána  's  ennél  fogva  vénebb  le t t ,  még  sokkal  hosszabb  volt;  mint  mond
j á k ,  találtatott  200  lábnyi  hosszaságu  is.  A'  nőstény  rendszerént  szé
lesebb,  mint  a'  liiin.  A'  fiatal  czethal  20  lábnyi  bosszú  születésekor. 
Hogy  a1  czethalak  igen  hosszú  életet  érhetnek  e l ,  azt  könnyen  lehet 
gondolni.  Buffon  azt  vé l i ,  hogy  elélhetnek  ezer  esztendeig.  A'  czet
halat  csak  zsirja  és  csontja  végett  fogják.  Szalonnája  szörnyű  mennyi
ségű  olajat  ad.  Az  ugy  nevezett  halcsont  nem  egyéb,  mint  ennek  haj
lékony  és  feketés,  8—10  lábnyi  hosszaságu  fogpléhei.  —  A'  c z e t h a l 
f o g á s  Grönland  lakosinak  egyik  főfoglalatossága.  ü g y  oaethal  elég 
egy  egész  familia  táplálására  hosszú  ideig.  Ilusát  nyersen ,  sütve  vagy 
a'  napon  szárasztva  eszik  meg,  mel ly ,  Manby  tudósítása  szerént ,  nem 
rossz  izü.  Bőre,  farka  's  úszó  szárnyai  nyersen  kedves  csemegéjek  a' 
Grönlandiaknak.  Zsírját  vagy  megeszik,  vagy  világításra  használják; 
bel éjit  ajtók  és  ablakok  bezárására  használják  ;  inai  részént  varró  c/.ér
nának,  részént  halónak  használtatnak;  csontjaiból  székeket ,  ha lász és 
radás/.miiszereket  készitnek;  a'  legjobb  kötelek  fogpléhiojtjaiból  ké
szülnek.  A'  czethalfogás  igen  sok  embert  foglalatoskodtat,  esztendőn
ként  sok  száz  hajók  mennek  ki  czethalfogás  végett.  Nagy  és  erős  ha
jók  szükségesek  e r r e ,  mivel  a1  kisebbek  nem  állhatnának  ellen  a'  jég 
erejének.  Mihelyt  megpillantják  a'  czethalat,  azonnal  néhány  csolna
kokat  küldenek  elejébe,  mellyek  ahhoz  mentül  közelebb  's  nagyobb  vi
gyázattal  eveznek;  mikor  30  lábnyi  közelségre  vannak,  a k k o r a '  szj
gonyos  íharpunier)  az  állat  testébe  löki  a'  szigonyt,  —  egy  5 — 6 
lábnyi  hosszaságu  hegyes  és  éles  ellenhorgokkal  biró  hándsát.  Ha  ta
lálva  van  a'  czethal ,  lesüllyed  a'  fenékre,  de  csak  hamar  ismét  fele
melkedik  a'  felületre,  hogy  levegőt  szijnn.  A1  szigonyhoz  kötött  kö
télnél  fogva  a'  halászok  a'  hajóhoz  húzzák  a'  czethalat,  ha  aa  a'  vér
vesztés  miatt  sok  rángások  közt  megdöglött  ,  felhágnak  sziget  mód
jára  kiemelkedő  testére  ,  hogy  szalonnáját  's  fospléheit  kivágják.  A* 
halászok  csizmáji  éles  vasaitkai  vannak  félkészig e,  hogy  a'  czetlhal 
testéről  le  ne  csússzanak.  Húsát  's  vázát  ott  hagyják  számlálhatlan 
tengeri  állatok  és  madarak  prédájául.  Egy  nagy  czethal  szalonnája 
's  rspntjai  teljes  terhet  adnak  egy  három  aíboczfa'ju  hajának  ,  's  va
lami  5000  tallérra  becsliltótnek.  Az  Angolok  uség  1575  ben  nem  esmér
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t«k  a1  czethallal  való  kereskedést ,  's  csak  1598  kezdtek  el  azzal  fog
lalatoskodni.  A'  czethalászat  fő tanyája  Spitzberga  környéke ,  honnan 
azelőtt  messze  l en ie r t ek  ereszkedni  a1  czethalak.  Most  a'  kereskedés
nek  ez  az  egykor  olly  hasznos  áj a  csökkenni  kezd ,  niiolta  a'  c/.etha
lak  u'  szüntelen  való  fogás  által  naponként  fogyni  kezdenek.  Az  ujabb 
tu  lósiíások  szérént  ezen  ok  miatt  a'  halászok  tengeri  borjuk  fogására 
adják  magokat ,  de  fe'lni  lehwt,  hogy  ezen  félénk  a d a t o k ,  mint  már 
azt  a1  rozmár  t e t t e ,  az  üldöztetés  félelme  miatt  elhagyják  ezen  par
toka t ,  a'  mi  Grönland  lakosit  —  kiknek  azok  főélelmek  —  éhenhalásra 
jut tatná.  Lásd  a'  czethalászatról  : .^Trampters Renr/iret'Aung des griin
/iiitdinche.ii Wullfixchfangcsíí  (Leipzig  1771").  —  Will.  Scoreshy. ,,.•/(•
minit nf the arrtic regínná, icilh a /itulorii (ind descri/ilinn nf Ihe. 
nnrlhorn wha!efis?ier,,<< (Edinhurg 1820. két darab). — G. Will. Man
by ,,Heí.ie nach Grönland im Jahre 1821. Aut den F.nel. vnn 1). E. 
F. MichaMs.1 (Leipzig 1823). //. Ttalogh í'i'tl. 

C í ü T T K i , ő (sperma ceté), pey igen fejér, tinóm, kövér és fénv
lo a n y a g n e v e , mell} a' hosszú fejii kaselot (physeer macrocepfialu* 
L.) nagyobb üreseiben, különösen pedig a1 hátgeréncz egész hosszában 
lemenő csatornában találiatik fejfejérségii olaj formában, de a 'mel ly a' 
levegőn megsüriidik, 's féligáltlátszó faggynvá keményedik. Kiválasztván 
a' czetvelőtól különös velebánás által minden tisztátalanságot, darabok
ra vagdalják 's a1 levegőn egészen megszárasztják. A' jó czetvelő ragyo
gó fejérségii , kövér és édes izü ; a' sárgás és halzsiros nem ér semmit. 
Itendszerént üvegben szokták elküldeni, hogy ne avasodjék. Mint orvos
ság kii! és belsőkép 's kendőzőnek is használtatik. Ejszakameriká
ban gyertyákat csinálnak belőle, mellyekkel nem megvetendő kereske
dést űznek. *t* Czetvelőnek neveztek egy vékony anyagot is , mellyet 
mint mondják, a1 tengeren úszkálva találtak 's a' czethalak nemző mag
vának tartották finnen annak latán neve sperma ceté). A li. } ' . 

C Z I R A K ( Imre) , eleji Istvánfi ' s Timon szerént Genna vidékéről 
szakadtak Magyarországra a' 14 évszáz kezdetén. Amott Cibn vala 
nemzetségi nevek , a' melly itt Czibakká változott. Czibak Imre Zápo
lya János hive va la , a' ki őt temesvári főispánnyá 's utoljára erdé
lyi vajdává tet te , 's egyszersmind a' nagyváradi püspökség jövedelmei
vel is megajándékozta. Leghatalmasabb ellenje vala ő Gritti Lajos 
nagyravágyásának , a' mi által ennek halálos gyülölségébe esett , kivált
képen azon okból , hogy 1530 feje vala ama' főembereknek, a' kik 
Gritti Lajos országisrazgatójává való neveztetésének ellene szegezek ma
gokat. Még dühösebb gyűlölője vala Czibaknak Dóczi János , a* kit 
még lí . Lajos király idejében valamelly versengés alkalmával pofon csa
pot t vala. Midőn tehát Gritti Lajos 1534 Istambulból , a1 hova János 
királytól küldetett vala , Battyáni Orbánnal és Dóczi Jánossal együtt, 
számos fegyveresektől kisér tetve, vissza t é r n e , Czibak Imre pedig a' 
király parancsolatjára Brassó alá ment volna fogadására : nyájasan és 
viean vendégeskedett ugyan Gritti Czibakkal ; de az együttlétei után, 
midőn Czibak Felmer nevil szász falunál vigyázat nélkül táborozna , rá 
ütött éjjel, Gritti. tudtával és megegyezésével, Póczi János, és sátorában 
m°a;lepett ellenjét megölvén, levágott fejét Grittibez vitte. ( L . ' G R I T T I 
Lajos.) , Fáhri Váj. 

C z r o í v v o K , Ásiábol szakadt 's Enropa tartományaiban elszórva 
élősködő nemzet. Sigmond római német császár és niasryarországi ki
rá ly uralkodása idejében látta Európa földje az első Czigányt : mint
hogy 1417 mintegy 3000 keletről jövő idegen háznép költözött be Mold
v á b a , 's az akkori moldvai vajda I. Sándor engedelmével Szucsava kö
rül telepedett meg •, a' következő esztendőkben pedig többen is követ
ték ezen uj lakosokat és Moldvából csapatonként szálongtak Havad
Alföldre , Erdélybe 's Magyarországra , a' hol Czigányoknak nevez
tettek. Egy csapatjok különösen, László vajdája alatt , a' Szepességre 
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jött ,  és  Sigmond  királytól,  Katona  szelént.  1423  szabadságlevelet  nyert 
a'  királyi  városok  mellett  és  a'  korona  jószágain  való  megtelepedésre; 
melly  szabadságievei  egyszersmind  a'  király  oltalma  alá  tette,  e1  jöve
vényeket  's  a'  közöttök  támadandó  perek  elitélésére  vajdájukat  meg
hatalmazta.  Pray  pedig  és  Fridvalds/.ki  felhozzák  II.  Ulászlónak  egy 
1496  költ  szabadjáráslevelét,  a'  mellyet  Bolgár  Tamás  nevű  czigány 
vajdának  és  az  alatta  lévő  25  sátoros  Czigánynak  adott  a'  király;  melly 
csapatot  ő  az  akkori  pécsi  püspöknek,  Sigmondnak,  általengedett  a' 
végre,  hogy  ennek  számára  lövő  csőbe  való  gömbölyöket  és  egyéb  fegy
vernemüt  készítsen.  Ugy  látszik  e'  szerént ,  hogy  abban  az  időben  a1 

magyar  földön  tartózkodó  Czigányok  mindnyájan  vagy  nagyobb  részént 
a'  király  örökös  szolgáji  valának  :  már  most  a'  nemesek  jószágain 
is  laknak  sok  helyen,  's  ezeket  esmérik  uraiknak.  Egyébiránt  három
féle  Czigányok  találtatnak  a'  mai  időben  Erdélyben  és  Magyarorszá
gon,  t.  i.  1)  L a k o s  C z i g á n y o k .  Ezek  a'  városok  és  faluk  végén 
kunyhókban  laknak,  és  rendes  foglalatosságokra  nézve  többnyire  vagy 
rasverók  vagy  hangmivészek.  A'  faluhelyen  lakozók  közül  nérnellyek 
mezei  munkát  is  tesznek;  sőt  találkoznak  néhol  házhelyes  czigány  gaz
dák  i s ;  a'  zsellér  Czigányok  pedig  földes  uroknak  levelhordójik.  A'  vá
rosiak  között  találkoznak  némelly  helyen  különbféle  kézmivesek  és  ke
reskedők;  sőt  tudományos  készületet  kivánó  életnemben  sem  épen  példa 
nélkül  való  már  most  a'  czigány  származású  ember.  —  2)  S á t o r o s 
C z i g á n y o k .  Ezek  tavasz  kezdetétől  fogva  késő  őszig  ide  's  tova  köl
töznek  ;  a1  hol  pedig  egy  darabig  mulatnak  ,  ott  sátorok  alatt  tanyáz
nak.  Költözéskor  egy  sovány  ló  vonja  lassú  lépéssel  talyigára  rakott 
podgyászokat,  a'  melly  körül  gyalogol  a'  háznép ,  és  tíczkándnznak  a1 

többnyire  mezítelen  purdék  ;  osakhog)'  néha  egy  élemedett  banya  ül  a' 
talyigában  ,  ölében  tartván  a'  még  járni  nem  tudó  csecsemőt.  Beállván 
a'  t é l ,  lyukat  ásnak  a'  földbe;  arra  szalmafedelet  borítanak  *s  ez  alatt 
várják  be  a'  kikeletet.  A'  bejárás  mel le t t ,  ganajja]  körül  rakott  szal
mafedél  alatt  telel  a'  talyigavonó  ló.  Foglalatosságok  abban  á l l ,  hogy 
vasat  vernek,  fából  orsókat,  kalanakat,  tálakat ,  teknőket  vésnek  farag
n a k ,  rostákat  készítenek  és  hegedüjiket  ríkatják.  Többnyire  ezek 
közül  valók  azok,  a'  kik  Erdélyben  a'  királyi  kamara  számára  aranyat 
mosnak  az  aranyhordó  folyamok  mentében.  —  3)  L e p  ed ős  C z i g á 
n y o k .  Ezeknek  asszony  cselédje  csak  holmi  durva  lepedőkkel  és  für
tös  gyapjuszőnyegekkel  takarja  tes té t ,  a1  honnan  származott  nevezetek. 
A1  férjfiak  köpönyeget  viselnek.  Sátoraik  nincsenek  ;  és  gyakran  télnek 
idején  is  a'  puszta  földön  vagy  havon  hálnak  takarójikba  burkolva. 

Testi  minemüségére  nézve  a'  Czigány  altalján  fogva  középtermetű 
nyúlánk  és  hajlékony  testi t ,  helyes  alakú  de  csekély  ereji i ,  szeg  bőrű, 
fekete  göndör  haju,  szeg  szemű,  ép  és  fejér  fogú.  Ezeknél  fogva  a' 
fiatal  czigány  leányzók,  ellen  nem  állván  bőrök  s z í n e ,  szépségeknek 
tar ta thatnak,  sőt  valamelly  különös  szerelembájjal  birnak.  De  a'  hala
dó  kor  hamar  leszedi  rólok  kellemeiket.  kis  valamint  a'  déli  európai 
nemzetekben  sok  az  asszonyi  szépség  az  ifjúság  virágában;  a'  vén  as
szonyok  ellenben  annál  rútabbak  :  ugy  a1  czigány  banya  is  utálatos  te
kintetű  és  csak  tenyérből  való  jövendöléssel  kedvelteti  magát ,  csekély 
jutalomért  kívánatos  dolgokat  súgván  főképen  a'  szerelem  korában  élők 
füleibe.  Testi  minemüségéhez  tartozik  a'  Czigánynak  az  i s ,  hogy  kön
nyen  tűri  a1  sanyarúságot  's  éhe  csilapitására  nem  válogató  az  eledel
ben  ,  sőt  néha  a'  dögöt  is  jó  izü  falatnak  tar t ja ;  és  hogy  szer  felett 
szapora.  Lelki  minemüségére  nézve  pedig  sze les ,  indulatos,  hetyke, 
ravasz,  csacska,  jókedvű,  tréfás  és  elmés  a'  Czigány.  Még  az  akasz
tófa  alatt  sem  hagyja  el  gyakran  jó  kedve  's  gyermekes  együgyűséggel 
vegyes  elméssége;  ugy  hogy  Czigányok  tetteinek  és  mondásainak  elő
adása  kimeríthetetlen  kútfeje  a'  társalkodásbeli  mulatságnak.  Hety
keségeket  szembetűnővé  teszi  a z ,  hogy  szer  felett  vágynak  az  uraknak 
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hímezett  őlt^aetére  ,  's  mindent  elkövetnek,  hogy  magoknak  affélét  sze
rezzenek,  ás  sokkal  Örömestebb  öltözködnek  holmi  kopott  és  rongyos 
uri  ruhába ,  mint  sorsokhoz  és  értékekhez  illő  ép  gnnyába.  Kiváltké
pen  kedvelik  a'  veres  nadrágot.  Különös  hajlandóságok  van  á1  háng
niivelésre  's  a'  hangmiiszerek  között  főképen  a'  hegedűt  kedvelik. 
Pogy  áma1  hajlandóság  néha  jeles  tehetséggel  is  van  nájok  öszvekötve, 
álról  bizonyságot  tettek  a'  miilt  esztendőszáz  vége  felé  Barna  Mihály 
ét  Czinka  Panna,  (). „Allergnadig.ií priv%legirle Aiizeigeh aus tammf
lich K. K. Erblándern"  1775 a.  76) ,  e'  folyónak  elején  pedig  Bihari  's 
Lávota  hires  czigány  hangszerkeztetők  és  han/gniivés'zek.  Már  1525,  a' 
hatvani  országgyűlésen,  Czigányok  kecsegtették  a1  rendek  füleit  nemzeti 
hangszerkezetekkel;  azolta  pedig  a'  házi  's  országos  élet  megkiilön
höztetetett  nyomain ,  a'  mellyek  hangmivészet  áltaj  diszesittetiii  szok
tak  ,  rendszerén*  ők  a1  hangmi fészek.  Bátorságok  és  hadi  vitézségek 
Csekély;  mindazáltal  kalonafogáskor  előnőleg  ŐK  vétetnék  üldözőbe,  a' 
hasznosabh  főldmivelő  kímélése  végett  ;.  de  hadi  tetteikről  nem  sokat 
hallani.  E'  mellett  nem  irtóznak  a'  vérontástól  és  szenvokozástót,  a' 
hol  veszéllyel  nem  jár  a'  dolog;  és  vagy  ezen  okból  ,  vagy  kénytelen
ségből  ők  valának  hajdan  honunkban  a'  hóhérok  és  kínzók,  minthogy 
elvetemedett  voltokhoz  leginkább  láttaték,  hozzá  férni  az  efféle  ocsinány 
szolgálat.  Gyermekeiket  szerfelett  szeretik.  Tulajdon  vallások,  ha 
volt  is  va laha ,  már  e lenyészet t ,  és  mindenütt  azon  vallásbeli  felekezet
hez  csatolják  magokat ,  a'  mellynek  felei  között  élnek  a'  nélkül ,  hogy 
esmérnék  annak  fiit  ét.  Esmérik  és  gyakorolják  a'  földnép  nyelvét  ; 
de  egymás  között  különös  nyelven  beszélnek,  a'  mellyet  magokkal  hoz
tak  ,  de  á'  mellybe  egyéb  nemzetek  nyelvéből  is  vegyült  néhány  szó. 
A p a ,  czigányul dádé;  gyermek, purdé;  férjfi, gaesú;  asszony, gacsi; 
kenyér , manron;  v í z , páni;  nap  (sol ) , ogyész  ,• t ű z , jag ; hegedű, 
lelr.a 'sat. „Lüiecks palriotisches Wochenbhtlt. 1804 Mai1' a' 219 lapon 
említést tesz egy czigány szótárról, a' mellyet Komáromban Csiba Bo
lijfacius szerzetes pap dolgozott ki. A' mi társaságbeli szerkezteteté
séket illeti , hajdan Magyarországon egyes csapatjaiknak különös vezé
reik 's birájik valának, a' kik vajdáknak neveztettek. Erdélyben pedig 
abban az időben, a1 mellyben el vala az Magyarországtól válva, min
den Czigányok egy fővajdának valának alája rendelve, a' kinek adóz
t a k ; melly adózás 1558 e' törvény által határoztatott meg: „Fajvodae 
Ciganórum jiixta vei erem consvetitdinem a singulh Ciganis nnnnisi flo
rennm unicum intra annnm e.xiganl; ad Georgii feslum den. 5 0 , ad 
Michaelis lolidem." • Ezen vajdák népválas/.tás által nyerek méltóságo
kat , némelly közöttök előkelő nemzetségekből vétetének és; választá
sok után háromszor felemeltetének a' gyűlésben nagy kiáltással. Ok 
őrzék a1 nemzet szabadságlevi'leit, a' mellyeket ez Erdély fejedelmei
t ő l , nevezetesen a1 B itoriaktól, nyert vala. De későbben 15S8 és J600 
törvények által eltöröltetett a' fő vajdai méltóság. Maria Theresia 1768 
a' magyar földön tartózkodó Czigányok polgáritására fordította gondját, 
azt rendelvén, hogy állandó lakás ra , gyermekeiknek ruházására 's ok
ta t t a t ásá ra , rendes kézmiveletre szoktattassanak, és hogy azontúl nj 
parasztóknak neveztessenek; némelly vadabb szokásaikat pedig megtilt
ván. II. .lósef keményebben és kinszeritéssel fogta a' dolgot, midőn 
1783 azt parancsolta, hogy a' czigány gyermekek szillejiktől erőszako
san is elszedessenek és parasztgazdákhoz adassanak, keresztény 
nevelés és mezei munkához való szoktatás végett. De ezen gyermekek, 
mihelyt módját ejthetek, többnyire vjsszaszökének szülejikliez. Mind
azáltal nem maradt foganat nélkül a' két uralkodó iparkodása. — Az 
1782diki népszámláláskor mintegy 50,000 czigány lélek találtatott Ma
gyarországban ; azolta nem vétetnek külön számba, 's igy mostani men
nyiségeket nem tudhatni ; de hihető, hogy megfogyott az eddigi vegjülés 
által. — Moldvából és Magyarországból Európának egyéb tartományai
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ba  is  elterjedtek  a'  Czigányok  1417től  fogva.  Helvétország  már  1418, 
Paris  1427  látta  az  első  Czigánybkat.  A'  következő  évszázban  Spanyol
os  Francziaországból,  Krabantból  és  Hollandból  királyi  parancsolatok 
és  országos  végzések  által  kemény  büntetés  alatt  ki t i l tat tak,  de  foga
nat  nélkill.  Most  mintegy  700,000  czigány  lélek  lehet  egész  Európában 
elszórva.  Némelly  tartományban  ,  p.  o.  Német  és  Franciaországban, 
csak  egyenként  fordulnak  elő;  másut t ,  m i n t a '  török  birodalomban,  An
golországban,  kiváltképen  pedig  Spanyolország  déli  részében,  számo
sabban  es  tömöttebben  vannak.  Itt  különösen  szépségeknek  tartatnak  a' 
czigány  leányok,  és  táncz  által  szokták  gyönyörködtetni  a'  spanyol 
nagyokat.  —  Egyébiránt  még  meg  nem  fejtett  kérdés  a'  Czigányok  szár
mazása.  Vetni  lehet  valamennyire  a'  dologhoz  nevezetekből,  nyelvek
ből  és  nemzeti  szokásaikból.  A'  Spanyoloknál  tíitaíios  a1  nevek,  a* 
melly  ravasz  embereket  jelent;  a1  Fráncziák  Cseheknek  (Bohémiens),  a' 
Svédek  és  Dánok  Tatároknak  nevezik  őket.  Ezeknek  öszvevetésébí.1 
semmit  gem  lehet  következtetni.  Több  figyelmet  gerjeszthetnek  azon
nevezetek,  a'  mellyek  ;  Angolországban (Cyp ties),  Hollandban (Hey
dens ende F.gyptenaereri),  Franoziaországban  az  elébbin  kivül (Egyp
tiens')  és  a'  magyar  földön  tulajdoníttatnak  e'  nemzetnek.  Az  erdélyi 
szászoknál  t.  i. dé Faroner  a'  nevek;  a'  Magyarok  ugyan  ott  Farahó  né
peknek  is  nevezik,  II.  Ulászlónak  fenébb  felhpzott  levele  pedig  Pha
raones  névvel  teszi  ki  őket.  Ezen  nevezetek  egyiptomi  származásra  mu
tatnak  ;  sőt  magoktój  a'  Czigány  októl  is  hallani  azt  az  á l l í tás t ,  hogy 
elejik  Egyiptomban  laktak,  de  mivel  a'  boldogságos  Szüzet,  midőn 
férjével  "s  a'  Jézus  gyermekkel  nálok  menedéket  keresne ,  be  néni 
akarták  fogadni,  büntetésül  szünetlen  kóborlásra  kárhoztattak  az  Isten
től.  Legközönségesebb  nevezetek,  a'  melly  a'  Törököknél ,  Oláhoknál, 
Olaszoknál,  Németeknél ,  Magyaroknál  és  deák  irományokban  fordul 
e lő :  Cingani,  Cigani ,  Zingari ,  Zigeuner,  Czigányok.  Az  Indus  vizei 
torkánál  még  ma  is  találtatik  egy  a1  Hinduktól  különböző  vad  nemzet, 
a'  Csinganok.  Ezen  nevezetnek  amazokkal  való  hasonlatosságából,  's 
a'  Csinganok  életmódjából  és  szokásaiból  némellyek  azt  következtetik, 
hogy  ezektől  szakadhattak  az  európai  Czigányok.  A'  Móré  nevezet,  a* 
melly  magok  közt  a'  Czigányok  közt  szokásban  van,  ugy  látszik,  hogy 
görög  eredetű (/atv^oi)  és  áltálján  fogva  szegsziriü  embert  j e l en t ,  ugy 
hogy  több  egymástól  különböző  nemzetekre,  kiváltképen  pedig  éjszaki 
Afrika  lakosaira  szokott  az  alkalmaztatni [MauriM, Móra, Wlo/>r~).  Ez 
tehát  sem  nemzeti ,  sem  kirekesztő  nevezet  nem  lévén,  legkisebb  vilá
got  sem  nyújt  a'  nyomozásra;  valamit  a'  ltom  és  Itonini  nevek  sem,  a' 
mellyek  hasonlóképén  ballatnak  a'  Czigányok  között ,  és  czigány  embert 
és  asszonyt  jelentenek;  inert  ezeket  hihetőleg  az  Oláhoktól  vetlek,  a'  kik 
HnmiMioknak  mondják  magokat;  ugy  hogy  Rom  talán  csak  oláh  Czi
gányt  tesz.  Van  még  egy nevezet,  a1 méllyel néhol  adnak  magoknak,  Szinte, 
vagy  Szinde.  Ennek  a' Hindu névvel  való  hasonlatosságából,  még  inkább  pé ' 
dig a?  czigány  hj elvnek  a' hihdostani  beszéletekkél  való  megegyezéséből  az 
ujabb  időben  az  a'  következés  húzatott ,  hogy  az  európai  Czigányság 
a1  nagy  Hindu  nemzetnek  ágazatja,  különösen  pedig  a'  Hinduk  legala
csonyabb  és  mindenektől  megvettetett  Osztályából,  a'  Pár iák tó l ,  szaka
dott,  a'kiknek  életmódja  még  ma  is  megegyez  az  eüropái  kóborló  Czigá
nyokéval.  Lásd  erre  nézve  a'  calcnttai 'angol  püspöknek,  Hébernek,  ut
irását :  „ Xarratite of a jnarney throug tíie upper provinces of India",' 
(London '  1828)  és „Transailioiis of Il(e lilerary socicty of Jlom/iai 
1820."  De,  mind  ezen  szemléletek  ki  nem  emelik  még  a'  kérdést  a1 

kétség  alól.  Hogy  Európába  legközelebb  Asiából  jöttek  be  a1  Czi
(ránynk  ,  annyi  bizonyos;  költözések  oka  pedig  gyanítható,  ha  arra  em
lékezünk,  hogy  1371—1405  ama'  hatalmas  mongol  khán,  Timurlengh, 
rendre  döngeté  a'  közép  ég  déjasiai  országokat,  és  szr'rteszéllel 
dühöiködék  hallatlan  kegyetlenséggel.  Az  ő  előle  való  menekedés  igye
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kezeié  tolhatta  tehát  a'  Czigányokat  távollévő  lakhelyről  és  nyomonként 
Kttrópa  széle  fe lé ,  a'  mellyet  1417  hágtak  által.  Kgyéhirátit  a'  Czigá
nyok  származásáról  I. „Vhilippi Camerarii horae sucvitivae, Cent.  I, 
2 . "  —  , , / ' . Andr. Illiae S. I. Ortut et progretsus variarum in Dacia 
geatium et religionum"'  — „Hislorisc/ier Vertach ülier ilie Zigeuner, 
ron H. M. G. GrellmannS'' (Gütting.  1787.)  — i,Die Zigeuner im líem
ífttl, oder Aufschlüsíe ilber die öltere Zigeuner  — Gesvhickle au* grie
ehiíchen Schriftitetlern, von I. G. Hasse." (Kiinigsli.,  1803.) F. 1'. 

C z i M  (latánnl  titulus)  a1  közönséges  életben  legtöbbnyire  bizonyos 
szava t ,  nevet  j e l en t ,  melly  által  a'  polgári  társaságban,  egyik  személy 
a'  másiktól  rangjára,  hivatalára  vagy  méltóságára  nézve  megkülönbözte
tik.  Felosztatik  :  rangczimre  (p.  o. •' herczegeknél, nemeseknél, a 'pol
gároktól való megkülönböztetés végeit); tis/.trletczimre (mint főméltó
ságu , kegyelmes ' s a t . ) ' s hivatalczimre (tanácsos, professor, superinten
rlens 'sat.); ezek pedig ismét valóságosokra (a ' tulajdon szolgálattól) vagy 
*sak becsületbeliekre, kiknek csupán csak nevek van, a' nélkül , hogy 
iizon hivatalt viselnék (p. o. valóságos tanácsos, czimes tanácsos 'sat.) . 
Hogy a' polgári társaságban, a' hol már .na nem lehet helye az ál talá
nyos egyenlőségnek, a' megkülönböztetésekre is kelljen vigyázni, egy 
okos ember sem fogja tagadni ; de hogy a' czimdiih, vagy azon vágyás, 
magát különös czimekkel neveztetni, lassan lassan *) a'legnagyobb és 
legnevetségesebb lépcsőre hágot t , ollyan igazság, mellyet mindennap 
tapasztalhatunk , 's ugyan azért szükségtelen is volna még valamit hozzá 
t e n n i , midőn az a 'közönséges levelekben (nevezetesen a' ,,/íe»V/;«" most 
pedig „Allgemeiner Anzeigerííben') '» a' játékszínen (p. o. Kotzebue 
,,rfje Deittsv/ien Kteinttadlerit cziinü munkájában) illy czimdiih nevet
séges volta eléggé szem elejébe tétetett. Hogy azonban uralkodók gya
korta olly tartományokat is tétetnek czimeikbe , mellyeknek egészen más 
birtokosok van , ez részént onnét származik, mivel hajdan azokra nekik 
vagy eldődeiknek véleményes vagy valóságos juaok vol t , noha ez talán 
soha sem kap többé erőre , részént pedig csak stylus és observantia il
lyes czimeket megtartani. (L. egyébiránt e1 czikkelyeket. LKOKKRESZ
TKNYKRH, Í P O 8 T 0 M , CATHOI.ICA FEr .MÍO , NAGY  KrUTANNIA ' s a t . ) . í g y 
neveztetik. 2.) Fe l í rása , rubrikája valamelly könyv, kép, vagy más 
munkának, melly által azt más munkától megkülönböztetni akarjuk. 
3) V törv 'nyes a lap , mellyből valakit j u s , vagy valamelly tárgy 
birtoka illet. Az egyházi törvény szerént a' jövedelmek vagy jószá
gok , mellyek a1 papok tartására szolgálnak (eredetiképen e g y , a' pa
poknak kimutatott h e l y , hol hivatalokat teljesilik) a' középidőben pedig 
t i sz tség, papi hivatal , mellyet valaki viselt. Végtére 4.) a' corpus juris 
egyes fejezetinek felülírása, nevezetesen az institutiókban , pandeoták
ban és codexben. 

Cz i MB A r, O N , a' régieknél két, mély tányérhoz hasonlító érez esz
k ö z , melly ó'szvecsattantva, éles hangott adott. A' mai török muzsiká
nál szokásban lévő réz tányérok ezektől erednek. Feltaiálását némel
lyek egész Cybele istenasszony tiszteletéig vissza akarják vinni. Ké
sőbb időkben igy nevezték azon ezüstcsengetyüt, melly k i v á l t a ' ré 
gibb orgonákban gyakor találtatott. — Azon eszköz, mellyet czigány 
hangászaink e' név alatt közönségesen használnak, 's néha , bár kóta

*) A' nevetséges czimvágyról az olvasók épülésére legyen elég egy példa a' i7 századból. 
J5gy Mzouyos Seeger nevií w í t t enhe gi mester leTeslettc magát , 's pedig egy keresztfa 
alatt á l l va , a' honnét szájából a' megváltóhoz ezeti szavuk emelkedtek lel ,,1) o m i n e 
J e n i C h r í s t e a m a s m e ? " (Urain Jézus szeretsz engem?) Jézus sz.ijaból pedig a ' 
következő ezimsegek jőtlekle C l a r i i a i m c , N o 1) i 1 i 9 s i m e , a L ([ u c 1) o e t i s
s i m e D o m i n e M a g . S e e g e r , R e c t o r s c h o 1 a e \V i t I. e n l> c r g e n s i s 
in e r i t. i 3 s i m e t t q u e d ! g n i s s í in e , o m n i n o a m o l e ! IiOi>jelosebl» , leg
nemesebb , legtudósabb Mesler Seeger ur , legérdemesebb legméltóbb igazgatója a1 witteru 
hgrgi oskolának , igen ia szere t lek : ) 
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esmeret  nélkül  jeles  ügyességgel  játszanak,  rendetlen  négyszegű  (felül 
keskenyebb,  alól  szélesebb)  huros  muzsika  szerszám;  mind  feneke,  mind 
fedele ,  mellyen  két  kerek  hanglyuk  van ,  egyiránt  lapos,  húrjai  igen 
vékony  drótocskák  ,  's  olly  formán  mint  a'  klavirnál,  srófocskákon  min
den  hang  számára  hét  drót  vonatik  fel,  kivévén  a'  bassnshangokat,  mel
lyek  egy,  legleljebb  két  erősebb  réz  drótból  állanak.  Két  sor  oszlnpo<^s
kákon  végig  nyújtott  vastag  drót  képezi  azon  nyerge t ,  mellyen  a'  hurok 
keresztiilvonatnak,  's  ez  olly  renddel  tö r tén ik ,  hogy  ha  p.  o.  az  első 
hur  a1  jobb  kéz  felől  való  nyergen  felül  ment  á l t a l ,  a'  bal  nyereg  alatt 
kell  elvonulnia,  a'  szomszéd  hur  pedig  a'  bal  nyereg  felett  futván,  a' 
jobb  nyereg  alatt  vonul  a'  siófokhoz.  Kzen  nyergek  által  a'  hurok  há
rom  osztályra  válnak,  mellyből  mindazáltal  rendesen  csak  a'  bal  felől 
való  két  nagyobb  osztály  használtatik,  mivel  jobbról  a'  srófok  mellett  eső 
s/.iik  osztály  a'  hurok  rövidsége  miatt  tiszta  hangot  nem  idhat.  Külö
nös  a z ,  hogy  ha  valamelly  hur  a'  középső  osztályban  megpendittetik, 
ugyan  azon  hur  balról  az  első  osztályban  tiszta  qnintát  a d ,  melly  által 
a'  hangok  száma  természetesen  szaporodik.  Öszveseu  a1  hurok  száma 
rendszerént  huszonnégyre  terjed.  Két  kis  vékony  meghajtott  és  pamut
tal  borított  végű  fácskával  szokás  verni.  Hangja  a1  cziteráéhoz  hason
lít  ,  de  mintegy  öt  ujnyi  magasságu  ürege  amazénál  tágasabb  lévén  ,  jó 
val  erősebb.  Hangköre  mintegy  három  octava.  Közönségesen  csak  asz
ta losok,  mivészi  esmeret  nélkül  készitik  ;  talán  ha  értelmes  klavircsiná
lók  mesteri  figyelmet  forditnának  reá ,  nagyobb  tökéletességre  lehetne  vin
n i ;  Czigányainkat  pedig ,  kik  az  egyenetlenül  álló  húrokon  csupa  termé
szeti  ügyességeknél  fogva  most  js  bámulható  gyorsasággal  játszanak, 
rendszeres  oktatás  mellett  helyesebb  's  kedveltetőbb  előadásra  emelni. 

C  z i H K  R.  tágasabb  értelemben  teszi  valamelly  dolognak  megesinerte
tő  je lé t ;  szorosabb  értelemben  pedig  a'  czimer  nem  egyéb ,  mint  nem
zetséget  ,  felekezetet,  vitézséget  vagy  más  érdemeket  megkülönböztető 
képirásbeli  jegy (signvm ttieroghip/iicvm)  (1.  HIKROGT.YPHICA),  melly 
valamelly  főbb  hatalomtól  v a g y a t t ó i ,  kinek  ahhoz  igaza  vagyon,  által 
rnháztatik  bizonyos  személyre,  egyesüle t re ,  társaságra ,  városra,  tar
tományra ,  törvényhatóságra,  o rszágra ,  'sat. .  Ha  a'  czimer  egy  sze
mélynek  adatik  s z e m é l y e s n e k ;  ha  több  ugyan  egy  nemzetségbeli 
személyeknek  's  azok  maradékainak,  n  e m z  e  t  s  é g i  vagy  f a m í l i á i , 
ha  papi  érdemekért,  e g y h á z i ,  ha  vitézi  érdemekért ,  n e m e s i ,  ha 
polgári  érdemekért ' ,  p o l g á r i ,  ha  ismét  valamelly  morális  testnek,  mint 
tartományoknak,  vármegyéknek,  városoknak,  törvényhatóságoknak,  bí
r áknak ,  'sat.  ugyan  ollyan  nevű  czimernek,  ha  országnak,  o r s z á g 
c/.imerének  mondatik.  —  A'  czimereknek  születése  korát  világosan  meg
határozni  nem  lehet ,  azoknak  eredete  elvesz  a'  lpgrégibb  mesés  száza
doknak  sllril  homályai  között,  's  ugy  látszik,  hogy  azokat  a'  zsidó  nem
zetségektől  kezdve,  majd  minden  vitéz  felekezetek  használták.  Ks  pe
dig  legelőször  czimer  gyanánt  használtattak  a'  győ/.edelemnek  's  vi
tétézségnek  természetes  j e l e i ,  mint  p.  o.  valamelly  meggyőzött  erős  vad 
állatnak  bőre,  vagy  valamelly  meggyőzött,  vagy  hódított  ellenségnek  fegy
vere  'sat.  Utóbb,  midőn  már  a'  képirásbeli  jegy  feltaláltatott ,  az  afféle 
győzedelmeknek  jelei  néha  a'  fegyverekre  's  más  egyebekre  is  felrajzol
tattak  vagy  felmetszettek,  's  ettől  az  időtől  fogva  látszanak  eredni  az 
igazi  értelemben  vett  czimerek  ,  mellyekkel  való  élés  a'  pallérozottabb 
századokban  a' köztársaságban  nagy  elsőségnek  *s megkülönböztetésnek  tar
t a to t t ,  illyen  czimeres  paisok  ,  sisakok  's  zászlók  által  különböztetvén 
's  esmertetvén  a'  többféle  vitézfelekezetek  's  nemzetségek,  valamint  szin
te  a'  talpig  vasba  öltözött  's  sokszor  ábrázatjokban  is  elfedett  régi  vi
tézek  egymástól  meg  magokat.  Különben  a'  valódi  czimerek  keletbe  jö
vetele  kezdetében  azokat  egyedül  a'fejedelmek  ,  vezérek  's  más.főhb
rangu  vitéz  emberek  viselték,  utóbb  azonban  a'  11  és  12  században  nz
zal  más  középi ondii  vitéz  's  érdemeket  szerzett  emberek  is,  és  pedig  elő
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szőr  csak  talajdon  személyekre,  utóbb  pedig  kö"  vetkező  maradékaikra 
nézve  is  megajándékoztattuk,  végtére  pedig  azok  pénzért  is  adattak, 
melly  az  országos  kincstárnak  nem  kevés  gyarapítására  szolgált.  Minő 
formáji  sz ínei ,  metszései,  'sut.  voltak  a'  czimereknek ?  azokról  1.  H K 
RALDICA.  A'  mi  hazánkat  illeti  ,  hogy  a'  szittya  felekezetek  szin
t e ,  mint  más  vitéz  nemzetek,  a'  czimereket  a'  legrégibb  időtűi  fogva 
kedvelték  legyen,  annak  több  nyomaira  akadhatni,  és  a'  többi  közt  bizo
nyítja  ezt  Kéza  Simon,  régi  hiteles  honi  írónk  i s ,  kinek  előadása  sze
r én t ,  már  a'  hunniis  (Kun)  szittya  felekezetek  az  egyfejii  sas  madarat 
ábrázoló  tűimért  kedvelték,  mellyet  ezen  hazában  való  megtelepedé
sekkor  még  a'  Magyarok  is  követtek,  de  a'  mellyet  a'  keresztény  val
lás  bevétele  után  mással  felcseréltek  's  azt  mai  napig  is  használják. 
Honunknak  ezen  mostani  czímere  egy  felül  egyenes ,  alul  pedig  fél 
gömb  formára  kihajtó  5s  középen  kétfelé  metszett,  vagy  választott  pais
ból  á l l ,  mellynek  jobbjában  négy  fejér  's  ugyan  annyi  veres  kötölék 
{fasciae)  ( 1 .  HERALDICA)  vagy  ;is  inkább  veres  mezőben  négy  fejér 
kötölék;  baljában  pedig  hármas  hegy  tetejébe  helyeztetett  korona  az 
abba  helyeztetett  kettős  kereszttel  egyetemben  látszatok.  E/.en  czimer 
azonban  nem  volt  mindjárt  elejétől  fogva  illyen  tökéletes  's  nem  is  fog
lalta  azon  emiitett  jegyeket  mindnyáját  magában.  Ugyan  is  legrégibb
nek  tartatik  azok  között  lenni  a'  négy  fejér  's  ugyan  anyi  veres  kötölék, 
ezt  láttatik  követni  a'  kettős  kereszt ,  ugyan  ezt  követte  a'  hármas  hegy, 
's  mindezek után  legkésőbben  jött  keletbe  a'  hármas  hegy  tetejébe  helyez
tetett  korona.  Ezen  jegyeknek  valamint  jelentéséről ,  ugy  születése  ko
ráról  is  több  's  különbféle  vélekedések  uralkodnak  mind  e'  mai  napig 
i s ;  némellyek  azt  t a r t j ák ,  hogy  a'  fejér  kötőlék  hazánk  négy  nagyobb 
folyóját  ábrázolja  's  nem  is  minden  ok  nélkül,  mivel  erről  némelly  későbbi 
maradványok  akképen  emlékeznek;  mások  ellenben  azt  hiszik,  hogy  azok 
az  akkoron  uralkodó  magyar  királyok  birtokában  lévő  tartományok  szá
mát  je lent ik;  ismét  mások  azt  nemzetségi  tulajdon  színeknek  lenni  állít
ják  ,  azt  adván  egyszersmind  áll í tásokhoz,  hogy  ezen  színek  az  Anjou 
háznak  voltak  legyen  tulajdon  czimeres  színei,  mellyeket  Köbeit  Károly, 
mint  ugyan  azon  házból  való,  magyar  királlyá  való  választása  után  ik
tatott  a'  haza  czimeres  jegyei  közé.  Ezen  utóbbi  állitásnak  azonban  egé
szep  hitelt  adni  csak  azért  sem  lehe t ,  mivel  azon  kötölékek  már  Imre 
kjrály  által  is  használtattak,  sőt  a'  mi  több,  ugy  látszik,  mintha  azon 
czimerjegy  már  a'  Thuróczi  által  kiadott  1.  Lajos  idejebeli  krónikában 
látható  Sz.  István  képén  és  pedig  annak  melyvasán  is  feltaláltatnék, 
mel lyet ,  ha  ,  a'  mint  némellyek  tar t ják ,  Róbert  Károly  hozott  vol
na  keletbe  Magyarországban,  bizonyosan  nem  bátorkodott  volna  azt  az 
I.  Lajos  idejében  élt  író  Sz.  István  inelyvasára  rajzoltatni.  Nem  is  hasz
nálhat  azon  állitásnak  erősítésére  I.  Lajosnak  13G9  kiadott  azon  okleve
l e ,  mellybe  a'  többi  közt  a'  négy  kütőlékes  czimerjegyek  is  királyi 
czimernek  neveztetnek,  mivel  azokat  mint  magyar  király  méltán  an
nak  is  nevezhette.  Továbbá  a'  kettős  keresztet  némellyek  Szent  Ist
ván  király,  mint  apostoli  király,  jegyinek  lenni  vélik,  jóllehet  ez  az  a
zoii  időkori  maradványokban  sehol  elő  nem  fordul,  mások  ismét  azt  II. 
András  király  tulajdonának  lenni  hiszik,  azt  ál l í tván,  hogy  azt  az  em
iitett  király  az  ugy  nevezett  hospitaláris  rend  iránt  viseltető  jó  indu
la tból ,  minthogy  a'  nevezett  rend  is  ugyan  azon  diszes  jeggyel  élt,  kez
dette  legyen  használni;  mások  ismét  azon  czimerjegynek  eredetét  a'  ke
resztes  háborútól  kölcsönözik,  a'  honnét  leghihetőbbnek  látszik  lenni, 
hogy  a1  kettős  kereszt  czimerjegy  hazánkban  II.  András  király  idejében 
jöt t  legelőször  keletbe.  Továbbá  a'  hármas  hegy  némellyek  szerént 
hazánk  három  nevezetesebb  hegyét  ábrázolja;  mások  pedig  azok  a
latt  az  ország  három  főbb  rendjeit  érteni  kívánják;  mások  ismét  azokat 
egyedül  a'  metszők  által  önkényesen  gyakorlott  czifrázatoknak  lenni  tart
ják  ;  és  ismét  mások  azt  ál l í t ják,  hogy  azok  alatt  a'  Kálvária  hegyeáb

I 
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rázoltatik;  akárhogy  legyen  azonban  a'  dolog,  annyi  igaz,  hogy  a1  hármas 
hegy  a'  régi  századokban  ritkábban  's  nem  is  a'  mostani  formában  fordul 
e l ő ,  a'  honnét  hihető,  hogy  azon  ez  i  merj  egynek  hármas  hegy  értelme 
csak  a'  későbbi  idők  szüleménye.  Továbbá  a'  hármas  hegy  felett  helyez
tetet t  koronát  némellyek  11.  András  király  a'  palaestinai  üretnekeken  's 
a'  királyt  méreggel  megétetni  kívánókon  vett  győzedelme  jelének  lenni 
állítják;  mások  ismét  azt  tar t ják,  hogy  a z a l a t t  a'  kettős  keresztnek  's 
a'  hármas  hegy  alatt  értett  tárgyaknak  a'  magyar  koronához  való  tarto
zandóságát  kell  érteni;  mások  ismét  azon  jegynek  keletét  a'  fels.  austriai 
ház  uralkodása  kezdetétói  származtatják,  melly  utóbbi  vélekedésben  szá
mos  mély  belátási!  tudósok  megegyeznek;  azt  mindazáltal  itt  meg  lehet 
jegyezni ,  hogy  a'  korona,  koszoruí'ormába,  a'  kettős  kereszten  fiigve, 
már  a'  régi  időben  is  használtatott.  Különben  hazánk  ezen  most  leirt 
czimeréhez  néha  a'  királyok  a'  magok  tulajdon  nemzetségi  czimerét  is 
kapcsolták  ,  valamint  Róbert  Károly  's  1.  Lajos  királyok  a'  franczia 
királyi  ház  liliomait,  I.  Mátyás  király  pedig  a'  hollót  'sat.  Mi  a'  ma
gyar  koronához  tartozó  tartományok  czimereit  i l l e t i ,  azok  szinte  időről 
időre  több  változást  szenvedtek,  mellynél  fogva  nem  is  egészen  világos, 
minő  czimerekkel  éltek  legyen  azok  minden  időben  ,  utóbb  azonban  e' 
következendő  czimeijegyek  által  különböztették  meg  magokat,  úgymint: 
Erdélyország  czimerén,  minekutána  az  a'  később  időkben  az  anyaország 
czimerét  használni  megszűnt,  hét  bástya  tornyai  ,  egy  szárnyát  kiter
jesztett  s a s ,  a'  nap  és  holdujság;  Dalmátországén  kék  mezőben  látszó 
három  megkoronázott  oroszlány  vagy  leopardfő;  Horvátországén  fe
j é r  és  veres  szinii  négyszegű  koczkák;  Tótországén  a'  régibb  időben 
csak  két  fejér  kötőlék.  későbben  ezzel  együtt  két  csillag  között  futó  nyuszi
nak  képe,  II.  Ulászló  idejétől  fogva  pedig  a1  pais  alsó  's  felső  szélén 
kék,  közepében  pedig  veresbársony  szinü  mezőben  két  fejér  folyót  ábrá
zoló  fejér  kötőlék,  ezenkívül  a'  felső  mezőben  Mars  csillaga,  a'  közép
sőben  pedig  egy  futó  nyuszi;  Galitia  czimerén  egy  közepén  keresz
tülmetszett  paisban  veres  mezőben  a'  pais  alsó  részében  három  korona, 
felső  részében  pedig  nyirfajd  vagy  csókamadár;  Lodomeria  czimerén 
kék  mezőben  lévő  két  veres  és  fejér  koczkáju  kettős  kötőlék;  Bosnyák
vagy  is  Kamaországén  aranyos  mezőbe  helyeztetett  veres  szinü  's  kardot 
tartó  emberkar;  Servia  czimerén  veres  mezőbe  helyeztetett,  órával  felfelé 
fordított  vaddisznófő,  mellynek  szájában  egy  nyíl  vagyon;  Kunországén 
egy  kék  mezőben  felágaskodott  veres  oroszlány,  mellynek  felette  egy 
csillag,  alatta  pedig  a'  holdnegyed  vagyon;  Bolgárországén  bársony
szinü  mezőben  egymás  alá  helyeztetett  három  futó  vadászkutya;  Mold
vaországén  némellyek  szerént  aranymezőbe  helyeztetett  fekete  ökör
fő  ;  Oláhországén  pedig  némellyek  szerént  fejér  mezőben  egy  koronázott 
hegyre  helyeztetett  's  szájában  keresztet  tartó  holló  láthatók.  — Egyéb
iránt  mikor  jöttek  keletbe  a'  czimerek  a1  nemesi  rendnél  hazánkban, 
szinte  bizonytalan.  A'  12  században  azonban  annak  már  némelly  nyo
maira  akadhatn i ,  Sigmond  király  alatt  pedig  az  azzal  való  élés  legna
gyobb  divatba  jö t t ,  melly  a'  királyi  kincstárnak  jövedelmét  nem  kevés
sé  szaporította.  A'  mi  a1  vármegyéket  illeti,  közönségesen  azt  tartják, 
hogy  Somogy  vármegye  volt  az  első,  melly  legelőször  II.  Ulászló alatt 
1409  tulajdon  czimert  nyer t ,  melly  szokást  az  1550ki  62ik  törvény  ez. 
szerént  követniek  kellett  más  vármegyéknek  is.  A'  királyi  városok  's 
más  törvényhatóságok  között  elsőnek  tartatik  az  erdélyi  Szászok  egye
teme,  kik  még II.  Andrástól  tulajdon  czimert  nyertek,  ezt  követték  a'  sze
pesi  Szászok;  a'  királyi  városok  között  pedig [Kassa  városa  nyert  mindenek 
előtt  I.  Lajostól  a 'czimerrel  való  élésre  szabadságot.  Mindezeknek  bővebb 
megesmerésére  1. „Heraldicae Heg. Hung. specimen" (yináob.  1766); ,,Gt
schichts, Geschleehtsund Wappenkalender" Qfrürni.^725);  1831  Tud. 
Gyűjt.  IV.  köt. ),Cerographia Hung."  (Tyrnav.  1434.)  '»at. Ferger János, 
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C  z  i  v  ,  egy  kékes  ezilstfejér  szinii,  erős  érczragyogásu  's  öszveol
vadt  törésű éter..  Specif.  nehézsége  — 7 .  5;  keménysége  és  hajthatósága 
csekély ,  de  még i s  sokkal  nagyobb,  m in t áz  óné.  A'  czin  pengő ,  vékony 
pléhekre (slaiiniot)  lapítható  's  a'  meghajtáskor  csikorog.  A'  tis/.ta  le
vegőben  való  olvadáskor  szürke  bőrrel  (czinrüh)  vonódik  be ,  az  igen 
magas  temperaturában  meggyúl  és  fejérsziirke  gőzökben  elrepül.  Két
féle  oxydiiinot  vagy  meszet  esmérnek,  egyik  szürke ,  másik  fejér,  mel
lveknek  rednetiójiira  a'  legmagasb  fejér  i/.zó  hévség  kívántatik.  A'  c/.in 
több  érczekkel  egyesül,  kivál*  vassal ,  rézzel  és  ónnal.  A'  c/.in  és  réz 
egyesülete,  ugy  látszik,  két  meghatározott  irány  szerént  történik  ,  mel
lyek  a'  közönséges  harang  és  ágyiiöntéseknél  előfordulnak.  —  A'  ter
mészetben  nem  igén  nagy  kiterjedésben  fordul  elő  a'  czin  's  csak  két 
öszvekötésben.  Egyike  ezeknek  a'  ritka  czinkövecs,  melly  c/.inből,  rézből 
és  kénkőből  áll.  Tulajdonképi  ezinéreznek  csak  a'  c z  i n k ö v e  t,  vagy a'  ter
mészetes  czinoxydumot  lehet  nézni,  melly  alacsony  négyszegű  prisinákban 
lapos  pyramisokkal,  rendszerént  kettős  kristályokban  .  de  darabokban  és 
hefecske.ndve's  gyengédrostu  massákban  is  fordul  elő,  mint  az  ugy  nevezeit 
faczin.  Szine  barna,  sárga,  szürke  fejér,  más  oldalról  fekete  is;  fénye  gyé
mántnemii,  törése  egyenetlen  és  kagylós,  keménysége  majd  ollyan  mint  a' 
kvarczé,  specif.  n e h é z s é g e — 7 .  Különösen  szép  találtatik  Banka  szigetén 
i s . — E z e n  éreznek  van  egy  monographiája  Hagentől: „Disseii. expatidem 
gtaniium'''  (Königsb.  1775).  Chemiai  tulajdonságiról  értekeznek:  Boyer  és 
Charlard „Recherehet vhimiques turPétain**  (Pária  1787). A.}'. IS. 

C S S I N N O R K R  egy  érc/ tes t ,  melly  a'  kéneső  és kénkő  chemiai  öszve
köttetéséból  áll  's  rendszerént eleven piros  szinii.  Ítészént  már  készen  talál
tatik  a ' természetben,  p. o.  az  idriai  kénesőbányában  Fr iau lban ' s  másutt, 
részént  mesterséggel  készíttetik.  Rendszerént  mint  festékkel,  ritka  esetek
ben  mint  gyógyszerrel  élnek  vele,  's  mivel  azonkívül  az  emberi  testre  ártal
mas  befolyása  van,  annak  technicus  használása  is  vigyázatot  kivan. A. fí. 1'. 

C  z  i  p  R  i ' s  K  * {riipressns sempervirens')^  egy  középszerű  nagyságú, 
mindég  zöld  fa,  lefiiggő  ágakkal  's  keskeny  árforma  levelekkel,  niel
lyek  pikkely  módjára  fekszenek  egymáson.  Több  nemei  vannak,  mel
lyeket  szép  tekintetekért  kertek  ékesitésére  használnak.  Napkeleten  's 
Amerikában  vadon  terem.  A'  sárgaveres  cziprusfa  igen  jó  illatú,  's  Iája, 
mint  mondják,  ellenáll  a'  férgeknek  's  rothadásnak  több  száz  esztendőkig. 
Ebből  készültek  Romában  vSz.  Péter  templomának  küszöbei  'a  X.  Kuge
nius  pápa  idejéig  és  igy  1ISO  esztendeig  t a r to t t ak ,  a'  mikor  azokat  réz
ből  készültekkel  cserélte  fel  a1  pápa.  Ebből  készültek  Thucydides  sze
lént azon  koporsók  is,  mellyekben  az  Athenebeliek  hőseiket  megégették  's 
nagy  részént  ebből  készíttettek  a 'múmiák  koporsóji  is  Egyiptomban.  E/.en 
fának  kellemetes  balzsam  és  fűszerszám  illatú  kipárolgása  van,  inellyet 
kivált  a'  tüdónyavalyáhan  szenvedőknek ajánlottak,  honnan  a'  régi  napkeleti 
orvosok  az  illyen  betegeket  Candia  szigetére  küldöttek,  hol  ezen  fa 
na ty  bőségben  van  ,  's  hol  a'  betegek  az  ennek  illatjával  betölt  levegő 
munkalatja  által  sokszor  meggyógyultak.  Amerikában  a1  czipiusfát  ár
boezfiknak,  csolnakoknak,  gerendáknak  's  házi  eszközöknek  használják; 
forgácsaiból  thét  főznek.  A'cziprusfák  közt  álló  vizet  az  elvesztett  étvágy 
helyrealitására  isszák,  's  az  olly  helyeket,  mint  mi  az  érczes  vizeket,  meg
látogatják.  A'  cziprusfa  diójit,  mellyek  keserűk  1s  öszvehuzók,  különösen 
váltó  hideglelés  ellen  használták.  A'  költők  a'  cziprusfát  csendes  gyász  bé
lyegével  ruházták  fel  's  a'  sírokat  sokszor  ennek  árnyékaiba  helyeztetik. 
Mindég  zöld  színét  az  örökkévalóság  képe  gyanánt  veszik. A. Ilalngh Yiíl. 

C Z I R Á K V  (família).  Ezen  régi  jeles  famíliának  törsöke  az  Osl 
nemzetség.  Régiségének  sok  nyomai  vannak  Soprony  vármegyében,  hol 
a'  família  ősi  bir toka,  Czirák  (falu,  most  84.  ház.  OfiO  l ak . ) ,  fekszik, 
mellynek  szomszédságában  IV.  Béla  király  C z i r á k y  D i e n  e s n e k , 
Veszkényi  Bertalan  fijának  ,  több  pusztákat  ajándékozott  ,  a1  ki  nj 
szerzeményén  kastélyt  "«  falut  állítván,  ennek  maga  nevéről  Dienesfalva 
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(most  49.  ház  595  lak.)  nevet  adott.  Ezenkívül  So|irony  vármegye 
ois/.á^tíjiile'si  követei  közt  emiittetik  (I.  Kovátsits „1 esligia comiti
ttrum") C z i T á  k  y  vagy,  mint  régenten  í ra tot t ,  Z y r á k y  Mi  h  á 1 y 
(Miohaé'l  de  Zrák).  Ugyan  ezen  megjében  M á t y á s  királyi  adószedői 
hivatalt  viselt  Maximilián  alatt.  Idősebb  M ó s e s  királyi  ügjek  igaz
gatója,  tanácsos  és  personalis  volt  Rudolf,  Mátyás  és  II.  Ferdinánd,  a'  ki 
bálóságra  emelte,  királyok  alatt.  Ennek  íija,  Á d á m , ' s  unokája,  iíjabb  Mó
ses  királyi  tábla  báróji  's  egyszersmind  Sopronj'  vármegyének  alispá
n ja i  voltak.  Gróíi  rangra  J  ó s e  f,  a'  ki  1742,  mint  a1  nemes  felkelő 
sereg  ezeredese,  Prágánál  elesett,  midőn  már  vezérré  neveztetett  volna 
ki  ,  emeltetett  VI.  Károlytól. 

C z r n í h  y  (Antal,  Cziráki  és  Dienesfalvai,  gróf),  Sopronjban  szii
leíett  Sept.  8.  1772.  Alsóbb  oskolájit  NagySzombatban,  a'  philoso
pliiát  a'  posoiiyi  academiában  ,  a'  törvénytudományt  pedig  a'  pesti  tini
rersitasban  végezte,  mint  első  jeles  és  olly  dicséretesen,  hogy  a'  tudo
mányok  buzgó  partfogót  's  a1  haza  nagy  férjhut  reménylhettek  belőle. 
Tudományok  iránt  való  szeretetének  's  nagy  elmebeli  tehetségeinek  első 
's  jeles  példáját  mint  törvényhallgató  a d t a ,  midőn  1791  tanulótársai
val  kezet  fogván  „Nevendék  magyar  t á r saság"  névvel  a'  magyar  nyelv 
és  literatura  előmozdítására  egyesületet  alkotott  ,  mellynek  tagjaitól 
mint  legérdemesebb  köz  akarattal  elölülővé  választatott.  1792  Ferenc/, 
király  inegkoronáztatásakor  arany  sarkantyús  vitézzé  tétetett .  Oskolai 
pályája  után  ,1793,  hogy  a'  köz  dolgok  teljes  esmeretére  juthasson,  Pest 
vármegyében  tiszteletbeli  aljegyzővé  le t t ,  a'  mit  hazánk  mágnásai  közt 
legelőször  a'  nemeslelkii  gróf  t e t t ,  a'  inagatökéletesitésre  követésre 
méltó  példával  menvén  elől.  Különös  szorgalommal  viselt  aljegyzői 
hivatalát  a'  magyar  kir.  helytartó  tanácsnál  concipistasággal  váltotta 
fel  1794;  ezt  1706  ugyan  ott  titoknoksággal  's  1800  tanácsossággal. 
Innen  az  érdemeit  megesmérő  királyi  kegyelem  által  Bécsbe  szólittatolt 
fel  1808  ,  a'  magyar  kir.  udvari  cancellariához  referendariusnak  ,  'g 
egyszersmind  Esztergám  vármegye  főispányi  hivatalának  helytartójává  ne
veztetett  ki.  Csak  3  észt.  dicsekedhetett  nagy  kormánj ozójával  Esz
tergám;  mert  1811.  Vas  vármegyének  kellett  engednie,  mint  hasonlón! 
főispányi  helytartót.  1817  a'  magjai  kir.  udvaii  kamara  alelőliiiői  hi
vatalával  's  belső  titkos  tanácsosi  ranggal  diszesittetett,  hol  (mint  elébb 
a'  politicai  tárgyakban)  mély  belátásának  's  egyenességének  uj  és  vilá
gos  tanubizonyságait  a d t a ,  mellyeket  Ó  Felsége  1823  Sz.  István  jeles 
rendjének  középkeresztjével,  1825  pedig  tárnoki  's  Fejér  vármegyei 
főispányi  méltósággal  jutalmazott  meg.  Fájlalva  engedte  vissza  szere
tett  fejét  a'  magyar  kamara  a'  politicai  testvérkormányszéknek,  nielly 
még  most  is  dicsekszik  a'  tisztelt  gróffal,  mint  tanácsosával,  kit  Fel
séges  Urunk  1827  ország  birói  fényes  hivatalra  emelt.  1830  olta  hazá
jáért  's  fejedelméért  dobogó  melyét  Sz.  István  rendjének  nagy  kereszt
je  diszesiti.  Hivatalos  pályáján  több  megkülönböztetésekkel  tisztelte
tett  meg,  u.  m.  szeretett  nádorispánj'unk  hitvesének,  Alexandra  Pau
lowna  orosz  császári  herczegasszonj nak ,  kinek  haláláig  kamarása  volt, 
elfogadására  az  oroszbirodalom  határszélére  küldetet t ;  1817  Marma
ros  ,  Ugocsa,  Bereg  ,  Zemplén  ,  Ung  's  Szatmár  vármegyék  bizto
sává  neveztetett  k i ,  hol  az  éhségtől  sanyargattatott  emberiség  nyomo
rult  sorsának  könnyítésén  fáradhatatlanul  munkálódván,  romolhatatlan 
emlékoszlopot  emelt  magának,  valamint  Erdélyben  i s ,  mint  udvari  biz
t o s ,  az  urbárium  kidolgozásával  mellj'  fontos  tárgyban  megbizonyított 
sikeres  fáradozásai  által  mind  köz  t isz te le t re ,  mind  a'  kir.  felség  tel
jes  megelégedésére  érdemessé  tet te  magát.  Két  hitvesétől,  Illésházj' 
Jitliana  's  Batthyány  Maria  grófnéktól,  két  életben  lévő  gyermeke  van, 
amattól  Antónia  leánj 'a,  ettől  János  íija.  Súlyos  foglalatosságai  közt 
örömmel  foglalatoskodott  a'  tudományokkal,  mellyeknek  gjarapodására, 
nevezetesen  a'  magyar  academiára,  mellynek  igazgató  tagjává  válasz



4 9 6  CZIRBES3S  CZiRKALOM 

t á t o t t ,  3000  (valamint  B'  Ludóvfcea  academiárá  4000)  fór.  ajándéko
zott.  Jeles  iiusiika'ji  ,  mellyeknek  főcharaktervonásaik  nagy  ész  és 
nemes  lé lek ,  Károly  Ambrus  cs.  kir.  főherczeg  's  országunk  primása 
halálának  's  több  hivatalbeli  beiktatásokriak  alkalmaival  .  részint  ma
g y a r ,  részént  romai  nyelven  tartott  beszédjein  kiviül,  ezek:  ,,Gyászoló 
beszéd  II.  Leopold  ha lá lá ra"  (1791}: ^Dissert. de ordinc equil. auraío
rum"  (Pest  1792),'„Ürrfo hist. jtiris civil. /iatigiií  (Pest  1792)  és „Disr/uisit. 
de inndo consequendi siimmtrm impérium in Hung.'1  ( ISI8) . Lassú. 

C z s R  i! K s z  (András  Jónás) ,  szepesváraljai  születés,  az  iglói  evang. 
gyülekezetben  istenige hirdető  a 'mú l t  évs/.áss  utolsó  négyedjében.  Hivata
los  foglalatosságtól  üres  óráj i tu 'honi  régiség,  történet,  péns;,  természet 
és  földesmeretnek  világositására  's  bővítésére  forditá,  's  odá  tartozó  min
dennemű  emlékeket  és  készületeket  gyüjtögete.  Kikészített  a'  kiadásra  kei 
ér tekezést : „Origines et nalales Saxonum Scepusii'í  és ,,Ve dignilate 
et jaribus Landgravii seu Comitis Saxonum de Scejius''  a'  mellyeken 
kivül  igért  még  a'  tudományos  világnak  egy  nagyobb  munkát  illy  czim 
a la t t : „Adparatus ad illustrartdam rem numariam Hungaro Transilva
nicam",  de  ezek  közül  egy  sem  látott  köz  világot.  Hova  lettek  gyűjte
ményével  egyiUt  kéziratjai,  nem  tudja  a'  közlő.  De  azért  nem  esmeret
len  Czirbesz  oktató  tolla  a*  tudományos  közönség  e iő t t :  mert  tagja  valá 
ő  azon  tudományos  társaságnak,  a'  melly  1771  állott  öszve  Trsztyánsz
ki  Dániel  udvari  ügyviselőnek  későbben  pedig  a'  magyar  kir.  kama
ra  tanácsnokjának  kormánya  alatt,  a'  honi  történtetföld  és  természetes
méret  gyarapí tására ,  's  a'  melly  illy  czimü  folyó  Írásba  raká  le  szorgal
ma  gyümölcseit : ,^Allergniidigst privilegirte Anzeigen aus siimmllich 
K. K. Erbliindern" [Wien  1771  —  76 .4 . )  E'  folyó  irás  I I ,  111,  és  IV 
évi  folyamatjában  nem  kevés  értekezései  fordulnak  elő  Czirbesznek.  A.' 
Windischtől  szerkeztetett ,,üngrisches Magazin'*  czimü  folyóáras  har
mad  évi  foIyamatjiSba is  ő  iktatta  be  a1  Kárpát  bérczeinek  egy  nevetlen 
szerzőtől  került  le í rását ,  a1  maga  jegyzéseivel. Fábri Fúl. 

C z i R B O t y A M i R l G Y {glandula pinealis seu cnnariam),  egy  göm
bölyded  ,  kemény  veresesbarna  snbstantiából  álló  's  az  agyvelő  szárán 
ülő  mirigy,  vagy i s  inkább  Gall  szerént  ganglion,  melly  két  száracskájá
val  a'  látdombokhoz  ragaszkodik.  Az  egész  mirigy  az  edényhúHya  ida 
ereszkedő  folytatványával  's  az  edényfonatokkal  van  beburkolja.  Az 
élet  első  éveiben  bizonyos  nyálkás  substantia  áll  elő  a'  cziibolyamirigy 
előtt;  melly  a'  hetedik  esztendőben  belőtről  kivülre  meg  kezd  keményed
ni  1s  az  ugy  nevezett  a g y v e l ö f ö v e n y t  képz i ,  melly  gömbölyded, 
többnyire  sárgás,  áltlátszó  szemecskékből  áll.  Chemiai  vizsgálat  szerént 
phosphorsavanyu mészből  's  kocsonyából  állnak  ezek,  és  igy  csontsubstan
tiához  hasonlítanak.  A1  czirbolyamirigy  nagyobb  az  asszonyoknál,  mint 
a'  férjhaknál,  honnan  az  Buidach  szerén!  a'  lélek  érzési  oldalával  szo
rosb  öszvefűggésben  láttatik  lenni,  Cartesius  ezt  tar tá  a'lélek  ülő  helyi
nek,  's  az  ujabb  időkben  hasonló  ideát  állítottak  fel  a1  nézelődő  physiolo
gia  követőji,  nevezetesen  Görres  és  Eschenmayer,  ki  a'  czirbolyamirigyet 
a'  microcosmus  középponti  napjának  's  az  egész  orgánisnius  csirájának 
nevezte.  Ezen  nézet  adott  arra  alkalmat,  hogy  sokan  ennek  abnormis 
állapotjában  keresték  a'  lélek  nyavalyájinak  okai t ,  a'  mit  azonban  najry
nevü  természetvizsgálók  tapasztalási  nem  igazolnak.  Burdach  azon  hy
pothesist  állítja  fel  Lancisi  u tán ,  hogy  a'  cziibolyamirigy  a1  kis  agy
velő  ismétlése  vagy  képviselője  a1  nagy  agyvelő  sphaerájában.  Mint  az 
agyvelő  egyéb  részeinek,  ugy  ennek  functióját  is mély  homály  fedi,  's  mind 
azon vélemények,  mellyek az  eddigleni  csalékony  tapasztalások  's  vizsgáló
dásokon  épülnek,  a'  hypothesisek  országába  tartoznak. A. fíalngb Fúl. 

C Z I R K A T , O M ,  (circíniís)  egyik  a '  legegyszerűbb  eszközök  kö/.zül, 
mellyel  akármi  kinyilásu  vagy  s'ugáru  kerek  vonást  lehet  rajzolni,  Ez  a' 
kezdő  geometriának  az  egyenes  liheázó  mellett  egyetlenegy  eszköze.  A' 
melly  mérési  kt'rdést  a1  lineá/.óval  és  czirkatommal  meg  nem  lehet  frjfe
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n i ,  az  nem  az  elementáris  geometriára  tartozik,  akarmelly világos  legyen 
is  megfejtése.  Sokféle  czirkalmak  vannak  a'  rajztokba [capsulu detiiteu
loria mathematica)  h aj  s  z  a  1  c z i  rk a  1  o  ni  ,  mellynek  egyik  szárát 
gráffal  lehet  igen  kicsinyekre  alkalmaztatni;  p e n n a  t a r t ó  ezirkaloin; 
sőt  a'  földmérési  abroszokat  hároinszegeletü  hálók  által  lemásoló,  há
r o m  á  g  u  czirkalom;  hasonlító  ezirkaloin (propnrtiqnalú circin.)  'sat.  JV.  i. 

€ z  i T K  R A  xí9«f«  görög  névtói  ered,  melly  a' Görögöknél,  Driéberg. 
helyesebb  meghatározása  szerént,  húros  muzsikaeszköz  volt,  a'  lanttól 
(Jyra)  mindazáltal  különbözött,  mert  markolatfával  készüjt;  legtöbb  tu
dósilások  után  5  hur  vonatott  reá.  Ugy  látszik  ,  ennek  neme  volt  a' 
pof/sey!  is.  A'  kitarát plectronnal  játszották  Vagy  inkább  verték.  Plut
archus  szerént  Aniphion  találta  fel.  Mások  napkeletről  származtatják, 
's  a'Zsidóknál  is  fellelik,  és  feltalálását  Juhainak  tulajdonítják.  Ot tazon
ban  a'  hárfával  gyakorta  öszvezavartatik.  Az  ujabb  's  részént  máig  is  szo
kásban  lévő  czitera  fából  készült  szerszám,  lapos  hangfedellel,  hang
lyukkal  ,  hosszú  nyakkal ,  markolatfával  és  lapos  fenékkel.  Közönsé
gesen  6  drót  húrja  v a n ,  ,'s  feligazitása  g  h  d  g  d  e.  —  A'  lengyel 
gui tane  feligazitása  C G  E  c  g  e.  —  A'  cziterából  lett  a1  mai  GUI
TARRK,  (I.  e.)  vagyok  chitarra. 

C Z I T R O M .  Sóknemii  haszonvételinél  fogva  a'  czitioinl'a  gyümölcse 
igen  fontos  tárgyává  lett  a'  kereskedésnek.  Mi  a'  déli  tartományokból 
kapjuk  azt,  hova  a'  czitromfa  hazájából,  Mediából,  plántáltatott.  Csuk 
maga  Sicilia  esztendőnként  30,000  ládával  küld  e l ,  mellyek  mindeniké
ben  440  darab  van.  Hogy  a'  hosszú  transport  alatt  meg  ne  rothadjon, 
teljes  megérése  előtt  szedik  le.  Innen  a'  hozzánk  jövő  czilromoknak  nin
csen  meg  tökéletes  édességek.  A'  czitromnak  mind  haját ,  mellyet  meg
szárasztanak,  mind  nedvét  hrt.7,nálják.  Mivel  ezen  nedvvel  bizonyos  sós
tartaléku  nyálka  van  vegyülve,  igen  könnyen  elromlik.  S c h  eé  1  e  azt  a1 

felfedezést  tette,  miként  lehet  a1  czitromsavanyat  a 'nyálkától  elválasztott 
kristály  formában  megtartani.  A1  tiszta  kristályozott  czitromnedv  tulaj
don  növevényi  savanyát  formál  's  az  orvosi  mivészségben,  gazdaságban 
'sat .  sok  hasznú.  Mint  gyógyszer  küló'nösen  rothadástellenző,  antiscor
biiticus^  vizeletüző,  kőfelolvászíó  erejével  jeleli  ki  magát,  's  nagy  hasz
na  van  a1  ragadó  nyavaljákban  is.  A'  drága  czitromolaj  a'  fris  hé
jakból  készül  's  a'  felületen  lévő  hólyagocskákban  találtatik. A. B. P. 

C z  v  í  r T I V C K D  (Dávid),  selmeczi  születés,  az  altdorfi  egyetem
ben  tizvén  a'  tudományokat,  midőn  ott  adósságba  verte  volna  magát  's 
é'  miatt  darab  ideig  letartóztattatnék,  kénytelen  érkezését  a'  magyaror
szági  tudományos  történetesmerethek  kidolgozására  fordította,  a'  melly
nek  apjává  lett  ő  eme1  munkája  ál tál : „S/iecimen Hungáriáé literalae, 
virorum emditimie elarorum., nutione Haiigarorum^ Dalmatárum^ Crna^ 
tarunt, Slavorum atque Transyhanorüm vitai, scripla ,.elogia el ccnsu
rits ordine alfmabetieo exhibens. Accedil bibliolheea seriptorum, qui<ex
stanl de rebu.i Hungaricis.lí {Francof. el Livsiae  1711  4.)  Kár,  hogy  ha
zajövetele  után  ,  midőn  Selmeczbányán  gondtól  ment  helyezetben  és  hi
vatal  nélkül  élne,  több  részben  hijányos  munkáját  Ígérete  szerént  nagyobb 
tökéletességre  nem  vitte, Fábri l'úl; 

D. 

l),  az  abc  negyedik  betűje.  Az  ujabb  muzsikában  a'  diatónicus  vágj*" 
eredeti  hanglajtorjában  második  lépeső.  Egy  —  elejébetétele  által  fél
hanggal  feljebb  emeltetik,  egy b  által  pedig  ugyan  annyival  lejebb  ejte
t i k ,  's  az  első  esetben dis,  másodikban des  nevet  k a p ,  melly  két  szár

32 
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mázat  azonban  az  ujak  rakása  nehézsége  miatt  különös  hangnemképen 
ritkán  használtatik.  (Vö  JltNin,  HANGNKM.)  A'  kis  «1,  vagy  d.  m.  (dextra 
mami)  a'  klavirjátéknál  a'  jobb  kezet  jelenti.  D  mint  romai  szám  500at 
t e s z ,  'B  azt  tartják,  a"  középidőben  a'  13  jegyből  formáltatott.  A'  ro
mai  felírásoknál  elő  és  mellékneveket  bélyegez,  p.  o.  Decius ,  Divus  's 
a ' t .  A'  felajánlásoknál  bárom  nagy  D  ezen  szókat :  D a t ,  Doná t ,  Di  
c a t ,  vagy:  Dat ,  Dicat,  Dedicat,  érteti.  Mint  törvénykezésbeli  rövidítés, 
L)  a'  romai  pandectákat  (Uigesta)  fejezi  ki.  Végre dd  e'  bellyett  hasz
n  iliatik:  deriit,  megfizetett. 

DA  C A P O  (da  Cap.  vagy  d.  C.)  e lölről ,  valamelly  muzsikai  darab 
végére  téve  azt  je lent i ,  hogy  elejét  bizonyos  szakasztékig  melly Finis 
szóval ,  vagy  Í ^ S  | |  jellel  mutat tátik  k i ,  változatlanul  ismételni  kell. 
ÍSzólitás  gyanánt  is  vétetik  az  éneklőhöz  vagy  hangászhoz,  hogy  a'  már 
egyszer  előadott  darabot  ismételje. 

D A C I A ,  hajdan  Ptolemaeus  szerént  a 1  mai  B á n á t ,  AlsóMagyaror
szágnak  egy  része ,  nyugot  felé  a'  Kárpá t ig ,  Erdély,  Moldva,  Oláhor
szág  vagy  HavasAlföld  és  Bess.irabia.  Némellvek  Bolgárországot  is  boz
y.á  számlálják,  valamint  Serviát  is  Bosnyákországgal,  vagy  hajdani  Felső
és  AlsóMoesiát.  Lakosai ,  a1  Dacusok  vagy  Davusok,  sokáig  ret tenete
sek  voltak  a'  Romaiak  előtt.  Midőn  Trajanus  a'  2  száz.  elején  Daciát 
elfoglalta,  Dacia  ripariára  vagy  ripensisre  ,  melbyet  a'  mai  Bánát  's  Ma
gyarországnak  egy  része ,  mivel  nyűg.  a'  Tisza  's,  kel.  a'  Duna  voltak 
h a t á r a i ,  továbbá  Dacia  mediterratieára,  melly  Erdély  volt  (igy  nevez
l e t e t t ,  mivel  a'  más  két  Dacia  közt  feküdt ) ,  végre  Dacia  transalpina
l a ,  melly  HavasAlföldet,  Moldvát  és  Bessarábiát,  vagy  a'  Kárpáton  tul 
(Erdélytől  véve)  fekvő  Daciát  foglalta  magában,  osztotta  azt.  Mindeniket 
tulajdon  tiszttartója  (praefectus)  által  igazg  *uatta,  gyarmatokat  telepitett 
meg  bennek,  mellyekeí  a'  romai  birodalom  más  tartományiból  küldött 
o d a ,  hogy  a 'városok  megteljenek  lakosokkal,  's  a'  földmivelés  előmoz
dittassék.  Midőn  Nagy  Constantin  a'  romai  birodalmat  újra  elosztotta, 
Dacia  az  illyriai  tis/.ttartóság  megyéjévé  l e t t ' s  5  provinciára  vagy  kerü
letre  osztatott.  A'  romai  császárság  elejiyészésekor  a'  Gothusok  ,  Hun
íiusok,  Gepidák  és  Avarok  által  foglaltatott  el.  Ez  idő  olta  Dáciáink, 
melly  név  egészen  megszűnt,  további  sorsa  azon  tartományok  hisloriájá
lioz  tar tozik,  niellyekből  á l lo t t ,  '»  mellyek  ezentúl  különös  statusokat 
j'ormálnak. L—v. 

D A C I E R ,  1)  A n d r i S ,  szül.  Apr.  0.  1651  Castresban  Langvedor'ian 
protestáns  szüléktől  's  Saumurban  tanult  a'  hires  Tannegay  le  Fevre  alatt, 
kinek  leánya,  Anna ,  buzgalom  és  Ízlettel  gyakorlá  a'  régi  nyelveket. 
Tanitója  elhunytával ,  1072,  Parisba  ment.  Herczeg  Montansier,  es
mérvén  D.  tudományát ,  Pompejus  Festusnak  a'  dauphin  hasznára {in 
MUHI Delphiní)  leendő  magyarázását  bízta  reá.  Hasonló  >  a;i/.at  a'  ttílo
mányok  iránt  köté  meg  D.  's  Anna  közt  a'  házasságot,  's  2  év  mulva 
mind  ketten  cathnl.  vallással  cserélték  fel  a'  protestánst.  A'  király  te
temes  évpénzt  rendele  számokra.  1095  a'  felírások  acadeniiájnnak*'a 
franczia  academiának  tagja  lett  D.  Az  utóbbi  későbben  állandó  titoknok
jáuí  választá.  Ó  lett  a1  louvrei  cabinet  őre  is.  Mh.  1722.  D.  görög  és 
íatán  írókat  sok  középszerű  fordításokban  ada  ki.  Pompejus  Fes tusa ,  »z 
^,Oevres (TFforace en Latin et en l'ranqoit", „Xoveau.x éclaircissemens *ur 
les oevres d'floruce"  '»  a' „Xonvellc traduction d,Horace'n  (crit.  észre
vételekkel) ki vili  esnrertetnek:  Valerius  Flaccusa,  M.ir.c  Antonius,  Epictet, 
Aristoteles  poeticája  (crit.  észrev.)  ,  Plutarch  életrajzai,  Sophocles  ()e
•dipusa és Electrája, Hipprocrates munkáji 's Platón több dialógusai for
dítás k. — 2) A n n a (la l 'evre), neje, szül. 1051 Saumurban. Meghalván 
a ty j a , ""a' ki oktatta 's képzetté vala talentumát, Parisba vette magái, 
hol Callimacluis kiadása (I67ö) hírre juttatá tudóssá g á t , 's herczeg 
Montansier több régi Írók kUdásával bizta meg a1 dauphin számára. 
Legelébb Fli 'rusl dolgozta ki. Férjhez mente után is folytatá tudós mun
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kájit.  Horoerus\általa  készült  fordítása  gerjesztc  legtöbb  figyelmet  's  okul 
szolgála  a'  la  Motte  *s  közötte  kilobbant  harezra,  mellybúl  kittinek,  hogy 
niad. I).  ínég  kevesebbet  érte  a'  logicához,  mint  la  Motte  a'  görög 
nyelvhez. .,Considernlinm sur les eausei de la corruplinn du gcút". 
jiában  alapos  conimenlatóri  éles  elmével  védle  Hornér t ;  la  Motte  válasza 
elmés  vala  és  s/.elid  ;  azért  mondák:  la  Motte  mint  széplelkli  asszony, 
inad.  D.  mint  tudós  férjfi  irt.  La  JVlotte  Krisztina  királynéhoz  killdé.  Jbz. 
indította  vallása  megváltoztatására.  Szintolly  kissé  kimélte „fíomtre de
/e«rf«"jében  páter  Hardoint ,  ki  ezen  költőre  gnnyló  dicsbeszédet  h a ; 
mondják,  hogy  Homer  megvtítőjit  több  sértésekkel  i l le t te ,  mint  maga 
ezen  költő  minden  hőseivel  elmondatott.  Említjük  továbbá  Terentius  for
d í tásá t ,  .  "mellyre  már  alkalmasabb  a'  franczia  nye lv ,  P l au tm  három  da
rabjáét  hol  előszavában, a'  drámai  poésis  eredete,  kifejlése  's  változá
sairól  belátássál  ir. „Traductian du l'laulus et det Kueéi d* Arislo
p/i(uieii}íi,  mint  a'  Görögök  első  comicusának  fordítása,  hijányait  mél
tány  elnézni. ,.Tradut:lion  d' Anacreon et de Sappho"'yÁt,  mellyel  az 
utóbbinak  védelme  van  ös/.vekapcsolva,  korában  szerencse  követte.  A' 
Bibliához  is  irt  észrevételeket ,  de  nem  adta  ki.  Kilét  egészen  a'  tudo
mányoknak  's  házi  hatáskörének  szentelte.  Elhunyt  1720.  Chaiactere 
t i s z t e l e t r e m é l t ó ,  talentumai  fényesek  vol tak ,  'a  erényeit  szintúgy  ba
rnulták  mint  í rásai t .  Tagjok, volt  több  academiákuak. 

1>A CT V M O G R A PIPI CA, 1. L l T H O O F . T P T I C A . 
D A  C I T L  I O T H K C A ,  görög  s z ó ,  metszett  l^ivek  gyűjteménye.  A ' 

kőmetsző  mivészség  sehol  sem  emelkedett  nagyobb  tökély  i e,  mint  Gö
rögországban  ,  hol  nem  csak  gyűrűkben  hordoztak  metszett  köveket 
(azér t  a '  íajerÍAws,  gyűr i i ,  szótól  a '  neveze t ) ,  hanem  drága  edénjek 
ékes i tésére ,  sőt  pecsétlésre  is  forditák  azokat.  Majdnem  hihetetlen, 
mennyi  maradt  fen  belőlök  időkorunkig  '*  még  is  milly  kevés  ez  a'  haj
dani  gazdagsághoz  képest ,  mikor  p.  o.  Cyrenében  még  egy  takarékos 
polgárnak  is  10  minát  (pénzünkb.  360  peng.  for.)  érő  pecsétgyül üji  vol
takr.  (Aelían.  Xl l .  c.  30).  Ezen  mivészségben  Görögországtól  igen  messze 
marad  Koma;  de  gazdagabb  rijai  voltak  az  elsők,  kik  illy  kőgyüjte
ményt  szereztek.  Sylla  mostoha  f i  j a ,  M.  Aemil.  Scaurus ,  kezdette 
(„Pli'jt. Hisl. y<it."  37 ,5 ) ;  Mithridates  gyűjteményét  P.ompejus  hozta 
Komába ,  's  a '  Capitoliumba  he lyez te t t e ;  sokkal  gazdagabbat  állított 
Caesar  Venus  Genitrix  templomában  és  M.  Marcellus  Aűgustus  unokája, 
Apolló  Palatínuséban.  Az  ujabb  időben  Olaszország  berezegi  házai  ve
tekedve  Łyüjték^vezen  műkincseket.  A'  Gonzaga  ház  állított  első  da
c ty l iö theoát ,  követte  az  estei  és  farnesei  nemzetség  's  Florenczben  a' 
Medici  ház  dicső  sarjadéka,  Lörincz,  köveit  még  most  is  megesmérhetni, 
mert  szokása  volt  azokat Lor.  vagy I.or de HU.  ,  vagy  csak Hí  betűvel 
inegbélyegeztetni.  Gyűjteménye  elszóratott ;  de  a'  Mediciek  más  ujat. 
szereztek  ,  alapját  a'  mostani  florenczinek,  a'  legszembetűnőbbnek, 
inert  közel  4C00  darabból  áll.  Komában  11.  Július  és  X.  Leo  alatt  tá
madtak,  csekély  gyűjtemények.  Piccolomini  Maria ,  romai  piaelatus, 
bírta  a'  legjobbikát  és  Odescalchi  l.ucio  örökségül  Cliriszlináét,  a'  svéd 
királynéét,  kapta.  Későbben  Komának  illy  gyűjteményei  voltak  a'  va
ticanumi  könyvtárban,  a'  Barherini  és  Strozzi  palotákban  's  még  most 
is  jeles  a'  herrzeg'Pionibinoé  és  Cardinal  Borgiáé  Velletriben  ,  melly  fő
kép  egyiptomi  köveiről  és  scarabaeusairól  nevezetes.  Nápoly  sze'p  met
szett  köveket  bir  a'  porticii  és  capodimontei  cubinetokban.  Cataneában 
hercz.  Piscari  nagy  gyűjteményt  szerzett  Siciliáhan  mind  egyenként  ta
lált  kövekből.  í'rancziaorsziíg  a'  legelsőt  1.  Ferencz  alatt  l á t t a ;  de  ez 
a1  polgári  háborúkban  szétszóralolr.  A'  mostani  igen  nevezetes t ,  a' 
kir.  könyvtár  régiség  teremében,  Louvois  kezdé  XIV.  Lajos  alatt .  Jó 
gyűjtemény  volt  az  orleansi  herczégé ,  melly  a'  Pfalzból  szált  reá  örök
ségül,  's  némelly  magányosokéi.  Angolországban  hercz.  Besboroiigh, 
Devonshire,  Carlisle,  Bedfart  és  Marlborough  gyűjteményei  leghiresbek,* 
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^Németországban  is  vannak  illy  gyűjtemények.  A'  sanssouciiban  többek 
egyesittettek,  köztök  a'  Stosche  Winkelmann  leírása  által  elhiresedett. 
Becs  egy  különös  drága  kóteremmel  jeleskedik  ;  a'  dresdai  kőgyiijte
mény  nem  csekély;  néhány  jó  metszet t  kő  van  a1  lipcsei  tárnics  könyv
tárában  is.  A'  kasseli  gyűjtemény  nagy^  de'  csekély  é r t ékű ;  a'  mün
cheni  szép  darabokat  bir.  Hollandiában  a'  királyé  nevezetes.  A'  ko
penhageni  kir.  palotában  láthatni  metszett  kövekkel  ékesített  néhány 
edényt ,  és  Péterváiat t  a'  hires  kőmetsző  Nat ter  alapította  császárin 
kivül  gróf  Poniatovskié  egyike  a1  leggazdagabbaknak.  —  A1  szebbek 
elmésbek  és  jelesbek  többszörözésére  segédül  szolgálnak  a'  rézmetsze
tek  és  öntvények.  Igy  nem  csak  egyes ,  hanem  mindannyan  az  egyféle 
kövek  vagy  egyes  gyűjtemények  minden  kincsei  is  közre  bocsiitiattak 
rézmetszetekben.  Egynemű  képek  öszveállitva  kijöttek  :  Belloritól  a' 
philosophusokéi  ,  C'hifflettól  az  Abraxasok  (1.  G N O S I S ) ,  Goritól  a'  csil
lagos  kövek;  Ficoronitól  a'  felirásosak;  Stoschtól  a1  mivészek  neveivel 
jegyzet tek.  Egész  gyűjteményeket  lefestve  közöltek:  Gori  a7 ,,WIuseum 
Jlorenltnum''bdn.  Wicar  és  Mongez  a'  floreiiczi  galériában.  Mariette  a' 
hajdani  francziaországit ,  Leblond  és  Lachanx  az  orleansi  herczegét, 
Eokhel  a'  bécsit  irta  le.  Ide  tartoznak  még  a' „Museum d' Odetral
ekiei\  Gravelle,  Stosch,  Bossi  és  hercz.  Marlborough  cahinetjaik.  Bár 
milly  szépek  is  többnyire  ezen  festések;  mindazáltal  elébbvalók  a/,  önt
vények.  Ezek  gyűjteményét  is  dactyliothecának  nevezik,  illyen  p.  o. 
Lippertnek  3000  darabból  álló  dactyliothecaja.  Kzek  fontos  segédül 
szóigálnak  a'  régiség  ezen  ágának  tanulásában. fí. L. 

D *  CT v i,  o  i.o G  I A  vagy  d a c ty I  o  n  o  m i  a,  az  ujakon  számlálás 
mestersége;  tágasb  értelemben  ujbeszéd  ,,  azon  mesterség,  nielly  szeréut 
gondolatinkat  ujaink  segítségével  fejezzük  ki . 

D A C T Y Í .  u s ,  1 .  R H V T H M U S . 
D A ED  A r. u s ,  D a e d a l u s o k .  A'  minden  tagokból  álló  figurák  vagy 

szobrok,  mellyek  ugy  alkot ta tnak,  mintha  lépnének,  daedalusi  figurák
n a k ,  daedalusokn >k  neves/.tetnek.  Honnét  kapták  ezen  nevezetet ,  arról 
nem  egyféle  a'  vélemény.  Winkelmann  Palaephatus  és  Diodorus  után  azt 
mondja:  „Daedalus  kezdette  a'  Hermesek  alsó  részét  lábszárak  módjára 
egymástól  egészen  elválasztani,  's  az  első  szobrok  róla  daedalusoknak 
hivat tak ."  'S  a'  közönséges  vélemény  is  az,  hogy  Daedalus  alkotta  leg
először  a'  szobrokon  a1  lábszárakat  lépve  's  egymástól  elválva  ('s  innét 
származott  azon  mese ,  hogy  szobrai  mozogtak) ,  midőn  minden  elébbi 
képfaragók  szobraikat  lefüggö,  oldaloktól  's  egymástól  élnem  választott 
karokkal  's  lábakkal  a lkot ták ,  millyenek  az  Egyiptomiak  múmia  formájú 
szobrai  voltak.  —  Pausanias  szerént  ellenben  Daedalus  kapta  nevét  azon 
szobroktól,  mellyeknek  neve  ezen  esetre,  azon  szótol  jőne taiiaMav,  az 
az,  mesterséggel  kidolgozni.  Pausanias  mondása  nem  keveset  nyer  Böt
tiger  azon  elmés  gyanitása  á l t a l ,  hogj*  Daedalus  nem  egy  külön  név 
vo l t ,  hanem  közös  neve  minden  épi tőés  faragó  mestereknek  a'  görög 
előidőben  's  áltáljában  tehát  mivészt  jelent  (L. .,1'nrlesungen úber die 
Archaeologie"  Dresda  1806.)  Minden  mesterség  kezdetben  csak  a''  faini
liakörben  terjed  's  a1  tanítványok  is  fiaknak  hivatnak.  Így  etmeretes  a' 
régieknél  Daedalnsnak  mivész  famíliája:  T a o s ,  Perdix ,  Dipoenos,  Scil
lis  's  m.  — A' közönséges  vélemény  szelént  továbbá D.  három  emberkorral 
elébb  élt  a'  trójai  háborúnál,  's  megkülönböztetett  talentumu  épitő,  kép
faragó  1s  kőmetsző  volt  's  több  ezei.nek  szükséges  eszközök  feltalálója. 
Mint  képfaragó  fából  dolgozott  (a1  kőfaragást  akkor  még  nem  esmérték) 
"s  első  adott  szobrainak  nyilt  szemeket.  Ezt  Athénéban  t e t t e ,  melly 
város t ,  mivel  egy  t a n i t v á ^ ' á t  féltékenységből  megöl te ,  el  kellett  Ivagj
nia.  Krétában  készítette  a'  hires  labyr in thot ,  egy  grupp  táncznsokat  's 
tánczosnékat  fejér  kőből  Ariadnénak,  's  az  elhiresedett  fa  tehenet  is  Pa
siphaenak.  Fijával,  Icarussal,  bezára tván ,  az  elszökés  eszközeiről  gon
dolkozott.  A'  vászon,  Ovidius  szerént  viasszal  megerősített  szárnyak, 
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mellyek  az  igen  magasra  törekedő  Icarusra  halált  hoztak ,  a'  honnét 
az  icarusi  tenger  neve  eredett,  esmeretesek.  Daedalus  szerencsésen  elju
tott  Siciliáha  ,  mellynek  déli  partján  egy  hely  róla  Daedaliumnak  is 
neveztetett.  Boeotiában,  különösen  pedig  Plataeaban  egy  esmeretes  kép
innep  (Daedala)  is  tartatott .  —  Nem  kell  ezen  Daedalussal  egy  későb
bi  hasonló  nevii  képfaragót  Sicyonból  felcserélni. K. L. 

I)  A  i<:  M o  \  .  d a e m o n i c ii s ,  d a e m o n o l o g i a ,  Sok  hasznos  és 
ká ros ,  sok  bölcseség  és  balgatagság,  sok  vallásosság  és  babona  kap
csolta  magát  a ' lelkek  híveséhez.  Czélirányos  lesz  azért  itt  rövid  rajzokban 
történetét  előadni.  lízen  név  daemonok (Jicttftmx., Secifítng,  genii),  mellyel 
olly  lelkek  neveztetnek,  kik  az  emberek  Mirsáia  befolyással  bírnak, 
mivel  görög  eredetű,  először  is  Görögországba  vezet  bennünket,  's  nem 
á r t  onnét  kiindulnunk.  Már  Homerusnál  találunk  daemonokat;  de  nála 
csak  az  istenek  neveztetnek  i g y ;  az  istenek  magok  is  ezen  névvel  szó
lítják  meg  egymást  ' s .  a'  daemoni  annyira  egyértelmű  az  istenivel, 
hogy  a'  daemon  szónak  a'  daemontól ,  nielly  nagy  bejátásut ,  bölcset, 
mindentudót  tesz,  származtatása  megerősíttetik.  Mennyire  máskép •?»• 
gyón a' dolog Hesiodusnál, a' ki azt mondja: 

„Három myriadák környékzik földkereklinket, 
Zevsnek örök 7s szent szolgáji 's őri az emberi nemnek 
Egyszersmind az igazra 's az undok bűnre vigyázók, 
Ködbe borulva körüljárván a' földi keréken." 

Hogy ezen halhatatlanok alatt daemonok értetnek, Plutarchusból világos, 
ki azt mondja, Hesiodus nyilván négyrendü okos lényeket vett fel: 
is teneket , igen sok daemonokat, herosokat 's embereket. Hesiodus 
maga azt niondja az időszakokról szólván [Op. et dies 121—126) az 
aranykor enibereiról holtok u tán : 

^A1 felső földnek jó, mennyei daemoni lesznek, 
A' bajt elmellözők , őri az emberi nemnek 
Egyszersmind az igazra 's az undok bűnre vigyázók, 
Ködbe borulva körüljárván a' földi keréken. 
Jónak adóji: miből áll fénylő isteni tisztjek.41 

Itt már egy egészen kidolgozott daemontudománynak kétségtelen' jelei 
mutatkoznak. De a' szoros r. ndekre elosztás csak későbben találtatik 
fel , minekutána a' néphiedelem a' bölcselkedők oskolájin keresztülment. 
Aiistoteles a' halhatatlanokat istenekre és daemonokra, a' halandókat 
herosokra 's közönséges emberekre osztja fel. A' görög bölcseségtudo
mányban ezen daemonok már korán nagy helyet foglaltak el. Thales és 
Pythugoras, Socrates és Xenophon, límpodooles 5s a' Stoicusok sokat köl
töttek rólok, mindenik a' maga módjára, de mindnyájokat felülhaladj* 
reptében a1 költői P la tó , , ,A 'vendégség" ozimü könyvében igy nyilatkoz
tatja ki magát Diotima a' daemonokról : ,,Minden daemoni az isten és a' 
halandók között á l l , 's foglalatossága kijelenteni az is teneknek, a' mi 
az emberektől, 's az embereknek, a' mi az istenektől jó, azoknak imád
ságit és áldozatit , 's emezeknek parancsolatit. Az isten és emberiség 
között tehát a' daemoni a' kapocs , hogy az egész öszveköttetésben 
legyen. Ezen daemoni által történik minden jövendölés 's a' papoknak 
minden mestersége az á ldozatokra , szentelésre, idézésekre, jóslásokra 
's megigézésekre nézve. Mert az Isten nem társalkodik az emberek
ke l , hanem minden közösülés a' daemonok által történik ébren és álom
ban. Illy daemonok sokan és sokfélék vannak." Más helyeken azt mond
ja rolók, hogy levegőbe vannak öltözködve, hogy az ég 's a1 csillagok 
felett lebegnek 's a'földön mulatnak; a' jövendőt, mellynek titkai előttük 
tárva vannak, tetszések szerént elintézik j minden halandó éiete ke i 
detével egy különös daemont k a p , ki azt holtig kiséri 's lelkét a1 tisz
tulás és büntetés helyére elvezeti. Altaljában alattok a' nép az isten
séget képzelte, a' mennyire az az emberek sorsát kormányozza, 's beha
tásaik szerént jó és rossz lelkekre o k t a t t a k fel (agathodaemon éi ea
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codaemon).  A'  Romaiak  a'  gfirög  daemonologia*  kevesebb  költői  sajátsá
gok  szerént  's  etruscial  képzetekkel  keverve  bővebben'  kifejtettek. 
Nálok  a'  geuius  az  egyes  külön  életnek  lelkét  jelentet te.  Mind  ezek
ből  könnyen  kitetszik  azon  eredeti  i d e a ,  hogy  a ' ho l  a'  természetben 
vagy  a ' szabadságban  valamelly  megmagyarázhatatlan  erő  munkálkodik, 
ott  valami  daemnni  vagyon,  's  ezen  idea  a'  philosophia  á l t á l ,  melly 
a'  néphiteit  megtisztítani  's  vele  az  észt  öszvebc'kéltetni  igyekezett, 
bővebben  .  kifejtetett.  Hogy  az  istenség  ideája  egész  tisztaságában  fel
a l l i t t a thassék ,  a'  mythologia  állításainak  lassanként  hátra • kellett nvn
rnódniok, 's ez a* daemonok segítségével legészrevehetetleiiebbiil meg
eshetett. Noha azonban ezt görög bölcsek cselekedték Görögországra 
nézve , nem kell h inn i , hogy ezen ideák , mint a', daemnn szó.,.'görög 
eredetűek; söt inkább h ihe tő , hogy az egész , dáenionokról szó ló , tu
domány Görögországba csak általplántáltatott. Igazi eredetét á ' k ' e l r t 
vallásában kell keresn i , hol mindenütt feltaláltatik. Az Indusok a' leg^ 
felső lényen, Páran Roaman, kiviil 33,000 isten V kinionillialatlan szániu 
istenszolgákat hisznek. Azon istenek között a1 legfelső helyet bírja 
B r a m a , Wisnu és Rnddren egy háromsága, melly örök változásban 
t e r e m t , megtart és elront. Ha a* rontó imádóji meghalnak, szolgájit 
e lküldi , hogy azokat, hozzá v igyék , boldogságával élni. A*: daemonok 
i t t a' Dweták. Sokkal rendesebben ki vagyon fejtve ezen tudomány 
Zoroaster val lásában, vagy a' chaldaea persiai magiában , melly két
ségkívül főkutfpjének is tar ta that ik a' daemonologiának. A' rossz erede
te kifejtésére Zoroaster a' jó mellett egy rossz elvet is vett fel, mint 
minden iónak és rossznak kntfójit, 's ezen ideát igy képzetté ki : vagyon 
világosság és setétség országa, abban Ormuzd ura lkodik , minden jónak 
teremtője és terjesztője; ebben Ahr iman, minden rossznak, a' lelkinek 
mint testinek, kútfeje. Ormuzd thrnnnsa körül állanak a' hét Amsaspán
dok (arkangyalok) , a' világosság k i r á l y i , kik között ó maga az első. 
Alattok vannak az Izedek, geninsi mindennek , a1 mi j ó , bár minemű le
gven a z ; ezek alat t vannak a' Peruerek. Hasonlóképen vagyon elintézve 
Ahriman alatt a' setétség országa. Thronnsa a' hét legfőbb raugif Oiw • 
tői körülvétetik, mint a' rossznak k i rá ly i tó l , 'kik a lat t számtalan ki
sebb Diwek állanak. Ormuzd és Ahriman országa . ' .akadatlan háborúban 
varinak egymással , , de valaha Ahriman meggyőzetik V a' setétség orszá
ga egészen megszűnik. Minden okos és oktalan, eleven 1 s .nem eleven 
lények ezen országok egyikéhez t a r toz tak : a' t iszta emberek, állatolt 's 
nővevények az Ormiizdéhoz; a1 t isztátalanok (mérgesek , ártalmasok) 
az Ahrimanéhoz. így a' daemonologia a' persa vallásban olly kitérje, 
désil és rendes öszveköttetésü l e t t , mint másutt elő nem jo .  í  ^Az 
Egyiptomiaknál is ugyan holdat , vizet , földet 's levegőt daemonok
kal e l te lve , elmeket és t e s teke t , köveket, érczeket és növevényeket be
folyásokba 's az emberi le lkeket hatalmokba adva , és így egy messze
terjedő daemoni országot t a lá lunk , de nincs meg benne a1 zornasteri 
szerkeztetésnek azon szembetűnő dualismnsa fnoha Osirishan és T v 
pbonhan feltetszik") és paralMismusn. Ha az egyiptomi 's rhaldae;i
persiai daemonologia egy kútfőből nem eredett i s . későbben csak ugyan 
egy közös pontban érintésbe jöttek 's közösen egy ujat alkottak. Mert 
noha a' daemontudomány Görögországba felső Asián keresztül jöt t be 
különbfé'e utakon, még is Egyiptom volt főkutfeje a' Görögök magasabb 
daemonologiájánnk„ kik között az az Orphicusok és a1 mysteriumok 
által el teriesztetett 's a' bölcselkedők által egész Krisztus születéséig 
b'lvehben kifejtegettetett. Mig az azonban illy nton a1 Görögökhöz ju
t o t t , a' Zsidók azt két más különböző utón kapták meg. Rahyloni 
fogságok idejében egyenesen a1 chaldaea  persiai mágia kútfejéből me
r í te t ték , 's ha elohimokat 's angyalokat már elébb esmértek volna is 
(megjegyzésre m é l t ó , hogy ezen utolsók a' chaldaeai Ábrahám törté
netében jőnek először e lő , 's hogy a' korábbi prophetáknál rolók szó 
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nincs  ,  Dánielnél  ellenben  Igen  gyakran) ,  még  ts  a*  rolók  tzóló  tanít,is 
csak  a'  babyloni  fogság  alatt  's  után  hozatott  tökéletre.  Ugyan  azon 
riualisimis,  mellyet  Zoroaster  pzerkeztetéséhen  észre  veszünk,  mal
most  itt  is  előjő:  vannak  jó  és  rossz  daemonok,  mellyek  rendekre 
osztatnak  's  külön  neveket  kapnak.  Hét  jó  daemon  teszi  Jehovah  ta
nácsát  's  mindég  tbronusa  előtt  áll  (Tob.  1 2 ,  15).  Más  részről  ezen 
nemzet  a'  Seleucidák  's  Ptoloniaeusok  alatt  Egyiptommal  is  és  a'  Gö
rögökkel  ,  kivált  Alexandriában,  eleven  és  tartós  közösülésbe  j ö t t ,  's  a' 
persa  magiából  felvett  képzeletekhez,  egyiptomigörögök  járul tak,  mellyek
nek  öszvefolyása  az  uj  testamentumban  különösen  kitetszik.  Lehetetlen 
volt  a'  görög  állilmányok  behatását  megakadályoztatni.  Már  Esdras  's 
Nehemias  alatt  elnémult  a'  propbeták  szara •, a' tanítók helyébe tudó
sok léptek; a' tanulás és fürkészés elkezdődtek, a' néphitel 's a' phi
losophia egymástól elváltak 's a' philosophnsok is több sectákra elosz
lottak. Az óhitű Pharisaetiaoknak általcllenében állottak a' Saducaeu
sok és Essaeusok, és semmi főpap és papi gyűlés meg nem akadályoz
ta tha t t a , hogy a' nép is (mellyból a' Samaritanusok már különváltak) 
ezen részekre el ne oszoljék. így állott a' dolog, midőn Krisztus meg
jelent. Pythagorasi 's platóni philosophia, keleti képzetekkel egybe 
olvadva, volt a' csira, melly a' Zsidóknak a1 Görögöktől vett philoso
phinjában kifejtetett, 's a' rabbinusok philosophiája mellett egy a' nem
zet legjobb főjitől ápolgatott cabalismus állott. A1 lelkekről szóló 
tudományra nézve, ugy lát juk, hogy a' daemon és daemoni kifejezés 
különösebben egy rossz és kinzó lélek jelentésében vétetik. Innét 
származtak a' képzetek azon daemonokról, mellyek mint rossz embe
rek lelkei, azoknak testeibe mennek '» azokat kínozzák, 's az ellenek 
való szerekrő l , p. o. a' csudaflivekről, mellyek által kihajtathatnak. 
így a' daemonok ugy képzeltetnek mint szolgalelkei egy (persa) sá
t ánynak , egy rossz kártékony, gyűlölséges embergyötrő léleknek. Más 
részről Krisztusnak egy mondása (Matth. 28, 10.) okot adott feltenni, 
hogy minden embernek egy angyal adatott őrlélekül. A' keresztény
irók a' daemonok rossz jelentését uralkodóvá tet ték, ugy hogy azok az
angyaloknak ellenébe á Ilii tat lak. 'S igy a' lelkekről szóló tudomány 
angelologia és daemonoloiria le t t , azaz , jó és rossz angyalokról való 
tanítás. Ennek kifejtésénél) a' christianismusban a' zsidó és görög 
pliilosophiai képzeletmód gyakran igen csudálatosan egybeolvadott. 
Plató mytbnsa mint az UjPlatoniciisoknak, ugy a ' sz . atyáknak is kimerít
hetetlen kntfóvé le l t ; 's a' keresztény dogmatica, mellyet itt a1 keresz
tény vallástól megkülönböztetünk, lett azon pont , mellyhen a' keleti 's 
nyugati daemonologiának minden ágai öszveegyesültek. (Vö. AVGYAÍ,, 
ÖRDÖO , GKXIUS és GABAMS.) K. I. 

D * K N n K r. s (Hermann Vi lmos) , németalföldi generál, szül. 1762, 
Geldernnek Hattam nevű városában. A' Hollandban 1787ben kiütött 
lázadásnak, az ugy nevezett patriótákkal t a r tva , annyira részese volt, 
hogy több hozzája hasonló gondoskodási! földijeivel Francziaországban 
kellett menedéket keresnie , a1 hol Diinkirchenben kereskedési munkák
kal foglalatoskodott. Azon fordulat alkalmával, melly a' revolutiohá
boruban tö r t én t , ezredes lőn az 1793ban felállíttatott szabad sereg
b e n , — Frnnn  étravger — 's Dumonrieznak a' Hollandiak «lleni tábo
rozásában jeles szolgálatokat tett. Még nagyobbakat Pichegrunek az 
17í)8ki táborozásban, melly azt egész Holland urává tévé. Daendels 
most a' bataviai köztársaságnál lépett szolgálatba mint generalhelytar
t ó , 's ez időtől fogva a' kormány és polgári alkotmány változtatásaira 
nagy befolyása volt. Bonaparte Lajos királyszékre lépte alkalmával 
méltóságokkal tetézte őt 's Batavia kormányozójává nevezé. Miután 
Holland Francziaországgal egyesittetett volna, visszahifta őt Napóleon 
ezen fontos hivatalából. 1812 nyáron ér t ismét vissza Daendels Euró
pába. Ezentúl a r ra használta ide jé t , hogy javai kormányzásáról raló 
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számadását („Comple rendű1'")  1S08  —  11.  4  folio  kötetben)  kiadja, 
me'lly  által  egyszersmind  ezen  nevezetes  tartomány  statisticája  's  álla
potjára  is  nagy  világosság  vettetett.  Későbben  a'  németalföldi  királytól 
az  afrikai  tengerpartokon  ismét  megnyert  birtokok  általvételére  's  ujon
nani  rendbeszedésére  neveztetett  ki.  I t t  is  kimutatta  .esmeretes  hat
hatóságát ;  békéltetővé  lett  a'  szomszéd  npger  statusok  közt ,  előmoz
dította  az  iij  gyarmatok  felállittatását  a'  nyugotindiai  mód  szerént  's 
meggátolta  á'  rabszojgakereskedést ,  mig  a'  halál  el  nem  érte. 

D A Ü Í I . T ,  a'  pqésisben  és  stylisticában  helytelen  alkalmazása  a1 

pathosnak  és  fenségesnek  köz  vagy  alacsony  tárgyaknál.  Ez  megeshe
tik  1)  helytelen  kitétel  á l t a l ,  midőn  t.  i.  t ö b b ,  festőbb,  válogatottabb 
szavakkal  élünk,  mint  a'  mennyit  's  millyeket  a1  tárgy  és  előadásnem 
n.egkiván.  Így  ha  valaki  köz  beszédben  e1  he lyet t :  „Megvi rad t , "  igy 
szólana:  „Mát   Aurora  ragyogó  arczát  a'  tenger  hullámiból  kiemel i ."  — 
De  tudni  v a l ó ,  hogy  a'  mi  egyik  (alsóbb)  előadasnemben  dagály ,  az 
más  (felsőbb)  nemben  helyén  lehet ,  's  nem  dagály.  2)  Helytelen  al
kalmazott  gondolatok  á l t a l ,  midőn  t.  i.  csekély  vagy  mindennapi  tár
gyakra  magas ,  fenséges  tulajdonokat  ruházunk  's  ugy  szólunk  azokról, 
mint  ritkák  's  felségesekről.  Például  ha  egy  szépeszii  káplány  igy  szó
lana  egy  paraszt  asszony  felett:  „Keseregjetek  ti  tölgyek  a'  Josaphat
völgyében :  Libanon  czédrusa  leomlott."  Vagy  pedig :  ,,Dicső  ,  felséges 
költő  és  hazafi,  hallottam  a1  te  szavadat  az  Urániában  vagy  a1  „Hasznos 
Mulatságokban"  'sat.  Ezekből  látható  először  az,  .hogy  a'  dagályt  izlés 
és  ítélet  hijánya  's  a'  nagyra  törekvő  tehetetlenség  szüli ,  7s  másod
szor  a z ,  hogy  a'  dagály  temészeténél  fogva  rokon,  's  gyakran  párosul  a' 
pöffel.  (L .HOMBAST.)  Így  például a'  dagály legyik  nemét,  az  ugy  nevezett 
p b o e b  u s t ,  mi  inkább  a'  pöff  non  plus  ultrájának  tartanok.  Van  dagály 
más  mivészetekben,  például  a'muzsikában,  is. Cs.V. 

D A G O B E R T ,  harcztetteiről  N a g y  melléknévvel  ,  a 1  Merovingek 
nemzetségéből  származott  frank  k i rá ly ,  a tyját ,  II.  Clotar t ,  követte,  ki 
a'  felosztott  frank  birodalmat  njra  egyesité  volt.  Szerencsésen  har
czolt a?  Slavoniabeliekkel  ,  Szászokkal,  Gascogne  és  Bretagnei
akkal  ;  de  kegyetlensége,  durva  önkénye  's  féktelen  bujasága  hirét  ár
nyékba  boriták.  A'  Szászokat,  ugy  beszélik,  meggyőzvén,  mind  azokat 
kivégeztet te ,  kik  egy  kard  hosszánál  magasbak  voltak.  Erdemeinek 
egyike  a z ,  hogy  a'  Frankoknak  jobb  's  tökéletesb  törvényeket  adott. 
JVlgh.  680  Epinayban  ,  éltének  32  évében,  >'s  St.  Denisben  takariták  el, 
mellyet  0  évvel  elébb  alapita. 

D '  A G D E S S E J D  (Henry  F ranco i s ) ,  a '  franczia  törvényadás  é s 
ékesszólás  évkönyveiben  fényes  név,  szül.  Limogesben  1668.  Szép  te
hetségei  korán  jelenkezének.  Első  tanítója  atyja  ,  langvedoci  intendant, 
volt.  Bacine  és  Boileauval  társalkodása  a'  költésmivészetre  képzé  ta
lentumát.  1691  Parisban  gen.  ügyvéd  's  32  észt.  korában  a'  parlament 
gen.  procuratora  lőn.  Ezen  tisztjében  a'  törvények  és  törvényszolgálta
tás  tetemes  javítását  eszközlé,  's  kivált  a'  kórházak  igazgatása  foglalá 
el.  Az  1709  kiütött  éhség  alkalmával  minden  erejit  az  inség  enyhítésé
re  forditá.  Nemzete  's  a'  galliai  egyház  jusainak  rendületlen  védje, 
nem  fogadá  el  XIV".  Lajos  és  cancellar  Voisin  a'  pápai  Unigenitns  buf
Jának  ked 'ező  rendeléseit.  Az  orleansi  berezeg  koimánysága  alatt  can
cellar  lett  (1717) v  de  mivel  Law  ves/.élyhozó  systomájanak  ellene  szegzé 
magát ,  kiesek  a1  kegyelemből  ss  fresnesi  jószágara  vonnia.  Itt,  a1  inint 
maga  monda,  éldelé  élte  legszebb  napjait.  A'  Biblia  olvasása,  törvény 
adás  terve  's  gyermekei  oktatásával  foglalatoskodott.  Mathesis,  földml
velés  ,  mívészetek  és  tudományok  közt  tölte  szünórájit.  Midőn  Law 
1720  egész  Francziaországot  felingerlé  maga  el len,  olly  férj fi tói  ,  kit  a' 
nép  szeré té ,  reménylék  a'  kőz  zaj  lensilapitását  's  d'  Aguesseau  vissza
nye r i  elébbi  méltóságát.  Éltének nen  időszaka  hírére  kevesb  fényt  dé
r i t ,  M«rt  I»w  keiéből rtré  ált  hivatalát ,  megegyezett  némeliy tvs/.ú
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lyes  térvekben,  meliyeket  a'  parlament  félre  vetett  's  ve'gre  ugj'an  azon 
parlament  Pontoiseba  lett  száműzetését  is  ejtiiré.  Mind  e'  mellett  má
sodszor  is  száműzték  1722,  mivel  cardinal  Dnboisnak  szergezte  magát 
ellene.  Fleury  1727  ismét  visszahiUa  ugyan  ,  de  tisztségébe  csak  10  év 
múlva  lépett,  fcgységet  önteni  a1  régi  törvények  végreliajtásába  a'  nél
kü l ,  hogy  alapjukon  rendítsen,  's  kipótolni  a'  hi jányokat ,  ez  vala  D. 
szándéka.  Ue  illy  munka  túlhaladta  egyes  ember  erejét.  1750  letevé. 
a'  cancellarságot  's  a'  következett  éyben  műit  ki.  „ D .  több  kiadások
ban  elterjedt  Í r á sa i , "  mond  Bouterwek,  , ,a '  valódi  ékesszólás  remekei 
nemekben;  lélekkel  gazdagok,  é r te lmesek ,  piperétlenek  ,  csinosak  "s 
még  is  velősek,  mindég  a'  tárgyhoz  illenek  's  derék  tanításokkal  telje
sek ,  főkép  azokra  nézve ,  kik  kormány  's  törvényfiaknak  készülnek. 
Jelesek  a/.on  beszédjei,  mellyekkel  a'  parlament  üléseit  nyitotta  meg.1'* 

D A H O M K  (Dahomey) ,  királyság  a '  guineai  rabszolgatengerparton, 
az  Európaiak  eddigien  csak  a'  rabszolgakereskedésről  esmérik ,  azért 
találtatnak  o t t ,  névszerént  Fidában,.  angol ,  franczia  és  portugali  erős
ségek  és  factorságok.  Az'  Ashantik  ezen  hatalmas  Negerstatusáról  (fő
városa  Abomeh  24,000  lak.)  Leód „l'oyage lo Jfrica"  (Lond.  1820, 
franc/..  Par is  1821)  adott  pontosabb  tudósításokat.  Minden  növevények, 
ezukornád  's  minden  tropicus  gyümölcsök  a'  Jegbujábban  tenyésznek  itt . 
Sok  fa  olly  nagy ,  hogy  belőle  70—100  embernek  helyt  adó  canowo
kat  (a '  vadak  csolnakjai  fakéregből  vagy  kivájt  fatörzsökből)  lehet  ké
szíteni.  Egy  gyümölcs,  melly  ollyan  mint  az  érett  kávébab  's  elejénte 
semmi  különös  édességgel  nem  látszik  bírni ,  a'  nyelven  ezen  benyomás
ból  annyit  hagy,  hogy  utána egy  pohár  eczet  édesbor,  aUegsavanytibb  czit
rom  érett  narancsizü.  Ezen  csudálatos  bogyó  hatása (cerasus oxygly
cws),  melly  az  Ínynek  mindent  ezukrossá  tesz  ,  csak  akkor  tűnik  el,  ha 
többször  evett  az  ember.  —  A'  kormány  csaknem  egészen  despotai. 
A'  királynak  3—4000  felesége  van ,  mellyek  bizonyos  száma  fel  vau 
fegyverezve  '»  fegyverben  gyakorlot t ,  ezek  a1  király  testőrei.  A1  ki
rá ly  őseinek  sírjain  évenként  számos  emberek,  többnyire  foglyok,  buli
nak  el  áldozatul,  részént ,  hogy  a'  sírok  nedvesedjenek,  részént ,  hogy 
azon  ősöknek  mindenféle  szolgák  küldessenek  a'  más  világra.  Tiszte
letnek  tar t ják ,  ha  illy  alkalmakkal  maga  a'  király  viszi  a'  hóhér  tisz
tét.  Ezen  innepre  meg  szokták  hini  az  európai  consulokat,  's  a'  kivé
gc/.tetés  közben  körtánezokban  zengnek  énekeket  urok  dicsőségére a? 
Négerek.  Ha  félre  lépett  valaiííellyik  közülük,  az  áldozatok  seregébe 
vezettetik  's  s/.inte  meghal.  Ha  nemi  jó  hírt  akar  őseivel  tudatni  a' 
k i r á ly ,  akarmellyik  udvari  szolgáját  küldi  hozzá,  megmondván  nekie 
t.  i.  'a1  viendőt,  fejét  lecsapja,  A'  Dahomebelieknek  igen  hü  emlékező 
tehetségek  van ,  noha  írásról  semmit  sem  tudnak  Énekeik  türhetőleg 
kellemeshanguak  's  idomtalan  hangszereikkel  jól  tudnak  bánni.  Ha  tán
cxolnak  ,  többnyire  holdvilágnál  teszik  ,  valainelly  nagy  fa  alatt  's  a icz
és  testmozdulatjaik  feliette  phantasticusok. 

D A lR B , 1. J A P A N. 
D A t. , 1. É S í K. * 
D A f, A t JJ A M A , I. L A ÍM A. 
Ö I U V H A C  vagy  IP  Alayrac  (Nicolas) ,  szűk  Muretben  Eangve

doc  kerületben  1753  nemes  nemzetségből.  1774  Parisba  ment ,  's  a' 
testűi seregnél  veit  szolgálatot.  Muzsikára  és  (Iramai  niivészségre  elha
tározott  hajlandósága  levén,  Grétry  operájit  szorgalmatosan  látogatta, 
;s  ezfk  kedvet  gerjesztenek  benne,  elejének  hasonló  munkákon  próbálás
ra.  L'  Angié  vezetése  alatt  megtanulta •»'•• szerkeztetés alaptételeit. — 
Munkájiban kevesebb eredetiséget találni ugyan, mint Monsignyéiben , 'a 
kevesebb tréfás ö t le te t , mint Gré t iyében , dp az érzések természetes
sége, kellemetessége és gyengédsége által mind kettő lelett kitünteti magát. 
A' canzonetti, couplets, vandevilles vidám melodiájiban egyetlenegy. 
„Eciijjse loiale" tréfás daljátékát 1782 adatta elő. Számos szeij,einény»ji 
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közi  legtöbb  tetszést  nye r t :  , ,A '  két  kis  8 a v o y a r d u ,  —  „Adolf  és 
K l á r a ,  vagy :  a'  két  fogoly ,"  —  „Azémia,  vagy  a 'vadak  ,"  — „Riwul 
de Cré'iui,'  — „Maison á vendre," —  „Két  szó  az  e r d ő n , "  — 
„A 1 •ültő és a' hangász ," — „Gulistan," — „Xina," — 'sat. ; de 
nz utolsó darab szerkeztésében Paesiel lo , — „Sargino" és „Camii la" 
operákban pedig Paer felülhaladta. — Megholt Nov. 27. 1809. A' comic. 
cpera színeszei Cartellier ke's/.itette melyszobrát foyerekben állították 
fel. Szerzeményei leginkább az ngy nevezett Feydau teatrunii tréfás 
opera három kedvelt tagjai , Ellevion, Martin és St. Anbin asszony, 
ügyességekhez valának mérve. Operettjeit ezektől kellett látni 's h;;l)ani. 
Életrajza Pixerecourttól 1810 jelent meg Parisban. * 

D u , R E i t o vagy I ) » I . B Ü R O bárói nemzetség. „ E g y Dalberg sincs 
it ?" ezt kellé a1 heroldnak minden német császárkoronázásnál kiáltani, 
mellyre a' jelen volt Dalberg az újonnan koronázott felség előtt térd jé t 
meghaj tá , 's attól lovaggá üttetett mint első lovagja a' birodalomnak. 
Illy nagy volt a1 Dalbergek ősinek , a' régi wormsi kamarásoknak, ér
deme 's tekintete. A' német császári méltóság elenyésztével (1800) 
ugy látszott ezen méltóságnak is csak emlékezete marad fen, hanem Na
póleon azt r ende lé , hogy a 'Dalbergek lovaggá ütése jövendőben a1 fran
czia császári méltóság jusa legyen 's Francziaország császári széke 
előtt kérdeztessék ,,Kgy Dalberg sincs i t t ? " Ez a' nemzetség a' 17 szá
zadban emeltetett bárói méltóságra, most két ágra oszlik, Dalberg Herns
heimra és Dalberg Dalbergre. A' német literatiira 's mivészség sok 
hires párfogóra talált benne. Hlyének D a l b e r g J á n o s , kamarás ' s 
1482 wormsi püspök (szül. 1445. megh. 1503.) Celtes Komád javulására 
.,Snt;ieta.i Htcraria Hhenena lett todalitat cellica"% állított Heidel
be rgben , 's maga volt elóülője  , D a l b e r g F a r k a s , wormsi kama
rás 1582 mainál érsek 's választó fejedelem, megh. 1001, báró D a l 
b e r g A d o l f , fnldai herczegi a p á t , a ' ki 1734 cathol. egyetemet szer
zett Fuldában ; továbbá K á r o l y a' volt nagy berezeg (1 a' köv. czik
kelyt) ' s ennek testvérei, birodalmi báró D a l b e r g F a r k a s H e r i 
b e r t , a' bajor választó fejdelemség főfeljebbviteli törvényszékének elöl
ü lő je , 's ntóbb badeni statusminister (megh. Manheimban 1800.) 's az 
J 8)3 megholt báró D a l b e r g J á n o s F r i . d r i k Hugó, t r i e r i , wormsi 
és speieri kanonok , a' két utóbbi nagy barátja 's pártfogója volt a' tu
dományok 's mivészségeknek, 's kivált az utolsó nagy hírt szerzett ma
gának mint muzsikaszerző, muzsikai tárgyakról iró 's régiségvizsgáló. 
Fai kas Heribert fiját, Imre Jósefet, 1. alább. 

D A I . R K R O (Károly Theodor Antal Márton), wormsi kamarás, elébb 
mainzi választó fejdelem 's főcancellar, azután a' rajnai szövetség ber
ezegi p r ímása , frankfurti nagyherczeg 's végre iiegensborgj érsek 's 
wormsi és constanzi püspök, szül. Febr, 8. 1744 Hernsheimban, a' man
beimi Dalberg nemzetség törzsökházában. Apja a' mainzi választó fejde
lem titkos tanáosnokja, wormsi helytartó 's friedbergi várgróf volt. D. 
jelesen neveltetett; felserdült korában az egyházi pályát választotta 's 
majd Wormshan, majd Mainzban tartózkodott, 's különbféle utazásokat 
tett. Nem sokára kanonok lőn a' mainzi fő 's a' wiirzburgi 's wormsi 
káptalanokban. 1772 titkos tanácsnnkjává tévé a' választó fejdelem 's er
furti helytartóvá. Ezen hivatalát olly szorgalom, rend és pontossággal 
*s mély belátással viselte számos esztendőkig, hogy világosan kitűnnék 
belőle a' nagy ügyek igazgatására termettség. Igazságszeretete tántorít
hatatlan volt 's rendithetetlen bátorsággal vedé mindég az igazat. Tu
domány 's mivészség tévé fóhnjlándóságát. A' tudósokat ápolta 's a1 

serdülő talentumok kifejlődhetését minden módon előmozdította. A' hasz
nos tudományok academiája Erfurtban, mellynek elölülője volt , nj életet 
nyert általa. 1787 a' mainzi érsekség 's választó fejdelemség 's a' wormsi 
pllskpökség cnadjutnra le t t , 1788 pedig a' constanzié 's tarsusi érsek. 
1800 constanzi püspök lőn 's 1802 mainzi választó fejdelem 's főcan
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cellára  a'  német  birodalomnak.  1803  nj  politicai  alkatot  kapván  Német
ország,  Itegcnsburg,  Ascliaffenburg  "s  Wetzlar  került  birtokába.  1806 
regensbnrgi  érsek  lett  's  fejrfelmi  primn'sa  a1  rajnai  szövetségnek  ,  's  egy
szersmind  fejdelme's  ura  Regensbtirg,  Aschaffenburg,  Main  melléki  Frank
furt  V  Wetzlar  városainak,  llegensburgban  legelső  állita  emléket  a'  hi
;res  Keplernek^  1810  Bajorországnak  engedé  a'  regensbnrgi  fejdelemséget, 
's  helyette  Fulda  és  Hanau.  fejdelemség,ej<  nagy  részét  kapa  's  nagyher
czeg  lőn.'  1813  önkényt  lemonda  minden  fejdelmi  birtokairól  's  privát 
életbe  vonul t ,  csupán  érseki  jósait  tartván  meg.  Ezentúl  llegensburgban, 
hajdani  lakvárosában,  tartózkodott,  's  a'  szegények  gyámul  t á sa , . kiknek 
számára  e g y ,  még  ma  is  virágzó  intézetet  Szerzet t ,  's  a'  tanitó  intéze
tek  javitása f  voltak  fófoglalatosságai.  Frankfurti  nagyherczeg  korában 
terhesek  voltak  viszonyai ,  mert  nehezére,  esek  a'  kis  statusnak  elébbi 
önlétüségit  V  szerzetét  elveszteni.  Már  ez  elég  volt  a r r a ,  hogy  a' 
lakosok  ne  nagy  szeretettel  viseltessenek  iránta.  Azonban  még  is  neki 
köszöni  Frankfurt  a'  város  körüli  szép  ültetvényéket.  Regensburgban 
innep  és  Vasárnapokon  még  agg  korában ' is  maga  vivé  végbe  az  isteni 
t iszteletet ,  's  minden  egyéb  munkáját  legnagyobb  lélekesmeretességgel 
teljesité  ;  alattvalójinak  valódi  ninstrapéWája  vol t 'a 1  kegyesség  's  tiszta 
erkölcsökben  a'  nélkül ,  hogy  szigorít  's  türelmetlen  volna.  A'  constan
y,i  püspökségnek  egy  adósságenyésztő  tervvel ,  kegyes  intezetek  gyárno
litásával  's  jobb  föld  és  szőlőrnivelés  iránt  közre  bocsátott  rendelései

•vel használt felette sókat. Szintigy serkentette az egyházi személyek 
tudományos munkásságát i s , jutalmat tévén ki a' legjobb papi munkára. 
Mint privát ember törvényévé tévé a' lehetőségig takarékosan élni. hosy 
mindég legyen valamije az ügyefogyottak számára. Mint tudós és iró 
korának legjelesebb ferjfijai közé tartozott . A' franczia ijemzeti intézet
nek is tagja. volt. A' nélkül; hogy valamelly kedvelt véleménynek hó
dolna^ lelkes részt vőn a' tudós világ minden dörzsölődésiben. Herder , 
G ö t h e , Wie land , Schiller 's egyebekkel való társalkodása szüntelen gaz
dagitá eszét nj meg uj képzetekkel 's nézetekkel, lratjainak tárgya na
gyobb részént philpsophiai .fontolgatások, 's visgálati alaposság 's hódító 
ékesszólással ajánlkozriak azok."'lít csak a 'következőkén említjük: , , /?e
Ifac'lilirngfn iíliej. das'Univerzum" (5.. kiad. 1805); „Grirnd.iötze der 
Jestliefü" • (Ejlang. 1791), 'S „Veriklés, iiber den Rinflksi der tchimen 
Kiinslr anf das iiffentliclie G/irck." (Erfurt 1800). Több illy tartalmú 
munkákat franczia nyelven is irt. Vannak tőle több törvényes értekezé
sek i s , p~. o. ogy vetekedés, mélly által törvények doctora lett. „Der 
déuhr/ie Merkúr". „Bn* deutse/ie Wvseúm1 , ' s ,,Die Hnren" czimü 
folyó iratok több jeles munkáját közlütték. Noha mint hathatós gondol
kozó theoreticai vizsgálatokkal örömest foglalatoskodott, még is inkább 
szerette az életbe, közvetetten' ha tó t ; miért á 'mivészct i philosophián kí
vü l , mathematica , physica , chemia. füvész és ásványtudomány. me
zei gazdaság 'sa t . valának kedves tudományai. Megholt Febr. 10. 1817. 
Utolsó pillantatjai bölcshöz, 's keresztényhez illők voltak. L. Kramer 
„Gedöclrfnissclirift auf lM6erg'< (Gotha J817") 's Dalberg életirását a' 
.,7,eitgeno!nen" 23ik füzetében. Öccse, herrzeg Dalberg, Francziaország 
paire a1 regensbi;igi főegyházban 1824 emléket emeltete neki , mellye.t 
a' velenczei I.nigi Zandomeneghi carrarai márványból készített. Ez az 
elhunyt melyképét 's egy őrangyalt ábrázo l , ki Dalberg ezen végső sza
vait irja: „Szeretet , élet. Isten akarat ja ." • . 

D A T , RE HÓ (Imre .lósef, herczeg), Francziaország pa i r e , f i ja a ' 
primásherczeg testvérének, a' manheimi játékszín igazgatójának, a' 
munkájiról hires báró Dalberg Farkas Heribertnek. „szül. Mainzban Maj. 
31 . 1773. Első lépéseit a' nyilvános életben részént nagybátyja szemei 
előtt tévé Erfurtban, részént bajor statusszolgálnthan , mig 1803 a 'badeni 
markgróf követe lón Parisban. Itt szoros öszveköttetésbe lépett herczeg 
Beneventtel (I. TAM.EYiUNnPicRXORD), ki őt 1807 Brignolles kisasszon
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ii}'al,  egy  jeles  genuai  família  tagjával,  házasságra  lépeté.  Az  1809ki 
táborozás  alatt  áltvevé  Badenben  a'  külső  ügyek  kormányzását  a'  nélkül, 
hogy  követse'gi  helyéről  lemondott  volna.  A'  béke  után  visszatért  Fran
cziaországba,  hol  a'  franczia  statuspolgári  just  megnyervén,  herc/.eggé 
és  statustanácsnokká  tétetett.  Miután  Napóleon  Maria  Ludovica  főher
czegasszoiinyal  egybekelt  volna,  mellyre, a' mint  mondatik,  Dalberg,  nyitá 
meg  az  előleges  alkudozást  herczeg  Schwarzenberggel,  négy  miliő  frank
nyi  ajándékot  kapott  a'  baireuthi  fejdelemségre,  mellyról  a'  bécsi  béke 
feltételeinél  fogva  Francziaországnak  volt  jusa  rendelkezni,  *s  a'  bajor 
király  «'  summát  majdnem  egészen  kifizrtte  Dalbergnek.  Midőn  herczeg 
Benevent  a'  kegyelemből  kiesett ,  Dalberg  is  visszavonult  pártfogójával 
's  az  elégedetlenek  sorába  lépett.  1814  Apr.  Talleyrand,  az  ideigleni 
igazgató  szék  feje,  egyikévé  tévé  a1  herczeget  az  országlás  azon  öt  tag
j ának ,  kik  a'  Bourbon  ház  helyreállittatását  előmozdították.  Dalberg  a' 
bécsi  békegyülésen  mint  meghatalmazott  franczia  minister  volt  je len ,  's 
illáira  1815  a'  száműző  végzetet  elébbi  parancsolója  's  jóltévóje  ellen. 
Napóleon  ellenben  visszatérte  után  azon  12  száműzött  közé  tévé  ő t ,  kik
nek  jószágai  elíoglallatának.  A'  királyi  uraság másodszori  visszanllittatása 
után  visszanycré  Dalberg  elvesztett  jós»zágait,  statusminister  lón  és  pair 
"s  követnek  rendeltetek  a'  turini  udvarhoz. 

1 ) I I , K S A il 1. M I. S V K I) Q R S Z A  B. 
D A M S  (Olaus),  a '  svéd  ujabb  literatura  alapitója  a '  I8ik  század

ban.  „Svéd  Árgus"  czimü  tudós  folyó  írásával ,  még  inkább  pedig  el
més  versezeteivel  a'  nagyobb  közönség  figyelmét  felgerjesztette.  Nagy 
érdemet  szerzett  magának  az  ország  történeteinek  criticai  nyomozása  ál
tal ,  mellyért  1755  az  ország  történetírójává  neveztetett.  A'  szép  mi
vészségek  academiájának  Ulrika  Eleonóra  által  (1753)  történt  feállitá
sában  részt  vett.  Született  a'  Hollandban  helyezett  Winberga  pré
poslságban  1708  'g  mint  svéd  udvari  cancellarins  holt  meg  1763. Si—i. 

D A L J Á T É K  I .  E N K K H  J Á T É K , 
D A I , M A T I C A l)  hosszú, fejér  felső ruha  bő karm;inyokkal,  millyet a' 

Dalmaták  viseltek;  2)  azon  felső  ruha  neve ,  melljet  I  Sylvester  pápa 
olta  viselnek  a'  romai  egyház  diaconusai,  az  álba  és  stóla  felett;  3)  a' 
német  császár  koronázási  öltözetének  darabja,  mellyet  Nürnbergben  tar
tot tak. 

D A  L n A T o R s z Á o,  az  anstriai  császárságban  lévő  királyság , 4  ke
rülettel,  n,  m.  a'  záraival,  spalatroival  és  niacarscaival,  ragusaival  és 
oattaroival  Az  adriai  tenger  partján  fekszik.  Határai  :  Horvátország, 
Bosnia  és  Albánia.  Több  szigetek  tartoznak  hozzá.  1814  olta  kivé
vén  a'  török  császár  alatt  lévő  részé t ,  egészen  az  anstriai  császártól 
függ.  275  nsz.  m f  é n  320.000  lak.  van  ,  kiknek  lakhelyei  22  város ,  33 
mezőváros  és  914  falu.  Hajdan  nevezetes  ország  vol t ,  's  a'  Romaiak 
által  több  sikeretlen  csatáz.ásaik  után  csak  Aiigustus  alatt  foglaltatott 
el.  A'  romai  nyug.  császárság  szétomlásakor  elejénte  a'  Gotliusok  ha
talma  alatt  volt  ,  azután  a'  napkeleti  birodalom  alkotó  részévé  lett.  A' 
7  száz.  felében  a'  Nhívok  foglalták  e l ,  kik  királyságot  alkottak  ben
n e ,  melly  1030ig  ta r to t t ,  midőn  egy  része  Sz.  László  magyar  király 
által  Magyal  országhoz  kapcsoltatott ;  más  résae  pedig  az  akkor  hatal
mas  velenczei  köztársaság  védelme  alá  adta  magát  '  a1  Törökök  ellen, 
kik  későbben  csak  ugyan  el  vették  a'  Velenczeiektől  egy  részét  Dal
matiának.  A1  campo   formioi  békeség  által  (Oct.  17.  1107)  Dalma
tiának  Velencze  alatt  lévő  része ,  magával  Velenczével  együtt,  anstriai 
felsőség  alá  j ö t t ,  hanem  a'  posonyiban  (1805)  Austriától  a'  franczia 
császárnak  engedtetet t ,  a'  ki  azt  elébb  az  olasz  királysághoz,  azután 
J8I0  lliyriához  kapcsol ta ,  mindazáltal  egy  generál   proveditore  által 
igazgattatta.  —  Hoj;y.  ezen  termékeny,  de  kevéssé  mivelt  tartománynak 
csekély  a1  népessége,  oka  a1  hevítő  italokkal  való  rendetlen  élés,  a' 
több  kerületekben  lévő  posványok  ártalmas  kigőzölgései,  gyakori  ki
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vándorlások  's  a'  3 é»  4  ízig  ki ható  veres  bosszúállás.  A'  föld  silril 
erdőkkel  's  posványokkal  fedetik  több  helyeken.  —  A1  Dalmaták  szép 
testalkatú  emberek ,  merész  hajósok  's  jó  katonák,  ha  jó  vezéreik  van
nak.  Velenczének  hajdani  hadi  erejét  Dalmaták  tet ték.  A'  Dalmaták 
ál tál jában,  '»  nem  ok  nélkül,  filnok  és  fortélyos  charakterrel  's  raga
dozáasal  rádoltatnak.  A'  Függetlenségre  való  törekedés  csaknem  kö
zönséges  bennek.  Characterek  különös  vonása  a z ,  hogy  a'  nyárson 
való  ha lá l t ,  mellyet  ők  vitézi  halálnak  neveznek,  a'  természetes ,  csen
des  és  házok  népe  kebelében  való  halálnál  tisztességesebbnek  tart ják. 
Nyelvek  a'  sláv  nyelv  leánya.  A'  Morlackok  (Morlachok) ,  kik  az  or
szág  belső  részében  's  a'  hegyes  tájékokon  és  a'  hersecki  török  hely
tartóságban  luknak  ,  csak  egy  részét  teszik  a'  nemzetnek.  Igen  jó  ka
tonák  ;  de  hasonlóképen  hajlandók  a'  rablásra  és  iszákosságra,  mindaz
által  e'  mellett  vendégszeretők,  jóltévők  's  ígéreteiket  jó  lelki  esrne
rettel  teljesitik.  Minden  függésnek  ellenségei  lévén,  mintegy  természe
ti  állapotban  élnek.  Epén  ezen  szabadsághoz  való  ragaszkodásoknál  fog
va  mindég  jó  's  erős  védő  falul  szolgáltak  a'  Törökök  ellen.  A'  hegyi 
lakosok  erkölcsét  's  szokásait  Rosenberg  grófné  ezen  németre  is  le  for
díttatott  munkájában „Die Morlttrkeníí  le  i r ta»  hanem  költői  ecsettel 
rajzolván  le  ,  szebben  adta  elő,  mint  a'  millyenek  valósággal.  —  A'  szi
ge tek ,  mellyek  nem  igen  t e imékenyék ,  lakosai  leginkább  halászok, 
vagy  szolgálatból  élnek  a'  szárazon,  vagy  pedig  a1  hajókon,  mint  ha
jóslegények.  Több  szigeteknek  jó  kikötó'jik  és  jó  hajóknak  alkalmatos 
fajik  vannak,  a'  honnan  sok  hajók  építtetnek  bennek.  A'  szárazon  la
kók  baromtar tók ,  földmivelők;  kereskedések  csekély ;  kiváltképen  ked
velik  pedig  a'  tengeri  életet.  Mig  a'  föld  nem  terem  többe t ,  mint 
most ,  addig  sem  mesterségek,  sem  kereskedés  nem  virágozhatnak  Dal
matiában.  Hogy  pedig  Dalmát iának  földje  nem  terem  anny i t ,  a1  men
nyit  te remhetne ,  oka  azon  ősi  szokás ,  hogy  sem  a'  nagy  közös  bir
tokok  a'  lakosok  k ö z t ,  sem  az  egyes  tulajdonosok  felette  nagy  földjeik 
több  örökösök  közt  nem  szoktak  felosztatni.  A'  Dalmaták  faggyút, 
nyulbőröket  (  mellyeket  mindazáltal  Hosniából  kapnak  ),  kevés  olajat, 
Ágét,  bo r t ,  pál inkát ,  viaszt  's  besózott  halat  visznek  ki  több  kikö
tőjikből,  mellyekért  vásznat,  posztót ,  kávét  és  ezukrot ,  de  csak  keve
se t ,  vesznek  által agy,  hogy  a'  cserekereskedésberi  nekik  van  hasznok. 
Arany,  vas,  és  kőszénhányájik  vannak ,  de  nem  használják  azokat. 
Dalmatiának  fővárosa  Zára,  itt  lakik  a'  he ly t a r tó ;  lakosainak  száma 
5000.  Másik  nevezetes  városa  Spalatro  6800  lak.  Dalmatiához  szám
láltatik  még  a'  hasonlóképen  austriai  felsőség  alatt  lévő  ,  de  tulajdonké
pen  Albániához  tartozó  cattaroi  kerület,  melly  ivformán  fekszik  a'  ten
geröböl  körül.  Ca,ttaro  városánál  lévő  öble  (Hocche  di  Cattaro)  legbá
torságosabb  kikötőt  formál  áz  adriai  tenger  mellett.  Az  egész  kerület 
népessége  30000 re  tétetik.  Lakosai  igen  alkalmatos  hajósok  's  a'  ve
lenczei  lágy  országlás  alat t  rablók  voltak,  kiváltképen  a'  tengeren;  a' 
szárazon  veszélyt  nem  esmérő  bátorságoknál  fogva  a'  Törököknek  azon 
a1  tájékon  legveszedelmesebb  ellenségeik.  A'  montenegrói  meredek, 
kietlen  és  egészen  terméketlen  kősziklás  bérezek  ivformán  keritik  körül 
ezen  tartománynak  egy  részét.  —  Dalmátiának  Törökországhoz  kap
csolt  része,  melly  l?osniától  Albániáig  terjed  el  '»  Bosniához  tartozik, 
Herzogewinát  (hasonló  nevű  várossal)  's  Scardona  és  Trevigno  városa
it  foglalja  magában.  L.  Germarnak „Rei.ie nach Dalmatien und Rtigu.ta" 
nevil  főképen  természethist.  tekintetben  tanúsággal  teljes  munká
já t  (Leipzig  1817).  Dejean  vezérnek  Dalmatiáról  irt  pompás  munká
ja  (Paris  1825)  ezen  tartománynak  bogarakra  nézve  való  gazdagságát 
adja  elő. h  — ú. 

D A T,  s E o  N  o",  a'  jeltől.  Ezen  muzsikai  kitétel  azt  j e l en t i ,  hogy 
a'  darabot  a'  hasonló  mutatótól  kezdve  ismételni  kell. 
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D A M I S C K S I ' S ,  (Joanncs,  később  Chryiorrlioas  Joaniies),  a '  ke
resztény  theolog  s}»temájáiiak  első  szerzője  a'napkeleti  egyházban  vagy  a1 

tudományos  doginaticának  alkotója.  Ó  próbálta  legelőször  a'  dogmaticát, 
mellynek  egyes  részeiben  való  kidolgozására  eddigien  a'  görög  egyház
ban  támadt  viták  adtak  alkalmat,  mint  egészt,  az  észre  és  Bibliára  ala
p í t v a ,  rendszereién  előadni.  Az  orthodoxns  hit  általa  készített  fejtege
tését  4  könyvben  classicusnak  tekintették  a'  görög  egyházban.  Irt  egy 
dialecticát  is  Aristoteles  okfőji  szerént ,  kiadott  egy  gyűjteményt,  melly 
régi  Írókból  válogatott, philos.  helyeket  foglal  magában  'sat.  Görög 
munkájit  legjobban  kiadta  '.Lequin  P.  Mih.  (Paris  1712,  2.  köt.  fol.)  D. 
egy  khalifnál  volt  szolgálatban,  azután  a'  sabai  klastromban  Jertisalem 
mellett  baráttá  let t  's  megholt  700.  Nem  kell  öszvetéteszteni  Damasce
nus  Miklóssal. 

D A M A S C I R O K N I ,  d a m a s c i r o z o l t  a c z é l :  Vas  é s  ac/.éjru
dak  öszveforrasztása  által  készül  az  ugy  nevezeit  daniascusi  vagy :  da
mascirozott  's  puskacsöveknek  és  kardvasakuak  használtatni  szokott  a
czél  ,  részént ,  hogy  szebb'  tegyen  a'  munka,  részént  hogy  az  aczél  tar
tóssága  nevekedjék,  keménységé'  's  rugősságából  az  inban  semmit  se 
vesszen.  A'  vas  és  aczélrudaknak  különös  jóságuaknak  kell  leimiek  *s 
a'  tehetségig  vékonyra  n) ujtatniok.  Áss  aczél  és  " vas  iránya  részént  tu
lajdonságnk,  reszént  attól  függ,  mire  fog  használtatni  az  aczél.  Men
nél  tártósbnak  kell  lennie,  annál  több  vas  járuljon  hozzá.  Áz  öszve
forrasztott  's  a1  tűzben  agyaggal  vagy  fövénnyel  behintett  rudak  guzsol
t a t n a k ,  hosszokban  nyújtatnak,  öszvehajtatnak,  az  egyes  darabok  ismét 
öszveforraszlatnak  'sat.  A'  rajzokat  a'  senyvesztés  és  edzés  állítja  e lő; 
a'  honnan  minden  damascirozolt  m Ívnek  edzettnek  is  kell  lennie.  Meg 
kell  ettől  különböztetni  az  áldamascirozást ,  meily  csupán  edzés  által 
történik.  "  A'  damascirozott  munkák  készítésének  mestersége  igen  régi  's 
hihetőteg  Damascusban  űzték  legelőször. . %  .  ''*'.  _.  '  .' 

D  A  M A s c  u s  ,  fővárosa  hasonló  nevii  pasaliknak  melly,a' ,  hajdani  ' 
Syriának  legdélibb  részét ,  Plioeniciát  és  Palaestinát ,  foglalja  magában, 
most  legfeljebb  9OO,t>0CMak.  ,  holott  a'  régi  világban  több  millió  em
bernek  szolgáltak  ezen  "tartományok  lakhelyül.  Damascus  a'  fiaradyr  . 
nál  fekszik,  kies  és  termékeny "térségen  ,  níellyet  Abulfeda  földleiró  a' 
ki  Damascusban  szlHetett,  e l s ő n e k ' t a r t  a'  négy  [földi  paradicsom 
közt.  Több  van  '200.000  lakosnál;  mintegy  2C0  mecsete  több  keresz
tény  templomai,  körülbelől  20,000  keresztény  lak.  2  cath.  klastroma,  ' 
sok  bazárjai  és  khánjai  's  pompás  kávéházai  vannak,  mellyekben  az 

arab  regék  mesélőji  szoktak  öszvegyülni.  Utszáji  közt  a'  Sz.  P á l é ,  a' 
ki  itt  l akot t ,  legnagyobb,  legegyenesebb  és  legszebb.  A'  daniascusi 
basa  szokta  mint  emir  al  Hadsi  ,  a'  szent  karavánt ,  melly  az  ő  vé
delme  alatt  szokott  észt.  innen  Mekkába  utazni,  kisérni.'  Több  fábrikák 
vannak  benne,  mellyek  selyem  és  pamutmiveket  készitnek.  Híresek  fő
képen  kései  és  kardvasai.  Lakosai  szorgalmatos  kereskedők.  —  A'  da
liiascusi  szilva^  a'  szilvának  különös  és  nagy  neme,  ezen  város  kör
nyékéről  hozatott  be  déli  Európába,  a'  hol  igen  elterjedt.  —;.  A'  danias
cusi  rózsa  olly  neme  a'  rózsának;  mellynek  fája  8—10  láb.  magas  's 
igen  kellemetes  szagú,  a1  honnan  muskatal  rózsának  neveztetik.  —  Ua
mascusi  szölőgerézdeknek  azok  neveztetnek,  mellyek  tökéjeken  meg
aszriak,  száraik  bemetsződvén;  ezek  adják  a'  legjobb  apró  szőlőt. L—>r 

D A M A S T  mesterségesen  készített  szövet,  alapja  fényes,  ' s  indák, 
virágok  és  egyéb  figurák  vannak  belé  szőve.  Elejénle  csak  selyemda
inastot  szőttek,  azután  len  és  pamutból  i s ,  p.  o.  damast  asztali  szö
vet.  Némellyek  szerént  a1  Kabyloniak  mások  szerént  későbben  Damas
scns  lakói  találták  fel  szövését,  nevét  az  utóbb  emiitett  várostól  kapta.  A' 
sajátképi  damast  egyszínű:  ha  t a r k a , ras de Sici/enek  neveztetik.  A' 
selyenidamasthoz  tartozik  a'  flordamast  is.  Ujabb  időkben  legelébb  az 
Olaszok  és  Hollandiak  készítettek  damastot ,  's  még  a'  17  században 
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csak  Olaszorságból  volt  kapható  ,  főkép  Genuábol.  A'  Francziák  nem 
sokára  követték  a/.  Olaszokat  's  most  felülmúlják  őket.  India  és  Chiná
ln'il  is  hoznak  damastot ,  mellyet  az  Angolok  különös  ügyességgel  tudnak 
utánazni.  Most  egyebütt  is  »zövik,  's  szövetése  módjáról  a'  hollandi, 
franczia  és  olasz  damastot  szokták  megkülönböztetni. 

D A M I A T ,  D a m i e t t e ,  kereskedőváros  AlsóEgyiptomban,  a 1 

Nílus  kel.  csekély  ágánál  ,  ezen  folyónak  torkolatjától  nem  messze, 
11,000  lak.  12  mecsettel  's  egy  kopt  püspökkel,  a1  ki  itt  lakik.  F é l s e 
lyeminiveket  készítő  fábrikáji  's  vászonnal  és  lenni  iggal ,  pamuttal ,  sy
riai  selyemmel,  riskásáral  (mellyből  az  európai  kereskedők  500  Hajú
jukon  észt.  600,000  Zsáknyi t , ' s  1  >/»  n ' " l   t a '  trőt  visznek  ki)  ,  kávé
va l ,  szalamiáial  és  gabonával  való  kereskedése  igen  virágzók.  Daniiat
nál  kellett  IX.  I.ajos  fianczia  királynak  az  1250    diki  keresztes  táboro
zásában  seregének  egy  részével  együtt  magát  a'  Saracenoknák  meg
adni. . ÍJ • • V. 

D A M i K N s (Róber t , Francois) , XV Lajas ellen próbált orgyilkos 
tettéről h i r e s , szül. 1715. Tieuloy faluban az elébbi Artoisban egy 
szegény haszonbérlőnek fija. Már gyermek korában olly gonosz paj
kosságokat Űzött , hogy ördög mellékneve* {Róbert ledia/jh') ad
tak neki. Két izben állott katonának , azután Parisban a' Jesuitáknál 
inaskodott , de megházasodván, e' szolgálaton elhagyta 1738. Azután 
több helyeken szolgált a' fővárosban; egyik urának mérget kever t , 240 
Lajos aranyat ellopott 's elillant. Ezentúl 5 hónapig St. Omerben , Dün
kirchenbeii és Hrüsselben csavargott , 's a' király és parlament közti 
visszálkodásokról mindenütt kicsapongó módon beszélt. Poperingiieben, 
.Ypres melletti kis városban, ha l lo t ták , midőn ezt monda': „ H a én Fran
cziaországha m e g y e k , ' m e g h a l o k ; d» az ország legfőbbje is meg fog 
halni ; majd hallotok felőlem." Midőn 1756 vége felé Parisba vissza
t é r t , már téholyodás forma betegségben volt. A' következett év első 
napjaiban A^ersaillesbe ment , két vagy három napig ópiumot vett 's igy 
készült a' t e t t h e z , mellyet Január 5 kén véghez is vitt. XV. Lajos 
Versaillesből Trianonba szándékozván, épen hintóra akara lépni , ud
vara nagyaitól körülvéve ; de ezeken keresztültört Damiens 's késsel 
egy szúrást tett a' király jobb oldalúba. Tüstént megragadták az or
gyilkost. A' legkegyetlenebb kin/ások , mellyeket állhatatosan szenve
d e t t , nem valának képesek olly vallomásra birni, melly biiotársakat gya
nittatott volna. Azt erősí te t te , .hogy e' gonosztettet nem követé vala 
c l , ha erét olly bőven , mint kívánta, megeresztették volna, hozzá ad
ván , hogy tettében jóságos cselekedetet képzelt. Lovak által elszag
gatásra kárhoztatot t , ' g a z itélet Mart. 28. 1757 a' Giéve piaezon haj
tatott végre. J. 

D t i i n s é s P V T H I A S két Syracusa i , kik mint rendületlen barát 
ság példáji híresek. Dionysius Tyrannus halálra ítélte az ártatlan Py
thiast, de, Dámon barátja kezesül állván érette, megengedte nekie, hogy 
dolgait egy szomszéd helyeo személyesen szedhesse rendbe. Dámon bör
tönbe méné 's halált igéit szenvedni Pythias helyett, ha ez a' meghatár
zott időre vissza nem térendett. Váratlan akadályok hátráltafrák Pythias 
\ isszajöttét . Vidámon 's meggyőződve barátja hűségéről megyén •már 
Dámon a'?vesztő he lyre ; zúgni kezd a ' n é p 's szánja a' könnyen hivő Da
niont, midőn egyszerre népcsoportokon álttörve, barátja ölébe dől Py
thias. K' legneinesb verseny közben, hol mindenik meg akar halni a' 
másikért , könnyek áztatják a'jelenlévők szemei t , Dionysius kegyelmet 
ad 's kéri őkf t , vegyék fel harmadiknak szövetségekbe, Ez adott Schil
lernek „7Jí'e Hurgm'hnfl''' czimü balladájára anyagot. 

D I M P I K n (Wilnios), hires angol tengeri utazó, a1 Szommerset gróf
iághan 1652 előkelő vérből született és a' földet háromszor köriilutazta. 
Első utazását 1691, a' másodikat 1701, a' harmadikat 1711ben végez
te ; melly alkalommal a' spanyol birtokokat pusztította 's magának nagy 
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kincset  gyűjtött.  Londonban  közre  bocsátott  utazásainak  tárában  a'  ha
józást  és  földleírást  tárgyazó  hasznos  észrevételek  találtatnak.  IjHollan
dia  nyugoti  partjait  megvizsgálta,  UjGuiheát  le i r ta ,  UjGüinea  és  Uj
Britannia  közt  tulajdon  nevéről  nevezett  utat  fedezett  fel. Sz—;'. 

D  A N A Ü ,  Acrisius  argosi  király  leánya,  atyja  egy  réz  toronyba  re
kesz te t é ,  minthogy  egy  oraculurn  azt  jövendölte  hogy  egy  leányától 
szilit  fiu  megöli.  De  gondoskodása  sikeretlen  volt,  mert  Jupiter,  szere
lemre  gyuladván  a'  szép  leány  i r á n t ,  aranyesővé  változva  leszálott 
hozzá.  Acrisius  megtudván,  hogy  leánya  gyermeket  szült,  haragjá
ban  ezzel  együtt  egy  csolnakban  a'  haboknak  általadta.  De  a1  tenger
istennék,  az  istenji  megtartásáról  gondoskodván,  a'  csolnakot  a'  habok 
által  épen  Seriphus  szigetére  ,  melly  egy  a'  Cycladák  kiiziil,  kivitették. 
A'  sziget  uralkodója,  Pol idectes ,  vagy  inkább  testvére,  Dic tys ,  Danaé 
magához  vette  's  a'  gyermeket,  melly  Perseusnak  neveztetett,  felnevelte. 
(L.  PKKSEUS.) K. L. 

D A N A I D Á K ,  Danaus  ötven  leánya.  Ez  Belus  fija volt ,  's  testvé
r éve l ,  Aegyptussal,  kinek  ötven  fija  volt ,  elejénte  Lybiában  lakott. 
Öszveveszvén  testvérével,  leányaival  együtt  Argosba  futott.  Aegyptns 
ötven  fijai  követték,  meg  akartak  békélni  "s  leányait  kérték  feleségül.  O 
kényszerítve  megegyezett;  de  mivel  testvére  fijainak  nem  hi t t ,  's  azon 
felül  egy  oraculumtól  hal lot ta ,  hogy  egy  veje  megfogná  ölni,  leányait 
erős  esküvéssel  lekötelezte,  hogy  férjeiket  az  első  éjjel  megöljék.  Ezt 
mindnyájan  megtették  Uyperninestrán  kívül,  ki  férjét,  l.inceust,  életben 
hagyta.  Büntetésül  vétkekért  holtok  után  arra  voltak Ítélve,  hogy  egy 
lyukacsos  hordóba  szünet nélkül  vizet  kellett  ineritniek.  Már  a'  régiek  e
zen  regének  azon  históriai  magyarázatot  ad t ák ,  hogy  a'  Danaidák  a' 
száraz  Argolisban  forrásokat  találtak  fel  és  vi/.tartókat  késziteltek. K. L. 

D A  N  c n ü R i  (Florent  Carton),  franczia  színjátszó  és  szinköltő,  szül. 
Fontainebleauban  1661  jó  nemzetségből.  Taní tója ,  l . a R u e  Jesuita,  re
ménylé ,  hogy  a'  nagy  elnietehetségü  gyermeket  a'  szerzet  számára 
képzi.  De  Dancourt  többié  becsülte  a'  törvénytudományt,  mellyet  azon
ban  23  éves  korában,  egy  s/.injátszónéhoz  való  szerelem  miatt,  játékszín
nel  cselélt  fel.  Ámbár  a'  finomabb  vig  játékokban  mindenkor  a'  legelső 
szerepet  játszotta  ,  még  is  mint  iró.,  legszerencsésebb  volt  az  alacsony 
tréfákban.  Különös  ügyességgel  birt  a'  parasztok  beszéltetésében,  hon
nan  csaknem  minden  tulajdon  darabjai  falusi  ábrázolatokat  tárgyaznak; 
mindazáltal  nem  ide  értendő ,,(hevalier a la?nvdeíi<)  mellyet  először  1687 
adtak  ,  's  minden  munkáji  közt  első  helyet  érdemel.  A'  beszélgetések 
minden  darabjaiban  erőltetés  nélkül  valók,  elevenek,  de  szapora  szavuak. 
A'  korabeli  nevetséges  dolgokat  felette  ügyesen  értette játékszínre  vinni, 
XIV  Lajos  szerette  's  darabjait  az  előadás  előtt  gyakor  olvastatta 
magának  vele.  Kihagyta  a ' já tékszint  1718,  megholt  1726,  Minden  mun
kájinak  jó  kiadása megjelent  12  köt.  12 rét..  1760. J

D Á N I A ,  1 .  D  Á  S O R S Z Ú . 
D A N I É T , ,  propheta,  Ezechiel kortársa,  előkelő  hebraeils  nemzetség

b ő l ,  ifjúságában  (600  K.  e.)  mint  fogoly  került  Bábelbe  's  a'  babyloiii 
udvarnál  Nabukodonozor  király  szolgálaljára  neveltetek.  3  év  múlva 
beállt  e'  szolgálatba  's  lelkesmerete  sérelme  nélkül  's  dicséretesen  járt 
benne.  A'  király  egy  parancsa  ,  melfynek  hite  okfőji  szerént  nem  tehete 
eleget ,  az  oroszlányverembe  jiittatá.  A'  gondviselés  csudálatosan  tar
tot ta  meg  életét.  Azután  boldogul  's  tekintetben  éle  Dániel,  Dárius  per
sa  király  udvaránál  helytartói  's  elsőministeri  rangra  emelkedvén.  Cy
rustól  végre  engedelmet  nye re ,  "s  honosai  számára  i s ,  visszatérni  Palae
stinába.  Mély  belátással  birt  ezen  propheta  's  becsület  vala  characte
réneli  egyik  fővonása;  az  álommagyarázásban,  mi  felől  azon  időkben 
sokat  tártának  ,  az  ország  minden  bölcseit  felülmúlta.  E1  mellett  ,  es
mérvén  az  akkori  világ  nagy  birodalmainak  alkotmányát  és  helyez.etét, 
legszerencsésb  sikerrel  pillanthata  a'  jövendőbe,  's  épen  ezért  érdemli 
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meg  a'  nabi  (jósló)  neve t ,  noha  a'  Zsidók  nagy  része  kirekeszti  a'  pro
pheták  sorából.  Mi  az  utóvilágra  szálott  's  hebr,  canonba  felvett  in un
káját  i l let i ,  annak  hihetőleg  csak  második  része  származik  tőle.  Ál
táljában  symbolicus,  álmokkal  's  látványokkal  teljes. 

D A N I É I ,  (Gábor),  Francziaország  jobb történetirójinak  egyike,  szül. 
Eouenben  Febr.  8.1649,  18  es/.t.  korában  a'  Jesuiták  collegiurnába  ment, 
dicséretesen  tanított  több  helyeken  's  megholt  Parisban  Jun.  23.  1728. 
D . ,  mondja  felőle  Bouterwek,  honja  teljes  históriájának,  melly  őt  hí
ressé  tévé  ( í / í s í . de. Francé,  több  kiadásokban  1713  olta  főkép  Paris 
1755—57,  10  köt.  kivonatban  több  izben),  nj  kidolgozásában  az  udvart, 
nagyokat  és  papságot  igyeke/.ék  a'  történetírók  mesterségével  és  köte
lességivei  megengesztelni;  a'  legtisztább  pártatlanság  színében  ugy  beszél
vén  honja  történeteit,  mint  az  udvar  és  papság  interesséjivel  megegyezett. 
Hijány  nála  a'  kútfő  stúdium  's  higt.  hűség;  a'  históriai  előadás  magasb 
mesterségében  idegen.  Gondolat i t ,  mint  kelljen  történeti  munkáknak  ír
va  lenniek,  hosszadalmas  munkája  kissé  unalmas  vezérszavában  terjesz
tette  elő.  Esmeretes  még: „Hisl., de la milice frangaise";  kevesbbé: 
.^liicueil de divers oucrages philiisophiques, theologiquet, /listoriques" ele. 
(1724,  4),  ezek  közt  van  az  ő:  , , /oyage da monde de Detcartet" 
(elébb  külön  kiadva's  ang.  és  olaszra  fordi tva) je ,  éles  ésszel  adott  guny
irás  ezen  philosophus  véleményei  ellen. 

D A N I É I , ,  (Sámuel) ,  angol  történetíró  és  kö l tő ,  Shakespearenek 
kor tá rsa ,  szül.  15fíl  ,  szolgálatot  nyere  Ersébet  és  Anna  (1.  Jakab  neje) 
királynék  udvaránál,  de  közönségesen  falun  é le ' s  tudományokkal  foglala
toskodék.  Mint  hist.  kö l tő ,  ugy  lá t sz ik ,  Lucamist  tar tot ta  példányul. 
Jeles  talentuma  honja  históriájának  nevezetes  történeteit  öltözé  eposba. 
Legtöbb  szorgalommal  dolgoza  azon  költeményen  ,  melly  a'  York  és 
Lancasterek  közt  folyt  polgári  háborút  irja  le  8  könyvben (,.Hislory 
of ihe civil wars belween ihe houses uf York and J^aticaasler1' ;  njra 
le  van  nyomva  egyéb  poétái  miveivel  's  némelly  jegyzetekkel  életéről  An
derson ^.British pnelsíí  czimü  mukája  4  köt) .  Költői  becsét ,  mint  Lu
canusnól,  szép  dictio  's  igaz  történetek  vonzó  ékesitése  teszik.  A'  poé'
tai  nyelv  képzésén  Angliában  dicsérettel  dolgozott  D.;  stanzájiban,  mel
lyeket  nagy  szorgalommal  képze  az  olasz  octavák  u tán ,  több  a'  mél
tóság  és  euphonia  ,  mint  az  angol  literatiira  legtöbb  illynemü  verseiben 
a'  17  század  első  feléből.  Rhetorirai  szépség  és  erő  nélkül  sem  szűkölkö
dik.  Köitői  leveleket ,  57  sonettet  's  néhány  szinmivet  hagyott.  Az  el
s ő k ,  «gy  látszik,  figyelmet  ébresztettek  Angliában.  A'  mi  történeti  rajuk. 
kájit  illeti,  Anna  kormánya  alatt  Anglia  históriája  rajzát  irá  I  I.  Eduár
d i g :  kérkedés  és  pipere  né lkü l ,  tanúsággal  teljes  és  v i lágos ,  nincs 
pragmai  szemlélet  nélkül  's  az  angol  literatiuában  hihetőleg  első  tör té
neti  m u n k a ,  mellyben  fontos  tettek  egyszerű  elbeszélésével  a ' s t y lu snak 
(tán  szerfeletti)  tömöitsége  és  méltósága  egyesült.  Az  Angolok  becsben 
tartják.  D.  1610  holt  meg. 

D A N I S U K s í ) ,  alsóbb  rangú  török  pap,  a '  ki  egy  dsamiban  viszi  az 
isteni  szolgálatot,  hanem  egyszerniind  talisman  is. L—;;. 

D Á  \  N v K i. v ,  i, i  T K n A T u K * v. s  M i v K s z s ií o.  A'  din  nyelv 
leánya  az  alsónémetországi  és  a'  10  században  Islandra  kiszorított  nor
mann  ö.snyelvnek.  Ki  is  világlott ,  hogy  az  angolszász  nyelv  valóban 
a1  dán  vol t ,  mellyet  az  Irlandiak  szüzén  tartottak  meg.  Ezen  nyelv  első 
képzűji  ,  mint  Svéd  és  Norvégoi szagban,  a1  skaldok  valának,  kik  tisz
ta  germán  dialectuson  költenek  's  mindenütt  a'  fejedelmeket  's  vezéreket 
követve,  az  is teueket 's  nemzetek  tetteit  daliák  rímtelen  versekben.  Be
jövén  a1  keresztén}^  vallás  (1000  körül) ,  csak  a'  történeti  énekek  marad
tak  fen  (1205ig).  A'  keresztény  vallás  Dániába  lett  behozatásának,  mel
lyel  egyszersmind  az  irás  mestersége  is  esmeretessé  le t t ,  a'  német  mis
sionarius  Anschar  tette  le  talpkővét.  Nagy Kanut  (Knud  1015—1036)  angol
száz  tanítókat  külde  Dánországba,  több  püspökségeket  alkota  's  az  é j 
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szak egyéb tartományában U terjeszté a' keresztény vallás*. A' ke
reskedést és inivességeket iparkodott előmozdítani, uj pénzt veretett 'i 
iiatárzottabb törvényeket adott. Mindjárt a' keresztény vallás után a' lo
vagság is helyt foglala Scandinaviában 's méresz válalatok és kalandokra 
hajlandó lakosinál könnyen elterjede. A1 dán udvarnál annyira szokásban 
voltak a'lovagjátékok, hogy minden idegennek, ki meglátogatta, land
sát kellé törnie az udvariakkal. A' Dánok már az első keresztháboru
bau részt vettek. A' lovagság ezen uj szelleme nem lehete kedvező hatás 
nélkül a' poésisre. A' legrégibb, mi a1 dán poésisből fenmaradt, a' Skyl
dingerekről szóló hősköltemény , mellyet legelőször Thorkelin ada ki e
gészen (Oe  Danorum  rebut  gettii  tec.  III  et  IV  poéma  dalt.  dialect.an
glusaxita  etc. Kopenh. 1815 ,4) . Később időből (16 száz.) való a' Wedel és 
Syv, utoljára Abrahamson, Nyerup és Rahbeck 1812—15 kiadták  Kjempevi
sen és  EltkovscUergyüjtemény. Nyerup és Rahbeck nem régen közép
kori nyomtatlan dán költemények válogatott gyűjteményét is kiadták fon
tos észrevételekkel. Költői becsek különböző ugyan, de nagyobb részek
ben valódi természetpoésist lelünk 's népiek. A' legújabb dán szinköltők 
e' kútfőből szokszor merítettek. Az első dán h i s t o r i c u s o k Sueno 
(Svend) Aagesen (1188 korul) és a* hires Saxo Grammaticus. A' refor
matio, melly (1527) az udvarból jőve, 's még inkább a' kereskedés terjedése, 
tetemesen hatottak a' dán miveltségre. A' reformatip alapitotta meg a' 
germán charactert a' literaturában; Dánok Németországban tanultak; 
német lett az udvari nyelv , latán a' tudósoké. A' nemzeti nyelven tett 
irói próbák csekélyek voltak. Csak a' 16, még inkább a' 17 században kép
ződék a' d á n n y e l v könyvnyelvvé 's zengeteg lágyság és euphonia 
által szintúgy ntegkülönbözteté magát, mintáz abstrcatnak velős és megfe
lelő jelelése áltál. De ugy látszik, hogy a' költői nyelv még most is 
sokkal fenebbáll a' prosánál. Az első dán grammaticát Pontoppidan irta 
(Kopenh. 1668), több haszonvehető követte azt Baden Jakab 's másoktól, 
's a' 16 században volt már néhány dán latán szókönyv is. Mi a1 dán 
prosát i l let i , IIOMIKRG (I. e.) , kit nemi tekintetben az ujabb dán litera
tnra atyjának nevezhetni, sokat gazdagított ugyan az által a' dán nyelven, 
hogy a' literatura több ágaira, különösen a' színre alkalmaztatta azt ; de 
nyelve tisztátlan vala még 's nehézkés. Jótékonyul hatottak a' közönség 
képzésére Wielandt (mh. 1730) Sneedorf (mh. 1764) időszakirások által, és 
Baden.!. (mh. 1804), ki a'nyelv tisztaságán dolgozott 's kedvező sikerrel 
vitte criticusi tisztjét. V. Pridrik 's VII. Keresztelj' is minden nemit tudós 
intézeteket alapitottanak 's gyámolítottak , mellyek a' hoi<i literatúrai 
mozditák elő. Bothe, Sulim, Rahbeck, Bastholm, Birkner, Nyerup, Gam
borg, Milnter és Baggesen előadások világos, velős és kellemes. A' pra
cticus tudományokban 's természettudományban leginkább kijelelkeztek 
a* Dánok. Az astronomiában a' hires TÍUHO DE B R I H E (1. e.) ?s a' mineralo
giában Worm Olaf említendő. Ujabb időkben nevelő intézetek, oskolák, 
universitasok 's tudós társaságok alapítása tetemesen eszközlé a' mivelt
séget Dániában. Az egyházi ékesszóllásban nem csekély haladás mutat
kozik. Balle, TieschoWjHiort, Holm, Plum, Clausen, Pavels ide tartoznak. 
Á' status és hadi tudományok még többre mentek. Amarra nézve Bugge 
Tamást említjük. A1 hadi tudományok buzgalmas gyakorlására ft' viharos 
időszak adott alkalmat. E' részben a'tengeri erő Dánia fődisze, 's a' 
dán admiralság fényes érdemekre juta a' Iiöwenörn ügyelése alatt meg
jelent tengerabroszok által , mellyek becsét a' legtanuságosb magyará
zatok emelik. Érdemes a' literatura e'megyéjében Rosenwinge (mh. 1820) 
is; Lous nauticai írási több kiadást értek. A' honi régiségek vizsgálása 
sokat köszön a' résznyire még élő tudósok : Viborg, Grundtvig, Sandt
v i g , Thorkelin, Thorlacius, Nyerup és Rhabeck iporkadásinak. — Az 
ujabb időkben ragyogó szinbe öltözék a' p o é ' s i s Dániában. Az uj dan 
költés , melly népdalokból — a' Dánok számosakkal birnak — 's egyhá
zi énekekből született, Arreboen (mh. 1637) kezdődik. Hexaemeronja 
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felette nehéz folyamn. Bording (mh. 1677) Opitz után képződött. Ó V 
titánjai, Sehestedt (mh. 1698) Petersen, Stelt, Kingo és Lorerap, mind
azáltal szűkölködtek költői önlétüség nélkül. Csak a' 18 seázad közepe 
táján derüle szebb idő a' honjáért lelkesült Ho BKnocEi, (1. e.). A' szép 
tudományok '» izlés előmozdítására 1758 alkotott társaság több szépeszii 
férjfiak — az eredeti 's érzelmes Tullin (mh. 1765) legjelesb — ninnká
jit hozta keletbe. A' 18 század második felében nyert a' tudományos 
ipar mozgatag életet , 's nem csekély számú költők, kik között sok Nor
vég , szerencsésen próbálkoztak a' költés legkülönbféle nemeiben. De a' 
legujabb koriglan külföldi példányok uiánzasinak akadni nyomára. Az 
u,abb költök közt jelesek: EwAi.n (1. e.), IVeyer, Bahbeck, Ijricus és 
dramaturg , Guldberg , Wessel (mh. 1786) , Heiberg P. A., de Falsén, 
Brun, THAARUP (I. e.) Tode , Lovinus, Sander, Pram, Frimanu, Stront, 
Brun szül. Milnter Fridrika, BAGRSSKN (I. e.) '» végre a' genialis ÖH
I.RNSCHI.AGEK (1. e.), ki jelenleg INGKRMANVAI. (1. e.) osztozik a' piiblicuni 
kegyében. Kzeken kivül Heiberg J. L, Thie le , Bies és a' fiatal keltő
n é , Lund Virgilia , említendők. Az ujabb időkben sokat fordítottak né
metből. A' költők ingerlékenysége sehol sem mutatkozik olly mértékben 
mint Dánországban, kik szüntelen literat. csatákat vinak egymással. Leg
jobban kitűnik ezen polemicai elevenség Grandtvigban. A' dán költőkre 
's munkájikra viszonylik főképen Fttist: „J5r»'e/e  iilter  dit  diinfsc/ie  Li
teratur" (Bécs 1816). 

A' m u z s i k a kevesb szerzeményekkel dicsekedhetik A' k é p z ő 
m i v é s z e t e k körében honja disze, THORWAM)SKN Albert (1. e.), ragyog. 
Ennek figyelése alatt kézpződött Frennd fiatal szobrász és medail
leur , kinek sokat igérő probáji niár Bomában nyertének javalást. Lali
dé contourokban adta ki Thorwaldsen miveit, mint rajzgyakorlatokat 
poétái magyarázatokkal Öhlensehliigertől (1813). Lund és Dahl , két 
Norvég, a' k é p í r á s b a n híresek, "s igy uj munkás nemzedékben él, mit 
Wiedeveld (mh. 1802) mivészi ipara kezdett. Kivülök Hoier és Eckardts
berg mint történetfestők jeleskednek. A' niirészség és mivészek szor
galma iránti nagyobb részvételt résznyire jeles időszakirásinak köszöni 
Dánia. Kzek tartják fen a1 szellemi táplanedv kerengését. Grundtvig 
„Danttirke'^n látszanak kiadója sajátosságának nyomai. Német hatás 
ellen kell vala gátul lennie; de résznyire már az által is eltéveszté czél
j á t , hogy azt támadta m e g , mit nem kellett volna elhárítani. Molbech 
jeles „Athene"je 1817 szllnt meg. Ennek egy „Atheneum" czimü tu
dományos és mivészeti időszakirás lépett helyébe. Soldin Salamon hét
irása, melly 1804 kezdődék, még 1821 számosan elterjedve járt. Hason
ló szellemmel hatnak a' lelki épülésre Balle , MUnter, Möller, kik taní
tásait és énekeit esméri a' külföld is. Szintolly buzgalmat vehetni ész
re a' törvénytudományok és história tanulásában. — Mind ezek mellett 
régen érzék már, milly sokat nyernének a1 tudományok, ha a' dan litera
tma a' testvér svédhez közelebbednék 's vele egyesülne, üzen czél eléré
sére képződött a' scandinaviai lileraturatársaság, melly a' 19 század 
kezdete oltá a' tudományok Gram alkotta kir. dán társaságához 's a' honi 
história és nyelv előmozdítására Langenbeektól felállíttatott kir. egye
sülethez zárakozott. Benne a' humanisták nagy része a' szó régi 's va
lódi értelmében egyesült a' dán és svéd írásbeli ügy egymáshoz kö
zelbitésére. Dánia régiségeire és historiaemlékeire ezenkívül a' arnae
magnaeani biztosság és a' régiségek taitogatására rendelt királyi társa
ság ügyel. Az előszámláltakon kívül az éjszaki tudományok tarsasága, 
a1 szép tudományok és izlés terjesztését eszközló társaság, egy orvosi 
és gazdasági társaság 'sat. mozdítja elő p' miveltséget. Fáradhatatlanul 
folytatták a1 tudományos tekintetben fontos fokmérést (gradusmérést) 
1 auenburgtól Skagenig prof. Schumacher igazgatása alatt. Sikereiről még 
semmit sem tudunk. A' kormány nagy lelküleg segité költséges munkák 
kiadatását, mellyek közbenjárása nélkül nehezen sikerültek volna p. o. 
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„V  botanica  physiologiáját"  Moldenhavertől;  a '  „dán  baromorvosi  tár
saság  í rásai t"  a' ^Flora danicaíít  'sat .  Az  óéjszaki  nyelvek  eredeti
nek  nyomozásait  is  gyamoli tot ta ,  melly  ügyben  RASK  (1.  e.)  a1  Kauká
zusnál  foglalatoskodott.  A"  kopenhagi  pénzgyüjteményt  tökéletessége  mos
tani  fokara  a'jelenleg  uralkodó  király  emelte  's  bő  kézzel  nyujta  őrének, 
Musse  Raniusnak  ,  summákat,  hogy  a'  régi  pénzek  catalogusát  közre  bo
csáthassa  (Kopenh.  1816,  2  köt.). Ktad vsutpublivos  rendelt  fundus  ifjú  tu
dósok  tudományos  utazásinak  gyámolitására  használtatott.  Fájdalom,  hogy 
számokból  di\  Lemminget,  egy  ifjú  orientalistát  Sacy  oskolájából,  ki
ragadta  a'  halál. 

D Á N O R S Z Á G ,  legkisebb  az  éjszaki  országok  közt.  Legrégibb  la. 
kosai  Németek  voltak,  kiknek  egy nemzetségek  (a1  Cimberek)a'  jütlandi  fél. 
szigeten  ,  a '  Romaiak  Chersonesus  cimbricáján,  lakott.  Ezek  a'  Cim
berek  legelőször  azon  táborozások  alkalmával  tették  magokat  a'  Romai
ak  előtt  re t tenetesekké,  midőn  a1  Teutonokkal  Galliának  szép  tarto
mányiba  ütöttek  be.  Későbben  Odin  nevű  mesés  vezérek  alatt  Gothu
sok  nyomultak  be  a1  scandinaviai  tartományokba  "s  mind  Dániának,  mind 
Norvégiának  és  Svédországnak  uraivá  le t tek,  mellyekben  gothus  fejedel
mek  uralkodtak.  Skiold  iratik  Dánia  első  fejedelmének  ;  hanem  mind 
ennek ,  mind  maradékainak  históriája  annyira  teljes  mesékkel,  hogy  a' 
dán  históriának  ezen  időszaka  méltán  neveztetik  mesésnek,  's  csak  an
nyit  tudhatunk  Daniárúi  bizonyosan,  hogy  akkor  több  apró  statusokra 
volt  szétdaraboltatva,  's  hogy  lakosainak  legfőbb  keresetmódja  tengeri 
rablás  volt,  a7  honnan  minden  tengereken,  mellyeken  megjelentek,  '«  az 
Óceánnak  minden  partjain  rettegtek  tőlök.  Midőn  a'  Romaiak  hatalma 
hanyatlani  kezdett ;  délen  is  esmeretes  kezdett  lenni  a'  Dánok  és  Nor
mannok  neve ,  mivel  ezen  tengeri  vitézek  azon  partokat  és  folyók  tor
kolatjait  is  meglátogatták  's  felprédálták,  mellyek  annakelőtte  a'  ro
mai  hajók  védelme  alatt  bátorságban  voltak.  A'  Normannok  (ezen  kö
zönséges  névvel  neveztettek  a'  Dánok,  Svédek  és  Norvégiák)  832  An

• gliába kiszálván, két országot alkottak ott. liollo nevű vezérek alatt 
011 Normandiában a1 franczia parton is megtelepedtek, megnépesitet
ték a' faröi szigeteket , az Orkadokat, Slietlandot, Islandot 's Irlaniinak 
egy részét , Spanyol  és Olaszországokat 's Siciliat is bekóborolták. 
A' merre csak mentek, mindenütt dicsőséget arattak vitézségekkel, mel
lyet mindazáltal vadságokkal 's rablásaikkal elhomályosítottak. Nemzeti 
alkotmányokon ezen kóborlásaik kevés változást te t tek ; továbbra is 
megmaradt szövetséges alkotmányok, mellynek tagjai a' tulajdon fejeik 
alatt lévő különbféle nemzetségek vagy ciánok (a' mint ők nevezték) 
voltak. Ezen nemzetségek 's ezeknek vezérei egy főkirálytól függöt
tek. Csak akkor egyesültek a1 Normannok nemzetségei szorosabban 
egymással , midőn a' Nagy Károly famíliájából való német királyok az 
ők dolgaiba belé kezdettek avatkozni. Ugyan ekkor szakadtak el a' 
Norvégiák és Dánok két külön statusra. Öreg Gorm elfoglalta 803 Jüt
landot 's 920ig minden apró dán statusokat egyesitett királyi pálczája 
alatt. Unokája, Sven , egy hadakozó fejedelem, hatalma alá hajtá 1000 
észt. Norvégiának egy részét 's 1014 Angliát. Fija, Knud, nem csak 
Anglia meghódittatását tette tökéletessé 1016, hanem Skotországnak 
egy részét is elfoglalta 's 1030 egész Norvégiának urává lett. Alatta 
volt Dániának hatalma legmagasabb ponton. Politicai kinézésből bevette 
's Dániában bevitte a1 keresztény vallást, melly a' nemzetet egészen 
megváltoztatta. Knud 1036 történt halálakor örököseire hatalmas or
szágot hagyot t ; de már 1042 elszakadt attól Angl ia , 's 1047 Norvégia. 
Dánország elveszte elébbi fényét , belső, egyenetlenségek által elerót
lenittetvén. Sven Estritsonnal 1047 uj uralkodó família jutott a1 királyi 
székre ; de a' Sven és Knud hadjai alkalmával alkottatott feudale 'syste
m a , az uj família a l a t t , mell}' a' nagy**Waldemaron kívül egy valamire 
való és méltó uralkodót sem tud muta tn i , megfosztotta az országot 
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ere jé tő l ,  az  uralkodókat  a*  piispökök  és  nemesség  Jválasztásától  fíigtcAk
kée,  a'  földmivelóket  földhöz  ragadt  jobbágyokká  t e t t e ,  a'  földmivelést 
elfojtotta  's  a'  kereskedést  egészen  a'  német  Hansa  kezére  jut ta t ta .  A' 
királyoknak  1320  meg  kellett  esmérni  a'  rendek  választó  jusá t ;  az  or
szág  gyűlése  keskeny  korlátok  közé  szorította  az  uralkodók  akarat já t ,  's 
minden  jót  elfojtott,  a1  mi  a/,  ors/.áglástól  jöhetett  volna.  i l i .  Walde
marral  1376  kiholt  az  Estritson  famíliájának  férjfiai  ága.  Férjfias  lé
lekkel 's  ésszel  bíró  leánya,  Margit,  véván  által  fijának,  IV.  Olavnak,  1387 
történt  halála  u t á n ,  az  ország  kormányát ,  elfoglalta  Svéd  és  Norvég
országot  's  1397  a'  calmari  uniót  alkotta.  A'  SUiold  házából  lévő  uralky. 
dók»  kihalván,  a'  Dánok  1.  Krisztián  oldenburgi  gróí'ot  választották 
1448  királyokká.  Ez  a'  Krisztián  az  ezolta  szakadatlan  renddel  ural
kodó  dán  királyi  háznak,  mellyből  származnak  az  ujabb  időbe'i  svéd 
(Bernadotteig),  orosz  és  oldenburgi  uralkoddk  i s ,  törsökatyja.  Ez  egye
sitette  Norvégiát  ,  Schleswiget  és  Holsteint  a'  dán  koronával  ;  de  ural
kodásra  lépésekor  ollyan  feltételek  alatt  vette  által  az  uralkodást ,  hogy 
inkább  az  ország  tanácsának  elölülője;  mint  egy  azabad  nép  király.* 
volt.  János  nevil  fijának  1481  még  keményebb  feltételeket  kel  lett  alá 
írnia,  midőn  Dániának  királyává  lett.  Norvégiában  hasonlóul  keskeny 
határok  közé  szoríttatott  hatalma.  Holsteinem  és  Schleswigen  pedig  meg
osztozott  Öccsével,  Fridrikkel.  János  fija,  11.  vagy  Hossz  Krisztiim,  ke
gyetlen,  de  nem  ügyetlen  fejedelem,  iparkodott  azon  királyi  méltóságát 
lealacsonyító  függéstől,  mellében  a'  rendektől  t a r t a to t t ,  megmene^ 
kedn i ,  de  e'  miatt  elvesztette  Svédországot,  melly  1523  a 'ca lmar i  unió
tól  (egyesüléstől)  elállott,  valamint  azután  más  két  koronáját  is.  Dánia 
és  Norvégia  atyja  testvérét ,  I.  Fridriket,  emelték  a ' k i r á ly i  székre,  a' 
ki  a'  hatalmas  aristocratáknak  csak  névvel  volt  királyok.  Uralkod.ísa 
alatt  a1  földhöz  ragadt  jobbágyság  törvényesen  megállapittatott,  a'  re
formatio  bevitetett  's  Norvégia  1522  örökre  öszveköttetett  Dániával,  — 
Legidősebb  fija,  III.  Krisztián,  megosztozott  Schleswigen  és  Holsteinon 
testvéreivel,  Jánossal  és  Adolffal.  Ez  az  utolsó  alkotta  a'  holstein
gottorpi  famíliát  's  ez  által  letette  egyszersmind  a1  későbbi  hosszas  fa
míliái  egyenetlenségek  talpkövét  is.  Utána  1559  II.  Fridrik  lett  királ
l y á ,  a ' k i  a '  Dithmarschiakat  meggyőzte  's  Liefland  felett  Svédország
gal  háborúba  keveredett ,  mellynek  1570  a'  stettini  békeség  vetett  ve'
get.  IV.  Krisztim  (1588  olla)  belé  avatta  magát  a'  30  esztendős  hábo
rúba  ,  's ,  két  izben  hasonlott  meg  a'  svéd  udvarral ,  de  főképen  utolszor 
olly  szerencsétlen  következéssel,  hogy  a'  hrömsebroi  békeséghen  (1645) 
Jámptelandot,  hegyen  tul  fekvő  Rerjedalent,  Gothlandot  és  Oselt,  mellv 
tartományok  az  unie  olta  szakadatlanul  Dánia  részei  .voltak,  örökre, 
Hollandot  pedig  30  esztendőre  Svédországnak  kellett  engednie.  A'  dán 
fegyverek  ezen  szerencsétlenségét  az  uralkodás  formájának  hibás 
volta  's  a1  korona  csekély  tekintete  és  hatalma  okozták  leginkább.  Ha
sonló  szerencsétlenség  üldözte  a'  Dánokat  azon  uj  hadban  i s ,  mellyet 
111.  Fridrik  izent  a'  Svédeknek  1657;  mert  a1  roskildi  és  kopenhageni 
békeségekben  (1658  és  1660)  le  kellett  mondani  Dániának  Schonenről. 
Blekingenről  ,  Bahasról  's  Hollandhoz  való  jósáról.  Ez  a'  veszteség 
végre  felébresztette  a1  Dánokat ;  1660  a1  rendek  nagy  hatalma  eltörölte
tett  's  a'  királynak  a'  koronához  való  örökös  juson  kívül  határtalan  ha
talom  adatott .  Ugyan  ezt  te t te  Norvégia  is  1661.  A'  dán  nemessé"' 
mindazáltal  meg  tudta  kezei  közt  tartani  a'  legfőbb  hivatalokat  's  az 
uj  uralkodás  formájáról  való  nagy  várakozások  's  ff'nyes  reménységek 
füstbe  mentek.  V.  Krisztián  's  IV.  Fridrik  szerencsétlenek  voltak  az 
éjszaki  hadban;  de  mind  a'  mellett  is  a'  X i l .  Károly  megbukását  köve
tő  friedrichsburgi  békeség  1720  hasznos  volt  Daniára  nézve ,  mert  a' 
Somion  való  vámot  Svédországtól  megnyerte  és  Schleswignek  bírásá
ban  megmaradt.  Ez  idő  olta  a'  megronlsolt  Dánia  sokáig  nyugodalom
ban  é l t ;  de  azon  sebeket,  mellyeket  szerencsétlenségei  és  hibás  orszáHá.s 
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formája  ejtettek  ra j ta ,  ezen  csendes  Idószekasza  nem  orvosolhatta  meg. 
Dánia  ollyan  status,  melly,  kevés  segédkutfóji  lévén,  csak  igen  takaré
kos  gazdálkodás  által  bátorságosithatja  fenállását 'a  virágzását  e's  ha 
egyszer  elszakadozik  öszvekó'lő  láncza  és  költséges  katonaságot  kell 
t a r t an ia ,  sok  idő  kívántat ik,  hogy  magát  ismét  felvegye.  —  1726 
Dánia  a'  ranzaui  grófságot,  1761  ÍlolsteinPlönt  '»  1773  HolsteinGot
torpot  kapcsolta  koronájához  ;  ezen  utolsóért  az  orosz  birodalommal 
kötött  egyezése  szerént  az  1667  szerzett  oldenburgi  és  delmenhorsti 
grófságokat  engedte  által  az  orosz  udvarnak.  IV.  Fridiiket  1730  VI. 
Krisztián  követte  az  uralkodásban,  a'  ki  a'  koronát  1746  fijára,  V. 
Fridrikre,  hagyta,  1766 VII.  Krisztián  vett*  a'  királyi  pálczát  kezébe, 
a'  kinek  országlása  ministerek  uralkodása.  Mostani  királya,  VI.  Fridiik, 
16  esztendős  korában  értkornvá  tétetett  's  Ajfr.  24.  1784  elmenyava
lyában  sinlődő  atyja  mellé  köz  uralkodónak  ada to t t ,  a'  kinek  halála 
után  1808  valóságos  királya  lett  Dániának.  Egy  Oroszországgal  kö
tött  védő  szövetségnél  fogva  1788  a'  dán  sere?  beütött  Svédországba; 
hanem  Angliának  és  Prussiának  közbeszólására  az  ellenségeskedés 
kezdete  után  2  hét te l fegyvernyugrás  köt te te t t ,  melly  ezen  haszon  nél
kül  való  's  az  egyébiránt  is  rossz  állapotban  lévő  köz  pénztárnak  7  mii. 
tallér  költséget  okozó  hadnak  végét  szakasztotta.  Szerencsésebb  volt 
Dánia  neutralitasának  fentartásában  1792,  midőn  a'  szövetséges  fejedel
mek  azt  kívánták,  hogy  a1  Francziaország  ellen  indított  hadban  részt 
vegyen.  Ellenben  az  éjszaki  szövetségnek  tagjává  lévén,  1800  az  Ango
lokkal  hadba  keveredett,  inellybe.i  a'  dán  flotta  April.  2.  1801  Kopenha
gennél  tökéletesen  megveretet t ,  de  a'  Dánok  vitézsége  olly  tisztele
tet  szült  az  ellenségben  ,  hogy  fegyvernyugvást  a jánlot t ,  melly  meg
lévén ,  Dánia  az  orosz  udvarnak  Angliával  kötött  szövetségébe  beállott 
Jul.  20  Hamburgból  's  Lübeckből  órseregét  visszaparancsolta  'g  gyar
matjait  visszakapta.  Ezen  csendességét  Napóleon  szárazföldi  politi
cája  zavarta  meg  1807.  Egy  franczia  sereg  állott  Dánia  határszélén. 
Oroszország  a1  tilsiti  békeségben  elfogadván  Napóleonnak  azon  rendelé
sét  ,  hogy  az  Angolok  mivei  a'  szárazon  lévő  tartományokban  el  ne  adat
hassanak  's  ha  valahova  vitetnek,  megégettessenek,  tartván  a'  lon
doni  udvar ,  hogy  Dánia  is  hasonlót  fog  tenni ,  meg  akarta  a'  dolgot 
előzni  's  23  lineahajóból  álló  tengeri  erőt  küldött  a'  Sundra  (Aug.  3), 
azt  kívánván  Dániától ,  hogy  vele  védő  szövetséget  kössön  és  hajósse
regét  hűségének  zálogául  az  Angoloknak  engedje  által.  Egyik  kíván
ság  sem  teljesíttetett ,  's  az  angol  sereg ,  melly  25,000  főből  állott, 
lord  Cathcart  vezérlése  alatt  Dánia  partjára  kiszálván,  a ' m e g t á 
madtatásra  készen  nem  lévő  Dánokra  nézve  szerencsétlen  ütközet  után, 
Atig.  17  magát  JKopenhagent  is  bekerítette.  Mivel  az  országlás  ekkor 
sem  akar t  Anglia  kívánságára  reá  állani ,  a1  főváros  három  nap  alatt 
keményen  lövöldöztetett ,  400  ház  lett  hamuvá  's  1300nál  több 
lakosok  vesztették  el  életeket.  Sept.  7  megadta  magát  k'npenhagen  al
kudozásnál  fogva  's  az  egész ,  felvitorlázva  készen  és  18  lineahajóból, 
15  fregattból  'sat.  álló  hajóssereg  az  Angoloknak  ál ta ladatot t ,  kik 
azt  az  elébbi  napokban  oroszlány  módra  viaskodó  's  hadi  foglyokká 
tett  tengeri  katonákkal  együtt  magokkal  elvitték.  NagyBri tannia 
ekkor  a'  koronaörökostől  neutralitast  vagy  vele  való  öszveszövetke
zést  k ívánt ;  az  első  esetben  azt  «gértp.  hogy  három  észt.  múlva  vis
sza  fogja  hajóssereget  adni,  de  Helgoland  szigetét  magának  engedtet
ni  kívánta.  Hanem  a'  koronaörökös  minden  ajánlást  visszavetett  's 
Nas3'Brifanniának  hadat  izent  és  Oct.  31  öszveszövetkezett  Napóleon
nal  Fontainebleauban.  Bernadotte  erre  30.000rel  megszálotta  a'  dán 
szigeteket ,  hogy  innen  Svédországot,  melly  ellen  Dánia  Apr.  1808 
hadat  indí tot t ,  megtámadhassa.  Ez  a1  plánum  mindazáltal  az  Austria 
ell«n  vájó  1809ki  táborozás  által  megzavartatott  's  a1  Svédországgal 
való  ellenségeskedések  Norvégiában  még  ezen  észt.  megszűntek.  Hanem 



DÁNORSZÁG 5 1 9 

a' stokholmi udvarnak azon szándéka, hogy Norvégia Svédországhoz 
kapcsoltassak, uj háborút szült a' két szomszéd fejedelem közt 's meg
újította .Iiil. 10. 1813 Danidnak Napóleonnal kötött elébbi szövetségét. 
Ezért a1 leip/.igi ütközet utón Francziaország ellen öszveszövetke
zett e'jszaki hatalmasságok Holsteinba és Schleswigbe sereget küldöttek, 
Gliickstadt és más rárak megvétettek 's a' dán katonaság Flensbur
gig visszanyomatott. Dánia nnnakokáért Angliával és Svédország
gal Jan. 14. 1814 békeségre lépett Kiéiben, a' Francziák ellen öszve
szövetkeztekkel egyesült 's ezeknek seregével a' magáét egyesitette; e' 
mellett Helgolandot Angliának, melly ezért nyugindiai szigeteit vissza
adta, 's Norvégiát Svédországnak kellett engednie, mellyért SvédPo
meraniát és Kiigent kapta. Az orosz udvarral Felír. 1814 békélt meg. 
Jun. 14. 1815 Dánia SvédPomeraniát Prussiának engedte RŰgennel 
együtt's ezek hellyet l.aunlmrggal és kész pénzzel elégíttetett ki. Jun. 8.1815 
VI. Fridrik, mint Holsteinnak és Lauenhurgnak birtokosa, a' német .szö
vetség tagjává le t t , mellyben a' 10dik helyet kapta 's 3 szava van az 
egész gyűlésben. Ezután 10 férjtíbói álló biztosságot nevezett ki a' 
holsteini polgári alkotmánynak kidolgozására. Holsteinnak nagyherczeg
•éggé való emeltetésében a' király nem egyezett meg. 

Dánia alkotó részei Seeland, Fülinen, Langeland, 1 aaland, Falster, 
Bornholm és Moen szigeteik, JUtland félszigete 's a' schlesivigi herczeg
ség; ezeken kivül Dániához tartozik még két német szövetséges status, 
n. ni. Holstein és Lauenburg, valamint a' faröi szigetek, Island, 
Grönlandnak nyűg. partja , Guineában némelly helyek, 's kel. Indiában 
Trankebar városa és környéke is. A' szorosan vett Dánia rsak 820. Island 
és a'faröi szig. 1428 '/a  i a'német statusok 173 '/s , a1 gyarmatok 339 2A 
's az egész státus minden melléktartományival együtt 2761 nsz. mf. foglal 
magában, meltyek közül a' miveletlen's lakatlan Islandra 's Grönland part
jaira 1705 nsz. mf. jő. Magának Dániának lakosai 1,230.000re, Hol
stein és Lauenburg népessége 370,000re, fslandé 1823ban 49.260re, a' 
Faroké 5300ra 's a' gyarmatoké IOI,OCOre , az egész statusé pedig 
1,750.000, 's némellyektől 2,000,000re tétetik. A' lakosok, kik részsze
rént Dánok, részszérent Németek, Dániában dán, Islnndbnn és a' Faro
kon nors 's több helyeken német nyelven beszélnek. A' parasztok nem 
rabszolgák többé, magában Dániában mindazáltal még > földhöz ragadt 
jobbágyok. Seeland (dánul Salland) nevii főszige'tét Svédországtól a' 
SIÍND (1. e . ) , Fühnent (dán nyelven Fyen) Seelandtól a' nagy Beit \s 
Jiitland (dánul Jydland) félszigetétől a' kis Beit választja el. 3 tenger
szorosa utak gyanánt szolgál a' német tengerről a1 baltira evezők
nek. A' föld nem igen magas hegyeinek, mellyek a' herozegségeket 
keresztül hasítják, mellékein kivül tér; partjai laposak, mellveknek a' 
tenger árjai ellen való védelmezésére csak a' német tenger felől szüksé
gesek töltések. Földje nem igen termékeny. Itt 's amott mocsároktól 
's csekély kiterjedésű erdőktől fedetik. Ezen utolsóknak , mellyek vé
dő falul szolgáltak Jiitland éjszaki és éjsz. nyng. partjainak a' tenger 
hullámai ellen . gondatlan kiirtatása által sok elébb miveltethető nagy 
helyek lettek homokos pusztákká. A' skageni templom (Jütlandnak 
legéjszakibb helységében), most csjk nem egészen a' tengertől mosott 
repülő homokban eltemettetve fekszik. Csak az ujabb időkben kezdet
ték el a' lakosok ezen pusztaságokat fenyő, nyír , és nyárfákkal be
ültetni, melly által az emiitett repülő  homok  pusztáknak nagy része 
már iniveltetésre alkalmatos földdé tétetett. Az országnak Élbe nevil 
határszéli folyóján kivül csak parti folyóji vannak. Tavai, mint a' 
Scball és ratzeburgi tó (mind a1 kettő Lauenbiirgbon), a' plöni és selenti 
tó Holsteinban 's tengeröblei, mellyek közt a1 I.imfierd éjszaki Jüt
landban legnevezetesebb, többek vannak. A' jiitland! és svéd partok közti 
'* a1 Snnd és két Beit által a' kel. tengerrel fiszveköttetéshen lévő 
KaMrgatot vagy Skagwrackot is a' tengeröbiök közé számlálják nénin
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lyuk.  Éghajlatja  nagyobbára  mérséklett ,  de  igen  nedves.  Fótermései: 
gabona,  dohány  (4  mii.  font ,  melly  nagyobbára  ja'  külföldnek  adatik 
el)  'sat.  Kendere  's  lenje  nincs  elég,  valamint  krappja,  melly  egyébi
ránt  bőven  teremne,  's  komlója  is  kevés.  A'  kertmivelés  magában  Dani
ban  igen  elmellőztetik.  Lószőr  helyett  yánkosoknak  tengeri  hinár 
használtatik.  Erdeji  kevesek  's  a'  nép  fára  nézve  s/.iíkséget  szenved; 
ellenben  törfje  rendkívül  sok  vaii  's  csak  nem  mindenik,  falunak  tulajdon 
törfbányája.  Csak  a'  baromtartás  áll  olly  jó  lábon,  hogy  Dánia  a' 
külfölddel  jövedelmes  kereskedést  ü/.het;  mivel  csak  magából  Dániából 
észt.  16,000  ló  's  7000  ökör  vitetik  ki.  A'  szarvas  marha, számát  Olof
sen  a'  herczegségeken  kivül  1,484,000re  t e s z i ;  a'  juhtar lás  (1,338,000 
darab ,   e'  közt  20,000  merino)  jó  kaiban  v a n ,  valamint  a'  sertés  és 
apró  marha  tartás  is.  Vadjai  megfogytak,  's  vad  disznója  már  épen 
nincs.  Halászai  tartják  éjsz.  Németországnak  egy  részét  heringgel ,  fél
szeguszóval,  sellhalgadócczal,  csigával  és  tengeri  rákkal.  1816  Dánia 
halért  500,000  tal.  vett  be.  Az  ásványok  országából  van  agyagja,  yasa, 
r e z e ,  t imsója,  Segebergnél  mesze  és  sója  (de  nem  elég),  mellyet  az 
oldeslohi  sóforrások  adnak.  Kevés  manufácturáji  nagyobb  részént  Ko
penhagenben  és  Altonában  vannak;  Jutlandban  készült  kéztyüji  híresek; 
ellenben  fczukorfíibrikáji  a'  legnjabb  időkben  sokat  vesztettek  ;  kereske
dése  ,  főképen  nyűg.  India  felé  's  hajózása  ismét  kezdik  magokat  fel
venni;  megjegyzést  érdemel  benne  a'  holsteini  csatorna,  melly  a'  kele
ti  '8.  éjszaki  tengereket  öszveköti.  Az  asiai  kereskedő  társaság  octroija 
(privilégiuma)  1812  30  esztendőkre  megnyujtatott  ;  hanem  actiájinak 
becse  igen  uiá  ment. 

Dániának  most,  Islandot  és  a'  Farokét  ide  nem  számlálván,  100  vár. 
37  nu'zővár.  2305  egyházi  községe,  1009  nemesi  udvara  's  5500  faluja 
van.  Maga  Dánia  7  megyére ,  u.  in.  seelandira,  íuhnenire ,  laalan
d i r a ,  aalburgira  ,  aarhusira ,  ribeire  és  wiborgira  osztatik.  A'  schles
wigi  és  holsteini  here/.egségek  egy  helytartó,  Lauenburg  egy  kormányo
zó  (landdrost)  Island  és  a'  Farok  pedig  egy  főtisztviselő  által  igaz
gattatnak.  IJralkodásforinája  határtalan  monarchiái;  sarkalatos  törvé
nyei  a'  felség  levele  ( a c t e ) ,  az  1665diki  királyi  törvény  's  a'  születési 
jus .  A'  korona  mind  a'  férjfiui.  mind  a'  leányágon  örökös.  A1  király 
első  fija  koronaörökös,  a1  többi  királyi  vérből  született  herczegek  pe
dig  dán  herczeg  nevet  viselnek.  A'  király  lakhelye  Kopenhagen;  t i 
tulusa  Jan.  1  olta  1820  e z :  Dániának,  a1  Wendeknek  és  Goihusoknak 
k i rá lya ,  Schleswignek,  Holsteínnak  ,  Stormarnnak,  a'  Dithniarschoknak 
Laiienburgnak  és  Oldenburgnak  herczegé.  Dániának  vitézi  rendjei:  az 
elefántrend  's  a'  Danebroi:  (ország  zászlója)  rendje,  mellynek  utolsó 
osztályát  a'  Danebrog  férjfijai  teszik  ;  ezeken  kivül  több  polgári  érdem
Jelek  is  vannak.  Oiszágrendjeí  magában  Dániában  nincsenek.  Legfőbb 
kormányszék  a'  titkos  statustamícs,  melly  ügyel  1814  olta  a1  belső 
dolgokra.  Uralkodó  vallás  a ' L u t h e r é ;  hanem  a'  többi  vallásbeli  feleke
zetek,  sőt a  Zsidók  is  szabadon  gj akorolhatják  vallásokat.  8  püspöke 
's  ezek  alatt  7  megyés  prépostja  és  1057  prédikátora  van.  Island
niik  tulajdon  püspöke  van.  A'  3  herczegségben  2  fősuperintendens, 
4  nagy  jövedelmű  nemesi  convont  :s  493  prédikátor  van.  Az  ér
telem  pallérozását  2  n .  m.  a'  kopenhageni  és  kiéli  universitasok,  1 
mivéSzl  academia ,  a'  tudományok  királyi  társasága,  1  nemesi  academia, 
sok  különös  intézetek  's  több  tudós  egyesületek.  40  tudós  oskola,  13 
tanítókét  formáló  seminarium  ,  150  Láncaster  tanítása  módját  követő 
oskola  'sat.  mozdítják  elő.  A'  status  jövedelme  8  ' / 2  mii.  tal.,  melly  az 
alattvalókat,  a'  teiinészlmények  igen  olcsók  lévén,  nagyon  te rhe l i ;  ezen 
kivül  a'  Sund  vámja  500,000  tal.  hoz  be.  A'  status  külső  adóssága  (hi
hetőképen  ezüst  pénzben)  10  's  a'  belső  100  mii.  tal.  ide  számlálván  a' 
hair/hlírgi  és  londoni  két  uj  kölcsönözést  is.  A1  forgásban  lévő  bank
eaédulák  lo'ió  fülül  voltak  valamivel  21,325,000  talléron;  a1  papiros 
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pénz  ugy  vau  a'  pengőhöz,  mint  40  100hoz  's  1  bankótallérnak  ezüst
ben  90  sohill.  és  I  '/^  mark  hainb.  bankóbecse  van.  A1  bank  igen 
gazdag.  Haili  ereje  1823ban  30,838  főből  álo):t  a'  polgári  katonaságon 
kívül.  A'  tengeri  katonaság  az  admiralitás  és  commissariátus  collegi
uma  alatt  van.  1826  a'  hajóssereg  4  lineahajóból,  7  fregattból ,  4 
corvettből,  5  briggből  ,  1  schonerből  's  80  ágyúzó  sajkából  ál
lott.  L.  Thaarup „Stntistik der diinischen Monarchieii  (Kopenhagen 
1812)  'a „Anleitung zur Kenntniss des diinischen Handelsrechls und 
Üíersicht der Handelíttatittilf"'  nevű  munkájit;  Lassú  „Dániának  stat. , 
geogr.  és  hist.  le í rása"  (Budán  1829)  és  Abramson  „ A t l a s á t "  (Kop.  1828 
48  lap.) L—ú. 

D A N N E C K E R  (János  Henrik),  wilrtembergi  udvari  t anácsos ,  és  a1 

képző  mivészetek  tanítója  Stuttgartban,  a'  wilrtembergi  korona  vitéze, 
1825  olta  Wladimir  remijének  tagja  ,  a'  most  élő  leghíresebb  szobrászok 
egyike,  Oct.  18.  1758  Stuttgartban  szegény  szüléktől  származott.  A'  r a j 
zoláshoz  vonzó  hajlandósága  nagyon  korán  kifejlett.  Elébb  Károly  wür 
tenbergi  berezeg  katonaacademiájában  közel  Stut tgarthoz,  hol  muzsiku
sok  's  egyéb  mivészek  is  neveltettek,  tanult,  de  itt  kedve  szerént  magád 
nem  tökéletesíthette  ,  mert  a  nevelés  nagyon  szolgai  volt.  Végre  a'  15 
esztendős  ifjú szobrászságra  választatott  's  íö  esztendős  korában  ismét  Stut t
gartba  u tazot t ,  hova  a'  katonaoskola  általtétetett.  Itt  csak  hamar  meg
különböztette  magát ,  's  minden  ravaszkodás  ellenére  is  crotouai  Milonja 
jutalmat  nyert.  Itt  barátkozott  meg  Schil lerrel ,  kinek  utóbb  emléket 
készített.  Ezzel  egy  időben  1780  lépett  ki  az  academiaból  's  a1  herczeg
től  esztendei  300  f.  fizetéssel  udvari  képszobrásszá  választatott.  Három 
esztendő  hmlva  az  utazásra  engedelmet  nyert.  Gyalog  utazott  1783  Pa
r isba,  hol  a'  nevezetes  's  őszinte  Pajouban  hiv  mestert  talált,  1785  ismét 
gyalog,  Romába  utazott.  Itt  megesmerkedett  Canovával  is,  ki  már  akkor 
híresedni  kezdett.  Romában  kezdett  először  márványból  (Cerest  és  Ba
chust)  dolgozni  meljy  ímmkájiért  a'  bolognai  's  mailandi  academia  tagjáva 
válaszlatolt.  1790  honjába  visszatért ,  's  Károlytól  500  f,  fizetéssel  a' 
képző  mivészségek  tanítójává  rendeltetett.  Jóltévójéqek  hálaadásul  bemu
tatott  első  munkája  egy  madarát  sirató  lányka  volt.  1808  nagy  Ígére
tekkel  hivatott  Münchenbe,  de  hazája  szeretete  otthon  tartotta.—Legje
lesb  mivei  kózé  tar toznak:  Amora,  Psycheje ,  Ariadnéja  és  Krisztusa. 
Az  utóbbi  8  évig  foglalá  el  a'  mivész  szivét,  képzelmét  és  s túdiumát ,  's 
eredeti  képét  egy  lelkesült  álomnak  kös/.öiii.  Ezen  óriási  szobor  1824 
késztilt  el  's Pétervárra  küldetek  az  öreg  császárnénak,  ki  azt  Sándornak 
ajándékozta.  Ezután  János  evangélista  7  lábnyi  magasságú  szobrához; 
fogott.  Melyszobrai  közül  a'  Schillerét  idézzük  ,  melly  több  öntvények
ben  terjedt  el.  —  Tanítványi  közül  Wagner  és  Xwerger  Komában  emlí
tést  érdemiének.  Hazája  tudja  érdemeit  becsülni.  Pridrik  király  a1  poL 
gári  érdem  rendjét  adá  neki.  Wilhelm  király  udvari  tanácsossá  nevezé, 
's  a'  wurrenib.  korona  rendjével  diszcsité.  Characterének  gyermeki  őszin
tesége  mindeneknél  kedvessé  teszi  ,  áltáljában  külső  környülállásai  olly 
derültek  ,  hogy  maga  Canova  ezelőtt  kevés  esztendővel  őt  szivszakadó 
mosolygással  boldognak Cil lieiitn)  nevezé.  S í— i . 

D » n ^ s  (tulajdpnkép  Dorante) ,  1 .  A l i g h i e r i .  Ez  a '  legrégibb  ' s 
legnagyobb  hőse  az  nj  olasz  költésnek,  kinek  merész  szelleme  délpontot 
é r t ,  midőn  Európában  a'  tudományok  hajnala  hasadozni  alig  kezde t t ; 
gzül.  [''loreuczben  1205.  Pallérozódása  történeteiből  alig  tudunk  többet, 
mint  a'  mit  maga  mond  (Pokol  XV.  8  's  következő  (.),  hogy  Btunetto 
Latininak  ,  egy  mint  költő,  tudós  és  kormányfi  hires  Florenczinek  tanit
vánj'a  volt.  Szellemet  korán  ébreszté  fel  Porlinari  Beatrix  (megholt  1290) 
iránti  szerelme  's  táplálá  egész  eletében.  Philosophiat  Florenczben,  Bo
lognában  's  Paduaban  tanult,  utóbb Parisban  theologiai  esmeretrket  gyiijte 
's  egyszersmind  a'  latán  literaturában  is  járatos  volt.  Míg  azonban  es
meretg\  üjtéssel  foglalatoskodnék,  nem  feledkezett  el  hazája  szolgalatjáról 
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Is '» mtnt haroxoló *s kormányfi klmutaiá magát 1289 Campaldlnónál 
harczolt az Aretiniak elleu '» 1290 a' Pisaiak ellen Capronánál.  V.mu 
kívül Komába '• különbféle fejedelmek udvarába meni köretkép küldetve 
köztársaságától. 1291 házasságra lépett Gemmával, M.inetto Donáti leá
nyával , kivel több gyermeket nemzett. Ez a' házasság nem rala szeren
csés , 's Gemma elvált tőle. Dante 1300ban a' priorok vagy is legfőbb 
tisztviselők tisztes hivatalára emeltetett anyavárosában; de szerencsét
lenségére. Florencz akkor a' Bianchik és Nerik (fejérek és feketék) párt
jai által egészen meghasonlott. A« e l ső , mint gyengébb, segélyt kére
tett VIII. Konifácz pápánál. Ez tlhatárzá, IV. Filep franczia királynak 
akkor Komában tartózkodott testvérét, VValoisi Károlyt, küldeni Florenczbe, 
az ottani nyugtalanságok lecsihipitása végett. Dante mint prior ellene 
szegült e' szándéknak, félvén, hogy annak ártalmas következései lehetnek 
a' status szabadságára nézve, 's ezért 1302 a' Bianchik fejeivel együtt 
száinkivettetetl "• minthogy a' reávetett 8000 lira pénzbüntetést le nem 
tehette, jószágaitól megfosztatott. Élete ezolta majdnem szakadatlan 
láncza volt a' viszontagságoknak. Ó és szerencsétlensége társai, mint 
némellyek álliiják, a' Gibellinok avagy a' császár követőji, részére ál
lottak , mert csak ennek segedelme által reményltek honjokba visszatér
hetni. Bizonyságai ennek költeménye számos helyei, mellyek legkese
riihb megtámadást foglalnak magokban az egyház feje ellen. Dante azután 
legelsőben Arecxóban élt egy ideig; csak 1301ben , miután a' Bianchik 
aikeretlenül proháltak Florenczbe visszatérhetést erőszakkal kicsikarni, 
hagyá el Toscanát, 's Veronában Alhoin della Scalához folyamodott, ki 
azon jeles gyámolitásról, melly«t nála ész és érdem talált, nagy nevet 
szerzett'magának kortársai között. Hanem Dante indulatja, nyugtalan
ságban lévén 's visszahivatását várván szüntelen , még jóltévőji előtt sem 
tudá, mint Petrarca elbeszéli, kedvetlenségét 's elkeseredését eltitkolni, 
's ugy látszik, ez volt oka, hogy maradandó helyre sehol sem találha
tot t Ezen alapul az i s , hogy Olaszország több városai vetekedhetni lát
szanak azon becsületen , mintha a1  „Divina  commedia11 az ők falai közt 
támadt volna. Különbféle olasz helyeken kivül meglátogatá Parist is. 
Végre próbát tőn VII. Henrik császár által nyerni engedelmet Florencabe 
való visszatérhetésre, melly végett egy munkát irt a' monarchiáról  (.,!)» 
monarchia", Basel 1559, 's mnnkájinak velenczei kiadásában a'4dik 
köt.); hanem e' reménye is sikeretlen maradt. Élté utolsó éveit Kaven
nában tölte e1 város uránál, Guidn Novello da Palentánál, ki mint a' 
Mnsák barátja, örömest nyújtott neki oltalmat. Itt holt meg Sept. 14. 
1321, 's a1 Minoriták templomában temettetett el , hol Kernado Bembo, 
relenczei patrícius 's az esmeretes Cardinal apja, 1483ban pompás em
lékoszlapot emeltetett neki. A' Florencziek, kik nagy polgártársokat 
számkivetek 's ttldözék, most iparkodtak igaztalanságokat jóvá tenni, olly 
tiszteletre méltatván emlékét, millyent az életben lévőtől megtagadtak. 
Képrajzát, Giotto készítményét, nyilvános helyre kitevék 's vissza
kivánák hamvát, ámbár haszontalan, a' Kavennaiaktól és fizetést adtak 
egy tudósnak, hogy Dante költeményeiről nyilvános leczkéket tartson. 
Boccaccio  „Vita  di  Da7iteíí czimU munkájában komoly, de szelíd és 
nyájas characterü embernek festi őt; Gioranni Villan! pedig egészen ellen
kezőnek. Dante 6 gyermeke közül két legidőshik fija, Piedro és Jacopo, 
tudós hírt szereztek magoknak , '• egyebek közt egy cnmmen.tnriust irtak 
atyjuk költeményéhez, melly cnmmentaritis azonban soha sem nyomatott 
ki. Ezen nagy költemény, melly 1472 olta 60szor adatott ki, 's szám
talan cnmnientatorokra talált, neniinemilképen magában foglalja a' világ 
mindenséget, 's valamint e z , végtelen 's kimeríthetetlen. A' komoly 
indulatú Dante, kit a' régiek szelleme táplált, Aristoteles a* scholastica 
mélyébe avatott, 's legtisztább heve hatott által a' szerelemnek, mellyet 
már elébb  ,,1'itn fttfnea"jában (németre fordította Oeynhausen Fridrik, 
Leipzig 1824) ifjúsága első szerelmének prosában irt történetében, 's 
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„.Imoroto  convivio"]á\>a.n 6mledeztetett, kesjyw lelkesedései éneklé, mi
ként térend vissza minden földi, megtisztítva a' kereszténység által , a' 
minden teremtettnek örök forrásába. Hároto részből áll az egész költe
mény, pokolból, bünkemenczéból 's paradicsomból, mellyek közül aa 
első plasticusnak, u1 második festékenynek, a' barmadik muzsikainak he
lyesen neveztetett. Mert ralamint a' pokolban kimerittietetlen , 's még 
a' külsőtől sem irtózó merészséggel vagyon minden alkat kifejtve 's ki
merítve annyira, hogy csak a' költő rendbeszedő lelke vonulhat keresz
tül a1 homályon, ngy a' bünkemenczében megnyílik a' s/.inek országa, 
míg végre a' paradicsomban tiszta világosággal ragyog minden. A' föl
dihez ragaszkodva, sót kárhoztatva, a' földtől fel nem emelkedhetóleg 
fekszik az emberi természet az elsőben ; szabad ösztöne 's teremtő ereje 
egy Wlágot ráz meg a' másodikban, a' harmadik részben pedig csendes 
tökéletesedést éldel, mint Homer istenei Olymposban. Meinhardt  („Ver
Muvhe  iiber  den  Charaklcr  der  itiitieniselten  Dichter1^ I köt . ) , Schlegel 
(a'  „Horen" czimü folyó Írásban) '» Honterwek  (,.Getclticlite  der  scliünen 
Wissen»chafltn'i, 1 köt. 61. *s követ I . ) , a' ki valami különös makacs 
részrehajlással viseltetvén ezen költemény ellen, ennek csak különösségeit 
•zedi ki szerfelett prosaictis módon, tovább tovább haladó mutatóját ad
ták az egész tartalmának. A'  „commedia" nevezet Dante képzeletén ala
pul az ékesszóllás formájiról, melly neki, a* mint  ,,De  vulgari  elnqvtn
t»«" czimü "s hihetőleg legelsőben latánnl irt munkájában mondja1, tragi
cus , cnmicus 's alagyásnak tetszett annyira, hogy az, a' mit tragoedia
nak nevezett, elejénte csudálatos és nyugodt, utoljára pedig irtóztató és 
rettentő; a' mit cnmnedianak hivott, az durva kezdettől szerencsés ki
menetel felé haladt. Miihez, illesztettnek kellé a' stylusnak is lenni , 's e' 
szerént nyelvének változtatása 's a' tárgy kivitele okozhatta ezen elne
vezést, mellyhen már. most nem Útközünk meg többé, ha a' paradicsom 
egyik helyével ősz vevetjük, hol ő a' költeményt szentnek nevezi, mel
lyen menny és föld dolgozott. A'  „divina" melléknév csak későbben 
adatott hozzá másoktól; a' legrégibb kiadásokban magára a1 költőre is 
„il  divinn'1 vagy  „il  teolo^n"" melléknév vagyon ruházva. Egyébiránt 
ugy tetszik , méltatlanság ezen költemény eredete első okát Dante külső 
helyezetében keresni. Talán nem árt itten azon, már Bottari (1753) által 
is védelmeztetett állításról említést tenni, hogy Dante, munkája készí
tésében egy , a' 12. század első felében Nápolyban a' montecasinoí 
monostorban élt Alberico nevű szerzetes álomlátását használta. A1 ke
reszténység zsenge korától fogva számtalan illyen látások jöttek elő, mel
lyek mind igen hasonlítottak egymáshoz, a' mint hogy Varis Máté is 
emlékezik Anglia történeteiben ("1196. esztendőnél) egy angol szerzetes) 
látásáról, melly Dante költeményével még sokkal jobban öszvettt, mint 
Albericoé, mellyet Cancellieri  („Osserrazioni  intorno  álla  quettifíne  to
pra  la  origitialita  delta  dirina  Camme.dia  di  Dante1'') 1814ben Komában 
jegyzetekkel nyomatott l e ; illyen továbbá Tundali, egy irlandi lovag, 
látása i s , melly szinte a' 12 század első felébe esik. Meglehet tehát, 
hogy Dante imitt amott kölcsönözött egy gondolatot vagy képet azört lá
tásokból a' nélkül, hogy e' miatt szemrehányást lehetne neki tenni, 
mert hiszem a' nagy lelkek emlékezete csak szikrák, mellyek hatalmas 
lángot okozhatnak. Annyi bizonyos, hogy egy költő sem viseli olly 
szembetünőleg korának bélyegét 's nem áll egyszersmind e' felett olly 
magasan, mint Dante. Méltán tartják őt az olaszok költői nyelvek te
remtőjének, 's poé'sisek atyjának; mert az ő alkotó lelke formálása alatt 
nyert az legelsőben tisztább 's méltóbb alakot. A1 terzine ó nála jelenik 
meg legelsőben tökéletes minemüségében, miért az a' hibás vélemény 
uralkodott, hogy ő volt annak feltalálója. A' , ,Dirina  commedin"1 leg
jobb kiadásai ezek: Lombardié (Roma 1708.. 3 köt. 4.) 's a' milanói 
1804. 3 töt. Az első 1815—17 másod izben igen megbővitve adatott ki 
4 köt. Komában Roniano de Romániánál , mell) ben Alberico látása is 
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szinte  le  van  nyomra.  Luigi  Fantoni  a' „Divina commediailt  állítólag 
Boccaccio  saját  keze  irasa'  szerént  adá  ki  1821.  B.  Bagioli ,  olasz  nyelv
mester  Parisban,  a' „Diviua commedia"t  1818  's  következett  években  a1 

Crusca  szerént  adá  ki,  jó  commentariussal  együtt (3  rész).  Dante  min
den  munkáji  Velenczében  Zattánál  1757—58  jelentek  meg  5  köt.  4.  Kan
negiesser  K.  L.  német  fordítását  'a  magyarázatját  adta  az  isteni  comoe
dianák  ,  3  kötetben  (Leipzig  1814—20),  melly  tőle  másodízben  kidolgoz
tatva  1825ben  jelent  meg.  Streckfuss  1824ben  kezdé  el  Dante  fordítá
sát  kiadni.  Sclilegel  Augnszt  Wilhelm  már  elébb  adott  ki  némelly  dara
bot  metricus  fordításban,  's  régen  előtte  Bachenschwanz  tökéletes  fordí
tását  prosában.  Dante  derék  lantos  költeményei,  sonetlejei  és  can
zonéji ,  életével  egészen  öszvefüggésben  vannak  's  nem  kevesbbé  mél
tók  hozzá.  Meg  kell  még  említeni  férjíias  prosában  irt  vendégségét  is 
( , , / / convito'^,  olly  munka,  mellyról  Bouterwek  is  azt  mondjav  hogy 
méltó  a1  régiség  jobb  munkáji  mellé  állittatásra.  Magában  foglalja  ez 
Dante  öszves  esmereteinek  's  nézeteinek  javá t ,  's  igy  nagyon  világosítja 
költeményeit  és  életét.  Ezen  Convitot  Marchese  Trivulzio  1820ban  Mi
lanóban  ujra  kiadá.  Dante  felől  legalaposabb  ujabb  viszgálatokat  közlött 
ár.  Wi t t e  a'  „Ö'er7«e»"ben  :s  a' • „Sc/tlesitche l'rovinziulbl'nlter"  1825ki 
füzeteiben.  1820ban  Kannegiesser  K.  Lajostól,  Lüdemann  Wilhelmtől  1s 
Wi t t e  Károlytól  német  fordítása  jelent  meg  Dante  minden  apróbb  költe
ményeinek  egy  commentariussal  együtt  (Leipzig).  —  ll.  P i e t r o  V i n 
c e n z i o  a '  Rainaldiak  nemzetségéből;  Dante  nevet  kapo t t ,  mert  ezt 
iparkodott  követni  a'  költésben.  O  és  famíliája  a'  mathesisben  híresek. 
Hihetőleg  ezen  nemzetséghez  tartozik  III.  P e r u g i a i  G i o v a n n i  B a t 
t i s t a  D a n t e ,  a '  k i  nagy  mechanicai  ügyessége  miatt  Daedalus  név 
alat t  is  esmeretes.  Kz  már  a'  15.  században  tett  repülésben  próbát  's 
egynéhányszor  keresztülrepült  a'  perugiai  tón. 

D A N T O N  (György  Jakab) ,  ügyvéd,  szül.  1759,  lenyakaztatott  Apr. 
5kén  1794.  Ezen  férjliu  az  általa  igen  előmozdittatott  franczia  lázadás 
első  esztendejiben  nagy  szerepet  játszott.  Külseje  szokatlan  volt ' s  szembe
tűnő  ;  termete  colossalis,  alkatja  athlet icus,  arczvonasai  kemények, 
erősek  és  szenvedhetetlenek  ;  hangja  megrázta  a'  gyűlés  teremé  bolto
za t já t ;  ékesszólása  heves  volt,  képzelődő  tehetsége  's  példaképei  szint
olly  óriásiak,  mint  külseje,  mellytől  minden  ember  visszarettent,  's 
a'  mint  St  Jnst  monda,  még  maga  a'  szabadság  is  reszketett  előtte. 
Ezen  tulajdonságai  scgitteték  befolyást  nye rn i ,  's  látható  volt ,  hogy  a' 
dictatorságra,  mint  Robespier re ,  szüntelen  törekedett.  Mintán  Lajos 
Varennesben  elfogatott  volna,  elölülője  volt  a'  marsmezei  gyűlésnek,  hol 
a'  király  letétele  kívántatott.  Novemberben  a'  párisi  közönség  procu
ratora  segédjének  neveztetett  ki.  1792  nőttön  nőit  tekintete  a'  főváros
ban.  A1  Június  20iki  történetek  eszközlését  segítette  's  kormányozta 
az  Aug.  10kieket.  XVI,  Lajos  megbukta  után  tagja  lőn  az  ideigleni 
végrehajtó  tanácsnak  ,  megnyeré  az  igazságszolgáltatás  departementját, 
's  magához  ragadá  a'  seregeknél  's  a1  departementokban  az  ágensek  ki
nevezését,  mi  által  olly  állapotba  helyezé  magát,  hogy  sok  teremtmé
nyeket  szerezhete.  A'  pénz  minden  felől  folyt  a'  minister  kezébe,  eb
ből  pedig  ismét  tékozolva  vissza  jutalmul  a'  gonosztévőknek  's  mint 
toborzópénz  a1  pártosok  kö/.é.  Nem  igazságtalanul  vádoltatott  ,  hogy 
ő  készítette  fanatismusból  a1  septemberi  vérontásokat.  —  Elővette  a' 
száműzést ,  hogy  a'  Royalisták  részéről  rettegtetés  által  minden  ellen
állási  gondolatot  elfojtson.  A'  Burkusoknak  Champagneba  nyomulása 
közönséges  hálmrodást  gerjesztett  a'  fővárosban  's  aggodalmat  a'  kor
mány  tagjai  közt.  Minden  minisferek  ,  a'  legjelesebb  követek  's  még 
maga  Robespierre  i s ,  ki  akkor  Brissottól  félt ,  öszvegyültek  Dantonnál, 
ki  csak  egyedül  tar tá  meg  bátorságát  ,  magához  ragadá  a'  hatalom 
egész  kormányát  ,  megtéve  a'  védelmi  rendeléseket  ;  mellyek  szerént 
m  nden  fegyverfogható  Francziának  a1  határhoz  kellé  sietni  az  ellen. 
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ség  ellen  's  meggátlá  'a1  gyűlésnek  a'  Loire  túlsó  partjára  való  ált té
telét.  Danton  itt  nagy  bátorságot  muta to t t :  „Nézzetek  r e á m "  kiál
tá  „nekem  megadá  a'  természet  a'  szabadság  homályos  és  durva 
tekintetét.  Ollyan  segédeszközeim  vannak  agy  velőmben,  mellyek  á' 
földkerekségét  megrázhatják.  Veszedelemben  forog  a'  haza:  ennek 
megmentéseié  merészség  kívántatik,  mindég  csak  merészség,  's  nem 
egyéb  merészségnél."  Ezen  idő  olta  volt  ellene  Robespierrenek  kiirt
hatatlan  gyillölsége,  mert  soha  sem  bocsáthatá  meg  azon  felsőséget, 
mellyet  Danton  ekkor  felette  bebizonyított.  Kinszerittetvén  a'  ministe
riurna  alatt  tett  titkos  költségekről  számot  adn i ,  azt  á l l í to t ta ,  hogy  a1 

kiadásokat  lázadási  időben  csak  áltáljában  lehet  öszveszámlálni.  Halá
los  ítéletre  szavazott  a'  visszatért  kivándorlottak  ellen  's  az  isteni  tisz
telet  oltalmát  magára  vállalá.  A'  Gironde  és  a1  hegyi  párt  küzdése 
napról  napra  komolyabb  charactert  vőn  fel.  Danton  félni  látszott  ezen 
meghasonlás  következéseitől.  Nov.  26kán  1793,  az  észinnep  alkalmával, 
hol  a'  Herbertisták  játszák  az  első  szerepet ,  újra  kinyilatkoztata  ma
gát  az  isteni  tisztelet  szolgájinak  idétlen  megtámadtatása  e l len ,  S's 
későbben  Robespierrehez  csatlódék,  hogy  Herbertet  a'  hozzá  szitokkal 
együtt  vérpolczra  keríthesse.  Azonban  nem  sokáig  tartott  egyesülé
sek :  az  az  alattomos  ellenségeskedés,  mellyel  egymás  iránt  viseltettek, 
csak  hamar  szembe  tűnt.  Danton  a'  despotismust,  me_llyet  Robespierre 
a'  kikiildöttségekben  gyakorlott ,  el  akarta  t iporni ,  az  ügyes  Robespier
re  pedig  igyekezett  őt  megbuktatni ,  hogy  veszedelmes  vetekedő  társá
tól  megszabadulhasson.  St.  Just  adott  be  ellene  egy  tudósítást  a'  jól
léti  kiküldöttségnek,  's  Danton  Mart.  31 .  1794  éjjel  elfogatott  azokkal 
együ t t ,  kiket  vétkes  társainak  neveztek.  Midőn  a'  palais  Luxemburg
ban  őrizet  alá  vétetnék  ,  erőltetett  vidámságot  mutatott,  's  megvallá 
Lacroixnak,  hogy  már  előre  tudósítva  volt  elfogatásáról,  de  azt  el  nem 
hihette.  Midőn  a'  Conciergeriebe  vi te te t t ,  elkomolyultak  arezvonásai  's 
s/.égyenlé,  hogy  magát  Robespierre  által  megcsalatni  engedte.  Minden 
beszédje  bánat  és  kevélység  keveréke  volt.  Kihallgattatásakor  tökéletes 
nyugalommal  feleié:  „ É n  Danton  vagyok,  eléggé  esmeretes  a'  revolu
t ióban;  lakásom  nem  sokára  a'  semmiség  lesz ,  's  nevem  élni  fog  a1 

történetek  pantheonjában."  April  5.  halálra  itélé  a'  revolutiotörvény
szék,  mint  a'  monarchia  visszaállítására  czélzó  öszveesküvés  t á r s á t ,  's 
elfoglalá  tetemes  vagyonját.  Bátran  's  minden  vonogatás  nélkül  ült  fel 
a'  szerencsétlen  talyigára  ;  fejét  egyenesen  t a r t á ,  's  pillantatja  tele  volt 
kevélységgel.  Érzékenyen  emlékezett  famíliájáról,  's  egy  pillantatig 
meg  volt  indulva.  ,,Oh  feleségem,,  gyengéden  szeret tem"  kiáltá  „ t e h á t 
nem  láthatlak  már  többé '.'•'•  erre  hamar  félbeszakasztá  magá t :  „Danton, 
semmi  gyengeséget!"  's  fellépett  a'  Yesztő  helyre.  Danton  a1  franczia  r e 
volutioban  kifejlett  legnevezetesebb  characterek  egy ike ;  egy  felette  kü
lönös  keveréke  a'  nagyság ,  erő    és  bátorságnak,  kegye t lenség ,  önha 
szonkeresésés  gyengeséggel. Zs. G. 

D A N Z I G .  kereskedő  város  és  erősség  a'  Vistulánál ,  1  mf  re  a ' 
keleti  tengertől  Poroszországban,  Berlintől  07  mf  re .  Fekvése  's  kör
nyéke  kies.  Sem  rendesen,  sem  szépen  nincs  épülve.  Külső  városaival 
együtt  5172  ház.  's  54,756  lak.  van,  kik  közt  2148  Zsidó.  Szép  kikötő
jénél  's  hasznos  fekvésénél  fogva  nagy  befolyása  van  a1  szárazon  lévő 
's  tengeri  kereskedésre;  Neve  már  a'  JO  száz.  elő  j ő ,  midőn  Gedance
nak  (Gedansk)  neveztetett.  Sokáig  különbféle  urai  voltak.  A1  Dánok 
és  Svédek ,  Pomerániak  és  német  vitézek  több  ízben  csatáztak  miat
ta.  1310  a'  német  rendé  lett.  Lakosainak  munkássága  csak  hamar  meg
orvosolta  a'  had  által  rajta  ejtett  sebeket  annyira ,  hogy  1454  a'  né
met  rend  hatalma  alól  kihúzta  magát  's  Lengyelországtól  megesmer
tetett  függetlensége.  Danzig  a'  száraz  felől  jól  meg  volt  erősi tve;  a' 
Vistula  felől  pedig  erdeji  és  mocsarai  miatt  csaknem  hozzá  sem  le
he t e t t 'menn i  's  alacsonyabb  részét  könnyen  ellehetett  vízzel  borítani, 
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a* honnan nem csak politicai, hanem katonai tekintetben is igen ne
vezetes hely roll Danzig. Nem ok nélkül vágyott tehát bírására Po
roszország, nielly által 1793 el is foglaltatott. Uj ura alatt még vi
rágzóbb város lett Danzig, mint lengyel felsőség alatt volt, 's nőttön
nőtt jó átlapolja Poroszországnak a' Franciákkal lett háborúba keve
redéséig. Mait. 7. 1807 ugyan is Lefebvre franczia vezértől bekerit
te te t t , 's grúf Kalkreuthnak tüzes ellenállása mellett is Maj. 24 meg 
kellett magát adnia a" városban lévő 7000 főből álló őrseregnek, melly 
27dikben kitakarodott a' várból, arra kötelezvén magát, hogy Fran
c iaország ellen I észt. nem fog szolgálni. A' tilsiti békeségben Dan
áig, Napóleontól 2 német mfre terjesztetvén ki környéke , Fran
czia, Porosz és Szászországnak védelme alatt szabad várossá té
tetett; de szabadságában kevés öröme lehetett , mivel franczia ói
zereg tartatott benne, 1808 Napóleon törvény  könyvével kellett 
elébbi törvényalkotmányát felcserélnie 's élelmének fókntfejétól, az 
Angliával való kereskedéstől, a' continentale systema által megfosztatott. 
Hlyen súlyos környülállások közt érte el Danzig az 1812 észt., midőn 
az orosz bábom miatt uj terhek jöttek az elébbiekhez. A' száraz és 
tenger felől ostromoltatott Francziák Jan. 1 1814 kénytelenittettek a' 
várat feladni, midőn a' várbeli őrseregben lévő Lengyelek és Németek 
hazájokba bocsáttattak , a' Francziák ellenben, mint hadi foglyok , az 
orosz birodalom belső részeibe küldettek. Febr. 3. 1814 ismét orosz fel
sőség alá jött Danzig. — Arany's ezüstpaszománt, posztó, kordován 's 
más fábrikáji, valamint festő manufacturáji, nádméz 's pálinkafőzései, 
gáliczfabr. hainnzsir és salétromfőz. 'sat. is jó állapotban vannak '» jö
vedelmesek. Fókeresetmódjok a' Danzigiaknak a* gabonával való ke
reskedés , melly Lengyelországból hozatik a' Vistulán 's Angliába, Hol
landba és a' Hansavárosokba vitetik. Kivitetnek még: fa , bőr, gyap
j ú , prémbőr, vaj, faggyú, viasz, méz, hamuzsir, kender és len. Meg
jegyzést érdemelnek benne: a1 Szűz Maria főtemploma, a' van Eyck
tól festetett utolsó Ítélettel; a' sinagóga; az academiai gymnasinm; 
természetvisgáló társ. egy csillagvisgáló toronnyal 's a' kir. hajósin
tézet. 1823ban 747 hajó evezett be 's 758 evezett ki. A' várostól dél
re van egy Werder nevű termékeny sziget. A' Vistula torkolatját 
MUnde vára védi. Utolsó ostromoltatására nézve 1. Artois kapit:  ,.Re
lation  de  la  défense  de  Danzig  tn 1813" czimü műnk. (Paris 1820) 's 
az 1825ki  „Östreieh.  milit.  Zeitschrifl" 8 ' s 9 füzeteit és Rapp 
„Mémoire»i ,  L—ú, 

D * P H N K , Peneus foíyóisten leánya. Apolló, kinek ravaszsága 
által szeretőjét, Leucippust, elvesztette, szüntelen szerelemével unszol
ta. A* kérései iránt érzéketlen Nympha végre a' földnél (mások sze
rén! atyjánál , Peneusnál) könyörgött, hogy őt keblébe felvegye.. Ké
rése meghallgattatott; azon szempillanatban, midőn ót Apolló kiterjesz
tett karokkal által akarta ölelni, futása megakadályoztatott, lábai a' földbe 
gyökereztek , karjai ágakká lettek, 's Apolló az azolta neki szentelt bo
rostyánfát körülölelte. :  K.  L. 

D A p H \ i s. A' siciliai pásztormonda Daphnist, Hermes és egy 
Nympha fiját, Nymphák nevendékét, a'pásztori költemény feltalálójának. 
V játszása miatt a' pásztorsipon magasztalja. Teheneit az Aetna tövé
be legelteté. Echenais Nympha, kit a' szép ifjú szerété, vaksággal fenyegeté, 
ha máshoz hajlanék valaha. Egy siciliai fejdelem hölgy bormámorba ejté, 
Daphinis megvakult. Némellyek szerént báuatjában holt meg , mások sze
rént a' Nympha kővé változtatta. A' Nymphák mind siratták elhunytát, 
'•' Hermes az égbe emelte. Azon helyen; a' hol megholt, forrás csergede
z e k , mellynél azután évenként áldoztak a' Siciliabeliek. 

D A R D A N U S . A' trójai királyok atyja , Jupiternek és Electrának, 
Atlas leányának, fija, Samothraciából, ni. sz. Cretából 'sat. vándorlott 
Phrygiába, 's azon tájon, nielly utóbb Troasnak neveztetett, letelepedett. 



DARDANELLÁK fi?7 

Itt egy várost épített , melly róla Dardannm vagy Dardannsnak nevez
tetett. Kátéjával, Teucernak, ki már elébb Atticából oda vándorlóit, leá
nyára! , Erichthoniust nemzette. Ujabb állítás szerént ez egy arcadiai 
nemzetségnek nev«, mellynek története a' Dardanusról szóló mesében 
adatik elő.  K.  L. 

D A n n A !Í EI. x.i K, azon négy erősség, mellyek a1 Hellespontus 
európai és aslai partjain egymással szemben építtettek és az emiitett 
tengerszorost vagy a' 12 ór. hosszú Dardanellák szorosát védik, a' hon
nan Konstantinápoly kulcsainak nézethetnek. Neveket i.ihelőképen 
Daidanum nevii régi várostól kapták. A' Hellespontusra való beevrzést 
oltalmazó két erősségek ujaknak neveztetnek, mivel a' 17 száz. közepe 
táján építtettek IV. Mohammedtól, hogy a' török hajóssereget a' Ye
lenczeiek ellen védjék. Egyik erősség a' másiktól mintegy 2000 öl. 
távolságra esik. Éjszak felé ezektől 4 ór. vannak a' régi erőségek, 
mellyeknek 15. Mohammed adott léteit mindjárt Konstantinápolynak 
megvétetése titán, 's mellyek 750 öl. feküsznek egymástól. Bejebb 
az emiittett tengerszoros keskenyebb 's a' régi erősségektől másfél órá
nyira két földcsucs nynlik be a' tengerbe egymással szemben 375 öl. 
távolságra egymástól. Ezek formálják azon, Leandernek HKROHOZ ( l e . ) 
való éjjeli keresztül hajózásairól, a1 Xerxes hídjáról 's Solimannak egy 
talphajón való által evezéséről híres szorost, melly semmi erősség által 
sem oltalmaztatván, a' tengerre viszi a' hajóst, mellynél a' szorostól CO 
mf re fekszik a' török birodalom fővárosa, egy másik 's a' fekete 
tengert a' márvány (marmorai) tengerrel öszvekapcsoló tengerszoros 
mellett. Mart. 3. 1810 Lord Byron, angol költő, 's Eckenhead hadnagy, 
Sestos várán felül kezdvén Európából Asiába nsztak Abydos váráig 
4000 ölnyire. A' gondatlan Törökök, megelégedvén a' Dardanellák erős
ségeinek nagy hírével, olly keveset gondoltak azoknak jó ál|apotban 
tartásával, hogy 1770 öszvedülő félben voltak 's csak az asiai parton 
állott még fen egyetlenegy battéria, melly már félig el volt temet ve; 
a' honnan, midőn Jul. 26. 1770 az Elphinstone orosz admiral alatt lévő 
három lineahajóból 'B négy fregattból álló hajósosztály, két tö
rök lineahajót ü/.óbe vévén, az első erősség előtt megjelent, tüzel
tek! ugyan reá a1 török battériák, de nem lévén puskaporok, mindenik 
ágyával csak egyszer , 's Elphinstone a' nélkül elevezett előttök, hogy 
csak egy lövés érte volna is. De mivel a' többi hajók nem követték, 
megelégedvén azzal, hogy bejebb evezhetett, a' török battériákat 
érdemesnek sem tartván arra, hogy reájok lőjön, a' tengerszorosban 
vasmacskáját levetvén, visszatért az övéihez, minekutána dobjai 's trom
bitái lármájával inkább öiiönfélelmét rejtegette, mint a' Törökök gyá
vaságát csúfolta volna ki. Ezen váratlan eset felserkentvén a' Törökö
ket álmokból, elfogadta a1 porta ToTTnak (1. e.) ajánlását, 's az erőssé
gek niegrétethetetlen állapotba helyeztettek. Hanem a' Törökök 
tunyasága nem tartotta azokat fen ezen állapotjában és már Eton, egy 
Törökországban sokáig lakó Angol, 1798 azt mondta ezen rettenetesek
nek tartatott erősségekről, a' török birodalomról tett rajzolatjában, hogy 
az ellenség hajósserege minden félelem nélkül elmehet köztök. Min
denik parton, ugy mond, 14 nagy ágyu áll , mellyek hubicza
gránáttal vannak megtöltve '• csaknem egyirányban feküsznek a' YÍ» 
színével, bolthajtásos lövő lyukaikban vasajtókkal, mellyek, mikor elsüt
tetnek az ágyuk, felnyittatnak. A' golyóbisok egyik parttól a1 másikig 
elrepülnek. Ezen rettenetes ágyuk a' földön feküsznek, hátulsó részek
kel egy kőfal mellé támasztatva. Nem forgattathatnak, hanem a' pat
tantyúsnak várakozni kell , míg a' hajó, mellyre reá kell lőnie, az ágyli 
irányába evez. Egynek inegtöltetése fél órányi időbe kerül. Hogy Eton
nak igazsága volt, megbizonyította Febr. 19. 1807. Duckworth angol 
admiral, a' ki 8 lineahajóval, 4 fregattal, több gyújtó hajókkal '» 
ágyúzó sajkákkal legkisebb kár nélkül elevezett az erősségek közt , '• 
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ekkor  állott  legelőször  ellenséges  bajósspreg  Konstantinápoly  előtt. 
Az  Angolok  azért  tették  ezen  vakmerő  lépés t ,  liogy  az  elkezdett  alku
dozásokat  siettessék,  de  nem  érték  el  czéljokat,  mivel  a'  Törökök  az 
alkudozás  alatt  Sebastiáni  franczia  követ  felvigyázása  alatt  oily  tüzesen 
foglalatoskodtak  Konstantinápölynak  a'  megtámadtatás  ellen  való  bátor
eágositásával  's  a'  Dardanellák  erősségeinek  védő  állapotba  helyezteté
sével ,  hogy  Dnckworth  Mart.  2  veszteség  nélkül  néni  evezhetett  vissza, 
sőt  tulajdon  vallástétele  szelént  8  nappal  későbben  többé  vissza  sem  jö
hetett  volna.  1829  egy  muszka  flotta  Anglia  megegyezésével  elziírta  a' 
Dardanellákat. L—ú. 

D  A  R  i  u s  ,  több  persa királyok  neve,  mások  szerént  maga  a'  királyi 
nevezet.  Leginkább  megjegyzésre  méltók  ezen  név  alatt:  I.  D á r i u s ,  Per
sia  negyedik  kirá lya,  Histaspes  fija;  persa  helytartó  volt  's  részt  vett 
az  öszveesküvésben  Pseudosmerdis  ellen,  a ' k i  a'  persa  thromist  elfog
lalta..  Minekutána  az  öszveeskiidtek  czéljokat  annyiban  elérték,  hogy  azt 
utjokból,  elmozdították  ,  magok  között  niegegye/.tek  ,  hogy  másnap  reg
gel  napkelet  előtt  mindnyájan  lóháton  öszve  fognak  jőni  '»  az  legyen kö
zülök  király  ,  kinek  lova  a'  felkelő  napot  először  kösziintendi  meg  nye
rítéssel.  Midőn  Dárius  lovászmesteré  ezen  öszvebeszélést  megtudta,  éj
jel  ura  lovát  a1  kijegyzett  helyeií  kanczával  öszvehozta,  's  ezen  fortély 
által  ez  más  nap  reggel  először  nyerített.  Dárius  mindjárt  mint  király  kö
szöntetett  m e g ,  's  a'  nép  helybenhagyta  a1  választást.  Uralkodása  több 
nagy  történetek által  nevezetes  lett.  Ötödik  esztendejében  líabylon  városa 
pártot  ü tö t t ,  részszerént  mivel  a'  lakosoknak  igen  terhes  adókat  kellett 
fizetni,  részént  mivel  a'  királyi  residentia  még  Cyrus  alatt  onnét  Susába 
ál tal tétetet t ,  a'  mi  által  a'  város  igen  sokat  vesztett.  Dárius  egy  nagy 
hadsereggel  ostromolta  azt;  már  csaknem  két esztendő  sikeretleniil  elfolyt 
's  Dárius  ismét  készült  eltávozni,  midőn  Zopyrus  ,  egy  fővezérei  közül, 
hősi  maga  feláldozása  által  birtokába  helyeztette.  Kz  önmaga  testét  ke
gyetlenül  megcsonkította 'a  a'  Babyloniakhoz  általment,  azt  allitvan,  hogy 
ezen  képtelenséget  rajta  Dárius  követte  legyen  el  's  hogy  azért  a1  tyran
nuson  a'  legrettenetesebb  bosszút  kívánná  venni.  A'  Babyloniak  tar
tózkodás  nélkül  neki  vezéri  hivatalt  ad tak ,  's  midőn  több  szerencsés 
kirohanások"áltat  bizodalmokat  még  inkább  megnyerte,  végre  az  egész 
várost  reá  bízták,  mellyet  akkor  haladék  nélkül  Dáriusnak  'általadott. 
Babylon  meghódítása  után  Dárius  egy  700,000  emberből  álló  sereget  gyűj
tött  öszve  's  ezzel  a'  Don  vizénél  lakó  Scythák  ellen  indult  (Kriszt.  szül. 
e.  513  e.),  kik  ót  szinlett  futassál  puszta  országokba  olly  mélyen  becsal
ták  ,  hogy  csak  nagy  nehezen  menthette  meg  magát  's  katonájit.  Ezután 
fegyvereit  India  ellen  fordította,  mellyet  részénte l  is  foglalt  (Kris/.t. 
szül.  e.  508).  Nem  sokára  történt  va lami ,  minek  következése  a'  hí
res  háború  l e t t ,  melly  a'  Persák  és  Görögök  között  fo ly t /  Nyughatat
lanságok  Naxos  szigetén,  mellybe  a'  Persák  beleavatkoztak  a'  ioniai 
városok  felkelését  vonták  magok  után  (501),  mellyet  az  Atheneiek  elő
mozdítani  igyekeztek;  de  a'  mellyet  Dárius  végre  Miletus  visszafoglalása 
's  megbüntete'se  állal  elnyomott.  Hogy  az  Atheneieken  bosszul  vegyen, 
számos,  sereget'gyüjtött  öszve.  Mig  Mardonitrs  azzal  Thracián  és  Mace
dónián  által  Görögország  felé  ment,  egy  hajésseregnek  a'  partokat  kellett 
volna  megtámadni.  Mindenik  igyekezet  semnuAé  tétetett,  mert  a'  hajós
sereget  rettenetes  szélvész  elrontotta  's  elszélesztette  ,  midőn  az  Atlios 
proinontorinmot  köriilevezte,  a'  Szárazföldi  sereg  pedig,  a'  Thraciaiak  által 
véletlen  megtámadtatván,  nagyrészént  levagdal tátott,  Dárius  megket
tőztette  erőlködéseit.  Egy  500,000  emberből  álló  sereget  öszvegyüj
tött  's  600  hajót  készíttetett  el.  Naxost  elfoglalta  's  Eretria  iiuboea  szi
getén  kiraboltatott.  Innét  a1  sereg  Datis  és  Artaphernes  alatt  Atticába 
által  ment  's  Hippiástol  a'  niarathoni  sikra  vezettetett.  Fiijában  keres
tek  az  Atheneiek  segítséget  szomszédjaiknál,  csak  önvitézségek  menthet
te  meg  őket.  'fiz  ezerén  Miltiades  alatt  a'  nagy  persa  seregnek  ellene 
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mentek,  's  azon  gondolat tól ,  hogy  a'  s tabadságért  's  hazáért  harczol
n a k ,  lelkesittetvén,  teljes  győzedelmet  nyertek  (Kriszt.  szül.  e.  4!)Ü). 
Most  Dárius  maga  akart  egy  uj  sereget  vczérleni;  de  belső  nyughatat
laiiságok  's  nem  sokára  a1  halál  ,  melly  'Kriszt.  szül.  e.  485  észt.  meg
lepte  ,  megakadályoztatták  ezen  szándék  végrehajtásában.  Egyébiránt  e
zen  fejedelemnek  igen  nagy  érdemei  voltak  nagy  birodalma  belső  elinté
zésére  nézve.  Tengeri  fővezére,  Scylax,  által  (Caryandaból  KisAsiában) 
a'  középtengért  beutaztatta  (507)  's  az  Indus  folyója  partjait  megvizsgál
t a t t a ' s  áltáljában  a'  mivészségeket  ;s  mesterségeket  czélirányos  törvények 
és  intézetek  által  igen  előmozdította.  Az  uralkodásban  XERXKS  (I.  e.) 
követte.—<  11)  D a r i  us  Jíl.  avagy  C o d ó m a n n u s  Arsanes  és  Sysigambis 
fija,  II . /Dáriusnak,  Dárius  Ochusnak  (424től  404ig  uralkodott),  unoka
gyermeke,  Persia  utolsó  királya  volt.  Olly  illőben  jutott  az  uralkodáshoz 
(336ban  Krisztus  szül.  e ) ,  midőn  az  ország  a'  királyi  hatalom,  ptiha
ság^  bujaság  's  satrapák  befolyása  állal  már  elődjei  alatt  elgyengittetvén, 
egy  merész  hóditó  hatalma  terjedésének  ellen  nem  állhatott .  Ez  Nagy 
Sándor  vol t ,  a'  ki  nem  sokára  seregével  Asiában  megjelent  és  Persiát 
fenyegette.  A'  Dariustól  ellene  Küldetett  sereg  a'  Granicus  folyónál 
megvetetett.  Erre  maga  szándékozott  egy  uj  sereget  Sándor  ellen  vezet
ni.  Mintegy  4  vagy  000,000  enbert  öszvegyüjtett  Babylonnál  's  vélek 
Mesopotamia  síkjára  előnyomult.  A'  görög  zsoldosok  az  ellenséget  itt  kí
vánták  beváini ,  hogy  a'  sereg  a'  sikon  jól  kiterjedhessen,  de  Dárius 
ezen  tanácsnak  helyt  nem  adott  's  a'  hegyes  Ciliciába  sietett  Sándor  el
len.  Ezen  menetelnek  pompáját  Curtius  környülállásosan  leirja.  Itt  l»
susnál  Dárius  másodszor  megveretett  (333ban).  Maga  is  csak  nehezen 
mentette  meg  magát  a'  tolongásból,  lóra  ült  's  az  éj  védelme  alatt  a' 
hegyeket  elérte.  Anyja  felesége  's  gyermekei  közül  hárman  a'  magok
kal  yitt  kincs  nagy  részével  a'  győző  kezeibe  es tek ,  a'  ki  vélek  igen  ne
mesen  bánt.  A'  prédával,  mellyet  Sándor  Damascusban  talált ,  7000  te
vét  megterhelt.  Dárius  ezen  veszteség  alttal  annyira  nem  érezte  magát 
megalázva,  hogy  Sándornak  egy  igen  kevély  levelet  írt,  mellyben  a'  f  g
lyokért  váltást  ajánlott  's  uj  ütközetet ,  ha  csak  inkább  Macedóniába 
Visszatérni  nem  akarna.  Sándor  u«onban  Tyrust  ostromolta.  Most  Dá
rius  neki  egy  második  levelet  i r t ,  mellyben  nem  csak  az  elébb  tőle  meg
tagadott  királyi  nevezetet  neki  megadta,  hanem  10,000  talentum  váltsá
got ,  Asiának  minden  tartományit  az  Euphrates ig ' s  leányát ,  Statirát,  fe
leségül  ajánlotta.  De  ezen  ajánlások  sem  fagadtattak  el,  's  Dárius  kin
szerittetve  lát ta  magát  a1  háboru  folytatására  uj  seredet  öszvegyűjteni, 
mellynek  szamát  az  írók  többnyire  egy  millióra  teszik.  Ezzel  Bubylonból 
Nivivébe  ment,  mig  Sándor  a'  Tigrisen  általkelt.  Arbela  és  Gaugamela 
között  találkozott  a'  két  sereg  's  véres  ütközet  után  (331  Krisz.  szül.  e.) 
Dárius  ismét  futásra  látta  magát  kinszeiitve.  Mediába  menekedett  uj 
sereget  gyűjteni,  Sándor  azonban  a 'fővárost ,  Susát,  bevette,  Persepolist 
's  utóbb  egész  Persiát  elfoglalta.  Dárius  Mediában  Ekbatanába  eljutott 
's  még  egy  30,000  emberből  álló  serege  vol t ,  közöttük  4000  Görög,  kik 
végig  hivek  maradtak..  Ezenkívül  volt  még  neki  4000  parittyázója 
's  3000  lovagja,  kiket  Bessus,  Bactria  helytartója,  vezérelt.  Ezekkel  el
lene  akarta  magát  a1  győzőnek  szegezni  ,  midőn  Nabarzanes  és  Bessus 
öszveeskiivése  planmoait.  megsemmisítette.  A'  nemes  fejedelem  nem  a
kart  az  arról  hozzájutott  tudósításnak  hitelt  a d n i ,  's  azt  mondotta:  nem 
halhatna  meg  elég  korán ,  ha  alattv  lóji  életre  méltónak  nem  tartják. 
Nem  sokára  az  árulók  hatalmokba  kerítették  's  megkötözve  Bactriába  vit
ték  ,  's  midőn  Dárius  őket  követni  nem  akarta,  nyilaikkal  keresztülszúr
ták  's  magára  hagyták.  Egy  Polystratus  nevű  Macedóniai  Dárius  kocsiját 
meglá t t a ' s  egy  haldoklónak  fohászkodásait  meghallotta,  a'  mint  szomját 
eloltani  egy  közel  forráshoz  ment.  Oda  sietett  's  a1  királyt  a'  halállal 
küzdve  találta.  Knyhitő  italt  kért  t ő l e ,  a'  mit  Polystratus  adott  is  ne
k i ,  azután  megkér te ,  hogy  Sándor  nagylelkűségét,  mellyel  az  elfogott 
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fejedelemasszonyok  iránt  viseltetett,  köszönje  meg.  Alig  leheletté  ki  erén 
szók  után  Dárius  le lké t ,  midőn  Sándor  maga  oda  érkezett.  A'  holt  test 
látásánál  könnyeket  hullatott  's  azt  utóbb  bebalzsamoztatta  '*  Sysigam
bisnak  elküldötte,  hogy  a1  többi  persa  fejedelmekhez  temettessék  el.  Igy 
holt  meg  Dárius  (330  Kr.  e.)  élete  50dik  évében  ,  egy  szelíd  békesze
rető  's  jgazságos  fejedelem  hírével. K. L. 

D A K M S T A D T ,  a '  hesseni  nagyherczegségnek  fővárosa  's  a '  nagyher
ozegnek  lakhelye ,  a1  starkenburgi  herczegségben,  1279  házzal  (ezek 
közt  53  közönséges  épület)  's  20,000  lak.  katonaság  nélkül.  Benne  vannak 
a'  status  legfőbb  kormányszékei  's  a'  főfeljebbvitel  törvényszéke,  melly 
1818  olta  Hohenzollernnek  is  főtörrényszéke  egyszersmind.  A ân  museii
m a ,  könyv tá ra ,  rajzoló  oskolája,  paedagogiuma  's  gyakorlásokra  épült 
háza,  319  I.  hosszú ,  157  I.  széles ,  83  1.  magas. L—ú. 

D Í R Ó C Z I  (Fe renz ) ,  Bereg  vármegyei  születés,  Básta  György  ha
talmaskodása  idejében  korlátnoki  tisztséget  visele  Erdélyben;  azután  a' 
szepesi  kamara  elölülőjévé  té te te t t ,  megholt  1616.  Megírta  Istvánli  állí
tása  szerént  az  erdélyi  történeteket  a'  moldvai  háborútól  fogva \  melly 
történetirat  kijött  1000,  4. Fábri Fúl. 

D A R U  (l ' iere  Antonine  N o e l  B r u n o ,  gróf),  Francziaország  paire 
's  egyike  a'  revolutio  és  Napóleon  oskolájából  kikerült  legelső  franczia 
kormányfiaknak,  szül.  Montpellierben  1767.  16 éves  korában  hadi  pályá
ra  lépett,  miután  jeles  oskolai  nevelést  kapott  volna.  A'  revolutio  kiüté
s eko r ,  mint  minden  szellemes  ifjú  ember ,  szívvel  lélekkel  fogadá  el  an
nak  okfejeit,  mert  az  neki  egyszersmid  fényes  pályát  is  nyitott  a'  hadi 
kormánynál.  A'  költés  's  literaturával  foglatatoskodni  soha  sem  szűnt 
m e g ,  nem  a'  táborban  's  a ' legidegenebb  nemű  munkák  közepette.  Köl
tői  hirét  Horácz  remek  fordítása  által  alapí tot ta ,  melly  fordításnak  más 
literatura  valami  hasonlót  nem  tehet  ellenébe.  (1 .  kiad.  1800).  Szint
ezen  idő  tájban  jelent  meg  „Cléopédi"eje  vagy  a1  literaria  reputati
ók  thepriája  ,  egy  —  szellemmel  's  finom  fordulatokkal  teljes  —  költe
mény.  Napóleon  éles  látása  csak  hamar  kiszemezé  őt  a'  nép  tömegéből 
(masea)  's  különös  kedvezéssel  viseltetek  iránta  ,  a'  miért  Daru  is  határ
talan  buzgósággal  hódolt  a'  jelesek  ezen  l^gjelesbikének.  A1  legfonto
sabb  ügyek  bizatának  r e á ,  mellyeket  ő  Francziaország  és  császára  ér
deke  szeréjit  mindég  legnagyobb  pontossággal  teljesite,  mi  által  azonban 
más  oldalról  szintolly  gyűlölséget  vonamagára,  mint  helytelen  megítélést. 
Ezt  főképen  austriai  's  poroszországi  igazgatásáról  mondhatni ,  mellyet, 
1805,  1806  's  1809  mint  főügyelő  (générálintendant)  viselt.  Minta'^sta
tustanács  tagja,  híres  volt  Daru  árról ,  hogy  annak  császárral  együtt  leg
szorgalmasabb  's  legmunkásabb  dolgozója.  Alig  van  a'  felsőbb  igazgatás
ban  hivatal ,  mellyet  Daru  nem  viselt  volna,  's  az  első  visszaállításkor 
(restauration)  hadi  minister  volt.  Blücher  ugy  vélekedék,  Daru  Meulan 
meletti  birtokának  zár  alá  vétele  által  kell  vele  irántai  gyűlölséget  érez
t e t n i ,  melly  rendszabás  azonban  sokkal  méltánytalanabb  vol t ,  hogy 
sem  a'  fejdelmek  által,  mihelyt  tudtokra  esek  ,  el  ne  töröltetett  volna. 
XVIII.  Lajos  1818  a'  pairkamarába  szólitá.  Daru  a'  nemzeti  intézetnek 
már  1805  olta  volt  tagja.  A1  restauratio  olta  tulajdonképi  statushivata
lokra  nem  használtatván,  história  tanulására  forditá  idejét;  két  fontos 
munkát  köszönünk  n e k i ,  '„Sully  é le té t "  's  „Velencze  tör ténete i t . "  Az 
utóbbi  az  ujabb  literaria  történetek  legfontosabb  jelenetei  közé  tartozik 
a'  história  körében.  1819  jelent  meg  7.  köt.  (2,  kiadás.  8  köt.  1821  ,  a' 
3ik  1825,  4  kiad.  1828.). „Sotions slati.itü/ue» sur la librairie, p. t. a 
la discussion rles lois sur la presse'"  (Paris  1827)  munkája  köz  statusgaz
dasági  érdekű.  Daru,  m in t a '  pairkamara  tagja,  egyik  legbuzgóbb  védője 
volt  azan  okfejeknek  ,  mellyeket  a1  revolutio  szült  's  királyi  szerkezeti 
Oklevél  megerősített.  Az  1830diki  revolutio  alkalmával  az  uj  rendet  j a . 
r a l t a ,  pártolta  's  megesküdt  az  uj  chartera.  Megholt  1831. Zs.G. 

D A R W I N ,  (Erasmus),  angol  orvos,  természetvizsgáló  és  oktató  köl
t i ,  szül.  Dec.  12.  1731  Elstunban  Newmark  mellett  Nottúighamshireben 
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utoljára  Derbyben  élt  's  ott  holt  meg  Apr.  10.  1802.  D.  a1  következő 
munkák  szerzője.  1) „Zoonomia^1  etc.  2) Fhytologia, ur the philosophy 
of agricullure  etc.  Ezt  zoononiiája  társdarabjának  tekinthetni.  3) „The 
batanic garden"  etc.  (Londl788)  —  füvészkert,  vagy  a5  növények  sze
relme  —• költemény, tele philosophiai ideákkal 's tüzes képzeteimnél. 
Képeinek alapja Linné nemi rendszere [sytema sexuale'). Ovid embere
ket változtata növényekké, D. növényeket szép hölgyek és férjfiakká, 
emberi érzelmeket, szenvedélyeket ad nekik, még emberi alakba is öl
tözteti , 's személyit! azon anyagokat , mellyek táplálásokat eszközlik. 
4) The lemple of nature, vr the origin of sociely, oktatú költemény. 
Kzenkivttl Linné .„Systpna vegetabilium^áX angolra forditá. Neki tulaj
donítják ezen munkát i s : „A plán for feniale education in boarding
schools" (Lond. 1797), philosophiai ideák az asszonyi nem neveléséről. 
Németül Hufeland adta ki (Leipz. 1822). D. életéből miss. Seward adott 
ki memoirokat 1804. bb. 

D A S K O F F , (Katalin, született gróf Woronzoff'né). Ezen nemes és 
nevezetes asszonyság, elébb II. Katalin meghitt harátnéja, 1744 ben 
született és 18 esztendős korában özvegységre jutott . Sokat törekedett, 
hogy Katalin a' thrnnusra juthasson, de egyszersmind arra i s , hogy a' 
királyi hatalom törvényes korlátok közé szorittassék. Formaruhába öl
tözve 's lovagolva a' katonaság egy részét maga vezette Katalin elejébe, 
ki férjét ugyan azon haddal emelte ki a' thronusból. A' kir. gardasre
gementnél obersteri ranggal kivánt szolgálni, de kívánsága nem teljesítte
tett . Katalin mellett nem sokáig maradhatott . A' tudományokat, külö
nösen a' romai 's görög régiségeket kedvelte. Külföldi utazása után 
1782 a' tudományok academiájának igazgatójává 's az újonnan felállított 
orosz academia előülőjévé neveztetett. Honi nyelven többet i r t 's az 
orosz academia szókönyvének kiadását hathatósan elősegélette. Moskau
ban holt meg 1810. 

D A I A R I A , a ' pápai cancellaria Romában, hol a ' bullák adatnak 
ki . Nevét e' szokott aláírástól vet ter Dátum apud S.Vetrum, azaz, a' va
ticanban. (Vö. HOMAI CURIA.) 

D Á T U M , az a 'nap vagy áltáljában a z a z idő, mellyben valami kiaria
tik. A' romai császárok alatt azok , kiknek császári parancsokat kellé 
a' tartományokba vinniek, e* szóval a' paruncsok áltvételének vagy meg
vitelének napját fejezték ki. Az első frank k i rá lyok , a' Merovingiek, 
alatt szokásba jöt t e' szót az oklevelek alá tenni. 

D A U K E N T O s,, vagy D' A u b e.nt on (Jean Louis Marié), termé
szetvizsgáló és orvos, szül. Maj 29. 1716. Montbarban. Részt vett Buf
fonnak a1 négylábú állatokról irt természethistoriájában 's tőle á' csu
dálatra méltó pontosság, világ és éles elmével kidolgozott anatómiai osz
tály. Későbben elálla Buffontól, sérelemnek vévén, hogy a' munka 
folyta anatómiai vizsgálatok nélkül jövend ki. (Vö. BUFIOX.) A' ter 
mészethistóriai cabinetet Par isban, mellynek 1745 olta igazgatója volt, 
Buffonével egyesített szorgalma a' főváros intézeteinek egyik legneveze
tesbjévé emelte. Tagja lévén 1744 olta a' tudományok academiájának, 
emlékirásait számos anatómiai felfedezésekkel, az állatnemek 's kü
lönbözéseik, a' gyapjunemesités 's az állatbetegségek gyógyítása tár
gyában tett vizsgálatokkal gazdagította. A' mineralogia, botanica és 
oeconomiában sok világot gjujtott, 's az ásványok felosztására n j . m e 
thodust tett esmcretessé. Az encyclopaedia számára ő dolgozta a' ter 
mészethistóriai czikkelyeket. Számos közhasznú Írásokat is szerzett, 
p. o. „Tnstructi/in pnur les bergers" (3dik kiad. 1796); „Mémoire sur 
les indigestions" (uj kiad. 1798). Buffon hypothesiseihez nem hajlék 's 
a' természet leghívebb kémlője vala.' A' rettenet idejében be kellé bi
zonyitnia polgári érzelmét, 's osztálya mint juhászt vévé, ki a' spa
nyol juhok honosításával foglalatoskodik Francziaországban. így nyu
galmasan folytathatta tudományait. Gyenge testének erejét 84 évig 



3 3 2  DADN  UAI  N013 

fentartá  »'  derült  elme  '»  mértékletesség.  Dec.  31.  17.99  tilt  Hősr.ör  a' 
tanácsgyülésben,  midőn  gutaütés  érte  's  eszméletlenül  rogyott  baráti 
ölébe. bb. 

1 » * U N  (Leopold  Jósef  Mar i a ,  birodalmi  g r ' f ) ,  austriai  fővezér, 
szül.  1705,  megholt  1706.  Nagyatyja  és  nagybátyja  a'  cs.  udvart  mint 
főtaboruokok  szolgálták •, hasonló dicsőséget szerzett magának atyja is, 
kinek legfényesebb szakasza a' spanyol öröklési háborúba esik. Leopold 
Jósef meghomályositá eldődj einek fényét. Mint generalmajor az 1737— 
39 török habomban nyert első borostyánt és sokat használt az au
striai öröklési háborúban Prága ostromlása , Buvaria elfoglalása 's a' 
Francziáknak Rajnán tnl iizése alkalmával. Okos magaviselete a' Raj
nán túli táborozás alat t '» egybekelése Fux grófnéval , Maria Theresia 
egyik kedvenczjével, főtármesteri hivatalt 's végre 1757 fővezérit 
szereztek neki. Illy tulajdonsággal vezérletté a' hét esztendős háború
ban az austriai sereget. A' Prágát ostromló porosz királynak elejébe 
nient KOI.INIG (I . e . ) ; itt megütközött vele (Jun. 18. 1757), mi által a' 
királyt az ostrom félbeszakasztására 's Csehország odahagyására kin
szerité. Ámbár legnagyobb okossággal 's vigyázattal vivé dolgát, meg 
'js tetemes vesztesége m i t Leuthen, Torgau és több helyeknél. Leg
nagyobb tette volt a1 kolini ütközeten kiviil Hochkirchennél 1758 Oct. 
14kére forduló éjjel az ellenség meglépése. Itt az egész porosz se
reget semmivé tette volna, ha a' durlachi berezeg seregével későn nem 
ér oda. Torgaunál (Nov. 3  á n 1760) a' már reménylett győzedelem 
megsebesittetetése miatt 's Ziethen elszántsága állal kiragadtatott ke
Kéből. Maxennál Nov. 21. 1759 Fink porosz generált is kinszeritette 
magát 11,000 emberével megadni. Gyalázták Daunnak késlekedő '» 
elválasztó ütközetbe bocsátkozni ritkán merő hadviselési módját; de en
nek sem tudatlanság , sem pedig elhatározatlanság nem volt oka , ha
nem nagy ellenfelének igaz megítéléséből származott az. Olly fővezér
nek, mint Fridrik, — ki nem tartozván senkinek számot adni , a' leg
vakmerőbb t e t t eke t , mellyeknél nagy esze a1 szerencsés kimenetel tehet
segét á l t lá tá , merészelhette 'a merészelnie kellett , 's ki e' merészség
re neminemüképen kinszerittetett nagy számú ellenségei á l t a l , kikkel 
csak ugy birakozhatott meg, ha őket a' nélkül , hogy egyeseknek sok 
időt engedne, egymásután hirtelen megyőzé — a' munkakörében filg
gékeny Daun nem állhata jobban el lene, mint ha valami második Fu
bins Cunctatorként viseli magát vele szemközt. Maga Fridrik is meg
esméri , melly veszedelmes ellenfele legyen Daun. Alaposabb ez a' vád, 
hogy Daun a' kivívott haszonnal nem egész kiterjedésében tudott élni, 
's az ellenséget a1 megnyert ütközet után üzés által semmivé tenni. Az 
austriai gyalogságnál tett néhány jobbitások neki tulajdoníttatnak. Ma
ria Theresia neki adta a1 kolini ütközet emlékére felálittatott Maria 
Theresia rendje első keresztjét 's mindég becsülé a' nemes fejedelem
asszony Daun becsületes characterét. Zi. G 

D A I I N O I ; (Pé t e r , Claud. Ferencz), a ' finisterrei kerület követe a' 
franczia kamarában, fószerkeztetője a' „Journal de Savam1' folyó irás
liak és történettanitó , született Bouíogneban; a' revolutio kiütésekor az 
oratórium tagja volt 's a* nemzeti gyűléstől a'papságnak rendelt esküvést le
tett*. Utóbb a1 nemzeti enivent tagja , XVI. Lajos perében annak a' 
háborít végéig leendő tömlöczözésére, azután pedig számkivetésére voxolt. 
Ez által a' Girondisták részére állott 's az ezek ellen kitört üldözésektől ő 
sem menekedhetett meg. Az 500zas tanácsban első elölülő volt. A'18ik 
Brumaire után tribunus l eve , mivel pedig a' constitutiót videlmezte, Bo
naparte önkénye által tisztjétől megfosztatott. Ezután a' Pantheon 
könyvtárnokja, ntóbb ország levéltárnokja l e t t , de a' Bourbonok fel
emelkedésével hivatalát elvesztette. A' kamarában a' liberálisok részén 
áll . ltunk iji közül említendők : , , JCÍS«» aur les garamiét individue/les." 
(Paris 1821) és „Exitai hitt, aur la pttisxance tcmporelle des Papét «íc." 
(Paris 1828) 
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D A U P H I N ,  a '  francziaoiszági  koronaherczegek  czime  volt.  A' 
magtalan  II.  Humbert,  Viennois  dauphinje,  tartományát,  a'  Delphiuatot, 
olly  [feltétel  alatt  ada  által  Valoisi  Fiiep  franczia  királynak  1349,  hogy 
a'  Iranczia  király  legidósbik  fija  legyen  jövendőben  dauphin  's  kormá
nyozza  a'  tartományt.  A'  dauphin  azonban  csak  a'  czimet  tartá  meg; 
maga  a'  tartomány  egybekapcsoltate'k  a'  koronával.  Ha  megholt  a'  dau
ph in ,  ujainak  legidősbike,  ha  pedig  nem  volt  fija,  legöregbik  testve'r
öccse  öröklé  e'  czimet.  Midőn  a'  királynak  magának  nem  volt  fija,  nyu
godott  a'  dauphin  czim,  a'  mi  XV111.  I.ajos  országlása  alat tvalóban 
megtörtént,  mert  ezen  czim  a'  legközelebbi  királyi  herczegre  's  gya
nítható  koionaörökösre,  ha  testvére  volt  is  a1  királynak,  soha  sem  ru
háztatott.  A'  dauphin  felesége  d a u p h i n e  n a k  hivatott.  Az  1830diki 
revolutio  által, ezen  czim  is  elenyésztetett. 

D A V E N A N T  (sir  William) ,  termékeny  eszii  angol  drámaíró,  szül. 
Oxfordban  1605.  Ben.  Johnson  halála  után  udvari  költő  let t ,  de  az  angpí 
zendülés által  felette  csudálatos  helyesetekbe  jött .  Kétszer  esett  a'  párt
ütők  fogságába.  Milton  közbevetése  tartá  meg  éltét.  Majd  mint  muzsi
kai  mulatság  és  játékszini  igazgató  lépettfel.  A'  drámai  deciumatiót 
muzsikával  próbálta  egyesíteni  ,  's  ez  által  ollyforma  előadás  származott, 
melly  az  operához  közeli tet t ,  megjobbította  a1  jatékszin  elrendelését  is 
's  az  asszonyi  szerepeket  többé  nem  férjfigyerniekekkel  ,  hanem  asszo
nyokkal  játszatta.  Darabjai  a'  többi  korabeliek  felett  elevenséggel  'a  hi
bátlansággal  jeleskednek.  Noha  holta  után  (1668)  a'  Westminster!  apát
ságba  való  eltemetéssel  tiszteltetett,  30  darabja  közül  még  is  csak  egy 
sem  maradt  meg  a'  játékszínen.  , ,Gundiber t"  vitézi  versezete  által  még 
nagyobb  hirt  reménylett.  Ez  's  néhány  más  versei  Anderson „British 
pnets"  (4  köt.)  munkájában  találtatnak.  Írásai  kijöttek  Londonban 
1673.  fol.  ' J. 

D Á V I D  (Giacomo)  ,  korunk  leghíresebb  tenoristájinak  egyike.  Krő, 
kiterjedés ,'  könnyüség,  csaknem  rendjén  tul  felpiperézett  előadás  mel
lett  énekének  azon  főtulajdonságai  ,  mellyekkel  Olasz,  Franczia  ,  Ang'ol
és  Németországon  egyiránt  bámultatva  tündöklött.  Mint  többnyire  min
den  olasz  nagy  énekes,  az  ellenpontozást  érti.  Különben  templomi  ének
ben  szinte  olly  nagy ,  mint  az  opera  seriában.  A'  hires  Nozgari  ennek 
tanítványa. 

D Á V I D  (Jaques  L o u i s ) ,  első  képirója  's  alkotója  az  ujabb  francEÍa 
oskolának,  mellyet  a'  természet  tanulásához,  mi  neki  az  ideális  szépnél 
nem  volt  egyéb ,  visszavezetett.  Szül.  Parisban  1750,  1774  Romiba  ment 
's  különösen  a1  nagy  történetfestésre  adta  magát.  Nem  sokára  kifejlének 
e'  nemhez  volt  talentumai.  Midőn  1784  ismét  Komába  jött  's  remekét,  a' 
Horatiusok  esküjét,  —  rajzba  vételét  XIII.  Lajos  bizta  reá  egy  jelenet 
szerént  Corneille  Horatiusaiból  —  kivi t te ,  esmerók  és  ntübarátok  álliták, 
hogy  e'  darab  tulhaladhatlan  's  benne  Rafael  szelleme  él.  Ezen  évben festá 
meg  Bel i sar t ,  1787  Socrates  ha lá lá t ,  1788  Parist és  Helénát.  Ezek  fe
lette  nevelék  hírét  Parisban  ,  's  D. ,  ki  mint  portraitfestó  is  nevezete&sá 
kezde  lenni ,  fényesen  élendhet  va l a ,  ha  tetemes  részt  nem  vesz &' re* 
volutióban.  Elragadtatva  heves  buzgalma'ban,  1789  egy  nagy  festmény* 
készite  :  a'  fijait  hal.ílra  ítélő  Brutust.  Ő  adá  észképeit  az  akkori  idők 
számos  emlékeinek  és  köztársasági  innepeinek  is.  1702  párisi  váiasztű 
l e t t ,  azután  követ  a'  nemzeti  gyűlésnél  's  a'  bátorsági  biztosság  tagja  a 
ret tenet  kormánya  alatt  a'  legdühösb  Jakobinusok  egvike  vaja  *s  CS^SZÍÍH 
Rohespierre  partján.  0  javul ta ,  hogy  a1  királyszobrok  romjaiból  a* 
pontneufön  emlék  emeltessék,  melly  a*  népet  mint  óriást  ábrázolja. %Vl. 
Lajos  perében  halálára  szavazott.  Jan.  1794  maga  ült  tjől  a'  conveutbrn. 
Uobespierre  megbukta  után  veszélyben  forgott  élete  's  csak  képírói  l,ij« 
mentette  meg  a'  vérpadtól.  A'  revolutiojeleneteiheŁ,  msllyeket  D  **^et» 
örökíteni  törekvék,  tar toznak:  Marat  és  Pelletier  meggyilkoíratá.vit, 
különösen  pedig  a'  bállní/.btli  eskü  és  Lajos  bei«j)te  a1  nemzeti  "VÜluv'io 
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Pebr.  4.,  melly  miire!  1790  a'  törvényhozó  testnek  tisztelkedett.  1799  Sa
binájit  (talentumának  délpontja)  állította  ki  's  több  évig  pénzért  muto
ga t t a ;  mondják,  hogy  100,000  frankot  hoza  be  neki  e ' festés  mutatása. 
1804  első  képírójává  nevezte  a'  császár  's  i  festéssel  bizá  meg,  mellyek 
kőzi  Napóleon  koronáztatása  jeleskedik.  Eegnevezetesb  mivei  közé  tar
toznak  még  több  képei  a'  csász.irnak  ez  időből,  különösen  az ,  mellyen 
mint  consu!  lóháton  áll  a1  Bernliardhegyen  's  a'  dicsőséghez  vezérlő  pá
lyát  mutatja  seregeinek.  1814  Leonidast  fes té ,  utolsó  mivét  Parisban. 
Ezen  képpel  ismét  eltávozott  elébbi  miirendszerétől.  Midőn  Napóleon 
Elbáról  visszatért ,  Dt  a'  becsületlegio  commandansáva  nevezte.  Az  1816
ki  decretum  ,  melly'  a'  királygyilkosokat  mind  számiizé  Francziaország
ből,  az  ő  nevét  is  magában  foglalta.  Rrre  Brüsselbe  telepedett.  Utolsó, 
Brüsselben  1824  kivitt  mivé,  Mars,  midőn  Venus,  Ámor  és  a1  Gratiák  le
fegyverezik ,  Parisban  fényes  tappsal  fogadtatott. • Mh. száműzésében 
Dec. 29. 1825. E' mivészről különbfélék az Ítéletek. De rajza correct
ségét, színezete jelességét dicsérve emiitik minden mübirák. Ábrázolási
nak kora történetében lelt anyagot , élénk részese lévén mozgalmainak 
(L. Göthetől ,, Winkelmann und s. Jahrh."} Moreau rézmetszetekben 
adta ki D. jelesb munkájit. Nevezetesb festéseit, mint a' Horatiusok 
esküje, a1 Sabinák, megvette a' franczia kormány 's a' luxembourgi pa
lota képtárába állíttatta. 

D Á V I D , israeli k i rá ly , Isainak, egy előkelő bethlehemi lakosnak, 
fija, Juda nemzetségéből, okosság,, merészség, elszántság 's vitéztet
t ek , p. o. Goliathnak, az óriási Philesteusnak, meggyőzése 'sat. annyira 
ki tünte tek, hogy Sámuel főpap még Saul éltében jövendőbeli királynak 
felkente. Otthon atyja nyájaival baj lódék, e' mellett az akkori idők 
tudományaiban 's a' hangmivészetben is jár tas volt. Sau l , ki ellenje 
gyanánt tekinté, üldözte Dávidot; ebből polgári haboru támadott, melly 
Saul elhunytáig tartott . Most .Inda thronusába ült D . ; a1 többi nemzet
ségek Saul fiját, Isbosethet , választák k i rá lyoknak, 's Dávid csak en
nek megöletése után jutott az egész ország bir tokába, 1055—1015 K e . 
Első tette a1 Jebusiták ellen intézett háború volt Palaéstina közepén. 
Elfoglalta Zion v á r á t , Jerusalemet királyi lakhellyé tette 's a' várat 
a' 1 e g s z e n t e b b helyéré. Er re a1 Phil isteusokat, Ámalekitákat, K
domitákat , Moabi tákat , Ammonitákat 's különösen a' Syrusokat hódí
tot ta meg. Birodalma az Ruphrattól a1 középtengerig 's Phoeniciáfól 
az arab tengeröbölig terjedt. Többen lakták 5,000,000 embereknél. D. 
előmozdította a' hajózást és kereskedést 's mivészetek, névszerént az 
épitésmivészet, által igyekezék népét csinosítani. Jerusalemben pom
pás palotát emele magának 's az isteni tiszteletet innepibbé tette. A 
pompás templom, mellynek építéséhez, készületeket tőn, csak utánja 
alat t épült fel. Ó maga az Israé'liták közt elért jelesség leginagasb 
fokára emelte a ' l y ra i poé'sist zsnr.TÁiiAiban (1. e.). Megjavította a ' b a d i , 
törvénykezési és financzállapotot is. Szerelembeli kicsapongásai azon
ban többször kegyetlenségre csábiták, mellyeket megbánása nem ment 
ki egészen, 's a1 különbféle anyák fijai közt lobbador.ó féltékenység 
végre saját famíliájában lázadást gerjeszte. Fi ja , AHSAI.OM (l.e.) thro
nusát törekvék elfoglalni. A' vívható férjfiak megszámlálása, mit had
szerencséje mámorában parancsola P„ a' nyugalmat tökéletesen Bem 
áll í totta helyre. A1 Philisteusok is nem sokára éreztetek a' királlyal, 
mi nagyon távozik ez által a' törvénytől. D. még éltéhen áltadá a' vi
rágzó israé'li birodalmat Salomo nevű ríjanak. Vö. Chandler ^Ringraphia 
erilictí Drrvidii^, Niemeyer : „C/iaraclerislik der lilbel"; Hess : „Mt'o
gnomih David's fJena 1784.) 

D n v i n ü fPerencz) , kolosvári születési!, neveltetése által megma
gyarosodott Szász. Apja csizmadia vala. Wittenbergben istentudoniányt 
tanult 1548 fogva; azután a 'kolosvári , Luthert követő gyülekezet egyházi 
tanítójává lett ,1556 körül pedig a' Luthert követő erdélyi magyar gyüle
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kezetek  felügyelője  vala.  De  1558  olta  Horhi  Juhász  Péter (Fetrut Me
li> TO  iíüAovjiih)  debreczeni  vallástanitó  által  az  iirvacsorafeletti  hits/.a
básra  nézve  Calvin  értelmére  vonatott  által,  's  ezt  több  rendbeli  szólal
kozásokban  védelmezé  Heltai  Gáspár  kolosvári  egyházi  tanítóval  egyiltt 
Q'  Luther  értelméhez  ragaszkodó  szász  egyházi  tanítók  ellen.  Későbben 
Blandrata  György  udvari  örvös  niunkálódása  által  bevette  az  egység
hivők  áll í tásait ;  és  ugyan  annak  eszközlése  által  Madár  Dienes  (Dio
nysins  Alesins)  helyébe  II.  János  király  udvari  papjává  tétetvén,  szóval 
és  Írással  terjegeté  tanúságát.  Nevezetesen  15<i7  Gyula   Fejérváratt  ki 
adott  lllandratával  együtt  egy  gunyképekkel  ékesített  könyvet  illy  czim 
alatt: „De falsa et tera tinin* l)ei cognitione";  a'  niellyben  a'  Sz.  Három
ságállitást  a'  háromfejű  Cerberusról  való  pogány  költeményhez  hasonli
tá .  A1  maga  értelmét  pedig  több  rendbeli  hittudoniányos  szólalkozások
ban  védelmezed  Volt  is  foganatja  iparának;  mert  mind  János  király,  mind 
annak  udvari  emberei  jobbára  az  egységhivésre  vonattak  általa,  's  a'  ki
rályi  udvaron  kiviil  is  napról  napra  nevekedék  hitbeli  feleinek  száma, 
sőt  oda  vitte  a'  dolgot,  hogy  1571  a 'marosvásárhelyi  országgyűlés  vég
zése  által  az  egységbivők  felekezete  a'  többi  három  törvényes  vallásbeli 
felekezetek  sorába  negyediknek  felvétetnék.  Davidis  maga  ugyan  akkor 
az  egységhivők  egyházi  felügyelőjének  esmertetett.  De  II.  János  király
nak  ugyan  abban  az  esztendőben  történt  halála  után  Rátöri  István  feje
delem  az  egységhivóket  kitiltá  udvarából.  Midőn  pedig  Davidis  azontúl 
tanítójánál,  Rlandratánál  ,  is  tovább  menne  hittudománybeli  állításaiban, 
és  nem  csak  azt  t a r taná ,  hogy  a'  Krisztus  puszta  ember  vala,  a1  ki  nem 
a'  Sz.  Lélektől,  hanem  Jósefnek  emberi  magvából  fogantatot t ,  sőt  az 
egyházi  tanitószékből  is  nyilván  azt  mondaná,  hogy  a'  Krisztushoz  könyö
rögni  annyi,  mint  Szűz  Mariához  vagy  egyéb  holt  szentekhez  könyörögni 
maga  Blandrata  feladta  őt  a'fejedelemnél,  a'  kinek  intézetéhői  tartomány
beli  zsinat  tartatott  N.  Enyeden  1574,  mellyhen  Davidis  élete  's  taní
tása  megvizsgáltatnék.  Ezen  zsinat  elejébe  állíttatott  a'  fejedelem  pa
rancsára  Davidis  felesége  is,  Barát  Kata,  a1  ki  olly  Iszonyú  vétkeket  val
lott  és  bizonyított  b e ,  Haner  szerént ,  férje  el len,  hogy  a'  Luther t  és 
Calvint  követő  egyházi  tanítók  Ítélete  által  tőle  elválasztatnék  ;  Davidis 
állításait  pedig  kárhoztatta  a'  zsinat.  Blandrata  igyekezék  őt  megtérí
teni  's  e'  végre  rábírta  Socinus  Faustus t ,  az  egységhivők  főemberét, 
hogy  Helvetnrszágból  eljőne  Kolosvárra,  magára  válalván  az  utazás  és 
tartózkodás  költségeit.  Socinus  Blandrata  eszközléséből  Kolosváratt  Da
vidis  Fereneznél  lakozék  Nov.  1577  —  Apr.  1579;  de  midőn  intéseinek 
és  oktatásának  foganatját  nem  tapasztalná,  elébb  Blandratának  ,  azután 
pedig  ezzel  együtt  Bátori  Kristóf  fejedelemnek  kinyilatkoztatta  a1  dolgot. 
A'  fejedelem  ennél  fogva  fegyveres  őrök  vigyázása  alá  rekesztette  Davi
dist  hivatalos  lakházában;  minekutána  pedig  a1  tordai  's  fejérvári  zsina
tok  által  örökös  fogságTa  Ítéltetett  volna,  a'  dévai  várba  zára t ta ,  a'  hol 
a1  vénségtől  's  a'  rabság  szennyétől  és  sanyarától  elgázolva,  háromnapi 
szüntelen  kinorditás  után  kimúlt  Jnn.  6.  1579.  Mig  é l t ,  13  rendbeli, 
hittudományféle,  többnyire  vetélkedő  írásokat  bocsátott  k ö z r e ,  deák  és 
magyar  nyelven,  a'  mellyeknek  czimeit  megláthatni  Bod  Péter  magyar 
Athenásában.  Életét  és  viszontagságait  megírta  Haner  György „História 
eccle'iarvm Transilvanirnrvm^  (Frankfurt  és  Leipzig  1694). Fúbri Fái. 

D A v i i , A  (Arrigo  Caterino),  szül.  1576  olasz országos  férj fi és  tör
ténetíró  ,  cyprusi  előkelő  nemzetséghői  származott  's  atyja  á l ta l ,  ki,  a' 
Törökök  Cyprnst  1571  elfoglalván,  Velenczébe  futott,  a'  franczia  ud
varral  öszveköttetésbe  jö t t ;  itt  elébb  apród  vo l t ,  később  franczia  ha
di  szolgálatba  lépett  's  magát  dicséretesen  kimutatta,  de  1599  atyja  kí
vánságára  hazatért  Olaszországba  ;  majd  a'  Velenczéseknél  vett  szolgála
tot  's  lépcsőről  lépcsőre  emelkedvén,  végre  Dalmatia,  Friaul  's  Kan
dia  szigete  kormáuyazója  lett  's  Arelenczében  a'  dogé  után  legelső  ember
nek  tartatott.  Egy  csekély  versengés  miatt  utazása  közben  orozva  lót
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ték  agyon  (1031).  A'  franczia  polgári  habom  1559—1598  történetinek 
leírása  által  leginkább  elhirésedett ,  melly „Sttiria dii/le guerre civili di 
Francia1'  czim  alatt  Velencéében  1630  jöt t  k i ,  \s  idegen  nyelvekre  is 
lefordíttatott  és  Guicoiardíni 's  Machiavelli  munkáji  mellett  helyet  érde
mel.  ./. 

D A V I S  ( John) ,  angol  tengeri  u tas ,  s/.iil.  Sandridgeben  Devonshi
reben;  jókor  tengeri  szolgálatra  adta  magát  's  1585  két  hajóval  az  éjszak
líyügoti  általmenetel  felfedezésére  küldetett.  Grönland  csúcsánál  a'  jég 
miatt  ki  nem  s/.álhatott.  Ez  okon  éjszak  nyugotra  fordult  'a  az  éjsz,  szél. 
64°  15'  alatt  zöldelő  szigetektől  körül  vett  földet  pillantott  meg,  melly
jiek  lakosai  értésére  ad ták ,  hogy  éjszakra  's  nyugotra  nagy  tenger  van. 
Az  éjsz.  szél.  66°  40'  alatt  egy  a'  jégtől  egészen  tiszta  földhöz  jutott , 
ennek  partja  mellett  egész  déli  csúcsáig  felhajózott  's  azt  k ö n y ö r ü 
l e t e s s é g  f o k á n a k  nevezte.  Ekkor  egy  20  órányi  széles  tengerszo
rosba  ért  's  már  azt  vélte,  hogy  a 'kereset t  áltmenetelt  megtalálta.  Azon
ban  ellenkező  szelek  miat t  tovább  nem  mehetvén,  haza  tért.  Ama'  tenger
szoros  később  tőle  vévé  nevét ,  's  azt  meg  is  tartotta.  Hasonló  végből 
még  két  utat  tett  D a v i s ,  de  czéljának  elérésében,  melly  által  utóbb  Baf
fin  olly  hiressé  l e t t ,  a'  jég  mindenkor  meggátolta.  Indiában  a1  japáni 
tengeri  rablók  ölték  meg  1605. .1. 

D Í V O U S T ,  (Louis  Nicolas),  auerstádti  ' s  eckmühli  berezeg,  fran
czia  vezér ,  1819  olta  Prnncziaország  paire ,  1770  szül.  Annouban  a1 

hajdani  Burgundban,  előkelő  familiából  ,  Bonapartevei  egy  időben  ta
nult  a'  briennei  katonaoskolában,  1785  a'  Koyal  Champagne  lovaseze
redben  alhadnaggyá,  1790  egy  önkényt  rálalkoztakból  álló  bataillonnak 
fejévé  lett.  Dumouriez  alatt  igen  kimutatta  magát  a'  jemappei  és  neer
•windeni csatákban vakmerőséggel határos vitézsége által. Midőn Du
mouriez a1 neerwindeni ütközet után Koburggal alkudozott, Davoust azon 
merész próbatételre vetemedett, hogy az elsőbbet seregének közepette 
kezére ke r í t se , "s csak kevésben múl t , hogy feltételét végre nem 
hajtotta. Jtin. 1793 vezérré neveztetett k i , hanem azon végzés miatt, 
melly minden elébbi nemeseket hivataloktól megfosztott, kénytelenit
tetett a' vezérségről lemondani, Thermidor 9ke ismét zászló alá bitta 
Daroust t a' moseli seregbe Luxemburg ostromoltatásara, azután pedig 
a' Pichegru vezérlése alatt lévő Khenusi seregbe. Manheimnál elfoga
to t t , de csík hamar kicseréltetett 's a 'Khenuson való áltjövetel al
kalmával 1797 mind okos vezérlése, mind személyes vitézsége által 
kitetszett. Napóleonnak olaszországi táborozásában tántoríthatatlan hiv 
társa vol t , valamint Egyiptomban i s , hol bátorságával 's vitézségével 
(ő volt ugyan is a z , a' ki az abukiri csata után a' falut megtimadta 's 
elfoglalta) mindeneket felülmúlt és az elarisi egyezés után Desaixvel 
Alexandriában hajúra ü l t ; hogy Francziaországba visszaevezzen. Már 
látták a1 hieri szigeteket, midőn egy angol fregattól elfogattak 's Li
vornóba Keith adntiralhoz vitettek. Ez ugy bánt vélek, mint hadi fog
lyokkal 's csak egy hónap múlva nyertek szabadságot a1 Totilonba eve
zésre. Bonaparte Davoustt osztályos vezérnek nevezte ki 's az olasz
országi sereg lovasságának vezérlését reá bizta. A' marengoi csata 
után a1 consuli gardák gránátosainak vezérévé tétetett , kik ezen ütkö
zetben gránitoszlop nevet kaptak. Napóleonnak 1804 császárrá létekor 
Davoust birodalom marsallja'vá, a1 becsületlegio nagykeresztesévé 
's a1 császári gránátos garda főezeredesévé nevezetetvén ki , mint má
sok, nevezetesen Mortier, Bessiéres, Soult, Davoust is azok közé tar
tozot t , kik ezt a' méltóságot nem annyira a' Seregben lévő rangjokmik, 
mint a' császár kegyelmének 's személyéhez való tántoríthatatlan ragasz, 
kodísok megjtitalmaztatásának köszönhették Az 1805ki táborozásban 
megbizonyította a1 császár kegyelmére érdemes voltát, nevezetesen az 
ansterlilzi ü tközetben, melly ben a" sereg jobb szárnyát vezérelté. A' 
posonyi békeség után osztályával Németországban állapodott meg. A' 
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Prnssiával  Oct.  1806  kiiitijtt  had  alkalmával  Saxohiába  húzódott  á}tal, 
az  átiersiSdti  csa tamezére ,  hol  a'  sereg  jobb  szárnyával  az.  e'  riapi 
győzedeleinre  sokat  te t t ,  mellyet  csupán  a/,  ó  c é l i r á n y o s  rendelései  által 
nyervén  meg  a'  Franc/.iák,  Napóleontól  Davoust  a'  tilsiti  béke  után  auer
stá'dti  herc/.eg  nevet  kapott.  Egy  ideig  Varsóban  marad t ,  azután 
Breslauba  m e n t ,  's  midőn  a'  "nagy  sereg  szétoszlatott ,  a'  rhenusi 
sereg  fővezérévé  tétetett .  Francziaország  's  Austria  közt  1800  habom 
ütvén  ki,  Felső    l'falzon  a'  Dunához  yaló  keresztülutazása  's  regensbiirgi 
táborozása  igep  yeszedejnies  feltételek  rol tak.  Az  eckmiihli  győzede
Jfembeii  fontos  részt  vett.  Az  asperni  ütközetben  4  osztálya  közül  csak 
egy  vehetett  részt,  mellynek  vezére,  St,  Hilaire,  a'  seregnek  nagy  részé
vel  elveszett  a'  J3una  '  bal  partján.  A'  wqgrami  ütközetben  Davoust 
a'  sereg  jobb  szárnyát  vezet te ,  mellynek  mozgásai  kinszeritették  fő
képen  az  Austriaiakat  visszavonulásra.  A'  béke  után  Napóleon  Daroust t 
eclanübli  herczeggé  's  1811  a'  hansai  departementok  főkormáiiyo
zójává  lette.  1812  a 'vezé r lése  alatt  lévő  franczia  seregosztály  Mosz
kautól  lett  visszavonulásakor  igrn  megveretett.  Mart.  1813  lerontotta
az  Élbe  hídját  Meissennél  és  Dresdánál.  Nyáron  ugyan  ezen  észt.  50,000 
részént  Francziákból ,  részént  Dánokból  álló  seregével  Mecklenburgba 
Ütött  b e ;  de  bármelly  csekély  erő  állott  is  e l l ene ,  csak  Sehwerínig, 
"Wallmodennel  széniben,  mehetett  e]ő,  hanem  innen  is  csak  hamar  vis
szavonult  a'  Steckenitz  riiegé.  H*'MB'tíi\<jRA  ( l  e . )  's  a'  hansai  depart. 
nézve  nagy  szerencsétlenség  vqlt  az,  hogy,  jóllehet  ezeknek  kormáriyo
zójok  volt,  a1  katonaság  jóllétét  tartotta  különös  gondjának,  nem  ügyel
vén  kerületének  's  főképen  Hamburgnak  szenvedéseire  's  nyomorult 
állapotjára.  Bár  a'  számos  ostromló  sereg  nem  igen  sokra  mehetett  el
lene  az  ostrom  alatt,  mégis  11,000  emberét  veszetette  el  sebben ' s  beteg
ségben.  1814  Parisban  kiadott  mentő  Írásából  lehet  l á t n i ,  hogy  az  em
iitett  várossal  való  kegyetlen  bánása  semmi  vizsgáitatást  sem  húzott  el
lene  íiiaga  után.  Ekkor  hivatal  nélkül  maradt.  Napóleon  Mart.  1815, 
Elbából  Francziors/.ágba  yiss/ajövén,  Davoustt  hadi  miniseire  ne
vezte  ki.  Midőíi  a'  szövetségesek  a'  Waterlooi  győzedelem  ut.án 
Par is  felé  nyomultak,  Davoust  Jul.  3  Blilcherrp'l  és  Wellingtonnal  kaló
riái  egyezést  kötött ,  mejly  szérént  a'  'franczia  sereget  a'  Eöire  megé 
vezette.  XVI !l  Lajosnak  alá  adta  m a g á t ' V a*  még  45,000  főből  álló  se
reget  is  felszólította  a r r a ,  mellynek  vezérlését  a1  király  parancsolat
j á ra  Mocdonaldnak  adta  által.  Szolgalatja,  n'iellyet  az  udvarnak  t e t t , 
későbben  megesmertetet í ,  midőn  a'  seregnél  ismét 'hivatal t  kapott.  Juh. 
1.  1823  holt  meg.  Erős  character  és  személyes  bátorság  's  re t ten
hetett  nség'ezen  nagy  vezérnek  fótulajdonságai'^  kinek  katonai  kemény
sége  gyakran  kegyetlenséggé  iajnlt  el.  f.'gy  1E  észt.  fiút,  a'  ki  örökösö
dött  a5  pairi  méltóságban  's  30000  franknyi  majorátusban,  és  2  leánya 
hagyott  maga  után.  Elébbi  ISOjOOO  fr.  észt.  jövedelme  a'  párisi  béke
kötések  által  100,000  frankra  szálittatott  le.  *  / .—«'. 

D t w ,  (sir  Humphry) ,  a '  leghiresb  cbemicusok  egyike ,  1813ig 
tanító  a'  londoni Royai i'ifslitutionnál  azután  a* Rmjai tociely  elölülője, 
szül.  Penzanceban  Cornwallis  grófságban.  Egy  falusi  seborvosnál,  kinek 
gyógyszertára  is  volt,  tanuló  lett;  érinél  esmérte  meg  dr.  Beddnes.  Innét 
Bristolba  ment.  Fényes  talentumai  hirtelen  kilejlenek,  's  Bristolban  che^ 
jniai  leczkékei  is  t á r t a ,  mellyek  nagy  figyelmet  ébresztvén,  különösen 
á' ltnyal inslitution  igazgátójinál  i s ,  Londonba  hivatott  m e g ,  hol  tete
mesb  chainiai  experimentumokhoz  foghata,  mellyek  nem  sokára  á ' l e g 
élesb  eszű  chemicusok  egyikévé  tették.  Leozkéjit  felette  nagy  javalattal 
fogadták.  írásinak  nagy  része (,,Efein. af ehemical p/iilosopny"; ,yŁlem. 
of agricnll ural c/<emistryí<  'sat..)  fordítva  vaií  németre  is.  Találmányai 
közül  a'  bányászi  bálorságmécset  emiitjük.  Kodvenczidőtöltéséről  neve 
kitétele  nélkül  i r t ; ...Salmunia' or tht days of /Ii/fis/iiiig.f'  1.815  Parisba 
vette  magát  's  néhány  évig  Franczia  és  Olaszországban  ele.  Herculá,""1 
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mi  tekercsek  kifejtésére  (Nápolyban  1820)  tett  próbíji  nem  sikerültének. 
1824dik  nyarán  tudományos  vizsgálatok  végett  Norvégiába  utazott,  hol 
egy  gőzhajót  parancsára  bízott  az  admiralság.  Meggyőződék  e'  közben, 
hogy  a'  hajók  rezeztetésj  bizonyos  mennyiségű  vas  ho/.zájárultával  sok
kal  tartósbakká  teszi  azokat.  Az  ő  igazgatása  alatt  kapcsoltattak  egy
szersmind  ószve  chrononietroni  ügyeleteknél  fogva  Dánia  és  Hannover 
trianoni,  mérései  Anglia  méréseivel.  D.  1827  olta  Italiában  élt  's  letevé 
elölülői  hivalalát.  Visszautazta  közben  mh.  Genfben  Maj.  28.  1829. bh. 

D E R R K C Z E N ,  1751  o l t a szabad  kir.  város  Bihar  várni,  sárréti  já
rásában  's  Magyarország  legnagyobb  és  legnépesebb  városainak  egj'ike, 
az  é.  sz.  47°  30'  42"  's  a'  k.  h.  39° V  29"  alatt  fekszik.  Kerülete  1 
német  mf.,  utszáji  ,  mellyek  közt  legszebbek  a'  piaczutsza,  német 
ntsza  Czegléd  u t sza ,  Hatvan  utsza  's  mások,  szélesek  és  nagynbhára 
egjenesek.  Régibb  épületei  alacsonyak,  az  ujabbak  ellenben  téglából 
csinált  csinos  épületek.  Házainak  száma  3 4 8 1 ,  a'  lakosoké  45,375.  kik 
1541  Catholicuson,  cskély  számu  Ohitün  's  Luterannson  kiviil  niind  Re
formátusok  's  egynéhány  száz  mesterséget  űző  és  kereskedő  Németeken  ki
viil  mind  erős,  izmos,  munkás  és  el  nem  korcsosodott  törsökös Magyarok. 
Van  köztök  700  czizmadia,  26  czéhbeli  asztalos,  30 kádár,  41  kovács,  43 
csutorás,  46  á c s ,  31  lakatos ,  12  német  szabó  ugyan  annyi  czipellőssel, 
07  vásári  magyar  szabó ,  57  szilrszabó  ,  104  szűcs,  12  kalapos ,  19  sü
veges,  37  gombkötő,  58  fésűs,  12  késmives,  65  bognár,  105  fazokas 
és  p ipás ,  kik  észt.  11  mii.  veres  és  fekete  cseréppipát  csinálnak,  10 
könyvkötő ,  49  szíjgyártó,  49  mészáros,  84  hentes ,  186  varga,  78 
szappanos,  kik  észt.  7000  mázsa  szappant  főznek,  20,9  gubacsapó,  több 
üveges,  ötvös,  rézmives,  festő,  czinöntő  'sat.  Híresek  cseréppipáji, 
edényei ,  kései ,  fésüji  ,  csontpipaszopókáji,  mellyekból  192,000  külde
nek  a1  debreczeni  esztergályosok  szerteszéllel  ,  mindenek  felett  pedig 
szép  fejér  kenyere  ,  mellyel  á'  legszebb  német  zsemlét  sem  lehet  ösz
vehasonlitani  ,  és  fejér,  könnyű  's  igen  jő  szappanja.  Kereskedésére 
nézve  Debreczen  Pest  után  első  Magyarországban '»  4  hires  vásárára 
nem  csak  Magyar  's  Erdélyországokból,  hanem  a'  külföldről  is  jőnek 
kereskedők.  Legfőbb  tárgyai  a '  kereskedésnek;  szarvas  marha ,  l ó , 
sertés,  gyapjú,  szalonna,  mellynek  egész  Európában  főpiacza  Debreczen, 
's  szappan.  Környékét  számos  szőlőkertek  diszesitik,  mellyek  mindaz
által  gyenge  izü  's  nem  igen  tartós  bort  teremnek.  Földje,  mellynek 
határa  igen  messze  t e r jed ,  néhol  homokos,  hanem  baromtartásra  igen 
alkalmatos,  honnan  temérdek  gulyák  's  ménesek  legelnek  ra j ta ,  midőn 
más  része  bőven  ad  gabonát ,  hires  görög  dinnyét;  jó  vize  ellenben,  fő
képen  szárazság ' idején,  nincs,  's  fája  kevés.  Megjegyzést  érdemelnek 
Debreczenben  :  a'  Tiszán  túli  kerület  törvényszéke,  szépen  virágzó  re
form,  collegiuma,  mellyben  a1  felsőbb  tudományokat  hallgató  ifjak  szá
ma  5—600;  a'  collegium  25,000  kötetből  álló  könyvtára;  a 'Reform, 
(kiknek  itt  3  templomok  van)  roppant  és  szép  uj  temploma,  a 'Ca th . 
gymnasiuma,  mellyben  a'  Piaristák  taní tanak,  kiknek  itt  klastromok  's 
egy  fcard.  Csáki  Imre  által  1726  építtetett  templomok  van  ;  az  árvák 
háza ,  mellynek  M.  Theresia  30,000  for.  ajándékozott,  egy  könyvnyom
tató intézet ;  kir.  sóház;  postahivatal;)  harminczadtisztség;  hadi  biztos
ság.  Czimere  eg3'  zászlót  tartó  bárány.  —  Ez  a'  város  sokat  szenve
dett  a'  16  és  17szjáz.,  midőn  most  a'  császáriak,  majd  a'  Törökök  foglal
ták  el  ,  's  néha  mind  a'  kettőnek  járma  alatt  nyögött  egyszersmind.  A' 
Bocskai  által  indított  hadban  is  sok  nyomorúságon  ment  keresztül.  Rá
kóczi  zendülése  alkalmával  is  igen  sanyargattatott  Debreczen  1706  Ra
bntintól,  midőn  a1  dühös  katonaság  az  itt  lévő  jeles  könyvtár t ,  a1  tu
tudományok  kipotolhatatlan  k á r á r a ,  elpusztította.  A'  tűztől  i s ,  melly 
itt  annyival  inkább  dühösködik,  mivel  kő  's  fa  épitésre  nem  lévén,  az 
épületek  többnyire  földből  csináltatnak  's  náddal  fedetnek  .  több  izben 
meglátogattatott  Debreczen,  nevezetesen  1640,  1719,  1727,  főképen 
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pedig  1811,  midőn  April.  kétszer  titött  ki  benne  gyuladás  ;  a1  ;lakosok 
szorgalmatossága  mindazáltal  e/.en  tetemes  károkat  mindannyiszor  hely
re  hozta. L—ú. 

D E B U R K  ( V i l m o s  e's  V i l m o s  F  e r é n  e z )  unokatestvérek  a* 
tudományos  könyvesmeretnek  jeles  előn)o/.ditóji.  Amaz  de  la  yálliere 
herczeg  derék  könyvtárának  catalogusát  (az  első  osztályt)  készité  'sadá 
ki  1783ban  ,  3  kötetben.  Ez  ,  ki  könyváros  vala  Parisban  's  ugyan  ott 
1782  holt  m e g , ,,fíibliograp/iie instrnetive, ou Trailé de. la eonnais
sance des Híres rares et singuliers"  czimii  munkájával  (Paris  1703—08. 
7  köt.)  a'  knnyvesmeret  mezeje'n  uj  ,  biztosabb  pályát  tö r t ,  rendszerbe 
hozván  mind  a z t ,  a'  mi  eddig  e'  tárgyban  merő  ve'Iemény  's  találom 
vo l t ,  's  munkáját  az  ujabb  idők  haladásai  's  gáncsai  (1.  Ebért ..Biblio
graphisches Lexicon"  1  köt.  452  I.)  sem  tehetek  felesleggé.  Adott  o 
ehhez  egy  pótlékot  is nSupplément a la bibliogruphie tnitructive, ou 
Catalogue des liires du cabinet de M. Gaignatci  (Paris  1709.  2  köt . ) , 
's  ezekhez  10ik  kötetül  adá  Nee  de  la  Itochelle  ezt : ,,Table deslinée a 
faciliter la rerlerelie des livres anonymes  e t c . "  1782.  Debure  fijai  is , 
kik  „Debure  Testvérek"  czimnév  (firma)  alatt  hiresedtek  el  a'  könyv
kereskedésben  's  1817  gróf  MacCarthy  lteagli  nagybecsű  könyvtárának 
catalogusát  adák  k i ,  ennél  fogva  a'  tudós  könyvesmerők  közé  számittat
hatnak.  —t— 

D s c A o n m i M ,  a'  geometriában,  10  szegleti!  figura. 
D E C A M E R O N E ,  1 .  B O C C A C C I O . 
DE c A  N n o r, I, K ,  (Augustin  Pyranie) ,  egy  az  első  és  legszerencsé

sebb  fiivészek  közül  Európában;  született  Genfben  1778;  famíliája 
már  a1  10dik  század  táján  esmeretes  volt  a'  tudományos  világ  előtt. 
A1  növénytudomány  tanítója  volt  IVTontpellierben  ,  hol  a'  növénykertet 
ő  hozta  azon  virágzó  állapotba,  mellyel  ezen  intézet  többi  társai  felett 
büszkélkedik.  Irigyei  azon  környülál lást ,  hogy  Napóleonnak  Elbából 
visszatértekor  hivatalát  magtartot ta,  használván,  őt  az  uralkodás  előtt 
gyanúba  hozák  's  annyi  üldözést  gerjesztettek  ellene,  hogy  elbocsáttá
tását  kivánta.  Hazavárosa  1810  egy  nj  növénykertet  alapita  meg,  melly
nek  feí*ig)zását  ó  reá  In'zta,  's  hogy  egyszersmind  örökre  megnyerje, 
a'  növénj'tudomány  számára  (ániinszéket  állita  fél.  De  Decandolle  elébb 
visszament  HTontpellieibe,  félbehagyott  tanilásait  végzendő  ,  's  azon  lel
kesedés,  mellyel  tanítványi  fogadták,  gazdagon  megjutalmaza  az  Ultrák
tól  szenvedett  méltatlanságért.  Munkaji  között  nevezetesebbek: „Flan. 
larum surcvlenlarum hisloria.ií  (1799  o l ta ,  4  k.  4  r .) ; „Astragalogia." 
(Paris  1802); ,.Fhre francait*."  (1—5  köt.  Paris  1805  és  b.  k.  1815); 
,,/íegíií vegelabilis systema natvrale''  (1—2  köt.  Paris  1818—18211; 
„Tcones se/eclae plantárvm. guas in syslemale naivrali deseripsit.ut 

(1—2  k.  Paris  1818—1822.); „Tlantes rares du jardiv de Genhe." 
(Genf  1925); „Memoires, svr les legvmineuses.'1  (Paris  1825), „Ürga
nograpliie végétale ou deseription raisonnée des organes des ptantes.i( 

(Paris  1827); „T'lanelies a l' organograpliie." ,.Tlotanicon gallicvm, seu 
synopsis plantárvm in flóra Galliea deseriptarum""  (Paris  1828); Cnller
tjon de' Wlemoires pour servir a P histőire dv regne végitat.**  (Paris 1828); 
„T'rodromus systematis naturális regni vegetabilisf1  mellyet  1824ben 
kezde  Parisban  évenként  1831ig  folytata  's  ezután  is  folytatand.  —j^—a. 

D K C A N U S ,  hajdan  több  tisztviselők  czime,  kik  alatt  hatáskörökben 
egynéhány  személy  (a '  származtatás  szerént  10)  állott;  igy  neveztetett 
a'  longobardi  törvényben  egy  alfelsőség,  mellynek  kerülete  decaniának 
hivatott.  A'  papi  collegiumokban  's  az  egyetemeknél  még  ma  is  divat
ban  van  a'  decani  czim.  Nevezetesen  a'  cardinalok  collegiumában,  a1 

kanonokok  és  papok  collegiumában  ,  a'  szerzetekben  's  a'  collegialt  egy
házakban  (hol  a'  decan  vagy  első  szeméi}' ,  vagy  mindjárt  a'  prépnut 
alatt  áll)  felsőségi  méltóságot  jelent  a'  decanság.  Az  egyetemeknél  a' 
négy  tudománykar  igazgatúji  neveztetnek  decanoknak,  melly  méltóságra 
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's  hivatalra  rendszerént  a'  kar  tagjai  választatnak  felváltra.  Az  egyházi 
decan  tartására  szükséges  jós/.ágok  'g  épületek  is  decanságnak  neveztet
nek  ,  de  gyakran  csak  az  egyházi  kerület  vagy  a'  decan  lakása  viseli 
ezen  nevet. 

D K C A Z E S  (El ie ) ,  herczeg,  Francziaország  paire,  gliieksburgi  lier
czeg  Dániában,  szül.  St.  Martin  enLayeben  Libonrne  mellett  1780,  egy, 
1A"  Henrik  által  1595  megnemesitett  famíliából  's  a'  törvényt  a' 
vendomei  colleginmban  tanulá.  Bonaparte  országlása  a la t t  mint  tanár 
csos  a'  hollandi  király  's  annak  anyja  szolgalatjába  lépett,  azután  pedig 
biró  lón  Parisban  az  első  törvényszéknél  's  1510  ugyan  ott  tanácsos  a' 
feljebbviteli  törvényszéknél.  Bonaparténak  Elbából  visszatérte  után  na
gyon  elhatározottan  nyilatkoztatá  ki  magát  XVJ1I.  Lajos  mellett  's  a' 
császár  ellen  ,  a'  miért  Paristól  40  mf.  száműzetett.  Házi  népe  kebelé
ben  vára  el  a'  király  v issza tér té t ,  azután  Parisba  ment,  hol  politia
praefectusnak  neveztetett  k i ,  feloldozá  a'képviselők  kamaráját  's  helyet 
nyer t  a'  statustanácsban.  Szünteleni  közösülésében  a'  szövetségesek  sere
gének  főtisztjeivel  's  a'  párisi  újságírókkal,  szintolly  okosan  's  vigyázé
konyul  viselé  magá t ,  valamint  ijabedoyére  és  Ney  perében,  's  Fouché 
eltávoztatása  után,  politiaministerstatustiioknok  korában  igazságosan  's 
munkásán  az  uíolsó  revolutio  fejei  iránt  's  a1  rend  fentartása  ügyében. 
1815  grófi  rangra  emelé  a'  k i rá ly ;  ezután  feleségül  vévé  St.  Aulaire  kis
asszonyt ,  egy  gazdag  örökösnét,  az  utolsó  előtti  nassau    saarbriieki  her
czeg  's  a'  holsteingliieksburgi  berezeg  még  most  is  élő  özvegye  testvé
rének  unokáját;  miért  a'  dán  király  férjhmaradékira  örökösülő  „gliieks
burgi  herczegi'1  czimmel  ajándékozá  meg ,  olly  feltétel  a l a t t ,  hogy  a' 
herczegségekben  jószágot  vegyen  magának.  1818  Francziaország  pairévé, 
1820  pedig  herczeggé  neveztetek.  Mint  politiaminister,  melly  helyre 
őt  a'  royalisták  a jánl ták,  alkalmatosságot  nyert  Decazes  némel ly ,  a' 
monarcl'ára  nézve  igen  fontos  foglalatú  irományok  felfedezése's  semmivé 
tétele  által  tekintetét  ugy  megerősíteni,  hogy  ezen  idő  olta  semmi  sem 
vonhatta  el  tőle  egészen  a'  király  kegyelmét.  Ellenben  gyűlöletessé  lett 
az  ultrák  e lő t t ,  mivel  leginkább  ó  birta  a'  királyt  az  Nep  5.  1816  ren
delés  által  az  ugy  nevezett  CHAMBRE  iNTitoiivAitr.K  (1.  e.)  felbontására. 
Mérséklett  magaviselete  a'  jobb  és  bal  oldal  ultrajival  egyiránt  heves 
küzdésbe  kever te :  ezt  monda  akkor ,  hogy „Royaliser la Kation, natio
naliser la. royalisme''  legyen  a1  kormány  czélja.  Azonban  elmulaszták  a' 
chartenak  törvényes  biztosítást  adni  ,  's  a1  kivételi  törvény  első  példáji, 
nevezetesen  a'  személyes  ég  a1  sajtószabadság  ellen  intéztet tek,  noha De
cazes  által  nagyon  lágyi t ta t tak ,  veszedelmes  példáji  levének  utóbb  az 
Önkény  rendszabásainak.  De  midőn  Kicbelieu  Aachenből  visszatérte 
után  1818  Oct.  az  antiliberalis  rendszert  akarta  behozni  's  a'  választási 
törvényt  Febr.  5.  1817  megváltoztatni  szándékozott,  olly  hathatósan  nyi
latkoztatá  ki  magát  Decazes  hadi  minister  Gonvion  S t Cyr re l  együtt  a' 
constitutionalis  rendszer  mellet t ,  hogy  végre  Richelieu  és  Lainé  vissza 
vonták  magokat ,  mellyre  a'  király  Decemb.  29.  1818  gróf  Decazest  Lai
né  helyére  belső  ministernek  nevezé  k i ,  's  tanácsára  az  eddig  fenállt 
pnlithiministeriumot  eltörlé  's  öszvekapcsolá  a1  belső  ministerinmmal. 
Most  Decazes,  tulajdonképi  alkotója  az  uj  ministeriumnak  ,  három  mini
s ter iumot  igazgnta,  t.  i.  a'  belsőt ,  az  isteni  tiszteletét  és  a1  politiáét. 
Az  előliilést  a1  ministeri  tanácsban  maiquis  DKSOU.KSNAK  (1.  e.)  engedé 
öko  sságból.  Ezen  ministerium  ,  a'  mennyire  lehete t t ,  az  uj  Francziaor
szág  élteimében  munkálódott ,  mert  ez  által  a'  valódi  hatalomba  több 
eszközt  's  készebb  engedelmességet  vélt  találni  a'  népnél  ,  mint  ha  az 
oppositio  l<ivánatja  szerént,  a'  régi  Francziaország  alaptörvényeit  követte 
volna.  Gu izo t ,  akkor  statustanácsos  's  Francziaország  legalaposabb 
publicistájinak  egyike,  ki  Decazes  ministeriumában  a'  departcmentali* 
igazgatás  generaldirectorá  vol t ,  ezen  munkájában „l)n goircernemenl ih 
(a Francé dépuis la restauration du minisíére actuel'*  (Paris  1820)  r»
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Iamint  egy  későbbiben  i s :  „ D « moyens de gouvernement et cTopposition 
dánt rilal artuel de la Francé^  (Paris  1821.  Oct.)  éles  ésszel  fejtegeté 
's  itélé  meg  Decazes  ministeriiima  szellemét  's  menetelét,  az  elébbivel  's 
következővel  öszvehasonlitva.  Híjában  küzdött  a'  kamara  oligarchiái  op
positiója,  niellyhez  Vil iéle,  Corbiéres.  de  la  Bourdonnaye,  Clansel  de 
Coussergnes  ,  La iné ,  és  még  többek  ta r toz tak ,  's  a1  pairkainaiábaii  leg
inkább  Cháteaubriand  és  Fitz James  urak  a'  nagy  befolyású  minister 
ellen.  Decazes  még  is  enyhített  a'  királygyilkosok  ellen  1816  tett  rende
lés  végrehajtásán.  Sokaknak  elengedtetett  a'számiVzetési  büntetés ,  sok 
számüzetteknek  szabad  volt  vissjatérni.  Barthelemynek  a'  pairkamaráhan 
(Febr.  1819)  a'  választási  törvény  megváltoztatása  iránt  te t t  javalatját 
's  a'  közvető  választás  szerkezetelleni  rendszerét  is  szerencséje  volt  el
mellőzni ,  70  uj  pair  kir.  kinevezése  által  (1819  Mart.)  az  országiásnak 
voxtöbbséget  szrrezvéii;  a'  mi  egyszersmind  a1  ministéri  tacticának 
első  példája  volt  ezen  nemben.  Próbát  tett  ezután  az  eddigi  censnrakin
szerités  helyett  a'  sajtószabadság  visszaélései  ellen  három  törvényt  be
hozni)  Maj.  és  Jun.  1819  (vö.  DKSRRRK) ,  mellyek  azonban  csak  kevés 
ideig  bírtak  erővel.  Sikeresebb  volt azon  rendelése,  mellynél  fogva  Augtis
tnsban  1819  a'  franczia  miyészeti  szorgalom  készítményei  nyilvános  ki
tetétele  újra  behozatott.  O  neki  köszön  még  Francziaország  egy  keres
kedési  és  kézmivesi  tanácsot ,  több  földmivelési  társaságot,  egy  oktató 
intézetet  a ' technicai  mivészetek  és  kézmivek  számára ,  's  fiatal  mezei 
gazdák  neveltetését  a'  status  költségén.  Azonban  egyre  nevekedett  az 
udvari  párt  "s  az  ultrák  gyülölsége  a'  királytól  majdnem  kizárólag  ked
veltetett  minister  ellen  ,  leginkább  az  általa  1818  felfedeztetett  ugy  ne
vezett  fejér  öszveesküvés  olta,  mellynek  vizsgálása  titkon  folytattatott  's 
végre  egészen  elnyomatott.  Ugy  vélik,  báró  Vitrolles  dolgozott  ellene 
legengesztelhetetlenebben.  Midőn  Decazes  ezenfelül  még  attól  is  tart
hatot t ,  hogy  a'liberálisok  pártja,  melly  a1  választás  foganatja  által  1819 
igen  erős  lábra  kapott ,  a1  kormányra  nézvefelette  hatalmas  lehetne,  re
szént  az  udvari  félhez,  részént  a'  jobb  oldalhoz  közeiedék  újra  's  a' 
liberális  intézetek  további  kifejlését  hátráltatni  igyekezett,  üzen  habo^ 
sása  a'  szerkezeti  és  tiszta  monarchiái  nézetek  közt ,  a'  m i t ,  valamint 
már  elébb  is  tör tént ,  ingás  rendszerének [Basctile)  neveztek,  nem  csak 
az  ultraliberalis  oppnsitiót  gerjesztette  fel  ellene,  hanem  még  a1  szer
kezethez  igazán  szító  Desolles,  GouvianS t Cyr  és  I  ouis  ministereket 
is  elidegenítette  tőle.  Ezek  t.  i.  ellene  voltak  a'  választási  törvény  De
caxesjavalta  megváltoztatásának  , ' s  midőn  látták,  hogy  a'  vo\ok  több
sége  által  elnyomatnak,  elbocsáttatták  magokat.  De  a'  királytól  Nov. 
19.  1819  kineveztetett  nj  ministérium  ,  mellyben  az  üres  helyeket  Pas
qu ie r ,  Latour   Maubourg  és  Roy  nyerték  meg,  's  Decazes  lett  elöl
ü l ő ,  sem  egyezhetett  meg  az  eddigi  rendszer  változtatásában.  Deser
re  uj  választasi  törvényt  készített ,  mellynél  ugyan  meg  engedé  Deea
zes  a'  felső  választó  collegium  behozatalát,  de  nem  akara  a'  választók
nak  kettős  voxot  adni  (I.  VÁT.ASZ'TÁSI  TÖRVKNY).  Á'  censura  's  a'  lá
zítók  elfogatása  iránt  tet t  két  más  törvényjavalat  sem  talált  tökéletes 
helybenhagyásra  a'  ininisteri  tanácsban;  még  n  gyobb  volt  az  ellenkezet 
a'  jobb  oldal  's  a'  középpont  több  tagjainál.  A1  liberálisok  végre  külön
ben  is  egészen  megelégedetlenek  voltak  vele.  Ekkor  tör tént ;  hogy  egy 
irtóztató  vétek,  herczeg Berry  meggyilkoltatása  Febr.  13.  1820,  az  Ultra
royalisták  indulatos  gyűlölséget  Decazes  mint  a'  liberális  ideák  oltal
mazőja  el len,  niellyeket  ők  ezen  gonosztett  okának  tartottak  ,  egészen 
dühösséggé  változtatta  annyira  ,  hogy  Clausel  de  Coussergnes,  egy  kö
v e t ,  a1  ministert  nyilvánosan  vádolná  e'  gyilkosság  részesének.  Most  ált
látván  Decazes,  hogy  a'  Febr.  15  a'  kamarák  elejébe  terjesztett  hármas 
törvényjavalat  egyik  párt  várakozásának  sem'  felel  m e g ,  's  ezenfelül 
észre  vévé,  hogy  elhocsáttatását  a'  királyi  familia  is  kéri  a ' k i r á l y t ó l ,  a' 
liberálisoktól  elhagyatot t ,  az  ultráktól  leghevesebben  megtámadtatott, 
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'a  a'  legocsmányabb  rágalmazások  által  megrázkódtatott  minister  elbocsát
tatását  kérte  Febr.  18  's  herczeg  Riehelieut  ajánlá  felváltójának.  Elfo
gadá  ezt  a'  király  Febr.  20 ;  azonban  meg  is  vele  való  megelégedése  je
léül  gróf  Decazest  's  annak  maradékait  az  elsőszülöttségi  rendben  ber
ezegi  rangra  emelé,  's  őt  magát  a'  nagybritanniai  udvarhoz  kaidé  köve
tének.  Statnsminister  is  maradt  Deca/.es  's  tagja  a'  titkos  tanácsnak. 
Most  a'  berezeg  fainiliájával  együtt  le  Gibeauba,  Libourne  mellett  fekvő 
szép  jószágára,  vonta  magát,  's  csak  1820  Jul.  ment  el  Londonba,  minek
utána  a'  király  a1  Sz.  Lélek  rendje  nagy  keresztjével  megajándékozta 
volna.  l,tt  nagy  fényben  lépett  fel  's  közönséges  tiszteletet  nyert  nem 
sokára.  Figyelmét  leginkább  a'  nevezetes  szigeti  status  belső  gazdálko
dása  vonta  magára  ,  hogy  annak  jó  részét  Francziaországba  általvihesse. 
Azonközben  behozatott  Francziaországban  a'  választás  uj  módja  kettős 
voxokkal,  mi  által  a'  ministerinm  leghevesebb  ellenségei  beléptek  a' 
kamarába  annyira ,  hogy  Pasquier ,  Deserre ,  Simeon,  B o y ,  Latour
Maubourg  's  a'  többi  juinisterek  csak  hamar  hatalmas  oppositio  által 
fenyegettettek.  Decazes  hihető  ezeknek  megbukásában  a1  magáét  is  la'tá, 
azért  felesége  egészsége  miatt  1821  Maj.  szabadságra  Parisba  utazott. 
Ehhez  még  a'  következő  is  járult .  A'  laibachi  congressus  végzeteinek  al
kalmával  Decazes  Francziaország  külső  dolgokra  ügyelő  ministere  báró 
Pasquiertől  vett  utasításánál  fogva  lord  Castlereaghnik  egész  bizonyos
sággal  igére  meg  Francziaország  neutralitasát  a'  nápolyi  ügyekben  ;  a' 
Laibachban  jelen  volt  franczia  ministerek  azonban  mind  e'  mellet!  is 
hozzá  álltak  az  Austriajavalta  rendszabásokhoz.  Erre  nézve  felvilágo
sítást  kivánt  Castlereagh  Decazestól ,  mellyre  ez  Pasquierhoz  folyamod
ván  ,  megttidá  ettől,  hogy  a'  franczia  követek  Laibachban  Pasquier  tudta 
nélkül  különös  utasitó  leveleket  kaptak.  A'  berezeg  Parisban  tartózko
dása  alatt  igyekezett  őt  a'  liberális  párt  Talleyranddal  egyesíteni  ,  a' 
ministerium  megbuktatása  véget t ,  de  nem  érhette  el  czélját ,  mert  De
ca/.es  jó  egyetértésben  volt  llichelieuvel  és  Deserre re l .  De  még  is 
gyakran  tanácskozott  a'  királlyal;  ez  azonban,  ugy  látszik,  semmi 
öszveköttetésben  sem  volt  Corbiére  és  Viliele  portefeuille  nélküli  minis
tereknek  Aug.  1821  történt  elbocsáttatásával.  Sőt  Decazes  kérte  elbo
csáttatásat  követségi  méltóságából  's  már  Julifisban  jószágára  vonult, 
hol  mezei  gazdasággal  foglalatoskodott,  mellynek  megjobbított  állapotja 
a1  girondéi  kerületben  legnagyobb  részént  az  ő  érdeme;  ő  neki  köszöni 
Ilibourne  egy  fiildmivelési  társaság  felállittását  i s ,  valamint  egy  museu
inét,  egy  kölcsönös  oktató  intézetét,  egy  ménesét  'sat .  Mig  ő  igy  egé
szen  mint  mezei  gazda  élne,  Parisban  Dec.  4.  1821.  megváltoztattatott 
a1  ministerium,  melly  Viliéle  felekezete  diadalmának  tartathatik  a'  De
cazeshoz  szitok  felett.  A'  herczeg  helyére  vicomte  Cháteanbriand  nevez
tetek  ki  csak  hamar  azután  londoni  követnek:  végre  visszatért  Decazes 
Febr.  1822  utolsó  napjaiban  Parisba,  hol  a'  kamarának  1821  ülése  még 
folytat tatot t ;  ő  mindazáltal  nem  vett  közvetetlen  részt  a'  pairkamarában 
az  általa  's  barátjai  által  helyben  nem  hagyatott  sajtótörvény  fejtegeté
lében.  Csak  egyszer  szólt  Peyronnet,  az  igazságszolgáltatás  ministere, 
ellen  barát jáért ,  La l ly To lenda lé r t ,  hogy  róla  egy  szemrehányást  el
hárítson.  Mig  XV1I1.  Lajos  é l t ,  Decazes  pár t já t ,  mellynek  organja  a' 
„Journal de Paris"  volt,  a'  royalisták  's  főkép  a'  finanezminister  Villé
sehez  szitok  egyiránt  gyűlölték  's  féltek  tőle.  Decazeshoz  a'  pairkamará
ban  Bastard  de  Les tang ,  Lal lyTolendal ,  Barante  és  Mólé  urak,  a' 
követek  kamarájában  pedig  a'  Doctrinariusok  legnagyobb  része  's  a'  bal 
oldal  több  tagjai  szitottak.  Midőn  herczeg  Talleyrand  is  a'  baloldali 
Doctrinariusokhoz  csatolta  magá t ,  azt  gondolták  sokan,  hogy  végre  még 
is  megegyeztethetik  vele  Decazest,  's  erre  nézve  kilépett  minister  Pas
quier  választatott  eszközlőnek;  de  a'  királynak  azon  személyes  bizodal
ma  mia t t ,  mellyet  az  szüntelen  mutatott  hajdani  első  ministere  iránt, 
egy  lépést  sem  tet t  az  okos  Decazes,  mellyel  becsületvadászását  elárulta 
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vagy  a'  melly  őt  az  oppositio  részére  vonhatta  volna.  Az  1830diki  revo
lotio  alkalmával  megegyezett  a'  mostani  király  választásában,  's  valamint 
azelőtt ,  most  is  a'  szabadérzetüekkel  száraz  's  gyakran  emiittelik,  hogy 
me'g  aligha  be  nem  lép  a'  ministeriumba.  Decazes  mint  kormányfi  sem 
Tingűt  mély  gondolatival,  sem  Deserre  ékesszolásával  nem  bir.  Beszéd
jeiben  mindég  jöttek  elő  jeles  helyek,  azonban  soha  sem  mutattak  dolog 
velejére  ható  észtehetséget,  vagy  a 'gondolatokban  's  kifejezésekben  oliy 
szabadlelküséget,  millyennel  Deserre  bir.  Decazes  különben  nagyeszű 
férjfiu,  ki  a'  társalkodásban  is  igen  kellemes  annyi ra ,  hogy  már  kül
seje  által  megnyeri  az  embert.  Végre  nem  szenved  kétséget  azon  érdeme 
hogy  akaratja  jó  volt  's  királyát  híven  szolgálta.  —  L. „Zeitgeunisen" 
XIX.  füzet. Z*. G. 

D K c  c A R n  (János  Kristóf),  a1  sopronyi  evang.  gymnasinm  rectora, 
szül.  Sopronyban  Oct.  21.  1680,  morva  eredetű  a tyá tó l ,  azon  város  je 
les  polgárától.  Már  gyermekkorában  különös  gyönyörrel  mulatozott  a' 
természet  országában,  de  leginkább  a'  föld  színét  ékesitő  plánták  von
ták  magokhoz,  mellyeket ,  nem  lévén  útmutatója,  csak  köznépi  névvel 
tanulhatott  meg  nevezni.  Csak  később  elégitheté  ki  ebbeli  vágyait  az 
academiai  pályán,  mellyet  elvégezvén  hazájában,  1707  Wittenbergába 
men t ,  ellen  nem  állván  ebben  a'  polgári  háború  szélvészei.  Itt  a'  theo
logiát ,  inathesist  !s  az  általa  gyermekségétől  fogva  szeretett  fii  veszté
doniányt  nagy  szorgalommal  tanulta  'a  öt  esztendei  itt  mutatása  után 
a'  sopronyi  tanács  által  az  akkor  megürült  rectori  hivatalra  meghívatott, 
mellyet  1712  elfoglalván,  azt  23  esztendeig  dicséretesen  viselte,  mig 
azt  végre  1741  az  öregség  terhei  által  elnyomatva,  letette.  A'  tudomá
nyoknak  holta  napjáig  buzgó  kedvelőjük  volt  's  fiivésztudományi  esmere
teit  szüntelen  gazdagitá,  mit  róla  több  tudós  emberek  dicsérve  jegyez
tek  meg.  1738  a'  jenai  tudós  társaság  tiszteletbeli  tagjává  nevezé  ki. 
A'  deák  nyelvet  ritka  mértékben  b í r ta ,  ngy  hogy  Rotarides  Magyar
ország  Cicerójának  nevezné.  Megholt  Mart.  19kén.  1704.  Nyomta
tott  munkáji  többnyire  halotti  beszédekből  állnak,  de  kézilatban  több 
jeles  és  tudós  munkáji  vannak,  mellyek  közt  fiivésztudományi  jegyzetei 
különös említést érdemelnek.  Egyik fija, J á n o s  W  i 1  h  e 1  ni, szül.  Nov.  15. 
1722,  elvégezvén  Sopronyban  oskolai  tanulmányai t ,  1743  a'  külföldre 
u tazot t ,  hol  1748  orvos  doctorrá  lett.  A'  gyógymivészséget  hazájában 
gyakorolta.  Megholt  Oct.  19.  1778.  A'  dr.  Eoew  által  kezdett Hóra 
pannonién seu Semproniensist,  egy,,  öt  foliodarabból  álló  eleven  herbá
r iumot ,  igen  tudós  jegyzésekkel  követve  irta  le  dr.  Deecard,  de  a1  mi 
mind  eddig  kéziratban  hever;  valamint  ama 'h í r e s  tudós  Kél  Mátyás  és 
az  öreg  Deecard  által  szerzett  '*  ennek  két  fija  által  jegyzésekkel  gaz
dagított  gazdagsági  tudomány  is, [~,Rei rutticae hungariene hibri  I I I " ) 

A. Balogh Fái. 
D E C F I H V I R I ,  1.  A P P I L  S  Cr,  A u n i u s  C R A S S I N U S . 
D K C I M A I. I S M É R T K K , 1. T l Z E D M E R T E K . 
D K C I M A r. IS R E N D S Z E R , 1. S Z Á M R E N D S Z E R . 
D E C I M Á L I S  S Z Á M O L Á S ,  1 .  T I Z E D S Z Á M O I .  Á s . 
D E C I M É  1)  franczia  pénz,  egy  franknak  t izedrésze;  régi  érték  sze

rént  mintegyNkét  sous.  —  2)  Muzsikában  valamelly  önkényes  alaphang
tól  számítva  tizedik  hang ,  (tulajdonkép  kilenczedik,  de  a'  muzsikában 
azon  hongot  is  hozzászokás  számlálni,  mellytől  elindulunk),  vagy  azon 
köz ,  melly  kilencz  egymásra  következő  lépcsőt  vagy  tiz  egymásutáni 
hangot  foglal  be  ,  ha  t.  i.  a'  két  végső  hangot  is  ,  melly  e'  közt  kezdi 
és  végzi  ,  hozzá  adjuk.  E'  szerént  a'  decima  az  octavának  tertiája,  vagy 
bizonyos  alaphang  tért iájának  octávája,  's  igy  különbféleképen  használ
tathat ik.  — D e c i m o l a ,  muzsikai  figura  10  olly  kottából,  mellyek  érté
kekre  nézve  nyolcczal  egyeznek. 

D K C I S I O ,  áltáljában  minden  végzet  akar  birói,  akar  törvényhozá
si.  Szászországban  bizonyos  törvényhozási  végzetek  neveztetnek  igy. 
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mellyek  1661  hozatának kétes  törvényes  kérdésekről ,  (a '  91  régibb  de~ 
cisio),  —  valamint  1746  is  40  illyen  végzet  hozatott  (ujabb  deeisiók). 
Hazánkban  a1  főméltóságu  kir.  ctiria  végrehajtott  Ítéleteit  értjük  e'  név 
alatt  (1.  CURIALIS  DECISIÓK)  —  D é c i s u n i ,  okok  előterjesztése  nélküli 

'bírói  végzet ,  melly  egyszerű  's  kevesbbé  fontos  ügyekben  kéretik  's  ho
zatik.  —• D e c i s i v nm, elhatárzó^ p. o. decisivum resf.riptum— elhatárzó 
válasz. E' kifejezésnek „elhatárzó s z ó " (decisivum votuni) kettős az ér
telmé. Lehet ugyanis az ollyari szó, melly a' szavak íöbbsége v érzetei
nél együvé számíttatik, 's illyenkor a' csupa tanácslóval (votuni consnl
tat ivum)áll ellentételben, vagy A) ollyan jus, iuellynél fogva valaki sza
vak "egyenlősége esetében a1 kérdéses dolgot, elhatározhatja. Ez a' jus 
legtöbbyire az elölülőkre van ruházva, néhol az elóladókra, n, hol pe
dig á' szelídebb véleménynek adatik elsőség De még ebben is van kü
lönbség. Némelly szerkezetek szerént nem szabad áz elölülőnek szavazni, 
's csak a' szavak egyenlősége esetébén határozza el a' dolgot; mások 
szerént ellenben az ő szava is számittatik,'s haekkor is történik szóegyen
lőség, hogy végzet hozathassék, kétszer számíttatik az ő szava.  Ł«. G. 

D E C I  s i n  C D H I A U S ,  I,  C  u  K  I  A I.  I  S  0  K  C  I  S  I  o. 
D K C I I I S  (Publius)  M u s ,  nemes  Romai ,  ki  mint  Manlius  Torqií.itus 

consnltársa  340  K.  e.  ggy  a'  Latinusokkal volt  ütkezethen  magát  öh'kéuyí 
halálra  áldozta,  melly  példáját későbben fija és unokája is követte, lify 
feláldozások akkor, midőn hazaszeretet és vallásosság lel kési té a' szive
ket , nem voltak ritkák és nagy innepiséggel mentek végbe. A' in igát fel
áldozó t. i. bizonyos vallási szertartások teljesítése után legszebb fegy
verét felövedzve rohant az ellenség közé, hogy övéinek niegmiüassa, mint 
kell hazájáért a' hősnek meghalni.— ü e c i u s  n a k hittak egy romai csá
szárt is (uraik. 249—251 K. u.;, ki a' Keresztényeket üldözte '.» Moesiá
ban a' Gothusokkal volt véres csatában seregestül eg) üt elveszett. II. L. 

Ö H C H H A I I I I , a ' szavakban foglalt gondolategészet élő szóval tö
kéletesen előadó mivészség; következőleg declamútni annyit tesz; mint 
valamelly beszédegészet tökéletesen és szépen elmondani. Olly sok éá 
különbféle tulajdonok szükségesek ezen mivészséghez, hogy ámbár ko
runk különösen kedveli , mindazáltal nagyon ritka ínég a' helyes declá
matio; mert nem csak különös testi jelenségek, névszerént jó 's hajlékony 
szóló tagok és nemes ön ta r t á s , hanem különösen mivelt él teleni , finom 
gyengédség és más tudós esnieretek is kívántatnak hozzá , mellyek hijá
nya olly igen szembe ötlik néniellyeknek ugy nevezeit declaiuálásábun, 
holott gyakran csak a' szavakat mondják ki helyesen. A' szabad Gö
rög és Romai olly becsben tartá e 'mivészségét , hogy níílok nem kön
nyen juthata valaki főméltóságra, hacsak jó szónok nem volt; mert 
a' szónokszék mutatá ki akkor a' rep'ublicanus't. Ezért á1 nevelés főtár
gyai közé számláltatott. A' muzsikának, melly szerelitek mind azt ma
gában foglalta , mi a' szép érzését éleszteni , gyakarolni 's nevelni ta
n i t á , fontos része volt a' declamatjo 's a' vele öszvekapcsolt niimica. 
Ezen tudomány oktatásában a' régiek tulajdon hangnemekkél 's a' szóta
gok hangoztatására szolgáló különös, a' textus felé vagy aláirt jelekkel 
é l tek , a' betűk különbféle irányzatjai 's fordulatjai által kimutatván 
ama' hangnemeket 's hangoztatásokat. Ámbár ezen hangjelezések tulaj
don kiterjedéséről 's viszonyáról igen kevés bizonyost tudunk, annyi 
mindazáltal kétségtelen, hogy a 'valóban fenmaradt határozottabb tudó
sítások mellett i s , a1 muzsika igen pontos utánzása áltáljában vétkes 's 
a' declamatio, mint a' görög nye lv ' s akkori idő kívánta,és a' görög fül 
kedvel te , nyelvünkhöz 's időkorunkhoz keveset illenék 's fiilünket nem 
érdekelné kellemesen. A' hajdani szónok declamálását éneklésünkhöz 
v a | y beszélő dalunkhoz (.recilativ) hasonlíthatni, Szavaláskor rends/erént 
valakit Ijáta megé állított, ki valamelly hangmüszeren időnként kimutatá 
áz jil»pliangot 's a' hangok főváltozásait. Igy kisérte az aulus a' játék
Színi deislamatiót (V<f.K»R)j a' romái vig játékokról szóló tudósítások azt 
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1)i/on\  itjíík,  hogy  azokat tibiis dextris et sinistris kitérték.  Az  egész 
declamatio  a'  különbféle  alaphangokon  ,  a'  szózat  különbféle  változásain 
's  mozgásain  és  a'  hangoztatásokon  épül.  A'  beszédegész  charactere  ha
tározza  meg  az  alaphangot,  's  ennek  különbféleségére  nézve  Schocher 
(Nauuiburgban  elholt  oktatója  a'  declamatiónak)  után  némellyek  oratori 
hangvezetőt {tcala)  vesznek  fel ,  melly  a'  különbféle  alaphangokat  fél
hangjaikkal  's  egyéb  hangkövetkezésekkel  együtt  meghatározza  és  a,  e, 
i,  o,  u  vagy  következések  szerént:  u,  o,  a,  e,  i,  hangokkal  jeleltetik 
meg.  A'  hangzat (Stimme)  i tt  i s ,  mint  a'  muzsikában,  középsőre,  éles
re  és  tompára  os/.tatik,  hogy  igy  az  indulatok  és  szenvedélyek  kifejezé
séré  szükséges'  különbféle  hangnemek  's  alaphangok  meghatároztassanak. 
Minden  indulatnak  saját  hangja  's  kifejezése  vart  szózatja  egész  folya
mában.  Máskép  szól  a'  vigság  ,  máskép  a1  szomorúság,  más  a'  hara  , 
m á s a '  megelégedés  és  csend  szózatja,  ezen  épül  a'  declamatio  's  különb
féle  hangnemek  alaphangjáról  való  oktatás.  Ugyan  is  valamint  a'  haog
niühen,  ngy  a'  declamatióbari  is  mindég  bizonyos  fóha'ng  az  a l a p ,  ni elív
nék  közében  mozog  az  egész,  mivel  minden  declamálandó  költemény 
vagy  beszéd  charactere  hozzá  teljesen  illő alaphangot  kivin,  mellyhez  el
mondáskor  pontoson  igazittatniok  kell  a1  többi  hangoknak  és  szózatelhaj
lásoknak.  Egyébiránt  a'  tökéletes  declamatióra  igen  jeles  esmeretek  kí
vántatnak,  mert  a'  declatnator  nem  csak  mivész,  hanem  tárgyát  helye
sengondolnia  's  éreznie ,  különösen  ha  költeményt  declamál,  költői  ér
zéssel  's  a'  költés  esmeretével  is  kell  bírnia.  A'  költemények  különb
félesége  szerént  különbféle  a'  költői  declamatio:  elbeszélő,  drámai  és  ly
rai .  Határos  vele  a'  szónoki ,  melly  azonban  a'  prosai  előadás  czélja 
miatt  tőle  nagyon  különbözik.  A'  mindenkori  hangnemhez  kell  legpon
tosban  szabni  a'  szorgosan  választott  időmértéket  i s ,  mivel  ennek  he
lyes  megállapításától  és  változtatásától  rendkívül  sok  függ  a'  declamatió
ban.  Ezzel  öszve  van  kapcsolva  a'  metrica  esmerete.  Fődolog  pedig  a' 
Szózatnak  az  irányos  emelkedésre  és  hanyatlásra  megkívánt  ereje,  mi 
által  a ' h o l t  szavak  megeleventtlnek,  az  ember  belsejében  rejtező  érzé
sek  és  képzetek  szémlélhetőkké  lesznek  's  élénk  részvételt  gerjesztenek. 
Ezt  nevezzük  hangoztatásnak (aeeentui)  ,  's  a'  róla  szóló  t an í t á s ,  vala
mint  helyes  alkalmaztatásának  meghatározása,  legnehezebb  része  a'  decla
matiónak, 's különösen  tudományos miveltséget  kíván. (L. HANGOZTATÁS). 
Az  accentüson  kívül  még  a'  szózat  egyéb  hajlásai  is  figyelmet  érdemel* 
nek ,  névszerént  a'  hanghanyatlások  's  a'  vélek  pontosan  öszvekapcsolt 
nyugpontok,  mellyek  esmerete  ismét  egy  nevezetes  ága  a'  declamatiónak. 
Ezen  segédeszközök  ,  névszerént  a7  hangoztatás  igen  gyakor  és  önké
nyes  haszonvétele  a z é r t ,  mert  czéljától  e lü t ,  sokszor  gáncsoló  értelem
ben  mondatik  declamálásnak.  Igy  tehát  a1  mivészség,  melly a'  helyes  han
goztatásnál, nem  különben  a'  szózat  egyéb  módosításainál  fogva  az  időmér
tékes  nyelvmivet  előadása  által  rendes  és  szép  egésszé  egyes í t i ,  szava
lástndómánynak {declumtitorica}  neveztetik.  Kapcsolatban  áll  vele  a* 
tagjártatás  tudománya.  Mert a'felhevült  embernek  lehetetlen  egészen  test
mozgás  nélkül  szólani ,  ámbár  a'  declamatio,  mennél  tisztábbnak  kell 
okozatjának  lenni  's  mennél  inkább  önnagyságában  akar  mutatkozni,  an
nál  inkább  törekedik  mimica  nélkül  ellenni. B.  Ł,. 

1) K c 11 N  A T  i o  ,  hajlás ,  elhajlás  vagy  váltogatás ,  például  a'  gram
matikában  az  ugy  nevezett  n e v e k  (nomina)  végtagjainak  váltogatá
sok;  a'  természettudományban  a'  magnestő  kelet  v.  nyugot  felé  elhaj
lása.  Így  azon  műszer  i s ,  mellyen  ez  az  elhajlás  l á t ha tó ,  d e c i i n a 
t o r n a k  v.  d  e  c l i  n  a t o  r  i  u  in'n  a k  neveztetik.  Declinatio  az  astro
nomiában,  1.  Er.HAJr.ís.  v 

P. K C O R A T I O , 1. É K I T K S. 
DE  o R  K  s  c  K  \  i) o  muzsikai  olasz  inüsző  ,  's  azt  tesz i ,  hogy  a' 

hangot  az  erősön  kezdve  apródonként  kell  fogyasztani. 
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D t C R K T . i r , É K ,  közönséges  neve  a'  pápai  rendeléseknek,  melly 
alatt  a'  reseriptiimok  (előterjesztett  kérdésre  adott  v.ilaszok),  decre
tuniok  (bírói  határzatok  a'  rota  romanából)  ,  mandátumok  (hivatalos  uta
sítások  az  egyházi  tisztviselőkhöz,  törvényszékekhez  's  más  tisztségek
h e z ) ,  eiiietumok  (közönséges  pápai  rendelések)  's  a'  közönséges  conci
liiiini  végzetek  is  értetnek.  Ezeket  régibb  időkben  Istdor  sevillai  ér
sek  (megholt  6 3 6  b a n )  szedte  öszve,  melly  gyűjtemény  kéziratban  mai 
napig  í'enmaradt.  Ebből  a'  9  században,  hihetőleg  a'  Rajna  mellékén 
('s  talán  Levita  Benedek  által),  bővebb  gyűjtemény  készí t te te t t ,  melly
be  sok,  utóbb  hamisaknak  esmertetett  darabok  vétettek  fel,  miért  ujabb 
időkben  pseudois idor i  gyűjteménynek  neveztetett.  A' „Corpút Jurin 
Canonici"ha.n  a'  decietalék  gyűj teménye,  mellyet  IX  Gergely  pápa 
(megholt  1241)  Pennaforte  ltajinund  által  készíttetett  's  1234ben  Pa
risban  ,  1235  pedig  Bolognában  közre  bocsáttatott ,  a'  második  tőrészt 
teszi  a :  decretum  után.  Ez  V.  könyvre  van  osztva  ,  's  minthogy  a'  de
cretalékat  decretumon  kivüi  foglalja  magában,  „ E x t r a "  nevet  visel.  A' 
6dik  könyvet ,  meli.yben  még  későbbi  rendelések  vannak (Lióer sexlus 
decrelalium),  Vi l i .  Bonifácz  1298ban  függeszteté  hozzá  (1 .  EGYHÁZI 
TOKVKNY ) . 

0 E C R E I A U S  N A P O K .  így  neveztetnek  Magyarországban  azon 
napok,  mellyek  Sz.  László  1.  könyve  38  részében  mint  innepnapok 
számláltatnak  e lő ,  most  pedig  már  ki  vannak  törülve  az  innepek  so
rából.  Ezeknek  különös  királyi  rendelés  's  ehhez  járult  törvényes  szo
kásnál  fogva  az  a'  természetek,  hogy  a'  törvényszékek  öszveiilését  's 
az  ügyek  vizsgálását  nem  gátoiják  ugyan ,  de  az  illyenkor  hozatott  Íté
letek  kihirdettetése  következő  törvényes  napra  halasztatik.  Hlyen  nap
ra  megjelenést  rendelni  nem  lehe t ,  de  ellenben  perfelvétel  sem  történ
hetik  meg  akkor.  Z«. G. 

D K C R E T U M ,  áltáljában  minden  h a t á r z a t ,  felsőségi  rendelés.  I ) 
A'  törvényszékeknél  a'  szorosabb  értelemben  vett  határzat  ollyan  rendé , 
l é s ,  melly  egyes  fél  kérésére  té te t ik ;  's  ellenkezetben  áll  azon  végzet
t e l ,  melly  mind  a'  két  féfc  törvényes  kihallgattatása  után  hozatik  az 
ítélettel.  Az  illy  értelemben  vett  határzatnak  nincs  törvényes  ereje, 
's  következőleg  tulajdonképi  óvó  szerek  sem  szükségesek  's  használha
tók, ellene;  azonban  egyszerű  panasztételt  (folyamodást,  törvényszék  kí
vüli  felebbvitelt)  i t t  is  használhatni  a'  felsőbb  törvényszékeknél ,  vaa;y 
a1  kormányhivataloknál,  millyenek  :  az  igazságszolgáltatás  ministeriunia, 
a'  statustanács  'sat.  2)  Decretum  az  egyházi  törvényben  a'  régibb  pá
pai  végzetek  's  a'  conciliumi  rendelések  öszveállitását  je lent i ,  mellyet 
a'  11dik  században  Gratian  nevű  szerzetes  készí te t t ,  —  innét  decrelüin 
Gratiani  (I.  E G Y H Í Z I  TÖRVKNV).  3)  Decretumnak  neveztetik  ollyan  pa
rancsa  is  a'  legfelsőbb  statushatalomnak  ,  melly  egyes  személyekhez 
vagy  hivatalokhoz  bocsáttatik  a'  né lkü l ,  hogy  formájára  nézve  kérés
re  vagy  ajánlatra  adott  resolutio  volna;  illyen  a'  hivatalba  á l l í tó ,  el
bocsátó  decretum  ' s a t  4)  A'  német  statustörvényben  a'  császárnak  a' 
birodalom  egybegyűlt  rendjeihez  bocsátott  halárzatjai  neveztetének  így, 
még  pedig  császári  udvari  decretumoknak  ,  ha  a'  császári  cal.inetből  ér
keztek  ,  's  commissiodecretumoknak,  ha  a1  császiirnak  a'  birodalmi  gyű
lésnél  volt  főbiztosától  eredtek.  5)  Francziaországban  a'  királyi  paran
csok  régi  neve  ordonnance  vagy  Lettres  vol t ;  de  a'  nemzeti  gyűlés  azon 
időben,  midőn  magát  a'  felség  organjává  's  birtokosává  t évé ,  illy  kife
jezéssel  é l t : La convention nationale décréte.  A'  directorialis  szerkezet 
's  még  utóbb  a1  consularis  országlás  alatt  is  ezen  kifejezés „Arrél"  's 
„arri'ter"  volt  szokásban;  de  Napóleon ,  mint  császár ,  a'  nevében  ki
adatott  parancsokat  császári  decretumoknak  nevezé.  Példája  ennek  a' 
berlini  's  mailandi  decretitmok  (1.  .SZÁRAZFÖÍ.DI  RKNOSZKR).  Z Í . G. 

D E D U C I I O  (a '  deducere ,  származtatni ,  szó tó l ) ;  1 )  tulajdonképen 
mirideu  b izonyí tás ,  's  kivált  valamelly  dolog  okainak  tökélete*  előtér
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j esz tése ;  2)  egy  különös  neme  a'  bizonyításnak  a'  logicában  és  philoso
phiában;  hanem  nagyon  különböznek  egymástól  a1  philosophusok  ezen 
kifejezés  használásában.  Némellyek  rendszeres  bizonyítást  értenek  alat
t a ,  melly  valamit  áltáljában  az  e'sz  legfőbb  okfejeiból,  vagy  legalább 
valanielly  különös  tudományéiból  származtat  's  ezekhői  bizonyít  meg  ; 
mások  ellenben  kevesbbé  szoros  bizonyítást  vagy  is  ollyant  neveznek 
igy,  mellynek  csekélyebb  bizonyító  ereje  van,  mint  a'  tulajdonképi  de
monstratiónak;  még  mások  több  okok  vagy  bizonyítások  előterjeszté
sét  értik  a la t t a ;  Fries  végre  a'  tulajdonképi  értelemben  vett  bizonyítás
sal  (lo«icai  bizonyítással),  a'  demonstratióval,  mellyet  valanielly  Ítélet 
nézésbeli  alapításának  nevez,  teszi  ellenkezetbe,  's  deductio  alatt  vala
melly  Ítéletnek  a'  megesmérő  okosság  theoriájában  való  alapítását  vagy 
is  az  eszméletre  való  utasítást  érti.  3)  Törvényes  értelemben  valanielly 
törvényes  kérdés  előterjeszte'se  's  felvilágosítása  ,  melly  ugyan  élő  szó
val  is  történhetik,  de  legtöbbnyire  írásban  szokott  készíttetni.  A'  po
rosz  törvénykezési  rendben  azon  iratok  neveztetnek  i g y ,  mellyek  a' 
bizonyságok  félvétele  után  a'  végett  engedtetnek  meg  a'  feleknek, 
hogy  részént  a'  bizonyságok  resultatumát  előterjeszthessék  ,  részént  a' 
törvényes  következtetéseket  kifejtegethessék,  mi  a'  közönséges  perek
ben  főmunka,  's  Francziaországban  é lőszóval  történik  a'  per  utolsó 
szakában.  A'  statusügyekben  's  még  a'  fontos  privát  perekben  is  szo
kás  az  ügy  igazságát  világos  's  gyakran  nyomtatásban  megjelenő  írások 
által  a'  világ  elejébe  terjeszteni;  's  ezen  deductiók,  mellyekben  néha  fon
tos  históriai  esetek  nagy  pontosság    's  alapossággal  fejtegettetnek  ki , 
tetemes  részét  teszik  a'  törvényes    statusjusi  liieruturának.  Kbből 
ugyan  a'  német  birodalmi  szerkezet  felbomlása  által  sok  vált  régiséggé, 
de  még  is  gyakran  fordul  elő  bennek  olly  érdekletes  vizsgálat  's  oklevél, 
melly  illy  alkalom  nélkül  talán  soha  sem  tétetet t  volna  esmeretessé. 

D K K K N S I O ,  védelem;  a'  jusi  védelmezést  az  ujabb  jns  csak  bün
tető  esetekben  nevezi  igy.  'S  i t t  is  kettős  értelme  van;  jelenti  ugyan 
is  «)  annak  előterjesztését,  mi  a'  vádoltatottnak  a'  v á d ,  a'  büntető  per 
bizonyos  lépései ,  vagy  az  elitéltetés  ellen  haszná l ,  vagy  használhatni 
látszik;  melly  előterjesztés  élő  szóval  szintugy  történhetik  (a '  plaidiro
zás  rendszerében),  valamint  Írásban  is ,  védelmi  irat  által  ; 6)  egy  tör
vényes  óvó  s z e r t ,  melly  a'  büntető  perben  mind  bizonyos  határzatok, 
mind  a'  végitélet  ellen  használtathatik,  's  melly  az  elébbi  végzet  ujon
nani  megvizsgálására  's  megváltoztatására  czéloz.  A'  defensio  az  első 
értelemben  véve  utolsó  szaka  a'  pernek  a'  vizsgálat  befejezte  után, 'a 
az  itélet  hozatala  előt t ,  's  nem  csak  megtagadni  's  megnehezíteni  nem 
kell  azt  a'  vádoltatottnak  (a1  miért  valamint  Németországban  Ugy  h a 
zánkban  ii  közönséges  kötelessége  az  ügyvédi  k a r n a k ,  szegényeket  ju 
talom  nélkül  is  védelmezni),  hanem  fontos  esetekben  még  magának  a' 
vizsgáló  birónak  is  szükség  arról  gondoskodni,  hogy  a'  vádoltatott  illő
leg  védelmeztessék.  A'  második  értelemben  a'  vizsgáló  birónak  minden 
fontos  's  a'  vádoltatott  félre  nézve  ártalmas  lépése  okot  nyújthat  illyen 
óvó  sze r re ,  de  leginkább  a1  következők:  1)  A'  vizsgálat  megnyitása  ál
táljában,  ha  az  eset  épen  nem  ollyan,  hogy  büntető  vizsgálatot  lehessen 
rarjta  alapitni(ha  p.  o.  egy  biró  felségsértés  vétkének  akarná  tekinteni, 
hogy  valaki  az  uralkodó  faragott  képét  minden  rossz  szándék  nélkül  el
t ö r t e ,  vagy  eretnekség,  boszorkányság  'sat.  vagy  akarmelly  m á s ,  ma
gában  közönös  dologért  vizsgálatot  szándékoznék  kezdeni);  2J  a'  vizs
gálat  megnyitása  állítólag|valame:ly  bizonyos  gonosztevő  ellen (speciális 
ittquititio),  ha  nem  volna  elegendő  ok  r e á ,  vagy  ezt  a'  vádoltatott  az 
alibi  —  a'  történet  idejében  máshol  létele  —  megbizonyitásával  magáról 
e lhár i tná ;  3)  az  elfogatás;  4)  maga  a'  megbüntettetés.  Mind  ezen  ese
tekben  soha  sem  kellene  a'  vádoltatottatt  a'  törvényes  védelmi  óvó 
szertől  megfosztani;  de  azért  ennek  sem  mindég  lehet  felfüggesztő  érőt 
a d n i ,  hanem  tartozik  a1  vádoltatot t ,  ha  a'  késedelem  veszéllyel  van  ö»z
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vekötve,  magát  a'  megtett  rendelésnek,  a'  mennyire  ebből  megtérit
he.tetlen  kár  nem  háramlik  reá  ,  előlegesen  alája  vetni.  —  A1  várépités 
mesterségében  a1  d e f e n s i o  a/.on  segedelmet  j e l en t i ,  mellyet  egyik 
linea  vagy  bástya  a'  másiknak,  a/,  ostromoltatottnak  nynj t ,  mire  váré
pités  alkalmával  főképen  kell  tekinteni.  —  Innét  a'  d e f e n s i o l i n e a 
vagy  d e f e n s l i n e a  erősségeknél  vagy  sánczoknál  bizonyos  egyenes  li
ne;ít  t e sz ,  melly  szerént  az  ágyukat  védelmezéskor  szükség  irányozni. 
D e f e n s i v a l l i a n z ,  védelmi  szövetség,  (1.  SZÖVETSÉG.)  —  D e f e n s i v 
avagy  v é d e l m i  h á b o r ú  a z ,  melly  a '  már  megtörtént  vagy  következ
hető  megtámadtatás  ellen  csupán  védelmezőleg  viseltetik.  Megtámadó 
mozdulatok  nem  változtathatnak  a1  védelmi  háború  mivoltán,  sőtt  in
kább  rendszerént  többet  érnek  a'  Csupa  szenvedő  védelemnél.  (A'  hét 
esztendős  háboru  Poroszország  részéről  védelmi  háború  vol t ,  de  tele 
megtámadó  előfogatokkal.  (L.  VÍDKI.MI  H,ÍB"RU.) 

D K F Í N U L N I ,  szélesb  értelemben  ,  megmagyarázni  ,  valamelly 
megfogásnak  foglalatját  megvilágosítani,  különösebben  pedig  valamelly 
megfogásnak  határait  megszabni  vagy  annak  mivoltos  czimereit  világosan 
előadni.  —  A'  t á r g y ,  mellynek  az  által  világosabbá  kell  tétetnie,  d  e
f i n i t u m n a k  neveztetik.  Ennek  tulajdonságai  részént  másokkal  közö
s ö k ,  részént  neki  sajáti  lehetnek.  —  A'  d e f i n i t i ó n a k  mind  kettőt 
elő  kell  adnia ,  és  igy  az  olly  magyarázatja  valamelly  megfogásnak, 
melly  mind  a'  nemet,  melly  alá  az  ta r toz ik ,  vagy  is  a1  közös  nemi  czi
mert [nóta generális  a. genu*)  ,  mind  a'  neki  saját  cz imer t ,  melly  azon 
megfogást  a  többi  azon  nemre  tartozó  megfogásoktól  megkülönbözte
ti  ,  szorosan  és  világosan  előadja.  Innen  folynak  a'  definitiónak  minden 
egyéb  réguláji ,  azonfelül  megkívántatik  a'  meghatározott  kifejezés  és  a' 
világos  rövidség.  A'  deünitio  vagy  analytica,  midőn  valamelly  megfo
gás  a'  definitio  által  csak  a1  maga  czimereire  osztatik  fel  és  a'  maga 
teljében  előterjesztetik;  vagy  synthet ica ,  midőn  csak  valamelly  biz • 
nyos czimerek egybekötése által állíttatik elő valamelly világos megfo
gás. Valamelly dolognak puszta leirása az által különbözik a' defini
tiótó), ho«ry abban csak némelly czimerek adatnak e!ő , de a' mellyek 
még nem elégségesek azon dolgot minden egyéb dolgoktól megkülön
böztetni. A. li. S. 

Ü K F T E R I J A R a' török birodalomban a' köz jövedelmek főfelvi
gyázója 's a' birodalomnak nagykincslárnokja. Különbözik tehát a' kas
nadarbasitól , a' suhan tulajdon pénztárának gondviselőjétől. L—il. 

D F O R R A N D Ó , 1 . G K R A S D O  TIK. 

D Í Í G R A D A T I O , letétel valamelly hivatalból; az egyházi törvény
ben teljes letétel az egyházi hivatalból, a' papi méltóságból 's meg
semmisítése a' szentelés által történt beavattatásnak. Egyházi szemé
lyek csak akkor adathatnak által vétkes tettek megbüntetése végett 
világi törvényszéknek, miután hivatalokból letétetnek, — 's ez a ' le té tel 
még az evangelica egyházban is megelőzi az áltadatást. Azonban kü
lönben is szokták a' letételt használni Valamelly méltatlan tag kicsa
pására. Maga a 'munka innepélyesen vitetik végbe, p.o. az elitéltetettnek 
tiszti ruhája darabonként szedetik le róla. — A' hadi törvényben nem 
épen le té te l , hanem inkább lejebbtétel a' degradatio, 's olly büntetés, 
melly által a' vétkes katona magasabb tisztségről alacsonyabb fokra 
szálittatik. Kz hajdan a' tiszteknél is szokásban volt (az elkövetett vé 
tekhex képest különbféle innepéllyel összekötve) 's az orosz seregnél 
még most is divatban van ; hanem a' többi európai seregeknél eliörölte
tett, mint a' tiszti kar méltóságával meg nem egyeztethető büntetés, 's a' 
ki olly vétket követ el, melly őt méltósága viselésére alkalmatlanná teszi, 
cassáltatik. Ennél fogva csak altisztek szalutálhatnak közlegénységre^ 
's ezek is csak hadi vagy álló törvényszék ítélete következésében. A' 
porosz hadi seregnél az nj hadi czikkelyek behozatala (1808) oha olly 
intéfcft van divatban, hogy a' becstelenitő vétekbe keveredett köz ká



DEiANIUA  DKISMUS  541) 

tonik  a1  katona!  rend  második  osztályába  te te tnek;  az  ezen  osztályhoz 
tartozók  elvesztik  a'  nemzeti  jegyet  s  a'  hadi  emlékpénzt ,  lia  illyen
nel  bírtak  ,  's  uj  vétség  esetében  még  pálcza  ütésekre  is  ítéltethetnek, 
melly  büntetés  különben  egészen  el  van  törölve.  A'  második  osztály
be lek  az  első  osztályba  csak  a1  király  helybenhagyása  mellett  vétet
hetnek  vissza;  ennek  megnyerésére  pedig  legalább  is  esztendei  fedd
hetetlen  viselet  kívántatik. 

D  K  í \  v  > i t i ,  (Oé'ianeira)  Oeneusnak,  Calydonia  és  Aetolia  királyá
nak,  mások  szerént  Dionyspsnak  és  Allhaeának  leánya,  ki  egyik  testvéré
vel,  Gorgoval,  formáját  megtar ta t ta ,  midőn  többi  testvérei  a1  testvére
kért  kinyilatkoztatott  bánat  alkalmával  elváltoztattak.  Achelous  (Ache
loos)  folyoistcnnek  volt  eljegyezve,  a'  ki  érette  Herculessel  harczba, 
jött.  Achelous meggyőzetett,  s  a1  szűz  a'  győző  jutalma  lett,  a'  ki  hazá
jába  el  akarta  vinni,  midőn  Kvenus  folyótól,  mellynek  vizei  kiáradtak, 
megakadályoztatott.  Még  gondolkozott,  megforduljon  e,  oda jö t t  a'  Cen
taur  Nessus  's  ajánlotta  magá t ,  hogy  Dei'anirát  hátán  a"'  vizén  áltviszi. 
Hercules ,  ki  ezen  ajánlást  elfogadta,  először  általment  a'  folyón,  de 
a'  másik  parton  megérkezvén,  lá t ta ,  hogy  a'  C'eníaurus,  távol  attól , 
hogy  Dei'anirát  a1  vizén  ál talvigye,  inkább  mindent  elkövetet t ,  hogy 
azt  hütelenségre  kinszeritse.  Hercules  ezen  szemtelenségért  meghargud
ván,  egy  nyilat  lőtt  reá ,  melly  a1  lernai  kigyó  vérével  meg  volt  mérge
sítve  's  melly  ót  keresztülszúrta.  Nessus  közelgető  halálát  érezvén, 
véres  ruháját  a/.on  megjegyzéssel  Dei'anirának  ajándékozta,  hogy  ha 
férjét  annak  viselésére  reá  vehetné,  ez  a'  legbizonyosabb  eszköz  volna 
annak  mindenkori  magához  bódítására.  A'  könnyen  hivő  Deianira  ezen 
ajándékot  a/.on  feltétellel  vette  e l ,  hogy  hasznát  vegye.  Egy  idő  múlva, 
midőn  tudtára  e s e t t ,  hogy  Hercules  Euboeiban,  lolcnak,  Euritus  leá
nyának,  kecsei  által  meghódittatott,  elküldötte  neki  Nessus  ruháját  egy 
l.ychas  nevű  ifjú  á l t a l ,  kire  egyszersmind  férje  számára  sok  édes  és 
szivreható  köszöntéseket  bizott.  Hercules,  ki  felesége  szándékát  nem 
gyanítot ta ,  örömmel  fogadta  a'  szerencsétlen  ruhát :  de  alig veite  azt 
magára,  olly  kinoktól  gyötörtetett,  hogy,  megdühödvén,  Lychast  felkap
ta  's  a'  tengerbe  hají totta,  hol  kősziklává  változtatott.  Ezen  dühében 
fákat  levágott,  az  Oeta  hegyén  belőlök  máglyát  késziiett,  reáfekiidt  '» 
barát ját ,  Philocletet ,  megkérte  hogy  azt  meggyújtsa.  Midőn  Deianira 
Hercules  halálát  megtudta,  bánattól  és  fájdalomtól  gyötörtetvén,  ma
gát  megölte.  A".  / . 

D  K  1  n  *  M  E  A  ,  (Deidameia).  f  .ycomedes  leánya,  kivel  Achilles  Scy
rosbau  mulatása  alatt  Pyrrhust  és  Ónitest  nemzette. K, h. 

D K I  GR \ TI A,  Isten  kegyelméből,  egy  formula,  mellyet  az  ural
kodók  c/.imeikhez  szoktak  ragasztani.  Ezen  kifejezés  Pál  apostol  egyik 
leveléből  van  véve ,  's  legelsőben  a'  papok  által  használtatott  Nagy 
Constantin  idejében  ;  hanem  azt  a1  Carolingiak  korában  már  világi  fej
delinek  is  felvették.  A1  catholica  egyház  főpapjai  még  egy  ragasztékot 
viseltek  mellet te ,  így  írván  e'  formulát:  Isten  és  az  apostoli  szék  ke
gyelméből. 

D F.  i  '  »i  r  s  vagy  t h e i s m u s ,  az  a'  systema,  melly  szerént  as 
Isten  vétetik  fel  minden  dolgok  legfőbb  utolsó  okául.  Ellenkezője  az 
a t h e i m u s  vagyr  Istentagadás.  Néha  a'  deisniusnak  a'  kijelentési  hitet 
teszik  ellenébe,  és  ollyankor  a'  Deistán  azt  értik,  a'  ki  hiszi  ugyan  az 
Inten  lételét  és  világigazgatását ,  áe  a'  kijelentést  megveti  ,  vagy  lega  ' 
lább  a"  maga  Istenben  's  isteni  dolgukban  való  hitét  csupán  'észokra, 
nem  pedig  a'  kijelentés  bizonyságtételére  épiti.  Kzen  értelemben  p.  n.  az 
angol  Deis tákat ,  kik  a'  kijelentést  ostromolják,  igen  egynek  tartják  a' 
Naturalistákkal.  Kant  olly  kölönbö/.tetést  teve  a1  deismus  és  tbeis
nuu  közöt t ,  hogy  az  elsőbb  fel  vészen  ugyan  egy  legfőbb  "s  utolsó  okát 
minden  dolgoknak,  mellyet  ő  Istennek  nevez,  de  nem  egy  szabad  és  o
kos  valóságot  tart  minden  dolgok  eredeti  okának;  az  utóbbi  pedig  egy 
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élő  Istennek,  egy  értelemmel éa  szabadsággal  biró  valóságnak,  Intelét  ál
lit ja,  a'  ki  teremtője  és  igazgatója  a'  világnak.  Ez  a'  megkülönbözte
tés  egészen  önkényes ,  azért  is  kevesen  fogadták  el.  írhatni  egyenlő 
jussal  deismust  (lat.)  theismiist  (gör) .  Indiában  ,  azon  töménytelen  val
lások  hazájában  ,  mintegy  200  év  előtt  valami  Beerbhan  nevil  ember  egy 
Deisták  sectáját  fundált,  kik  magokat  Sandhnknak  vagy  Saahdoknak 
nevezik.  Sanyarú  életet  élnek  és  sokat  hasonlítanak  a'  Quakerekhcz. 

A. fí. S. 
D E J O T » R U S ,  Galatia  tetrarchája ,  a '  romai  tanács  Galatia  's  Kis

Armenia  királya  ozimét  adta  neki,  mivel  az  asiai  háborukban  fontos  szol
gálatokat  tett  vala  Romának.  A'  polgári  háborúban  Pompejus  pártjára 
állott.  Caesar  elvévé  tőle  KisArmeniát.  Pharnaces  ell'n  menni  kényteté 
's  királyczimnél  egyebet  nem  hagya  nekie.  Caesar  élte  megtámadásával 
vádoltaték, \  ez  ellen  védte  Cicero  egyik  még  fenlévó  beszédjében.  Cae
sar  halála  után  visszatért  tartományiba  's  Rrutushoz  zárakozott,  azután 
Augustushoz.  Agg  korában  hala  meg  30  K.  e. 

D R  K E *  (Agata),  hollandi  iróné,  szül.  Dec.  10.  1741  Amstelveen  fal
vában  Amsterdam  mellett.  Szüleji  korán  elholtak,  's  a1  Collegiansok ( a 'Re 
monstransok  egy  mellékága)  árvaházában  neveltetek,  hol  sanyarú  elveit 
szivá  magába a'  morálnak,  melly  írásiban  mindenhol  ki tündöklik.  Hajadonul 
él t  elébb  Bosoh  Maria  ,  azután  Wolff  szül.  Bekker  Ersébct  társaságá
ban ,  kikkel  liter,  tekintetben  is  szoros  kapcsolatban  vala  's  ezen  barát
néji  valamellyikével  egyesülve  i r a ,  legesmeretesb  miveit  BEKKFR  Ersé
bettel  (1.  e.).  Agata  és  Ersébet  meghitt  barátságban  éltek  halálokig,  no
ha  indulatjok  felette  különbözek:  amaz  csendes  volt  és  komoly,  ez  eleven, 
vidám  és  dévaj.  E1  két  hölgy  tekintetik  a'  hollandi  nrigiiialromán  alko
tójának, „fiára fíHr^ethart""  és „Willcm T.evendic'}ekben  a1  pontos  és 
tiszta  erkölosábrázlást ,  finom  elmésséget ,  patheticus  situatiókat,  valódi, 
a'  természetből  vett  népcharactereket  dicsérik  a1  hollandi  miibirák.  Az 
elsőt  tökélyre nézve  elejébe  teszik  az  utóbbinak  ;  két  más  románjukról  nem 
izélnek  olly  kedvezőleg.  Parasztdalaik („Liederen vnr den Hoeren.itand1) 
is  classicusoknak  tartatnak.  D.  Agata  Nov.  14.  1704  holt  meg  11  nappal 
későben  barátnéjánál. 

D É L  (meridies).  Az  az  időpont,  mellybe  a1 napközepe  napi  fordulása 
között  legmagasabban  jő  fel,  i g a z i  d é l n e k  neveztetik (merid. vera). 
De  minthogy  a'  napnak  keletfelé  tetsző  tulajdon  sebessége,  mindennap 
változó:  a*  két  igazi  dél  között  levő  idő  is  (vagy az  igazi  nappnl)  változó. 
Hogy  tehát  ebben  is  valami  állandót  keressenek  az  égtudósnk,  k ö z é p  de
l e t  is  csináltak.  Elosztván  t.  i.  az  egész  esztendei  napkört  vagy  300° 
gvadnst,  az  esztendő  napjai,  órájival  'sat.  vagy  305  nap.  5  óra,  48  mi
nuta  45 'fi  secnndával:  a 'ki jöt t  rész  59  minuta  8 'f:  secunda,  azaz.1  ál
landó  mindennapi  sebessége  lesz  a'  napnak,  mellyel  az  egész  esztendőben 
naponként  menvén  e lébb ,  egész  esztendei  körét  elvégezné  egyforma  moz
gásával,  Hol  van  tehát  ma  délhen  a'  nap  középmértékbe?  ki  találjuk, 
ha  a1  tavaszi  éj  napegyenlettől fogva  az  elmúlt  napok  szám.it  59'és  8  'A  se
cnndával  sokszorozzuk.  Esztendőnként • sak négyszer foe megegyezni ez a1 

középdél az igazi déllel Április és Június 14, Augnstus 31 és Decem
ber 23ika körül Egyébkor kevesebb több minutákkal különbözik. Vi
lágos innen, hogy órájinkat nem az igíizi délhez, hanem a' közép és ál
landó idejű délhez kell alkalmaztatni. AT. I. 

I ) K I , » MR R E, csillagvizsgáló. Amiensben szül. 1749. hol Delillfl ab
bé okta t ta , a' ki neki későbben a" nemzeti intézetnél és College de Fran
cénál társa volt 's mindég; barátja maradt. Először nyelvek tudományára 
adta magát , többnyire minden élő nyelveket megtanult 's egy volt a 
legjobb franczia bellenisták ' közül. Csak 30 észt. korában kezdett az 
nstrnnnmiáhnz. Minekutána lV'lande munkájit jegyzésekkel gazdagította 
volna, ennek barátja 's nevendéke le t t , a1 ki büszkélkedve azt mondta 
Delnmbrerűl , hogy ez az ő legjobb munkája. Alig fedezte fel Uraniist 
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Herschel .  szakadatlan  figyelemmel  kísérte  annak  futását  Delambre.  Jól
lehet  ezen  bujdosó csillag  8  észt.  alatt  80  esztnél  hoszahb  pályának  csak 
kevés  részét  futotta  meg,  mind  e'  mellett  is  1790  táján  elkészítette  Ura. 
nus  táblájit,  mellyeket  számlálásaikban  még  most  is  használnak  az  astro
nomusok.  Ezen  csill.  's  Jupiter  és  Saturnns  futásának  tábláji,  továbbá  a' 
tudományok  academiájának  ir t  értekezések  's  Jupiter  holdjaji  pályájának 
fontos  kiszámolásai  olly  nagy  hirt  's  nevet  szereztek  nek i ,  hogy  köz 
akarattal  bevétetett  a'  nemzeti  intézetbe.  Ő  e's  Mechain  1792től  1799
ig  déh'onalat  húztak  Barcelona  e's  Dünkirchen  közt.  Az  éjszaki  trigo
nometriai  és  astronomiai  ninnkálódásra  Delambre,  a'  mérés  déli  részére 
Barcelonáig  Mechain  ügyelt.  Verificátiónl  azután  uj  methodus  szerént 
Delambre  két  basistmért  meg,  mindeniket  C000  öl.,  egyikét  Melunnél,  ma
i ikat  Perpignannál.  Fáradozásaiknak  gyümölcsét  ezen  munkájiban  adta 
k i :  , , / Í B Í Í syslime melrique decimül, ou mesure de P arc du meridien 
rompris etilre les parallelét de Dtinqiterque el fíarcelone^'  (Paris  3  köt. 
4)  és „fíccueil d' observat. géodétiques p. faitant tuile au 3tne tol. de 
la bate du tytt. mélr., rrdigé par Biol et Jragoii,  melly  1810  egyet  a' 
tiz  eszetendős  jutalmak  közül  elnyert.  A'  bnreau  deg  longitudes  alkotta
tásakor  ennek  tagjává  lett.  1802  Napóleontól  a'  tudományok  fófelvigyá
zójává  neveztetett  ki  's  1803  a'  mathematicai  osztálytól  állandó  titoknok
ká  választatott,  melly  uj  hivataláért  az  elébbiről  lemondott;  hanem  Napó
leontól  egyszersmind  az  universitas  kincstáruokjárá  is  tétetett .  Első  nap
táblájit  Delambre  1792  tette  közönségesekké,  mellyeknek  fontossága  arra 
ösztönözte  ő t ,  hogy  a1  nap  vizsgálgatását  folytassa,  's  igy  jelentek  meg 
1800  uj  tábláji ,  mellyek  a'  mostani  számolásoknak  alapul  szolgálnak.  Ju
piter  holdjainak  táblájit  is  újra  kidolgozta  1817  's  uj  észrevételekkel  gaz
dagította.  Midőn  1807  a'  Collége  de  Francéban  Lalande  h e g é r e  jöt t , 
ez  által  minden  a1  theoretica  és  practica  astronomiábon  előforduló  nagy 
problémák  uj  megviszgálására  vezet tetet t ,  's  ez  adott  léteit  ez.f  n  czimii 
remek  munkájának: ,,Trailé  <?' aslronnmie théorelique et pra/ique1,1  (3 
köt.  1S14).  É / t  lS17től  1822ig  a'  csilagvizsgálásról  irt  hasonlóul  re
mek  históriai  könyvei  követték,  mint: „Hitt. de V aslronamie ancienneic 

(1817  2  köt.) „Hitt. de V astron. du vwyen rigeis  (1819) „fiiul, de l" 
aslrnn. moderné"  (1821  2  köt . ) ; „Hitt. de V astron. du  18 me siécle'í  (2 
köt.),  öszveséggel  7  köt.,  olly jeles  munkák  a 'magok  nemében,  a1  millye
neket  egy  nemzet  sem  mutathat  elő.  Mint  a1  tudományok  academiájá
nak Secrétaireperpétitele.  is  igen  nagy  érdemeket  szerzett  Delambre  ma
gának.  Megholt  Aug.  19.  1822. 

1) F. i. A  v i o N  K  (.lean  Francois  Casimir) ,  szül.  1794  Havreb.  Mint 
ifjú  a'  romai  király  születésére  irt  dilhyrambhal  kezdé,  meg  pályáját.  Á' 
védhimlőről  irt  költeménye  1814  az  első  mellékjutalmat  nyerte.  Most 
a'  dramak  öltésre  adta  magát  's  tapssal  adatott  szomorú  játékát  ,,/><?.«
ri'prcs Sicitiennes"  1821  egy  másik ,,Le l'ariaiL  követte.  Már  az  első  da
rab  ,  noha  terve  's  characterei  nagyobb  részének  rajza  nem  hibátlan, 
szép  reménnyel  kecsegtető  költői  szellemet  tüntet  k i ,  's  azon  chara
rter  ,  melly  az  actiónak  é le te t ,  mozgást  á d ,  olly  velősen  van  i n a ,  's 
s/.ép,  ragyagó  versekbe  öltöztetett  gondolatival  ugy  elragad  D . ,  hogy  a' 
gyenge  helyek  és  álfény  csaknem  elenyésznek.  A1  második  műben  is  szem
be  tűnik  a'  költő  haladásai, ragvagó  színezet,  versalakat  harmóniája,  dus 
gondolatok  és  képek;  noha  méltán  illeti  azon  szemrehányás,  hogy  a
nyagját  nem  vette  elég mély  fontolóra  's  nem  húzta  azt  belőle,  a'  mit  búznia 
lehetett  volna.  Elegiájiban ,,I>es Irnis <\Uxscniemiesu  Francziaország  sze
rencsétlenségét  da l lá ;  idejárulának  1819  2 .^Flegies sur la vie el sur la 
mnrt de Jeanne de Arc."  A' „Souvelles Iilessénieiinesíí  (1822)  Írására  a' 
görög  szabadságtusa  lelkesité.  Egyikben  Európát  gyászoltatja  Byron  ko
ra  elhunytán.  (I,.  a' „Wtesséniennes el pociiét dieerses''1  10dik  kiad.  Pa
ri*  1821.  2  köt.).  1S23  javalattal  fogadták  „ / ' vcole des veillards*'  vig 
játékát.  1821  a'  franc/.ia  academia  tagja  lett  1825  1200  franknyi  évpén/.t 
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ra l i  ny.  rendű  a'  király  civilistájából;  de  fiiggetlenségszeretetéból  sem 
a z t ,  sem  a'  becsiiletlegio  keresztjét  nem  fogadta  el  á"  nemzet  szabad  ér
zető  költője.  1829  nagy  taps kísérte .yMarinu Faliero'1  czimü  szomorú 
j á t é k á t ,  s 'könyváru*  l.avocat  13,000  frankon  vette  meg  a'  kéziratot. 
1830ról  ezen  mivét  esmérjük: „Lm semaitte de I'arit'K  Viszonyát  La
martinehoz  (1 l.tMARTIÉ  K.  ) 

P e r , A \v  A  R K  ,  folyó  az  egyesült  statusokban,  melly  nevét  lord De
lawaretűl  kapta ,  a  ki  I.  Jakab  alatt  mint  Virginia  kormányozója'á' 
gyarmatra  nézve  nagy  érdemeket  szerzett.  A'  Delawarenek  60  mf.  hö
szu  pályája  van ,  13  mfre  ha józható ,  sok  vízesései  vannak  's  torkolat* 
jánál  a1  Delawareöblöt  formálja,  melly  8 sfi  geögr.  mf.  bos/.u,  3,  fe
nébb  pedig  0 •/« mf. széles. Ettől a' viztől kiipta a' delawarei status 
nevét , melly a ' revolut io előtt Pensylvaniának része volt, most pedig [leg
kisebb a' 25 egyesült statns közt; 100 nsz. mf.en 80,000én (aktiak. Fő 
helyek benne Newcastle, 250 ház 's 1200 lak. Wilmington, 020 ház 5000 
luk., egy academiával 's különbféle manufactiirákkal; nagy kereske
dést iiz. L—ú 

D K I . K G A T I O , 1) ollyan parancsolat, mellyel a ' törvényes hatalom 
bizonyos peres kérdések megvizsgálását 's elítélését némelly alkalmas 
személyekre bizza. Hlyen birói hatalmázási jusa van nálunk a' királyi 
felségnek 's az ország nádorának. Ennek ugyan is két vagy több tör
vényhatóság határperében, annak pedig az egyházak pártfogási jusa 
körül támadt kérdésekben , 's valahányszor a' törvényhatóságok öszve
ütődése vagy más nehézség miatt birói hatalmazásra szükség van. A' 
meghatalmazott bíróság határát a' hatalmazó parancs tűzi k i , melly 
azonban a' szokott törvénykezési rendet meg nem változtathatja. Hlyen 
hatalmázási jus t a' pápa is gyakorol , ki az idegen tartományokból az ő 
széke elejébe felvitt egyházi 's lelki ügyekben személyesen nem itél , ha
nem ugyan azon tartományban , a' *J>ol a' per folyt , hatalmaz meg bi
tónak valantelly főpapot. 2) A' privát törvényben ollyan munka, nielly 
által valamelly feuálló adóssági viszony az eddigi hitelező vagy adós 
személyére nézve megsemmisíttetik 's a' tárgyra nézve egészen egyen
lő viszony állíttatik annak helyébe , de más szemének között ; követ
kezőleg vagy az eddigi hitelező mutat adósának, kit irántai tartozása 
alól feloldoz, más hi telezőt , kinek az adós fizessen, vagy az eddigi 
adós állit maga helyébe más adóst olly végre , hogy ő a' hitelező által 
tartozása alól felmentessék. Az állított adós mind a1 két esetben d e l e . 
g a t us , az állító d e l e g a n s , a ' hitelező pedig de 1 e g a t ar i u s . Ezen 
munka veleje abban á l l , hogy a1 delegans eddigi viszonya tökéletesen 
megszűnjék, mi által a1 delegatio mind a' cessiótól, mind az assignati
ótól különbözik, melly keltő csak just ad mind az állitott hitelezőnek 
{cessionariits}, mind az állitott adósnak (iehilor /•e.t.ui.t] az eddigi tarto
zás felvételére 's lefizetésére, egyébiránt pedig a' jnsi viszonyt egyál
talján nem változtatja meg, ugy hogy az adós az engedményes (cessi
onariuii) ellen is teheti mind azon kifogást, mellyie az engedményes 
(cedens) ellen jusa volt. A' delegátus ellenben neiii használhat a' dele
gatarius ellen olly kifogásokat, mellyeket a' delegans ellen használha
tott. — 3) Olaszország némelly részeiben a' kormányszékek \s azoknak 
fejei neveztetnek delegatióknak . delegátusoknak. Így a1 lombard velen
czei királyságban, a' mailandi '* velenczei igazgató székek a l a t t , amott 
9, itt 8 delegatio van, mellyek ugyan azt teszik . mit a1 többi austriai 
tartománvokban a' kerületek, 'a delegátusból, aldelegatusból és segé
dekből állnak. . Z«. G. 

D K t. IÍ t. i ' s , t e t ő z é s (culminalio), az a' magasságok a" csilla
goknak, mellybe legfenebbre jőnék fel egy napi fordulások által. :— 
Minthogy ez a' tetőzés mindenkor a1 déli lápba jövttelekkor esik meg: 
delelésnek neveztetik. A". /. 
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í l t r , F T .  I)  Dé|i  Hollandnak  városa,  egy  csatorna  mellet t ,  melly  a' 
Malissal  öszveköttetésben  yan  's  a'  Delfshaven  nevű  kikötőt  formálja. 
Ezen  régi  e's  setétes várat  épületei  közt  megjegyzést  érdemel  a'  ta
nácsház,  inellyben  egynéhány  szép  festéseket  lehet  látni.  Régi  templo
mát  Tromp  és  l'ieter  í ieyn  admirálok  emlékei  teszik  nevezetessé.  Innen 
nem  messze  van  az  a1  h á z ,  mellybeu  J.  Wilhelm  oraniai  herczeg  1584 
meggyilkoltatott.  Az.  uj  templomban,  mellynek  pompás  harangjátéka 
van ,  áll  ezen  nagy  férjfiiiiiak  pompás  emléke.  Ugyan  ezen  templomban 
lehet  a1  Delftben  született  Iltigo  Grotius  emlékét  is  Játni.  Nevezetes 
a'  régolta  bpnne  készíttetni  szokott  neme  a'  feiporczellánnak.  Lak.  13,000. 
Van  egy  pattantyus  p's  hadi  földmérő  oskolája  'sat.  2)  Néhány  hires 
hollandi  képirők  neve.  Ide  tartózik  D e l i t  J a k a b  (sz.  1619  mg.  1661) 
és  V i l m o s  (a'  16  száz.  vég.)  portraitfestők  ,  mind  ketten  Delftben  szü
lettek  :s  rokoni  voltak  Mireveltnek. L—(/. 

D í f . m  (Dehly)  vagy  SahDsehanabad  ,  a z a z ,  sah  Dsehan  városa, 
a*  kitől  építtetett.  A'  nagymognlnak  ezen  nevezetes  második  fő  és  lak
városa  Mindostanban  (az  első  Ágra  vojt)  még  most  is  (azon  iszonyn  dú
lások  u t á n ,  mellyiket  1738  sah  Nad i r ,  1747  az  Afghanok  's Mijabb 
időkben  a'  Marattok  tettek)  Hindpstan  legelébb  kelő  városinak  egyike. 
Jelenleg  közvetetleniil  a'  brit  keletindiai  birtokokhoz  tartozik  's  a' 
calcuttai  előlillőségben  fekszik  a'  Dsumne  nyugoti  partján  ,  hol  hos
szában  8  angol  mtfnyire,  szélében  néhol  4  mtfnyire  terjed  el.  A'  csá
szári  vár  (most  a1  thronusról  letett  nagy  mogulnak,  11.  Akbarnak,  's 
több  ezer  főből  álló  famíliájának  lakja)  ,  több  pompásan  épült  csá
szári  síremlékek,  sok  fényes  mecselek  "s  számos  jól  épült  privát  há
zak  és  gazdag  aruboltok  dis.zesiték  ezen  m.'g  romjaiban  is  nagy  vá
r o s t ,  mellynek  most  200,000  lakosa,  sok  fdbrikája  's  egy  csillagőifi 
van.  Az  omladékok  egy  nsz.  mtfdet  fednek  el.  Mit  hiteles  utazók  be
szélnek  hajdani  fényéről  's  á'  mongpli  császárok  által  benne  öszyehal
mozott  kincsekről  ,  a'  meséssel  határos.  Az  ugy  nevezett  pávathronng 
tömött  aranyból  volt ,  "s  a'  hát tamasz,  melly  pávafarkat  képzett J  szám
talan  ,  mindennemű,  drága  kövek  áhal  utánzá  a'  természeti  színváltozást. 
75  mii!,  tallérra  volt  becsülve;  sah  Nudir  vitte  el  zsákmányul.  Azon 
k é s z p é n z ,  kincsek,  drága  edények  és  fegyverek,  melíyeket  a'  császári 
kincsés  fegyvertárból,  "s az elefántok,  lovakés  tevék  értékét,  melíyeket 
a'  császári  ólakból  kirablott  zen  bódító,  42,">  mill.  tal lérra  teszik. 

D I Í I . I  K Á n.  A1  tavaszi  és  nyári  meleg  napok,  felmelegítvén 
magyar  hazánk  alföldi  síkjait,  kelet  és  dél  felé,  távol  habzó  tó  vagy 
tengerfnrnia  tüneményed  látszanak,  mellyekből  tornyok,  fák,  épületek 
tetszenek  ki.  így  van <ez  Persiában,  Ásia'sok  téréin  és  Egyiptomban  is , 
hol  a'  Napóleont  követő  Francziák  ezen  csaiátásra  úszni  készültek  '$ 
csudálták,  hogy  ez  előttök  mindég  fut.  Ua  egy  felmelegített  fa  (vagy 
|<ó  ,  vas ,  "sat.)  színén  nézünk  e l ,  a'  távol  lévő  tárgyak  fellobogva  lát
szanak  a'  felmelegített  levegő  babzása ,  ritkábbődása  miatt.  Ezért  van, 
hogy  a'  melegebb környékek  felé  (és  igy  dél  és  kelet  felé)  magasabban 
látszanak  a'  földi  Járgyak.  M.ert  a'  meleg  által  ritkább  levegői  körből 
sűrűbben  jővén  állal  a'  sugárok,  ezek  a'  beesés  cathetusán (calhelus inci
ifeniiae)  törnek  inkább  meg.  Ez  az  Pka  a'  tengeri  látás  felemelésének 
(h'.rhebung drr Seegesicht).  melly  az  angol  pajti  lakókat  gyakran  meg
lepi ,  az  általellenben  lévő  franczia  partok  magában  láttatván.  Innen 
lehet  ki  magyarázni  a1  siciliái  tengerszoroson  felfeltűnő  F a t a m o r 
g a n á t  i s ,  mejly  által  hajók,  épületek,  'sat.  láttatnak  a1  levíígőben  m a . 
gasan.  De  a"  mi  hazai  tüneményünk,  a";  déli  bjíb,  nem  csak  a'fel  mele
gedés  köveikezete.  Silrü  gőzök  térülnek  itt  el  ezenkívül  a'  föld  színén 
a'  felmelegített  levegő  alatt  \s  igy  állítják  elő a1  csalatást. X. I.  '.' 

D m . i i . t . i :  (Jaques,  Delisle,  de  Liliének  is  i r ják) ,  az  ujabb  fran
czia  oktató  költők  leghireshike  ,  szül.  jmi.  28.  1738  AiguePerseben, 
Auvergne  kies  fekvésű  városában.  A'  revolutio  olta  MontanierDclille 
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ne*et  viselt.  Rútságra  nézve  szintúgy,  mint  ritka  versmlrészi  figyessé
gében,  Popéhoz  hasonlék,  kit  példányul  is  választott  költeniényiben.  Fia
tal  korában  jöt t  Par isba ,  's  a'  lisieuxi  collegiuniban  korán  kifejlett  talen
tuma,  főkép  a'  poesishez  volt  hajlandósága,  jelelték  ki.  Ezután  az  amiensi 
collegiuniba  ment,  hol  Gresset  szerelmet  ébresztett  vala  már  a1  költés 
i r á n t ;  itt  kezdte  D.  Virgil  Georgicájit  fordítani.  Ezen  fordítás  —  23. 
észt.  korában  készítette  el,  de  azután  több  évig  simitgatla—nagyfigyel
met  voiía  magára.  Legelsőben  1770  pompás  negyedben  jelent  meg  Didói
nál Discours prcliminaire 's  számos  észrevételekkel,  mellyek  D.nek 
a'  francz.  prnsaicusok  közt  is  díszes  helyt  szereztek.  Több  féltékenyek, 
p.  o. Clement,  megtámadták  az  ifju  költőt  's  próbatételét.  De  győzött  az 
é rdem;  D.  Parisba  hivaték  's  a'  College  de  Marciié,  későbben  a'  College 
de  Francénál  tanító  lón.  Fordítását  remekeik  sorába  tevék  a'  Francziák. 
D.  maga  Homernak  elejébe  tette  Virgilt  's  szépségeit  nagy  kelemmel  és 
csinnal  fejtegette  leczkéjiben.  Későbben  fordította  az  Aeneist  is  (1803). 
37  észt.  korában  (1774)  az  academia  tagja  lett.  A'  Georgicák  fordítását 
saját  oktató  költeménye  követte „Les jardins, au Vart tmhellir les pay
sages"  (Pari t  1782)  4  énekben,  finnél  a'  nevezett  fordítás  jobban  tet
szett.  Azonban  ngy  hiszi  a'  rniibirák  nagy  része ,  hogy  a1  Francziák  ha
sonló  becsű  oktató  költeménnyel  nem  bírnak.  D.  nem  vala  pap  tulajdon 
képen  csak  az  alsóbb  szentségeket  vévé  fel ,  hogy  egyházi  jövedelmet 
húzhasson.  E z ,  professori  és  academiciisi  évpenze  's  tulajdon  vagyonja 
kamati  észt.  30,000  livr.t  tévének  a'  rcvolutio  előtt ,  melly  summa  későb
ben  600ra  olvadt.  Midőn  a 'nemzeti  intézet 3dik  osztályú  tagjává  nevezte, 
elejénte  nem  fogadta  el  e'  tiszteletet  mint  a'  régi  rend  barátja.  De  az 
intézet  kinyilatkoztatá,  hogy  ezen  helyet  üresen  hagyja  szamára  's  csak 
elhunytával  töltendi  be.  Későbben,  szilárdabb  alapra  állván  a'  kor
mány,  2dik  osztályú  tag  lett  's  elfogadta  kineveztetését.  Megjegyzést  ér
demel,  hogy  Robespierre  minden  alkalommal  kímélte.  Ezen  demagóg  D. 
t ő i ,  ki  akkor  a'  College  de  Francéban  éle,  kivánta  az  Istenség  nyilvános 
megesmertetésekor  éncklendő  hymnusokat.  A'  költő  nem  hárithatá  el 
magától  e'  felszólítást  's  24  óra  alatt  irá  a' „Ditltyrambe sur Vimmnrtrt
lité de Pame,"  melly  még  a'  jólléti  biztosságot  is  megrendité  's  éneklet
len  maradott.  Ezolta  (1794)  Paristól  távol  's  néhány  hónapig  Wasgau
ban  tar tózkodott ,  hol  az  őt  környező  nagy  természetjelenetel.kel  foglala
toskodtatta  képzelmét  's  majd  az  ember  rendeltetéséről,  majd  a'  költés
mivészet  törvényeiről  gondolkozott.  Scliweiz  festékeny  környeiben  irá 
„Romíné de champs1'  czimii  oktató  költeményét  (magyarul  superint.  Kis 
János ,  Soprony  1825)  a'  mezei  élet  bájairól  ezen  melléknévvel „Georgi
queí fran<?aises.ií  20  évig  dolgoza  raj ta,  legtöbbet  1794  's  a1  rettenet 
idejében  1795  Wasgau  völgyeiben.  Baselben  végezte  e l ,  hol  Deckernél 
fényes  kiadásban  jelent  meg.  Sokan  becsesbnek  tartják  a' „Jardim'fni\. 
Az*1794ki  szomoru  történetek  sokat  hatottak  e r r e ;  sok  helyeit  mély  me
lancholia  és  érzelmesség  bélyegzi ,  mikre  a' ,.Jardin sl'han  nem  (alálimk. 
E1  költeményét „Le malheur et la pitié'*  (London  1803)  honja  szenvedé
sinek  szemlélete  szüle.  Kedves,  érdeklő  képek  folyama  's  jólhangzó  köz 
mondások  teszik  vonzóvá.  Baselből  Londonba  ment ,  hol  azonban  a'  ki
költözöttekhez  nem  számittaték  's  1802  Batidchamps  kiasszonnyal,  ki  sok 
ideig  uti  társa  va la ,  házasságra  lépett.  Itt  fordította  15  hónap  alatt Mil
ton  ,,Kivesztett  paradicsomát.'"  A' politicai  viharok  lecsilapnltával  vissza
ment  hazájába  's  megint  hódolának  munkás  lelke  uj  szüleményinek,  IS 12 
zajgó  tapssal  fogadta  Francziaország „La Conversalion''  czimii  költemé
nyét.  —  Mozgatag  érzés,  szemlélet  kiilönbfelésége,  eleven  festések,  tiszta 
's  lehetőségig  csinos  kifejezés,  kellemes  hangú ' s  folyama  versek  D.  mi
veinek  ragyogó  tulajdoni.  D.  mindent  emlékében  dolgoza  's  abban  tartá, 
mit  elvégzett,  mint  hajdan  Tasso  ,  sokkal  szilárdabban,  sokkal  biztosab
ban,  mint  papirosán.  Igy  hordozá  fejében  Aeneise  30,000  versét. — Lelki 
ereje  nőttével  naponként  fogya  a'  testi  e r ő ,  's  későbben  szeme  világát 
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is  elveszte.  Kihunyt  Maj.  1.  1813.  Egy  költeményét  elvitte  magával, 
mellyet  gyengéd  érzésből  nem  tűn  írásba.  Agg  korát  's  közelgő  végét 
dallá  benne;  jósnlra  dirsóité  a'  csalékony  jelent  's  a'  jövendő  jótéteit. 
Elhunytát  szeretedé  méltó  charactere  miatt  is  közönse'gesen  gyászolák, 
's  tanuja  vala  innepély  temetése,  mint  tisztelék  a'  kedves  költőt  honfijai. 
Holta  után  jelent  meg: .^Départ tfFilen." hb. 

D m . i s r . E  vagy  De  E'lsle  (Vilmos),  az  ujabb  földirás  és  földké
pészség  alapitója,  1675  szül.  Parisban.  Már  gyermekkorában  észt  's 
kedvet  mutatott  a'  földiráshoz  (geographiához) ,  melly  tehetség  benne 
Cassini  oktatása  al«tt  olly  dnsan  fejlett  k i ,  hogy  már  korán  elvégzé  ma
gában  mélyebb  's  helyesb  alapokra  épiteni  a'  földirást.  25  esztendős  vala, 
midőn  1700  egy  világabroszt,  Európa ,  Asia  's  Afrika  abrosza i t ' s  egy 
ég  és  földtekét  (áltmérőjők  egyegy  láb)  ada  k i ,  mellyekben  a1  régi , 
mind  addig  vakon  követett  ptolemaeusi  hosszmértékeken  kivill  a'  koráig 
te t t  csillagvizsgálati  határozásokat  vévé  alapul  ,  gondosan  egybevetvén 
azokat  a'  régi  és  ujabb  utazók  \s  útleírások  által  kijelelt  helytávolatok
kal.  így,  noha  némelly  elődjeit  birálva  használá,  övé  a'  dicsőség,  hogy 
a1  földirási  tanulmányoknak  rendszert  's  alapot  ada.  Földképei  szánta, 
mellyeket  az  ó  és  ujabb  geographiához  készite,  több  százná l ,  's  azon 
világabrosz,  mellyet  1724,  két  évvel  halála  e lő t t ,  ada  k i ,  világosan  lát
tatja  a'  haladást ,  mellyet  e'  tudomány  az  ő  szerencsés  kezdetei  után 
tet t .  Bár  mennyire  haladott  is  az  ő  u t ána ,  megtarták  még  is  az  ő  föld
abroszai  becseket  mind  a'  tudomány  történeteire,  mind  némelly,  az  ujabb 
utazók  észrevételeivel  egyezésbe  hozott  vagy  talán  még  hozandó  pon
tok  elhatározására  nézve.  XV.  Lajost  ő  oktatá  a'  földirásban,  's  i t t 
ugyan  nem  nagy  sikerű  fáradozásának  a'  mind  addig  szokatlan  . .királyi 
geograph"  czimezet  lőn  jutalma.  Tes tvé re ,  J ó s e f  M i k l ó s ,  (szül. 
1688) ,  korán  a'  csillagvizsgálatra  adá  magát  's  minekelőtte  még  annak 
tudományi  elveit  esmérné,  esy  általa  feltalált,  saját  's  elmés  felvetésmód 
által  e'  tudomány  néhány  kérdéseit  megfejté.  A'  szerencsés  eszű  tanít
vány  Eieutaud  \s  Cassini  kezeik  alá  ju to t t ,  's  előmenetele  olly  szép  lőn, 
hogy  őt  a'  tudományok  academiája  csak  hamar  tagjának  nevezé.  Nevelék 
híré t  a'  napot  áltmetsző  Merem  (1723)  \s  az  1724iki  napfogyatkozás 
felett  tett  figyeleti.  Most  I.  Katalin  czárné  hivá  meg  Pétervárába  ,  hogy 
ott  a'  csillagvizsgálatnak  oskolát  alapítson,  mire  őt  már  I.  Péter  czár 
felszólitá.  Az  uj  oskolát  Delisle  neve  1s  fáradhatatlansága  csak  hamar 
hirbe  hozá.  De  ő  leczkéjitől  's  hivatalától  üres  idejét  egyébre  is  forditá. 
Utazott  's  becses  tudósításokat  gyüjte  a1  természet  és  földirásnak.  Gaz
dag  csillagvizsgálati  's  földirási  gyűjteményét  haza  tértével  megvevé  ki
rá lya  's  általadván  azt  a'  maríné   osztálynak,  felügyelőjévé  D.t  tévé. 
Ez  folytatá  ügyeleteit  haláláig  (1768);  tanítványai  kö?ül  említjük  Ea
lande  és  Messiert.  Eegfontosb.  geogr.  munkája  Dnek: ..Wfémoire tvr 
les vnvrellen déroiirertes au Kord, de la mer du Síid1'  (1752).  Nem 
Tegze  b e : ,,W!émnire.i pm/r tertír a PTiitlnire el avx progrex de faslro
vomie, de la géographie el de la pTtystiqve"  Cl738.  2  köt).  Minden  gyü
riifor.ma  napfogyatkozások  áknézését  adá  ebben: .,/tvertissemenl av.r aslro
vnmes tur Véclipse ammluire du soleil, que fon altend le  25 jvin 
1748." —t— 

T)ii,  K Ö R ,  déli  lap.  (meridianus),  az  a'  kör,  a'  mellyhen  a'  feljövő 
csillagok  legnagyobb  magasságot  érnek.  Az  a'  kör  e z ,  melly  a'  tetői 
(verticalis)  vonatunkon  és  a'  sarlókon  (pólusokon)  megyén  keresztül.  Az 
első  meghatározás  után  a'  csillagoknak  ugyan  azon  magasságait  muta
tó  tetői  körök  közt  formált  szegeletet  két  egyenlő  részre  osztja  a1  dé
li  lap.  Ez  a'  módja  a1  déli  kör  meghatározásának  a'  csillagok  megfe
lelő  magasságai  által  legnevezetesebb  (n/'e allitvdimim Mellarvm rnrres
pnnifentífim).  A'  nap  megfelelő  magasságaiból!  vagy  a'  függőleg  állított 
mulatónak  délelőtti  és  délutáni  egyenlő  hosszú  árnyékaiból  szokták  e1 

szerent  a '  d é l i  v o n a t o t  meghatározni,  azaz,  azt  a '  vonatot ,  melly  a ' 
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déli  és  láthatári  körrel  köz. —Tiszta  éjjel  a*  sarki  csillag  állásából  meg
lehet  tudni  a'  deli  kör  helyetését.  Ugyan  azt  megmutatja  a'  má
gnestű  is,  ha  elhajlását  is  számba  tudjuk  venni.  A'  földnek  ugyan  azon 
déli  lapban  lévő  helyein  egyszerre  van  dél.  A'  napkelet  felé  léiő  dél  la
pokba  hamarabb  érvén  a'  n a p ,  hamarabb  van  dél  i s ,  és  a'  nyugot  felé 
lévőkön  később.  Az  égi  első  déli lap  a'  tavaszi  's  őszi  éjnapegyenleteket 
öszvekötű  nagy  kör.  De  a'  földön  semmi  illyes  állandó  kör  nem  lévén: 
az  elsó  földi  ineridianust  szabad  tetszés  szerént  határozzák  meg,  mint: 
Paristól ,  Londontól  és  a'  Ferroszigettől,  ez  a'  párisi  meridianusnál  épen 
20  gráddal  van  elébb. S. 1. 

D E I H  M A R I A  (Domenico)  franczia  mnzsikaszerző  ,  származásá
ra  nézve  Olasz,  szül.  Marseilleben  1778.  18  esztendős  korában  egy  nagy 
operát  i r t ,  melly  Marseilleben  köz tetszéssel  adatott,  erre  D.  Olaszország
ba  ment.  Itt  több  nagy  mesterek  oktatásaiban  részesült  és  (i  eom.  operát 
i r t ,  mellyek  közt  , . / / maestro di capellai<  nagy  kedvességet  nyert.  Vis
szatérvén  Parisba,  a'  vig  operák  játék  szinén  adta  „ L e yrinonnier'^  da
rabját,  melly  által  hire  öregbült ,  '§  ezt „üer Gefangeneí'  (,,a'  fogoly") 
c/.im  ala t t ,  Németország  minden  játékszínein  mai  napig  is  folyton  ját
szák.  Ezután  az „Opera comiyueii  ( f laí Sing.ipielíí]  még  nagyobb  tet
szésre  kapo t t ,  mert  annak  csaknem  minden  énekei  népdalokká  váltak. 
Munkáji  könnyű  kedves  énekekkel,  t iszta ,  szép  stylussal ,  teljes  kifeje
zési!  ,  természetes  és  uj  kisérettel  jeleskednek.  Fájdalom  ,  a1  sokat 
igért  mivész  élte  20ik  évében  már  1806  kimúlt.  A'  fortepianón  rendkí
vüli  ügyességgel  birt  's  a"  gordont  könnyűséggel  és  kellemesen  játszotta. 

D K L r, I S E A 1. D K l K Ö R. 
D  K  r.  o r. M R  (Lajos  János)  született  Gentben  1740,  mások  szerént 

1745.  Ügyvéd  volt ,  de  a1  belső  nyughatatlanságok  miatt  Angliába  költö
zött,  hol  egy  ideig  nagy  nyomorúságban  élt.  Több  Journalokba  dolgo
zo t t ,  a'  köz  borházakat  látogatta,  a'  játékot  's  mulatságokat  szerette  ,  de 
olly  elrejtve  é l t ,  hogy  u tóbb ,  midőn  az  angol  constitutióról  kiadott 
munkáji  iránta  a1  köz  figyelmet  felgerjesztették  's  némelly  nagyok  se
gíteni  akartak  szükségén,  lehetetlen  volt  lakását  kitudni.  1775  hazá
jába  (ért  és  a'  genfi  200zas  tanács  tagja  le t t ,  1800  Helvetiának  egy 
falujában  megholt.  Különködéseihez  tar tozik,  hogy,  noha  főkép  a'  tör
vényekkel  foglalatoskodott,  még  is  soha  a'  parlamentáris  ülésekben  meg 
nem  jelent.  Midőn  Angliába  j ö t t ,  Svécziában  és  Lengyelországban  az 
aristocratiai  fejtelenség  teiőponton  ál lot t ,  's  Angliában  is  hasonlótól 
lehetett  tartani.  Ekkor  Írásaiban  az  angol  alkotmány  elsőségeiről  és 
belső  erejéről  olly  fontosán  értekezett ,  hogy  Anglia  legnagyobb  férj
fijaitól  magasztaltatnék.  Különösen  ajánlotta  a'  monarchia  "s  a'  nép  nagy 
szabadságainak  öszvekötését ,  a1  független  törvényes  hatalmat ,  a'  bün
tető  törvény  által  ugyan  korlátolt ,  de  a'  censurátől  ment  sajtószabad
ságot.  Munkáji  több  nyelvre  vannak  forditva. Sz  —  ». 

D m o m i ,  (Marion),  1612  körül  született  Chalonsban  Campaniában 
's  a1  szerencsétlen  CinqMarsnak  volt  kedvese.  (L.  K'CHKMfiU  card.) 
Oe  még  annak  halála  előtt  nyita  uj  szerelemnek  szivet,  's  házában  gyűl
tek  öszve  a'  legkényesh  fiatal  udvariak.  A'  békétlen  herczegek  bajába 
keveredve,  csak,  igaz  vagy  színlet t ,  betegség  menté  meg  a'  fogságtól, 
's  az  okos  leány  elég  ügyes  volt  halála  hírét  is  elhitetni.  Mondják, 
hogy  temettetését  maga  is  nézte  egy  ablakból.  Angliába  ment ,  's  itt  egy 
gazdag  lord  vévé  n ő ü l ,  de  néhány  év  múlva  mint  gazdag  özvegy  vala 
hiegtéróben,  midőn  útonállók  kezeibe  került  's  a1  zsiványvezér  kény
szerité  őt  a1  házasságra.  De  Marié  néhány  év  múlva  ismét  özvegy  's 
niogt  valami  Lebrunhoz  megy  férjhez  és  azzal  későbben  Parisba.  A' 
liires  Ninon  barátságába  vévé  a'  szép ,  a'  kalandos  asszonyt  's  aggott 
korában  csaknem  ő  ápolá  egyedül ,  mert  D.  Ninon  halála  után  nagy 
szegénységben  holt  meg  1700  Parisban.  Kalandjait  La  Itnrde  irá  meg 
Ninon  leveleihez  (Paris  1816  3  köt.)  kapcsolt  függelékében.  —l— 
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D E T . ó s ,  a '  Cycladák  szigetei  közt  középen  az  acgaei  tengeren, 
Apollónak  's  Diánának  hazája.  Delos  a'  költők  szere'nt  hajdan  kopasz 
kőszikla  volt ,  melly  a1  tengeren  ide  's  tova  úszkált  's  történetből  há
nyódott  a'  hullámoktól  a'  Cycladák  közepében.  Midőn  a'  földet  Here 
(Juno)  arra  kér te ,  hogy  a'  földön  futó  LATOSÁNAK  (1.  e.)  ne  adjon 
helyet,  a'  hol  gyermekét  a1  világra  hozhassa  's  a'  szerencsétlen  asszony 
az  egész  földet  bekóborolta  volna,  meglátta  ezen  tengeren  lebegő  szi
getet  's  ezen  keresett  menedéket,  mivel  e',  mint  nem  egy  helyen  álló 
t é r ,  nem  foglaltatott  a'  földnek  azon  esküvése  a l á ,  hogy  neki  sehol 
sem  fog  szülésre  helyet  engedni.  Deloson  menedékhelyet  találván,  azt 
ígérte  Latona,  hogy  kősziklái  földjén  templomot  épittet,  mellynek  a'  föld
nek  minden  népei  fognak  kincseket  ajándékozni.  I t t  szülte  Latona  egy 
a'  puszta  sziget  földjén  álló  fa  árnyékában  istengyermekeit,  Apollót, 
a"  ki  innen  Deliosnak,  's  Diánát ,  a1  ki  a'  szigettől  Deliának,  ne
veztetett.  Mind  a'  kettő  itt  tiszteltetett  leginkább;  Delos  ezentnl  nem 
szolgált  a1  szelek  játékául  ;  a'  földből  oszlopok  emelkedtek  fel,  mellyé 
ken  mozdíthatatlanul  állott,  's  a'  sziget  hire  az  egész  földkerekségen 
elterjedt.  Ezt  mondja  a1  rege.  —  Elejénte  királyai  voltak  a'  szigetnek, 
kik  egyszersmind  papi  hivatalt  is  viseltek.  Későbben  Athene  hatalma 
alá  esett.  Semmi  sem  szenvedtetett  meg  ra j t a ,  a'  mi  csak  a'  romlásnak 
vagy  háborúnak  képét  viselte.  A'  holtak  Rheneán,  egy  közel  lévő  szi
geten,  temettettek  e l ;  ide  vitettek  a'  terhes  asszonyok  is.  Corinthus  le
rontatása  után  a'  gazdag  Corinthusiak  ide  szaladtak  's  Delost  virágzó 
kereskedő  hellyé  tették.  A'  sziget  legnagyobb  nevezetessége  Apolló 
temploma  volt.  A1  templom,  mellynek  talpkövét  Cecrops  íija,  líri
sichthon,  tette  le  's  Göiögoszág  statusaitól  mindég  szépi t te te t t ,  pa
rosi ,  márványból  építtetett  's  az  isten  szép  álló  képén  kiviil  egy  ne
vezetes  oltár  volt  benne,  meilytől  kapta  az  ugy  nevezett  delosi  pro
bléma  (delosi  feladás)  nevét.  Midőn  Deloson  döghalál  dühösködött  's 
a'  lakosok  az  elleneszközt  kérdezték  az  Istentől,  azt  a'  feleletet  kap
t á k ,  hogy  Apolló  o l t á rá t ,  mellynek  koczka  formája  volt ,  még  egyszer 
olly  naggyá  csinálják.  Ezen,  a'  geometriában  (földmérésben)  nevezetes 
problémát ,  a z a z ,  a'  koczka  megkettőztetését,  több  régi  philosophusok 
és  mathematicusok  7s  különbféle  módon  igyekeztek  megfejteni.  Az  itt 
mondott  jövendőket  mindenek  közt  legbizonyosabbaknak  's  legvilágosab
baknak  tartották  ;  hanem  csak  nyáron  adattak  ;  télen  pedig  Patarában 
(Lyeiában)  mondott  Apolló  jövendőt.  Nevezetes  Delos  a'  Görögöknek 
minden  5dik  észt.  itt  tartatott  delosi  innepéről  "s  az  Atheneiek  eszten
dőnként  éneklő  karokkal  's  táncczal  tet t  szép  bucsujárásáről,  melly  theo
riának  neveztetett.  Delos  most  Ilegi  nevet  visel,  lakatlan,  csak  tengeri 
rablók  tanyája  és  csak  hajdani  fényes  korának  omladékai  által  tétetik 
nevezetessé. L,—iL 

D t r . P H t ,  a '  régi  Görögország  leghíresebb  oraculumának  lakhelye, 
Phocisban,  déli  tetején  a 'Parnassusnak ,  melly  ott  két  öszvejövő  hegy
sorba  végződött.  A'  város  eredetét  a'  mythus  így  adja  elő:  Minekutána 
Apolló  a'  Pytho  kígyót  megölte  's  ezen  helyet  imádtatása  helyéül  kivá
lasztotta,  egy  Crétából  evező  kereskedő  hajó  tttut  szemébe.  Tüstént 
egy  iszonyú  nagyságu  delphin  formájában  a'  tengerbe  ugrott  (honnét 
ilelphininek  is  neveztetik),  aT  hajóba  rohant  's  azt  kinszeritette,  hogy 
Pylost,  a'  hova  szándékozott,  elkerülvén,  a'  crissai  kikötő  helybe  menjen. 
Midőn  a'  Cretaiak  a'  szárazra  léptek,  egyszerre  szép  ifjú  képében  meg
jelent  nekik  's  kinyilatkoztatta,  hogy  soha  hazájokba  vissza  nem  térend
nek ,  hanem  őt  templomában  mint  papok  szolgálandják.  Lelkesedve  '» 
magasztaló  énekeket  mondva  követték  a'  Krétaiak  az  istent  szentségéhez 
a1  Parnassus  sziklás  oldalán.  De  igen  megijedtek,  a1  táj  terméketlenségét 
látván,  's  könyörögtek  Apollónak  segedelemért  a'  szegénység  és  szükség 
ellen.  Az  isten  mosolygott  '»  megmutatta  nékik  mint  papjainak  jövendő 
tisztjcket  's  annak  hasznait.  Erre  Delphit  épí te t ték,  melly  városnak 
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elejénte  Pytho  volt  neve ,  a'  sárkánytól ,  mellyet  Apolló  itt  megölt.  A' 
h e l y ,  hol  az  oraculumok  adat tak ,  egy  barlang  volt  's  Pythiumnak  ne
veztetett.  Feltalálását  a'  rege  egy  pásztornak  tulajdonítja,  ki  a'  Parnas
aus  alján  legeltetvén  marháj i t ,  azon  részegítő  gőztőt,  melly  belőle  reá 
szálott,  prophetai  lelkesedésbe  hozatott.  Ezen  barlang  nyilasára,  melly 
a'  templomba  bekerittetett,  helyeztetett  a'  szent  tripos  (liáromlábu  s/.ék), 
mellyen  a 'Py th i a  nevii  papné,  kinek  szája  által Apolló  szólott ,^  ki  a 'mély
ségből  feljövő  lelkesítő  gőzöket  's  azokkal  együtt  a1  delphii  isten  ihle
téseit  felfogta  's  kijelentette  (innét  jő  a'  köz  mondás:  ex  tripode,  a'  ho
mályos  's  még  is  csalhatatlanoknak  hirdetett  állításokról  és  mondásokról). 
Ha  a1  papné  testét  's  kivált  haját  a1  közellévő  castaliai  forrásban  meg
mosta,  borostyánnal  megkoszorúzva  a'  borostyánnal  felékesített  triposra 
l eü l t ,  a1  mellette  álló  borostyánfát  megrázta  's  néha  egynéhányat  leve
leiből  meg  is  evett,  elragadtatásba  jött .  Színe  megváltozott,  tagjai  resz
fcedtek,  's  szája  panaszkodó  's  hosszú  zokogásu  hangokat  adott.  Ezen 
állapot  a1  tébolyodásig  ment.  Szemei  szikráztak  szája  tajtékzott  hajszálai, 
felborzadtak  's  a'  felmenő  gőzöktől  csaknem  megfuladottat  a1  papok  erő
vel  tartották  meg  az  ülésen,  a'  midőn  azután  rettenetes  ordítás  között 
egyes  szókat  kezdett  mondani,  mellyeket  a'  papok  gondosan  öszvegyüj
tö t t ek ,  rendbe  szedtek  's  a'  kérdőnek  Írásban  kiadtak.  Elejénte  a'  mon
dások  versbe  voltak  fűzve,  de  midőn  későbben  az  oraculumok  tekéntete 
lejebb  szálott,  csak  prosában  adták  azokat.  Az  oraculum  mindég  homá
lyos  és  kétértelmű  volt  e l ébb ,  mindazonáltal  a'  papok  kezében  arra 
szolgált,  hogy  Görögország  politicai,  polgári  's  vallási  állapotját  igaz
gassa,  támogassa  's  fentar tsa ,  és  sokáig  csalhatatlannak  tartatott.  Mert 
a'  Doriaiak  ,  a'  hely  első  lakóji ,  a'  kik  nem  sokára  Görögország  min
den  részeiben  letelepedtek,  uj  lakhelyeikben  is  határtalan  tiszteleteket 
ezen  oraculum  iránt  elterjesztették  ugy  ,  hogy  rövid  idő  múlva  minden 
Görögöknek  közös  oraculuma  lett.  Elejénte  az  oraculum  adásra  minden 
esztendőben  egy  hónap,  utóbb  minden  hónapban  egy  nap  volt  meghatá
rozva.  De  senki ,  ki  az  istentől  tanácsot  k é r t ,  ajándék  nélkül  meg  nem 
jelenhetett .  Azért  a'  templom  temérdek  kinccsel  birt ,  's  a1  város  számta
lan  szobrokkal  's  egyéb  mivekkel,  mellyek  hálaadásból  szenteltettek  neki, 
fel  volt  ékesítve.  A'  régiek  Uefphií  a'  föld  középpontjának  tartották  's 
azt  beszélették  ,  hogy  Jupiter  a'  föld  közepe  kimérésére  két  sast  küldött 
ki ,  az  egyiket  keletről,  a 'más ika t  nyugottról,  mellyek  itt  találkoztak  öszve. 
Delphiben  volt  Neoptolemusnak  (vagy  Pyrrhusnak) ' ,  Achilles  fijának,  ki 
Orestestól  itt  öletett  m e g ,  sírja  i s ,  's  a'  sirtól  nem  messze  a 'hires 
Polygnotus  által  a'  trójai  haboru  históriájával  kifestetett  Eesche  (közön
séges  szála)  (E.  POI.YGNOTUS).  A'  síkon  Delphi  és  Cirrha  között  innepel
tettek  elejénte  minden  ki lencz ,  későbben  minden  öt  esztendőben  Targe
lion  hónapjában  a'  pythiai  játékok.  Ezen  nemzeti  játékok  által  's  az  Am
phictyonok  védelme  alatt  Delphi  tartós  fényt  nyert.  Most  Castrinak 
hivatik  's  falut. K. L. 
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Chaussée  (Pierre  Claude Rivel

le  de  la)  .  .  .  .  142 
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Chr i s t i an , 1. Keresztely . . — 
Christiania . . . . — 
Chi'oin . • . • • — 
Chromaticus . . . . 223 
Chionica, 1. Krónika. . . — 
Chronicus . . . — 
Chronologia. . . . . 225 
Chronometrn'm 1. Idüméi'ő. . — 
Chi'onosíichon . . . . — 
Chryse i s , I. Achilles. • . ~ 
Chrysippus . . . . 226 
Chrysolitluis. . . . . — 
Chr\ soloras (Kmanuel} • . — 

lap. 
Chrysopras , I. Chaloedon. . 226 
Chrysostomus . . '.' ' — 
Churchill (Charles) . . . 228 
Chylificatio . . . . 229 
Chylus — 
Chymiticatio • • • — 
Chymus . . . . . — 
Cibber 230 
Ciborium . . . . — 
Cicero (Marc. Tulliiis) . — 
Cicerone . . . . . 234 
Cicisbeo . . . . . — 
Cicognara (Leopold, gróf) . — 
Cid, I. Diaz — 
Cigarro 

. 235 
Cignani (Carlo) . . . — 
Cilicía . . . . . 230 
Cilicium . . . . . — 
Cilley . . . . . — 
Cimabue (Giovani) . . . 237 
Cimarosa (Domenico) . . 238 
Ciniberek v. Cimmerek . . — 
Cimon . . . . . 239 
Cincinnatus (Lnc. Quinetius) . 240 
Cinna (Lnc. Cornelius) . . 241 
Cino da Pistoja . . , — 
Cinqiie Ports . . . . — 
Cipriani (Giambattista) . . 242 
Circassia . . . . — 
Circe . . . . . 2 4 3 
Circuláló papirosok, 1.Forgó pa

pirosok. , . . — 
Circulatio , 1, Pénzforgás. . — 
Circnlatiobank, 1.Pénzforgási bank— 
Circulns, 1. Kör. . . . — 
Circus . . . . . . — 
Circusi játékok . . • 244 
Cis (a' muzsikában) . . 245 
Cisalpina respiiblica . . — 
Cisplatana, 1. Paraguay . . — 
Cisrhenana respublica . . 246 
Cisterciták . . . . — 
Citadel la , 1. Fellegvár . . — 
CiudadRodrigo . . • 247 
Civillista . . . • • — 
Clairon (Claire, Josephe 'sat.) 249 
C i n — 
Clare (John) . . .  2 5 1 
Clarence, 1. IV. Vilmos . . — 
Clarendon (Hyde Edward) . — 
Clarinett 252 
Clarké (Sam.) . . .  2 5 3 
Clarké (Eduárd Dániel) . . — 
Classicus . . . . . 254 
Classis 257 
ClaudLorrain, 1. Gelée (Claude) — 
öaud ianus (Claudius) . . — 
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lap. 
Claudius  (Tiberins)  . • 257 
Claudius (Mátyás) . . . 258 
Claujulák, 1. Zárlatok. . . — 
Clavicembalo . . . — 
Clavicylintler, 1. Chladni . — 
Clavigo vagy Clavijo y Flaxar — 

do . . . . . — 
Clavis , 1. Kulcs. . , — 
Clemence Isaure . . — 
Clemens (Titus Flavius) . . 259 
Clemens, (pápák) 1. Kelemen 

(pápák) . . .. . — 
Cleinenti (Muzio) . . . 260 
Clcmentinák . . . . 2 6 1 
Cleopatra . . . . — 
Cle.rfay t (de Croix Ferencz 'sat.) 262 
Clerk (John) — 
Clerus, Clericus . . — 
Cliensek . . . 263 
Clifford (George) . . . — 
Clima . . . . — 
Cliniacterius . . . . 265 
Climax és Anfciclimax . . —• 
Clinica . . . . . — 
Clinton (sir Henry) . . . 2 6 7 
Clio  — 
Clodwig, Chlodowig . . — 
Clos (P . A. F. Choderlos de la) 268 
Clothoj, I. Párkák . . . — 
Clotilde (de Vallon Chalys) . 269 
Clöture . . . . 2 7 0 
Cloud (St.) . . . . — 
Clubb (ang.) . > . . . 2 7 1 
Clytaemnestra . . . . — 
Cnidus , 1. Gnidus . . . — 
Coak , 1. Kőszén . . . — 
Coalitio . . . — 
Cobbet (AVilIiam) . . 2 7 2 
Cobenzl (Lajos) . . . 273 
Cocagna . . . . . — 
Cocarde . ..' . . — 
Cochenilla . . . . — 
Cochin (Charles Nicolus) 274 
Cochinchina (KodsinDsina) . 275 
Cochlea Archimedis . . . 276 
Cochrane (Sándor Tamás , lord) — 
Cocles , 1. Horat ius . . — 
Cocon . . . . . — 
Cocytus 4 . . 277 
Codes . . . . . — 
Codex 282 
Codicillns . . . . — 
Codrus . . , . . — 
Coefficiens . . . —
Coehoru (Menno, báró) . ~
Coelibatus, I. Nőtelenség . — 
Coelestinusok . . . . 283 

lap. 
Coenobita, 1. Auáehoreta éa 

Klastromok . . . . 283 
Cohaesio . . . . . — 
Coimbra .  2 8 4 
Colbert (Jean Baptiste) . • — 
Colchester , I. Abbot . • — 
Colchis . . . . . 286 
Coleridge « . . • — 
Coligny (Gaspard de) . • 287 
Coliseum . . . . . 288 
Colié (Charles) . —' 
Collectiv, Collectivum . . — 
Collegiale systema . . , — 
Collegiált Egyház , 1. Egyház . — 
Collegiumok . . . — 
Collin (Henrik 'sat ) 290 
Collin d 'Har ler i l lc (Jean Fran

cois) . . . . • — 
Collisio, 1. Ö svelUközés • — 
Colloredo . . . . 2 9 1 
Collot d' Herbois (János Maria) — 
Colman (George) . . . — 
Colombia 292 
Colombo (Christoforo) . . 293 
Colon , 1. lnterpunctio . . — 
Colonia, 1. Köln . . . — 
Coloniai 'áruk, 1. Világkereskedés — 
Coloniák, 1. Gyarmatok . — 
Colonna . . . . . 2 9 7 
Colonne . . . . — 
Coloratura . . . . 298 
Coloritj 1. Színezet . . — 
Collossus, 1. Óriás . . . _ 
Colossusok, 1. Óriások . . — 
Colquhoun . . —
Columbanus . . • . — 
Columbia . . 299 
Coliimbus, 1. Colombo . . — 
Coliimella(Lucin» Június M 0 d.) 300 
Colurok, 1. Csonka körök . — 
Comenius (János Amos) . . _— 
Cometa, I. Üstökös csillag . — 
Comicus . . . . . 301 
Comines (Philippe] de) . . — 
Comitia 302 
Comma . . . . . — 
ComniandeinPnt . . . — 
Commerson (Phi l iber t) . . 303 
Committée . . . . — 
Commodore • • — 
Commodtis (Ant. Ael. "Aurél) . — 
Commoner, 1. Collegiumok . — 
Communio, I. Ur vacsorája . — 
CoiniiPiiusok • . 304 
Uomo . . . 3f>5 
Comoedia, I. Színjáték . — 
Compagni (Dino) . . — 

« 
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lap. 
Compania  305 
Cmpara tmi s ,  I.  Melléknév  .  — 
Comparse  .  .  .  .  — 
Compassus  .  .  .  .  — 
Competentia  .  .  .  .  30C 
Compilata  és  Approbata  .  .  307 
Compositio  .  .  .  — 
Componium  . . . .  308 
Compromissum  .  .  .  309 
Comus  . . . .  .  — 
Concav,  1.  Homorú.  .  .  — 
Concert •*+ 
Concertmester.  .  .  .  — 
Concetti  .  . . .  .  .  — 
Concilium  . . . . .  310 
Conlave  311 
Conclavista  .  .  .  .  — 
Conoprdantia  . . . .  312 
Concordatum  ,  .  .  .  —
Concordia  . . . .  313 
Concordia  formulája • • — 
Concretum . . . , — 
Concubinatus . . . . 314 
Concursns . . — 
Concussionis Crimen . . — 
Condamine(Charles Mariadé la) 312 
Condé (Luis de Bourbon) . — 
Condé (Luis Joseph de Bourbon) 316 
Condé (Lajos Henrik Jóaef) — 
Condillac (Ktiene) . . . 3 1 7 
Condorcet (Marrie Jean 'sat) — 
Condottieri . . , . 3 1 9 
Confirmatio . , _ 
Conformisták, I, Egyformaság 

actája . . . . . — 
Confucius, 1, Confutse . . — 
Congestio . . . . 320 
Congregatiók . . . . 321 
Congregationalisták, I. Inde

pendensek . ; — 
Congressus . . . . —• 
Congreve (Will iam) . . — 
Congreve (Wi l l i am, sir) . 322 
Conjugatio, I. Ige . . . —
Conjunetio, 1. Foglaló . . — 
Conjunctio (astr.) 1. Aspectus . — 
Connetable . . . . — 
Conrád (Fridrich Wilhelin) . — 
Conradin . . . . . — 
Conring (Hermann) . . . 323 
Consalvi (Eroolel . . . — 
Consoriptio, 1. Öszveii ás . — 
Cojiseoratio , . » • . 324 
Consequentia . , , . — 
Conservatoriumok . i, , 325 
Consilium abejindi . . . 326 
Consistorium . . . — 

lap. 
Consolato del maré , 1. Keres

kedési jus és tengeri jus . 426 
Consonantia . . . . . 327 
Constable . . . . •— 
Constánt de Rebeque (Bajamin) 32S 
Constantia . . . . 330 
Cnnstan tin(C. FlaviusValerius 'sat)— 
Constellatio , 1. Csillagzat . — 
Cmistitutio . . . . 332 
Constitutiók . . . . 333 
Constitutiók (apostoli) . . 351 
Constitutionisták 1. Unigenitiis . — 
Consul . . . . . ~ •— 
Consnlta . . . . . 352 
Oonsultatio . . . 353 
Contugium , 1. Ragadó nyavalyák — 
Contarini . . . . . — 
Contat, I. Francüia szinmivész

ség és Párisi játéksain . — 
Conté (Jakab Miklós) . . 354 
Conleinplatio i . . . 355 
Contessa (KereszteJy Jakab) — 
Conti(Antonio Schinelle abbate) 356 
Cont i , 1. Bourbon . . . — 
Continentale systema 1. Száraz

földi rendszer . . . — 
Contorniati . . . —i 

Contour, 1. Környiilrajz . . — 
Contrabassus, I. Bassns és Hegedű — 
Cotrahangok, I. Tabnlatura . — 
Contrapont . . . . 357 
Cóntraprotest, 1. Protest . — 
Contraremonstransok, 1. Re

monstransok és Gomaristák . — 
Contrast , 1. Visszásság . . — 
Contraviolin, I. Hegedű . . — 
Contrealt . . . . — 
Contrebande . . . . — 
Contregarde . . . . 358 
Contrescarpe . . . . — 
Contributio . . . . — 
Controle . . . . . — 
Contumacia . . — 
Conus , 1. Kup . . . — 
Convenientia . . . . 358 
Convent . . . . .' — 
Conventiós pénz, 1. Pénzláb . — 
Convergentia . . . . 360 
Conversatio, 1. Társalkodás . — 
Convex I. Homorú . . . — 
Convulsionnairek, 1. Jansenisták — 
Cook (James) . . . . 3 6 0 
Cooper (James Fenimore) . 361 
Coquette 362 
Copia , 1. Másolat . . . — 
Corday d' Armans (Marié ' sa t . ) — 
Cordeliers . . . . 363 
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lup. 
Cordiileras  de los  Andes  .  .  363 
Cordon  364 
Cordova  .  365 
Corilla,  ].  ImproTÍsatorok  .  — 
Corinthus.  ..  .  .  .  — 
Coriiithusi  érez  .  ,  .  366 
Coriolanus  (Cajus  Március)  .  — 
Cork  367 
Cornaro  (Lodovico) .  .  .  — 
Corneille  (Péter)  .  .  . 3 6 8 
Corneille  (Tamás)  .  .  .  369 
Curnelia  . . .  .  .  .  370 
Corneliiis  Nepos  .  .  — 
Cornides  (Dániel)  .  .  .  — 
Cjnnvall is  (Károly) .  .  .  371 
Coroaer  . . .  .  .  .  372 
Corpus  .  .  .  .  .  — 
Corpus  Catholicorum  .  .  — 
Corpus  delicti  .  .  .  373 
Corpus  juris  . . . .  374 
Correa  de  Serra  (Jósef  Ferencz)375 
Cor rec t ,  1.  Tisztáitság    .  — 
Correggio  (Antenio  Aliegri)  .  376 
Corregidor  . . . .  377 
Corsarok  *  .  .  .  — 
Corsica  — 
Corso  378 
Cortes  .  .  .  .  . 3 7 9 
Corte/.  (Pernando)  .  .  .  — 
Cortona  (Pietro  Berettini)  .  380 
Coruíia  .  .  .  .  .  —• 
Corvin (János) . . . 3 8 1 
Corvisart des Marets . . — 
Corybantes . •• •. . 382 
Cos vagy Coos . . . . '•— 
Cosel (grófné) . . . . — 
Cosmeticus szerek , 1. Szepitő 

szerek . . . . . — 
Cosmicus . . . . . 383 
Cosmo , 1. Mediciek . . . — 
Cosm<ipolitisnms . . . — 
Cossé (Károly) . . . 384 
Coster (Laurens) . . . — 
Costiime . . . . . 385 
Cőté d r o i t , Cóté Gauclie . 386 
Cottin (Sophie Uistaud) . . 3 8 7 
Cothumus . . . . — 
Cottus, 1. Centimanok . . — 
Coucy (Renaud) . . . — 
CouIisSák, I. Színfalak . . — 
Coulomb (Charles Augustin de) 388 
Coup • . • . • • . • 389 
Couplet . . . • . — 
Conpon — 
Courbiére (Wilhelm Réné) . — 
Conr d 'Amours , 1. Szerelem 

Törvényszékei . . • — 

lap. 
Poui í de Gebelin (Antal) . 390 
Conston (Miklós) . . . 391 
Cowley (Ábrahám) . ; ' •*• ' . — 
Cowper (William) . * . 392 
Coxe (William) . . . — 
Coxis vagy Cosein (Mihály) . — 
Coypel (Noel) . — 
Coysevox (Antal) . . . 393 
Crabbe fGeorge) . •. . — 
Crabeth (Dierk és Woute r ) . 394 
Cramer (Károly Gottlob)  . —' 
Cramer (Johann Baptist) . 395 
Craniologia, 1. Kaponyatudomány — 
Crasstis . . . . . — 
Craven (Erzsébet) . . . 396 
Crayer (Gáspár) . . . — 
Crébillon (Prosper Jolyot de) . — 
Crébillon (Claude Prosper *sat.) 398 
Credere, del Credere . . — 
Credentionales . . . . 399 
Creekek . . . . . — I 
Cremona . . i . . — 
Cremor tar tari . . . — 
CreoLok . . . . . 4 0 0 
Crescendo ,. . . — 
Crescentiis (Petrus) • . . — 
Crescenzi (d. Jüan Baptista) . — 
Crescentini (Girolamo) . . 401 
Crescimbeni (Giovanni Maria) — 
Crespi (Ginseppe Maria) . . 402 
C r e t a , 1. Kandia . . . — 
Cre t icus , 1. I thythmus •'. . — 
Creiisa . 4 —'• 
Creutz (Gusztáv Fi lep, gróf) — 
Creuzer (György Fr idr ik) . 4 0 3 
Crevenna (Pé te r Antal) . . 404 
Crichton (James) . . . — 
Criilon (Louis de Balhé) . . 405 
CrillonMahon (Louis herczeg) 400 
Criminalis törvénv . . . —• 
Ciisis . . " . . . 4 1 1 
Criterium . . . . 412 
Critipa . . . . . — 
Criticája a' t iszta észnek, l. Kant. — 
Critica, philosophia 1. Kant és 

Philos. — 
Croesus . . . • . 4 1 4 
Croker (John Wilson) . . — 
Cromford 415 
Cromwell (Olivér) . . . — 
Cronion , 1. Jupi ter . . . — 
Cronos, 1. Saturnus . . — 
Crotch (William) . . . 4 2 4 
Croup . . . . . — 
Crozat (Jósef Antal) . . 425 
Crusada 426 
Crusca, I. Acaclemia . . — 
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lap. 
Crypto ; . . . . 4 2 8 
Csaba — 
Csacsina . . . . . — 
Csáki ' — 
Csáktornya . . . . 4 2 8 
Csalán — 
Csalás — 
Csalókőz . . . . . — 
Csanád . . * . — 
Csanád várm. . 429 
Csanád (Magyar)  . . — 
Csanádi (Demeter) . . — 
Csapat, í. Detachement . . — 
Csaployics (János , Jes/.euorai) — 
Császár (Imperátor) . . 430 
Császárkoronázás . . . 431 
Császárválasztás, 1. Német biro

dalom és választó fejedelmek . — 
Csata , 1. Ütközet . . . — 
Csatári (János, Saikadi) . — 
Csatornák '. . . . — 
Cseh atyafiak . . . . 433 
Cseh é» bajor erdő . . . 434 
Cseh nyelv és literatura . — 
Csehország . . . . 441 
Csehszombati . . . . 443 
Cselédek 445 
Cselekedet , . . . — 
Csemege . , . . . — 
Csendes tenger, 1. Délszaki tenger — 
Csépegékenyseg, 1. Folyósság . — 
Csepegő k ő , 1. Stalactites . — 
Csepel . . . . . 446 
Csépelni •— 
Csepp — 
Csere . . • . . — 
Cserei .  ;•••". . 447 
Cserekereskedés . . . 448 
Cserélt kották . — 
Cserhát — 
Csernovics (Arisén) . . . — 
Csetnek 449 
Csigák, 1. Héjas állatok. •. — 
Csikszék — 
Csillag, I. Veszteglő csillagok 'sat. — 
Csillagabroszok . . • — 
Csillagesmeret, 1. Astrognosia. — 
Csillagidő . . . . 450 
Csillagmagyarázat, I. Astrologia. •— 
Csillagszaladás . ; . — 
Csillagtudomány I. Astronomia. — 
Csillagzat . . . . 451 
Csillagzatok . . . . — 
Csillám . . . . • — 
Csin 452 
Csinált ntak • • • — 
Csipkék . . . • . 4 6 3 

top. 
Csira 453 
Csobánca . . . — 
Csók — 
Csokoládé . . . . 4 5 4 
Csokonai Vitéa . . . 455 
Csorna, 1. Körösi . . . — 
Csomó 457 
Csomók, 1. Tuberculumok. . — 
Csongrád vármegye . . 458 
Csongrád mváros . . — 
Csonka körök . . . . — 
Csontok — 
Csoport, 1. Grupp. . . . — 
Csörgő sapka, 1. Udvari bolondok. — 
l sorszárka, I. Csürszárka w— 
Csudáji a' világnak . . . 459 
Csudás —> 
Csukat (Péter) . . . 4 0 0 
Cslliszárka . . . . 4 6 1 
Csuz — 
Csúzi Cseb (János) . . . 462 
Cuba . . . . . — 
Cubus, 1. Koc/.ka. . . . — 
Cue'va (Jüan de la) . . . 403 
Cujas (Jacques) . . — 
Cullen (William) . . . 4 6 4 
Cullodcn . . . . — 
Culminatio, 1. Delelés . . — 
Cultura 465 
Cuma . . * . . . — 
Cumae • •  . . — 
Cumberland (herczeg) . . 406 
Cumberland (Richárd) . . — 
Cupido — 
Curac,o 407 
Curatela, 1. Gyámság . . — 
Curetes, 1. Corybanles . . — 
Curia — 
Curialis decisiók . . . — 
Curiatinsok, 1. Horatiusok — 
Curius Dentatus (Marc. Annius) 46S 
Cnrran (John Philpot) 
Cursir, I. Betűk . . — 
Cursus, I. Folyamat . . —* 
Curtius (Marcus) . . — 
Curtius Hufus (Quinlns) . — 
Cusco . • • • . — 
Cuspinianns (János) . . . 469 
Custine (Adam, Philip, gróf) . — 
Cuvier (György Leopold 'sat.) 470 
Cybele 472 
Cycladák . . . . . — 
Cycloisek . ' . . • — 
Cyclopsok . . . . 473 
Cyclus, 1. Kerekszám . . — 
Cydusi költők, 1. Görög literal. — 
Cylinder, I. Henger . . — 
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lap. 
("ynieuiok . . . . — 
Cynosura . . . . 474 
Cynthius . . . . — 
Cypriao (Szent) . . . — 
Cypris . . . . . —. 
Cyprus — 
Cyr (saint) . . . . 475 
Cyrenaicusok . . . . —
Cyrene . . . — 
Cyrillus . . . . . 4 7 6 
Cyrui . . . . . — 
Cythera 477 
C/.áfolás, I. Megczáfolág . — 
Czakova . . . . . — 
Czartoryski (Ádám rdósb). . — 
Czartoryski (Ádám rfj.) . . 478 
Czédulabank . . .  •—' 
Czéh  — 
Czél,  1.  Teleologia  .  .  — 
Czenitochau  . . . .  4S3 

lap. 
Czetny,  1.  Servia  •  •  — 
Gzethal  —' 
Czetreló  .  .  ,  •  •  48G 
Czibak  (Imre)  .  .  •  ••  •  — 
Czigányok  .  .  .  — 
Cziro  490 
C/.imbalom  .  ,  .  •  — 
Czimer  . . . . .  491 
Czimertudomány,  1.  Heraldica  .  — 
Cziu  . . .  1  . .  494 
Czinnober  .  .  .  .  — 
Cziprusfa  .  .  .  •  — 
Cziráky  (familia)  .  .  .  — 
Cziráky  (Antal,  gróf)  .  .  495 
Czirbesz  (Andrág  Jónáa)  .  •  49Q 
Cziibolyamirigy  .  .  .  — 
Czirkalom  . . . .  — ; 
Czitera  .  .  .  .  . 4 9 7 
Czitrom  .  .  .  .  •  — 
Czrittinger  (Dárid)  .  .  .  — 

D. 

» .  .  .  .  .  . 4 9 7 
Da  Capo  498 
Dacia  — 
Dacier  — 
Dactyliographica  ,  1.  Lytho

glyptica  . . . .  499 
Dactyliotheca  . . .  .  — 
Dactylologia  . . . .  500 
Dactylus,  1.  Rhythmus  .  .  — 
Daedalus  .  .  .  .  — 
Daemon  .  ,  .  . 5 0 1 
Daendels  (Herrmann  Vilmos)  .  503 
Dagály  504 
Dagohert  . . . .  .  — 
D'Aguesseau  (Henry  Francois)  — 
Dahomé  (Dahomey)  .  .  .  505 
Daire,  1.  Japán  .  .  .  — 
Dal  ,  1.  Ének  .  .  .  — 
Dalai  Láma,  1.  Láma  .  — 
Dalayrac  (Nicolas)  .  .  .  — 
Dalberg  v.  Dalburg  .  .  . 5 0 0 
Dalberg  (Kái'oly  Tbeodor  An

tal  Marton)  . . . .  — 
Dalberg  (Imre  Jósef,  herczeg)  507 
Dalekarlia,  1.  Svédország  .  508 
Dalin  (Olaiis)  .  .  .  .  — 
Daljáték  ,  1.  Énekes  játék  .  — 
Dalmatica  .  .  .  .  — 
Dalmatország  . . .  .  — • 
Dal  segno  . . . .  509 
Damascenus  (Joanes)  .  .  510 
Damascirozni  .  .  .  — 

Damasctis  .  .  — 
Üamast  . . . . .  — 
Damiat  . . . .  .611 
Damiens  (Róbert  Francois)  .  — 
Dámon  és  Pythias  .  •  •  — 
Dampier  (Wilmos)  .  .  •  — 
Danaé  .  .  .  .  . 5 1 2 
Danaidák  . . . . •  — 
Dancourt  (Florent  Carton)  .  — 
Dánia,  1.  Dánország  .  .  — 
Dániel  .  .  •  »  •  — 
Dániel  (Gábor)  .  .  . 5 1 3 
Dániel,  (Sámuel)  .  .  •  —' 
Danismend  .  .  .  — 
Dán  nyelv,  literatura  és mivesz

ség  . . . . .  — 
Dánország  . . . .  516, 
Dannecker  (János  Henrik)  .  521 
Dante  .  . . . .  — 
Danton  (György  Jakab)  .  .  524 
Danzig  525 
Daphne  526 
Dapbnis  . . . . .  — 
Dardanus  .  .  .  •  —• 
Dardanellák  . . . .  527 
Dárius  528 
Darmstadt  .  .  .  ,.  530 
Daróczi  (Ferencz)  .  .  .  — 
Daru  (Piere  AntonineNoel

Bruno,  gróf.)  .  •  — 
Darwin  (Erasmus)  .  .  •  — 
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lap. 
Oaskoff  (Katalin s>M.  gróf 

Woronzoffné)  .  .  . 5 3 1 
Datar ia  — 
Dátum  — 
Daubenton  (Jean  Louis  Marié  .  — 
Daun  .  .  .  . 5 3 2 
Daunnti  .  .  .  . . .  — 
Dauphin  .  .  .  .  533 
Davenant  .  .  .  — 
Dávid  (Giacomo)  .  .  .  — 
Dávid  (Jaqucs  Louis)  .  .  — 
Dávid  király  .  .  .  . 5 3 4 
Davidis  (Ferencz)  .  .  — 
Davila  535 
Davis  (John)  . . . .  536 
Davoust  — 
Davy  .  .  .  .  . 5 3 7 
Debreczen  . . . .  538 
Debure  .  .  .  . 5 3 9 
Decagonum  .  .  .  — 
Decamerone  1.  Boccaccio  ,  — 
Decandolle  .  .  — 
Decanus  •  .  .  .  — 
Decazes  . . . .  540 
Deccard  (Ján.)  .  .  . 5 4 3 
Decemvir i ,  1.  Appius  Claudi

dius  Crassinus  .  .  .  —• 
Decimális  mér t ék ,  1.  Tized

mérték  . . . . .  — 
Decimalis  rendszer ,  1.  Szám

rendszer  .  .  .  .  — 
Decimalis  számolás,  1.  Tized

számolás  ,  .  — 
Decimé  . . .  .  — 
Decisio  •  •  .  — 
Decisio  curialis,  I.  Curialis  dec.  544 
Decius  (Publius)  .  ,  .  — 

lap, 
Declamatio  .  .  .  — 
Declinatio  . . . .  545 
Decoratio  ,  1.  Ékités  .  .  —p 
Decrescendo  .  ,  .  .  — 
Decretalék  . . . .  546 
Decretalis  napok  .  .  ,  — 
Decretnm  . . . .  — 
Deductio  .  .  •  .  — 
Defensio  .  .  .  547 
Definitio  .  .  .  .  — 
Def;erdar  .  •  .  .  — 
Degerando  ,  1.  Gerando  de  .  —•' 
Degradatid  .  . . .  — 
Dei'anira  . . . .  549 
Deídarnea  •  .  — 
Dei  giatia  .  •  .  — 
Deismus  .  . . .  — 
Dejotarus  . . . .  550 
Deken  (Agata)  •  .  .  — 
Dél  .  — 
Delambre  .  •  — 
Delavigne  •  •  .  551 
Delawaití  .  552 
Delegatio  .  •  .  •  — 
Delelés  .  •  .  •  — 
Delft  .  •  .  .  553 
Delhi  .  — 
Déli  báb  .  •  .  •  — 
Delille  (Jaques)  •  .  •  — 
Delisle  (Vilmos)  •  .  . 5 5 5 
Délkör  .  .  — 
Della  Maria  .  ,  '  .  .  556 
Dél l inea ,  |.  Délkör  •  .  — 
Delolme  (Lajos  Ján.)  .  .  — 
Delorme  (Marion)  .  .  •  — 
Delos  .  .  .   5 5 7 
Delphi  . . . .  — 










