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ÍJKT.PHJS (Delphinus). A' czetfélék rendjéből esten nemi ne'ven négy 
faj neveztetik : 1) barna d. \Ü. l'hocaena), 2) mesés d. (D. delphis), 
3) buczkos d. (D . orca), 4) kétfogu d. (JÜ. diodoií). Közülök a' barna 
delphin nevezetes. Ennek teste hosszudad alig hengeres , háta uszormós 
(pinnalum'), orniánya karcsú, hegyes. Hossza 8—10 láb. Bőre sikamló, 
felül fekete , alól fejér, ormányán széles szalag (pántlika) nyúlik el. 
Az időváltozást a' TÍZ színére jöt tével jövendöli. Lakik leginkább a' 
földközi tengerben; igen sok van a' magyar tengermelléken, néha a' 
német föld tengerpartjánál is találtatik. A' magyar tengermelléknél lakó 
Olasz sok régi költeményeknek ad még ma is hitelt felőle, p. o. hogy 
a1 muzsikát kedvel i , az embert s ze re t i , a ' h o l t a t a 1 par t ra kiviszi 'sat. 
Az astronomiában tiz csillagot neveztek el róla. A' mythus t I. A M P H I 
TRITK. A' régieknél sok mesében 's egyszersmind mesés formában jő 
elő Dr. Yólya. 

D É r. P (l N T , 1. D É L S Z A K . 
D ó , S A R K I T A R T O M Á N Y O K , a ' TÜág ősidejében elenyészett ' a 

elsüllyedt nemi földmassának romjai vagy földünk formáltatasa legifjabb 
időszakának szüleményei. A' délsarki tengert megvizsgáltak : 1) Cook, 
a1 ki a' déli földsarkhoz avfiO°ig bement. (L. SANDWICH szig.) 2) Bel
linghausen orosz kap i t ány , a' ki 1819 egy helyen 70° benyomult. 3) 
Jani. Weddel angol kapitány a' 74° 15'ig. 4) FRKYCINKT |<ap. (I. e.) 5) 
1828 Foster kapit , , a' ki Angliából egy Chanticleet nevU hajón indult el 
a 'dél i fóldsarkhuz, hogy itt a1 függeieg (penduhim) vizsgálását a' föld 
formájának megalapítására folytassa. Ezeken kivül a' 19 száz. éjszak
amerikai halászok i s , kik t h i n a 's a1 Sandwich szigetek felé is keres
kednek, meglátogatlak Nantucketből a1 délsarki tengert. Ezen fekiisz
nek : 1) l j  vagy délszaki Georgia ( I. UJGKORGIA ), mellyet La Hoche 
fedezett fel 1075. 2) SANDWICH tar t . (1. e.) , melly Cooktól fedeztetett 
fel 1775 's csak ezelőtt kevéssel vizsgáltatott meg szorosam Bellinghau
sen orosz kapitány á l t a l , tf ki 1819 nj föld keresése végett te t t útjában 
ugy ta lá l ta , hogy Sandwich tart . apió szétvágott szigetekből áll. A' 
partokon vannak czethalak . penguinek 's más tengeri madarak. Belling
hausen kö/.el hozzá egy viilUántermészetü szigetet fedezett fel, mellyet 
az orosz tengerminister tiszteletére Marqtiis de Traversenek nevezett. 
Hóködök 's úszó jégmassák , mellyek 300 1. emelkednek a' tenger szi
nén felül, és dühös szélvészek teszik az evezést nehézzé. Egyedül a' 
DÉLSZAKI KÉNY (I e.) tekint nyájasan az élő természetnek ezen nagy 
sírjára. 3) ÚJDÉLSZAKI  SHKTI.Avn (1. e.) 1819 lett esmeretessé. 4) I. 
Sándor és 1. P é t e r , két legdélibb tartomány az eddig felfedezettek 
közt Bellinghausen kap. , a1 ki minden elébbi tengeri utazóknál bejebb 
nyomult a' déli földsark felé , ezen jégmassáktól körülvett tar tományo
kat Jnn. I I . 1821 fedezte fel a' szél. 69," = alatt. Ezek egy szigetből, 
mellyet Bellinghausen I. Péternek, 's egy par tból , mellyet I. Sándornak 
nevezett, állanak. 5) A' délszaki Orkadok. Ezen szigetek a' délszaki 
földsarknál lévő legújabb felfedexések közé tartoznak , mellyeket James 
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Weddel angol kap. 1822—24 a' Janiis briggel 's Beaufoy cutterre! tett . 
Először Dec. 27. 1822 látta '» tekintette meg közelebbről az általa ugy 
nevezett délszaki Ürkadokat ( a ' d . sz. 6 0 c 4 5 ' 's a ' n y . h. 332° 20' közt) , 
egy legterméketlenebb 's legborzasztóbb földet , mellyet csak gondolni 
lehet. Egyes hegytetők — talán elsüllyedt földnek csúcsai — emelked
nek fel rajtok a' felhőkig, mellyek eredeti hegyek 's Ugy látszik, hogy 
valaha vulkánok voltak. Weddel kap. innen Sandwich szigetének fokát 
körülevezvén, 's a1 68° alatt 10 geogr. mf. kerületű jégniassát hagyván 
maga után, Febr . 20 1823 a' hossz. 34= 16' 45" alatt elérte a' szél. 74° 
15' és igy bejebb ment Bellinghausennél. I t t 4, a1 sik tengeren, mel
lyet IV. György tengerének nevezet t , úszkáló jégszigetet talált. A' 
mágnestő a' szél. ezen °ná l igen megváltoztatta állását. Mart. 16 dél
szaki Georgián vasmacskát vetett, a1 hol egy hegynek ingadozó mozgá
sai szemlélte. Azután a' délszakshetlandi archipelagust 's a1 tüzszige
laket látogatván m e g , Jul. 7. 1824 Angliába evezett. L. nevezetes uta
zását „Voy. towards the Sout/i J'ole etc.ii (Lond. 1825. németül Wei
mar 1827).*) L—Ú. 

D á i . s z i K , délpont, a ' lá thatár és a' délkör kerületeinek délfelé való 
köz pontja. Délsark lesz ez, ha nem a' földszínen lévő ugy tetsző látha
t á r t hanem a' valóságost, a z a z , azt sC láthatárt vesszük, melly ezen 
mi felsőnkkel egyközüleg megyén a ' föld középpontjából. N. I. 

D É L S Z A K I A M E R I K A . Természeti minemüsége. Az u j világ déli 
fele vagy felfedezőjéről, Americo Vespucciról, Amerikának neveztetet t 
része dél felé háromszeget fonná l , az éjsz. sz. 12° 's a' déli sz. 52° 
30 ' (a1 déli földcsucsnál a' s ta tusés tüzszigeteket 's a1 szarvfokot is ide 
számlálván, az 5 5 ° ) 's a' nyűg. h. 18° 's 63° közt. A' panamai, (a ' 
ho l legkeskenyebb, 12 mf. széles földszorosnál fogva, metlyet egy tö
mött 's 612 1. magas kőszikla formál 's melly eddig az atlasi óceánnak 
a' 20 1. mélyebben fekvő déli tengerbe keresztül :öiését akadályoztatta, 
éjszaki Amerikával öszveköttetésben van és 356,000 nsz. mf. fekszik A' 
föld lassanként emelkedik fel az atlasi tenger part jától , kiváltképen az 
Oronoco partján lévő alacsony pusztaságokon (los l.lanos), mig azon 
magas hegylánczhoz hág fe l , melly a1 nyűg. parton a' csendes tenger
től mindenütt legfeljebb 18 mf. távozván e l , meredeken rohan le. Ez a' 
hegyláncz, az Andesek (ezen perui szótól Antis , réz), vagy CoRmr.r.E
RÁK (1. e.) (ezen spanyol szótól Cordel, kötél, azaz, lánczhegyek), föld
sarki irányban egész délszaki Amerikát keresztülhasi t ja , a' Magellan 
szorosába nyúló Froward fokától 's a' Pilarestől fogva a' panamai föld
szorosig, a' hol valamennyire elterül. A' 7256 1. magas quitoi völgyet 
gyakran háborgatják földrengések. Legiettenesebb volt az 1797ki. A' 
Pichinchán, melly Quito mellett 14,862 láb. magasan emeli fel csúcsát, 
Humboldt nem egészen 30 ininuta alatt 18 földrengést számlált. Kerek
ded torkának megmérhetetlen mélységében több hegyek láthatók, mel
lyek egymás mellett állanak. Csaknem az egész andesi tartományt 
földalatti tüz rongál ta ; csalhatatlan jelei a' mindenütt elterjedt füstöl
gő kénmezők és kénhegyek. Az itteni valkánök mindazáltal nem lávát 
és tajtékkövet vetnek k i , mint déli Európa hasonló h e g y e i , hanem vizi 
materiával elegyes kénkövet vagy szénmateriás agyagot , gyakran temér
dek sokaságú halakkal. Délen a' Plata vize felé nagy térségeket fog
lalnak el a1 sós és salétromos mezők, mellyeket minden eső után egé
szen fejér színbe öltöztet a' sa lé t rom, 's a' források és folyók sósak. 
Mind ez a' mind eddig csak i t t találtató PLATINA (1. e.) ércczel együtt 
a r r a m u t a t , hogy a' régi és uj világ földjének felső területei és szinei 
különbféle alkotó részekből vannak elegyítve; 's talán azért különböz

•) Mind a' két hajót nagybri tanniai kereskedők á l l í to t t ák ki Ungcri borjú fogai végett. 
A' outiért Mal lh . Brisbahc kormányozta. 
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nek az említett két világnak a' földsarkak és tenger felett egyenlő ma
gasságra lévő lelkes valóságai is egymástól. Többnyire minden Euró
pából általszálitott állatok 's általplántáLt növevények is nagyobb erővel 
's bujábban tenyésznek délszaki Amerikában, mint Európában. Más 
nevezetes hegye D. Amerikának a' Chikitos (Ts ik i tos ) , melly az aricai 
tengeröböl nyiigoti behajlásának tájékától, a' S. Noqne fokánál lévő 
kel. kihajlása felé, különbféle irányban kígyózva, Brasilián megyén ke
resztül, a' Platának és Maranhonnak ( vagy Amazonfolyónak ) messzére 
kiterjedő mellékeit ket tős , u. m. keletdéli és éjszaki lejtőssége által 
elválasztván egymástól. Két roppant kiterjedésű térség fekszik á' Chi
kitos tövében , u. m. a' Plata térsége vagy a' Pampák 's az Amazoriföld
nek térsége; amazt f i i , ezt erdők fedik. Attól éjjzakra mint különvált 
sziget a' guyanai bérezek emelkednek f e l , mellyeknek kel. része Ta
mucaraquenek, a ' n y ű g . pedig Meinek neveztetik. Ebből ered, még ed
dig esmeretlen forrásokból, az Oronoco, melly a' Cassiquiare és Rio 
Negro által a' Maranhonnal öszveköttetésben van. Még kijebb éjszakra, 
a' caraibi tenger partján a' caraccasi hegyek látszanak a' 8420 1. Sillá
val a' panamai földszorostól keletre. Ez a' hegyláncz 50,000 geogr. 
nsz. mf. nagy földet kerit be u. m. a' füvei gazdag Savannaht vagy oro
noeoi térséget, melly kel. a' tengertől , délre a' Maranhontól , nyűg. a' 
Rio Negrótól 's éjsz. Oronoeótól (nevezetes vízeséseivel, Raudales) vé
tetik körül. Az egésznek természeti elosztatásáról csak akkor szerez
hetni helyes esmeretet , ha az Oronoco, Maranhon és Plata mellékei 
megkülönböztetnek, melly három folyó rninemüségei a' világ ezen részé
nek alkottatására nézve kiváltképen megérdemlik a' geológusok figyel
mét. Az ORONOCO (1. e.) 49 torkolatja által esős időben S—12 1. via 
alatt lévő szigeteket formál, mellyeken mind e' mellett is egy egész 
indiai nemzetség lakik. A' Maranhon az IJcaylenek és Tunguraguának 
öszvefolyásából ered , forrásai a1 Chimborasso tövében vannak 's 00nál 
több folyót vészen magába , a1 többek közt a' Maderát 's a' n a g y , de 
sok vízesései miatt hajókázásra nem alkalmas Tokantint. Mintegy 600 
geogr. mf. futása után 15 geogr. mf. széles torkolatján a* tengerbe öm
lik, mellyben sok mf. távolságra megtartja vizének édességét. Par t ja 
éjsz. oldalán 14,000 geogr. mf. pusztaság emelkedik fel alig 200 lábnyi
ra a' tenger felett; délkeleti partjának földje ellenben legmocsárosabb 
tájéka az nj világnak. A1 Platát vagy ezüstfolyót Brasiliában 's D, 
Amerikának deli részében három fófolyó, a' Pa rana , Paraguay és Ura
g u a y , formaija egyesülése által. A' legéjszakibbal 's legnyugotihbal, 
u. m. a' Paraguayval egyesül a' Kin Cuyaba. A' Paraguay a' Paranába 
ömlik. Keletről a1 Paraguayba szakad a' Xejuy, minekutána a' Seine
hez hasonló 's az Andesektől jövő Aguarey, mellyet a' 23° 28 alatt lé
vő 384 1. függőleges vízesése teszen nevezetessé, vele egyesült volna. A' 
Pilcomayo és Vermejo, két nyűg. folyó, a' Paraguayhoz csaknem ha
sonlók nagyságokra nézve. Torkolatja előtt 30 mf. a' Pilcomayo egy 
hasonló nevű nagy szigetet formál A' Pilcomayo legdélibb ágának a1 

Paraguayba való szakadásánál fekszik Asuncion, Paraguaynak hajdani 
fővárosa. Parana, főfolyója, a1 la Plata három ága közepén folyik. Víz
esései közt kiváltképen nevezetes a' most omladékaihan heverő Guayra 
városánál lévő Salto grandé. Itt a' 12.000 1. széles folyó hirtelen mint
egy Ö00 1. keskeny sziklaárokba szorittatik. Ybe ra , egy partján létű 
nagy posvány tó, 4 folyónak szolgál forrásul, mellyek közül kettő a' Pa
ranába, kettő pedig a' Uraguayba ömlik. Ezen két folyónak, a' Pa
ranának t. i. és t ' raguaynak , mellyekhez hasonló alig találtatik Euró
pában, öszveköttetése nevezetes a' geológusok előtt. Az tJraguay, melly 
legdélibb a' három köz t , kisebb a' Platának más két ágánál 's a' bra
siliai hegyekből ered. Kzen folyók elöntik minden esztendőben a' föl
det 's ez által termékennyé teszik. Maga a' Plata dél felé folyik 's 
20 geographiai mértföld. szélesen a' tengerbe ömlik. Kzeukirtkl az 
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nceanba ömlenek keleten a' S a n  P r a n c e s c o , délen Patagoniában a' 
Collorado 's éjsz. Granadában Magdolna vize i s , mint nagy parti fo
lyók. A' D. Amerikában lévő magas térségeknek nincs olly nagy kiter
jedések, mint az éjszakamerikaiaknak , mert legfeljebb csak 40 órányi 
kerületek van , hanem magasabban, u. m. 8400—9000 láb. feküsznek 's 
felette mély völgyek által választatnak el egymástól. Ellenben a' leg
alacsonyabb térség, a' LIanos, 12,000 geogr. nsz. mf. foglal el, 's a' ca
raccasi parti hegyláncztól a' guyanai erdőkig 's az Oronoco torkolatjáig 
terjed el. Amott a' térség megmérhetet len, zöld, viz alatt lévő erdő; 
itt áltáljában véve nincsenek forrásai 's faji, kivévén az itt 's amott el
szórva iévő legyező pálmát. Az esztendő száraz részében szénné égett 
füve porrá vál ik, földje megrepedezik, 's a1 forgó szelek hasonló por
felleget támasztanak az ocean vi/.oszlopaihoz. Még a' krokodillok 's óriás
kígyók is megmerevedve 's mozgás nélkül feküsznek a' csontszárazsá
gn iszapban, míg az eső átlai ismét életre nem hozatnak vissza. Ekkor 
a' pusztaság is rövid idő alatt buja virágos mezővé változik. Kiváltké
pen Guyana láttatik legvilágosabban tanúul szolgálni a r r a , hogy Ame
rika csak későn 's a' világ formálódása után sokára emelkedett fel a' 
tenger árjai alól. 

Amerikának éghajlatja 's levegője hivesebb, mint egyéb ugyan azon 
szélesség alatt fekvő tartományoké. Az aequator alatt 's ettől délre 
js el lehet tűrni a' hévséget, mivel itt a 'föld keskeny és magas. Több
nyire minden magas hegyeket örökös hó fed a' forró földöv alatt. Hum
boldt az aequator alatt 14,772 1. teszi a' hólineát. A' Cordillerákon 
Granadában és Peruban csaknem egész esztendőn által esik az eső. A' 
tengerpartokon soha sincs eső és mennydörgés. Más tájékokon a' hév
séget a' nagy posványos lapályok 's gyakori esők mérséklik. A' Ma
ranhon körül fekvő tartományok nevezetesen csak 2 szá raz , ellenben 10 
esős hónapot számlálnak. Guyana annakokáért felette egészségtelen és 
életet röviditő tartomány. Patagoniának 22,350 nsz. mf. nagy félszige
tén vagy Magellan tartományában a1 levegő igen kellemetlen, az ég 
ri tkán felhőtlen, a' par tokat csaknem mindég köd homályosítja 's a' 
forgó szelek gyakran rettenetesen dühösködnek. Az 1520 nsz. mfön 
fekvő tüzszigetek éjszaki oldalán 's magas és kopasz hegyek szomszéd
ságában lévő völgyek nyáron is hóval fedetnek. A' földnek és elírnának 
különös tulajdonsága a' természetmivein is meglátszik. Kiváltképen 
megjegyzést érdemel a' földsarki plántai v i l ág , mellyre nézve 1. Bon
pland és Humboldt pompás munkájukat ezen név a l a t t : Nova genera et 
species plantarum, quas in peregrinatione ad plagam aequinoctialem. 
erbis növi coliegerunt (Paris 1816). Nyngotnak honi plántája a' többek 
közt a' krumpli [solunum tuberosuni). melly Pavon Jósefnek ( egy Spa
nyolnak) „F ló ra peruviana"ja szerént Lima körül a 'pa r tokon ' s Chileben 
radon terem 's az erdőkben is találtatik S a n t a  F é de Bogotánál. A1 

lakosok papasnak nevezik. A' china vagy quinquinafának 14 neme es
meretes ' 's észt. 12—14,000 mázsányi héj szedetik öszve a ' d . sz. 2—6° 
közt Európa számára. Honi plánták továbbá m é g : a' c a c a o , vanília és 
kukoricza , hanem pazdag a' föld orvosi és festő plántákkal "s farsipa 
nemekkel is. Mindenek felett nevezetes az a raka tsa , mellynek gyöke
réből lisztnemü és igen jó izil tápláló eledel készít tetik, 's a1 viaszpál
m a , egy kevéssé éjsz. az aequatortól , melly csak 9—12 mf. tájékon nő 
160—180 1. bámulásra méltó magasságra. Altaljában véve Amerikában 
csak a' pálmának 87 neme esmeretes , mellyek hasznokra (mivel bort , 
o la ja t , v iasz t , l i sz te t , ezukrot és sót adnak) , valamint szépségekre 's 
magasságokra nézve minden más plántanemeket felülmúlnak. Az orchi
dának , a' földsarki plántai világ főékességének, már 244 neme fedez
te te t t fel Amerikában. A' tequendamai vizesés körü l , mellyet a' Bogotá 
képez SantaFénél, ugy lá t sz ik , legtöbb esmeretlen plántákat 's ritka 
állatokat szórt el a' természet. Egész erdők vannak fákkal , bokrokkal 
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'» ]jl;ínt;íkkal olly siirüen benőre , hogy csak a' vizet kereső állatok csi
náltak rajtok keresztül itt 's amott egynéhány lyukat. Chile rendkívül 
gazdag orvosi plántákkal, temjeiméi és hasznos fákkal , a' millyenek a' 
kokospálma és czédrusfa. Brasilia erdejiben több szépszintt fanemek 
találtatnak 80nál, mellyekböl a' legszebb asztalosmivek készíttetnek. 
Legszebb a' fernambukfa. Az alföldön az Ornnocónál 's a' posványos 
parti tájékokon, hol az alkalmatlan moskiták és vampyrok találkoznak, 
izzadják ki a' fák nagy hévség idején és igen nedves időben azon híres 
gyantát, a' gnayak és bőr vagy to l lgyanta t , melly utolsót a1 lakosok 
agyag formákra húzván 's megszárasztván 's különbféle fűszerekkel meg
töltvén, Európába küldenek. A1 guyanai ültetvények mindenféle nyűg. 
indiai termékeket adnak t rágya 's eke nélkül. Franczia Guyaná
ban mind az megterem, a' mivel a' Molukkok és déltengeri szigetek di
csekesznek, 's Brasiliában a' thea. Venezuela erdejiben kevéssel ezelőtt 
plánta nemű kosenill fedeztetett fel. A1 nyűg. tartományoknak tulajdon 
állatjaik: a1 Mama, guanaco és vicuíía, mellyek juh formájúak 's a' 
sertésnemből való tapir és tajassu. A1 vad jaguár vagy amerikai t igr is , 
szorosan véve párducz, ollyan nagy 's épen olly veszedelmes a' nyá
jakra nézve , mint az amerikai leopárd. Az alligátor vagy amerikai 
krokodilt folyókban lakik 's néha 5 réfnyi hosszaságra is megnő. Ma
darai a' magas helyeken nem igen számosak , hanem színekre nézve sok
félék, valamint nagyságokra nézve i s , av kolibritől kezdve a' kondorig; 
annál gazdagabb az alföld szárnyas állatokkal és halakkal. Kiváltképen 
nevezetes a' czethalászat, melly Brasiliának StaCatharina nevii szigeté
bűi űzetik. A' manatik, vagy tengeri tehenek, a1 guyanai folyókban olly 
Síámosak, hogy a1 sajkákat fentartják evezések közben. Leggazdagabban fi
zet a' halászat Chile partjain. Megjegyzést érdemelnek még a' vad ku
tyák ( a l cos ) 's a' kazuárhoz hasonló fajuk, mellyek a1 pampákon lak
nak; továbbá a' rezgő angolna a1 los Llanos pusztaságokon, valamint a' 
pinguinludak az ember és fátlan sólyomszigeteken vagy Malouinákon, 
mellyek a' gyakran 6 1. magas és zöld pinguinfüben egymás mellé szok
tak fészket rakni. A' Plata ágai közt Maderáig nyúló füves síkságokon 
ezerenként legelnek az Európaiak által oda szálittatott vad lovak és vad 
marhák. Brasiliának Rio grandé nevű tartományában 's a' Platánál az 
utolsók csak bőreikért vágatnak l e , számok olly temérdek. Mérges állat 
főképen a1 hegyi pusztákon sok van ; nevezetesen a1 Cordiilerák lejtőssé
gein vagy Montana reálban számtalan legniérgesebb és legveszedelmesebb 
kígyók talál tatnak, p. o. a1 csörgő , amaru vagy óriáskígyók, a' nem 
mérges, egy embernyi vastagságú 's 30 1. hosszú abomakigyó Guyaná
ban "s mások; továbbá százlábuk, scorpiók, békák (p. o. az utálatos ra
na pipa az Oronocóban) és gyikok, mcllyeknek legveszedelmesebb el
lenségeik a' nagyobb hangyák. Guyanában a' legtarkáhb színű pillangók 
repkednek. Az ugy nevezett lámpáshordók fényes világosságú fejekkel 
vibigitnak éjjel az utazóknak. Az ásványok országa temérdek kincsek
kel elégítette ki az aranyszomju Európaiakat. Brasiliában ásatik legtöbb 
és legnagyobb gyémánt , melly mindazáltal jóságára nézve a' napkeleti
nek utána van ; leggazdagabbak a' cujaboi hegyek , a' minas geraesi és 
matto grossoi kapitányságokban. Az észt. jövedelem 60,000 karát gyé
mántra 's a' 168 mázsányi pénzzé vert és rudarany becse 7 mii. tallérra 
tétetik. A ' s t . vincenti kapitányságban vannak aranybányák; mindazáltal 
arany nagyobb részént a' folyók fövényéből mosatik. Hogy a' gyémánt, 
becsét sokasága miatt el ne vessze, a' gyémántbányák árendásainak nem 
szabad azokban többet dolgoztatni 600 Négernél, 's a' mit találnak, a' Rio 
Janeiróban lévő királyi felvigyázónak kell eladniok. Más ásványok, 
mint vas , c/.in, ó n , kéneső, só 's a' t. jóllehet bőven vannak, nem igen 
kerestetnek. Brasilia legcsudálatosabb jelenéseinek egyike a' mágnes
hegy , az ugy nevezett Serra di Pietade Saharánál. Onnan, a' hol a' 
mágnes az agyagos patakövön felül kezdődik, a' hegy tetejéig még 
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350 toís. magas. Ezen mágncscsucsnak nevezetes befolyása ran a' má
gnestőre , mellynek földsarkmatatását megváltoztatja. — Granadában 
e's Peruban arany a' SantaFé körül lévő bányákban 's Quito tartomá
nyában és Caracr.as tart. vizeinek fövényében, platina pedig a' choeoi és 
barbacoasi bányákban talál tat ik; ezüst csak a' perui hidegebb provin
ciákban van sok ; a potosii ezüstbányák mindazáltal már régolta nem 
olly jövedelmesek, mint hajdan. Annál gazdagabbak az Arica prov. lé
vők. Kénesője és sója hasonlóképen van Perunak. Héz és czin Limából 
hozatik Európába. 17ÖO a' limai királyi pénzverő házban 534,000 
mark ezüst és 538 mark arany olvasztatott meg 's veretett pénzzé. 
Chilében is alig van ollyan hegy 's folyó, mellyben nem találtatnék 
arany. Az ezüstbányák csaknem mindnyájan a' Cordillerák havas te
tején vannak, a1 mi miveltetéseket igen nehéziti. R e z e , melly legjobb 
n e m ű , észt. 26,000 mázsa. Csak a' la platai királyságban csekélyebbek 
a' többiekhez képest a' bányák. 

Az embertermészet 's népélet is igen nevezetesek D. Amerikában, 
A' nj ug. rész ősi lakosaihoz tartozik a1 rézszinii Peruiak nagy nemzetsé
g e , mellynek mostani lealjasodása a7 Spanyolok vétke. A' kik külső
képen a' eath. vallást t a r t ják , Fideleseknek, a' kik az inkák tudomá
nyát követik, Barbarosoknak neveztetnek. Amazok terhes adók alatt 
nyögnek '» a' bányákban sanyargattatnak, gyermeki korban lévőknek 
nézetnek és semmi hivatalokra sem juthatnak. Jövedelmes hivatalokra 
még Creol sem mehe t , annál kevesbbé egy Mestize. Ezá l t a l a1 Peruiak, 
egy olly pallérozott nép , melly a1 rajta győzedelmeskedő Spanyolokat 
belátásával 's jó erkölcseivel felül mul ta , durvákká, tudat lanokká, sze
gényekké és restekké lettek. A' rege szerénta ' 12 száz. 2 fejér ember jöt t 
ide , u. m. Mankó Kapák és Mama Oello, ennek feleségp, kik magokat nap 
gyermekeinek nevezték, törvényeket hoztak , a' földmivelésre megtaní
tot ták az embereket , valamint a1 szövés és fonás mesterségére is. Man
kó építette Cuscot. 17 örököse volt , kik inkáknak neveztettek. Ezek
nek uralkodása alatt terjedtek el az esmeretek 's pallérozottság a1 Sa
baeismu* tudományával együtt a' nép közt A' bogotai király udvará
ban lévő papok ér te t ték , mi a' délvonal? 's t u d t á k , mellyik szempillan
tásban van a' nap megállásának pontja f A' holdesztendőt bizonyos na
pok beiktatása által napesztendővé változtatták Astronomiai esmeretek 
nyomait még most is lehet Parima prov. vad lakosai közt találni. Az 
inkák cuscoi és quitoi palotájiknak omladékai , a 'CordilIerákon lévő szi
klába vágott nagy o r szágú t , melly a' 13.000 1. magas Paramán keresz
tül sinór egyenességü irányban megyén Cuscóba , olly munka , melly a' 
yia appiát jóval feJülmulja, a' pyramisok 's más emlékek, mind arra
mutatnak , hogy hajdan a' Peruiaknak igen jártasoknak kellett lenni a1 

mesterségekben. Az inkák nyelve közönséges nyelv most is Limában és 
Quitóban. Kzen inkáktól bevitetett közönséges nyelv, mellyet az egy
mást nem értő különbféle nemzetségeknek meg kellett tanulniok, Quitsn
annak neveztetik, 's a' perui nemzetségeknek a' spanyol nyelv ellen való 
idegenségek olly n a g y , hogy befolyások megtarthatasára magok is meg
tanulják a' spanyol papok a' Qnitsuant. Ez a' nyelv igen jól hangzik 's 
grammaticája olly mesterséges, mint akarmellyik. Hanem hibáznak 
benne ezen mássalhangzók: b , d , s . g , r . Chilében a ' hegyek közt 
lévő eredeti lakosok igen nagy , izmos és erős emberek. Az Andesek 
keleti részeiben lakó Patagonnk vándorló pásztornép. Ezek közt az 
Araucanik és Puelchik veszedelmes szomszédjaik a1 Spanyoloknak. Pa
raguayban és Tucumsnban a* Jesuiták a" siirü 's esős időben csaknem 
egészen viz alatt lévő erdőkben lakó vadak, nevezetesen a' Guaranik 
köz t , gyarmatokat telepitettek meg '« a' megtér teket . kik mintegy 
200,000en voltak, földmivelésre szoktatták. Ezt k közt a' lovas Indiaiak. 
az Ábiponok, Mocobik , Tobák 's mások, legkeseredtebb ellenségeik a1 

Spanyoloknak. Magellan tartományának vagy Patagouiának ősi lakosait 
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a'Spanyolok Pampákra , mezei lakosokra , és Ser ranokra , hegyi lak. 
osztják; ezek pedig Puelchiknek, iVloluchoknak , Thuelcheknek 'sat. 
nevezik magokat, jó lovagok, igen hadakozók, a' hadban kegyet lenek, 
kőhajitásban igen jártasok 's nagyobbára igen nagy emberek, de nem 
óriások. A' tiiztartoniány lak. a' Pese rahk , vidám 's szolgálatra 
kész ne'pecske , melly alig áll 2000 főből, buták 's gondatlanok e's az 
emberi lelek kifejtődésének legalsó lépcsőjén állanak. Brasiliának ősi 
lakosaihoz tartoznak a' Topinambák a7 Tokantintói é jszakra, továbbá 
a1 vad Quetakapok , a' Moxosindusok 's mások. A1 Portugáliák a' honi 
lakotokat csak hajókázásra használhatják, más szolgálatra ellenben nem 
tudták azokat szoktatni. Zabolátlan szabadságokért élvén "s halván, és 
a' Portugáliákat megengesztelhetetlenUl gyűlölvén, kerülik az európai 
gyarmatokat 's az országutakat olly veszélyesekké teszik haramiáskodá
taik által , hogy a' tengernél fekvő városok közt a' szárazon nem űzet
hetik kereskedés, valamint Peruban 's Granadában sem. Guyana ősi la
kosai Karibeknek és IVIaipurokuak neveztetnek; az Omegaiak a1 Parima 
taránál laknak, mellynek partja talkkőből ál l ; ez a' k ő , ha nap süt reá, 
arany és ezüst módon fénylvén , innen származott az arany tartományról 
(Eldoradoról) való mese. Az Európaiakon (Spanyolokon, Portugáliá
kon , Francziákon, Briteken és NémetAlföldieken) kiviil, kiknek indiai 
asszonyokkal való közösülésekből származtak a' Mestizek, Zsidók '» 
igen sok Afrikaiak i s , kik többnyire néger rabszolgák, vannak D. Ams
rikában. Hollandi Guyanában a' Zsidóknak nagy jnsaik és birtokaik 
vannak; Zsidó Savannah nevű városokban, Paramarihon ,felül 10 mfre , 
csupa poitugali Zsidók laknak. Azt mondják, hogy ezeknek kegyetlen
sége adott résznyire okot sok rabszolgáknak állhatatlan mocsárok és er
dők közé eli l 'antására, a' honnan kikijövén ala t tomban, az ültetvények
nek sok kárt tesznek. Ezen Négerektől meg kell különböztetni a1 szö
yetséges vagy szabad Négereket az occai ültetvénynél 's a' Saramacca 
vizénél, kik mintegy 5000 vannak , *s a' hollandi országlástól szabad 
nemzetnek esmertettek és ajándékokat kapnak, ellenben arra köteleztet
nek, hogy a' hozzájok szökő Négereknek menedéket ne adjanak 's kapi
tányokat a' hollandi kormányozó által neveztessék ki. — D. , Amerikának 
népessége öszveséggel 12 milliónál többre tétetik. A' szabad Indusok 
száma áltáljában véve 1 mii. Ezek tulajdon tartományikban laknak Guya
nában , p. o. a1 Karibok, mintegy 5000• en , az Ottomackok , mintegy 
4000en Peruban , a' hol legalább 10 szabad nemzetség Különböztetik 
m e g , továbbá Paraguayban , Chilében, Brasiliában és Magellan tarto
mányában. Határok közé szorított hatalmú fejeik kazikoknak neveztet
nek , az Araucanoknál pedig, kik magokat Moluchuknak, azaz , bajno
koknak híják, toguiknak. Ezen nemzetségek többnyire vadászatot 's 
halászatot űznek, vagy hadakozásból élnek. A' mezei 's házi munkákat 
az asszonyok teszik. 

D . A m e r i k á n a k h i s t o r i á j a ' s p o l i t i e a i á l l a p o t j a a ' r e v o 
l u t i o e l ő t t . Politieai tekintetben elosztatik D. Amer ika : 1) a ' brasi
liai császárságra; 2) franczia, németalföldi és angol Guyanára ; 3) a' 
columbiai köztársasági',), mellyhez tartoznak a'Gallopago szigetek i s ; 4) 
a' perui szabad s ta tusra; 5) a' chilei szabad s ta tus ra ; 6) az Araucok 
köztársaságára; 7) a' bolíviai szabad s ta tusra ; 8) a 'paraguayi statusra; 9) 
a' rio de la platai egyesült statusokra (respnblica argentina); 10) Monte
videóra Banda orientallal (Cisplatinára); 11) a 'pusz ta délszaki csúcsra, a1 

d. sz 4 I°  tó l délre Magellan szorosánál 's a' délszaki tengeren lévő szi
getekkel. — Históriai tekintetben e' következendő részek különböztetnek 
meg benne: A) poitugali Amerika (I. B R A S M A ) . /?) Franczia Amerika, 
melly Guyanának a1 Maroni és Oyapock vizek közt lévő részét foglal
ja magában. Keleten és éjszakon lévő határai a' Portugállal Parisban 
Aug. 28. 1817 kötött egyezés szerént biztosok által fognak elintéztet
ni. Fr . D. Amerika portugált Guyanától éjszakra fekizik , nyűg. háta
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ra Sur inam, éjsz. az atlasi ocean. 1320 nsz. mf. 35,000 lak. ran a' vad 
Indusokon kiviil. Ez a' termékeny, igeii h é v , nedves és egészségtelen 
tartomány igen gazdag a1 természet legbecsesebb adományival. A' ca
yennei kávé közönségesen becses. 50nél több ültetvényei közt Gábriel
le igen nevezetes szekfüjéért. F a h é j , sago és kenyérfa 'sat. is bőven 
teremnek beintek. Guyana Cayenne szigetével egy franczia kormányszé
ket teszen. Főhelye Cayenne 1200 lak. C) A' hajdani német alföldi 
Guyanából 1814 olta az Angolokét: az essequeboi gya rma t , 10,187 rab
szolgával, észt. 18 mii. fontnyi czukor, 855,000 gallonnyi rum, 900,000 
font. k á v é , 's 500,000 font. pamut jövedelmével; továbbá Demerary 
47,032 rabszolgával, melly észt. 13 mii font. czukor , 7 mii. f. kávé, 
75,000 gallon, rum és 6 mii. f. pamut jövedelmet hoz b e ; végre Berbi
ce 22,223 rabszolgával , észt, 1 mii. f. csukrával, 000,000 gall. rumjá
v a l , 8 '/= mii. f. kávéjával és 1,200,000 f. pamutjával. Ezeknek 158,000 
lak. van (kik közt 15,000 fejér, 19,200 szabad 's 64,000 rabszolga) 414 
nsz. mfön. Fővárosok Nassau, erősség a' Berbicenél ; nevezetes helye
ik még Stabrock (a1 kormányszék helye) és UjMiddelburg />) A' Né
metAlföldiek e' szerént csak Surinamot bírják; 491 nsz. mf. naj;y, éjsz. 
BZ ocean , kel. és dél. franczia 's nyűg. nagybritanniai Guyana határai. 
Az egész a' hollandi szorgalomnak emléke. Megmérhetetlen nagyságú 
fákkal benőtt posványa, minekutána a' fák kivágatták, csatornák 's 
árkok által kiszárasztatot t , töltésekkel körülkerittetett 's kertekké té
t e t e t t , mellyeket szép épületek ékesítitek. Sutinamban 4000nél több 
ültetvények vannak , mellyekben 7000 európai és 50,000 néger rabszol
ga van az őrseregen kivül. Paramaribo nevű városának, ntellyben a' 
kormányozó l ak ik , kikötőjéből észt. 24 mii. fontnál több czukor vitetik 
ki. Egy missio is tartutik itt a' Négerek és Indusok megtéritésére. (L. 
SURINAM.) E) Spanyol D. Amerika. Azon öszveköttete'sért, ntellyben 
spanyol, Éjazakamerika spanyol D. Amerikának egy részével állott 's 
legújabb politicai változásai a nézve még most is á l l , egész spanyol A
merikát meg kell tekintenünk a' revolutio előt t , vagy 1810ig; egyéb
i r á n t , mi az éjszaki tartományokat i l le t i , az Éjszakamerikái ó l , Nyu
gotindiáról és Mexicóról szóló czikelyekre utasittatik az olvasó. Spa
nyol Amer ikának , mellyet V. Károly kapcsolt 1519 Castilia koronájá
hoz , Morse szerént („American Geugrapluj''^, 235,672 geogr. nsz. ntf. 
mintegy 17 mii. lak. van. Kzeknek »/s részét Spanyolok és Creolok, ' /5 
elegyes származású lak., Mestizek, Mulattok 'sat. teszik; y , 0 ősi lakó
sok vagy Indusok (kik közt azok, kik a' Spanyoloknak megadták ma
g o k a t , Fideleseknek, a1 többiek pedig Indios Bravosoknak vagy Barba
rosoknak neveztetnek); '/w Négerek, kik mindazáltal inkább inasoknak, 
mint rabszolgáknak tartatnak. A' lakosok ezen osztályai a' revolutio 
előtt különböző jusokkal birtak. Urak mindenütt a' Spanyolok és Creo
lok vol tak; mindazáltal csaknem egyedül a' Capeton, a z a z , Spanyolor
szágban született fejér juthatot t a' főbb hivatalokra. Az Indiaiak, ki
váltképtn Peruban , a1 mita vagy a' bányászságra való kinszerittetés 
által nyomattak leginkább. Ezen messze kiterjedő tartományokra és 
számos népekre nézve 1810ig a1 spanyol király birt törvényhozó hata
lommal a 'Madr idban lévő indiai főtanáccsal; a' végrehajtó hatalom pe
dig az amerikai helytartók (4 vicekirály és 5 főkapitány) kezében volt, 
kiknek helytartóságai egymás kö/.t az igazgatásra nézve semmi öszveköt
tetésben sem voltak. A' status jövedelme spanyol Amerikából észt. 48 
mii. tal lért t e t t ; legfőbb kútfeje annak a' bányászsag volt , melly 55 
mii. tallért hozott be. Spanyolország maga is felette sokat nyert a' min
den idegeneket kirekesEtő délszakamerikai kereskedésből ; mert észt. 
többet vittek be a' Spanyolok l). Amerikába 77 mii. tal. érő portékánál 
midőn a1 gyarmatokból kivitt termesztmények valamivel mentek többre 
50 mii. tallérnál. Azon 9 helytartóság (ezek közt 4 királyság ), mel
lyekre fgész spanyol Amerika a' revolutio előtt oszlot t , 2, u. m. Új. 

i 
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Spanyolország és Guatemala (nagy 's a' Cordilleráktól ketté hasittatott 
magas síkság) , Éjszakamerikához tartoznak. Ezekről egyenként e' 
következendőket jegyezzük meg: 1) UjSpanyolország ÓlWexiconak na
gyobb részével, egész UjMexicóval 's a' két Californíáv^l legnevezete
sebb volt minden spanyol helytartóságok köz t , 's Hu ooldt szerént 
42,652 nsz. mf. nagy , 7.550,000 lak. A' spanyol koronának 40 mii for. 
jövedelmet hozott be , mellyben a' bányaregale II mii. tett . 36 bánya
kerületében lévő 500 bányájából többet vett be 44 mii. for. érő arany
nál és ezüstnél ; a' kivitel áltáljában véve több volt 56 milnál. 2) A' 
guatemalai főkapitányság, résznyire egészségtelen naptéritő melléki 
tartomány, mellyben a' 444 nsz. mf. nagy Nicaraguáié van, a' panamai 
földszorosnál fogva határos spanyol Délszakamerikával. 15,488 nsz. mfn 
mintegy 1 '/a mii. ember lakik. Megjegyzést érdemelnek: a' panamai 
földszorosnál lévő gyöngyhalászat , a' bársonycsigafogás, az indigó, 
czukorplántálás, bányászság 'sat. 3) A' havannai főkapitányság az An
tillákhoz tartozó Cuba szigetébűi 's a' két (1820 az egyesült stasusoknak 
engedtetett) Floridából, Éjszakamerikának egy félszigetéből áll, 692,000 
lak. 4114 nsz. mf. 4) A' puerto ricoi főkapitányság az Antilláknak ha
sonló nevű szigetéből , a' két spanyol szüzszigetből 's St. Domingónak 
Spanyolok alatt lévő részéből á l l , öszveséggel 1010 nsz. mf. 439,000 
lak. D. Amerikában 5 kormányszék fekszik. 5") Az njgranadai ki rá ly
ság egy naptéritői tart., melly sokat szenved a' földrengésektől 's orca
noktól; 64,966 nsz. mf. fekszik, 2 mii. lak. Kel. határa Caraccas és 
portiigali Guyana, nyűg. a' csendes tenger , déli a' Maranhon vize és 
Peru , éjsz. a' karibi tenger és Guatemala. A' naptéritő körül teremni 
szokott , résznyire igen jó 's igen sok termesztményein 's európai pro
ductumain kiviil gazdag lóval 's öszvérrel is. Bőven lévő sóján kívül 
csaknem mindenféle becses ásványa 's platinája és kénesője is van. 
Minden gyarmatok közt ennek vannak leggazdagabb aranybányáj i , mel
lyek észt. 18,000 markot , vagy 5,250,000 for. érőt adnak. UjGrana
dának a1 Páriánál lévő partjaira Trinidad szigetének szomszédságában 's 
az Oronoco torkolatjánál szálott ki legelőször Colombo 4dik tengeri 
utazásának alkalmával Aug. 1498 a' szárazra , mellyet azután 'Amerigo 
Vespucci irt le. Ujgranadai első gyarmatjaik a' Spanyoloknak az 15ÍO 
táján megtelepített Odeja és Nicuessa voltak. A' tar tomány 1536 fedez
tetett fel és foglaltatott el egészen. Kormánya 1547 egy főkapitányra 
's 1718 egy vicekirályra bízatott. Két legfelsőbb törvényszéke vagy 
királyi audientiája, SantaFében és Quitóban, a' többi igazgató székek 
's az érsek lakhelye, valamint a' vicekirályé i s , a' főváros SantaFé 
de Bogotá volt, melly 1538 alkottatott az Andesek 8694 1. magas t é r sé 
gén az é. sz. 4° 6' alatt. Lakosainak száma 30,000, 's 1610 olta vart 
egy universitasa. Közel van hozzá a' tequendamai vizesés , hol a' 
Bogotá vagy Funza 600 1. mélységbe ömlik le, mellyből Rio Méta név 
alatt folyik k i ' s végre Magdolna folyójával egyesül. Ősi lakosai köz t , 
kik a1 tartománynak Benalcazar és Quesada által lett meghódittatásakor 
pallérozottságokra nézve igen közel állottak a' Mexicoiakhoz és Perui 
akhoz, Quito lakosai és a1 Muyscák legmiveltebbek voltak. Egy hajdani 
rege szerént Bochica, a1 nap fija, egy hosszú öltözetű, tiszteletre mél
tó szakálu fejér ember volt törvényadójok , a' földmivelés tanítója 's a' 
Dalai lámáéhoz hasonló theocratia alkotója. Ez vitte be legelőször a' 
kalendáriumot. Minden 15 észt. egy 15 esztendős, a' templomban ne
velt ifjú áldoztatott neki. Bochicának kar ja , a' mint a1 rege meséli, 
szakasztotta ketté Tequendamánál a' kősziklákat, hogy a' vizek leömlé
se által az Andesek tava termékeny térséggé legyen , mellyen most San
t a  F é fekszik, a" hol örök tavasz uralkodik. Uj(iranada 16 pro
vinciából á l l , mellyek közt Yeragua S. Jago de Veragna nevű főváro
sával még Éjszakanierikához tartozik. Ez 's a' vele határos két pro
vincia , u. ni. Panama (has. nevii fővárosával a' csendes tengernek í g y 
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öblénél és S. Felipe des Puerto Bello — Por tó Bello — egy karibi ten
gernél fekvő kikötős városával) e's Daria (San ta Cruz de Cana nevű fő 
vá j . ) együtt réve Tierra firmenek is neve/.tetnek Innen kel. fekszik 
Cartagenu tart . has. nevű fővárosával, mellyet a' tartomány meghódító
j a , d. Pedro de l lerredia , alkotott 1533 a' karibi tengernek egy épen 
olly t ágas , mint nagy Öblénél. Ezen megerősített és nevezetes kikötős 
városnak most 25,000 lak. van. Bi/.onyos távolságra fekszik tőle egy 
Turbaco nevű fa lu , melly szép kertjeiről és paradicsomi fekvéséről hí
res . Innen 4 mfre egy pálmaerdő közepette lévő 18—20 kicsiny iszap
vulkánok mocsárt formáltak. Cartagenától S a n t a  M a r t a ta r tományát , 
mellynek partjait már Colombo felfedezte 1497 , Magdolna vize , melly
nek partjain legjobb cacao t e rem, választja el. 1554 alkottatott Santa
Marta nevű fővárosának megerősített kikötője van. Rio de la Hacha 
szomszédságában Muracaybo felé lakik a' lovag Goahirok hadakozó '» 
még meg nem hódított ősi nemzetsége, kik a' nyűg. indiai alattomos ke
reskedőktől gyöngyeikér t , festő fájókért, lovaikért 'sat. fegyvereket és 
puskaport caeiélnek be. S t a . Martától kel. fekszik a' kel. felé Vene
zuelával határos Merida tar t . magas hegyeivel 's Rio Apurérel és ha
sonló nevű fővárosával. Legkeletibb fekvésű tart . a' Varinassal határos 
S. Jüan de los I J anos , has. nevű fővárosával. Kevesbbé miyeltek Uj
Granadának erdős hegyekkel fedett belső tartomán3'ai, mint Antioquia, 
mellyet Cauca nevű kerületében lévő aranybányáji tesznek nevezetessé és 
az aranymosásiról 's platinabányájiról híres Choco. Mind a' kettő sze
gény tart., kevéssé esmeretes és rabszolgák lakhelye. A' vicekirályság 
közepében fekszik a' szorgalmasan mivelt santaféi prov. a' főrárossal. 
A1 Santa Fével határos Quito tar t . 1. Q U I T O . Quito magas síkságán 
a' Pichincha vulkán tövében örök tavasz uralkodik. Gyakor földrengé
sek háborgatják. Febr . 4. 1797 olly rettenetesen megrendült a' föld, 
hogy 30 mf. hosszan 's 20 mf. szélesen mindent eltemetett 's egynéhány 
secunda alatt 40,000 embert nyelt el I t t méretett meg XV. Lajos fran
czia király uralkodása alatt a' franczia és spanyol mathematicusoktól a' 
déllineának egy grádusa Quitóban a' többek közt ezen városok feküsz
n e k : S.Miguelde lbarra 10,000 lak., Otabalo 15,000 1., Latacunga 12,000 
1., Riobamba, melly Febr. 4. 1797 egy hegy leomlása által egészen elte
met te te t t 's azután kevesbbé veszedelmes helyen építtetett fel ismét, 
20,000 1., Guayaquil a1 csendes tengernél lévő igen jeles kikötőjével 's 
10,000 1., Cuenqa 20,000 1. 'sat. UjGranadának többi provinciáji közül 
Jaen de Bracamores Peruval határos; Maynas , sok missiók lakhelye, 
P e r u v a l ' s a' Maranhonnál Brasiliával; Quixosnak hasonlóképen portuga
li Guyana a' ha tá ra ; Popayan, melly gyakorta rongáltatik földindulá
soktól , Popoyan nevii fővárosával (25,000 lak.) és Tacames has. nevű 
fővár, ( innen dél felé 20 mf. esnek a' híres smaragdbányák) a' csendes 
tengertől határoztatnak. b) A1 caraccasi főkapitányság ( 1 . COLOMMÁ, 
CMIACCAS és VENEZUELA) több tartományival, u. m. UjÁndalusiával vagy 
Cumanával, Barcelonával, Venezuelával vagy szorosan vett Caraccassal, 
mellyhez tartozik Coro i s , Maracayboval , Varinassal és Guyanával, 
mellyhez számláltatik a1 karibi tengeren lévő Margarita sziget i s , egy 
részént hegyekkel fedett, részént végetlen kiterjedéső Dánosokkal teljes 
naptéritőmelléki tartomány , mellyben mindég kellemes tavaszi szel
lők lengedeznek 's mérges bogarak nem ta lá l ta tnak, 23,242, Guyanán 
kivül 12,950 nsz. mfen fekszik. 1 mii. lak., kik közt 350,000 Spanyolok 
és Creoíok, 350,000 színesek , 2 5 0 , 0 0 0 Négerek és mintegy 50,000 In
dios Fidelesek. Az Indios Barbarosok száma 128,000re tétetik. Az Otto
mackok, kiknek élelme közé tartozik az agyagnak bizonyos kövér neme 
i s , a' Karibok és Arowakok ugyan is a' tar tomány belső részének bírá
sában függetlenül megmaradtak. Ezen gyarmatstatusnak nincs aranya 
's ezüstje; ellenben Nyugotindiának legnemesebb termeszlményeivel bő
velkedik, nevezetesen az egésx föld kerekségén legjobb • dohánya (1 
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mii. niázs. t ö b b ) , Igen jó cacaója (120,000 mázsa) , kávája , pamutja 
én indigója terem. Baromtartása jó karban van , a' bányászság csekély, 
kereskedése ellenben virágzó, kiváltképen az Angolok Trinidad nevit 
szigetével űzött alattomos kereskedése. Ezen tartomány meredek partját , 
melly nyug. IjGranadával, dél. Peruval és bollandi Guyanával , kel. az 
atlasi és éjsz. a' karibi tengerrel ha tá ros , Colombo 1493 fedezte fel. 
A' tartományt magát a' Spanyolok hódították meg, gyarmatokat telepii
vén meg benne. Azután V. Károly adósságba az Augsburgban lakó Wel
ser famíliának engedte a z t , mint castiliai feudumot 1528, melly azzal 
ií;en önkényesen bánt. A' spanyol király annakokáért elvette 1550 a' 
Welserektől uralkodói hatalmukat, mellyel visszaéltek, 's egy főkapi
tány kormánya alá adta a1 tartományt. Caraccas nevű. fővárosát (igy 
neveztetett ez az ősi lakosok egy nemzetségéről) az éjsz sz. 10° 
30 15" alatt Diego de Losada építette 1566. A' Mart. 26. 1812 
történt földrengés e lő t t , mellynek 12,000 ember lett áldozatja, 
50,000 lak. volt. 2 órányira fekszik tőle La Guayra , egy megerősi
tett kikötő és város 8000 lak. Több parti 's más folyójin k ivül , mel
lyek itt az Oronocóba ömlenek, mint az Apura és Cassiaquiari , meg
jegyzést érdemel a' Valencia városától nem messze, egy egészséges, ter 
mékeny és bájoló tájékon lévő Valencia tava , mellybe 20 folyó szakad 's 
vize a1 nélkül hogy kifolyása volna, mindég apad. Caraccas után neve
zetesebb városai: Cumana, megerősített kikötővel 's 17,000 lak.; Barce
lona nueva 14,000 lak. a' Neverinél , 1 ór. a' tenger től , a' Trinidaddal 
való alattomos kereskedés főhelye ; Coro 10,000 lak. egy földnyelven, 
melly a' maracayboi öblöt elválasztja a' karibi tengertől ; Puerto Cabel
lo kikötővel "s 8000 lak.; Maracaybo 24,000 lak., kik jó hajóépítők "sat. 
A' tartomány belsejében feküsznek: Toouyo 10,200, Barquisimeto 11,300, 
Varinas 6000, S. Fernando de Apure, az Apurenél , 6000 lak. 's mások. 
Gnyana tartományának nagy pusztáji , mellyeknek hegyi tájékai még 
nem vizsgáltattak m e g , Caroni által Felső és AlsóGuyanára osztat
nak. Ama' nyug., e1 kel. fekszik az említett folyótól. Mind a' kettő fe
lette termékeny , hanem lakosaik hadakozó vad nemzetségek, mellyek 
közt legkegyetlenebbek a' Caraibek. A' tartomány gazdagságát barom
csordák teszik ; mindazáltal vannak benne egynéhány dohány, pamut' 
és indigoültetvények is. Itt a' meghóditatlan és szabad Guayecák pusz
taságain fekszik az ugy nevezett Eldorádó. Spanyol Guyanának S. 
Tómé vagy Angostura nevű fővárosa az Oronocónak vizszorosánál fekszik, 
az atlasi tengertől 90 spanyol mf. 's a' bal parton lévő Rafael erősséggel 
általellenben. Ezen puszta tartománynak többi városai falukhoz hason
lók. Portugál! Guyana felé eső határszéleit több erősségek védik. Co
lombo által történt felfedeztetésekor gyöngyhalászatjáról hires Margari
ta szigete fekvésénél fogva igen nevezetes hely. Egy 8 spanyol mf. 
széles tengerszoros á l t a l , mellyen minden Cumanába, Barcelonába és 
La Guayrába menő hajók eveznek, ralas/.tatik el a' száraztól. Három 
kikötője van. Fővárosa, Asuncion a' sziget közepén, nem igen neveze
tes hely. Ez a' sz iget , mellynek legnagyobb hossza 50 's legnagyobb 
szélessége 20 mf., volt a' délszakamerikai revolutiónak kezdetpontja, a' 
honnan egy ideig UjSpartának neveztetett. 1810 előtt 16.000nél több 
fejér, fekete és elegyes származású lak. voltak. 7) A' perui királyság 
(1. PKRU) 8) A1 chilei főkapitányság (I. CHIT.E). EZ a' szép, vasmacs
kák kihányására alkalmas parti tar tomány már Valdivia előtt felfedez
tetett Almagiótól (egy Spanyoltól) 1536; 1557 olta foglaltatott el a' 
Spanyolok által az AKÍOKÍNOK (1. e.) földjén kivül. 1641 olta a' Cun
cbek tartományában is építettek a' Spanyolok 3 erősséget; egész Chilé
ben legdélilib birtokok volt a' meullini legfontosabb erősség , a' chiloei 
Chacoöböllel szemben. Földjét gyakran megrázzák a' földrengések rend
szerént 3szar 4szer észt., mindazáltal 1520 olta csak 5 nagy földindu
lás történt Chilében. 120 folyója, mellyek az Andesektól alig mennek 
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300 angol mf. a' t enger ig , igen előmozdítják a1 föld termékenységét, a' 
belső és külső kereskedést. Tavai közt legnagyobb a' Villarica, egy has. 
nevű nagy vulkán tövében. S ó s , ásványos és hév forrása sok van. 
Mindennemű félérczek, ón , vas , czin, sok réz (lOOOnél több bányák
ban) , részszerént termés arany (észt. 12,000 markon felül) és ezüst 
(észt. 30,000 marknál több) találtatik benne. A' lakosok legszámosabb 
osztályát (Jreolok tesz ik , kik szép testalkotásuak, derék, eszes és mes
terségeket kedvelő emberek. Altaljában véve a' Chileiek egész spanyol 
Amerikában logszabadabh érzésüek, legnyájasabbak, legvendégszeretőb
bek 's legnemesebb indulatuaknak tar tatnak. Az egész földjövedelemnek 
harmadrészét a' papság bir ja , mellynek észt. jövedelme 10 millió pias
terre tétetik. Uralkodó nyelv a' spanyol, csak az Arauco partjain ma
radt meg szokásban a' Chil iDugu, a' tartomány hajdani nyelve. Honi 
állatjainak 3<i neme van, illyenek a7 többek közt az Andesek tetőjin la
kó vicuna, az araucani j u h , melly terhhordó állatnak használtatik; a' 
guauuco vas^y amerikai t eve ; a' puda , vad nemű kecske, melly meg
szelidittetik; a' gueimil, a' lovak \s szamarak egy neme , melly a'lIha
tatlan hegyeken lak ik ; a' v izcacha, melly hasonló a' rókához és ten
geri nyú lhoz , 's linóin szőre van , melly kalapnak használtat ik; a' pagi, 
melly az oroszlányhoz, a' culpeu, melly a' farkashoz haáonló s igy to
vább, vannak több más állatjai, mellyek hasonulnak ugyan a' régi vilá
gé ihoz , de kisebbek. Lova t , szamarat , öszvért , szarvas marhá t , ser
t é s t , kecské t , k u t y á t , juhot, macskát az Európaiak vittek b e , mellyek 
i t t nagyobbak 's izmosabbak le t tek , mint az anyaországban voltak. Ma
darakkal olly gazdag Chile, mint Mexico; tengeri 's folyói halakkal is 
bővelkedik. Lámpáshordók, rilágitó férgek 's más bogarak világosítják 
éjjel az e rdőket , 's nappal a1 legszebb pillangók repkednek a' mezőkön 
és kertekben. A' vad méhek bőven adnak viaszt. Musliczáí, szúnyo
got és mérges bogarakat nem esmérnek a' Chileiek ; mindazáltal ártal
matlan pókjaik és skorpiójik vannak, valamint a' kígyóknak is van Chi
lében egy neme. Európával és Peruval űzött kereskedése az ujabb idő
ben megcsökkent; BuenosAyressel ellenben nevekedett. Eddig a' pe
rui és chilei bevitel 11 lfn mii. 's a' termesztmények kivitele 4, az 
aranyé és ezüsté 8 mii. piasterre tétetet t . Leggazdagabb arany 's réz
bányáji Copiapo nevű tartományában vannak. Has. nevű fővárosa a' Co
piapónál fekszik, mellynek torkolatja jó kikötőt formál. Coquimbo tar t . 
hasoalóképen jövedelmes a' bányásza t ; bora, olaja 's más európai gyü
mölcse bőven terem. Fővárosa 's kikötője hasonló nevüek. Az utolsó a' 
coquimboi öbölnél fekszik, melly tágas és bátorságos. Quillota tart . a' 
valparaisoi nevezetes kikötő ( a ' d. sz. 3 3 = a l a t t ) , az 1822ki földren
gés előtt 12,000 lak., a' hajózásnak 's Peruval való kereskedésnek közép
pontja. Melipilla tartományában megjegyzésre méltó a' Maypo vizénél, 
a' tar t . fővárosától , Melipillától vagy S. Jose de Logronótól , nem 
messze lévő t é r s é g , hol S. Martin vezér a' Spanyolokon győzedelmeske
dett. Maule ta r tományát , mellynek fővárosa T á l c a , a1 Promaucianok 
hadakozó nemzetsége lakja. Puchacay tartományában a' talcaguanai öböl 
bátorságos vasmacskahely az Kuropáhól 's BuenosAyresből jövő hajókra 
nézve. Huilquilemut, a' legdélibb tart . , a' Biobio vize , melly mellett a' 
határszélek mentében több erős várak építtettek , választja el az Arau
canok földjétől ; mindazáltal Valdivia városát , has. nevű folyó mellett 
a' d. sz. 40° 5' a l a t t , jő kikötővel, a' Chileiek birják. A' chilei part 
mentében igen sok, résznyire lakatlan szigetek fekűsznek, mellyek az an
gol és éjszukamerikai czethalászoknak kiszáló helyül szolgálnak. A' 
Chiloe archipelagust igen derék matrózok lakják. Főhelye Cast ro , a' 
d. sz. 42° 40' alatt. Indiai részében vagy Araucaniában (a1 d. sz. 36 — 
45° közt) mind le lk i , mind testi tulajdonságaikra nézve az Araucanok 
teszik a1 legkitetszőbb nemzetséget; mindazáltal az erős italokat igen 
szeretik s több feleséget tartanak. 9) A1 rio de la platai vagy bueiios
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ayresi vicekirályság hajdan BOKNOSAYRRS, PARNGUAY és PLATA (1,, e.) 
tartományaikat foglalta magában 's legnagyobb és egyszersmind egy volt 
az uj világ leggazdagabb tartományi közül. Határa i éjsz. az Amazon 
pusztaság, kel. Brasilia és az atlasi tenger, délre Pa tagon ia ' s a 'dél i atla
si tenger voltak, nyűg, most is az Andesek által választatik el Perutól 
és Chilétől. Ez az egész, egy 55,000 nsz. mf. n a g y , 's 1,500,000 creol, 
spanyol és Indios Fideles (ide nem számlálván a' Bravosokat vagy Barba
rosoúat) lak., roppant kiterjedésű lapály , niellyet legfeljebb 600 1. ma
gas hegysorok hasitnak keresztül ; délre a' Plata jobb partján a' pam
pák nyúlnak, a' bal parton pedig Banda orientálnak fátlan legelőji (er
jednek e l ; kel. 's nyűg. a' Cordillerák egy ágának, melly a' d. sz. 15— 
20° közt Chiquitos tartományán keresztül a' paraguayi és brasiliai he
gyekig megyén, erdős hegyei emelkednek fel amphitheatrum módra. 
Ezen tart. első felfedezője Jüan Diaz de Solis volt 1515. Azután a1 spa
nyol szolgálatban lévő Sebast. Cabot evezett ide 1526 's a' Plata folyó
ján felmenvén, felfedezte Paraguayt . Ezen folyót, az Indiaiak sok ara
n y a t , mellyet kel. Peruból kap tak , hozván neki , 's ennél fogva igen 
gazdag ezüstbányákat reménylvén i t t , Bio de la P la tának , ezüstfo
lyónak, nevezte. Mind e' mellett is Spanyolország csak 1553 küldötte 
el ide don Pedro de Mendozát , hogy gyarmatot telepítsen meg. Ez épí
tette BuenosAyrest. Ez volt á1 főkapitáriy lakhelye; a' kormányozás 
pedig Perutól függött. Az anyaország, melly észt. csak egy flottát 
küldött Platába , monopóliumánál fogva BuenosAyres mintegy el volt 
szakas/.tatva Európától. De annyival szorgalmatosaiban űzte csak hamar 
ez a 'gazdag pásztor , és földmivelőgyarmat az alattomos kereskedést ; 
's ezért vitte be 1748 Spanyolország a' registerhajókat , 's ezeknek volt 
csupán szabad az esztendő akarmelly részében , az indiai tanács sza
badságlevelével Platába evezni. Ez által BuenosAyres igen nevezetes 
kereskedő hellyé lett. Végre az országlás 1778ban 7, 's 1787ben 5 
más spanyol kikötőt tett szabad kikötőkké n g y , hogy a' BuenosAy
ressel 's a' csendes tenger kikötőjivel való kereskedés nem volt többé 
csak Cadizra szoríttatva. Ugyan ezen észt. az egész platai tart. viceki
rálysággá emeltetett. Ekkor a ' r eg i s t e rha jók , mellyekből eddig mint
egy 15 evezett 2—3 észt. alatt D. Amer ikába , száma 170re 's későb
ben még többre nő t t , mig 1797 Anglia és Spanyolország közt had nem 
ütött k i , melly a' buenosayresi kereskedést egész elnyomatással nem 
fenyegette. A' háború után mindég nevekedett a' kereskedés; de a' leg
újabb történetek által egészen elfojtatott. Az Andesektől kel. és dél. 
fekvő perui tájékoknak (Potosinak, Changatának, Porcónak, Ocurónak, 
Chucuitónak , La Páznak és Carangasnak) a' rio de la platai viceki
rálysággal lett egyesittetése által BuenosAyres , melly elejénto csak 
földniivelő gyarmat volt, igen gazdag érczbányák birtokosává lett. A' 
koronának észt. bányajövedelme 2290 mark aranyra 's 414,000 m. ezüst
re tétetet t , azonkívül, mit az alattomos kereskedők Peruba és Európá
ba vittek, a) A' buenosayresi kormányszékben fekszik a1 mostani platai 
egyesület köztársaságának has. nevű. fővárosa, mellynek a' revolutio 
előtt 60,000 pallérozott és tehetős lakosa vo l t , kik a' zendülés szélvé
szei közt is megmutatták erős lelkeket 's charactereket. Hasonló nevii 
tartományának 5650 nsz. mfén 177.000 lak. van. Montevideo városa, 
a' Plata kel. part ján, egy ezen folyó mellett lévő legjobb kikötővel, 
mintegy 20,000 lak. számlált. 1816 a' Portugáliák által foglaltatott e 
SantaFé, a ' Soladónak a ' P l a t á b a szakadásánál , a 'paraguayi theával 
való perui kereskedésnek főpiacza. Maidonadónak, a1 Plata bal par t ján , 
igen jó kikötője van a' folyóba való beevezésnél. A1 Platánál való leg
éjszakibb kereskedő hely Las Corrientes, a' Paranának és Paraguynak 
öszvefolyásánál. A' históriában nevezetes a' Portugáliáktól 1678 épít
tetett V a' Spanyoloktól 1777 nagyobbára lerontatott del Sacramento 
gyarmat most csak a' Plata kel. partján lévő kikötőjéért érdemel meg
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jegyzést. A' missio tartományi közt a' Parama deli partján Ievó Guara
nia (K PARAGUAY) esnieretes. A1 kormányszék éjszaki részében a' na
gyobb részént még most is szabad és hadakozó ARIPONOK (1. e . ) , a' dé
li határokon pedig a1 Patagonok laknak, b) A' las charcasi vagy poto
sii kormányszékben, mellyben először Pizarro telepitett meg uj lakókat 
1533, Clmquisata vagy La Plata fővárosa 14,000 lak. 's a' h i res , 1547 
építtetett Poros t ( 1 . e. ) feküsznek. Ezen város lakosainak száma, 
melly 1611ben 160,000 volt , az ujabb időben 30,000re szálott alá. A' 
4360 1. magas , teke formájú Hatan Potocsi hegyének , mellynek 3 mf. 
kerülete van, 300 bányája észt. még most is 5—600,000 mark ezüstöt 
ad. Szomszédságában több , sok vendégektől meglátogattatni szokott 
meleg orvosi források vannak. A' hegyen Peru felé fekszik Porco 22,000 
lak. A' Rio grandé öntözi Cochabamba (Peru gabonása) termékeny és 
jól mivelt tartományát, Oropesa nevű fővárosával ; a' Parapetinél fekszik 
l.a Paz szépen épült városa 20,000 lak., kik leginkább paraguayi theával 
kereskednek. A' Titicaca tavától nem messze Tiahanuacónál ( a ' d . sz. 
17° 17' alatt) még most is több pyramisok és kőből faragott roppant fi
gurák állanak fen, mellyek , a' mint mondják, idősebbek az inkák idő
szakaszánál. Itt az emiitett tónál jelent meg legelőször, azt mondják, 
Mauko Kapák a' népeknek ; a' honnan az ő örökösei , az inkák, pompás 
templomot építtettek a1 napnak a' tó egyik szigetén, mellyhez a' Pe
ruiak búcsúra szoktak menni. Hanem a' Spanyolok megérkezésekor a' 
papok lerontották azt 's kincseit a' tóba vetették. Itt áll még most is 
az 5dik inkától építtetett kákaliid a1 70—100 réfnél szélesebb Drainon. 
Ezt a ' h ida t erős kákából font kötelek tar t ják, mellyek a' sebes folyón 
keresztül vannak húzva. Az inka kérésziül vezetvén a' hidon seregét , 
megparancsolta annak továbbra is fentartását ; ezt a' parancsolatot a' 
Spanyolok is megtartották. A' buenosayresi vicekirálysághnz tartozott 
még a' revolutióig Atacamának nagyobb részént puszta tá jéka , melly 
nyűg. az Amlesektől, dél. Perunak Arica nevű provinciájától \s éjsz. 
Copiapo chilei tartománytól a' csendes tengerig terjed 's halaszatjáért 
hires. Mint különös tartomány a' las charcasi provinciához tartozott. 
Ugyan ezen helytartóság kel. tartományi közt nevezetesek: Apolabamba, 
a' Sz. Ferencz szerzeteseitől alkottatott missiogyarmatról ; San ta Cruz 
de la Sierra és Chiquitos, hol a' Jesuiták a' 17 száz. végén missiójikat 
olly czélirányosan intézték el , hogy még most is fenállanak ; Mojas 
(Moxos) tartományában i s , melly éjsz. az említett missióktól , kel. Bra
giliától 's nyűg. Perutól határoztatik , több missiók telepittettek meg a' 
Béni folyónál. Hanem a' kevéssé esmeretes, hegyes Chakos tartomá
nyában a' Pilkomayónál híjában iparkodtak a' Jesuiták uj lakókat megte
lepíteni. Chakost és Moxost vad pásztorkodó nemzetségek lakják, kik 
függetlenségeket megtarják. c) A' paraguayi kormányszék határai éjsz. 
a' Xarayes t ava , éjsz. nyűg. Chakos és Chikitos, nyug. Tucuman, 
melly tartománytól a' Paraguay vize által választatik e l , kel. Brasilia 
és dél. a' Parana által szakasztatik el a' BuenosAyresben lévő Guayra 
missióktól. Asuncion nevű fővárosát ( a ' d sz. 24° 4 7 ' a l a t t ) Jüan de 
Salinas alkotta ; mindazáltal a1 tartományt Irala foglalta el egészen. A' 
hoditók ugy bántak a' lakosokkal, mint rabszolgákkal, mig a' Jesuiták 
nem vették által 1656 azoknak igazgatását, d) A1 tuctimani kormány
szék a1 Rio grandénál vagy Vermejónál , Saladénéi , Hulcénél és Quar
tónál fekszik. Ha tá ra i : éjsz. kel. Charkas, nyug. Atacama, dél. Cujo , 
délkel. a' pampák és Chilének pásztor , 's szabad határszéli lakosai. 
Tucumanon megyén keresztül az ut BuenosAyresből Potosiba és lámá
ba. Diego de Roxastól fedeztetett fel 1543 's Juan Nuííez de Prado 
által foglaltatott el 1549. Földje hasonló Paraguayéhoz ; gazdag gabo
nával 's gyümölccsel. Kivitetnek belőle: házi bútoroknak 's építésre va
ló fa és barmok. Nagy erdeji mézet és viaszt is adnak. A1 Jesuibtknak 
i t t is voltak missiójik, 's a' keresztény hitre tért Indusokból 24,000 fő
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bői álló katonaságot formáltak, hogy a' Chakoindusok beütései ellen 
a' tartományt védelmezhessék. A' Jesuiták eltávozása után 10 missio 
vojt Sz. Ferencz szerzetének kormánya alat t . Tucuman a' megtért 
indusokkal együtt 100,000nél több lak. számlált San Miguel de Tucu
man nevil fővárosa (a ' d. sz. 20° 49' a la t t ) 's Cordova és Salta városai 
leginkább öszvérekkel kereskednek Peru felé. e) A1 cujoi kormányszék 
a' Mendozánál, éjsz. Tncuniannal, kel. a' pampákkal , dél. Patagoniával 
és nyiig. a' chilei Andesekkel határos. Pedro Castillótól hódittatott 
meg 1560. Ez a1 tar tomány, mellyen a ' buenos ay re s i országát megyén 
keresztül Chilébe, igen jó bort t e rem, az európai gyümöllsök 's gabo
nanemek itt sokkal korábban meg érnek, mint Chilében. Az állatok 
országa hasonló Paraguayéhoz , Tucumánéhoz és BuenosAyreséhez. 
Az arany és ezüst érezek a' lakosok kevés volta miatt nein igen keres
tetnek. Itt is találtatnak az inkák előtt lévő időbeli hajdani emlékek, 
a' többek közt egy 150 1. magas obelisk hierolyph forma írással Men
doza fővárosa ( a ' d. sz. 33° 25' a la t t , 6000 l ak . ) szomszédságában 
most ezüstbánya nyittatott fel. Spanyol Amerikának ezen 5 gyar
matstatusán kivül a' spanyol koronához tartoztak még több szigetek 
a' partokon, megjegyzésre legméltóbbak ezek közt : «) A' Jüan Fernan
dez ( a ' d. 12. 33° 40' a la t t ) 3 szig. nyűg. 110 m f  r e Chilétől; kö
sziklások, de termékenyek; 1563 foglaltattak el egy Jüan Fernandez, 
nevű Spanyoltól; az országlás 1750 vette b i r tokába, midőn megerősí
tette azokat. Itt lakott az engedetlenségéért kapitányától a' hajóból ki 
tett skót születésű Selkirk Sándor; ennek története szolgait a' Robinson 
Crusoe név alatt esmeretes románnak alapul. Most a' chilei gonosz
tévők gyarmatja. í) S. Lorenzo szig. Calaóval szemben, a1 honnan Li 
mát meg lehet támadni. <•) A' Lobos de Mar 's más kősziklás szigetek 
Peru partjain, hajdan a' Bucanik neve alatt rettenetes tengeri rablók 
rejteke volt. d) A' guayaquili öblön fekvő "s UjGranadához tartozó Puna 
szigete, melly ismeretes Perii meghódittatásának históriájában, e) Gor
gona ugyanazon partoknál 's innen nyűg. a' lakatlan Gallopago  vagy 
Tekenősbékaszigetek. / ' ) Az éjsz. parton Cartagenától nem messze 
fekszik a1 16 mf hosszú 's 3 mf. szé les , termékeny és lakosokkal tel
jes Baru szigete, g) Caraccashoz több tartozik 10 szigetnél több 
a1 partoknál lévő kősziklacsoportokkal együ t t , mellyek közt legneveze
tesebbek: Tor tuga , Salada és IVlargarita. A' 17 száz. közepéig az ugy 
nevezett gyöngypartoknál nevezetes volt a1 gyöngyhalászat, h) Az Oronoco 
torkolatjában több szigetek vannak, mellyeken a1 hadakozó Guarounok lak
nak. »') A 'Pla ta torkolatjában lévő Lobos szig. csak tengeri farkas és más 
tengeri allatok vadaszatjáért látogattatik meg. A) A' sólyomszigeteken vagy 
Maloninákon Magellán szorosától kel. a' Spanyolok kevéssel azelőtt 
erősséget 's egynéhány kunyhókat épitettettek Soledad névvel, a' hova 
csak a 'pe ru i és buenosayresi férjfiui gonosztévők szoktak egész éle
tekre számkivetésbe küldetni. Legjobb földabrosza Amerikának a' Fa 
dené , 4 lap., London 1807. Azarának .^Voyages dans V Amirique méri
ridionule" (Paris 1809 4 köt. egy á t lássá l ) , legjelesebb u t i r ás , vala
mint a' legújabb is Camille de Roquefeuiltől ezen czim alatt ^Voyage 
auiour du montle pend. les années" 1816—19 ( P a r i s 1823) igen jó 
tudósításokat közölnek az olvasókkal Amerikáról. Geographiaihistóriai 
kézi könyvül igen ajánltathatik Bonnycastlenek „Spantih America1'}^ két 
földabrosszal 's egy hegymagasságmutató földabrosszal (Lond . 1818) 
nem különben a' "Historieal ,• chronulogical and geographical Ameri
can Alias" is (Philadelphia 1822). Legújabb Headnak „JourneyC 1824 
's t . ) across the Fayipal und among the Andes"e, (Lond 1826) 
Head a1 Plata melléki statusok és Chile bányájit vizsgálta meg. Tudó
sítása nem igen lelkesítő. L. ezeken kivül Hivinusnak Atlantisát (Léip. 
1826); Joh Mimnek „Traveh in Chile and la J'lataic}it (Lond 1820); 
különösen lehet pedig ajánlani I. Ch. F. Gutsmuthsnak „Erdbtschreibuug 
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des britith  niederldndischen und franz. Guyana und des Kaiserthums 
lirasilien, mit einer Einleilung zu Südamerika"ját (a ' Weimarban 1827 
kiadott „Volltstand. Handb. der neuesten Erdbeschreibung" czimü munka 
19 d a r . ) 

D é l s z a k a m e r i k a i r e r e l u t i o a 1 mexicoival együtt . St. Do
mingo volt a' spanyol despotismusnak főhelye, melly Nyugotindiát
Mexicót és Perut népetlenné tet te . Ugyan ott lobogott legelőször a' füg
getlenség zászlója is. Azolta az Oronoco és Plata partjain , Chile he
gyein 's a' csendes tenger partjain is feliittetett az. Ez változtotta Mexi
cót rövid ideig ta r to t t császársággá, azután pedig köztársasaggá 's ez sza
kasztotta el Perut Spanyolországtól és lírasiliát Portugáltól. Ezen világhi
storiai tekintetben nevezetes történetnek rövid foglalatja következő. A' 
spanyol gyarmatrendszer súlyos igaztaianságai miatt elejétől fogva és kö
zönségesen gyűlöletes volt. *) Egy tartománynak mással 's' a' külföldéi 
ilzött kereskedése keményen meg volt t i l tva , vagy egynéhány tárgyra 
's hajóra volt szorítva. Az Indiainak arra való kins/.erittetése, hogy 
csak spanyol portékákat vegyen (a' mi Kepartimientosnak neveztetet t ) , 
sulyosabb vnlt a' napkeleti despotismusnál. A' mesterségek, hogy a' 
spanyol mivek inkább keljenek , elnyomattak. A' kormányozás önké
n y e s , az országlás katonai volt. A' Capetonok azon iparkodtak, hogy 
mennél elébb meggazdagodjanak 's a' nép zsírját kiszítták Még az igaz
ság kiszolgáltatása is önkényes volt, 's csak a' felsőbb rangú papság tar
tot ta fen neminemii függetlenségét; ellenben az alsóbb osztálybeli világi pa
pok , kik csaknem mindnyájan honi lakosok vol tak , annyira nyomat
t a k , hogy nem is reménylhették sorsok javulását; a1 honnan legmun
kásabban is mozdítottak elő a' szabadság visszaszerzését 's lelkesítették 
a' népet annak állhatatos kivivására. Mennél több kincsszomjukat édes
getet t a ' spanyol amerikai tartományok gazdagsága i d e , annál inkább 
siettette azoknak sanyargatása az európai pallérozottságban naponként 
elébb elébbhaladó lakosokban a' függetlenségvágy nagy feltételének 
eléi'ését. Már régolta nehezen szívelte ugyan is a' heves természetű 
Creol nyomatásának súlyát és rabigájának te rhé t , 's már 1750 táján 
öszveszövetkezett a' kanári születésű León Caraccasban a' szabadság 
barát ival ; de az öszveesküvés felfedeztetett. Erre 1780 Peruban való
sággal kiütött a' zendülés , melly 3 észt. dühösködött. Tupac Amaru 
let t a' nép fejévé , mint perui inka ; de meggyőzetett 's a' pártján lé
vők kivégeztettek. A1 némelly Creoloktól és Spanyoloktól Caraccasban 
1797 koholt zendülő feltétel is felfedeztetett. Szerzőji , Gual és Kspa
íia, elillantással mentették meg életeket. Az utóbbit későbben La Guayrá
t á n felakasztották. Ekkor a'trinidadi kormányozó a7 britanniai minister
nek, Dundasnak, nevében egy hirdetményt tett Jun. 26. 1797 közönséges
sé, mellyben a' szárazon lakó Spanyolokat szabad kereskedésre 's a' spa
nyol országlás nyomása ellen leendő ellenállásra szólította fel, bizonyo
sakká tévén, hogy a' nagybritanniai király fegyverrel, tábori eszközökkel 
és hadi néppel segitendi őket, mis czélja nem lévén a' Spanyoloknak függet
lenekké tételén kívül. 'S valóban segítette is Anglia Spanyolországgal 
folyt háborúja alkalmával Miranda vezérnek venezuelai táborozását 1806 
's Whitelocket 1807 Buenos  Ayresbe küldöt te ; de mindenik sikeretlen 
volt. Azonkö/.ben a' spanyol gyarmatok lakosaiban naponként magasabb 
pontra hágott a' jobb állapot vágya és mindég inkább kezdették esmérni 
önerejeket. Függetlenségre törekedések első jeleit spanyol Amerikának 

*) Ennek megmutatását lehet olvalni Jorge Jaan és Antonio ne Ulloa l e t spanyol föld
m é r ő n e k , k ik 1735 Condaminéi , Bougncrt és Godint Pernha k i s é r t é k , az akkor 
spa'nynl k i r á lyhoz , V I Fe rd inándhoz , lelt t i tkos tudós í tásában, K l t i c i i ! l e t i e 
t a s de A m e r i c a czim alat t . Ez t a ' jelentest egy Barri nevű Augol lette a 
madridi l evé l t á r t ó l esmerelessé ( L o n d o n i8üfi ). Néme tü l TiihingcnDcu adatott ki 
i8a7 „ G t n i i m s N a c h r i c h t e n ü b e r A m e r i k a " eaim ala t t . 
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népei akkor adták , midőn a' spanyol királyi família Bayonneban Spa
nyolország és India koronájáról lemondott. Mert midőn az egyetlen 
mexicoi vicekiriílyon kivill minden vicekirályok és főkapitányok alá 
adták (magokat Napóleon végzéseinek, a1 nép ellenállott azoknak 's meg
égette a' franczia proclamatiókat. Későbben is sikei etlenek maradlak 
mind Napóleonnak és Jósefnek, mind titkos lázitójiknak , mint Dumo
lardnak 's másoknak, próbatételei a' SpanyolAmerikaiak hűsége ellen, 
jóllehet politicai jósokat ígértek is azoknak. Caraccasban ( J u t . 1808 ) 
VII. Ferdinánd részére hajlottak a' lakosok. Ugyan azt tette d. Xav, 
Elio, Montevideónak kormányozója, midőn L in i e r s , buenosayresi 
helytartó, Jósefet akarta királynak megesmérni. Elio egy juntát állí
tott fel, mit a' sevillai főjönta helyben hagyott. E r re hasonló junták 
származtak VII. Ferdinánd részére Mexicóban, Caraccasban 's más fő
városokban , mellyek hasonlóképen a' sevillai főjnntához kapcsolták ma
gokat. Hanem többnyire a' helytartók ellene szegezték magokat a' nép 
politicai ereje ezen első jelenségének. S. Fé de Bogotának vicekirá
lya 1809 erővel szétiizte a 'quitoi juntát 's a 'megígért kegyelem's bocsánat 
mellett is elfogattak a' qnitoi hazafiak és Aug. 2. 1810 köziilök 300an 
meggyilkoltattak a' tömlöczökben. Ez eldöntötte a' gyarmatoknak az 
anyaországtól való elszakadását. Ehhez jöt t az i s , hogy Amerikában, 
midőn a' Francziák Sevillát megvették, a1 pyrenaei félszigetnek Napóle
on hatalma alá leendő hajtatása bizonyosnak ta r ta to t t ; a' honnan elő
ször is (Jaraccas elvégezte, hogy Spanyolország sorsának elkerülésére 
magát függetlenül fogja igazgatni. A9 spanyol helytartók, mint gyanú
sak , letétettek hivatalokból, 9s a1 caraccasi junta Apr. 19. 1810 Junta 
suprema nevet \s hatalmat vett fel; mindazáltal az országlást VII. Fer 
dinánd nevében vitte. Csak Guyana, Coro és IVlaracaybo esmérték meg a9 

cadizi országlást. Caraccas példáját a' buenosayresi junta is követte Maj. 25. 
1810, a' s.fédebogotai Jul . 2 9 ' s a 'chilei Sept. 18. Mexicóban is, a 'hol az 
uj vicekirály Venegas , az európai spanyol párt feje, a' cortesek ca
dizi országlása iránt volt engedelmességét fen akarta tartani , kiütött 
Sept. 1810 Doloresben Guanaxuatónál a' zendülés. Meghallván ezt a* 
cadizi országlás, Venezuela partjait elzárta 's Caraccasha, Vera Cruzba, 
Montevideóba 'sat. sereget küldött , melly az elpártolt tartományokat 
spanyol felsőség alá visszahajtsa. „Mutassátok meg a' rabszolgáknak 
a' korbácsot", mondának a' cortesek Cadizban. ( L . S p A N V o r . o n 
S Z Á G . ) . Így hitta ki maga Spanyolország Amerikát viadalra. A1 cor
tesek legmegengesztelhetetlenebb gyűlölséggel viseltettek az Ame
rikaiak ellen s' a9 spanyol vezérek adtak először példát az egyezések 
megmutatására és a' foglyok agyonlövésére. Végre Callega vezérnek 
Mexicóban, Monteverdének (a 1 ki későbben venezuelai főkapitány l e t t ) 
Caraccasban, Goyenechének Peruban, 's más spanyol vezéreknek má
sutt elkövetett kegyetlenségei's utálatos tettei, mellyeket az országlás és 
a' cortesek helyben hagytak, annyira elkeserítették a' SpanyolAmerika
iakat , hogy 1811 mindnyájan függetleneknek hirdették ki magokat a' 
cortesek uralkodásától. A' cortesek Oct. 1810 megalapították ugyan az 
Amerikaiaknak mindnyájoknak polgári egyenlőségét 's azon j ó s o k a t , 
hogy, mint Spanyolország lakosai, 50,000 lélektől egy képviselő jelenhés* 
sék meg a' közönséges gyűléseken ; de midőn a' végzést végre akarták 
hnjtani , ugy látták a9 cortesek, hogy az Amerikaiak képviselőji az 
említett sinórmérték szerént sokkal nagyobb számmal lesznek, mint a9 

Spanyolokéi Spanyolországban; a9 honnan polgári alkotmányokban azt 
alapították meg , hogy amerikai vérből származtak egy.íltaljában ne 
lehessenek polgárok és képviselők, sem képviselőket ne küldhessenek a9 

gyűlésekbe, mellyekben e1 szerént a9 Spanyolok tették a' tölibségct. 
Azonközben most már a' cortesekkel szoros öszveköttetésben lévő lon
doni udvar is kívánta, hogy a1 gyarmatok az anyaország hatalma alatt 
megtartassanak. Innen lord Liverpool már Jun. 29. 1810 azt nyilat
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koztatta k i , hogy semmi sem volna Angliának kedvesbb, mint ha az 
amerikai junták a' spanyol országlással egyesülnének. A' cortesek Jun. 
1811 elfogadták a/. Augloloktól ajánltatutt közbenjárást a' magok és 
gyai maijaik közt lévó perlekedésben ; ellenben megvelették az angol or
szágiásnak 's a' Spanyolországlásban lévó amerikai követeknek azon 
feltételét és kívánságát, hogy Anglia spanyol Amerikával szabad keres
kedést űzhessen. Annál nagyobb elszánással vitatták az Amerikai jun
ták függetlenségeket; de még mindég Vl l . Ferdinánd nevében, Csak 
Caraccas és Buenos Ayres kiáltották ki magokat Spanyolországtól már 
Ferdinándnak Spanyolországba lett visszatérése előtt tökéletesen füg
getlenekké. Mindazáltal a' király okos és illendő bánásmódja 's az Ame
rikaiak polgári jusainak megesmerése által az Amerikában lévő statu
sokat ismét butulnia alá hajthatta volna. De a' cortesekkel 's libe
ralesekkel való bánása által Amerikában közönséges féléimet 's bizodal
niatlanságot ébresztett fel maga iránt, és a1 politicai életre felserkent 
Amerikaiak megvetettek egy ollyan királyt, a' ki a' helyett , hogy 
panaszaikat és sérelmeiket kihallgatta volna, Jun. 1814 azt parancsolta 
azoknak, hogy fegyvereiket tegyék le, 's Torres inquisitorral Morillo ve
zért 10,000ed magával Venezuelába küldötte. Ez által azon egyetlenegy 
kedvező szempillantást is eljátszotta, hogy mindent ismét elébbi rend
jébe hozhasson. A' 10 észt. tartott had mind a' két részről változó 
szerencsével folyt ugyan Amerikában ; de a' zendülők politicai ereje 
mindég öregbült. Későn hirdettetett Ferdinánd 1817 Caraccasban kö
zönséges bocsánatot; épen olly sikeretlenek voltak a' Platánái lévő tar
tományokkal 's Chilével való alkudozások 1820; az Oronocónál Moril
lóii minden vezéri nagy tulajdonságai mellett is győzedelmeskedett 
Bolivár 's Morillónak a' Nov. 20. 1820 köttetett hathónapi fegyvernyug
vásban meg kellett a' colombiai köztársaságot, mellynek alkotó részei 
Venezuela és UjGranada voltak, esmérnie. Midőn majd Mexico is meg 
állapi tá függetlenségét és SanMartin Perut megszabadította, elvégez
ték ugyan a' cortesek 1822, hogy mind a1 két spanyol Amerika szárazon 
lévő tartományinak függetlenségét, mellyet ezek már valósággal is bír
tak , megesmérjék; mindazáltal u g y , hogy a'föld mind a' két felén 
felállíttatott országló székek közt örökös öszveköttetés legyen 's ezen 
nagy spanyol amerikai egyesületnek fejévé Vll. Ferdinánd tétessék , a' 
szövetség congresse pedig 2 észt. alatt Madridban öszvegyüljön. De az 
Amerikaiak ezen és más hasonló ajánlásait Ferdinándnak nem fogadták 
e l , 's az ó világnak az ujjal való csatázása, mellyet Spanyolorsz. eddig 
kegyetlenül és hüteleuUl folytattatott, a' mi az Amerikaiakat hasonló bá
násmódra kinszeritette, még most is tart; hanem a'nélkül, hogy Spanyol
ország erőtlensége miatt valamit egyebet tehetne alattomos lázitgatásokon, 
vagy azon egynéhány hadi hajóji kiállításán Livül, mellyekkel Cubából a' 
partokat fenyegeti. De ezen módokon sem megyén sokra, mert a' többek 
közt 1827 Colombiában 's Mexicóban koholt lázasztó felteiéi nem csak 
füstbe mentek, hanem az öszveeskUdtek is keményen megbüntettettek. Más 
oldalról a1 D. Amerikában lévó spanyol tartományok (mellyek közé szám
láltatik Angliában Mexico i s ) , név szerént Mexico, Columbia, a' bu
enos  ayresi Plataegyesület 's Középamerika, a'legelső tengeri 's ke
reskedő hatalmasságtól megesmertettek szabad statusoknak, 's miolta 
azok NagyBritanniával, valamint mar elébb az egyesült statusokkal és 
magok közt is barátságos és kereskedési öszveköttete'sbe, léptek , politi
cai 's kereskedői tekintetben naponként nevezetesebbek 's fontosabbak 
lesznek Európára nézve. Belső nyughatatlanságok, a' köz pénztár rossz 
állapotban léte 's polgári haduk mindazáltal igen megakadályoztatták 
az ifjú statusok előhaladását. Még ezeknek egymással való egyesülé
s e , valamint minden amerikai statusoknak a' Panamában tartatott ame
rikai congressen (mellybe Jan. 1826 az egyesült statusok is 2 meghatal
mazottat küldöttek 's uiellyben Brasilia és NagyBritanuia ia részt vettek) 
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czélul tett , egy a' nemzetek jusára alkotott 's Európának gyarmatjaihoz 
való justartása és a' közbeszólás politicaja ellen felfegyverkeztetek ege's
szé való tétele sem felelt meg Bolivár fenjáró képzeteinek. Altaljában 
ugy lá tszik , hogy a' spanyol Creol egy törvényesen elrendelt köztár
sasági alkotmány alatt léteire 's azon világrésznek, mellyben lakik, fen
járóbb paliticájára még nem ért meg, a' honnan Bolivár is kénytelenitte
te t t utoljára megváltoztatni nagy feltételét, 's végre egészen félre vonta 
magát a' világ lármájától. Mind e' mellett is az atlasi tengeren tul fekvő 
statusuk világa csaknem egészen ellenkező alkotmányt vett fel az euró
pai szárazéval vagy az atlasi tengeren innen lévő statusokéval. Nagy
Britanniának felemelkedett érzésil politicaja Canning ininistersége alatt 
Jan. 1. 1825 példát adott ugyan , miképen lehessen az ó és uj világ po
liticáji közt való ellenkezést eloszlatni, de az utána következett mini
sterek ezen nagylelkű férjfiuiiak nyomdokait nem követvén, most az 
amerik.ii szabad statusok köz java csupán csak a' nagybritanniai tőke
pénzesek és kereskedők hasznával van öszveköttetésben. 

Az európai még meglévő gyarmatokat, az Antiilakat, britanniai, né
metalföldi és franczia Guyanát , most nagyobb mértékben fenyegeti, 
mint ezelőt t , az a' nagy mozgás, melly Haitiban kiütvén, az amerikai 
nagy számmal lévő feketéket magával ragadta. A z , hogy az ültetvé
nyek tulajdonosai minden, Angliától a' néger rabszolgák állapotjának tör
vényes javítására tet t rendeléseknek nyakasán ellene szegezik mago
k a t , nyírván tanúbizonysága azon veszély nagyságának, mellytől amazok 
tar tanak, ha a' Négereket fogva tartó rablánczok csak lassanként o l 
doztatnak is fel. Még erősebbé 's meggyőzhetetlenebbé teszi ezen ellen
állást a' franczia Antillákon is a' haszonkeresés és bal ítélet hatalma; 
a' honnan ez a1 kettő együt t , Wilberforcenak emberszeretete, a' plántá
lóknak '» rabszolgák urainak hajdani kegyetlensége és az említett ellen
kezés végre szétszaggathatják azon lánczot , melly az előszámlált 
gyarmatoktól az öldöklést, pusztulást és gyujtogatást még eddig eltá
voztatta. 1823 's azolta gyakrabban voltak lázadó mozgások Havanná
ban , Martiniquen, Jamajcaban és Demeraryban. A7 Dánok Antiiláji 
legkevesbbé vannak veszedelemnek k i té te tve , mivel ezekbe a' Négerek 
polgári egyformasága lassanként törvényesen bevitetett annyi ra , hogy 
1830 olta egy Néger sincs ezen szigeteken, a' ki szabad nem volna 's 
földjét tulajdonosi jussal nem bírná. Ellenben a' spanyol Antillákat mind 
kívülről, mind belölről leginkább fenyegeti veszedelem; a1 honnan a' spanyol 
országlás 1825 megerősité az itt lévő hadi erőt "s 1826 0000 főből álló sere
get küldött Cuba megtartására. 1828 olta l.aborda spanyol admiral védi ezt 
a' gyarmatot egynéhány hadi hajókkal 's egysersmind Mexicót , Colom
biát és Guatemalát i s , mellyekben pártoskodások dülhösködnek, szem
mel tartja. — A' britanniai gyarmatokban a' buzgó missionariusok, ne
vezetesen Demeraryban Smith prédikátor a' nélkül , hogy akarták volna, 
fel lázították evangéliumi egyházi beszédjeik által a' Négereket. Ezek 
t. i. abban a' vélekedésben voltak, hogy uraik nem akarnak a' parlament 
végzéseinek és királyi parancsolatoknak, mellyek által a' rabszolgák 
szabadokká tétettek, engedelmeskedni. Smith halálra í té l te te t t , hanem 
fogságban holt meg; mivel a' király megkegyelmezett neki. Midőn a' 
haitii köztársaság, melly St. Domingónak Francziaország alatt lévő ré
szét foglalta magában, függetlenségét az anyaország April. 17. 1825 
költ királyi parancsolatnál fogva megesmérte , — mellyért Boyer előlülő, 
kárniegtéritésül 150 mii. fr. ígért a1 plántálások Francziaországban lakó 
birtokosainál*, a' mire vett is fel pénzt kölcsön P a r i s b a n , — a ' feketék és 
Mulattok mind azon jósokkal felruháztat tak, me l l ekke l a' civilisált né
pek szoktak bírni. Haiti kereskedő és diplomaticai öszveköttetésbe j ö t t 
Francziaországgal. A' franczia hajók Haitinak kikötőjiben be és kieve
zéiekkor csak felét fizették azon vámokpak, mellyeket más nemzeteknek 
kall fi/.«tfniek. Egyébiránt a1 kereskedésbeli öszveköttetések a' kölrsö
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nösség ( rec iproc i tás ) princípiuma szerént vannak elintézve. Ellenben 
Spanyolországnak azon kívánsága, mellyet 1829 Boyer elölülőhöz te t t , 
hogy t. i. a' szigetnek hajdan Spanyolországhoz tartozott része't adja 
vissza , kereken megtagadtatott . 

Spanyol Amerika anyaországától lett elszakadásának általányos ált
nézetése után lássuk az egyes provinciák történeteit, szabadágokért va
való.csatazásokban. Négy tartomány szolgált ezen nagy történetnek 
főniezojéül : u. ni. Venezuela és CjGranda, Buenos  Ayres Chilével, 
Mexico és Peru. Ezeknek végtelen kiterjedésű mezéjin csatáztak az egy
néhány ezerén felül alig lévő seregek, példátlan elkeseredéssel a' világ 
egy részének szabadága mellett vagy ellen. 

I. Azon csa tázás , niellvből a' colombiai köztársaság vette lételét 
(vö. VKNKzt)Er,A , CARACC. 1 "és U J  G R A \ A D A ) Caraccas nevii akkori fő
városban 's Margari ta szigetén kezdődött. Ott a' Trinidadon lakó An
golokkal , a1 cura^aoi NémetAlföldiekkel és Ejszakamerikaiakkal való 
szabadabb kereskedés és öszvejövetel már régen forgásba hozta a' 
nép pallérozottal)b számos osztályában a1 függetlenség ideájit. Már 
Humboldt észre vette a 'népnek Amerika szabadsága alapitójinak, Was 
hingtonnak és Frankl innak , nevére való elragadtatását. Ez által poli
ticai tekintetben megérvén, Venezuelában a' főváros, Caraccas, já t 
szotta legelőször spanyol Amerikában azon nevezetes személyt , mel
l y e t 38 észt. azelőtt Boston játszott britanniai Ejszakamerikában. Mi
randa ütötte fel i t t (1810 végén) a' szabadság zászlóját 's a' venezuelai 
congress Jul. 5. 1811 a' 7 egyesült status u. m. Caraccas , Cumana, 
Var inas , Barcelona, M e r i d a , Truxillo és Margarita nevében függet
lennek kiáltá ki m a g á t , az éjszakamerikai polgári alkotmányt vévén 
be 's Christoval de Mendozát nevezvén ki magának ( a ' congressnek ) 
elölülőjévé. Csak Miranda volt ezen szövetséges alkotmánynak ellene; 
mindazáltal egy hazafiúi egyesület felállítását kivi t te , 's 1811 Toro 
marquis helyett a' seregnek vezérévé tétetett . Er re Aug. 13. 1811 e l 
foglalta Valenciát , melly az ujgranadai egyesült statusok congressének 
helyévé rendeltetett ; hanem midőn Mart. 26. 1812 a' földrengés Carac
c a s t , Ka Guayrát 's más városokat igen megrongál t , és 20,000 ember, 
ezek közt sok katona, veszett volna el 's igen sok hadi eszközök let
tek volna semmivé, a' caraccasi congress Valenciába általtette szé
két 's April. 20. 1812 Mirandának határtalan kormányozol hatalom ada
tott. De az nj alkotmány democratai okfőjivel megelégedetlen papok 
kárhozta t ták a z t , mint az égnek nem tetszőt. A' papirospénz el vesz
te t te hitelét. A' királyi párton lévők előre nyomultak Monteverde 
a l a t t , kinek zászlója alá sok katonák mentek által , 's a' ki árulás által 
elfoglalta Puer to  Cabello várát. Ekkor Miranda a' venezuelai végre
hajtó tanács megegyezésével Aug. 26. 1812 olly egyezést kötött Mon
tfverd é vtil, melly szerént G u a y r á t , Caraccast , Barcelonát és Cumanáti 
az emiitett {spanyol vezérnek engedte , a' ki ezért teljes bocsánatot 
í g é r t , mindennek a' ki akar t , szabad kiköltözést engede t t ' s azt ígér
t e , hogy ugyan azon polgári alkotmányt fogja bevinni Caraccasba, mel
lyet a' cortesek adtak a' spanyol nemzetnek. De az egyezésnek ezen 
pontjait nem tartot ta meg Monteverde, és MIRANDA (1 . e. ) fogva vite
te t t Spanyolországba. Ez a1 hitetlenség ismét fellobbantotta a' há
borút. Cumanában egyesitette egy merész ifjú ember , N. Marino 
a' Aékételeneket, birtokába vette Maturin városá t , a1 Spanyolok meg
támadásait vitézül visszaverte 's. magán Monteverde vezéren is győze
delmeskedet t April. 1813. Ezt követte Venezuelának és Caraccasnak 
R O M VAR Simon (1. e.) által lett meg szabadittatása. Az utolsóba Bo
livár Aug. 4. 1813 m e n t b e ; de Jul. 1814, midőn a1 Spanyolok 70.000 
rabszolgát helyeztettek szabadságba 's fegyverkeztettek fe l , ismét ki 
ke l l e t t Caraccasból takarodnia , 's Cartagenába evezett, őszvegyüj
tőt ték ugyan Kiras és Bermudes vezérek Maturinban ismét a' haza



DÉLSZAKI AMERIKA 2 1 

fiakat *s visszaverték Morales és Boves alatt a' reájok ütő Spanyolo
ka t ; mindazáltal Dec. 5. 1814 csakugyan elfoglalták a' királyi pár
ton lévők Maturint. Rivas kezekre került 's nieglövetett. Bermudes 
Margarita szigete'be evezett , hol az alattomos kereskedők a' partokon 
lévő királyi őrizet ellen hajókra ültek 's felfegyverkeztek, és a' szi
getet hatalmok alá ha j tván , igen jövedelmei rabló háborút folytattak. 
Azonközben April. közepén 1815 kiszálott d. Pablo Morillo spanyol 
vezér 10,000 főből álló seregével Santa  Martánál Uj  Granada partjai
ra, 's jóllehet Bolivár , a' kivel Marino és a' skót születésű Mac Gre
gor is egyesültek, ismét öszveszedte a' zendülők utolsó seregének 
maradványát, mind e' mellett is megkönnyítették a' Bolivár és Castillo 
(a' zendülők egy másik vezére) közt lévő egyenetlenségek Morillónak 
a1 győzedelmet, a' ki elfoglalta Margarita szigetét 's ostrom alá vet
te Cartagenát. Innen, minekutána 3000  nél több ember veszett volna 
el benne éhség mia t t , kitakarodott a' kormányozó seregével Dec. 5. 
1815. Ekkor Morillo Uj  Granadának belsejébe nyomul t , inig Mora
les nevű vezére 3000 katonájával Caraccast foglalta e l , a' honnan Cal
Bada spanyol vezér Pamplonába és Tunjába, egy másik vezér pedig 
Antioquiába és Popayanba ment , mivel ezen tar tományok, Socorróval 
és Cartagenával együtt ujgranadai egyesült statusok névvel 1811 ma
gokat függetlenekké tették 's szövetséges statust alkottak. Seregeik 
vezére elejénte Nnrino volt. Quito megvétetése után , hol a1 Spanyolok 
az őrseregból minden ötödik embert agyon lövet tek, Uj  Granadában 
is vad kegyetlenséggel folyt a' háború. Nurino egynéhány győzedel
met után Jun. 1814 elfogatott 's meglövetett. Azután Dec. Bolivár 
vette által a' fővezérséget 's SantaFé de Bogotát a' congress hatalmi) 
alá hajtot ta, melly üléseit ezentúl itt tartotta. Mindazáltal a' belső 
visszalkodások ezúttal is útjában állottak Bolivárnak, mellyek nyo
mosán segitették Moiillót feltételeiben. Ez ugyan is az egyenetlen
ségek alkalmával a' Magdolna vize mellett felmenvén, Ocana felé nyo
mult 's több szerencsés ütközetei után Cachirinél az ujgranadai con
gress seregét tökéletesen megverte. A' congress erre szétoszlott és 
Cerviez 's Ricaute vezérek a' 1 dánosokba vonták vissza magokat , hol a' 
guerillahad a' Spanyoloknak sok kárt okozott. Végre Morillo kemény 
ellenállás után megvette Jun. 1816 S a n t a  F é de Bogotát , a' hol töb
bet meglövetett vagy felakasztatott 600 embernél. A' kivégeztettek 
közt voltak : Caldas és Lozano két füvész, Cabal chemicus és több 
jeles emberek, kiknek feleségei mindnyájan számkivettettek. Cuma
nában Morillo egy köz tiszteletben tartatott famíliából született le
ány t , mivel a' hazafiak pártja mellett szólott , egy szamárra kötte
tett , a' város utszájin alá 's felhordoztatott 's egy Néger által rokon
jainak házai előtt meztelen hátára korbáccsal 200  at csapatott. Ezen 
meggyaláztatásán való fájdalmában a' nemes lelkű szűz éhséggel öl
te meg magát. Azonközben Bolivár és Mac Gregor fris Sereggel lép
tek fel Venezuelában. Az utolsó Sept. 13 elfoglalta Barcelonát , mig 
a' zendülők hajósseregecskéjével Brion volt a' partok ura. Így mi
dőn Morales spanyol vezér is Sept. ,20 Juncalnál P i a i t ó l , a' zendülők 
vezérétől, 's Oct. 28 a' barcelonai síkságon Mac Gregortól egészen meg
veretett ,] ismét felemelkedett a' venezuelai köztársaság. A' zendü
lőket ez időtájban egy igen nevezetes férjfiu, d. Jos. Cortes de Ma
dariaga, lelkesítette. Mint a' cadizi cortesek munkás tagját VII Fer
dinánd király a1 status ceutai tömlöczébe vettette ő t , mellyből lord 
Camelford, a' kinek Madariaga a1 déli tengeren Vancouverrel való uta
zása alkalmával hasznos szolgálatokat t e t t , közbenjárására kiszaba
dulván , I). Amerikába ment 's itt Margarita szigetének , melly a' par
tok hajókázható vize mellett lévő fekvésénél fogva nevezetes hely, 's a' 
honnan rablás végett szoktak vala a' zendülők, mint fő álláspontokból, 
a' tengerre evezni, kormányát rendbe hozta. lnneu a1 niargaritai 
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országlás nevében Pompatarban Maj. 23. 1817' egy hirdetményt bocsá
tott ki Venezuela lakosaihoz, mellyben ezeket egyetértésre 's állha
tatosságra intette. A' zendülők vezérei Bolivár 's mások itt Febr. ol
ta 1817 már több izben győzedelmeskedtek a' királyi seregeken, melly 
szerencsés ütközetek által Guyana és Cumana (2 kel. tartomány) fő
városaikon kivül, szabadokká lettek. Varinas , Merida és Truxillo 
tartományok és az újra feléledt venezuelai köztársasághoz kapcsoltak 
magokat. Morillónak Margarita szigete ellen való próbatétele Jul. 1817 
sikeretlen rolt . Még az asszonyok is segítették az ellenállókat, neve. 
zetesen egy 60 főből álló spanyol piquet éjjel egy csoport asszonytól 
elfogatott '» győzedelmi pompával a' városba vitetett. A' szigetbeiiek 
a' nekik ajánlott bocsánatot el nem fogadták '» a' báborut olly szeren
csével folytat ták, hogy Morillónak tetemes veszteséggel kellett már 
Sept. 1817 a1 szigetről eltakarodnia. Hadi ereje Bolivártól , Piartól, 
Marinótól és Paeztől az Oronoconal is csaknem egészen semmivé té
tetett, Azonban időt nyert maga öszveszedésére, mivel Bolivár a' 
zendülők többi vezéreivel nem legjobb egyetértésben volt, 's 7000 em
bert szedvén öszve, ezekkel Caiabosóból Bolivár ellen ment. A' hábo
rú változó szerencsével fo ly t , mig Bolivár ,a ' köztársaság congressétől 
fővezérré 's a' végrehajtó hatalom első tisztjévé nem neveztetett ki. 
Ekkor a' Spanyolok még csak a' megerősített helyeken tartózkodtak. 
Látván Morillo, hogy semmire sem mehet az Amerikaiakkal, jCarac
casból vSept. 27. 1817 közönséges bocsánatot hirdetett ki ; de ennek sem 
volt foganatja, mivel ezen hitetlen és kegyetlen Európai iránt a' Creo
loknak és Mulattoknak, kik most már Venezuelában a' hatalmasabb félt 
tették, semmi bizodalmok sem volt. A' zendülőknek egyetlen vezére, 
P i a r , egy curac.aoí Mula t t , engedte magát csak hazaárulásra eltán
tor i t ta tni , melly botlásáért Öct. J6 Angosturában balálra Ítéltetett. A' 
guerillák apró csatázását a' Spanyolok ellen Bermudez , P a e z , Torres 
és Sarraza folytatták, 's a' zendülők^azon győzedelem után , mellyet a1 

merész Paez Nov. Nutriánál a' királyi seregen nyer t , 1817 végén ismét 
Varinas felé és Santa Fé ig nyomultak elő. San  Fernando de Apures 
várát is megvet ték , mellytől az Oronoco egy részén való hajózás 
függ. Az Uj  Granadával való öszveköttetént fentartották, a' hol 5 
provincia volt zendülő félben 's a' köztársasági p á r t , egynéhány apró 
kikötőkön kívül, a' pariai öbölnek is urává lett. Hadi erejek 10.000 
főnyi rendes katonaságból á l lo t t , 's az Ornnocón Brion vezérlése alatt 
lévő 15 ágyuzó sajkából, mellyek közül mindeniken egy 18 fontos volt. 
Morillo hatalma alatt ekkor Caraccas , Valencia , Cumana és Barcelo
na városai , :s UjGranadában amaz igen nevezetes pontok Cartagena, 
S a n t a  F é és San t a Mar t a voltak. Míg Morillo, az Kuropábói küldött 
segítségnek megérkezése után, uj ütközetekre készült, a1 venezuelai köz
társaság egy igazgató statustanácsot (Contejo supremn de la tiacinn) ál
lított fel Nov. 10. 1817 Angosturában. Ez a' tartománynak mindenféle 
színű és származású lakosait 's a' népnek minden osztályait polgári 
jusaikra nézve tökéletes egyenlőségbe helyeztette. Azonközben Angliá
b a n , a' hol D. Eopez Mendez nevű ágensek fáradhata'lanul munkáló
dott részekre , egjnéhány csapat önkényesek állottak öszve, de midőn 
1818 Venezuelába megérkeztek , várakozásokban egészen megcsalat
kozva látták magokat. Több következések volt a' későbbi hadi készü
leteknek , mellyek a' zendülőket mind katonasággal , mind fegyverrel 
nyomosán segítették. De minekelőtte a' segítő seregek megérkeztek 
volna , a' hadat a' király pártja szerencsésen . megújította. Dec. olta 
1817 Maj. végéig 1818 a1 felzendültek (Bolivár, P a e z , Zaraza 's má
sok alatt) és Spanyolok (Mori l lo , Morales. Lopez ' sa ' . vezérlések 
alat t) 12 izben ütköztek meg ; melly ütközetekben a' két részről mint
egy 10,000en estek el. Bolivárnak ;mon tábor zásmndot . hogy az 
ellenséget részenként támadja meg , minthogy a" Spanyolok egész ha
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dl erejekkel állottak ellene o' részekre szakadozott amerikai hadi erű
nek , meg kellett ráltoztatnia. Azután Paez vette által a' fővezérséget, 
a' ki alatt alvezérek Marino és ArismendI (az utolsó Margarita szige
tén) roltak. Bermudez az Oronoco torkolatjait védte 's Brion a' ca
raccasi partoknál erezett alá 's fel hajójival. Ekkor egymás után 
megérkeztek az Angliában gyűjtött csapatok a' zendülőkhoz , mind ösz
ve 5000 katona és 3000 matróz. Jóllehet ezek közül szükség és be
tegség miatt sokan elvesztek, még is a' zendülők lettek most már ha
talmasabbak azon 12 cadrok által , mellyeket d' Evereux vezér veze
tett Irlandból Venezuelába. Morillo csak igen nehezen tudta megtar
tani kezei közt a' partmelléki tartományokat 'g az ujgranadai viceki
rály, Samana, olly erőtlen volt , hogy a' Santander vezérlése alatt 
1818 végén elhatalmazó lázadást, nem akadályoztathatta meg. A' me
rész Mac Gregor ez időben kiszálott ugyan Panamában 's Apr. 10 
1819 Portobellót reárohanással megvette; de szükséges elóvigyázás
zal nem élvén, 24én a' Spanyoloktól meglepetett 's alig tudott maga 
elillantam. Ellenben a' venezuelai táborozás Boli var által szerencsé
vel vétetett munkába. Serege 1819 elején 5000 gyalogból 's 2500 lo
vasból, kik rendes és gyakorlott katonák voltak, állott, ide nem szám
lálván a' Llanosokból szedett lovas polgárkatonaságot 's a' 4000 főből 
álló Angolokat. Több, résznyüe igen véres ütközetek után, végre sze
rencsésen általment UjGranada bérczein 's egyesült az itt lévő zen
dülőkkel, kik Santander aiatt a* virekirálynak, Samanának , seregét 
megverték. Marino vezér is győzedelmeskedett Jul. 10. 1819 Barcelo
na tartományában a' királyi seregen, 's Urdanete vezér elfoglalta Bar
celona fővárosát. Bolivárnak a' 12,000 1. magas Paramo de Chitán, 
a' föld golyóbisának egy legveszedelmesebb hegyszorosán, való hihetet
lennek tartatott általmenése eldöntötte Uj  Granadának tökéletes 
meghódittatását *s közbevetőleg D. Amerikának a' Spanyoloktól való 
megszabadittatását. A' Boyacánál Aug. 7. 1819 történt ütközetnek vnlt 
az a' nyomós következése a' colombiai háborúban, melly egész I7j
Granadát szabaddá tette. Bolivár Aug. 10 ment be győzedelmi pom
pával a' tart. fővárosába, SantaFé de Bogotába. Ellenben Brion
nak ugyan ezen időben (Aug. 5) Cumanára a' tenger felől való üté
se sikeretlen volt. Morillo annakokáért ismét Caraccas, Cartagena, 
SantaMarta, Rio de la Hacha városaival és más partmelléki helyek. 
kel kénytelenittetett megelégedni. A' venezuelai köztársaságnak rend
be szedetése ekkor rendes menetelt kapott. Már Nov. 2tí. 1818 egy 
hirdetményt tett közönségessé Bolivár Angosturában, mellyben Vene
zuelának Spanyolországtól való függetlenségét 's politicai lételét, 
mellyért Apr. 10 olta 1810 kilzködik, hirdette 's egyszersmind azt 
nyilatkoztatta k i , hogy a1 köztársaság a' Spanyolok jármát többé nem 
fogja magára tétetni 'g a1 madridi udvarral nem fog másképen alku
dozásba ereszkedni, hanem csak a' nemzetjusi egyformaság princípi
umai szerént. Erre Febr. 15. 1819 a1 venezuelai congress, mellyben Uj
Granadának 5 követe ült, Angostorában felnyittatott. Bolivár a' ki ed
dig kormányozó volt , elölülővé 'g ZR* (1. e.) alelőlülővé választatott. 
Roscio polgár, a' nép képviselőjinek elölülőjévé, az érdemekkel diszlő 
Manoel Palacio a' túlsó dolgok ministerévé lett , hanem az utolsó 
már 1819dik esztendő végén megholt. Bolivár erre egy a' nagy
britanniai constitutióhoz hasonló polgári alkotmányt dolgozott ki 's ter
jesztett a' congress elejébe. Ez az alkotmány, mellynek alapvonásai 
vallás és nyomtatásbeli szabadság 's esküdtek törvényszéke voltak , a' 
congresstől 1819 nyarán elfogadtatott 's törvényesen tétetett közönséges
sé. Dec. Bolivár Uj  Granadából Angosturába visszatérvén, itt Vene
zuelának és UjGranadának colombiai köztársaság név alatt egy sta
tussá való egyesittetése Dec. 17. 1819 megállapittatott *s Dec. 25 ki
hirdettetett. Ez a' köztársaság legelőször az éjszakamerikai egyesült 
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statusoktól esmertetett meg. Uj  Granada azolta Cundinamarcának 's 
S a n t a  F é de Bogotá fuvarosa csak Bogotának neveztetek. A1 colum
biai ,kö/.társaság fócongresse Jan. 1. 1821 öszvegyülvén, uj polgári al
kotmányt dolgozott ki. Morillo azonközben uj megtámadásra készült, 
hanem egynéhány elvesztett ütközetek után kénytelenittetett Trot i lé
ban Nor. 26. 1820 6 hónapi fegyvernyugvást kötni , mellyben Morillo 
a' colombiai köztársaságot megesmérte 's azután visszaevezett Spanyol
országba , midőn La Tőrre spanyol vezér folytatta a' h a d a t , míg Boli
Tar calabozoi győzedelme (Juu. 24. 1821) végét nem szakasztotta. Mo
rales spanyol vezér megtartotta ugyan kezei közt Maracaibót és Por
tó Cabellót; de ezek a' helyek is megvétettek Maj. 1823 a' colombiai 
admiraltól. hadi fortéllyal. 

Az uj köztársaság már 1821 megtiltotta a' rabszolgák bevitetését 's 
minden rabszolgát, a' ki a' köztársaságnak hasznos szolgálatokat te t t , 
szabadnak nevezett. Altaljában minden a' függetlenség első kihirdettetése 
után született rabszolgák szabad emberek jusával élnek ; uraik gondos
kodnak rólok 18 es/.t. korokig , azután pedig szabadságba helyeztetik 
őket. Külföldiek Febr. 1821 olta nem vétetnek fel katonai szolgálatba. 
(Vö. EBK.V). Bolivár elölülői 's a1 szárazon és tengeri erőnél lévő 
fővezéri hivatalát 1826ig v ise l te , de Mart. 14 ismét elválasztatott. A' 
köztársaság alelólülője 1828ig Franc, de Paula Santander volt. A' con
gresstől alkottatott Libertadorrendet az első colombiai legio tisztjei, és 
köz emberei, vagy a' calabozoi vitézek viselik. Venezuela és Cundinamarca 
tartományaik adósságai Jnl. 13. 1821 a' congresstól megesmértéltrk nem
zeti adósságoknak; ellenben az elébbi alelőlülő Zea ál ta l , a' ki 1823 
Bathban holt m e g , Angliában 1823 felvett kölcsönözés nem fogadtatott 
el. Oct. 2. 1824 a' congress az éjszakamerikai egyesült statusokkal köl
csönös egyformaságra alkotott hajózási és kereskedési egyezést kötött , 
melly szerént egyszesrmind a' hajózászló szabadsága is megallapittatott. 
El énben a' pápának azon föpásztóri levelére, melly Colombia egyházi 
dolgait el akarta intézni a' né lkül , hogy a' köztársaság követei Komá
ban megesmertettek volna, az országlás Jul. 28. 1825 egy kerengő irást 
bocsátott ki a' kormányozókhoz, mellyben az hirdettetett, hogy azon co
lombiai papok , kik az emiitett levélnek engedelmeskedni lógnak , törvény
szék elejébe idéztetnek 's a' Lez de Patronato szerént fognak megítél
tetni. Er re a' pápa Febr. 1826 Colombia Texada nevű ágensének megen
g e d t e , hogy Romában ismét alkudozásba ereszkedhessek. Londonban már 
1825. fellépett Colombiának köve te , M. I. H u r t a d e , a' többi statusok 
követeinek sorába "s Alex. Cockburn hasonlóképen megjelent mini 
követ Bogotában. Amaz által Apr. 18. 1825 hajózási és kereskedési 
egyezés köttetett Colombia és NagyBritannia köz t , mellyre a' colom
biai congress halálos büntetés alatt megtiltotta a' rabszolgakereskedést. 
Svédországtól egy lineahajó vétetett 's a' köztársaság 2 hatvanágyus 
hajót 's 3 fregattot csináltatott. Colombia tengeri rablóji rettenetesekké 
tet ték magokat a' spanyol partokon. Országutak csináltatták a föld 's 
liányainivelés előmozdítására. Egy a' földmivelés és más közhasznú in
tézetek előmozdítására sir James Mackintosh, londoni követ és parla
menti tag,_, előlülése alatt egyesült társaság sok uj lakókat vont ezen 
termékeny tar tományba, melly 1825 olta minden idegenek közt legna
gyobb kedvezéssel az Angolok iránt volt. Ezek próbát tettek , mindaz
által kívánt következés nélkül, az ugy nevezett guatavitai aranytó 
vizét is (Bogotától 4 mfre), mellybe, a1 mint mondják, az Indusok a* 
Spanyolok beütésekor temérdek aranyat és drága köveket h á n y t a k , ki 
szivatyuzni.— Ez időtá jban (Febr. 2. ;I825) Bolivár elölülő Bogotából 
Amerikának minden statusait , még Brasiliát i s , meghitta , az emiitett 
észt. végén a1 panamai földszoroson tartandó közönséges congressre, 
hogy ebben a' Spanyolországgal háborúban lévő köztársaságok a' Spa
ii) olyok ellen állandó védszöretségut kössenek :a .gy közönséges hajózási 



DÉLSZAKI AMERIKA K 

t;s kereskedési egyezésre a' nemzetek jusának princípiumai szer in t alko
tott hajózási és kereskede'si törvényt alapítsanak meg az európai 
szárazon lévő hatalmasságok tengeri és gyarmati justartásai és közbeszóló 
politicaja ellen. De ez a 'gyű lés minden fontos végzés nélkül oszlott szél
lel, mivel Perut , BuenosAyres t és Brasiliát belső háborúk és mégha
sonlások foglalatoskodtatták. Bolivár Peruba ment. Azonközben Paez 
vezér felzendült Santandernek bogotai kormányozása ellen. Bolivár te 
hát visszajött 's Paez aláadta magát nek i ; de Bogotában, a' hol Sant
andernek gazdagságánál fogva igen erős pártja vo l t , nagyravágyó felté
telekkel kezdették Bolivárt vádolni. Ez tehát Felír. G. 1S27 leköszönt 
elölülői hivataláról, de lemondása el nem fogadtatott. Ekkor személyesen 
elment Bogotába 's megesküdt a' fenálló polgári alkotmányra. Azután 
ismét hatalma alá hajtotta Guayaquil tart . De. Peruban igen fontos ellen
ségeskedések ütöttek k i ; mert Bolivár pártja megbukott 's rendelései 
megsemmisíttettek. Magában Columbiában annyira elhatalmazott az igaz
gatásban való rendetlenség 's a' katonapárt és a' köztársaság vagy Sant
ander pártja közt való meghasonlás, hogy végre egy nemzeti gyűlésnek 
kellett Apr. 8. 1828 Ocaííába öszvejőni, hogy Castilla elölülő a la t t , , 
a' ki Bolivárnak barátja v o l t , elintézze a1 köztársaság uj formáját; 
hanem a1 többség a' köztársaság elébbi alkotmánya mellett y o l t , 's Boli
vár eloszlatta a' gyűlést , minekutána a' pártján lévőktől ajánltatott dic
tatorságot elfogadta volna. Santander alelőlülői hivatalából letétetett 's 
mint a' Bolivár ellen Sept. koholt öszveesküvés részese hadi törvényszék 
elejébe idéztetvén, halálra ítéltetett. A' statustanács mindazáltal szám
kivetéssé változtatta ezt a' büntetést, 's Santander 1820 vége felé Par is
ban vette lakását. Minden városok Bolivár pártjára ál lot tak, a' ki Aug. 
1828 Perunak hadat izent. Egyébiránt a' nyomorúságba mélyen süllyedt 
nép mindent hideg vérrel tekinte t t , más részről nagy várakozás v o l t , ha 
fog e segíteni Bolivár a' tisztek megvesztegettethetéséből származott 
rosszakon, az igazgatásában lévő zavarokon 's a ' k ö z pénztár rossz álla
potban létén ? Bolivár erre nézve felemelte az adót 's a' több észt. olta 
eltörlött czukorplánta pálinkával való monopóliumot ismét magáévá tette. 
Azután a' congresstől 9800ra leszáli t tatott hadi erőt 40,000re szapo
rította. Peru békekötésre kinszerittetett 's Cordova vezér pártütése el
nyomatott. Erre Bolivár congresst hívott öszve Bogotába , melly a' pol
gári alkotmányt újonnan meghatározza. De Venezuela, a1 hol Paez volt 
a' fegyveres erő vezére , elszakadt Dec. 1829 a' bogotai középponti or
szágiastul "s Valenciával ésCumánával különös köztársaságot akart alkotni. 
Ekkor Bolivár (Jun. 20, 1830) , hogy uralkodásra vágyással való vádol
tatasát megczáfolja', letette a1 főhatalmat, hanem a' congress kíván
ságára ismét fel kellett vállalnia. Paezzel 's az elszakadt tar tományok
kal való alkudozási sikeretlenek voltak. Mind ezek által a1 köztársaság 
pénztára felette megrongáltatott. Már Dec. 1828 83 •/* procentet vesz
tettek Londonban a' colombiai status kötelező levelei. Colombia t. i. 
Angliának 6,750,000 font stertől észt. 40,500 f. st. kamatot fizet. (L. Co

U I I I I U . ) 
II. A' Plata  egyesület vagy respublica argent ina , hajdan Btienos

Ayres vagy Rio de l a P a t a vicekirályság, 1819 tet te le polgári alkot
mányának talpkövét. Egy Spanyol gyarmatban sem volt annyi fejér 
's kevesebb fekete, 's egy gyarmat sem mellőztetett el annyira az 
anyaországtól, mint e z ; innen jöt t tehát azon magaelszánás , mellyel 
a' lakosok nagyobb száma' a' szabadság megszerzését munkába vette, 
's innen származott az az erő 's á l lhatatosság, mellyel az ezen nagy 
munkát végre hajtotta. A' Platánál lakók pallérozottságokkal 's cha
racterekkel D. Amerika gyarmatjainak többnyire minden lakosait felül
múlják. A1 lázadás Maj. 25 . 1810 ütöt t ki a' fővárosban, Buenos. 
Ayresben. Itt a' nép önerejét 1800 és 1807 kezdette esmérni , midőn 
az Angolokat visszaverte. Ez ál tal a' vitéz Liuiers vicekirályságot 
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érdemlett 's n y e r t ; de midőn Jósef spanyol király pártjára kezdett haj* 
l a n i , letétetett méltóságából 's a' buenosayresi junta foglalta el helyét 
a/, uj vicekirálynak , Elionak , elólUIése alatt. Ez mindazáltal a' hajdani 
spanyol rendszerhez ragaszkodván 's alattomban a' nép megbuktatásán 
dolgozván , Monterideóba küldetett 's a'j junta maga uralkodott VII. F e r 
dinánd nevében. Chile követte a' példát és sereget küldött BuenosAyres 
segítségére. Egyszersmind elfoglalták a' zendülők déli P e r u t , a' hol La 
Pazban már Aug. IS. 1809 kiütött a' zendülés. Hijába gyűjtött sereget 
J J n i e r s , a' kintk pártjára a ' tartományokban sokan állottak, hogy Ituenos
Ayrest meghódítsa; mert a' nagyobb rész ellene l é rén , el kellett sza
ladnia , de elfogatott 's főbb rangú pártosaira! együtt agyonlövetett. 
Ekkor minden provinciák kezet fogtak BuenosAyressel. Az Ó  Spanyolok 
mindenütt meggyőzettek a' Creoloktól. De majd ezek közt is szakadások 
származtak. Végre congress gyűlt öszve BuenosAyresben, melly a1 régre
hajtó hatalmat 3 főtisztnek adta á l ta l ; hanem a' spanyol fegyverek 
szerencséje miatt a' congress 181(1 kénytelenittetett G. Pozadast a1 köz
társaság legfőbb kormányozójává kinevezni, a' ki mellé 7 tagból álló t a 
nács rendeltetett. Az igazgatás ez által nagyobb egységet és erőt kapott. 
Még ellenállott ama' nevezetes pont, Montevideo, a' hol Elio állott az 
Európából jöt t segédsereggel. Csak 1814 vette meg a'zendülők ezeredese 
Alvear ezt a' várost azon feltétel a l a t t , hogy a' spanyol órsereg Spanyol
országba visszaevezhessen; de mivel a' spanyol vezérek Peruban uj gyó
zedelmeikre csak az egyezések megszegése által tettek szert, ennél fogva 
a' congress sem tartotta meg az emiitett egyezést. Azonban uj ellenség 
emelkedett fel a' köztársaság belső részében. Banda orientálnak, vagy a' 
P la ta keleti tartományának főkormányozója, ARTIGAS (1. e.) vezér , ma
gát függetlenné t e t t e , elfoglalta Montevideót 's megverte a? buenos
ayresi sereget. Ekkor elvégezte a' riojaneiroi cabinet, hogy a' zendülést 
elnyomJH. E/.en czéllal egy portugali sereg szálott ki l,fcor alatt Oct. 23. 
1816 a' Platában Maldonadonal 's elfoglalta Montevideót minden ellenállás 
nélkül Jan. 1817. Ugyan ez idő tájban tette Paraguay is magát függet
lenné BuenosAyrestől d. Francia nevil kormányozója a l a t t , és Buenos
Ayressel a' Platánál lévő 14 provincia közül csak 6 maradt egyesülve. 
Azonban belől is több pártok küzködtek egymással, a' mi sok vérbe ke
lült . Végre a1 nép uj congresst választott , melly Mart. 25. 1816 gyűlt 
öszve Tucumanban 's d. Martin Pueyrredont választotta a' köztársaság 
kormányozójává, a' ki SanlMartin vezér segítségével a' jó rendet ismét 
helyre állította. Erre a' platai egyesült statusok közönséges congresse 
Jul . 19. 1816 az ezen folyó mellett lévő tartományokat függetleneknek 
kiáltotta ki Spanyolországtól. Azután üléseinek helyévé ismét Buenos
Ayrest t e t t e , a1 hol Oct. 25. 1816 egy „Manifettacion hittorica y poli
tica de la Revolucion de la Americaí't adott k i , melly a' gyarmatok 
Spanyolország ellen tett 28 panaszát foglalta magában. Ekkor a' köztár
saság délszakamerikai egyesült statusok nevet vett fel 's Dec. 3. 1817 
Beglamento provisorio czim alatt előleges polgári alkotmányt hirdettetett 
ki. Az e' szerént választatott uralkodó congress Febr. 25. 1819 kezdé 
el ü lései t , midőn Pueyrredon, a' kormányozó, igen ajánlotta a' követek
nek a' polgári alkotmány mennél elébb leendő elvégeztetését. Mert ,,an 
uj szahad status helyeztetése" monda Pueyrredon „elmulhatatlanul szük
ségessé tesz i , hogy az utánam következendők több katonai esmeretekkel 
bírjanak, mint én. Akkor súlyos hivatalomat le fogom tenni 's a' nemzet
nek megmutatom, hogy könnyebb engedelmeskedni, mint parancsolni." 
Maj. 25. 1819 el is készült az uj alkotmány, melly mindenben hasonló 
az éjszakamerikaihoz, 's kihirdettetett . Alapjai: személyes , lelkes
mereti 's nyomtatásbeli szabadság és a' status polgárainak egyenlősége. 
Pueyrredon he lyébe , a' ki teljeséggel nem akarta többé felválalni a' 
főkormányozói méltóságot, Rondeau rezér lépett , hanem azolta belső 
meghasonlások, Ca r r e ra , Alvear 's mások pár t ja i , a' középponti 
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Igazgatás Í'S a' szövetséges alkotmány yitatóji gyakran megháborítot
tak a' belső csendet és sok vérontást okoztak. Hogy a' status a7 

Cadizban kiállított nagy hadi erő ellen magát bátorságba helyeztethes
se 's védő rendeléseket tehessen, nem csak i'aragnayval 's a' banda 
orientálj vezérrel, Artigassal, köttetett fegyvernyugvás és egyezés, ha
nem SanMartin vezér is visszahivatott Peru ellen való táborozá
sai.ól. De alig húzódott el a' Spanyolország felől fenyegetőző vesze
delem 's alig ment el ismét SanMartin Chilébe, azonnal újra fel
emelkedett a' szövetséges alkotmány mellett buzgó párt. A' köztársaság 
Kelgrano alatt lévő serege szél oszlott 's SanMartin nem akart a' csend 
helyreállítására Buenos  Ayresbe visszatérni, mivel Peru ellen ké
szült. E' szerént az emiitett pártnak szabad mező nyílt fel czéljának elé
résére 's Sept. 1820 Kodriguez ezeredest tette főkormányozóvá, a' ki 
méltóságát több izbeli levettetése után is megtartotta. Legtöbbet tett 
mindazáltal a1 jó rend megállapodására az 1821 végén első statustitoknokká 
választatott Bernardino Kibadavia, a1 köztársaság elébbi képviselője 's 
meghatalmazottja Parisban és Londonban. BuenosAyres a' Plata mel
léki provinciákon való eddigi főurasagáról lemondott; mindnyájan esak 
függetlenségek védelmezésére egyesültek; mindenik párt tulajdon országlást 
alkotott 's követeket küldött a' közönséges congressre, melly Maj 1. 
1822 tartatott HueuosAyresben az éjszakamerikai, chilei, perui, colom
biai és portugall követek jelenlétében. A' SantaFével, Éntre Riossal és 
Coirientessel kötött béke és barátságszövetségek helyre állították a' 
külső csendet, ben pedig közbocsánat által igyekezett congress a' pár
tokat egymás iránt megengesztelni. A1 szövetséges köztársaság Miller 
szerént 15 provinciából, u. ni. BuenosAyresból, Tucumanból, Cordová
ból, Saltából, Riójából, Mendozából (Cuyoból) , 's a' t. állott. 

Az erőslelkii, nagyeszű és szemes Kibadavia a' külső dolgokra 
is ügyelt; kormányozása a' statust uj formába öltöztette. A* jövedelem 
1823 jóval felülmúlta a' költséget; a' nevekedő kereskedés különösen 
nevelte a' vánijövedelmet."* A' Colombia által előterjesztett szövetségi 
egyezés Mart. 1823 aláíratott. Jul. 4. Ribadavia a' BuenosAyresbe jött 
spanyol biztosokkai 18 hónapi fegyvernyugvást kötött, hogy ezen idő 
alatt BuenosAyres Chilének, Perunak 's a' többi gyarmatoknak is Spa
nyolországgal a' Június 19ikei törvény, melly az amerikai statusok füg
getlenségét megesmérte, czikkelyei szelént 's azon feltétel alatt való öszvebé
kéltetését, hogy a' spanyolországi népképviselői alkotmány gyámolitá
sára 20 mii. dollár (100 mii. frank, ennyit adtak a' franczia kamarák a1 

cortesek ellen folytatott hadra) adassék, megpróbálja; de a1 spanyol 
cortesekkel magokkal mind ezen egyezések megsemmisíttettek. SantaFé, 
D' Kntre Rios és Corrientes tartományokkal szövetségek köttettek. Az 
egyesült statusok követet \s NagyBritannia főconsnlt küldöttek a' köz
társasághoz 1824. BuenosAyres, mellynek kereskedése 1821 olta a' vi> 
lágnak minden részei fe lé , sőt Németországba és Chinába (csak Paraguay 
nem akart a' BuenosAyressel való öszveköttetésről tudni) is elterjedt, 
egész D. Amerikának főpiaczává lett '« még most is több mii. font st. 
érő portékákat tartanak benne az angol kereskedők. Annakokáért már 
Febr. 19. 1825 barátságos, kereskedői és hajózási egyezést kötött Nagy
Britannia a1 la platai egyesült statusokkal (l'rovincias vnidas del Rio de 
la l'/atn, igy nevezi magát a' köztársaság 1825 olta) BuenosAyresben, 
mellyet de las Heras, BuenosAyres tartományának főkapitánya és kor
máiiyozója, irt alá a1 köztársaság nevében. Az érdemekkel diszlő Kiba
davia ugyan is a' Májusra 1824 hirdettetett congressben kormányozó! 
hivatalát letette, jóllehet njonnani kineveztetése csaknem közönségesen 
sürgettetett. (1825 a' köztársaság agen»e volt Londonban, hanem még 
e?en esztendő végén visszajött BuenosAyresbe). Hibadavia után tehát 
don Jüan Gregorio las Heras vezért nevezte ki ideigleni knrmánynzó
vá a' congress 's ez Garoiát tette külső dolgok minis terévé. Garcia 
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ügyel* e' mellett a' hadi dolgokra is es Londonba küldetett bizonyos 
dolog elintésiése ve'gett, mellyben jól eljárt. A' buenosayresi tör
vényhozó gyűlés még az említett esztend. tengeri rablásnak hirdette 
ki a' rabszolgákkal kereskedést, 's halálos büntetést szabott ki ezen 
törvény általhágójira. Ugyan ezen esztend. tette fel 's hirdette ki a' 
Dec. 12. 1824 kezdődött buenosayresi nemzeti congress a' Jan. 13dikai 
1825 sarkalatos törvényeket a' La Plata mellékén lévő szövetséges 
statusok ujonnani megállapítására. Statusvallása, vagy uralkodó vallás a' 
catholica; mindazáltal más vallási felekezetek is megszenvedtetnek 's 
Sept. 25. 1825 szenteltetett fel a1 protestáns Angoloknak BuenosAyresben 
engedtetett templom, a' melly hajdan Jesuiták klastroma volt. A' köztár
saság a' Bolivár általkihirdettetett 's 1825 végén Panamában tar tatot t 
nagy szövetségi congressre is küldött követet; hanem Brasiliával Banda 
orientál és Montevideo felett támadt perlekedése meghasonlást szült, 
mert a' császár Dec. 10. 1825 hadat izent a' köztársaságnak 's a' Plata 
torkolatját ágyuzta t ta , melly háború olly sok kárt tett a' kereskedésnek, 
hogy az angol országlás békeséget iparkodott köztök kieszközölni. Mind
azáltal csak több változó szerencsével történt ütközetek után köttetett 
Aug. 27. 1828 békeség, melly szerént Banda orientál és Montevideo 5 
észt. sem Brasil iához, sem a' platai köztársasághoz nem tartozott. Az 
észt. végén visszatért hadi sereg semmivé tette az eddig fenálló szö
vetséges alkotmányt. Erre a' tartományok fegyvert fogtak BuenosAyres 
ellen 's a' középponti alkotmány, fejeit hazájok elhagyására kinszeritet
ték. Azonközben SanLuis tartományát Paez vezér hatalma alá hajtotta, 
Rióját pedig Quiroga vezér (1. „Zeitgenosten" I I , 3, 1830) a' szövetsé
ges alkotmánynak buzgó pártfogója. Igy akadályoztatják a' pártoskodás 
lelke 's a' polgári hadak ezen szabad status felemelkedését. 

A' csak igen tágan 's igen gyenge lánczokkal öszveköttetett platai 
statusok szövetségéhez, mellynél 1826 lord Ponsonbey volt mint brit 
követ meghatalmazva, következő statusok tar toznak: 1) BuenosAyres 
4500 nsz. mértf. 420,000 lak. 's hason, nevű fővárosával, melly a' tör
vényhozó 's végrehajtó hatalmaknak és a' congress gyűléseinek helye. 
Az egyesület ezen statusának jövedelme 5,177,584, költsége 5,297,690 
for. teszen. Angliának BuenosAyres 1 mii. font sterl. adós. 1825 
egy Angolokból álló társaság vette munkába az ide való banyák mi
velését 5s a' végre 50 bányászt vett szolgalatjába a1 szász királyságból. 
2) és 3) Eutre Rios és Corrientes, az Uaraguay és Parana folyók 
közt fekvő igen termékeny földjökkel, ama' dél ez éjszak felé, mind 
a' kettő 245,000 lak., kik 1824 elszakadtak BuenosAyrestől 's magok 
igazgatták magokat. SantaFének, Entre Rios fővárosának, a' Para
na nyng. partján, 4000 lak. Párának a' Parana kel. partján, Corrien
tes fővárosának, 4500 lak. van. Mind a' két tart. hajdan Gobierno de 
Corrientes nevet viselt , mellynek éjszaki részében a1 Jesuiták alatt 
elébb olly h i r e s , most pedig elpusztult missiók feküsznek, mint Can
delar ia , Loreto és Santos Apostolos. 4) Cordova vagy kel. Chile, 18,000 
nsz. mértf. 315,000 lak. az Indios Bravosokon kivül, Cordova nevű fövá
sával , mellyet 9000 laknak. 5) Solta és 6) Tucuman 8200 nsz. mértf. 
80,000 lak. ide nem számlálván az Indios Bravosokat. 7) SanJuan 103,000 
lak. 8) SanLnis 103,000 lak. 9) Riója 87,500 lak. 10) Catamarca 105,000 
lak 11) Estero 210,000 lak. 12) SantaFé 52,000lak. 13) Mendoza 104,000 
lak. Miller a' missiókat és Tanját is külön provinciáknak vesz i .—Banda 
orientál , mellyhez és Montevideóhoz Krasilia, Provincia de Missiones 
és Provincia cisplatina névvel, just formált, Oct. 25. 1825 a' congresstől 
a' Plata egyesület alkotó részévé neveztetett 's Jan. 21 olta 1829 Kon
deau vt'zér benne előlülő. Minden városok közt legtöbbet tett sereg és 
pénz szerzésre nézve BuenosAyres. Fegyveres hajóji (20), mellyek többnyi
re tengeri rablókkal voltak megrakva, Limától egészen Cadizig semmivé 
tették a' Spanyolok kereskedését. A' status dolgaiba is legtöbb befolyással 
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bírt. ' S e ' volt az oka , hogy végre győzött a ' szövetséges alkotmány. 
Egyébiránt nincs a1 köztársaságban nemesség 's nincs hatalmas papság. 
A' papoknak a' statust illető 's az országiastul hozzájok küldött írásokat 
a' prédikáló székben fel kell olvasniok. Az Éjszakamerikaiak politicai 
munkájit is lefordíttatja az országlás, hogy Franklin polgártársainak lel
két a' Platánál lakó népekbe általöntse. A' közönséges nevelés előmoz
dítására jó intézetek vannak alkotva 's a1 fővárosban kevés gyermek van, 
melly olvasni és irni nem tndna. BuenosAyresben több egyesületek ügyel
nek a' tudományos mivelődésre is. Az országlás nyomosán segiti a' kikö
tő építést, a' Platánál egy jó országutat csináltat 's 4 uj várost építtet. 
L. „Heports on the present slate of the Lilit ed Frovincet of Sonlh 
America, drawn up by Mss. Hodney und Gra/tam" (ezek Éjszakamerika 
biztosai voltak BuenosAyresben) with documents und notetii (London 
1819^; továbbá „Uie tpanische Conslitútion der Cortes und die proviso
risc/ie Constilution der vérein. Frovinzen von Südamerika'•'•, históriai be
vezetéssel (Leipz. 1820) és a' PÍ .ATA czik. 

III. Artigas vezérnek katonai köztársasága lS20ig Banda orientált 
és Entre Rios t , legelőnek alkalmas tér t a r tományt , melly a' Platától 
kel. éjszaktól délnek ÜOO 's nyugottól keletnek 500 införi terjed el 
Brasiliáig, foglalta magában. Art igas , kit a1 békételenek vezérekké 's 
védőjükké választottak , a' Portugáliáknak, kik ezen tartomány főváro
s á t , Montevideót, kezeik közt t a r to t t ák , hadat izent , mivel az Orien
tállak tartományába beütöttek 's itt a' népet sarczolták; hanem 1819 a' 
Portugáliáktól több ütközetekben meggyőzetett. Artigasnak főhelye vagy 
is inkább hadiszálása akkor Purification volt, a' tartomány közepében. 
BuenosAyressel is , melly őt mint pártütőt számkivette , folytatta a' 
hadat; de végre igen szerencsétlenül, és Faraguayban keresett menedék
helyet , a' hol 182!) Asstnicionnál dohányt ültetett 's termesztményekkel 
kereskedett. — /artigas a' szabadság zabolátlan 's vad szeretetétől elra
gadtatván , egészségét, nyugalmát 's gazdagságávalélhetését feláldozta, 
a' Plata keleti partjának pusztájin, egy szegény, szabadsága 's ó mellette 
buzgó páiztornépnek védőjévé lévén. Ezen félig meztelen bajnokok nem kap
tak zsoldot, hanem csak húst, egy kevés yervát (thea plántát) és dohányt. 
Ezen nyomorult eleséggel 's a' legkeményebb katonai fenyítek mellett az 
Orientállak hihetetlen nehézségeket állanak ki. A' csatázás mulatság 
reájuk nézve, életekért nem esedeznek 's kívánva kívánják a1 halált ha
zájuk szabadságáért. Artigas minden külső segély nélkül folytatta a1 

hadat. Ha az idegenektói valamit, a' mire szüksége volt , kapot t , azt 
pontosan visszafizette. Minden kikötőji szabad kikötők voltak. Mint 
védő keményen, hamar 's részrehajlás nélkül szolgáltatott igazságot. 
Oskolák felállítására különös gondja volt ; mert az alatta lévő 's 50,000 
főből álló pásztornép épen olly tudat lan, mint erkölcstelen és vallásta
lan. 1828 olta Randa orientál Mantevideóval tulajdon köztársaságot for
mál "s Entre Rios a' Plataunióhoz tartozik. 

IV. Santa  Fé vagy a' paraguayi köztársaság d. Gasparo Francia 
nevii kormányozója 's jesuitapatriarchai alkotmánya alat t 1810 olta bel
sőképen békeségben é l , mivel szomszédjai nyugtalanságaiba nem avatko
zik. PUHOITAV (I. e. , AltoParaguay) határai Bras i l i a , Su l ta , Felső
Peru és Entre Rios 's Portugáltól függetlennek esmertetett. Földje termé
kenységéért D. Amerika kertjének neveztetik 's 6900 nsz. mf. (vagy 
IVIiguel de Lastarria 1804ki kézirati földabrosza „Carla orografica del 
Vireynalo de lat Provinciai del Rio de la Flala'1 szerént 7500 nsz. mf. 
20at számlálván egy gradusra) nagyságú s ikság , mellyet a" Parana éa 
Paraguay hasitnak keresztül. A' Rio lpanesen és a' maracayui bérczeken 
ttil eső éjs/.aki fele miveletlen 's nincsenek benne missiók. A' Jesuiták 
Paraguaya inkább a' Parana bal partján 's a' Pa rana , Uruguay és lbi
cuy folyók közt fekvő kel. tartományokat foglalta magában. Ezen Ar
tigas által elpusztíttatott t a r tomány, nielly Alsó vagy BassoParagnay
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iuik neveztetik, egészen a' s. paoloi kapitányságig 's Monterideóig el
nyúlik. AltoParaguayban a1 spanyol Creolok 1801) d. Francia nevű pol
gártársuknak , törvénytudónak, adták által bizonyos időre a' kormán) i. 
Ez 1810 egy a' nép 42 választott képviselőjéből álló statustanácsot ren
delt maga mellé 's azőlta a' végrehajtó hatalommal határtalanul , de 
patriarchai együgyűséggel él. Hogy a' szomszéd statusoktól egyáltal
jabitn különvált függetlenségében megmaradhasson hazája , kormán)n
zásának első 9 esztendeje alatt egy levelet sem engedett a' status hatá
rain kívül küldetni , minekelőtte ó el nem olvasta. A' statustanáccsal 
egyet értve készült törvénykönyve minden polgároknak egyenlő szabad
ságot ad 's a' rabszolgákat Bzabadságba heyezteti. A' szerzetesek 1825 
eltöröltettek. A' tartomány 600.000 lakosa ( Creolok és a' hajdani szer
zetesektől missiókra osztatott I n d i a i a k ) , az Indios Barbarosokon kivüi, 
háborítatlan békeségben élnek. Hanem d. Francia minden Európai t , ki 
a' tartományba lépik, mintegy fogságban tart 's Bovpr,*\D (I. e.) ter 
mészetvizsgáló csak Nov. 1819 nyerte vissza szabadságát. Mindazáltal 
1825 a' BuenosAyresben lévő* nagybrit. főconsul, Parish, kemény leve
lére 12 Angolt , kik fogságban voltak, szabadon bocsátott. Egy schwei
zi orvos, l l engger , maga szabadította meg magát. Assuncion nevű fő
városának 16,000 lak. van. Paraguay azon egyetlenegy status az ame
rikai statusok közt , mellynek nincsenek adósságai. Sem a' főkormányo
icó , sem a' statustanács tagjai nem búznak fizetést. A' status költségei 
a' földmivelés és kereskedés jövedelmeiből fizettetnek. Esmeretes ezen 
tartománynak fótermése , a' paraguayi tliea. P lántá ja , melly ezt a' 
theát t e r m i , 's plántálás végett máshová kivítetése keményen meg van 
t i t l va , Arvorc de Mate vagy da Congonha nevet visel 's Auguste de St. 
Ililaire szerént Ilex M a t e , melly a' Cossine Paraguatól egyáltaljában 
különbözik. Merevény levelei '» Batul á g a i , tűznél megszáraztatrán, 
porrá töretnek. Hogy a' por a' higságtól külön választassék, apró ezüst 
csőcskéken, mellyek igen kis nyílású golyócskákon végződnek, 
szüretik a' felforralt thea keresztül. Ez a' thea közönséges fényhez tar
tozó szükség egész I). Amerikában. Paraguay csak Brasiliával kereske
d ik ; mindazáltal 1825 Angliába is küldött tulajdon terméseivel megter
helt hajókat. Bolivártól a' panamai congressre lett meghivatását d. Fran
cia Aug. 23. 1825 költ felelő levelében el nem fogadta. 

V. A1 chilei köztársaság, minekutána a' nép Sept. 10. 1810 olta 
szabadságáért küzködött volna, Jan. 1. 1818 kiáltotta ki magát sza
badnak. Elejénte congresstől kormányoztatott . Hanem két p á r t , a' Car
re ráé ésLarra iné , veszekedett az elsőség 's nagyobb befolyás felett. Mi
dőn amaz , mellynek tasrjai tüzes republicanusok voltak, csakugyan ke
zére kerítette a' legfőbb ha ta lmat , egyenetlenségek ütöttek ki, mellyek
nek alkalmával a1 limai vicekirálytól Chilébe küldetett sereg több gyö
zedelmeket nyert. Carrera pártja elvesztette a' raucaquai ütközetet Oct. 
2. 1814 dik észt. 's tekintetét és befolyását, midőn Larrain pártja 
egy vitéz t i sz tnek , O'Higginsnek, adta által a ' s e r e g vezérlését. Ez a' 
spanyol vezérrel egyezést kö tö t t , melly szerént Chile a' cortesek spa
nyolországbeli országlását megesmérte 's bizonyos szamu követeknek 
azokhoz leendő küldésére kötelezte magát. De a' vicekirály ezt az 
egyezést nem fogadta el. O' Higgins megveretett; a' Spanyolok elfog
lalták a' nevezetesebb városokat 's Jüan Fernandez szigetére küldöttek 
számkivetésbe a' zendülés fejeit. Erre S. Martin, buenosayresi vezér, 
öszvegyüjtötte Mendozába Cujo tartományában a' zendülőket 's Bue
noíAyresből 2000 főből álló segélyt kapván , keresztülment az Andese
k e n , Chacabncónál (Febr. 12. 1817) megütközött a' Spanyolokkal, ki
ken tökéletes győzedelmet nyert 's Marco vezéreket elfogta. Ezt a' tör
ténetet ugy kell néznünk, mint Chile újjászületését. Carrera 's 
pártja minden tekintetét elvesztette ekkor. S. Martin is Larrain részé
re ha j lo t t , mivel ebben legtöbb észt 's lelki erőt vett észre. Segítette 
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barátjának O' Higginsnek azon véleményt!*, hogy veszély idején az őr
szaglásnak egységgel 's erűvel kell b í rnia , hogy a' haza megszabadít
tassék, 's csak azután lehet köztársasági alkotmányról gondolkozni. A' 
congressek pusztulásra jut ta t ták volna Mexicót és Venezuelát. O' Hig
gins a' congiesstól főkormányozóvá neveztetett ki , a' ki 8400 főből álló 
rendes szárazföldi katonaságot 's 30 hadi hajóból álló tengeri erőt ál
lított fel. Az ifjú köztársaság jövedelme már 1818 2,177,907 dőlt. t e t t . 
Hanem a' kormányozó hatalma nem tetszett. A' két Carrerák, kik demo
cratiát akarván bevinni, lázadáson dolgoztak, halálra í té l te t tek, de el
szaladtak. Egy harmadik Carrera BuenosAyresbe , későbben pedig É j 
szakameiikába illantott el. A' két első erre 1818 Cujo tartományát 
akarta BuenosAyrestől elszakasztani 's abban uralkodni ; hanem a' cujoi 
kormányozó, Lizuraga, elfogatta 's nyilvános pert indítván e l lene , k i 
Tegeztette. Azonközben a1 királyi párt elfoglalta Chilében Talcahuanót, 
a1 honnan Osorio spanyol Vessér Mart . 1818 újonnan megtámadta Chilét. 
Ezen veszedelmes helyeztetésben a' fővárosnak, SanJagónak, polgárai 
minden eziistjöket a' statusnak ajándékozták 's azt nyilatkoztatták ki 
(Mart. 5. 1818), hogy semmi ezustnemut nem fognak szerezni , inig a' 
haza szabad nem leszen. Ezen hazafiúi nemes te l t egy a' város kapu
jánál álló oszloprajegyeztetett fel örök emlékül ezen felülírással: , . Ide 
gen , a' ki ezen tartományba belépel , a1 földnek minden nemzetei, ítéljé
tek meg , ha inegbódittathatik e illy nép ! " — Osoriót S. Martin síkság
ra csalogatta. Itt elszélesztette ugyan a' spanyol vezér , éjjel véletlenül 
ütvén reá, a' chilei sereget , mellynél akkor S. Martin nem volt jelen, 
's elfoglalta az ágyukat ; hanem S. Martin .hirtelenséggel ősz veszed vén 
minden tar ta lékokat , a' maipoi térségen Apr. 5. 1818 olly tökéletes 
győzedelmet n y e r t , mellyet méltán lehet Chile szabaddá léte második 
talpkövének nézni. *) Mert a' S. Fénél szenvedett második tetemes vesz
teség után Jan. 1810 a' király pártján lévő seregeknek mind egy lábig 
ki kellett takarodniok Chiléből. midőn az Araucanok földjére húzták 
vissza magokat. Ekkor Chile Peru megtámadtatását tet te czélul. Kül
dött ugyan Spanyolország 1200 embert Cadizból L imába ; hanem a' Ma
ria Isabellán lévő katonaság felzendült, a' hajónak Valparaisóba kellett 
eveznie 's a' zendülőkhez ment által. A1 tisztek a' köztársaságtól Li 
mába küldettek. Ez idő tájban evezett el lord Cochrane egy lineaha
jóval Angliából O. Amerikába, mint admiral lépett Chile szolgalatjá
ba , melly vezérlése alá Apr. 1819 9 hadi hajóból, mellyek 00—16 ágyu
sok vol tak , álló hajóssereget adott. Cochrane 4 fregattal azonnal el
indult Valparaiso kikötőjéből, Peru partjait ostrom alá vette 's Callaót, 
Limának kikötőjét, bezárta, míg S. Martin a1 szárazon nyomult Peru 
felé. S. Martin azonban seregének egy részével BuenosAyres rédelme
xésére hivatott azon nagy hadi sereg el len, melly Septeinb. 1819 akart 
Cadizból kiindulni, hanem a' katonák felzendülése és azután a' sárga hi
deg miatt semmi sem lett ezen feltételből. Lord Cochrane Callaót hí
jában oztromolta; ellenben egy igen gazdag spanyol kereskedő flottát 
elfogott Perunak más kikötőjében. A' következő észt. S. Martin vissza
jött BuenosAyresből 's a' Peru ellen való táborozás Oct. 1819 isméi 
munkába vétetett. Lord Cochrane flottája (8 hadi hajóval 'fl 230 ágyú
val) Piscóba (mintegy 40 mf. Limától) tet te ki S. Martin vezért 4800 
katonájával '• 30 ágyujával a' szárazra, 's Peru lakosai olly nyomosán 
segítették a' chilei sereget, hogy L i m a , Callao és többnyire minden tar
tományok felszabadittattak a1 Spanyolok hatalma alól. Azonközben e^y 
pá r t , használván •&' népnek a' súlyos vámok ellen való zúgolódását, Clii

*) Az clfogoLt spanyol lisztek közül Febr. 8 i8i9 Ordonez vezeY '• S!) tiszt a* aanluisl 
kormányozó parancsolatára ki.ógeztalett , mivel lázadási akartak támasztani , hogy tnnuk 
alkalmával a' helyet •lfoglaiják. 
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lében a' kormányozó, O' Higgins, 's barát ja i , S. Martin vezér és lord 
Cochrane , megbuktatásán dolgozott. Az utolsó annakokáért bizonytalan 
időre oda hagyta a' chilei köztársaság szolgálatját 's 1823 Brasiliába 
ment. S. Martin magányos életet választott magának. Ezt követte az 
emiitett pá r tnak , mellynek feje Román Freyre vezér v o l t , elhatalma
sodása 's az országlás formájának megváltoztatása. O' Higgins Jan. 28. 
1823 hivatalából letétetett 's midőn a' legfőbb hatalom ismét visszaszer
zésére próbát t e t t , SanMartinnal együtt fogságba t é t e t e t t , az eddig 
fenállott congress pedig szétoszlott. Ékkor Freyre seregeivel Febr. 22 
SanJagóba ment 's öszvehitta a' választó gyűléseket, hogy a' congress
re követeket válasszanak. Er re a' tartományok gyűléseinek juntája Apr. 
3 a' főhatalmat neki adta á l t a l , mellyben őt az Aug. 1823 öszvegyült 
congress is megerősítette. Ez szabadabb polgári alkotmányt készített 
's a' végrehajtó hatalmat keskenyebb határok közé szorította. Freyre 
egy csapat Chileieket segítségekre küldött a' Peruiaknak 's a1 colom
biai köztársasággal Öct. 21 . 1823 SanJagóban szövetségi egyezést kö
tö t t . Chiloe (egy spanyol sziget) ellen küldött serege minden haszon 
nélkül fáradt ; sőt Quintanilla spanyol vezér a' chilei sereget Apr. 1824 
nagy veszteség után ismét hajójira ülni kinszeritette. Bolivár pa
naszkodot t , hogy Peruban a' kötés szerént nem segittetett. A' belső 
egyenetlenségek 's azon lánczok, mellyeket kezére a' polgári alkotmány 
t e t t , annyi bosszúságot okoztak Freyre vezérnek, hogy a' tanácsnak 
J u l . 19 hivataláról való lemondását beadta 's csak a' fővezérséget tar
tot ta meg. Hanem a' tanács nem fogadta e l , sót arra kötelezte ma
gá t , hogy az alkotmány hijányos czikkelyeit meg fogja változtatni. De 
a' ministerek az alkotmányt áltáljában hibásnak ta lá l ták ; mivel pedig 
a" tanács ezen nem segíthetet t , tehát a' népnek egy része ideigleni kor
mányozol nevezett k i , Fuentacillát emelvén ezen hivatal ra , a' ki tüstént 
népgyűlést hirdetett . Jul . 19. 1824 Freyre vezért ismét a' köztársaság 
kormányozójává nevezte ki 's az 1823ki alkotmányt a' tanáccsal együtt 
eltörölte. Azután biztosság rendeltetett az 1818ki alkotmány megvál
toztatására. F r e y r e , a' ki mint erőslelkü és haszont nem kereső férj fia 
közönségesen tiszteltetik , 's Sept. 1825 uj nemzeti congresst hívott ösz
v e , a' pártok egymással ellenkezése 's a' belső egyenetlenségek, mel
lyeket több izben (utoljára Oct. 1825 SanJagóban és Valparuisóhan) el
nyomot t , ellenére határtalan hatalommal igazgatta a' statust. Legmun
kásabb volt, az apostoli helytartó Jüan Mutzi vezérelte turedelmetlen pap
ság a' köztarsasági rendelések megsemmisítésén anny i r a , hogy Éjszak
amerika és NagyBritannia kénytelenittettek panaszt tenni a' papok ül
dözései miatt. Énnél fogva a' chilei országlás 1824 végén a' következő 
rendeléseket te t te a' papi rendre nézve: az anyaszentegyház birtokai 
a' status javára 's számára elfoglaltatnak, 's a' papok fekvő jószág 
helyett bizonyos készpénzbel i fizetést kapnak; minden szerzeteseknek 
megengedtetik, hogy klastrnmaikat elhagyják, 's inig egyházi hiva
talt kaphatnak, meghatározott fizetés rendeltetik számokra; a ' köztár
saságnak egy részében sem szabad egy szerzetnek több klastromának len
ni egynél ; a' pápa vicariusa (mint egynéhány hónappal azelőtt Bue
nos Ayre sbő l ) a' köztársaságból számkivettetett 's örökre kitiltaíott. 
Kevéssel ezen történetek előtt (Oct. 29. 1824) a' földrengés egy egész 
tájékot megrongál t , a' többek közt Coplopo városát egészen öszveron
totta. *) 1825 végén uj háború rendeltetett Chiloe el len, mellynek al
kalmával ez a' sz ige t , mint különös tartomány , a 'köz társaság hatalma 
alá jött . 1827 ideigleni polgári alkotmány készí t te tet t , a' 3 status szö
vetséges alkotmánya megerősíttetett 's d. Franc. Ant. Pinto Maj. 5 elől

•) A' Nov. i4 — i9 iS-!3 dühösködött földrengés Valp«rai»ót nagyoooára öszverontotta 
*3 San  Janóban, a' fővárosban, is «ok kórt tett. 
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ülőre választatott. Az a* lázadás, mellyet Pricto vezér indított Dec. 1829 
az alkotmány megsemmisítésére, ugy láts/.ik, egyezés által nyomatott el. 
A1 jövedelem 1828 1,400,000 for. ment ; a' költse'g 1,315,000 fór. t e t t .— 
Chile lakosai közt megkülönböztetik magokat az India iak , kik, kivévén 
némelly hegyek közt lakó nemzetségeiket , olly magas pontján ál lanak 
a' pallérozottságnak, hogy nem sokára méltán foglalhatnak helyet a' 
status polgárai közt. A' néger rabszolgák is . mintegy 40,000, jobb er
kölcsnek i t t , mint Brasiliában; jobb a' vélek való bánásmód is és a' 
seregben katonai szolgálatot tesznek. A' m i t a , vagy a' bányászságra 
való kinszerités eltöröltetése olta a' nemzeti gazdaságnak ezen ága 
elniellőztetett; honnan most a' legjövedelmesebb bányák a' n a g y  b r i 
tanniai kereskedők kezében vannak. 

VI. A! perui köztársaság. A1 perni vicekirályságban először 1815 
mutogatták magokat mozgások 's a1 függetlenségvágy lelke. Akkor 
Arequipa tartományában Mugnecas pap volt a1 zendülők fővezére; ha
nem April. 1816 elfogatott 's a' lázadás 12 más fejével együtt kivé
geztetet t , pártja pedig elszélesztetett. De a1 békételenek tij álláspon
tokat találtak feltételeik végrehajtására, kiváltképen BuenosAyresben 
és Chilében. SanMar t in jól l á t t a , hogy ez a' két köztársaság csak 
Perunak szabadsága által nyerhet állandó bátorságot és t a r tósságot , a' 
honnan nyomosán segitette a1 1.ima (a' Peruban lévő spanyol hatalom 
főpontja) ellen tet t készületeket. Nov. olta 1820 mintegy 10,000 Chilei 
csatázott szárazon és vizén a' Spanyolok el len, kik a' vicekirály P e 
zuela, 's midőn ez a1 katonatisztektől le té tetet t , a' helyette főkapitánnyá 
választatott Laserna a l a t t , mintegy 1 5 0 0 0  e n , vitézül ellenállottak; 
hanem csak hamar több provinciák ( p . o. Guayaqui l ) is fogtak fegy
vert a' szabadság ügyében 's az erőslelkü és munkás San  Martin min
den nehézségeken győzedelmeskedett. A' Limától nem messze történt 
véres és kemény ütközet után, melly Riccaforte spanyol vezér seregosz
tályának tökéletes megveretésével végződött , Maj. 23. 1821 fegyver
nyngvás köttetet t 's Jul. 10 bement San  Martin a' Lasernától 6kán el
hagyatott L i m á b a , hol 15kén Peru függetlensége közönségessé tétetett . 
Nem sokára (Sept. 19 1821) Callao is megadta magát alkunál fogva. 
A' spanyol vezérek, Laserna és Cartei au , mintegy 3000 katonájokkal a' 
hegyek közé húzták magokat 's megvették Cuscót. Míg SanMar t in 
ezeket nyomon kerge t te t t e , azalatt maga az uj status kormányoztatá
sának elintézésével foglalatoskodott 's védő (pro tec tor ) nevet vett fel. 
A' közte és lord Cochrane köz t , a1 ki gyakran önkényesen cselekedett, 
kiütött egyenetlenségeknek az a' következések l e t t , hogy a' lord oda 
hagyta Pe ru t , midőn SanMart in a ' ch i l e i admi ra l t , Blancót, tette a ' 
perui tengeri erő fővezérévé. Mart . 1822 a' protector congresst tar to t t 
Perunak fővárosában, Limában; a' gyűlés nagyobbára az ő pártján lé
vőkből állván, ollyan polgári alkotmány készíttetett , mellyben igen észre 
vétethetők voltak a' monarchia vonásai, a' honnan békétlenséget is szült 
az. Ezen alkotmány czikkelyei szerént a' cath. vallás lett a' status fő \s 
uralkodó vallása, a' nép választó just kapott 's képviselőji által részt 
vett a' törvényhozásban, mellynek alapjait a' nyomtatás, személy és va
gyon szabadsaga tet te . A' rabszolgakereskedés, az Indusok, kik ezol
ta Peruiaknak neveztet tek, adója , valamint munkára kinszerittetése is 
eltöröltetett. A' kormány végrehajtó ( de nem holtig választatott tagok
ból álló) ágánaji a' tanács terjeszti elejébe a' polgári és egyházi tiszteket 
választás végett. Ugyan ezen tanács rendkívüli esetekben 'cnngres.st is 
hirdethet. — A' protector azonban gyanút gerjesztett nagyravágyó ki
nézései 's czéljai, kiváltképen pedig a1 perui naprendnek , melly a' jöve
delemmel és firól fira száló elsőségi jósokkal volt öszveköttetve, al
kotása ál tal ; jóllehet egyébiránt tagadhatat lan, hogy a1 reábízott hatal
mat Peru függetlenségének megerősítésére igen czéliráiiyosan használta. 
Bolivárral öszvejövén, Peru és Colombia kölcsönös támadó és védszö

3 
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vétséget kötöttek egymással. Kevéssel azután San  Martin egészségte
lensége m i a t t , 's egyszersmind hogy minden gyanút eltávoztasson, a' 
protectorságot letette. Helyébe a ' t ruxi l lo i Ortaglo marquis lépett perui 
főkormányozó névvel. Hanem a' pártok uralkodásra vágyó fejei á l ta l 
támasztott sok nyugtalanságok 's a1 Spanyoloknak ielső Peruban 
Laserna a.utt tett szerencsés előmenetele ismét felvétették S a n  M a r 
tinnal az igazgatást , a1 ki congresst hir etvén , a' jó rendet ismét hely
re á l l í to t ta ; azután pedig 1823 elején Chilében magányos életet é l t , le
tévén hivatalát. Limában Jósé de la Mar lett az országló junta fejévé 
'» Tqrretagle marquis a' fővárosban helytartóvá, minekutána Monte
agttdp statustitoknok rossz kormányozása miatt számkivetteltett volna. 
Ezen változások alatt Laserna felső Peruban uj hadi erőt gyűjtött •« 
megverte a' köztársaság seregét Jan. 20. 1823 Moquegnánál. A' Calla • 
óból Ar ica , egy tengeri város (Arequipa tar t . ) , ellen indított tengeri had 
is szerencsétlenül ütött k i ; mert miolta San  Martin vezér a' világ zajá
ból eltűnvén , Mendozában magányos életet élt , a' perui országlást 
meghasunlások foglalatoskodtutták. A1 függetlenek Limát 's a1 par tokat , 
a' spanyol vicekirály, Laserna, pedig felső Perut 's Cuscót birta. La
gerua alatt lévő alvezérek V a l d e z , Carterac és ülmeta voltak. Peru 
sorsa ezen 4 férjfiu politicai characterétől függött. Ha egymással 
egyet értenek, Perut kétség kivül megtartják az anyaország hatalma 
alatt. Méltók tehát a' történetíró bővebb figyelmére, haserna , Valder és 
Carterac a1 spanyol szabadságért folyt háborúban megkülönböztették 
magoka t ; mind ;>' hárman gyanúsak voltak a' király visszatérése után 
szabad gondolkozások m i a t t , 's hogy az üldöztetést kikerüljék, 1810 
Amerikába kérezkedtek. L a s e r n a , Palafox alatt a ' pattantyúsok eze
r e d e s  f ő h a d n a g y a , Sarogossa védelmeztetésekor több esztendeig volt 
fogva Francziaorszagban, a' hol sokat tanult 's fellételét megváltoztat
ta. Abisbal vezérnek Amerikába készülő seregébe önkényes katonának 
ajánlotta magát 's mindenek bámulására egyszerre fővezérré lett . Mint 
vicekirály legjobb akaratot 's fáradhatatlan munkásságot , de nagy 
ingadozást 's félénkségét is mutatot t , a' mi a' Spanyolok előmenetelét 
felette akadályoztatta. Elébb Valdeztől, azután Carteractól hagyta ma
gát egészen vezettetni. Becsületes , pallérozott és vitéz neve Laserná
nak soha sem hozatott kétségbe. Carterac, egy Bordeaux tájékáról va
ló szegény nemesember . gyermek korától fogva spanyol szolgálatban 
volt. Esmeretei 's bátor lelke közönségesen esmeretesek voltak 's be
csül te t tek , de más oldalról mindenek féltek nagyravágyásától 's tür
tetlen természetétől . Valder , Ballesteros tanítványa, dicsértetik eszéért, 
bátorságáért , munkásságáér t ; ellenben gyaláztatik nagynavágyásaért és 
p'énzszomjáért. Olane ta , egy biscayai nemesember, a' ki már gyer
mek korában megtelepedett Amerikában Tugizában , bányászságot űzött 
és sokáig híjában törekedett pénzre és nagy hirre 's névre. A' függet
lenek ellen és Spanyolország pártján vo l t , hogy szokatlan dolgot lá t tas 
•ék tenni. Jóllehet csaknem mindég megveretett, még is e/.eredessé 's 
csak hamar vezérré neveztetett ki a1 madridi udvartól. A1 perui spa
nyol sereg előosztályát ő vezérel te ' s 1824 győzedelmeskedett San ta Cru
scon. Egyszersmind ' temérdek kincset szerzett. Az országlás polgári 
alkotmányos formája, melly Spanyolországból minden gyarmatokba el
t e r j ed t , csak szín volt neki a r r a , hogy Lasernátó l , Carteractól és Val
deztől elszakadjon 's magát Spanyolország egyetlen oltalmazójának ne
vezze a' tengeren tul. Ez a' meghasonlás volt a' Spanyolok elómene
lének legnagyobb akadálya. Lasernától maga megadására kinszeriltet
vén , felső Peruba sza lad t , a' hol uj csapatokat gyű j tö t t , mellyekkel 
a1 spanyol vezérek ellen igen czéltalan guerillahadat folytatott és , a' 
mi igen különös , mindég VII Ferdinánd nevében, még akkor is, midőn 
Laserna a' határtalan királyi hatalmat ismét helyre állította. Bolivár 
igen jól tudta ezen környüláliást használni. Végre, minekutána a' Spa
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nyolok ügye D. Amerikában nagyobbára az ő hibája miatt elveszeti 
volna, egy golyóbis a' királyi pártnak a1 függetlenek vezérével, Sucre 
colombiai vezérrel való csatázásában életét eloltotta. 

Ezen, Peru függetlenségéért történt utolsó ü tköze t , melly Colum
biának 's BuenosAyresnek politicai léteiét is veszéllyel fenyegette, 
több olly történetekkel van öszveköttetésben, mellyeket nem lehet el
hallgatni. Carterac és Valdez vezérek a' zendülőket Alvarado alat t az ari
cai öbölnél Jan. 19 és 21 . 1823 Moqueghiánál tökéletesen megverték. Ezen 
tetemes veszteség hirére az elébbi poli t iaminister , D Jósé de la Riva
Agnero, elfoglalta Limában a' végrehajtó hatalom elölülői hivatalát. Csak 
hamar kénytelenittetett a' colombiai köztársaságtól segédet kérni. Kz Su
cre vezért küldötte el 3000 emberrel midőn a 'k i r . sereg, 7000 ember, már 
Lima felé nyomult. RivaAguero annakokáért SantaCruz vezért Arequipába 
szálitotta hajón, hogy a 'spanyol királyi seregnek háta megé kerüljön, 's a' 
congresst Limából Callaóba vitte ál tal Jun. 18. De midőn Carterac vezér 
már 19 én elfoglalta L imá t , a' perui congress elölülője ellenére Trtixil
lóba költözött , azon állhatatos elhatározással , hogy a' köztársaságot 
megszabadítsa 's Sucre vezért dictatorrá tette. Hanem R i v a  A g u e r o 
elölülő nem akarta ezt a' rendelést végre hajtani , a' honnan Jun. 23 a' 
congresstől letétetett és számkivettetett. A' colombiai vezér a' dicta
torságot nem fogadta el 's mindent elkövetett a' páftok öszvebékélteté
sé re ; sőt azzal fenyegetőzött , hogy oda hagyja P e r u t , ha polgári had 
üt k i ; mert a7 sereg egy része az előlülő részén vol t , ki a' letétetésé
ről szóló végzésnek nem csak nem engedelmeskedett , hanem a' con
gresst is szétoszlatta 's 12 tagból álló tanácsot nevezett k i , mellynek 
fejévé magát tette. Egyszersmind a 'min is te reke t elfogatta 's egynéhány 
követeket számkivettetett. A' többiek visszatértek Callaóba, a' hol 
országló congressnek kiáltották ki gyűléseket 's a' köztársaság elölü
lőjévé Torretagle (d. Jósé Bernardo Tagle) marqnist nevezték ki. Ugyan 
ez idő tájban kénytelenittetett, Carterac SantaCruztól és Sveretől két 
oldalról fenyegettetvén, Limából Jnl . 16 k i takarodni , 's a' congress Aug. 
6 visszatért Limába, mig RivaAguero folytatta Trnxillóban a' fóhata
lumnul való élést. Azonközben Sucre Cuscóba 's S a n t a  C r u z , a' ki 
Aug. 25 Ulaneta vezért Tampullónál megver te , felső Peruba nyomult, 
még Bolivár maga Callaónál 3000 főből álló fris sereggel szálott ki Sept. 
1én. Lima Bolivárt királyi módon fogadta el 's a' congress teljes hatalmat 
adott neki a1 RivaAgueroval való polgári perlekedés eldöntésére, melly
nek következésében Bolivár e1 következő nevezetes levelet irta a' letett 
elölülőhöz: „teuropáhan Bonapar te , Amerikában I turbide, mindenik a' 
maga kőiében, a' legrendkivülibb jelenések közé tartoznak az ujabb histó
riában; mind e' mellett sem kerülhették el a' megbukást , hitszegő kor
mányrendszereknek elkerülhetetlen következését, mellyel a1 törvények 
templomát 's az emberi társaság minden jusainak szentségét megfertőz
tették. Az ur mind ezt még a' ministerek személye ellen elkövetett leg
lázitóbb igaztalanságával is nevelte. Lehe te t l en , hogy az nr tovább 
is érzéketlen maradjon azon közönséges zugolódásra , mellyet truxilloi 
erőszakoskodása—az amerikai revolutión lévő legfeketébb szenny — min
den igaz polgár szivében szült . '1 Egyszersmind azt is a jánlot ta , hogy 
(kivévén méltóságába leendő visszaállása*) legkedvezőbb feltételek alatt 
fog közte 's a' nemzet közt egyezséget ki eszközölni. Riva Agirero erre 
egyenes feleletetnem adván, a ' congress Oct. 1823 legfőbb 's határtalan 
terjedésű katonai hatalmat adott Bolivárnak, hogy a' status és sereg 
szükségeiről ugy gondolkozzék, a ' m i n t neki legjobbnak lá tszik; ezen 
felül főkapitánnyá, a' köztársaság vidőjévé 's a' had legfőbb kormányo
zójáva nevezte ki, Libertador ( szabad í tó ) névvel. Ez a' nagy megkü
lönböztetés irigységre gyulasztott néhány perui katonatiszteket 's Agu
ero pártosainak száma naponként nevekedett , a1 ki SanMar t in vezért 
Mendozába hi t ta , hogy a' főrezérséget vele megossza; hanem ez Agu
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erónak magaviseletét nem 'hagyván helyben, mint Bolivár, a' meghí
vást nem fogadta e l , több izben megveretett Valdertől és Olanetától 
a' Desaguaderónál , főképen Sept. 13 és 15, sőt maga is alig tudott 
megmenekedni lovasságának egy részével , egynéhány legfőbb tisztjeitől 
elárultatván. Ekkor Bolivár a' hadi n é p e t , mellyel Oct. 1800 Chileiek 
is egyesültek, részszerént Aricánál, részszerént Pisco és Lima közt, szo
rosabban öszvel |uzta; azután a' colombiai sereggel Truxillóba men t , a' 
hűl Riva Aguero . Bolivártól megveretvén *s a' pártján lévőktől elhagyat
ván, Nov. 25. 1823 magát minden feltétel nélkül megadta. Bolivár Agu
erót Guayaquilba vitette 's őrizet alá tétette, Mig ezek t ö r t én t ek , a' 
perui congress Nov. 20 Limában egy az éjszakamerikaihoz és colum
biaihoz hasonló polgári a lkotmányt hirdetet t k i , melly mindazáltal, mig 
Bolivár dictátorsága tar tot t , folyamatba nem jöhetett . Egyébiránt 
több hónapok alatt semmi nevezetes történet sem adta magát e lő , mivel 
a1 Libertadorn/?< 10 — 12,000néI nem több seregével 4—500 órányi 
földet kellett oltalmaznia ollyan tar tományban, meilynek lakosai na
gyobbára idegenek voltak a'> Colombiaktól. Laserna ellenben 20 ,000né l 
több főből álló sereget gyűjtött felső P e r u b a n , többnyire Peruiakból; 
de semmit sem tehetett Lima ellen, mivel azon h í r r e , hogy a' franczia 
sereg Spanyolországban Cadiz felé nyomul, Olaneta vezér, büszke lévén 
a' zendülőkön az Orui'ónál nyer t győzedelmével, az absolutisták fejévé lett 
's Laserna ellen fordította fegyverét. Ez ugyan is 1821 Pezuela vice
k i r á ly t , a ' kinek Olaneta hűséges pártosa vol t , megbuktatta 's Peruban 
a' cortesek polg. alkotmányát hirdettette ki , melly miatt Olaneta La
semának megengesztel hetetlen ellenségévé let t . Ezenkivül akadályoztatták 
még a' had folyamatját Bolivárnak a' vicekirállyal való alkudozásai 1824 
Pe ru függetlenségének megesmerése vége t t , valamint némélly királyi 
párton lévő vezéreknek arra czélozó próbatételei i s , hogy Perubari a' 
polgári alkotmányos országlás fentar tassék, végre egészen elvált a' 
spanyolperui sereg egymástól. Az éjszaki sereg Carterac alatt Lima fe
lé ment ; a1 déli sereg Valder alat t Arequipa ta r tományát foglalta el; 
d. Ant. Pedro Olaneta pedig Potosit te t te álláspontjává. Bolivár Limá
ban, a' hol egy párt 's maga az elölülő Torretagle is ellene dolgoztak 
a la t tomban , várta Colombiából a' segítő sereget. Febr. 5. 1824 a' cal
laoi ő r se reg , zsoldja ki nem fizettetésének szine a l a t t , hirtelen felzen
dült 's 9kén d. CasaKrujo ezeredes alatt spanyol zászlóit ü töt t fel 's a' 
spanyol hadi hajóknak, mellyek a' kikötőt zárva t a r t o t t á k , a ' kikötőt 
felnyitotta. Ezen veszélyben a' congress Fébr . 10 Bolivárt határtalan 
hatalmú dictatorrá nevezte k i , melly ál tal Torretagle marquis megszűnt 
elölülő lenni. A' congress bérekeszté üléseit 's Bolivár kitakarodott Febr . 
27 L imábó l , mellyet 2 9  é n Carterac foglalt el. Torretagle a' királyi 
zászló alá ment által 's polgári kormányozó lett . Ez idő tájban támadt 
Olaneta (Febr. 21) Vil . Ferdinánd nevében Laserna, Valdez és Carterac 
el len; LasI ieras Potosi kormányozóját megtámadta 's ezt más helyek
kel együtt erővel elfoglalta. Maga részéről Laserna is eltörölte Cuscó
ban Mart. Í J , midőn Cadiznak magamegadását meghallot ta , a ' polgári 
alkotmányos igazga tás t , letette a! PueroSantaMariában költ királyi 
parancsolat következésében vicekirályi hivatalát 's Car te raco t , mint 
legidősebb vezér t , nevezte a' királyi sereg fővezérévé. Barátjai 
mindazáltal nem akar ták ezt jóvá hagyn i , 's ellenségei még meré
szebbek lettek. Kevéssel ezelőtt ( M a r t . 9dikén ) Valder egye
v.ést kötött Olanetával , melly szerént Laserna a' charcas és poto
sibeli],, fővezérséget neki engedte ; de a' na yravágyó Olaneta Jun. 
20 ismét megújította a' Lasernával és pártjával való ellenségeskedést, 
kiket Olaneta Isten és király árulójinak nevezett. Ebből polgári had let t 
a' király pártján lévők k ö z t , mellyben Olaneta egynéhány izben megve
r e t e t t , de el nem (nyomatott. Így segitette Olaneta Bolivárt a' nél
k ü l , h o g y , mint az Európaiak vélekedtek, ezxel valaha egyetértésben 
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volt volna. Azonközben Bolivár Truxillóba húzta vissza magá t , a1 hot 
d. Jósé Sanchez Carriont ministerévé nevezle ki 's a1 sereget ismét 
helyre állította. Sucre vezérnek a' gyalogságot, Nicochea vezérnek a1 

lovasságot adta vezérlése a l á , San ta Crnzo t pedig a' vezérkar fejévé 
tet te . Azután igen okos fordulásai 's mozgásai által Carterac vezért a' 
junini síkságra csa l ta , a' hol Aug. 6 a' derék spanyol lovasság megtá
madását szerencsésen visszaverte. Aug. 20 az ellenséget Lima elha
gyására kinszeri tet te , midőn Híodil vezér a 'cal laoi erősségbe húzta ma
gát. Hosszas utazás után 's apró csatázások közt végre egyesült Car
terac Annahujechénél, Cuscótól 25 ó rány i ra , a' felé siető Valderrel. 
Ez hirtelen megváltoztatta a' had menetelét. Laserna, az alatt mig Bo
livár Limában Panamából uj segítséget v á r t , 12,000 katonával Dec 3 
Matúránál megtámadta a1 zendülőket, 's Sucre veszteséggel Guamanguil
lánál vagy Ayacuchónál való hasznos állásába vonult vissza. Itt várta a' 
9310 főből álló ellenséget, melly Dec. 9 a' colombiaperui 5780 embert 
tévő sereget megtámadta. Ezen ayacuchoi ütközet Dec. 9. 1824 eldöntötte 
D. Amerika sorsát. A' Colombiak Sucre, a' vezérséget 25 észt. olta vi
selő Cordoba 's Lara vezérlése alatt legfényesebb győzedelmet nyertek. 
A' vicekirály, Laserna , és Va ldez , mind a' ketten megsebesíttetvén, 
elfogattak, 6 spanyol vezér 's 2000 katona esett el és sebesittetett meg, 
's Carterac még a' csatamezőn aláirta azon egyezést , melly szerént 
seregének megmaradt részével együtt fegyverét letette és egész Peru t a' 
Desaguaderoig ( é s igy Callaót i s ) a ' köztarsaságiaknak engedte. ( A ' 
győzedelmesek 1 vezért , 8 t i s z t e t ' s 300 katonát vesztettek, kik részsze
rént a' csatamezőn maradtak, részszerént sebet kaptak. Rodil vezér mind
azáltal, megtartotta a' callaoi várat és kikötőt. Laserna , Carterac és 
Valdez Spanyolországba eveztek. Bolivár parancsolatjára a' csatamezőn 
az ayacuchoi nap emlékezetére győzedelmi oszlop e m e l e t e i t , az itt csa
tázó sereg nevével 's Antonio Sucre vezér melyképével. Qlaneta öszve
szedte a' királyi sereg maradványit , mintegy 7000 embert, 's megtar
totta kezei közt felső Peruban Po tos i t , hanem 1825 Sucretől megvere
tett, 's felső Peru ezáltal a' függetlenség ügyének védelmezésére és se
gítésére megnyeretett. A? perui congress Febr. 10. 1825 öszvegyülvén, 
Bolivár a' dictatorságot letette 's azon ajándékot, mellyel a' congress őt 
meg akarta tisztelni , nagylelküleg nem fogadta e l ; hanem a' congress 
kérésére, mivel a' polgári alkotmány még nem volt megállapítva, ismét 
fel válalta Febr. 12. 1525 a' dictatorságot egy esztendőre, mindazáltal 
a' legfőbb hatalomnak egy részét az országié tanácsnak engedte által La 
Mar vezér előlülése alatt. Azon had alkalmával , melly Brasilia 's a' 
platai egyesült statusok közt kiütéssel fenyegetőzött Felső Peruban a' 
két status határszéleire egy sereget r ende l t , mellyet Sucre vezérlett. 
Midőn Callao, mellynek kikötőjét perui és chilei hadi hajók zárták el, 
Jan. 22. 1820 éhség által maga megadására kinszerittetett 's Peru or
száglása a' Febr. 10. 1820 öszvegyült congress által rendbe hozatott 
volna, visszatért Bolivár Colombiába. A'congress akkor a 'Libertador tiszte
letére enilékpénzt veretett 's lován ülő szobra a' várospiaezon ál
líttatott fel. Hanem Bolíviának (Felső Perunak) Perutól lett el szaka
dása 's Colombiának nagy befolyása közönséges megelégedetlenségefc 
szültek. Így ütött ki a' revolutio Jan. 1827. 1828 megtámadta Peru a' 
bolíviai köztársaságot "s Bolivár hadat izent Perunak. Kimenetelét 1. 
PERU alatt. Ez a' köztársaság is ingadozik még a' középponti és szö
vetséges alkotmány közt. Angliában 1,810,000 font st. adósságot vett 
fel. — Ha tudjuk , hogy Peru kikötőjivel mintegy szive az njamerikai 
statusok politicai testének, azonnal áltlátjuk azon nagy áldozatoknak 
okát, mellyeket Colombia, Buenos  Ayres és Chile Peru megszabadításá
ért mind szárazon , mind tengeren tettek. L. .,Me?noir.<i nf General 
Miller'' f Miller a' ki most a' perui köztársaság szolgalatjában van , tiz 
észt. harczolt a' köztársaság csata rendjében; Kio de la Platában, Chile



38 DÉLSZAKI AMERIKA 

ben éa Peruban ) , mellyeket a' köz vélekedés szerént testvére J. Miller 
adott ki (2dik k iadás , London 1829). 

Fe l sőPeru ( P e r u a l t a ) 1825 olta Bor.ivi* I. e . ) , egy Olaneta el
nyomatása után Bolivár és Sucre colombiai vezér által alkottatott sza
bad s t a tu s , 1,030,000 lak. 's 4 mii. for. jövedelemmel. Ezen tartomány
nak hasonló alkotmánya volt a' Colombiáéhoz 's eddig az Aug. 25. 182Ö 
készített polgári alkotmány állott fen benne. Hanem 1828 felzendítitek 
Chutjuisaca tartományának lakosai. A' köztársaság elölülője, Antun 
Jósé de Sucre (ayacuchoi nagy m a r s a l l ) , megverte azokat ; de Apr. 10. 
1828 megsebesíttetvén, Jósé Maria Perez de ürdineának , az eddigleni 
hadi ministernek, adta által a 's tatuslanác»ban's ministeriumbani voltelőlü
lést. Ez hadra készül t , hogy a' Peruiak (4000 ember Gamarra alat t ) 
beütését visszaverje; hanem Gamarrával Jul . ö. 1828 olly békeséget 
kellett kötnie , melly szerént Sucre Aug. 3. a' Chuquisacába öszvegyült 
congressnek hivataláról való lemondását beadta 's a' colombiai sereggel 
együtt odahagyta a' köztársasagot , midőn egy időre elölülőnek Santa
Cruz 's alelőlülőnek Velazco vezérek neveztettek ki. 

Vll. Mexicóban vagy Uj  Spanyolországban, melly minden spanyol 
gyarmatok közt legnevezetesebb vol t , eíejénte csak a' nyűg. provinciák
ban , nevezetesen a' leoni királyságban , mutogatták magokat belső moz
gások. A' n é p , Humboldt rajzolatja szerént , igen elpuhult, bigott 's 
papok rabja volt. A' papok kezdték el 's folytatták anuakokáért a' re 
volutiót. Már 1809 állíttatott fel Vll . Ferdinánd nevében egy országié 
s z é k , melly a1 sevillai juntának az engedelmességet felmondotta. Az 
akkori vicekirály, lturnigaray , a 'zendülők pártjára hajlott , juntát hí
vott öszve 's le akarta méltóságát tenni , hogy a' nemzetnek szolgáljon. 
De az ÓSpanyolok meglepték '« ugy bántak vele, mint árulóval. A' sza
bad gondolkozá . ik üldöztetése végre fellobbantotta a' zendülés tüzét. 
A' felkelés planumát Dolores városának papja, don Miguel Hidalgó y 
Cast i l lo , nagyeszű '» az Indiaiaknál , kiknek ő volt lelki oktatójok, 
közönségesen tisztelt férjfi, tette fel , ugy pedig, hogy Nov. 1. 1810 Uj
Spanyolországnak minden tartományiban kiüssön a' belső háború; de 
mivel planuma napfényre j ö t t , már Sept. 14. fegyvert fogott. Villám 
módra terjedt el a' lázadás egy Guanaxuato nevű mezővárosból minden
felé 's csak hamar 100,000 ember állott fegyverben, kik a' hajdani me
xicoi császárok zászlója alatt harczol tak, a' guadeloupei szűz képét vi
vén magok előtt. Vezérek Hidalgó vol t , a' ki Uj  Spanyolországnak fő
v á r o s a , Mexico, felé nyomult vélek 's minden segíteni látszott ezen ne
vezetes helynek elfoglaltathatását, midőn fegyvere 's hadi eszközei nem 
lévén , véletlenül vissza kellett magát húznia. Venegas nem is akarta 
hallani az általa tett egyczési ajánlásokat, valamint a' sultepeci junta 
ajánlásait sem. Erre Calleja, a1 Spanyolok vezére , használván Hidalgó 
habozásá t , a' Mexicoiakat a' calderoni hídnál , szoros helyen, hol ezek 
sokaságok miatt semmit sem tehettek, ütközetre kinszeritette 's tökéle
tesen megverte. Hidalgó, a1 ki Elisondónak, a' zendülők vezérének, 
iirulása miatt Mart. 21 . 1811 1500 tiszttel együtt fogságba ese t t , Jul . 
27. 1811 kivégeztetett. A' revolutio elnyomatva lenni látszott ; hanem a' 
győzedelmes a' had jusait 's az emberiség törvényeit lábaival tapodta, 
elpusztította a' mezőket , hamuvá tette a1 falukat és ezereket , m i n t a ' 
zendülés részeseit , lemészároltatott. A' templomok megfertőztettek, a1 

papok vére kiontatott 's az asszonyok a' spanyol katonák dühösségének 
áldozativá lettek. Ez ismét szikrát adott a' zendülésnek. Kayon tör
vénytudó 's 4 p a p , Lic n g a , Matamoros, Tor re s , Mi i r és Morelos 
uj seregeket gyűjtöttek , mellyekkel minden tüzelő fegyver nélkül foly
tatták a1 háborút. Végre a' talentummal teljes Morelos 3000 embernek 
puskát ado t t , mellyeket 20 ütközetnél többnek csatamezején szedett 
öszve ; azután megvette Acapuleo városát '» a' Vera Cruz és Mexico 
közt való öszveköttetést ketté vágta, üe Morelos is a' Spanyolok ke



DÉLSZAKI AMERIKA 39 

zébe esett 1815 's Deo. 22 Mexicóban agyon lövetett. Hasonló sorsa 
lett Matamorosnak. Er re Calleja elfoglalta Zitiquaro városá t , a' hol egy 
junta uralUodott VII. Ferdinánd nevében. Calleja a' várost ege'szen le
rontotta. Mindazáltal a' Mexicoiak nem vesztette'k el bátorságokat. 
Egy álláspontot a' másik után elfoglaltak, inig végre a' mexicoi öbölben 
a/, éjszakamerikai egyesült statusokkal öszveköttetésbe jöttek , a' hova 
Toledo vezért küldöttek el. Innen fegyvereket 's tapasztalt tiszteket 
kaptak.  I j Yorkból , Baltimoréből és Bostonból is sok ifjak jöttek ho
iíájok szolgálatba.. A' mexicoi köztársaságot ekkor a' puruarani (Vtexi
cotól 40 mf. messze) föcongress kormányozta, melly Mexico függetlensé
gének 6dik észt. Jun. 28. 1815 minden nemzetekhez kiküldötte függet
lenségének kinyilatkoztatását 's democratiai alkotmányt készített. Éjsz. 
a' köztársaság Peire nevű vezére szerencsésen hadakozot t , mig délen 
Victoria vezér Cordovát és Orizanát vette ostrom alá. Ez által Vera 
Cruz és Mexico közt ismét ketté szakasztatott az öszveköttetés 's Sept. 
1810 urai voltak a' zendülők Guadalaxarának, Texasnak, Matagordának, 
Pueblának 's más tartományoknak annyira , hogy a' spanyol király 
birtoka csaknem a' mexicoi és veracruzi kerületekből állott. Hanem 
az uj vicekirály , d. J.ian Apodaca, olly czélirányos rendeléseket te t t , 
hogy nem csak a' főpontok tartattak meg , hanem a' zendülők vezérei is 
megverettek. Egyszersmind szelídségével a' nép szeretetét 's bizodal
mát is ismét megnyerte. Feran vezér 1816 a' congresst szétkergette, a' 
mire legtöbbet tettek a' köztársaság fejeinek egymással való ellenséges
kedései. Végre megérkezett a' merész és vitéz Mina , egy elébbi spa
nyol guerilla vezér , hazájából számkivettetvén, idegen katonat isztektől 
kisértetett hadi eszközökkel 's egy könyvsajtóval Éjszakamerikából Me
xicoba, a' ho* Api. 24. 1817 Soto la Marinánál a' zendülők vezérévé 
Jett. Sereget gyűjtvén, a' Spanyolokat Jun. 15. Peoti l losnál , azután 
SanFelipénél megverte 's Ios remediosi főhadi szálasából egy hirdet
ményt adott ki a' néphez. Hanem későbben Pascal de Linan vezértől 
igen megszorittatott 's Sombrero oz Conanja várába kénytelenittetett 
magát meghúzni. A1 zendülők közül 300 's ezek közt 72 külföldi t iszt , 
kik Minával jöttek Mexicoba, szakasztattak el a' Spanyoloktól 's lö
vettek meg. Aug. végén maga Mina is kihajtatott a' conanjai és san
gregoroi erősségekből, mindazáltal még 600 embere volt 's merész és 
gyors mozdulásaival meg tudta csalni az őt minden oldalról körülvevő 
spanyol seregeket. Végre Oct. 27. a' venaditai hegyszorosnál Orrantia 
spanyol vezértől megtámadtatván, 25öd magával ( ezek közt a' két 
Heirerával) elfogatott 's Mexicoba v i t e te t t , a1 hol Nov. 1817 agyon lö
vetett. Szerencsétlenségére legtöbbet tet t a' vicekirálytól , Apodacától, 
kihirdettetett közönséges bocsánat , melly az egyes tartományok fejeitől 
többnyire elfogadtatott. Az egyetlenegy páter Torres folytatta a' ha
dat 's egynéhány győzedelmet nyert is 1818. Erre több tartományok 
állítottak fel független országlásokat a1 guerillák vezérei a la t t , kik 
ebben a' nagy tartományban, hol az öszveköttetés akadályai , ország
utak nem lé t e , a' föld természete 's a' nép szegénysége a' seregek tar
tását és a' lakosok meghódittatását igen nehezítet ték, kóboroltak. Azon 
egyes csapatok, mellyeket a' vicekirály küldött i d e , hogy némelly erői 
helyeket elfoglaljanak , a' vitéz Vittoria bandáji által szétszórattak. A* 
királyi seregek csak a1 nagyobb városok bírásában tudtak megmaradni; 
ellenben a' tartomány belsejében , Valladolidban, Guadalaxarában, Gua
naxuatóban, Zagatecashan és Cohahuelában a' rendülés zabolátlansága 
dühösködött. A' bandák vezérei az alsóbb rangu papságtól , melly 
többnyire bensztilettekből ál lot t , nyomosán segittettek ; csak fegyverek 
's fejek nem volt. melly az ellenállást czélirányosan intézné '» őket ve
zérelné. Először 1821 elején próbálta meg csak egy mexicoi katonatiszt, 
don Jósé Félix Thespalacios, ki Long vezér bandájinak maradványait 
Teyas tartományában öszveszedte 's „mexicoi sereg vezérhadnagya" 
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nevet Tett fel; legfőbb juntának Texasban való felállítását; de ezen 
pusztaságon, a' fővárostól 300 spanyol mf. távol , semmi segédkutfőt 
sem talált. Ekkor állott elő 's lett a' zendülés vezérévé reménytelenül 
Febr . 1821 a ' k i r á ly i sereg ezeredese, d. Angustin I T U R B I D E ( 1 . e . ) . 
Ez ugyan is híjába kérvén a' vicekirályt UjSpanyolország politicai ál
lapotjának jobb karba helyeztetésére, seregét Igualába vezette Guer
reiro és GuadalupeVittoria bandájihoz , a' hol egy másik spanyol ve
zér i s , Cava le r i , egyesült vele. lturbide a' Mexicoiak fővezérévé vá
laszta tot t , 's Febr. 24 k ih i rde t te , hogy UjSpanyolország független lé
vén az anyaországtól, ezentúl császárság lesz 's egy a1 tartomány cor
teséi által készítendő, határok közé szorított monarchiái alkotmány sze
rént fog igazgattatni, és VII. Ferdinándot, vagy helyette valamellyik 
fiját, a' ki Mexicóban uralkodjék, fogja császárnak megesmérni. A' 
vicekirály, Apodaca, venaditoi gróf 's a1 fővárosnak minden igazgató 
székei megvetették lturbide ajánlásait; de a' zendülők ellen Ütközetre 
vitt sereg semmire sem mehetet t ; mivel a' nép a1 provinciákban a' füg
getlenség mellett fegyvert fogott, lturbide pedig a' végválasztó ütközetet 
okosan ki tudta kerülni. A' Spanyolok kénytelenitettek az erősségekbe 
zárkózni , 's lturbide már Maj. több provinciáknak volt urok , mint 
Guanaxuatónak, Pueblának ,j Tlascalának és Mechoacannak, mellynek 
fővárosa, Valladolid, megnyitotta előtte kapujit. Midőn Jun. VeraCrnz 
js megszabadíttatott 's ezá l ta l Mexico azon városoktól, mellyekiien spa
nyol őrizet volt , e lvágatot t , a1 spanyol sereg tisztjei Apodacát viceki
rályi méltóságából letet ték, mint arra alkalmatlant, 's helyébe don 
Franc. Novella vezért választották. De ez épen olly kevéssé nyomhat
tá el a' zendülést; sőt a' zűrzavar még nagyobb l e t t , midőn a1 Ví í . 
Ferdinándtól UjSpanyolország főkapitányaváj kineveztetett vezérhad
n a g y , O' Donojn, Spanyolországból Ve ra Cruzba , melly épen be volt 
a' zendülőktől zá rva , megérkezett. O' Donoju l á t t a , hogy a1 függetle
nek ügye mindenütt győzedelmeskedik 7s a' király hatalma alig állhat 
fen Mexico, Vera Cruz , Acapulco és Pirotes városaiban. Feltette te
h á t , hogy egyezésre fog azokkal lépni , mellyet végre is hajtott 
Aug. J24. 1821 Iturbidével Cordovában , melly egyezésben a' mexi
coi vezérnek 24 ki kinyilatkoztatását elfogadta 's Mexicónak azon felté
tel alatt való függetlenségét, hogy az nj császárság VII. Ferdinánd 
vagy a' királyi háznak valamellyik herczege alatt maradjon, megerősí
tette. Időközben egy jun tának , mellynek O' Donoju is tagjává lett, 
kel let t volna a' statust igazgatni; hanem Novella nem akart Mexicóból 
k i takarodni , még kevesbbé tette le főkapitányi méltóságát; O' Donoju, 
felele e z , a' pártütőkkel egyesülése által méltatlanná tette magát megha
talmaztatására. Azonközben csak hamar á l ta l lá t ta , hogy minden ellen
állás sikeretlen ; mert az okos lturbide a1 hadnak fegyver által való el
döntetését k ikerü l te , azonközben pártját mindég nagyobbítván, sőt a' 
főváros lakosait is megnyervén maga iránt. Novella annakokáéit kény
telenittetete Sept. 27 fegyvernyngvást kötni , melly szerént a' Spanyol
országba evezendő spanyol őrseregnek szabad kimenés engedtetet t , 's 
Mexico lturbidének áltub>datott, a 'hova ez , m i n t a ' császári seregnek 
melly magát az nj alkotmány 3 alapja (trigarantja) védseregének is ne
vez te , vezére , a ' lakosok örömkiáltásától köszöntetve, győzedelmesen 
be is men t , a' legfőbb juntát ide tette által , melly a' cordovai egyezésre 
megesküdt 's egy országlást nevezett k i , mellynek fejévé elölülő és a' 
császári szárazon lévő 's tengeri erő generalissimusa névvel lturbide té
tetett . O' Donoju is tagja volt annak ; hanem Oct. 8. megholt 's lturbi
de ekkor a7 juntát kedve szerént igazgatta. Rz gyanút 's pártoskodást 
szült. Azonban Madridban a' cnrtesek Febr. 12. 1822 a1 cordovai egye
zést megsemmisítették , a' minek hírére az indiaiak egy része azt kíván
t a , hogy lturbide maga tegye fel a' koronát ; ellenben Guatemala tarto
mánya köztársaság ,felállíttatását sürget te ; egy harmadik párt végre, 
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melly békételenckból állott , nem akart az anyaországtól elszakadni 
Azonközben VeraCmz is megadta magát Oct. 26. 1821 , midőn az őr
sereg vezérével, Davilával, a' megvétethetetlen San  Jüan d' UHoa ne
vű fellegvárba, melly a' kikötőt 's várost v é d i , a' honnan a' lakosok 
fenállúsára hónaponként 10,000 dollár fizetésre kötelezték magokat, 
húzta vissza magát, üzen az erősségen kivül , melly csak Nov. 22. 1825 
vétetett meg éhnéggel, egész Mexico független vo l t ; hanem polgári had 
pusztította az országot 's a' bányászság megszűnt anny i r a , hogy a' 
status jövedelme, melly elébb észt. 20 mii. piasterre men t , felére szá
lott a lá ' s a' pénzverőház, melly annakelőtte észt. 28 mii. v e r t , 1820 
csak 8 mii. :s 1821 4 mii. alig hozott forgásba. A' pengő pénz mindég 
kevesebb le t t , '» végre alig volt a' statusnak annyi pénze , mellyel a' 
katonaságot fizethette. Ezen szorultságában lturbide előlülő Dec. 1821 
az országnak, melly Acapulcónál fogva a' nyug. 's Vera  Cruznál fogva 
a 'kelet i világgal öszveköttetésben van , minden kikötőjit felnyitotta aa 
idegen kereskedők előtt 25 proc. vámért. Ez idő olta az elberfeldi rhe
nusinyugotindiai kereskedő társaság is közbevetetlen öszveköttetésbe 
jött Mexicóval. *) 

Febr. 28. 1822 nyittatott fel a' fővárosban az Iturbidétől öszvehiva
tott mexicoi congress, melly a' 242 megyétől választatott 191 követből 
állott. Ez azt végezte , hogy ha a' spanyol királyi famíliának egy 
herczege sem venné fel Mexico császári koronáját, azon esetben vala
melly bensziilötinek adják a' csász. méltóságot. Csak Guatemala, hol 
különös congress gyűlt öszve Mart. 1 's Yucatan félszigete Campeschéjel, 
mellynek tulajdon országlása volt Merida városában, nem akartak a' me
xicoi császársággal egyesülni. Ellenben a1 mexicoi seregben l turbide 
pártja mindég hatalmasabb l e t t ; a' garda Maj. 17 császárrá kiáltotta 
ki ő t ; a' congress egyes tagjainak ellenmondása elnémult a' nép kiáltása 
mellett 's Maj. 10. 1822 lturbide a' congress (mellynek csak 82 követe 
volt) 07 tagjától , 1. don Augustin névvel Mexicónak örökös császárá
vá kiáltatott k i , mellyre Maj. 21 a' congresstől készítendő sarkalatos 
törvényekre megesküdt, addig pedig azt Ígé r te . hogy a' cortesek spa
nyol polgári alkotmányát meg fogja tartani. De csak hamar erős el
lenpárt támadt ellene. Több tagok , nem lévén megelégedve a' császár
választással , már a' gyűlés vége előtt oda hagyták a ' oo n g re s s t , az 
igazgatás tagjai , Fagoaga , Orbegaso és Odoardo pedig elszaladtak. 
Mert sok régi katonatisztek is visszajöttek a' provinciákba, a' hol Vit to
ria vezér a' császárság ellen felkelt, lturbide keménységgel akart meg
erősödni méltóságában 's a' congresst szétoszlatta , de az által csak uj 
öszveesküvésekre adott okot , mel lyek , midőn Guatemala meghóditására 
tett táborozása szerencsétlenül ütött ki 's a' SanJuan de Ulloa erősség 
ostromlására rendelt ágyuk nagyobb része a' köztársasági párt vezéré
nek , Vittoriának, kezébe estek , még számosabbak és erósebbek let tek. 
Don Augustin minden segédkutfőktől megfosztatván, kölcsönözni kény
telenittetett, mi a' közönséges békételenséget még inkább nevelte 's a* 
katonák odahagyták zászlójikat, midőn a' császár a' zsoldot nem fizet
hette. Minden felől szorongattatván, végre d. Augustin, minekutána a' 
köztársasági párt seregének fejei neki bátorságot ígértek volna, Mart . 
19. 1823 méltóságát letette 's magányos életre ment. Ekkor köztársa
sági igazgatás rendeltetett 's a' szétoszlattatott congress ismét öszvehi
vatott; a1 volt császárnak pedig a' cortesek Apr. í), mig él, észt. 25,000 
's özvegyének 8000 piastert rendeltek azon feltétel a l a t t , hogy házné'
pével együtt Olaszországba költözzék. Maj. 11. 1823 ül t hajóra lturbi
de hozzátartozójival együtt Antiguában Vera Cruzná l , hogy Livornóba 

*) M.'xíro kcroskeitfUe Humboldt nlta (i«o3) itieu nevekedett. iRi9 *' bevitel többre ment 
.Sa mii. piastert erőnél . 'a a' kivi tel 44 mi i . piastert ért. 
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evezzen. Mexico ekkor egy Bravó marsal lbot , Negretto (ezek ketten 
Creolok) és Vittoria (ez Ó Spanyol) veze'rekből álló igazgató s/.ék által 
kormányoztatott. ( Bravó a' Spanyoloktól elfogatott atyjának kibocsátá
sáért 300 fogoly Spanyolnak minden váltságpénz nélkül leendő szaba
don eresztését ajánlotta; de, a' vicekirály mind e' mellett is kivégeztette 
az öreg Bravó t , a' mit ennek fija azzal bosszult meg, hogy a' 300 Spa
nyol t szabadságba helyeztet te) . Erre az uralkodó congress Dec. 16. 
1823 törvényeket hozot t , mellyek minden tartománybeli kormányszé
kektől elfogadtattak: VITTORIA. vezért (1. e . ) , a' zendülés egyik fejét, 
a' köztársaság elölülőjévé választotta 's eskette fel. lturbidének hirte
len lett megjelenése 1824, ennek Jul. 19. 1824 lett kivégeztetését húzta 
maga után. Qct. 5 a' végrehajtó tanács a1 néphez tudósítást bocsátott 
ki eddigi kormányozásáról 's Dec. 29. 1824 a' congress üléseit bere
kesztette. Jul . 1825 Chiapa tartománya is egyesült a' mexicoi unióval. 
Az ÓSpanyolország részére 1S27 Arenas szerzetes által indított nyugta
lanságokat és minden született Spanyoloknak, kiknek mindazáltal va
gy onjok magokkal való elvivése megengedtetett , kiűzetését, valamint 
a1 Yorkinos parttól Aug. 1828 megbuktatott Escosesosok, kiknek fejei, 
Bravó és Barragan vezérek, 50ed magokkal deportá l ta t tak, pá r t j á t ' a 
a' Spanyoloknak sikereden kiszálását Jul . 1829, 1. MKXÍCO alatt. —• 
Barrada magámegadása után belső háború fenyegetőzött a' provinciák 
szövetséges alkotmányát vitatok (SantaAnna vezér , a' ki a' számkivet
tetésből engedelem nélkül visszajött Bravó vezérrel egyesült , az elölülő, 
Bustamente vezér 's mások) 's a' középponti igazgatáshoz ragaszkodók 
köz t , mivel Guerrero elölülő a' spanyol megtámadás alkalmával neki 
adatott rendkívül való hatalmat továbbra is megtartot ta; a' honnan mi
dőn a' főváros is zúgolódni kezdett ellene , Guerrero Jan. 1830 magá
nyos életre húzta magát vissza. Bustamente előlülő lett 's az Kscosesok 
fejei lettek ismét a' legfőbb hivatalok birtokosai. Poinsett éjszakameri
kai követ pedig elhagyta Mexicót Jan. 3. 1830 , a' hol azt fogván reá 
némel lyek, hogy Yorkismust akar felállítani, igen gyűlöletes volt. Az
olta egyenetlenségben élt Mexico az egyesült statusokkal Texas tart . 
felett. Ellenben Francziaországgal 1S28 's Dáuországgal és Ilannove
rával Nov. 1829 kereskedési egyezéseket kötött. 

VIII. Guatemala (1. KÖZKPAIHERUÍA). A' törvényhozó hatalommal az 
egyesületnek Mart. 5. 1825 felnyitott congresse ( 1 2 tagból álló tanács 
's a' nép 42 képviselőjének kamarája) b i r ; a' végrehajtó hatalomnak 
feje 3 esztendőre választott elölülő. Iiz nevezi ki a' 3 ministert 's egy a1 

néptől kineveztetett kotmánytanács van oldala mellett. Statnsvallása a1 

catholica. A' Capetonoktól minden befolyás elvétetett. Már ez a1 sta
tus is kölcsönözött Angliától 1,628,571 font sterl. A' Jan. 1824 hozott 
gyarmati törvény szerént az idegenek, ha kér ik , teljes polgári szabad
ságot kapnak. Mindenik megtelepedő 1000 nsz. öl földet kap 's 20 esz
tendeig semmi adót sem fizet. A' köztársaság határaiba bemenő rab
szolgák szabadokká lesznek. A'kosenillcserjék ültetése ( mellyek elébb 
csak Mexicónak Oaxaca nevű tartományában találtattak) rendkívül so
kasodik. Az aranybányák jövedelmeiből több veretik 1000 marknál 
pénzzé. Az országlás egy csatorna ásás actiaplanumát helyben hagyta, 
melly csatorna a' két ( u. m. az atlasi és csendes) oceant fogja a' Ni
caragua tavánál fogva öszvekötni. *) — 1827 olta a' köztársaság pár
toskodások által rongáltatik 's 1828 Guatemala és S. Salvador tartomá
nyok közt véres polgári had ütött ki. Apr. 9. 1829 Morazan vezér el
foglalta Guatemala városát 's az ultrák vagy Spanyolokhoz szitok pártja 
elnyomatva lenni látszott, Jul. 11. 1829 Sz. Ferencz és Domonkos min

•) Mexicoi ors*ágláa hasonló csatornát akart a' tenuaniepovi foidtüoroAon. valamin!, a' 
. columbiai, a ' da r i a in , úsa la i . 

/ 
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den szerzetesei , a1 guatemalai érsek, sok katonatisztek és az alelőliilő 
Mariano de Beltramma, számkivettetvén. Hanem Dominguez számkivet
tetett ezeredes Jan. 1830 egy ugy neveztetett helyreállító ( res taurat ion) 
sereggel Morazan ellen ment , hogy az ezen vezértől öszveliivatott con
gress t , mellynek végzései a' costaricai és sansalvadori statusoktól meg
semmisíttettek, szétoszlassa; a' nicaraguai és hondurasi statusok közt 
való belső had is folytattatott. — A' köztársaság elölülője 1830 Her
rera Dénes, alelőlülője Greg. Roches volt. 

Így vesztette el Spanyolország amerikai gyarmatjait Cubáig és Por
toricóig, nieliyekben a1 gazdag tőkepénzeseknek és rabszolgák birtoko
sainak sokasága minden zendülést megakadályoztatott. Spanyol Domin
gót Boyer előlülő a' haitii köztársasaggal egyesitette ; a' két Flor idát 
pedig Vll . Ferdinánd a' Washingtonban Febr. 22. 181!) kötött egyezésben az 
egyesült statusoknak engedte. Sőt Havannát és Portoricót is több ízben 
fenyegették némelly merész férjfiak, a' függetlenség zászlójának felütésé
vel , legtöbbet pedig a' tengeri r ab l á s , melly az uj szabad statusok 
zászlója alatt az atlasi tengeren 's a' mexicoi öbölben űzetik , ár tot t az 
anyaországnak 7s europa kereskedésének. Az egyesült statusok kényte
lenittettek tehát már Dec. 1817 a' mexicoi zendülők által Aury vezérek 
alatt elfoglaltatott floridai szigetet, Amel iá t , hol a' rablók bátorságos 
öblöket ta lá l tak , birtokokba venni 's a' nagybritanniai országlás 1822, 
minekutána a' cortesektól a' spanyol zászló alatt rabló tengeri tolva
jok által Anglia kereskedőjinek okoztatott károk megtérítéséül 8 mii. 
reált kapott , Havannába az itt lévő vizeken prédáló rablók kiirtására 
hajóssereget küldött. ,— 1823ig még egy európai hatalmasság sem es
mérte meg a' spanyol délszakamerikai köztársaságokat csak Portugál , 
melly Rio Janeiróból BuenosAyressel és Chilével öszveköttetésbe lé
peit; Ejszakamerika pedig 1822 olta az uj köztársaságoktól követeket 
fogadott el 's küldött oda maga részéről. Anglia, melly Nov. 1817 min
den alattvalójinak megtiltotta, hogy a' zendülőknél szolgálatba lépjenek, 
ugy látszot t , minden öszveköttetést kerül az uj köztársaságokkal ; ha
nem a 'kereskedés ellenállhatatlanul utat nyitott a r r a , 's majd olly mé
lyen beszövődött ezen köztársaságok lepelébe NagyBritanniának pénzbeli 
haszna, hogy 1825 a' természet menetelének engedvén, Mexicóval 's 
más délszakamerikai statusokkal békeséget 's barátságot kötött. Így 
NagyBritanniára 's Éjszakamerikára nézve spanyol Amerikában uj nagy 
piacz nyilt fel. Azon korlátok, mellyek közt tar tot ta Spanyolország 
Amerika kereskedését, széthányattak 's örökre elvesztették kinszeritű 
erejeket. Mindazáltal a' Spanyolország és gyarmatjai közt még mindég 
tartó ellenségeskedés, melly a'függetlenségért 21 észt. dühösködik, az 
európai, kiváltképen nagybritanniai és rhenusinyug. indiai kereskedés
nek igen káros. Britanniának a1 spanyolamerikai szabad statusokkal 
való öszveköttetésére ( u. m. kereskedésre 5, bányamivelésre, főképen 
Mexicóban, 4,800,000) fordított tökepénze t. i. 26,800,000 (ebből a' 
kölcsön adott pénz 17 mii . ) f. st. teszen. Midőn tehát a' kamatot sem 
fizethette Angliának, a' britanniai kereskedők Maj. 1830 ismét az or
szágláshoz folyamodtak, hogy ez által Spanyolországot Amerika füg
getlenségének megesmerésére reá vétessék. Egyszersmind nem lehet 
várni, hogy D. Amerika a' világ históriájában hamar azon rangra jus
son , mellyen már most áll Ejszakamerika. A1 spanyol tartományok 
roppant bérezek, meredek mélységek 's tengerek által választatnak el 
egymástól ; a' nép osztályokra (kastokra) osztatik , nem igen számos, 
bigott , nagyobbára tudatlan és durva 's épen nem jó rendre nevelt, 
mint Ejszakanierikának polgárai voltak I t t egy zendülés mindent e l 
döntött ; amott többeknek kell kiütniek, 's ha legszerencsésebb is ki
menetelek, még sem döntenek el mindent. í g y , hogy más környülá ' r 
lásokat elmellőzzek , a' szabad vallásg3'aLorlás még egy spanyol ameri
kai szabad statusbán sincs megesmérve; csak a' monopóliumok alkotuiá
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nyának hatalma 's az inquisitio töröltettek e l , és a' szabad ideák min
denütt gyökeret vertek. 

Brasiliában tartották meg csupán a' brasiliai Portugáliák a' mo
narchiái uralkodásformát 's csak 1820 csikartatott ki a' Portugáliák 
példájára fegyverre kelt Brasiliaiak által szabadabb alkotmány. Ez 
által a' köztársaságokat alkotó spanyol Amerikától, a' brasiliai uj csá
szárság egészen külön vált, 's csak kereskedésnél fogva van az uj szabad 
statusokkal néminemű öszveköttetésben. — Ha most egy öszveséges t e 
kintetet vetünk ezen uj s ta tusokra , ugy találjuk , hogy ezek belsőképen 
még igen távol vannak a' politicai polgári kifejtődés czéljától. Az ifjú 
országiások kevesbbé vannak megállapittatva, külső ellenkedésekbe mé
lyebben be vannak keveredve, és több adósággál terheltetnek, hogy sem 
azon gátakat elhárí thatnák, mellyek a' romlásokra törekedett uralkodást 
porba dönteni 's romjain nemi tartós jót építeni ellenzik. Sok helyekert 
nem csak felül nem múlja az uj a' r é g i t , sőt utána van. Főszerencsét
lenségeik ezen statusoknak a' néptelenség, a' nemzetségeknek nagy kü
lönbfélesége, a' tudatlanság, babona 's a' szerzeteseknek ezzel együtt 
já ró nagy hatalma és az előkelőknél — a' hitetlenség. Azonközben né
nielly nemes és szabadlelkü törvényhozók, már több pontokon elvetették 
a1 jobbnak magvait 's az igaznak ideája több világos főkben és több 
férjflas szivekben él. Vajha annakokáért az egyesült statusokkal, Nagy
Bri tanniával , NémetAlfölddel , Dániáva l , Svédországgal, Prussiával 
és Praucziaországgal való öszveköttetés előmozdítaná az ifjú amerikai 
statusoknak belső kifejtődését ! 

D. Amerika statusai históriájának kútfejei: História de\la^xevolu
cíon de Mexico, por el Dr. Jósé Ouerra ; Historical skelchfcof[the re
volution of the l'nited Provinces of SoulJiAmerica , by Dr. Gregorio 
Funes , and appended to hislory of BuenosAyres, Paraguay and Tu
cuman ; továbbá Clay népkövetnek jeles beszédje a' washingtoni con
gressben 1818 (1. az „America" czim alatt kijött journ. Oct. 1818 35 
s zám, ) ; „Onllines of the revolut. in Spanisc/i America, by a South
Americait", a' ki sók történeteknek szemtanúja volt (Lond. 1817); ezen 
kútfőkből merített tudósítás: „Memoirs of the mexican revolut., inclu
ding a narrative of the expedition of General Xar. Min:,ií (Philad. 1820 
Robinsontól); „Wlémoires de Billaud Varennes, ícrits au PortauPrin
ce, en 1818, avec un précis de V insurrection américaine par M." (Paris 
1821) ; Miller vezérnek: „Wlemoiren iiber den Freyheilskrieg in fíuenos
Ayres, Chile und Peru" (1, fenébb), „üie Revolution von\Siidainerika und 
Mexico seil den Entdeck. der Spanier bis auf die neueste Zeit"', Du
feytól (francziából hozátételekkel llüdertől , Ilmenau 1827) ; D. Röding 
(a ' Columbus folyóirás kiadója 1825 o l t a ) : „Ver Freyheitskampf in 
Südamerika''', Müller 's m. után. (Hamburg 1830); D. Mar. Torren
te „Hist. generál de la revolucinn nwderna hispanoamericana" (Ma
drid 1829), — Ezeken kívül : Caldcleugh „Travels in SouthAmerica 
ele." (London 1725, ford. Weimarban) ; W. Stevenson ( lord Cochrane 
titoknokja, Chile aladmirala) „Historical and deseript. narrat. of 20 
years residence in SouthAmerica"'(Lond. 1825, a 'revolutio és Chile
b e n , Peruban , Araueoban és Columbiában tett utazások leirása, néme
tül Weimarban) ; „Voy. au Chile, au Pérouet au Mexique pend. les an
nées 1820, 1821 et 1822, par le capit. B. Hall, offic. de la marine 
roy. entrepris par ordre du gonvernem. angl. (2 köt. földabr.). Az angol 
eredeti munka 4 kiad. 1826 jelent meg Lond. Továbbá: Maria Grahani 
„Journ. of a resid. in Chile, duriug the year 1822" , és „A voy. Jfrom 
Chile to Brazil in 1823 (Lond. 184, jeles erkölcsi ra j . a' Cáriéra fa
míliának és zendülésnek ); Mathisftinak tanúsággal teljes munkája, 
mellyben Brasil iában, Chilében, Peruban 's a' Sandwich szigeteken 1821 
tett utazását írja le (Lond. 1825); Grandsire „llriefe au* Paraguay^ 
yiil einer Kinleitung von Alex. v. Humboldt, sóit d. J. 1823 —1824",• 
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Cap. C. S. Cochrane „Traves in Colombia in 1823—24" (I.ond. 1825); 
Pradt „Irai nyitómé de l' Europe relatirement á V Amerique el á la 
Gréve1' (Paris 1825); továbbá az egyes czikkeknél említett munkák. — 
Ezek mellé me'ltán lehet ajánlani L>. Amerikának legjobb kútfők után 
ke'szitett abroszát, mellyet két bajor születésű JBrasiliában u t a z ó , d. 
Spix és d. Mart ius , két darabban (München 1826, metsz. Seitz) adott 
ki. Éjszakamerikának Angliával 's D. Amerikának Spanyolországgal 
való háborúját a' „Quarterly revieiv^ XXXIV száma öszvehasonlitja. 
De Pradt ezen munkájában „12 Europe aprés le congrés <f AixlaC/ia
ptlle" ugy vélekedik, hogy Amerikát Spanyolország örökre elvesztette, 
a' honnan Franoziaországnak ott lévő gyarmatjaival fel kellene hagynia 's 
a' zendülőket segítenie, hogy ezekkel kezet fogva, Britannia tengeri 
nagy hatalmát megbuktathassa, melly az Amerikával való kereskedést 
egészen kezére akarja ker í teni ; de ezen gondolatot nem lehet valósíta
n i , mivel Éjszakamerika és Anglia, Brasiliával együtt, már ugy is meg
osztoztak a' spanyolamerikai kereskedés bírásán ; Francziaoiszág gyar
matjai pedig , szabad alkotmány szerént igazgattatván , a' pal lérozottsá
got Nyugotindiában 's Guyana pusztaságain bizonyosabban felfoghatják 
's tovább terjeszthetik, mintha most a' vad Négerek közt törvénytelen
ség állapotjába esnének. Szerencsétlenség volna Európára n é z v e , ha 
minden gyarmatjait elvesztené; de bizonyosan meg fogja azokat kezei 
közt ta r tani , ha Spanyolország példájából megtanulta, mik épen ne bán
jon azokkal 's ne uralkodjék rajtok. 1.—«', 

D É L S Z A K I K É N Y , a z éjszaki fényhez hasonló fény, mellyet 
kapitány Cook 1773 a1 délszaki tengeren tett útja közben 58—60° közöt 
látott. (I,. ÉJSZAKI KÉNT). 

D É L S Z A K I I N D I A , 1. A ü s T R A L I A. 
D É L S Z A K I T A R TÓ HÁNYOK, tágabb értelemben a ' délszaki ten

gernek minden tartományai és szigetei (I. A U S T R A L U ) ; szorosb értelem
ben pedig délszaki Európa tartományai. L. Will. Bilisnek ezen munkájit 
,,1'vlynesian researches, during a renidence of 6 years in t/te South 
Sea hlands etc." (Lond. 1830) 's Tour thrnugh Hatvaji or Owhy
hee'< (1830), L—ú. 

D É L S Z A K I T E N G E R , csendes tenger , vagy a ' 162 gradusnyi 
nagy ocean, az Angoloktól 1764 olta kö/.ebebbről vizsgált ocean, melly 
Acapulcótól Manilláig, Asia keleti és Amerika nyugoti partjai közt 2800 
tengeri mfre terjed el. Kjsz. felé a' csendes tenger lassanként mindég 
keskenyedik az Anian (Cookvagy Bering) szorosáig, melly által az 
éjszaki jeges tengerrel öszveköttetik. Dél felé a' déli jeges tenger 
mellett nyúlik el. Némelly asiai 's amerikai szigetcsoportokon kivül 
egész Australiát vagy Óceániát, mint a' franczia földirók a' csendes
tenger szigeteit nevezik, Polynésietől (az asiai archipelagustól , Filep 
szigeteitől, a' Molukkoktól, Sunda szig. és Uj  Guineától) meg akar
ván azokat különböztetni, magában foglalja. Eloszlik 1) Éjszaki ten
gerre , a' rák naptéritő k ö r é i g , változó szelekkel, mellyek közt mind
azáltal leggyakrabban a' nyűg. fu. Részei ennek az éjszaki archipela
gus, az ochozki vagy tungusi tenger, a' japáni tenger és koreai öböl. 
2) A' középtengerre vagy tulajdonképen vett csendes tengerre a' két 
naptéritő kör köz t , keleti passat szelekkel ; Australiának legszebb 's leg
nagyobb szigetcsoportjait foglalja magában , keleten a' kaliforniai 's 
panamai öblökkel. 3) A' szorosan vett délszaki tengerre, a' bak naptéri
tő körétől a' déli jeges tengerig ; ezen is változó szelek fúnak, többnyi
re pedig nyugotiak, 's csak kevés szigetei vannak. L. Burney bri t . 
kap. (Cook uti társának) ,.Geschichle der Reisen in dai ttille Wleer bit 
1764" (Lond. 1817) és Di l lonna© ezen műnk. „Foy . aux iles de la 
mer du Sud en 1827 et 1828" (Par is 1830) Lesson a' ki d' Urviíievel 
a' földet körülhajózta, ezen elébbi munkáját, „ S a r les ilet occanien
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nes et iur les races humaines, qui les habit ent" az ő „f/t'sf. nalurelle 
de P hommeíi jában még tovább vitte. (L. KRUSENSTERN). L—ú. 

D E r, S Z A K TE NG E R í T A R T O M Á N Y , 1. A u s T R A M A . 

Dfir, T A, A, görög be tű , a' mi Dnk. ]gy nevezték a' Görögök 
a' mai Garhreht , Alegyiptomnak igen termékeny részé t , mellyel a1 Nil 
folyama ülepített meg 's két ága képez. Itt feküdt S a i s , Pelusium 
Alexandria. Különbség volt azonban a' nagy és ki. Delta közt. 

D s r . u c (János András) geo és meteorológus, szül. 1720 Genf
ben , a' hol atyja órás volt. Sok fontos felfedezéssel gazdagította a' 
fö ld és érczesmeretet. Sokáig élt Angliában (1772 olta) mint a' ki
rályné olvasója. Megholt Nov. 8. 1817 Windsorban. Nézeteit és fel
tételeit a' sz. Írással igyekezett munkájiban megegyeztetni, mellyek 
közül nevezefesbek: liecherches sur les modificalions de V almosp/ié
re. (London 1786. 2 kötet) ; „ Traiíes élcmentaise de géologieil. (Pa
r is 1810.) ür.V. 

D í t v n s i L , 1 . D i c x ö R . 
D E M A G Ó G (görög szó 's népvezért t e sz ) , a1 democratiákban vagy 

elegyes status szerkezetekben a' nép vezére , ki annak kedve/.ését hasz
nálja , hogy azt végzeteiben 's munkálatiban kormányozhassa. Hlyen 
volt p. o. a' Görögöknél Pericles. Ezen tekintetet 's általa a' népked
venczi ingatag helyzetet a' régieknél nagy talentum, főkép hizelgő ékes
szólás, statusokosság 's bajnokság által szokták vala megszerezni. (I. DKMO
CR'ÍT'ÍA). A1 régibb 's ujabb időknek majdnem minden demagógjai el
árulták inkább mint előmozdították a' nép érdekei t , leginkább csak sa
j á t hasznokról gondoskodván. Az ugy nevezett buzgó népbarátok Fran
c i a o r s z á g b a n , kik kizárólag akartak jó hazafiaknak ta r ta tn i , egy Ma
r a t , Robespierre , orleansi berezeg és mások, rossz hirbe keverték a' 
demagóg nevet. Zs. G. 

D E M E R A R Y , hajdan hollandi, most angol gyarmat, hasonló nevű 
hajókázható folyó mellett Guyanában Délszakamerikában. Plántai életre 
igen kedvező földje 1740 több essequeboi Hollandiakat 's későbben sok 
Angolokat, kik hasznos fekvését esmérték, vont magához. Az Ang. 19. 
1814 kötött egyezés által Demerary Essequebóval és Berbicével együtt 
NagyBritanniáé lett. Kz a' három egymás mellett fekvő gyarmat 415 nsz. 
inf. foglal el 133,000 lak., kik között a' fejérek, színesek és szabad Nége
rek száma 6600, a' rabszolga'ké pedig 126,000 (!) Magasabban fekvő föld
jén igen bőven terem a' kávéfa, mellynek tereméséből a' 3 gyarmat töb
bet ad 8 mii. fontnál a'külföldnek ; a' ezukor és pamut termesztés , ára 
igen csekély lévén, nem legjobb állapotban v a n , jóllehet a"' czukorplán
tára tet t költség a' rumból , melly Amerika piaczain igen kerestetik, 
könnyen kikerül. Nem légiben a' ristermesztés is bevitetett, mire D. 
foldja igen alkalmas, L—ú. 

D E M E T E R , esztergami érsek é s cardinal. Nemzetsége, szüle
tése helye és ideje nincs tudva. I. Lajos király nevezte ki őt elébb 
szeremi , később váradi , azután zágrábi püspöknek, hol Hunyady Já
nosnak állítólag szolgalatjában volt. Innen lett 1370 esztergami érsek és 
ugyan ezen esztendőben V. Orbán pápa által a7 cárdinalok közé felvé
tetett. Ő koronázta meg Sept. 17dikén 1382 a' tizenhat esztendős 
Mar i á t , 1. Lajos idősb leányát ; ő ment 1383 Sigmonddal, Maria j e 
gyesével , Ersébet özvegy királyné parancsolatjára Zemovicz massovi 
herczeg ellen ('Lengyelországba; ó kisérte Hedwigct , I. Lajos máso
dik leányát , 1385ben ugyan oda és , azalatt némelly békételenek ál
tal Durazzo Károly , Nápolyból Magyarországra hivatván és királynak 
kiáltatván k i , December 31. 1385 ^csak ugyan ő tette fejére a' sz. ko
ronát. Csak hamar azután meghol t , mert már Martius 3ldikén 1387 
Sigmond koronázását Benedek veszprémi püspök vitte véghez. Deme
ter hazánk egyházi történeteire az 1382ben Esztergámban tar tot t zsi. 
nat által nyert különösb befolyást. Gr. Teleki Jdsef. 
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D E M E T E R 1 . C E R E S . 
D t i n E i a i u s , neve több macedóniai és syriai királyoknak. I . 

D e m e t r i u s , kinek mellékneve P o l i o r c e t e s (városhóditój mace
dóniai király, Antigonus fija, sok háborút v i se l t , kivált Ptolemaeus La
gival változó szerencsével. Athénénél nagy hajóssereggel jelent meg 'a 
a' néplázasztó Demetrius Phalereust elkergetvén, a' népnek régi kor
mányát visszaadta. Seleucus Cassander és Lysimachus ellen elvesz
tette a' hires ütközetet Ipsusnál 301ben K. e. Erre Ephesusba futott 
's onnét Athénébe, de ezen városba be nem bocsáttatott. Azért Corin
thusba ment 's onnét i.ysimachusnak thraciai tartományit elfoglalta, 
leányát, Stratonicét, Asiába vitte feleségül Seleucusnak 's útjában Ciliciát 
bevette, e' miatt Seleucussal öszveveszett. Meghódította ugyan 
Macedóniát 294 K. e. 's uralkodott két esztendeig , de despotismusa 
miatt thronusát ismét elvesztette. Katonájitól elhagyatva bujdosván, 
végre magát vejének megadta ; ez őt Arameóba (Pállanak is neveztetik) 
küldötte számkivetésbe Syriában, hol K. e. 284 54 évü korában holt 
meg. — Ezenkívül különösen megjegyzésre méltó a' fen megnevezett 
D e m e t r i u s P h a l e r e us (Phalerából) , hires görög szónok Theo
phrastus tanítványa. Görögországnak macedóniai helytartójává 's archon
ná lett 309 (K. e.) :s Athénét pompás épületekkel ékesitette fe l ; az 
Athenebeliek, kiken uralkodott , hálája annyi szobrot emeltetett neki, 
a' hány nap van az esztendőben ; de az azáltal támadt irigység halál
ra Ítélte a' magasztaltat 's azokat ismét ledöntette. Egyiptomba futott 
a' Ptolemaeusok udvarába. Mondják, hogy a' könyvtár és museum al
kottatását , mellyek őréül rendeltetett Ptol. Lag i tó l , tetemesen elő
mozdította. Ezen király titánjának kegyelméből kiesek 's egy messze 
várba kellett számkivetésbe mennie, hol 247 K. e. kígyómarás vete vé
get életének. D. a1 legtudósb peripateticusok egyike volt 's a' philos. és 
politica több ágairól irt. De a' szónoki előadást tárgyazó 's neve alatt 
hozzánk jutott munka később időszaké. K. L. 

D E M I D O F F (Miklós gróf), sarjadéka a ' régi Demidoff nemzetségnek, 
melly Siberiában a' vas, réz és ezüstbányákat felfedezte, 's ezen 
sivatagokban a' miveltséget legelőszőr terjesztette. Miklós gróf, Sán
dor cs. titkos tanácsosa 's kamarása, a' Johannitarend commendatora , a' 
moszkvvai universitas tiszteletbeli tagja, 1774 szül. Pétervárat t . Korán ka
tonai pályára lépvén, mint Potemkin segédtisztje a' török háborúban j e 
leskedett , utóbb Stroganoff grófnéval lépett házasságra 's ezeredesi 
ranggal oda hagyta a' katonaságot. Mint természettudmány 's mestersé
gek buzgó barátja, hazája kimevelése végett Német, Olasz, Franczia,
Angolországokon utaztában hasznos tapasztalásokat gyűjtött, sőt bányá
szait Steyerba küldötte, hogy azokból ügyes tanítók és útmutatók váll
hassanak. Most minden Orosznak szabad jól elrendelt müházaiba tanu
lás végett bejárni. 1812 tulajdon költségén a' haza védelmére egy ezere
dett áll í tott , mellyet hazája megszabadulásáig maga vezetett. Ezután 
ismét elébbi foglalatosságaira tért vissza. Midőn a' moszkwai univer
sitas természetgyüjteményét a' lángok megemésztették, tulajdon gazdag 
's ritka gyűjteményét annak általengedte , 's most is képek egyéb ri t
kaságok gyűjteményében fáradoz. Oroszország Demidoff fabrikáji
ból sok jeles vas munkával dicsekszik. Sz—í. 

D Í M O C H Í T H , az az országlásforma, mellynél maga a ' nép, azaz 
minden polgárok öszvevéve, gyakorolják a' legfelsőbb hatalmat. Ez 
megtörténhetik közvetetlenül, minden öszves statuspoJgárok á l t a l , még 
pedig a'szavak tökéletes megegyezésével vagy többségével (ez a ' t i s z t a 
avagy absoluta democratia, melly nagyobb statusokban okvetetlenül 
anarchiára vezet, mert itt a' parancsolok 's engedelmeskedők különbö
zése egészen elenyészik) , vagy közvetőleg, azaz, képviselők által, ( e z 
a1 k é p v i s e l e t i democratia). A1 democratiát a' régi időkban ural
kadónak találjuk, ?s főkép kisebb statusokban igen czélirányosnak. El 
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sősége azon áldozatra kész honszeretetben á l l , mclly az által gerjesz
te t ik , hogy a' polgárok egyenlősége, résavéte jaz ország igazgatásában 
*8 ennek nyilvánossága minden egyes polgárban felébreszti saját méltó
sága 's függetlensége érzelmét. Ha a' polgári erényre alapított 's tör
vényekkel rendbeszedett egyenlőség fényűzés, kapzsiság vagy más 
illyen által elenyésztetik , mindjárt megsemmisül ezen forma, lllyenkor 
azután legközelebbi ártalmai ezek i belső pártoskodás és zavar az igen 
messze üzöt^egyenlőség mel le t t , a' nép vak és változó kedvezésének 's 
az irigységnek uralkodása az érdemen, indulatos féktelenség az uralko
dásban , egység 's gyorsaság hijánya a* szükséges végzetek teljesítésé
ben, következőleg gyengeség a' külső ügyekben. így gyakran fel nem tar tóz
tathatva vész el a' democrat ia aristucratiában 's despotiában, a' mint 
a' képviselők lassanként aristocratákká lesznek, vagy valamelly egyes 
jeles eszű ember a' kormányt magához ragadja. A' democratia fogatja, 
mellyet elébb csak theoretice szoktak vala fejtegetni, ujabb időkben ismét 
praeticus becset kapott . Az ujabb statustudoinány főképen ezen két 
ponton a lapul : e lőször, mennyire származik a' nyilvános hatalom a' 
n é p t ő l , 's következőleg mennyire képes a' nép akaratja a' status szerke
z e t é t , országlását, és törvényeit megváltoztatni , 's e' tekintetben volt 
szó a' nép felségéről, souverainetasáról; 's másodszor, mennyiben le
hessen 's kelljen a' népnek a' statusok szerkezetében, még az egy feje
delmiekében is , inkább vagy kevsebbé közvetetlen nagyobb vagy kisebb 
részvétel t engedni a' nyilvános ügyekben. Ez neveztetett democratiai 
e lemnek, melly bizonyos módon már a' természet által szükséggel va
gyon minden szerkezetbe keverve; hogy még a' legkorlátlanabb fejede
lem sem szabadulhat meg tőle, sőt elmondhatni, hogy a' nép szellemé
n e k , előítéleteinek 's indulatinak befolyása annál inkább nevekedik , 
mennél kevesbbé vannak számára bizonyos tér (a ' törvényhozásban, bi
zonyos tisztviselők választásában 's közös czélokra egyesitett szabad 
munká la tban ) , meghatározott formák 's orgánumok rendelve. A' népfel
ségérőli tanítás egy időben legelső hitczikkelyét tévé Anglia minden ud
r a r i publicistájának, mert azon alapult az országlás 1688diki megváltoz
ta tásának 's ezzel együtt III Wilhelm 's a1 most oiszágló hannoveri 
háznak törvényessége. Csak midőn utóbb a' Stuart ház kiholt , akkor 
jö t t ismét divatba a' legfőbb hatalomnak néptől különböző eredetéről va
ló taní tás . Az ujabb időkben az uralkodók hatalmának nép akaratjából 
való származtatását ká rhoz ta t t ák , mint felette veszedelmest, 's valóban 
az is ez, mihelyt annyira visszaélnek vele, hogy a1 nép bárdolatlan soka
ságának szabadságában áll az országlás parancsának minduntalan :v feje
delmi nép állitványos akaratját szegezhetni e l lene, a' status szerkezetét 
's az országlást megváltoztathatni , 's a' törvények helyébe egy henye, 
tudatlan , megvesztegetet t , elcsábított, ital 's hazugság által felhevített 
népsalak dühös lármáját helyezhetni. A1 népfejedelmiségről tanítás ve
szedelmes , ha az országlás csupán végrehajtó , hivatalnak ( a 1 fejedelem 
a' status vagy épen a' nép első szolgájának, a' legfelsőbb kormányszék 
directoire executifnek) tekintetik, mellyből az következik , hogy az or
száglás hatása törvényét öszves akarattól tartozik elfogadni, mellynek 
kivánatját a' köz véleményből, egy szintolly bizonytalan, mint zavaros 
kútfőből kellene meriteni (1 . ARISTOCRATIA). Ne a* tetti voltaképen 
meglévő népakarat vezérelje az országlást, hanem az okos akarat , melly
nek parancsait az erkölcsiség és vallás magasabb törvényeiből kell me
ri tni 's alkalmazni a' népek történetes viszonyaira , hiellyek his
toriájok resultatumai. Azok tehá t , a' kik históriai statusról annyit 
beszélnek, csak abban hibáznak, hogy a1 nép történeteiben igen nagy 
becset he lyeznek , egyedüli forrásává tévén azokat minden statusjnsi 
igazságoknak, noha soha sem lehetnek azok ollyan dolgok tetemes köz
bevegyitése nélkül, mellyeknek eredetét korábbi tévelygésekben 's igaz
ságtalanságokban ne kellene keresni. Hanem más részről szintolly ve
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szedelmes a' nyilvános hatalomnak' akarmelly más származtatása Is
tennek közvetetlen akaratjából, bizonyos természeti szükségből, a' föld 
korábbi elfoglalásából, vagy í la l ler szere'nt, az erősebb jusából, melly
nek már neve is esztelenségre mutat. Mert ha a' közvetellen isteni aka
ratot csak annakelfogadásából esmérjük m e g , a ' m i t ö r t én t , ugy csak 
a' nem sikerült 's magát fen nem tartható revelutio vagy bitorlás ellen
kezik a' jussal. A' természeti szükség 's az erő uralkodása törvényes
sé tesz minden próbát annak megtudására , ki legyen erősebb; követ
kezőleg megenged e' végre minden lázadást 's minden szövetkezést, 
a' mint Haller az öszveesküvéseket 's felkeléseket valóban megenged
teknek nyilatkoztatja QRestauration der Staatswissenschaft XV. fej. 
1 rész. 397, 401, 413, 416) . De mivel még a' paracticus statusigazga
tásban is mindég azt tapasztaljuk, hogy a1 statushatalom köre 's minemüsége 
meghatározására szükséges egy szabás, azért mindég csak ezen theoriá
hoz kell visszatérnünk, hogy minden nyilvános hatalom csupán a' nép
től származhatik ( 1 . TöRviÍNyKssiío.) De tegyük fel, hogy a' statusnak 
alapegyezsége van, mellynek három lé t része , az egyesülés, az alávetés, 
's a' szerkezet , egymástól egészen független ( ' s ezt koránt se vegyük 
jusbeli fictiónak, de históriainak sem, melly egyszerre tökéletes le t t vol
n a , hanem mindég újuló 's tovább terjedő tö r t éne tnek ) , akkor az ura l 
kodók hatalmát mindég csak általengedettnek, és csak a' nép szükséges 
czéljaira szorittatottnak tekinthetjük. 'S ezen hozzátétel á l t a l , hogy az 
áltengedés természete szerént visszavehetetlen, mert oda kell a' pol
gárokat vezérelnie, a' mi czéljok , tökéletesen elenyéztetik e' tanítás 
ártalmas volta. Azután nem következik belőle egyéb, mint a' mi más 
oldalról is, mint jus i , szükségesnek, 's mint természeti elkerülhetett 
lennek mutatkozik, hogy tudniillik a' status szerkezetében 's igazgatá
sában a' fenébb említett democratiai elemnek nem szabad hibázni. Lehes
sen meggyőződve mindenki a' statusban jusi szabadságáról , 'g érezhesse 
mindenki, hogy az a' vezér lés , mellyet kívülről a' felsőség által .kap, 
megegyez azon törvénnyel, melly tulajdon szivébe irva vagyon. Érez
hesse mindenki, hogy van becse törvényes munkalatjának 's érdeme az 
országlás részére tet t erőlködésének, a' mi csak ugy lehető , ha az en
gedelmesség nincs kizárólag kicsikarva, hanem annak jobb része szabad
akaraton alapul. A' status ezen fenséges czéljának elérésére szükséges: 

E l ő s z ö r , hogy az országlás törvényhozó t e s t e t , rendek gyűlé
sét állítson maga mellé, mellyben a1 nép akaratja képviselését keresni 
valóban hibás vélemény, mert ez csupán ar ra van rendelve, hogy a' 
kormányt minden előfogástól, újítástól 's még javítástól is tartóztassa, 
melly a' népjus és jóról való közönséges nézetével meg nem egyez, 's he
lyes mértéket adjon neki az öszves népség teljes lelki mivelődésére néz
ve. A' rendek ezen czélra szükséges öszveállitásáról 1. ARISTOCRATIA 
és EovEsür.ETKK. A' rendek ezen állásánál rendszerént a' kormány 
marad a' statusban az élet és akarat egyediili organja, 's csak kivétel, 
de el nem tiltandó kivétel az, ha a' törvények megváltoztatását vagy a' 
statustisztviselők bevádoltalását a' rendek eszközlik. Lehetőnek kell 
lenni mind a' kettőnek, ha nem akar juk , hogy az egész üres formává 
váljék; de szükséges czéljára is kell mind a' kettőnek szoríttatva lenni, 
amannak a' kormány vétója á l t a l , melly talán felette nagy erőre is 
kap , ha a' rendek törvényjavalatkészítéstől tilalmaztatnak ; emennek 
pedig a' vádoló félnek helyére való szorittatása által . Hanem a' mi 
ujabb országrendes egyesületeink azonkívül, hogy felállíttatásokkor 
a' csupa materialis érdek (földbirtok és pénzszerzés) képviselésére fe
lette nagyon néztek, terhes helyezetbe állíttattak 's valódi utjoktól 
igen eltávoztattak még az által i s , h..gy a' status zavarba keveredett 
viszonyai rendbeszédésének fontos kérdése gyakran elejékbe terjesztetett, 
's igy az újítás szelleme beléjek oltatott, melly ha egyszer kiszabadul, 
nem esmér többé korlátot 's felette sok szomorú tévedést szül. Az 
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országrendes szerkezet igaz democratiai okfeje abban á l l , hogy a' jusi 
rend a' hatalom visszaélései ellen mindenek javára védelmeztessék, 'a en
nyiben megegye'/ a' valódi egyfejdelnii okfővel 's a' valódi aristoorati
ával. Ellenben antimonarchiai, t i l s a ság elleni hamis okfővé válik , ha a1 

rendekre részvétet ruház a' parancsoló hatalomban, 's ez által (min t 
a' franczia revelutióban t ö r t é n t ) annak minden törvényes korlátit szét
bontja. A' rendek hatáskörében mutatkozó democratiai okfőtől külön
bözik azon democratiai elem , mellynek meg kell lenni a' rendek öszve
ál l i lásában, hogy a' törvényhozás , egyes néposztályok nézetei "s ha
szonvágyó kivánati szerént egyoldalii irányt ne kapjon. A' rendek gyű
lésében a' szegények 's gazdagok közt ollyan sulyrgyennek kell mindég 
fenállni, hogy a' köztök való természetes s örök küzdésben az egyik 
fél a'' másiknak fel ne áldoztassék. ( Vö. ANGLIA és F \ K I . » » K S T ). 

A' m á s o d i k nem kevesbbé fontos pont azon (érben á l l , mellyet 
még a' monarchia is engedhet alattvalóji önkényes hatásának ; 's e' 
részben leginkább Angliát tehetni mustrapéldául. Sok ollyan, a' mit más 
országban csak'statustisztviselők által tétetnek m e g , engedtetett által 
Angliában a1 községeknek, a' nagy béketörvényszéknek (Quarter sessionsj 
a' grófságok nagy esküdt törvényszékének 's végre egyes polgárok 
önkényes egyesületének, 's ezá l t a l több eszközöltetett 's hamarabb, mint 
más tartományokban. Az igazgatás ezen democratiai eleme annál szük
ségesebbé lesz egy népben, mennél inkább kifejlődik ennek jólléte 's 
lelki mivelődése. I l lyenkor nj erők ébrednek fe l , mellyeket foglalatos
kodtatni kell hogy pusztitólag 's ellenállólag ne munkáljanak, 's ezen 
foglalatosság egyik legsikeresb eszköze volna a' mi napjainkban a' nép 
nyugtalan érzelme lecsilapitásának, 's a' monarchiái okfő tartós és idő
képesti megerősítésének, melly okfőnek ugy sem lehet más czélja, 
mint a' népeket magasabb erkölcsi miveltségre vezetni. Mert valamint 
a' bol tozatot , mellynek kapcsolati megtágulnak, nem lehet a' rajta 
fekvő tehernek nagyobbitása vagy az ép oldal megerősítése által tar
tósabbá, erősebbé tenni, ugy a' status ingatag viszonyai is csak az által 
alapíttathatnak meg ú j r a , ha a1 beteg részek nyomása megkisebbíttetik, 
a1 czéliránytalanul ható erőknek pedig az egész nrganisinusát előmozdí
tó irány adatik. Használni kell tehát a' kormánynak a1 népben ébre
dező erőt, akar belől akar kivül az országon; hanem ezt erőszakos ösz
veszoritás által vagy rsak saját kárára dúlja fel, vagy pedig, ha az erő 
nagyobb a' nyomásnál , annak erőszakos kitörése következik. A' mi 
időnk democratiai i ránya , ezen oldalról t ek in tve , talán koránt sem 
olly veszedelmes , az az ant imonarchiai , mint a' millyennek mondatik, 
's még a' forma i s , mellyben az nyi la tkozik, inkább csak a1 fenálló 
törvények betiijivel van egyenes ellenkezetben, nem pedig az igazi jus 
szellemével. Legalább az, a' ki ezen , imént kifejtett democratiai okfejek 
erősödését a' monarchiában is hasznosnak tar t ja , koránt sem democrat ol
h'an értelemben, hogy a 'nép országlását magában véve vagy bizonyos nép 
számára kívánatosnak mondaná, vagy még behozni is segítne ugyan azt. 
A' democratia mint országlási forrna nem annyira azért leghibásabb, 
mivel hosszabb időre nem állíthat fel erős országlást . hanem inkább 
a z é r t , mivel legkevesebb eszközt nyújt a' nép indulatin 's előitéletein 
való felülemelkedésre. Ugyan i s , minthogy csak a' nép választása ál
tal lehet részvétet nyerni a' nyilvános hatalomban, ennyire rendszerént 
csak az emelkedhetik , ki a' népnek hízelkedni tud . ki érzelmében ala
csonyabbnak, gyülölségében 's kedvezésében még indulatosabbnak mutat
kozik mint a' népcsoport , mellyhez beszél, szóval, a' ki szivére veheti, 
csúszni azok előtt, kiken uralkodni a k a r , azaz. DEMAGÓG (1 . e . ) lenni. 
Nemesebb értelemben demagógnak neveztethetik mindenki , ki a' 
nép szellemét felfogni '» magasabb emelkedésre lángoltatni tudja: de 
fájdalom, valamint a' dolog t_J!gy ezen értelem sem igen közonsé
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D ü i n c R i T o s , híres bölcselkedő az atomisticus vagy az ui eleati 
oskolából. Abderában szili, 's a' 72dik olynipiasban élt (szül. 494 feléi 
K. e.). Xcrxcs, kinek Democritus atyja kegyelmében vo l t , Asiába visz
szatértével nála néhány mágusokat 's Chaldaeaiakat hagyott , kik az ifjat 
titkaikba avatták :s az által gerjesztették elsó vonzódását a' jbölcselke
déshez. Atyja halála titán Egyiptomba utazot t , hol földmérést tanult 's 
talán még némelly más országokat is be já r t , hogy esmereteit a' termé
szetről nevelje. A' görög bölcselkednk között Leucippiis tanitásával élt. 
Ezek után születése helyére t é r t , hol a' köz dolgok igazgatásában fölte
h e t foglaltéi. De bosszankodáshól az Abderilák eszelősségén ezen hi
vatabit letette 's magát a" magányba vonta, egészen a' bölcselkedésnek 
szentelvén idejét. Elmellőzzük a sok meséké i , mellyeket Democritus
ról költöttek — mellyek közé az is tar tozik, hogy az emberek bohósá
gát mindég nevette 's azért Hemclitus ellenképének ' tartatolt — 's 
bölcselkedési véleményinek rövid e l adásához térünk. Tanítójának, Leu
cippttsnak, mechanicus és atomisticus fejtésmódját a1 természetről bőveb
ben kifejtette. A' világ támadását végtelen számú oszthatlan testecskék 
(atomok) örök mozgásából magyarázta , mellyek egymástól formában, 
fekvésben 's rendben különbözvén, mozgások által a' határtalan térben 
majd ismét öszveKapcsoltatnak. Így támadt a1 mindenség történetből, 
első ok segítsége nélkül. Az atomoknak (valamelly anyagnak áltáljában) 
örök létét azzal mutatta m e g , hogy az időt nem képzelhetjük máskép, 
mint öröktől és kezdet nélkül; egyszerűségeket pedig következőkép adta 
elő : ha a' testek vég nélkül oszthatók is , meg kell engedni , hogy el
osztásokat észre venni lehetséges. Az elosztás uta'n vagy valami kiterje
déssel bíró marad meg, vagy pontok minden kiterjedés nélkül, vagy 
semmi. Az első esetben még az osztás elvégezve nincs , a' másodikban 
a' semmi kiterjedést nem biró pontoknak öszvetétele soha sem szülhet va
lami kiterjedett; \s ha semmi nem marad t , a' testvilágnak is semmi
nek kell lenni, tehát az egyszerű testeknek (az atomoknak) létét tagad
ni nem lehet. Az atomoknak ölökké változó elválásáról 's öszrekötte
téséről kimondott állításából következett az i s , hogy számtalan világok 
vannak, mellyek majd támadnak, majd elenyésznék. Az atomoknak 
megkülönböztette formájokat, nagyságokat, nehézségeket 's áltliathat
lanságokat. Minden dolgoknak alkrés/.ei egyformák '« különbségek csak 
az atomoknak, mellyekbnl minden dolog á l l , formája, rendje és fek
vése különbségéből ered. L'.zen különbség az atomoknál végtelen , mint 
számok, 's innét magoknak a1 dolgoknak is végtelen n«gy a' különbsége. 
Minden hatás és szenvedés érintés által történt mozgás, mert csak ha
sonló dolgok hathatnak egymásra. A' tüz szerénte munkás könnyít gom
böcskékből áll 's mint egy fényes kerités elterjed a" föld körül. A' le
vegő a' testecskéknek az alsóbb tájakról szünetnélkiili felmenése által 
tétetik mozgásba és sebes folyammá lesz , melly a' benne támadott csil
lagokat magával ragadja. Lélektudományi tanításai közül a' következők 
érdemlenek említést. A' lélek , a' mennyire mozgásba hozó e rő , tüz
atomokból áll ; de minthogy a1 többi elemeket is esmér i , holott csak a' 
magához hasonló által esmertethetik meg valami, a1 többi elemekből is 
kell neki öszvetéve lennie. A' t ap in tás , az alapérzék , legcsalhatatla
nabb. A' dolgokat leginkább valódi tulajdonjaik szerént veszi fe l , mert 
csak az lehet valódi tnlajdonjok, mi az atomokban magokban fellelhető 
's ezt legbizonyosabban a' tapintás által tudjuk meg. A' többi érzékek 
inkább a'dolgok történ^tességét mutatják, tehát kevesebb hitelt érde
melnek. Az öt érzéknek kinyilatkoztatásai .részént az atomoknak az ér
zékmüszerekben különbféle öszvevegyülése, részént a' külső testeknek 
különbféle behatása módja által történik meg. A' szem természetére 
nézve \izből van alkotva. Midőn lá tunk, aJ külső testektől képek vál
nak e l , mellyek szemeinkbe hatnak. Valamelly testnek mozgása, p. o. 
az ajkak szavai a' levegőt egymástól elválasztja, ns benne folyást okoz 

4* 
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a' mozdító testnek irányzása szerént. A' folyásnak indult levegőrészek 
a' fülhöz jutnak ~s a' hallást okozzák. Hasonlóképen támadnak az íz
lésnek és szaglásnak érzései is. A' szemtől felvett képei a' tárgyaknak 
az által a' lélekhez jutnak 's bennünk a' képzeléseket szülik. Ha tehát 
a' szem által a' lélekhez képzelések nem juthatnak, annak munkássága 
megszűnik, mint az alvásban. Az álmokat igy magyarázta meg: a' 
viznek és levegőnek tulajdonja 's a' szemnek és hallásnak alkrészei sze
rént , ezen két érzékmüszernek mozgásai még a' megszűnt benyomás 
után is eltartanak 's az éjnek nagyobb nyugalma 's csendje miatt eleve
nebben vétetnek észre. Az érzékek esmeretei homályosak 1s csalékonyak 
's a' külső testeknek csak mozgását mutat ják, 's snbjectiva ingerelteté
sek csak képzemények 's nincsenek magokban a' dolgokban. Az ész es
meretei nagyobb hitelt érdemelnek, noha ezek sincsenek kétségen fe
lül. A' lélek halhatatlanságát tagadta Democritus, mivel azt is ato
mokból rakta öszve. Két részt különböztetett meg benne: okost , melly
nek lakhelye a' melyben vagyon , 's oktalant , melly az egész testben 
el vagyon osztva. De mind a' kettő csak egy lényt tesz. Practicus alap
állitása jóllét a' lélek egyformasága által. Atomtanitását a1 physica és 
astronomiára is alkalmaztatta. Az istenekről szóló tanítást is beszőtte, 
talán csak a' nép hiedelemhez ragaszkodásból, rendszerébe. Azok is 
atomokból származtak 's mulandók mint minden egyéb. Democritus, 
ugy mondják, sokat i r t , de abból reánk semmi nem jutott. Azon ter
mészetvizsgálók közö t t , kik a' tüneményeket okaikra visszavitték, 
kétség kívül első helyet érdemel. A' 370dik észt. körül Kr. szül. el. 
holt meg nagy vénségben. Oskoláját lipicurus döntötte feledékbe. K. L. 

D E M O N S T R A T I O , tágabb értelemben bizonyítás. A1 philosophiában 
demonstratiónak neveznek valamelly szoros vagy tulajdonképen logicai, 
azaz ,. olly. bebizonyítást , mellyből az ellenkezőnek lehetetlensége kivi
lágosodik. M á s o k , mint Kant , csak a' mathematicai megbizonyitást 
nevezik i g y , a z a z , valamelly ítéletnek a ' szemléletből ( i n tu i t u s ) való 
megállapítását, 's ezeknek demonstrálni annyit tesz , mint valamelly es
meretnek tárgyát a' szemléletben kimutatni. — Hadi nyelven olly moz
dulat valamelly hely ellen , melly az ellenség megtévesztése és a' való
ságos planumnak előtte eltitkolása végett tétetik. 

D K m o s T H E N E s, a' régiség leghíresebb szónokja, Athénének egy 
nevezetes famíliájából származott. Szül. 375 észt. K. e. Paeoniumban 
Atticának egy helységében. Aty ja , kit korán elvesztett, vagyonos ál
lapotban h a g y t a , mellytől gyámjai meg akarták fosztani, de ő, noha 
még csak 17 esztendős vo l t , maga vitte ellenek a1 pert 's azt szerencsé
sen megnyerte. Az ékesszólás 7s bölcselkedés megtanulásáért Callistra
t u s , I saeus , Isocrates és Plató oskolájiba jár t . De a' természet nagy 
akadályokat tett útjába. Nem csak igen gyenge melye volt, hanem az 
B betűt épen ki sem tudta mondani, melly természeti fogyatkozásokat 
a' legnagyobb erőlkedések által igyekezett helyre hozni. Ezen czélt az 
által érte el , hogy Satyrus szinmivész tanáosára apró kövecseket vett 
szájába, 's igy több verseket egymásután, a1 legfáradságosabb és mere
dekebb utakon is fen szóval elmondott. Hogy szavát erősebbé tegye , a' 
tengerparthoz ment ollyankor, midőn a' habok zudulásban voltak, 's ott 
gyakorolta magát erős beszéiésben. Ezenkívül magát egész hóna
pokra egy földalatti szóbába zárta 's haját egészen lenyirette, hogy ki 
nemehessen. Itt mécsvilágnál i r ta mesteri beszédjeit, mellyekről ir i
gyei azt mondották, hogy olaj szagok van , de a1 maradék az ékesszólás 
mivei közt első helyet adott. Ezekben a' sokaság esztelen kívánsá
gainak fen szóval ellene mondott , az Athenebelieket hibájikért nyilván 
dorgálta 7s őket v i t ézségre , becsület és hazaszere te t re buzdította. 
Kivált macedóniai Filep ellen szórta nyilait 's ellene polgártársaiba a' 
magáéhoz hasonló gyűlölséget lehelt. Az elsőt azon beszédek közül, 
mellyek Philippikák nevezete alatt lettek h í resekké , akkor készítette, 
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mikor Pilep a' Thermopylék szurdokát elfoglalta: benne az Athenebe
lieket a r ra serkentette, hogy tüste'nt egy hajós e's szárazföldi sereget 
állítsanak elő 's a' háborút kezdjék el 's azt Macedóniába általvivén 
csak hasznos megegyezés vagy világos győzedelem által hagyják elvég
ződni. A* Athenebeliek dicsérték 's helyben h a g y t á k , de nem követ
ték előadásait. A' híres Phocion, ki az Athenebeliek gyengeségét jól 
esmér te , szünet nélkül a1 békét javalta Demosthenes azonban kétszer 
fordult meg mint követ Pilep udvarában a' nélkül , hogy alkudozásaiban 
szerencsés volt volna. Visszatértével mindenkor a' háborút tanácsolta 7s 
nem csak Athénét , hanem egész Görögországot is fel akarta fegyverez
tetni. Végre midőn Filep a' Thermopylék szurdokán által Phocisba 
hadsereget vezetett be 's Athene ijedésére l i latea városát bevette, 
Demosthenes olly népvégzést eszközlött k i , meily szerént tüstént 200 
hajóból álió sereg ál l í t ta tot t , a' katonaság Eleusisba vezettetett 's Gö
rögország minden városaiba követek küldettek, hogy Pilep ellen közön
séges szövetség köttessék. Maga is a' követek között volt 's reá bírta 
a' Thebaiakat egy athenei seregnek falaik közé befogadására. Hasonló 
munkásságot mutatott Boeotiában is. Buzgalma nagy számú hadi sereget 
gyűjtött öszve Filep ellen. Chaeroneánál ütközetre jöt t a1 dolog 's a1 

dörögök meggyőzettek. Demosthenes, ki a' harezban részt v e t t , az el
sők között vo l t , kik szaladni kezdettek. Még is ő akart az ütközetben 
elestekre halotti beszéilet mondani; a' véle vetélkedő Aeschiaes el nem 
mulasztotta azért őt megtámadni. Ezen visszálkodás a' két szónok kö
zött tárgya a ' „P ro corona" nevű beszédnek, mellyDemosthenesre diadalmat 
's ellenfelére számkivetést vont. Midőn Pilep nem sokára ezután meg
öletet t , azt hitte Demosthenes, hogy most az Athenebeliek könnyebbén 
megtarthatják szabadságokat. De Sándornak a' Thebaiakan vett ret te
netes bosszúja ugy megijesztette Athene lakosit, hogy mindjárt kegye
lemért esedeztek Csak igen nehezen vétethetett reá S á n d o r , hogy kí
vánságától elálljon, melly szerént magának Demosthenest és némelly 
más szónokokat ki akara ada tn i ; mert jobban féltek tőle a' Macedóniák, 
mint az athenei hadi seregtől. — Megvesztegettetéséért Harpalus ügyé
ben 50 talentum fizetésére í té l te te t t , 's mivel azokat tüstént le nem 
t e t t e , tömlöczbe vet tetet t , mellyből azonban kiszabadult ss Aeginába 
futott, hol Sándor haláláig megmaradóit. Ekkor a' háború Antipaterrel 
kezdődött el. Demosthenes ismét megjelent a' közönséges életben 's az 
apró görög statusokat szövetségbe akarta kötni Macedónia ellen. Athene 
tisztelve hivá haza. De midőn a 'háború szerencsétlenre fordult 's Antipa
ter kiadatását állhatatosan k ívánta , újra elszökött 's Calauria szigetén 
Neptunus templomában, keresett menedéket; 's itt sem látván magát bá
torságban, mérget vett , mellyet mindég magánál szokott vala hordozni. 
Megholt ( K r . szül. el. 319ben) 62 esztendős korában. Characterén 
dics 's haszonvágy szennye látszik. Cicero minden szónokok között leg
tökéletesebbnek tartotta. Mindég ugy beszélet t , niint az idők , a ' k ö r 
nyülálások's a 'hal lgatók kívánták, majd lágyan, majd kéményen, majd 
felségesen. A' görög nyelv általa olly tökélyre vi te te t t , millyent senki 
előtte el nem ért. Nyomosságban 's meggyőző erőben, élességben és 
finomságban az okoknak feltalálására 's előadására nézve , minden ré 
szeknek az egésszel öszvehangzásában, a1 kifejezés szépségében 's ere
jében, a' nyejv hathatósságában és széphanguságában minden előtte való
kat felül haladott. Beszédjeiben minden természetes , e rős , tömött, 
semmi híjában á l l ó , mindenütt a' legszebb öszveillés; 's csak ebből le 
het ezen embernek nagy befolyását az egyidőbeliekre megmagyarázni. 
Neve alatt még 61 beszédet , 65 bevezetést 's 67 leveletet bírunk, né
mellyek csak nevét viselik. Beszédjeinek leghibátlanabb kiadása a1 pá
risi 1572 folioban görögül Ulpianus felvilágosításaival. Minden munká
jinak első kiadását Wolf Hieronymus bocsátotta k ö z r e , görögül és 
deákul Baselban 1549ben 's ismét 1592ben 'e Frankfurtban 1604ben 
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folinban. Besaédjei megvannak a' görög szónokok kiadásában is Iteis
kétól. K. L. 

D E M O U S T I E R (Káro ly A l b e r t ) , franczia költő 1760 született 
Yillers  Coteretsben. Már ifja korában nagy előmenetelt te t t a/, úgy
nevezett saép tudományokban, 's noha később igen szép sikerrel ügy
védkedet t , kedveltebb tanulmányihoz csak hamar vissza tért. Vannak 
dramáj i , operáji , kö l teménye i , mind elmések 's néha keresett elinés
ségüek. De nagyobb egész Európába ellerjedett hirbe hozák ,,Levelei 
Emíliához a' mythólogiáról" (németre Nostitz  Jüiikendorf fordította), 
me l lyek , legyenek bar felületesek, csafartak , 's style de madrigalban, 
mint a' Franczia mondja, azaz, daltonban Írot tak, nagy mértékben el
mések , finomak , könnyük. Dramáji közül , ,A ' békéltető" (/_e conci
lialeur') ,„Az Asszonyok" (_l.es femmet) 's ,, V türelmes4 {Le tulérant) 
maradtak kedvben. Irójok Mart. 2 holt meg 1801. 

D K N A K I U S , a ' Itoinaiaknál elejénte tiz ast (innen nevezete) érő 
ezüstpénz, pénzünk szelént 15 peng. krajczárt tesz, közjegye a' X. Áz 
aranydenarius 25 ezüstdenariust é r t , 's igy pénzünkben ö for. 15kraj . 
Deútrrq , olasz rézpénz (francziául Denier) közel egy halkat ér, 

D K N i) E R * H , falu Egyiptomnak Said provinciájában , a' Nil nyu
goti partján. 3 órányira feküdt a' hajdani Teutyra vagy Tentyr is , 
mellynek számos romjai látszanak. Pontosb esmereteket a' Francziák 
emlékezetes táborozásának köszönjük. Legnevezetesebb az itt talált 
állatöv (xodiaticus), mellyből a' tudósok Egyiptomunk hajdani nagy 
culturáját 's innen a z t , hogy a1 világnak C000 évnél időshnek kell len
n i e , hozák ki. Sok vitatások után jelenleg helyes okokból későbbinek 
tart ják ezen denderahi állatóvet (Vö. PR^ECKSSIO JEQUINOCTIOKI M). 

D E N D R I T E K (fafélék) , ásványok barnás vagy feketés faféle raj
zo la t t a l , mellyek többnyire a' manganiimuak a' mészkövek hasadékába 
let t be szivárgásából erednek 

D E N H A M (John) , festő versezet) miatt kedvelt költő, 1615 szül. 
Dublinban. Az oxfordi egyetemben törvényt tanult 's itt irta értekezé
sét a' j á tékról , mellyet azonban maga is szenvedélyesen üziitt, forditá 
Aene s második könyvét 's „T/ie Sop/ti1' czimü munkáját adá ki. 
Hirbe „Cooperéi hiti'' (Cooper halma) festő versete hozta (kijött 1043) 
's ez gyujta az Angolokban a1 költői táj és természetlestés iránt ger
jedelmet. A' munkát eleven ecset 's elmés ékesség diszesitik , de a' 
festő költés minden hiányiva). A' Stuart királyi h á z , ntelly
hez ragaszkodását késóbl> hivatalok 's méltóságok juta lniazák, több 
ügyeiben használta őt. Második szerencsétlen házassága egy ideig té
bolyodottá tévé. Felgyógyulta után irá elegiáját Cowley (költő) halá
lá ra , melly egyéb versei közt a' legjelesb. Munkáji Í684 's 1704 jö t 
tek ki Londonban; megvannak Johnson és Anderson gyűjteményiben is. 
Mh. 1668 ' s Westminterben Cíiaticer, Spencer és Cowley mellé temet
te te t t . 

D E N I N A , (Giacomo Carlo) olasz literátor és tör ténet í ró , szül. 1731 
Piemontnak Revei nevű helyében. Tuiinban szép tudományokat tanu
la 's a' pigneroli kir. oskolában hunianioruin professor lelt. Megürül
vén a1 rívetorica széke a1 tnrini fensőbb collegiuinnál, ide 's az uni
>ersitashoz is Denina neveztetek oktatóul. Itt adá ki a' liferaturatör
ténetre nézve fontos munkáját: ..Ditcorso sápra le vicende delin lelle
rnlurn" (Turin 1760). ,.Az olaszországi revolutiók tö r téne tének" há
rom első kötete (Turin 1769, Italiának kö/.öns. tört. foglalja magában), 
miatt a' papi szabadság védőjitől nemi kellemetlenségeket kellé tűr
nie. 1777 egészség okából Komába ment , egy ideig Fjnrenczben mu
latott . Későbben Poroszországba hivaték , Sept. 1782 Berlinbe ntaza 
*s 1200 tall. évpénzzel helyet nyere nz ottani aeademiában. Nagy 
Fridrik , kinek é le térő l , kormányáról 's alatta a' tudományok állapot
Járói irt u tóbb, gyakor vízben szóla vele munkáji felől. 17Ö1 l'iemont



DHMS DENNEWITZ í>j 

ba tőn utat '» visszatértekor utirását illy cssimiael adta ki': „Gitide liltí
ruire,í. A' marengoi csata után Turin universitasa kőnyvtárnokul vet
te Deninát az igazgató tanácstól. Még minekelőtte tisztét elkezdé, 
megjelenek: „Clef (les langues , ou oliservations e t c " , mellyet a/, első 
consulnak ajánlott; ez levéllel 's arany berbenczével tiszteikedék. Ea
iiián császári könyvtárnok hivatalával kináltaték meg , mire Parisba vé
vé magát. 1805 végén jelent meg hist. statist. ifdrása Italiának. Mh. 
Dec. ő. 1813 Parisban. Munkájit nagyrészént Berlinben i r t a , mint 
p. o. ,,Piemiint 's egyéb sard. statusok tör ténete"; „Görögország status
és tiidóstörténete"" '.sat. á í . 

D K N Í S vagy D K N V S , 1. St. D K N I S. 
DK NI ti (Mihály) , költő és literátor, cs. kir. udvari tanácsos 's fő* 

könyvtárnok Bécsben, Sept. 27. 1729 született Schaerdingb. az lnn 
mellett, megholt Sept. 2!) 1800 Bécsben. Atyjáról , ki törvénytudó rol l , 
reá is áltszálott a' könyvszeretés, és élénk képzelő erővel 's nagy in
gerlékenységgel megáldva a1 tudományokra adta magát Passauban a' 
Jesuiták gymnasiutuábau. Már 18dik év.:heu e' szerzetbe lépet t , és 
tanítás '» prédikálás állal munkás tagja volt. Még szerzete eloszlatá
sa előtt (1778) a' bécsi Theresianumban szép tudományok , literaturi tör
ténet és köny vtudomány tanítójává té te te t t ; a/.után gondviselésére bí
zatott Garellinek a' Theresiaiiuinhoz tartozó, későbben Lembergbe sza
litott könyvtára, inellynek ritkaságait leirta. (Bécs. 1780. 4). Ezeu 
aeademia eltörlése után 11. Jósef császár már cs. kir. tanácsos Danist 
2dik udvari könyvtárnoknak nevezte. Klső könyvtáinok 1791 lett. 
Ezen pályáján sokat tett Denis az izlés és német nyelv netuesitésé
re Atistriabau 's a' cath. Németországban. Bátor lélekkel minden gá
tok ellenéie is áltülteté honja déli éghajlatjába, a' mit az éjszakibau 
jót látott. Dolgozásra olly tárgyakat választott , mellyeknél lelke sza
badon mozoghatott. Költői értéke csekély, bizonyítják ezt költői képei 
az 17ő(j olla Európái.an történt háborúkról és még inkább Ossiant úgy
nevezett hexameterekben adni aka/.ó szerencsétlen próbája, valamint 
Ossian módja szelént alkotott saját darabjai , mellyeket an^a' fordítás
sal egyesítve Sined Bárd neve alatt bocsátott köz re : „Ossian's und 
tüiitdx Liedtr'' (Bécs 1784. 4 dar.). Becsesb, a' mit a' líteraturu lÖr
léiii'lére 's könyvtudományra nézve tett e' munkájíbau : „Einledlung 
in ille Bücíerkutide1.* és Grundrist dar Bibliographie und der lAlerar
gttehichle''1. H. L. 

D K N N R W I T Í I ütközet Sept 0. J813. A' mit Oudinot franczia 
vezér Grossbeerennél ki nem vihete t t , Neyuek kellett végre hajtani 's 
Berlint elfoglalni. A' svéd koronaöiökös t. í. úgy látszott, hogy Sept. 
4 Rabensteinból egy oroszsvéd sereggel Itosslauba 's innen az Elbén 
akar által menni. Ney annakokáért a' Teuchel és Tiagttu melletti sán
czokban öszvehuzta a1 franczia sereget Wittenberg felé, Y^agy meg 
akarta támadni a' koronaörököst, vagy — a ' mit gondosan t i t ko l t—ma
ga szándékozott Berlinre Ütni. tízen feltétellel délutáni 4 órakor sere
gének egy részét Zahnu felé indította, hol Dobschütz orosz vezérőrmes
ter állott , ki Kozákjaival és polgárkatonájival visszaverte az ellenség 
megtámadásait, hanem más nap ötszörte nagyobb erőtől támadtalvan 
meg, kemény ellenállása után is oda kellett hagynia Dobschiitznek 
Zalin.it 's Taiienzien vezér osztálya is kinyomatott Seydából. Mind a' 
ketten Jüterbngknak tartattak, az ellenségtől nyomban követtetvén. Ney 
mindazáltal a' koronaörököst meg akarta csalni ; de bár több tudósítá
sok tétettek is ennek , hogy az ellenség Torgau felé nyomul, a' korona
örökös nem hagyta magát elcsábíttatni, hanem Sept. Ökán reggeli 3 ór. 
felkerekedett és seregével, 2 mi', utazás u tán , a' lobesseni dombokon ál
lott meg, hol Bülow vezértől, ki a' prorosz seregnek harmadik osztályát 
vezette, azt a1 jelentést vette, hogy körül fog keri t te tni , mivel az egész 
ellenséges sereg Jüterbogknak vette útját, Azonnal megparancsolta a1 
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koronaörökiis Bülownak, hogy az ellenséget oldalról 's hátulról támad
ja meg 's a' svéd liadi erő a' 3 mfölddel tovább fekrő Jüterbogkhoz kül
detett. Ezt követték az Oroszok , kiknek előcsapatja mindazáltal Tser
nitseff e's Woronzoff alatt Wittenberg előtt maradt. Azonközben a' csa
ta elkezdődött. A1 Tauenzien alatt lévő 4dik orosz seregosztály tetté 
a' támadást. Híjában igyekezett ezt az ellenség jól választott állás
pontjából kinyomni, 's midőn az emiitett osztály töltéseit már ellövöl
dözte , Biilow jöt t e lő , kinek lovassága az ellenség gyalogságát vissza
v e r t e ; hanem Gölsdorfnál ingadozott a' győzedelem, mig a' Francziákat 
Borstell a' faluból ki nem kergette. így állott szemben ezen egyenetlen 
viadalban 40,000 Porosz 80,000 Francziával , Bajorral , Würtembergi
vel , Szásszal és Lengyellel, kik Neytől vezettetvén, Oudinot, Ber 
t r and , Regnier és Arrighi alatt 200 ágyuval ronhantak a1 félszámu el
lenségre. Ekkor az oroszsvéd sereg is ostromlépésekkel nyomult elő, 
Hetven orosz és svéd batail lon, 10,000 lovastól °s 150 ágyútól segittet
vén , több megtámadó csapatot formált. Ezek előtt vágtatva lovagolt 
Pahíennek 4000 fóből álló lovassága. több bat tér iákkal , mellyeket 
AdJerkreuz és Cardell vezettek, hogy némelly pentokat védjenek, niel
lyek ellen intézte az ellenség főrobanásait. Mig ezek az ellenséget fel
tar tot ták , Stedingk és Wintzingerode előnyomultak osztályaikkal. Ez 
eldöntötte az ütközetet. Az ellenség visszavonult. A' lovasság közébe 
vágott 's zavarba hozta, a' minek közönséges megfutamodás lett követ
kezése, Dahmen 's Torgauon nyakrafóre szaladván a' Prancziák keresz
tül. Az utakat mindenütt holtak és sebesek 's mindennemű fegyverek 
fedték. A' csatamezőn 5000 fogoly , 3 zászló, 30 ágyú 's 200nál több 
puskaporos szekér került a' győzedelmesek kezére. Midőn Sept. 9 Uze
tések megszűnt, a1 Francziák vesztesége öszveségesen20,000et meghala
d o t t , kiknek fele fogoly volt; elvesztett ágyujik száma 80ra 's puska
poros szekereiké 400ra ment. A' Poroszok közül 5000en estek él és 
sebesittettek m e g , 's azok közt 34 megholt és sebbe esett tiszt volt. 
A' győzedelem után a' koronaörökös Thüment Wit tenbergnek, Wobe
sert Torgaunak 's Puttli tzot Magdeburgnak szemmeltartására rendelte, 
maga pedig seregével Rosslaunál az Elbén általment 's Oct. elején egye
sült Blücherrel. L—ú. 

D E N O N (Dominique Vivant , bá ró) , franczia mivész és mivesmerő, 
szül. Febr. 4. 1747 Chalons surSaoneban, nemes nemzetségből. Parisban 
törvényt kell vala tanulnia. A' társaságban szerencse követte; talentum 
és hajlandóság a' képző mivészetekhez vonák ; i r t egy vig játékot is: 
, , A ' j ó a t y a " , melly a' szép nemnek tetszett . Szeretetre méltó szemé
lye megnyeré XV. Lajos kegyét , a' ki Gentilhomme ordinairenek ne
vezé ki maga mellé. Később mint chevalier d' ambassade Pétervárba 
ment , hol azonban szorongó szemmel tartotta Katalin ; azután egy di
plomaticai küldeménnyel bizaték meg a' Schweizba. Ezen alkalommal 
vette rajzba A^oltairet (metsz . St. Aubin) 's a' „Le dejeuner de Fer
neyí't. Nápolyban a' franczia követségnél 7 évig visele hivatalt. I t t 
miilatása 's Sieilíába és Maitára tet t utjai által nyera a lkalmat , a' ra j 
zolás és metszés mivészetében gyakorlódni. Abbé St. Non ,J/oyage pit
toresqxie de Na/tles el de SicWje (Paris 1788) kiadásakor D. ügyelt a' 
rajzolókra, "s a' text nagyrészént napkönyvéből van véve. Pártfogója, 
minister Vergennes, halála — mások szerént Maria Carolina királyné 
nem volt kegyes i ránta — végét szakasztá pályájának Nápolyban. De 
a ' n a g y festők stúdiuma Italiához csa t l á , különösen Velenczében több 
évig niülata,' Itt Albrizzi grófné köreit diszesité, ki a' legszellemesb 's 
szeretetre legméltóbb asszonyok egyikének tartaték 's hires férjfiakat örö
mest látá maga körül. Aznn figyelem, melye t a' revolntio vona minden 
F iancz i á i a , elüzé Veli'nczéből. A' Schweizban sem mulathata tovább 
mint Florenczben; vissza kellé mennie Francziaor^zágba , épen a' terro
rismns idejében ; de még Robespierre is megkedvelé, azért nem kerül
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hete el D. azon v á d a t , hogy jacobinusi okfejeknek hódolt vala. E' köz
ben gyakorlá magát a' rézmetszésbeii. Végre megesmerkedett Napóleon
nal 5s mindjárt a' legszorosban egyesült vele. Kísérője vala olaszorszá
gi táborozásiban, azután Egyiptomba követ te , Desa ix e t FelsőEgyip
tomba. A1 „I oyage en Kgypte" (Paris 1802, 2 köt. fol. rezekkel, 3 
köt. 12rét rezek nélkül) , ezen ntnak gyümölcse, kivárt pedig a1 rezek 
még szilárdabb alapokra tevék D. hirét. I t t felette ügyes és jár tas rajz
nokot mutat D . ; a' holt és eleven természetnek, a' századok emlékeinek, 
a' pusztát keresztülrepülő Arabnak hü és való ábrázolása. Visszatérvén 
Napóleonnal Par i sba , a' museumok generaldirectorává neveztetek, 's 
a1 mit Bonaparte tetteinek dicsőítésére vala teremtendő a' képző mivé
szet, emlékek, nézpénzek (Srhaumünzen) , a1 vendomei téren emelendő 
diadalmi oszlop, mind az D. főügyeletére bizaték. Napóleont minden 
táborozásaiban kiséré , rajzola 's tisztében á l l a , kiválogatni a' meghódí
tott országokban azon mUdarabokat, mellyek diadalmi jelekül vitettek 
Parisba. 1815 azon alázat é r é , hogy a' ragadományt visszakövették, 's 
a1 magáét kiki visszanyerte. Napóleon megbuktakor nem esek ki hivata
laiból, csak akkor veszté el azokat , midőn 1815 ismét közeiedék a' bi
torló , de az intézetnek tagja maradt. Helyét Quatremére de Quincy 
foglalá el. Azolta visszavonultan é l e , 's gazdag mügyüjteményének ki
adása, mellyet réz és kömetszés által vala többszörözendő, foglalatoskod
tatá agg korát. Mh. Parisban Apr. 20. 1825. Lelke teljes elevenségé
ben maradt holtáig. D. vénségében sokat hasonlított Voltairehoz. 1826 
jelent meg Parisban „Denvription des vltjets d' art composent cabinet de 
feu M. le báron V. Denon" (3 köt. monumens antiques, tstíleaux és 
estampes ). A' gyűjteményt elkótyálták. 

U E P A R T K M K N T, nemi dolognak többre elosztatása; ezen értelem
ben mondatik Francziaországban: le département d<s tailles, des quar
tiers etc. azaz , az adók , katonai szálások felosztatása 'sat. Ebből ho
zatott le a' dep. második fogatja, melly szerént hivatalbeli körnek, 
karnak , kormányszéknek, főképen pedig ministerek osztályának, 's 
egyszersmind tartománykerületnek vagy az ország különös osztályának 
vétetik. Ebben az értelemben nyert a' ndepartemenlií szó főrangot az 
ujabb statisticában, midőn a' Francziák zendülése az országnak uj fel
osztatását hu/.ta maga u t á n , melly által Francziaországnak elébbi, pro
vinciákra osztatása eltörölteti 7s u j , azaz, departementokra osztatása vi
tetett be. Ezen osztálynak talpkövei 1) az emberek száma , 2) a' föld 
kiterjedése és 3) a1 rendes adók voltak. Az ezt megállapító végzés Nov. 
4. 1789 hozatott 's a' plánumot abbé Siéyes tette azon különös kiné
zésból, hogy ez által a' provinciák meggyökerezett gyülölsége elfojtas
sék. Elejénte az egész ország 83 departementra oszta tot t , melly szám 
későbben 130ra nevekedett, hanem az 1814ki béke által 86ra szorítta
tott (1. PRAEFECTURÁK és FRANCZIAORSZÁC). Mindenik département 
cantonokra, 's mindenik canton községekre osztatik. A' tartomány illy 
felosztatásának módját Bajorország, Würtemberg , Baden 's más statu
sok is követték. L—ú. 

D E P E S C ^ I E K , tiszti i ratok, mellyek gyors kiadatást kivannak. 
A1 mai nyelvszokás szerént olly levelek 's papirosok értetnek alattok, 
mellyeknek elvitele hírnökökre ( c o u r i e r ) bizatik. Z J . G. 

D E P O R T A T I O , bizonyos helyre való száműzés. Már a 'Romaiak
nál is volt egy (legelsőben Augustus által behozatot t) neme a' hazából 
való számkivetésnek , mellynél fogva az elitéltetett valami idegen , pusz
ta tájékra, rendszerént szigetre vitetett , vagyonja elfoglaltatott, maga 
pedig a' romai polgári justól megfosztatott. Hogy a' hely választása 
nem az elitéltetettnek önkényétől függött, ebben kölönbiizött ezen bün
tetés a1 számkivetés eg}'éb nemeitől. Nem volt tehát nj találmány ezen 
büntetés, midőn a' franczia revolutióban a1 guillotine helyett kedvességet 
nyert , akar miként vetekedtek is annak tulajdonképi feltalálásáról, 
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melly erdemet majd ISoulaynak, majd az autuni püspöknek, majd Ta
lotnak tulajdonították. Az elitéltettek rendszerént Cayenuebe vagy 
PortMaratba ( P o r t Dauphin) vitettek [Wadagasoar szigetére. Robes
pierre országlása vége felé leggyakrabbak voltak az iliyen esetek. A' 
franczia büntető törvénykönyv szelént (Febr . 12. 1810) a' deportatio 
még ma is a' törvényes büntetések közé tartozik Francziuországban; de 
nem könnyen teljesít tetik, ba reá Ítélnek is valakit a' birák. A' bünte
tések sorában harmadik helyet foglal a' becstelenitő testi büntetések 
közt (mer t csak a' halál 's lioltiglaui kinszeritett munka előzi meg) 's 
polgári halál a 'következése. Az elvitetett (depor tá l ta to t t ) elveszti va
gyonja bir tokát , alkalmatlan minden polgári cselekedet megtételére, 's 
örökösei szintúgy belépnek vagyonja 's jusai birtokába, mintha ő való
ban megholt volna; hanem megengedheti neki az országlas, hogy szám
kivetése helyén, mellynek mindég a 'k i rá lyság európai continentalis bir
tokain kivtil kell lenni, minden vagy legalább némelly polgári just gya
korolhasson. Az országlás engedelme nélkül Francziaországba vissza
térő deportatus minden további per nélkül a' fenemiitett holtiglani kin
szeritett munkára Ítéltetik. Ha pedig idegen földre szökött 's valaho
gyan megint visszakerül a' franczia hatalom a l á , újra elvitetik számki
vetése helyére. Angliában is a' törvényes büntesések közé tartozik a' 
depor ta t io , '» e' végre egy telep állíttatott fel Australiabaa ( I . B » 
ÍMNVBAl). Xs. G. 

D E P Ó S Í T i n , le té te l , 1) ollyan kö tés , meíly által az egyik fél a ' 
másiknak ingó jószágát megőrizés végett olly módon veszi á l t a l , hogy 
azt a' letevő kívánságára akar mikor visszadja. Ka a' kötés a' reálisuk 
közé ta r toz ik , mert a' viszonyos kötelességek a' dolog megőrizés véget
ti valódi áltadása által alapittatnak meg a' nélkül, hogy további egye
zésre szükség volna. Az áltvevó (deposittiriiis) tartozik a' letett jószág
nak (depnsitum) szorgos gondját viselni , 's ugyan azt a' letevőnek (rftt
ponens] visszaadni, habár ennek a r r ava ló jusa kérdés alá vonatnék is. 
Az áltvevő viseli a1 letett jószágon történt kár t , ha ez az ő tetemes gon
datlanságának következése; a ' le tevő ellenben a1 jószágra tett költsége
ket tartozik megtéritni. Az áltvevőnek nem szabad a' jószágot hasz
nálni. Honi törvényeink azokat , kik barárjaiknak nálok letett jószágát 
csalárdul pazarolják e l , törvényes hecstelenségbeu rendelik marasztal
tatni (1 . BIÍCSTKI.ESSKO J. 2) A' birói kezek közé letétel egy módja a' 
tartozások elenyésztetésének. Ha a' hitelező törvénytelenül vonakodik 
a' tartozási tárgyat (a1 fizetést) elfogadni , további tartozásától 's ez
zel együtt a' tárgy őrizése veszélyétől 's a' kamatfizetéstől ugy mene
kedhetik meg az adós, ha tartozását birói kezek közé teszi le. — Néha 
bátorsági óvó szernek is használtatik, ha t. i. a' kifogások és ellenkere
setek nem mindjárt bizonyittathatnak b e , vagy ezeknek fizetési határ
napja még el nem érkezet t , a' hitelező pedig , kinek követelését le kell 
fizetni, nem nyújt bátorságot. 3) Depositiónak néha a' iállomány is 
mondatik. 4) Depositio causae ( 1 . PKRI.KTKTEI. ). Z*. G. 

D K p o s i T o B A s K , letételi bank, ollyan bankintézet , mellybe pró
bált kész pénz , vagy próbált nemes  érczrudak , tetetnek le a' nagy 
kereskedésbeli fizetések könyebbitése végett. Mivel t. i. nagy kereske
dő városban a' nagy ide 's oda fizetések sok munkába 's időbe kerülnek, 
°s a' kereskedők kénytelenek valának észre venni , hogy adósságaik ki
fizethetése, vagy más tartozásaik teljesithetése tekintetéből nagy sum
ma kész pénzt kellé mindég pénztárokban tar taniok, 's hogy viszont 
másoktól is nagy summa pénz jőve be pénztárokba, luelly alkalommal 
alig vala lehető, tévedést vagy csalást kikerülni, mert könyii és nehéz 
pénzek, sót néha hamisak is vegyesen jövének be hozzájuk, 's ezen felül 
a' számlálásnál is bajos volt minden hibát elmellőzui: ugyan azért kön
nyen jövének olly gondolatra egy nagy kereskedő város keresk«*dőji, 
hogy egymás közt megegyezvén, azon summákat, m e l l e k e t kölcsönös 
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Axet<^seik niegtehetése végett rendszerént készen Kellé pénztáraikban tar
tamok, inkább valami közös helyen tegyék le 's a' mit kiki ide letett, 
az neki egy könyvbe vagyonúi Írassék ugy , hogy ha vuiamelly polgár
társának , a' ki szinte tagja a' banknak , fizetéssel tar tozik, ne kelljen 
ezen summát kész pénzben letennie , hanem elég legyen azt a' bank 
könyvében az ő vagyonjából lerovatni 's a' fizetést elfogadónak vagyonúi 
íratni. A' bankban könyv és szám vitetett a' letet t summák felől, :s kiki 
tehete általa fizetést, 's fel is vehete pénzt másoktól, kik szinte tagjai 
valának a' banknak a' nélkül , hogy szükség volt volna a1 pénzhez nyúl
ni. Le és felrovás által történt meg az egész. Egy iliyen intézkedés 
hasznai igen tetemesek nagy kereskedő város kereskedőrendjére nézve. 
Mert 1) legnagyobb bátorságban van itt a' pénz, mivel egyesekre nézve 
igen csekély költséggel építhetni a 'bank számára, tűzi veszélytói nem fél
hető épületet 's tarthatni őrizetet a' bank körül ; 2j ha csak megmért 
és próbált egyenlő nemű vert pénz vétetik fel a' bankba, bátorságban 
van mindenki, hogy könnyű vagy hamis pénz által nem fog károsit
tatni; a 'számlálásnál soha sem kell hibától t a r t an i ; időben 's munkában 
nagy a' nyereség; a' pénz nyugszik , 's következőleg nincs alávetve dör
gölódésnek vagy más változásnak. Bátorságban van mindenki , hogy azt, 
a' mit áltveszen, mindég a' legtökéletesebb 's egészen egyenlő vert pénz
ben veszi által. Mert a' mennyi az ő lapján bevételként van neki irva, 
annyi az övé a' bankban készen álló pénzből. Az Hlyen bankpénz tö
kéletessége nem sokára azt szüli , hogy többet ér minden más hasonló 
nevű kelendő kész pénznél , 's agioja van még olly kelendő pénznél is , 
inelly vele egyenlő pénzláb szerént van verve. Ha az Hly<  bank csu
pán azzal foglalatoskodik, hogy a' benne fekvó pénzsummák birtokosai 
számára, az általok kifizetendő vagy felveendő summák le és felrovásá
ról könyvet s s/.ámot vigyen, akkor csupa fizető vagy GIROBANK ( 1 . c ) . 
Ha ellenben nyugtatványokat vagy megesmerési bizonyítványokat ad ki 
a' belé fizetett summákról; ugy nem szükség azokkal, kik a' pénzt belé 
fizetik, aggódnia, hanem a' nyugtatványok birtokosai tekintetnek a' 
bankba letett pénz tulajdonosainak , 's az illyen nyugtalványokí banco
pénz gyanánt forognak, 's jusa van minden illyen nyugtatványbirtokosnak 
azon summát, mellyről a' nyugtatván)' szól, á' bankból kivenni , vagy 
azzal akárkit kifizetni, ki azután szintolly just vészen tőle által. Na
gyonvilágos, hogy ollyan bank, melly nyugtatványokat ad k i , sokkal 
több hasznot nyújt ollyannál , melly csupán számot viszen a1 bankpénz 
tulajdonosai részére. Mert az utóbbiak magok kénytelenek a' bankhoz u
tasitni a z t , a' kinek részére kívánják bankba letett pénzeiket í r a tn i ; a' 
bizonyítványok birtokosai ellenben akárkit is fizethetnek azokkal a' 
nélkül, hogy erről a' bankot tudósitnák , Ennél fogva a' bizonyítványok 
idegeneknek teendő fizesekre. is használtathatnak, holott a' le és felro
vásra szoríttatott bank csupán egy kereskedő hely lakosai által használ
tatbatik közvetettem!]. 

A' bancopénz még nagyobb tökéletességre emeltetett az á l t a l , hogy 
nem csupán vert pénzekkel . hanem finom ezüst bizonyos mennyiségével 
határoztatik meg értéke. Ezt a' tökélete séget a' hamburgi bank szer
zé meg pénzének. Az ugyan is mindennek, a1 ki belé egy kölni mark 
finom ezüstöt letesz , huszonhét mark "s tiz schilling bancot ir érte va
gyonid. Mivel pedig egy bancotallér három markot, 's egy mark ti
zenhat baneoschillinget foglal magában . ez által szorosan meg van ha
tározva, hány hollandi asse finom ezüst vagy bancotallér légyen min
den hanconiarkban vagy minden haiicoscbillinghen; *s annyit ér a' 
hamburgi bancopénz minden változás nélkül. A' hamburgi bancomark 
tehát számlálási pénz, melly mindég tökéletesen egyenlő súlyát jelenti 
a'finom ezüstnek, 's ez által alkalmatos műiden egyéb pénznemek mé
résére; meri csak' az* szükség megtudni, hány hollandi asse foglaltas
sék valamelly finom ezüst pénzben, 's azután mindjárt tud ják , mennyit 
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érjen az hamburgi bancomarkban vagy schillingben. így tehát a' 
bancopénz állandó pénzt nyújt , ' melly minden egyéb pénzre változat
lan mérték gj'anánt használtathatik. Ezeknél fogva az illyen bank min
dég csak ezüstben fogadja el a' fizetést, 's ha meg van határozva, hogy 
az ezüstnek bizonyos finomságunak kell lenni, azért még sem épen szük
séges hogy minden belé fizetendő ezüst illyen finom legyen sőt kevesbbé 
finomat is elfogadhat, de mindég csak azon ezüst mértéke szerént szá
mítva, melly az ő számításaiban alap gyanánt szolgál; ugy hogy min
den belé fizetendő ezüst azon finom ezüst mennyisége szerént becsültetik, 
melly a' bancopt'nz értékét elhatározza. Ha a' befizetett ezüs t , melly 
a' befizetőnek bancopénzben iratik vagyonúi a' bankban fekve marad, 
mindég megvan a' bankban a1 bancopénz teljes summája ezüstben , a' mint 
ez a' könyvekben vagyonúi van irva. De mivel ekként nagy mennyiségű 
ezüst egészen használatlan hever a' bank pinczéjében, minthogy a' bank 
könyveibe bejegyzett bancopénz a' számoknak egyik névről le 's másra 
felrovása által kész pénz gyanánt szolgál , ezüstjét pedig senki sem kí
vánja a' bankból kivenni: azért a' bank tulajdonosai könnyen jöhetnek 
ollyan gondolatra, hogy a1 heverő kész pénz egy részét más felé használ
ják , így p. o. kölcsön adhatnák azt vagy vehetnének rajta valamit 'sat. 
Illy módon nyereséget húzhatna a' bank a' pinczéjében fekvő kész pénz
b ő l , vagy pénzt is szerezhetne másoknak olly formán, hogy nekik la
pot nyitna könyveiben 's vagyonúi irna bizonyos summát bancoban, 
mellynek értékét azok ezüstben le nem fizették, hanem csak jövendőben 
lefizetni Ígérték. Mind a' két esetben kevesebb kész ezüst lesz a' bank 
pinczéjében, mint a' mennyire a' könyvek mutatnak. Azonban a' ha
szonszerzés első módja még jobban megegyezne egy illy intézet ter
mészetével , mint az utolsó. Mert ha a1 pénz csak rövid időre 's igen 
biztos helyre kölcsönöztetik ki és a' kiszabott időre ismét viszatér a' 
bankba, nincs ennek oka veszélytől tartani. Hanem hosszú idő re , soká
ig tartó válalkozásokra, vagy olly módon kölcsönözni pénzt, hogy az 
adós olly környülraényekbe juthasson, mellyek bankiránti tartozását pon
tosan teljesitni gátolják, ellenkezik illyen bank rendülbetetlensége okfe
jeivel. E' volt o k a , hogy illynemü bankok, mellyek a' statusnak nagy 
summákat kölcsönöztek, vagy kész pénzekkel kereskedési válalkozá
sokba bocsátkoztak, gyakran elvesztették hi teleket , mert ollyan hely
zetbe jöttek vagy jöhet tek, hogy nem voltak képesek az általak kia
datott bizonyítványokat bevál tani , avagy azon pénzt , melly könyveikben 
a' bankrészeseknek vagyonúi volt irva, ezüstben előmutatni , 's ha kí
vánta to t t , kész pénzzel kifizetni. — Illyen bank intézet Velenczében, 
Afrika körülhajózhatása felfedezése előtt Európa főkcreskedése piáczán, 
á l l í t ta to t t ; a1 második Amsterdamban 1609 a' velenczeinek planuma 
szerént ; a' harmadik Hamburgban 1619; a' negyedik Genuában 'sat . 
Ezen példák szerént még más városokban is állíttattak fel illyen bankok. 
II Fridrik is állapított egy illyent Berlinben 1865; melly azonban ezen
kívül másra is volt rendelve. Ennek számára tulajdon névpénz alkatott, 
mellynek egysége bancofont nevet viselt, 's egy Fridrikarany negyed részét 
tévé, 35 Fridrikaranyat 31 karát 9 gran finomságban számítván egy mark 
finom aranyra. 131 '/í kelendő porosz tallér 100 bancofontot volt teendő. 
Hanem ezon intézet mint girobank soha sem nyújtott nagy hasznot, sőt 
inkább majdnem egészen csak kölcsönöző bankká aljasodott. Zs. G. 

D E P U T A T U S O K K A M A R Á J A 1. K A M A R Á K. 
D É R , megfagyott harmat. (L. H A R M A T . ) 
D E R É K R E S Z É D (textus), olly része a ' beszédnek, melly a ' do

log velejét foglalja magában, 1. Dipr.oMATiCA. 
D E S A R W I N (Gábor Romanovits), szül. Kasanban 1743, a ' meg

holt Keraskoffés Orloffal, a' tragicus költővel , Muszkaország Iegje
lesb poé'táji sorába tartozik. 1763 mint köz katona vett szolgálatot az 
ingeneurtestnél 's kijelelte magát a1 harczmezőn, főkép 1774 a' párt
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ütő Pugatseff ellen. Már akkor fejlett költői talentuma. Katalin kor
mánya alatt 1800 kincstárnokságig emelkedék fel, 1802 igazságminister 
leve. De nem sokára bucsut vőn a' köz dologtól 's ege'szen a' Mnsák
nak éle. Nevezetes „Ódája az Is tenhez" mellyet Czersky 1829 Wil
nában latánra fordított. China császára chinai nyelvre fordittatá 's 
arany betűkkel selyemre nyomtatva , palotája egyik teremeben felsze
geszteté. ,„A' vízesés" czimü költeménye is jeles. Egyéb költeményi
bena ' napkeleti képtisztelet dagállyá fajul. Némelly miveit angol for
dításban Bowring közié „Muszka anthologiájában" 's Borg „Az Oro
szok poé'tai termékeiben" (Riga és Dorpat 1823). D. költeményei 1808 
4 köt. jelentek meg. Irt statist. és topographiai munkákat is. Mh. 
Jul. 8, 1819 Swanka nevű mezei jószágán közel Nowgorodhoz. 

D E R V I S (persa nyelven: szegény) , Törökországban bizonyos 
rendtartások szerént élő papok. A' Muhammedanoknál azok, mik a' 
szerzetesek a' Keresztényeknél. Alkotójokról, Mavelaváról , Mavelavi
táknak is neveztetnek. Kötelsségeik : böjtölés, szokásaiknak szoros 
megtartása 's isteni szolgálat , honnan a' nép előtt mint szentek nagy 
tiszteletben vannak. Részszerént együtt laknak klastromaikban, réssze
rént egyenkéut élnek 's rendszerént közülök választatnak az IJIANOIÍ 
(I. e.). Mindenütt, még a' nagyoknál is , szabad asztalok van. Az In
dusok szerzetesei Fakír nevet viselnek. L—ú. 

DE S A IX, franczia vezér, szül. 1768 a' Voyoux kastélyban Rióm
nál nemes famíliából, 1784 a1 Bretagne gyalogezeredbe állott szolgá
latba mint alhadnagy. Dec. 1793 sokat tett a' hagenaui linea elfog
lalására, mellybe először a' bal szárny^ — hol D. is benne volt — nyo
mult. 1794 az éjszaki seregben szolgált Pichegru alatt 's mindég ki
tetszőleg. A' Moreau alatt lévő rhenusi seregbe visszahivatván Nov. 
1796 a' kehli hidsánczot vitézül oltalmazta. 1797 Bonapartéval Egyip
tomba ment, az első győzedelmekben tetemes részt ve t t , a' honnan 
felső Egyiptom elfoglalására kü lde te t t , hol Murát bey, megveretései 
mellett is, szüntelen háborgatta győzedelmesét. Bonaparte visszasie
tett. Európába 's a' Törökökkel és Angolokkal ElArisban kötött egye
zésnél fogva, mellyet Desaix ir t a l á , ő is hajóra ülhetett 's h a z a j ö 
hetett. Francziaorsziigba lett megérkezésekor hallván, hogy Bonapar
te mint első consul Olaszország visszafoglalására men t , hozzá sietett 's 
a' tartaléksereg fővezérévé tétetett . A' franczia sereg harmadrésze 
csatán kívül á l lo t t , midőn Desaix osztályával MARENGOHOZ (1. e.) meg
érkezett (Jun. 14 1800). Azonnal előnyomult ütközetrendben, de egy 
ágyugolyóbistól halálosan megsebesíttetett. Teste Mailandban bebsl
samo/.tatott 's a' Sz. Bernhardon élő szerzetesek vendégfogadójába vi
tetett , hol emlékezetére oszlop állíttatott fel. Egy másik a' maren
goi térségen o t t , hol eleset t , emeltetett emlékoszlopa 1814 az Aus
triaiaktól lerontatott. Desaix épen olly egyenes lelkű 's hasznát nem 
kereső, mint vitéz volt; a' honnan Cairo lakosaitól igazságos sultan 
névvel tiszteltetett meg. L—ií. 

D E S A T I R ( i n t é z m é n y ) , a' 15 ópersa propheták , ide vévén Xo
roaster egy könyvét is , állítólag felette régi , újra felfedezett, 16 szent 
Írásainak gyűjteménye. A' nye lv , mellyen irva van , jelenleg esmeret
len, 's a1 zend és pehluztól szintúgy különbözik, mint az ujpersa nyelv
től. A' 15 propheták utolsója. Sasán, ki a' Sassanidák eleste korában 
éle, midőn az Arabok hatalmok alá hajták a' birodalmat, szóról szóra 
fordította a' Desatirt 's commentariust irt hozzá. Miután ezen munka 
a' 17ik századig az ópersa, as t io és daemonologiával elegyített vallás
tudománynak forrása vol t , azután pedig csaknem másodfél századig fe
ledékbenrejtezett, Ispahanban egy tudós pars fedezte fe l , 's fija, Mól
lá Firuz, marquis Hastings ösztönzéséből 1820 adta k i ; ezen kiadást 
Erskine angol fordítása kisérte. De Erskine álnak hiszi e' gyűjteményt. 
Sylvestre de Sacy („Journ. de» Savam" 1821 F e b r . ) azt t a r t j a , hogy 
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a' Desatir a' hegira egy negyedik századjabeli parsnak koholmánya, ki 
száiulékliól találta f e l e ' nye lve t , hogy gyűj teményére, melly hagyo
másokat 's észtele mysterinmokat foglal magában, hitelességet ruház
zon. Ham mer Jósef el lenben, mint nyilvános lapok áll í t ják, tagadja a' 
Desatir álságát. Minden esetre érdekesnek kell l enn ie , a' Desatirból 
megesmérni a' napkeletiek egy régi vallásrendszerét, melly ben a1 pan
daenionismus és metempsychosis mellet t , a' jcaillagimadas, astrnlogia, 
theurg ia , amuletek minden anyagjai , valamint a' Hinduk vallásiinak, 
névszerént a1 braniani kastatanitásnak elemei 's keresztény vallásnak is 
sok elemii együt t találkoznak. De a' Łendavesta 's a~ parsok magis
musára való viszonylatnak semmi nyoma nem fedeztetett fel e' gyűj
teményben. l lili. 

D E S A U T . T ( P é t e r Jóse f ) , szül. Febr. 6. 1744 Magny Vernaisben. 
Elejénte papnak szánva, mathesissel és bölcselkedéssel foglalatoskodott, 
később a1 sebészséget kedvelte meg 's a' beforti hadi kórház tanítványa 
l e t t , hol a' tanitás hijányait lángesze és szorgalma pótolta ki. 1764 
Parisban Peti t Antalt hallgatta 's már 1766 először az anatómiából az
után ezzel együtt a' sebészségből és operatiók tudományából is leczké
ket a d o t t , mi által a' sebészi anatómiát tökéletesítette. — Támadt ir i
gyeit számos közhasznú találmányaival hallgattatta el. 1782 a' Charité 
kórházban első sebész , 1788 ugyan az le t t a' HotelDieuben , 's tulaj
donkép ebben mutatta ki magát. Hivatalához annyira vonzódott, hogy 
a' kórházban, a' mire nem köte lezte tek, szokott vala hálni. Legtöbb 
idejét a' clinicumra forditotta , a' hol nem csak Francziaországból, ha
nem a' szomszéd tartományokból is számos tanítványai voltak. Nevéről 
a1 sebészségben számos felfedezések és javítások neveztettek el 's már 
a' válkulcstörés bekötése , a ' Hawkins váltóján (Gorgo re t ) tett javítás, 
a' nyulszáj , a' czombtörések bekötése és más találmányok is halhatat
lanitják azt. Az operatiókban bátorsága és egyszerűsége által jelelte ki 
m a g á t , melly sajátság annyira tulajdonja vo l t , hogy a1 hol másokat 
követett i s , eredetit látszott tenni. Eltében egy értekezése látott vilá
got : „De calailo vesicae eoque exirahendo praevia serlione ope itistru
menli Hawkettniani etnendatt.'' 1791ben kezdette ki adni a' „Journal 
de C>iirurgie"t. Megholt Jun. 1. 1795. Holta után Bichat szedte ösz
ve és adta ki innnkájit: „Oeuvres cJiirurgicales" ( P a r i s 1799—1801 
3 kötet. 8 .) Dr, P. 

D E S C A R T E S (René , vagy Renatus Car tes ius) , öngondolkndó ' s 
a' philosophia reformátora ; rajta kezdik nem gyéren az uj philnsophiát, 
's ó egyetlen szorosanrendszeres philosophusok a1 Francziáknak. Szül. 
1590 Touraine la Haye nevű helyében , mh. Stockholmban 1050. Már 
a' laflechei Jesuituoskolában , hol philologiát , mathesist és astroimmiát 
t a n n l a , mutatkozék éles esze. Miután sokat olvasott vala a' nélkül, 
hogy bizonyos resultatumokhoz jutot t volna , esmeretei és tapasztalati 
bővítése végett utazni ment. Születés és vonzalom hadi pályára töké
lék. Rochelle ostromakor mint volontier hadakozott és Hollandban Mó
ricz herczeg alatt . Később Németországba méné 's bajor szolgálatot 
vőn. De viszonyai czéljához nem közelhiték. 1621 elhagyá a' katona
ságot. Különbf éle utazásai után Hollandban irá munkáji nagyobb részét 
(1629—49J, sok tanitványt hódita részére , 's több tudós vitákha keve
redet t főkép theologusokkal. Hires rendszere tömött ugyan különössé
gekkel , de mivel öngondolkodás szelleme leng az egészben, másokban 
is tetemesen ébresztette ezen szellemet. A' philosophia szellemének szá
zadokra uj irányt ada és számos követőkre talála, főkép Francz ia  , An
gol és Németországban. Ezen szorosandngmaticus rendszerben kétség
től ment a' bizonyossághoz, mellyet egyedül világos gondolkodásban le
le. Ebből tőn csak következést a' gondolkodó lény létére rendszerének 
főtétele sze rén t : Gondolkodom, tehát Vagyok (Cnpito, ergo mm). Ezen 
uj rationalismust, ellentételben az Angolok empirismusa és aristotelesi
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scholaslica philosnphiával, melfyet élénken v iva , ff lelte e les elmtVe t 
képzé ki 's a' sznrosanrendszeres (inal/iemat.) methndhst nagj ' ésszel 
alkalmaztatta reá. De általa terjedt el az ujak között ama' bal ítélet 
i s , hogy a' philosophia lénye és bizonyossága definitiókból, demonstra
tiókból 's a/.oknak oskolaszerénti rendeletéből áll. A' gondolkodó lény 
iagy a1 lélek a' testektől , mellyek lényét kiterjedés t e sz i , létalaposan 
különbözik egyszerűsége, anyaglalansága (jmmalerialilat), miből hal
hatatlansága is következik , és szabadsága á l t a l , melly a' lelket azért 
i l let i , mivel szabadnak gondolja magát. De a ' l é lek nem gondol min
dent világosan, sokban kétség alá van vetve "s ennyiben tökéletlen és 
véges lény. tizen öntökéletlenséng legtökéletesb lény ideájára vezérel, 
mellynek tökélyéhez a' lét (exittentia) is tartozik. (Itt tehát az Isten 
létének ugy nevezett ontológiai megmutatásával máskép é l e , mint előtte 
Canterbnryi Aiiselm— innen neveztetik C á r t e s i m e g m u t a t á s n a k ) . 
Az. absolute tökéletes lény ideáját , mellvct emberrel született (hinala) 
ideának t á r t a , tévé rendszere vezérpontjául 's ebből száruiaztatá az 
igazságnak minden egyéb esmeretét. Vizsgálati azonban a' theoretica 
philosopliia, a1 logica és metaphysica határinál tovább nem is terjedé
nek , mellyek nem különböztettek meg szorosan. A1 metaphysica leg
főbb problémájának az állőmányságot {jiubstanlialita*) és okságot (_«UH
salitttsi) tartá. Szerzett némelly érdemeket a1 physiologiai és psycholo
giai antliropologia körében is. JNagyobbakat a' mathesis és physicaéban. 
Pontosabban meghatározá mások felfedezéseit és vizsgálatit 's helyt ada 
a' rendszerben nekiek. A' magasb geometriát ,f mellyre az analysist sze
rencsésen alkalmaztat ta , az opt icát , dioptricát és nteehanicát rendkívül 
megbővitette, methodusokat egyszerűbbé t e t t e , mik előkészületek valá
nak l.eibnitz nagy ta lá lmányira; tőn saját számoló éles esze is nemi 
felfedezéseket ezen tudományok körében. A' cosmophysioában kevesh 
sikerrel munkálkodott. Itt az égi örvények {himmlisrhe Wirbel") hy
pothesisét vagy aetheri tért betöltő anyagok iszonyú folyamait állitá 
fel, honnan a1 planéták forgását származtatá. Az astronomiííban nagy 
terjesztője vala Kopernik rendszerének. Mnnkáji többször kijöttek 
egyenként és öszveleg (p. o. Amst. 1092 9 köt.). 1828 Cousin adta ki 
minden munkájit („Oevvrtt enmplétex"') 9 köt. Parisban. Élftét Baille 
és Tepelius irták. Vö. Hulile „Gesehichte der néném i'kilbtophie" 's 
tiaillard, Thomas és Mercier dicsbeszédjeit; Leibnitz Dről szóló leve
leit; Heidenreich ,^Origina/ideeníi 1 rész. D. függetlenséget s z e r é t é ' s 
még is elméne Stockholmba Krisztinához 1649 , ki társul oha j tá 'magá
hoz és oktatóul. Ott hala meg 4 hóval elérkezte után. Tetemeit 1006 
Parisba vivék \s njra eltakariták St. Genéviéve du Mont templomában. 
D. nem vala házas , de a' szerelmet esmeré. Francisca nevű leánya 5
dik évében hunyt el karjai közt, 's az atya megvalta, hogy nagyobb fáj
dalmat sóba nem érzett. 

D E S C K X J) E N T E S , 1. F i K M K N U I , ) \ í « . 
D E R C É N s í o , I . N v n o v Á s . 
D E 8 E R I C I U S (Jósef Innoccntius), szül. Nyitrán 1702. Serdülő 

korában a' kegyes oskolák szerzetébe lépet t , későbben foganattal taní
tott istentudományt a1 nagygyőri nevendékpapoknál; szerzetének több 
oktató intézeteit igazgatta ; Romába küldetett az egész szerzet főkor
mányozója mellé segédül; onnan XIV. Benedek pápa parancsára követ 
fővel meglátogatta a' havasalföldi vajda, Maurocordato Constantin, nd
verát ; végre nyugalomba té te tvén , Váczon lakozék halá lá ig , melly 1705 
történt. Romában tartózkodván , felhányta az ott lévő könyvtáraknak, 
főképen a' vaticaninak, kincseit, "s azokból bő szert gyűjtött a' magyar 
nemzet származásának rilágositására, a" mellyet váczi nyugalmában 
rendbe szedett és közre bocsátott eme' fómunkájában: „De inittis el 
majoriban fíu7)garorvm' í melly Budán és Pesten jöt t ki 1748—60, V. 
dar. fol. Ehhez járul „História episeopatus , dioeeesis et civitalis la
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ciensis, una cum rehus synchronis" 1763 fol. Prayval folytatott törté
netesmereti vetélkedéséről 1. CETTO ( Benedek ). Fáíri Pál. 

D E S K R R E ( H e r c u l e ) , gróf, franczia statusminister 's 1822 olta 
követ vala a7 nápolyi udvarnál , jeles észtehetségü 's tüzes kormányfi és 
szónok, szül. Metzben 1774, Lotharingia egy nemes famíliájából. 1791 
kivándorlott 's herczeg Condé seregében több táborozásban vett részt. 
Utóbb szabadságot nyert Francziaországba visszatérni, 's ügyvédségre 
mivelte ki magát. Bonaparte a' metzi feljebbviteli törvényszékhez fő
tigyvédnek nevezé k i , azután pedig elölülővé a' hamburgi feljebbviteli 
törvényszékhez, hol becsületessége, mérséklése 's munkássága által 
köz tiszteletet nyert. 1813 elhagyá Hamburgot kevéssel annak bezára
tása előtt. 1814 XVli l . Lajos által a' colmari feljebbviteli törvényszék 
első elölülőjének neveztetek ki. A' 100 nap alatt Gentben a' k i rá lynál 
tartózkodott. Azután 'pedig a' felső rajnai departement választá köve
tének az 1815ki kamarába; itt azon ereje á l t a l , mellyel az u l t ra roya
lista többség ellen vívott, a' ministerium előtt szintúgy esmeretessé té
vé m a g á t , valamint a' nemzet bizodalmát megnyeré. 1816tól fogva 
1818ig a' kamara előlülőségét méltósággal 's részrehajlatlanul viselé, 
's tagja volt egyszersmind a' statustanácsnak a' törvényhozás osztályá
ban. 1818 Decemb. nagypecsétőrnek "s igazságszolgáltatás ininisteré
nek nevezé ki a' király. E' hivatalában Decazes rendszeréhez zárako
zék ; 1819 leginkább a1 három sajtótörvényjavalat védelmezésében mu
ta t ta ki magá t , mellyek Maj. 17 's 26 és Jun. 9 az eddigi censura he
lyébe léptek. A1 választási törvény megváltoztatásának is hathatósan 
szegült ellene. Mart. 23. 1819 tartott beszédjében hevesen vádolta az 
u l t r apá r to t , mint okát a* déli részeken 1815 elkövetett gonosztettek 
büntetlenül maradásának. De a' liberálisok azon heves kívánságát, hogy 
a1 királygyilkosok mind visszahivassanak, hires „ J a m a i s " jávai iga
zitá vissza (Maj. 17. J819) . Utóbb elvált a' doctrinariusoktól, kiknek 
okfíjei az övéi is voltak , 's Decazest segitette , midőn az Febr. 1820 
az 1317ki választási törvényt megváltoztatni javalá. Midőn erre a' 
kilépett első minister javalta 3 törvény felett a1 parlamenti küzdésben 
a' pártok igen elkeseredtek, tökéletessé tévé a' mérsékelt jobb oldal 's 
a' ministerium győzedelmet Jun. 9. 1820 az nj választási törvényhez ja
valt változtatás elfogadása által. A' minist, igy az 1820ki választási 
törvény főeszközlőjé lőn, nagy szolgálatokat tett a7 royal is táknak, de 
a' liberálisok egészen ellenségei lettek. Jutalmul grófi rangra emelé a' 
király 's fijának 20,000 fr. esztendei jövedelmű majorátust adott. De
serrenek magának semmi jószága sem volt , famíliája pedig számos. 
Midőn az 1820 és 1821 uj választások által a' követkamarába nagy 
számú ultraroyalisták léptek , hatalmas oppositio állott fel a' ministe
rium ellen. Ezen ellenkezők szónokjai, Corbiéres 's Viliéle, magok ipar
kodtak a' ministeriumba lépni 's kieszközlék végre befolyások által 
Dec. 14 a' ministerium megváltoztatását , melly után Deser re , Pas
quiep^, LatourMaubourg, Simeon, Portai és Roy kiléptek a 'min i s te 
r iumból ; Deserre helyébe Peyrönnet ur lűn pecsétőr 's ministere az 
igazságszolgáltatásnak. Ugy mondják , maga Deserre is te t t valamit az 
utóbbinak kineveztetésére. Most nem állt az oppositióhoz, noha az uj 
ministerium azon törvényjavalatjának, melly a' jury t a' sajtócsinok 
megítélésére nézve el akará törleni, i l lene volt 's e' végre (Febr. 1822) 
a' követkamarában barátja Froc de la Boulaye által kinyilatkoztatá, 
hogy soha sem volt ugy meggyőződve az esküdtek törvényszéke haszna 
fe lő l , mint most. Azonban még is elérte czélját a' ministerium. Gya
kori betegsége akadályozá gróf Deserret a' tanácskozásokban személye
sen részt venni. — Maj. 1822 követségi helyére Nápolyba ment, hol 
1824ki Jul . 21kén holt meg. (L . életirását a' „Zeilgenosien" XIX. 
füzetében). Z« G. 
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I M Í S K K K (Raimund, g r ó f ) , XVI. Lajos védje a' nemzeti convent 
fcorompóji e lőt t , s/.ül. Bordeauxban, hol atyja híres parlamentügyész 
volt, 1750 régi nemzetségből. Ügyvéd hajlandóságból lett 's szokatlan 
talentumokat fejte ki. Marquise d' Anglure védelme esmertette meg 
minister Vergeiinesel, a' ki Parisba vonzotta. Szilárd alapokon álla 
már hire, midőn XVI. Lajos ügyét rá bízták , miután a' király védjei, 
Malesherbes e's Tronchet, előre lehetetlennek láták annak magok által leen
dő bevégeztetését. A' sajátképi védirás elkészítésére csak 4 egész éje ma
radt ; napjai az acták vizsgálása 's társaival volt szólalkozása közben 
teltek el. D. mind e' mellett remek védirást ada, 's csak az a' gáncs 
éri, hogy benne igen kitünteti a' csupa ügyvédet 's a' kormányfi ma
gusb álláspontjához nem emelkedik fel. Uec. 26. 1792 tartá védbes/.éd
jét a' sorompók előtt. Későbben gyanuba esett 's elfogták, csak Ther
•nidor ü.ike adta vissza szabadságát. A' Bourbonok visszatértekor bő 
tisztelet lön jutalma, és a' cessatioudvar elölülőjévé 's a' kir. rendek 
nagykincstírnokjává neveztetek. 1815 Gentbe követte az udvart, melly
nek visszajöttekor gróf, Francziaország paire 's üucis helyett az aca
demia tagja lett. Megholt Parisban Maj. 2. 1828. 

DK. S K O N T A I N B S (Péter Ferencz Guyot, abbé), szül. Rouenben 
1685, megholt Parisban 1745, azon franezia literatorok egy ike , kik 
Voltaireel tollharczba keveredtek. Ámbár Voltaire elmés gúnyaival so
kat részére hódított, bizonyos még i s , hogy Desfontainesnek gyakran 
igaza volt. Criticáját kevéssé keménynek ugyan, de helytelennek ne
vezni nem lehet. Voltaire főkép „Diclionnuire néologique',í (fi. kiad. 
Amst. és Lipcse 1750) cziniü munkája ellen kelt k i , mellynek czélja az 
volt , hogy a' 17ik század tudós férjfijaitól szerzett franezia nyelv tisz
tasága fen maradjon, 's e' tekintetben a' nevezett munka sok jót foglal 
magában. Sz—>. 

ü KSII mi 1.1 K ns (Antónia született D u L i g i e r de L a g a r d e ) 
Parisban élt 1634 — 94. Szép alak 's könnyű, nyájas versezetekre jeles 
tehetség diszesiték, melly utóbbit Hamuult vezérlete alatt még inkább 
kimivele. Értett latánul, olaszul, spanyolul; később éveiben, huzamos 
betegségtől sanyargatva, foganattal tanula philosophiát. Voltaire Ítélete 
szerént legtöbb figyelemre méltó a' franezia költőnek között. Több tu
dós társaság vévé fel tagjául, 's az elmés, kellemes asszony, kinek vig 
kedve csak ritkán borult el szelíd andalgássá, éke volt az akkori mi vél
tebb köröknek. Nem tudni, mi okból, á1 Spanyolok 1658 fogságba vetek 
Biüsselben, de férje, katonatiszt, kimenté. Munkáji, leányáéival e
gyütt (ez, A n t ó n i a T h e r e s i a , inh. 1718, s/.inte de nem olly szép si
kerrel üzé a' költészséget) legteljesebben 1753 jöttek ki Parisban (2 
köt. 12r.) és Biüsselben (1740. 2 köt.) igy „Oeuvrei de Madame et 
Madamoitelle Ues/touliéres'-'- Tartalmok: 1) ldyllek, melryek a1 franezia 
idyllek jobbjai közé számiálhatók. Legszebb közöttük . A ' báránykák1' 
(Len mouiont), melly azonban csaknem szóról szóra Cotel v. Coutel 
Antónia (mh. 1580) régibb költeményéből vétetett. 2) Ódák csekély be
cs'üek. 3) „Genserich" szomorú játék; ez sem szerencsés. 4) Poé'tai levelek. 
5) Madrigálok, epigrammok 's más apróbb költemények, mellyekből sok 
igaz és elmés észrevétel a1 Francziáknál köz mondássá vált. II. Fridrik 
egy, kevéssé esmért gyüjteménykét ada ki mme D. és Chaulieu költe
ményeiből igy: „C/totr des meil/euret de Madame Deshouliére$ et de 
r Abbé de Chaulieu" Berlin 1777. 

D E S M O I . O O I A ( syndesmologia , szalagtanitmány ), azon része a1 

anatómiának, melly a'csontok, izmok, belrészek kötőjit (szálait) nevek, 
fekvések, öszvekötésmódjok és hasznok szerént adja elő. Némelly bont
s/.ulók a' kötőket saját szakaszban, — mások pedig azon részekkel, 
mellyekhez kötve vannak , együtt irják le. Dr. V. 

D K s M o i! 1.1 N s ( Benőit Camille ), szül. 1762 , Guiseb. Aisne 
ilepart. í'gyvéd 's egy volt az elsők közül , kik a' franezia revein* 

5 
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tio elején tüzes buzgóságok által magokat kimutatták. Külseje 
nemtelen vol t , arcza színe fekete , tekintete visszataszító. A' r e 
volutio elején hajdani tanulótársához, Robespierrehez, csatolta ma
gát. Azon éjjeli öszvejövetelekből, mellyeket akkor Mousseauxban 
az orleansi herezeggel t a r to t t , azt következtethetni, hogy elejénte 
csak ezen herczeg ügyviselője volt. A' palais íoyalt válaszlá polgári apo
stolságának közönséges néző helyévé. Ott lehetett ót látni szüntelen szá
mos s/.ónokoktól körülvéve, kik vele együtt a' Bastille bevételére készit
gették a 'népet . Ezen első diadalma u tána ' nép szellemét igyekezett felhevit
ni majd beszédjei, majd pedig Írásai á l ta l , 's a' lámpás főügyvédjének nevez
teté magát. Utóbb egyike volt a 'cordel ierek clubbja alkotójának, ezol ta leg
szorosban kapcsold magát Dantonhoz "a állhatatosan meg is maradt mellette. 
XVI. Lajos Varennesbe s/.ökte után, egyike volt a1 marsmezei gyűlés szer
keztetőjinek. Az 1792 Jun. 20kai lázadás alat t , nielly a' monarchia megbuk
tatásának kezdete volt, ' sAug. 10én kiváltképen kimutatá magát. Ezen idő
tájban Dantonnak, az igazságszolgáltatás ministerének, titoknokja lón 's ve
le együtt készité a ' september i jeleneteket. Mint párisi követ a' nem
zeti conventnél védte Dec. 16 az orleansi herczeget ; Jan. 10. 1703 'XVI. 
Lajos halálára szavazott. A' 22 i(Girondisták) megbukására is sokat ha
tott. Dantonhoz szitása volt vesztének oka. Rohespierre a' jólléti kül
döttség elölülője, nagy lépésekkel közelitett a7 tyrannsághoz : Danton , a' 
cordelierek vezéreitől segit tetvén, ellen akar t állni ezen kiküldöttség
n e k , 's Camille elkezdé a' megtámadást a' „ L e vieu corde l ie r" czimü 
Journalban, meJlyben magát a ' r é m i t ő rendszer ellen nyilatkoztatá ki, 
's még e' szavat kegyelem (clémence) is kimondá. ErreSt. Just j a 
va l á sá ra , kit Camille hasonlókép kicsúfolt journalában , Máj. 31 . 1794 
éjjel elfogatott mindazokkal együ t t , kiket részeseinek ta r to t tak ; Jun. 4. 
a' revelutio törvényszéke elejébe állíttatott és halálra Í tél tetet t : „mivel 
a' revelutio rendszerét meggyalázta 's a' monarchi.it visszaállittani töre
kede t t . " 5kén nem kis bajjal vitetett ki a' vesztő helyre ; teljes ' erejé
ből vonakodott a1 talyigára fellépni. Fe lesége , kit ő imádot t , 's a' ki
től gyengéden szere t te te t t , egy s z é p , bátor 's lelkes asszony, osztozni 
kívánt sorsában. Ez t Robespierre férje halála után 10 nap múlva szin
te a1 vesztő helyre vezetteté. A' derék asszony bámulatra méltó nyu
galmat mutatott pere alat t 's nagyobb állhatatossággal holt meg, 
mint férje. • Z*. G. 

D K S N O Y E R S (Augus te B o u c h e r ) , r é z m e t z ő , a z intézet tag
j a , a' bécsi és genfi academia tiszteletbeli tag ja , 1828 olta báró, szül. 
1779 Parisban, hol atyja XVI. Lajos szolgalatjában vártiszt vala. Elébb 
historiafestőnek készüle 's Romában tanulá mivészetét , hol vizfestékben 
több festményeket lemásola. Ezután a' rézmetszéshez voná hajlandósá
ga, miben Tardieu vala tanítója. Hirét első nagyobb próbatétele 1805, 
La Fierge, dite la helle jardiaiére, Rafael u t á n , — egy év alat t lőn 
kész — alapitá meg. Legjelesb mivei ezenkívül Napuleon arczképe 
koronázási öl tözetben, Gerard festése u tán , mellyért 50,000 francot ka
pa a' c sászá r tó l ; egy Belisav szinte Gera rd , a' Pie.rge aux rockén L e 
onardo da Vinci, a' Madonna da Faligno Rafael és Madonna de/ pesce 
szintezen mivész után. D. Felette sebesen dolgoz, lapjaihoz maga késziti 
a' rajzokat. Előadása egyszerű nemes, 's az anyag választásában szeren
csés ; árnyék és világai ragyogó hatásúvá teszik metszéseit. 1. 

D K S P O T I A , a ' mai szólásmód szerént az az országlásforma, melly
nél fogva egyes ember akaratja legfőbb törvény gyanánt szolgál vala
melly nemzetnek (korlátlan egyedülura lkodás) , szorosabb értelemben 
véve pedig azon neme az egyedüluralkodásnak, melly tol lépik a1 status
hatalom természet tűzte határain — avagy erőszak uralkodás. Az igaz
ságos országló megvallja, hogy a1 status nem ő érette van, 's hogy ő az 
ös/.veség hatalmát az öszveség javára fordítni ta r toz ik , a' despota el
lenben csupa eszközül használja azt önkényes czéljainak elérésére. — 
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Maga a1 szó a' görög nyelven eredetiképen nem jelentett egyebet urnái , 
ellentételben a ' szo lgával ; utóbb tiszteleti czimmé vá l t , mellyet a' gö
rög császárok fijaikra 's vejeikre ruháztak, midőn reájok valamelly tar
tomány igazgatását bízták Ugy tar t ják, az Angelus melléknevü III— 
Elek hozá be legelsőben e' méltóságot a1 12 század vége felé , 's legel
ső rangra enielé a' császári után. Igy volt moreai , serviai 's t. e. de
spoca. .V moldvai és oláhországi fejedelmek czime ( Hospodar) ennek 
maradványa. 'Ls. G. 

D K s s A r, i N IÍ s , 1. H u n . 
D K S S A I J ( A n l i a l t ) , egy az anbalti három herczpgségek körül, 

melly az 1003 történt utolsó osztozáskor János Györgynek jutott . (L . A N 
HAT.T). Hozá számlálván a' zerbsti birtokoknak 1793 örökség szerént 
reászálott r észé t , 17 nsz. mf. fekszik 56,000 lak. Jövedelme 510,000 f. 
tétetik. Ezeken kívül bir a' herc/.eg prtissiai felsőség alatt 20 nsz. mf. 
06,000 lak. (kik 8 vár. 4 mvár. 's 940 fal. laknak ) 's 200,000 f. jöve
delemmel. Katonasága Ö00 főből áll. Az uralkodó herczegi nevével 
1807 olta él. Mostani heiczege Leopold Fridi ik (szül . 1 Oct. 1794), 
a' ki 1817 követte nagyatyját, (Leopold fc'ridrik Ferenczet). Lakváro
sánakf, Dessaunak, a' Mnldanál , 9400 lak. 's szép mulató erdeji 'sat. 
vannak, 1. mfre fekszik tőle Wörlitz L — ú. 

D ü S S K H T , 1 . C S K M E O K . 
D E S S O I . r. K'S (János Jósef Ágoston, marquis), Francziaország ve

zérhadnagya 's pa i r e , statusminister 'sat. egy gascogney hires nemes 
famíliából származik. Szül. Auchban a1 gersi departementban Jul. 3. 1707 
's gondosan neveltetett. A' revolutio kiütésekor a' szabadakaratuak zász
lója alá állt, 1792 a' nyugoti pyrenaei seregnél mint kapitány szolgált, 
segédje lőn generál Reyniernek 's felvétetek a' generalstabba. 1896 az 
olasz seregnél generalsegéddé 's bataillonvezérré té tetet t Bonaparte 
a l a t t ' s 1797 a' Leobenben köttetett előleges békelevelet megvivé Par is
ba. Erre brigadás generálnak neveztetvén k i , Veltlinben Sta Mariá
nál megveré az Austriaikat, azután (1799 Apr.) osztályos generál lőn 's 
feje a1 generalstabnak Scherer alatt az olasz seregnél , hol Moreau 
becsülését 's barátságát szeizé meg magának. Jeles vitézség által kil
lönbözteté meg magát l). barátjával, GouvionStCyrrel, együtt a' novii 
ütközetben. Midőn Moreau 1S00 tavasszal a' rajnai sereg vezére lőn, 
a' vitéz Dessollest kívánta 's meg is nyerte generalstabja kormányzójá
nak. Ezen hires táborozás 's a' hohenlindeni ütközet veté meg alapját 
Dessolles katonai hírének, kinek tudósításai még most is remekeknek 
tartatnak. 1805 Mortier elmente után ideiglen vezérelte a' sereget 
Hannoverában, hol mérsékleti 's önhasznít nem vadászó viselete köz 
tiszteletet gerjes/.te iránta. Bernadotte elérkezte után Parisba ment, 
hol Morém perében Macdonald és Lecourlieal együtt hevesen védte 
barátja ártatlanságát. Nem sJikára ezután Auch melletti jószágára vo
nult. A' császár 180S Spanyolországban biza reá egy vezérlést , mel
lyet szintolly vitézséggel, mint emberiséggel viselt. 1810től fogva 
1812 ismét mint privát ember élt Francziaors/.ágban, mivel nézetei 
nem egyeztek meg a1 csiszár terveivel. Még is kinevezte Bonaparte 
1812 az alkirály seregénél generalstab fejének ; azonban Smolensk be
vétele után, mivel az Oroszország belsejébe menetelt el lenzetté , elbo
Csáttatását kérte, hogy egészségét helyre állíthassa, 's Parisba ment, 
hol Talleyrandal ószveköttetésben volt. Mart. 31. 1814 az ideiglen'i or
száglás a' párisi nemzeti őrsereg vezérlését bízta reá. Akkor valamint 
Talleyrand, ugy ő is, Napóleon lemondásának egyik fellétele, Maria 
Ludovica országlása, ellen 's a' Bourbonok visszaállítása mellett nyilat
koztatá ki magát Sándor császár előtt Apr. 0. éjjel. Nem sokára az
után a1 Seine departement hadi kormányzójává 's a' király testvére 
alatt állt francziaországi nemzeti őrsereg generalstabjának fejévé nevez
tetett. XVIII. Lajos pair és statusministeiségre emelé. A' 100 nap 
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alat t mint privát ember jószágán élt. Jul. 7. 1815 ismét belépett a' ka
marába mint pair 's XVIII. Lajos a' titkos tanács tagjává nevezé. De 
mivel az ultrák visszatorló rendszerét helyben nem hagyta 's a' pairka
marában a' szerkezeti okfejek követése mellett szolt , kénytelennek látá 
magát 1815 észt. a1 párisi nemzeti őrsereg vezérléséről lemondani, melly 

* erre herczeg Keggiónak adatott. Most felváltva jószágain vagy Parisban 
é l t , hol a1 pairkamara biztosságaiban igen munkás vol t , 'i u ujoncz
szedési törvényt kiváltképen támogatta. Dec. 29. 1818 a' Deoazes al
kotta miiiisteriurnban a' külső ügyek igazgatása bizaték rá 's elölülője 
lón a1 ministeriiimiiak , mi által Richelieu helyébe lépett. Egyszersmind 
marqiiisvá is tette a' király. Mint minister hive maradván a' szerkezeti 
rendszernek, hevesen ellene szegült az 1817diki választási törvény 
megváltoztatásának, 's ez is volt o k a , hogy Nov. 1?. 1819 hasonló gon
dolkozású társaival , StCyr és Louisval, gróf DECAZES (I. e.) ministe
riumából kiállt. Felváltója báró Hasquier volt. Dissolest akkor áll
hatatossága miatt csak le ministre honnéte honin enak revezte a' nép. 
A' király i s , ki őt 1814 a' becsületrend nagykeresztesévé, 1818 Sz. 
Lajos rs 1820 a' Sz. i.élek rendje comniandeuiévé nevezte k i , megtar
tá statusministernek 's mint titkos tanácsa tagját gyakran megkérdezé, 
véleménye iránt. Azonban 1822 ezen helyeit is elveszte , részént Má
jusban a' követek választásánál kimondott gondolkozása következésében, 
részént mivel az oppositióval tartott. A' pairkamara tanácskozásaiban 
több alkalommal szavazott Talleyramlal. Egyenesség, constitutionalis 
állhatatosság és egyenessziviiség jelelte ki ezen kormányfit. Mh. Parisb. 
Nov. 2. 1828. (Vö „Zeitgenossen" XIX. füz.) Z«. G. 

D E S T I I . T , Á I , N I , 1 . L E P A K O L N I . 
U E S T O U C H E S (Philippe Néricault) , a 1 franczia legjobb játszi 

költők egyike szül. Toursban 1680 's Parisban neveltetek. Elébb volon
tier volt a' gyalogságnál, de lemouda e' szolgálatról 's marqiiis Puisieux, 
ki Schweizban követ va la , szeretetét megnyervén, ehhez vette magát. 
Schweizban kifejlek szinköltői ta lentuma, 's több játékot i r a , mellye
ket tapssal fogadtak. Diplomaticai esmeretei kegyébe jut taták a' kor
mányzónak, ki őt 1717 abbé Duboisval Angliába küld te , hogy ezt dol
gaiban segélje. Dubois visszatértekor D. Londonban maradt 's meghá
zasult. Dolgait olly jelesen v i t t e , hogy a' kormányzó eléglete olly 
bizonyságait Ígérte nekie, mellyeken majd bámul Francziaország; de 
ezen fejdelemmel D. reményei is elhunytának. Melun mellett fekvő 
fortoiseaui jószágára vonnia t e h á t , földmivelés, philosophia és Musák 
közt elfeledni a' sors makacsságát. Card. Fleury P tervárba követül 
akarta küldeni , de nem fogadta el ezen ajánlást. Mh. 1754 's egy fija 
marad t , ki XV. Lajos parancsára apja mnnkájinak kiadását eszközlötte. 
Moliére és Reynard után Dt tartják a' franczia játszi költők közt leg
jobbnak , 's ,,Ł,« glnrieux"1 és „Ke philotophe marii" czimü játékai fő
niivek a' franczia szinen. Mivel azonban a' morálisnak alárendelte a' 
comicus hatást , mivei inkább tartozók azon korcsneméhez a' színjáté
koknak , mellyek az ugy nevezett siránkozó színjátékot készítek előre. 
Képessége legfinomabb characterrajz , könnyű lelemés, kedves elmés
s é g  , csin 's élénk és illendő dialógban mutatkozik. Szánms epigram
máji gyengék. Mivei fényes kiadásban 1750 jelentek meg Par isban, 4 
köt. 4rét. bh. 

D E S T U T T D E T R A C Y (Antoine I.ouii Claude) . gróf, franczia 
bölcseik, i r ó , a' revolutio kilobbantakor oberster volt a' gyalogságnál 's 
a' bonrbonnoisi nemesség részéről követ a1 generalstattisnknál. A' liberá
lis ideák nagy barátjának mutatkozék. Lafayettenek kísérője v a l a , mi
dőn ez Aug. 10. 1792 Francziaországot elhagyá, 's vele együtt fogra 
volt 1795. Bonaparte uralkodásának egész ideje alatt senator volt, 
noha épen nem tartozék hizelkedőji sorába. 1814 pairré nevezte XVIII. 
L a j o s , 's mivel Napóleontól a' cent jours alatt hivatalt nem nyei e, 
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megmaradt ezen méltóságban. A' nemzeti intézetnek alkottatása olta 
tagja volt 's 1814 ülést nyere a' negyvenek academiájában. A1 legje
lesb franczia philos. írók egyikének tartatik. Munkáji : „Commeníaire 
itír l' enprit des loix de Wlontetquieu"; „Elemen* d' idéologie" (legelő
ször Paris 1801—4) olaszra és spanyolra is van fordítva; „2V«ife </' 
économie polilique" (az elébbinek 4 dik része 1923). hb. 

D K T A C H E M K N T , csapa t , külön c sapa t , egy nagyobb vagy 
kisebb sokaságú katonaság, melly külön vezér alatt ideiglen egy nagyobb 
seregtől elválasztatik. D e t a c h i r ó z o t t m i v e k , az. erősség azon 
külmivei, mellyek 200 vagy több lépésnyire a' glacisn tul fekszenek, 
's valamelly uralkodó magasság vagy egyéb nevezetes pont megtartásá
ra szolgálnak. (I.. KÜI.MIVKK.) T/t. 

D K T A i r., rész , egyes részei az egésznek , kisebb környületei a' 
dolognak, történetek 'st., műszava lett az életnek és mivészetnek. De
t a i l , detailleur a ' kereskedésben ( k i s kereskedő) ellenében áll az 
en gros ( n a g y kereskedésnek). Detii l a' mivészetben (köl tés és kép
írásban) a' részek és részecskék 's azoknak kisebb vagy nagyobb pon
tosságú ábrázolása. A' képiró, például, ha kezet fest kisebb vagy na
gyobb hűséggel 's pontossággal adhatja a' kéz külön részei t , u. m. az 
i /eket , körmöket , r edőke t , gödörkéket , hajszálakat , bőrlyukakat 'sat. 
's itt épen az a' fontos kéidés támad, mennyire lehet és kell e' detailba 
Caprózatba) ereszkednie, a' nélkül hogy az egész szépsége és harmó
niája csonkuljon 'i A' teinészethü v. mivigázság mint mivészeti elv ba
ráti nem hiszik , hogy ebben a' helyesen tul lehetne menni, 's az il
lyen aprózott kivitelben Denner felülmúl minden mást. Ellenben az 
undnlisták (ettől un ( l a : hullám). A' képírók között péld. ollyanok, 
kik Hogarth ama' princípiumát, hogy minden szépség a' hullámforma vo
nalon alapul, tolják elő, midőn miveiken a' correct rajz és gondos kivitel 
hijánya gáncsoltatik, igen örömest 's mintegy igazlatul hozzák fel, hogy 
a1 régibb mivészek is keveset gondolák a1 detaillal. N é h a , ez i gaz ; 
de h e l y é n és többször a' régiek nagyobb mivészséggel 's több Ízléssel 
dolgozák ki a' de ta i l t , mint akarmellyik az ujabb képniivészek közül. 
Altaljában szabásul lehet venni, hogy a' mivész az igazban és hitben min^ 
denkor a' szép tetszeményt vegye mértékül; miben ismét ugy boldo
gulhat , ha olly szelid távolban festendi tárgyait , mellyben azok a' 
szemlélet tisztasága 's illő világossága mellet és egészben felvehetők. 
Kz a' költésre és képző mivészetekre egyiránt illik. Ki a1 részecskéket v. 
detailt egészen melőzi, az könnyen" száraz , h ideg, teljetlen mivet f o g ' 
alkotni; ki pedig a1 detailba igen is beereszkedik 's minden legkisebbet 
nagy goddal 's külön szorgalommal kihimez, az szétomlik, eltéved 's 
nehezen fog jó öszves hatásra szert tenni , mert nem lesz mivében az az 
együttség, EVSKMRI.E (1. e.), melly a1 detaillal ellenben áll. —f— 

D ET E R M IN i s M [is , a' metaphysioában és morálban azon véleke
dés , melly szerént minden, a1 mi történik1, következőleg minden em
beri cselekedet szükségképen meghatározó okoktól függ. Egészen ki
zárja tehát az erkölcsi szabadságot. A' ki ezen nézetnek hódol , d e
t e r ni i ni i s t á n a k, 's ki a' határzó okok öszvefüggését sorsra — fá tum— 
vezeti vissza, f a t a l i s t á n a k mondatik. 

D s T M O l , T , 1. L l P P E . 
D K u c A r, i o W, Hellén atyja 's a' Hellenek' törzsöke , Prometheus 

és Pandora fija, Asiaból Görögországba gyarmatot vezete 's Lycoieá
ban telepedett le a' Parnassus hegyén, honnét utóbb Thessaliáha beü
t ö t t ' s a' Pelasgusokat kihajtotta. I t t állotta ki a' híres vizözönt ( a ' 
deucalioni vízözön a 16 században K. e.) , mellyet Peneus folyója tá
masztott 's a' mese így beszél : Midőn Jupiter eltökélette magában, 
az emberi nemet romlottságáért viz által kiirtani, ' s ' az eső szörnyű viz
áradásokat okozott, Deucalion feleségével, P y r r h á v a l , a' Parnassus te
tején találtj menedéket. í Az ár elapadtával 'megkérdezték .Themig oracu
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Jumát, hogyan népesítsék meg ismét a' földet. Ez azt felelte, hányják 
anyjok csontjait magok megé. Ezen homályos mondást ngy fejték meg, 
hogy anyjok a' föld, annak csontjai pedig a' kövek. Ugy cselekedtek 
tehát , a' mint az oraculnm parancsolta, 'si a' Deucalion vetette kövekből 
férjfiak, a' Pyrrha vetettekből pedig asszonyok lettek. Egyébiránt kü
lönfélekép beszélik kürnyülinényeit. Nagy , ezeknek hasonlósága azok
k a l , miket a' szent könyvek Nőéről emlitnek. K, L. 

D K Ü T S C H , 1. N K M E T. 
. D Í V Á I B Í R Ó ( M á t y á s ) , azon tanítók közöt t , kik a ' mohácsi 

veszedelem után az evangélium szerénti tudományt terjesztek a' ma
gyar földön, legnagyobb hirt szerzett magának, ugy hogy némellyektől 
magyar Luthernek neveztetnék. Született Erdélyben Hányad várme
gyében és, valamint Luther , egy darabig szerzetes vala; de miféle szerzet
be'/, tartozott és mellyik monostorban lakozott legyen, nem ludaiik, vala
mint az sem, mi okból1 és mikor hagyta el monostorát és szülő földjét. Annyi 
bizonyos, hogy már 1520 a' wittembergi tanulók lajstromában találtatik 
neve. Wíttembergból , a' hol magánál Luthernél volt szálása 's asztala, 
1530 Kassára hivatott egyházi tanítónak 's itt laktában Luther tudomá
nyá t , előmenetellel terjeszté Kassa vidékén. E' miatt elvádolta őt 1 Fer
dinándnál Szegedi Gergely, Sz. Ferenc/, szerzetese 's a1 Sorbonna ál
tal nevezett istentudománydoctora. Ferdinánd parancsára 1531 az egri 
püspök , Szalaházi Tamás , elfogatta Dévait Pekri Lajos huszárai által és 
felvitette Bécsbe , a' hol bezáratván, Faber János bécsi püspöktől kér
dőre vonatott, a' ki 27 czikkelyt adott elejébe, mint megannyi eretnek
ségeket , a' mellyeket ó Kassán tanított volna, 's ezek iránt kinyilat
koztatasását kivánta. D. némelly czikkelyeket, mint költött vádakat, 
visszavetett; a' többit sz. Írásbeli mondásokkal támogatta. De jóllehet 
őt a' püspök állításairól való lemondásra nem b í rha t ta , szabadon bocsát
tatott ínég is a' király rendeléséből. Bécsből Budára ment, a' hol ak
kor 1 János király udvara vala, de itt tanítása miatt ismét fogságra vet
tetet t a' király parancsára. Történetből egy vasverő vala fogolytársa, 
ki t a' király a' miatt vettetett vala tömlöczbe, minthogy hibásan vasal
ta kedvelt paripája körmét és megsantitotta ez által a1 lovat. A1 vasve
l'őre ez vala kimondva, hogy ha meggyógyul a' ló lába, szabadon bocsát
tatik, különben életével lakol. Ezt a1 halálra szánt embert az evangeli
IIIÍI vigasztalásaival támogatá D. 's buzgó 's háládatos követőt nyert 
benne. Mert minekutána a' megrontott ló tökéletes felépültével sza
badon bocsáttatott volna, megnyerte közbenjárása által az örvendő ki
r á ly tó l , hogy tanítóját és vigasztalóját is szabadulással örvendeztetné 
meg. Ezután egy darabig még Budán mulata D. és tudománya terjesz
tésében munkálódék szóval és írással. Minekutána pedig János király N. 
Váradra tette ál tal udvarát , ő is elhagyta Budát és Sárvárra ment Ná
dasdi Tamáshoz , a' ki nem csak maga bevette tőle I uther tudományát, 
hanem annak terjesztését is megengedte, sőt előmozdította Vas várme
gyében , a' mellynek akkor főispánja vala. Minthogy pedig újra kikelt 
vala D. ellen Szegedi Gergely „Kudimcnla galvtis1' czimü írásában, két 
rendbeli munkát dolgozott amaz Sárváron, „Confiilalio apológiáé cu
ju.idam Gregorii Zegedienxis, ordinis S. Franciad, super quadavi sen
leníia Malthiae Dévai ed'liae ^ per eundem Dévai, Hungarum1'' és 
Apológia quariimdiiin proposiiionnm tuvvnam doctrinae chrintianae 
continentium, conlra indoctat censuras indocti Francitcani Gregorii 
7egedien.iisíí. Amazt Bebek Imre gyulafejérvári , ezt Bácsi Ferencz 
szepesi prépostnak és János király titoknokjának ajánlotta, a' kik 
mind a1 ketten bevették vala tőle Luther tudományát, midőn Budán 
tartózkodnék, A' Bebeknek szóló ajánló levél neveztesen 1535 költ Sár
váron 's e' szavakkal végződik: lale in (Itristo. itna enm co>i.iorle, 
pro qua, verbo Dei eruditii.i , nmnem naercdilafem palernitm vialin's/i 
amillere, quam more quorumdam per vago» convubitus vo/iilari.''' E' 
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munkák kinyomatása végett Németországba távozott D. 's Nürnbergben, 
a' hol megbetegedése miatt egy darabig mulatot t , Vitus Theodorus ösz
tönözésére írásba foglalta Faber Jánossal tar tot t szólalkozását, illy ezini 
a la t t : „Articuli, in quiltus Mathias Dévai, Ungarus^ liennne ti. He
verendő patre Joanne Faíro damnatut est, non eo prorsus ordine, quo 
examinalus ett, sed quem memóriát beneficia lenére potuit, conscripti." 
JVlind a" három munkát azután együtt kiadta Vitus Theodorus 1537, melly 
könyv megvan a' debreczeni collegium könyvtárában. Meglátogatta az úttal 
(I. Luthert és Melanchthont, a' kitől igen C3i'nos levelet hozott vissza 
Nádasdinak. Mi módon történt, hogy D. az úrvacsora feletti hitszabásban 
utóbb Zvingli értelméhez állott , a' mi kitetszik Luther Mártonnak 1544 
költ és ez eperjesi és szomszéd egyházi tanítókhoz intézett válaszából 
emezeknek vádoló levelére: azt nem tudni ; valamint azt sem, hol tar
tózkodott ezentúl , mit mivel t , mikor, hol és mi módon végezte életét. 
Fentartja emlékezetét amaz istenes ének , melly a' magyar ref. feleke
zet énekkönyvében, a' dicséretek között , a1 270 szám alatt találtatik 
eme' kezdő szavakkal: „Minden embernek illik ezt megtudni." Ez a' 
keresztény hit summáját magában foglaló ének t. i. D. Mátyás munkája; 
kitetszik ez a' versek kezdő betüjiből mellyek öszverakva ezt a' mon
dást teszik . „Mathias Dévai f. ( f e c i t ) . " Fúbri Fái. 

D K v A r, v \ T i ii, valamelly vert pénznek finom tartalma becsére va
ló leszálitása 's ennek kijelentése az igazi országos pénz szerént Meg
esik ugyan is sokszor, hogy olly pénz veret ik, mellynek neve nagyobb 
finom tartalomra muta t , mint a' mennyi valóban megvan benne , 's melly 
tehát valamelly ország hasonló nevű, de nagyobb finomtartalmu pénzével 
igen könnyen juthat egyenlő é r t ék re , mi által a' vidék népsége kárt 
szenved, a' csekélyebb értékű pénzért szintannyit adván , mint a' na
gyobb értékűért. Ennél fogva kötelessége az országlásnak , a' forgásban 
lévő különbféle pénznemek belső finom tartalmát megvizsgáltatni 's tud
tára adatni a1 népnek, mennyi finomtartalom legyen illyes pénzekben az 
esmeretes igazi országos pénzekkel öszvehasonlitva, 's így kiszabni az 
é r i éke t , mellyben Hlyen pénzeket veszteség nélkül elvehetni. Ez a' 
devalvatio főképen olly idegen pénzeknél szükséges, mellyek az országbeli 
pénzekkel egy nevet viselnek, finom tartalmokra nézve pedig ezeknél 
még is rosszabbak, 's mellyek egj'enlő nevek mia t t , kivált határhelye
ken egyenlő értékre is könnyen emelkedhetnek 's becsúszhatnak a' ke
lendő pénzek közé. Azonban vannak ollyan pénzek i s , mellyek ugyan 
nem viselnek egyenlő nevet az országbeliekkel, még is — Isten tudja 
micsoda környülmények által — egyenlő értékre emelkedtek ezekkel. 
Hogy ezeknek igazi finom tartalmáról is szükség a1 közönséget felvilá
gositni, 's értékeket az országbeli pénzeké szerént meghatározni, nem 
szenved kétséget. A' devalvatio által egyszersmind az is elhatároztatik 
törvényesen , ha el kell e a1 leszálitott értékű pénzeket fogadni az or
szágban mindenütt , 's micsoda értékben. Z.?. G. 

D K V K N , Posony várni, mezőváros 229 ház. 15211. a 'Duna és Morva 
öszvefolyásánál, Posony városától 1 órány. magas kősziklán ülő várával, 
mellyről Mosón vármegyének nagy részét lehet Mini. Gróf Pálffy nem
zetsége birja. I. Ferdinánd uralkodása alatt itt holt meg Bátoii István 
nádor. Most kir. harminczad van benne. L—ú. 

D E V I S K , 1) Választott mondás, melly jelképre viszonylik. (L. 
JELKÉP.) Ezen devisek a' jelképektől vették e rede teke t , mellyekhez 
több értelmesség okából felírások rekesztet tek, 's két részből álla
nak : jelképi alakból és választott mondásból. 2) Allegóriái jegyek ma
gyarázó aláírassál vagy nélküle. 3) Az épitésbe.i ékesi tés , melly egy
szersmind embléma. 4) A' kereskedők és bankászok nyelvén bizonyos 
váltólevelek nemét jeleli. 5) Jelképi alakocskák, mellyekbe választott 
mondást ozédnlára írva teszen a' ezukrász. 
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D E V O L U T I O , valamelly jus vagy jószágnak másra szálása, fű
kép pedig 1) azon, Németország némelly vidékein fenálló jus, melíynél 
fogva egyik házastárs halála után mind a' két házastárs vagyonja gyer
mekeik számára foglaltatik el , csupán a' haszonvétel hagyatván meg 
az életben maradt házastársnál; 2.) az a' j u s , melly szerént a' megü
rült (kivált egyházi) hivatalokra való kinevezést illető pártfogási jus, 
elmellőzés vagy elmulasztás m i a t t , bizonyos idő múlva elvesztetik a' 
jelen esetre nézve , 's a1 felsőbb kormányszékre (püspökre , fejdelem
r e , vagy ennek consistoriumára) megy által. — D e v o l u t i v u m o k 
n a k azon törvényes óvó szerek neveztetnek, mellyek által vala
melly törvényszék előtt forgott ügy az alsó bírótól felsőbb biró 
elejébe vitetik. Zt. G. 

D E V O N S H I R K , 1.) G e o r g i n e C a v e n d i s h , hczgné, szép
ség  ' s költői talentumáról h i res , honfiúi barátnéja Fox szónoknak, 
szül. Londonban 1746, a' Sz. Gotthardon való áltmenetelt éneklé meg 
(francz. Delilletől Paris 1802). mh. Mart. 30. 1806. — 2) E r s é b e t , 
szül. Hervey , hczgné , 1815 olta Romában é l e , hol Mart. 30. 1814 
észt. hala meg. Mindennemű kellem birtokában magához tuda hódíta
ni minden kebelt. Fontos kormányfiak bizodalmát nyeré m e g , 's hon
jának sok jót tőn , mig házi bal esetek Italiába menni inditák. Itt je
les férjfiak főkép mivészek körében éle. Öszveköttetésben álla card. 
Consalvi, Canova  , Camuccini , Thorwaldsen 's másokkal. A' fó
rumon felfedefé Phocas oszlopát 's Virgil miveit Caro Anuibale fordí
tásában rezekkel , Roma legjelesb mivészinek rajzai u tán , adta ki. 
Ezen 150 példányi kiadást európai uralkodók, nevezeteseb könyvtárakés 
barátjainak osztá ki a' herczegné. Ezen terv szerént adta ki Hora
tius 5ik satyráját. Dantéval is ezt akará t enn i , midőn a' halál elérte. 

D E W Í I I I , 1 . W E T T F . 
D E Y , a z éjszakafrikai köztársaságokban, Algírban, Tunisban é s 

Tripolisban , legfőbb kormányzó , kit a1 főbb hadi kormányszékek gyű
lése választ. A' dey határtalan hatalommal uralkodik. Tunisban bey 
nevet visel. , L—tí. 

D K z M A, ezen latán szóból származik decima. Értődnek pedig ezen 
nevezet alatt mind a1 tized, mind a' kilenczed, mellyeket némelly termé
sekből 's állatnemek szaporodásaiból , sőt régenten Sz. László 111. 
t. k. 13 fejezete szerént a' rabszolgákból is venni s/oktak azok, kiket 
az törvényesen illet vagy illetett. A' mi a ' t izedet illeti, keletét már az ó 
testamentomi rendelésekből származtatják , 's »' főbb egyházi szemé
lyeknek ahhoz való jusát az egyházi törvények is eléggé védik. De ha 
valljon a' magyar hazában a' legrégibb időkben is az egyházi szemé
lyeket és pedig áltáljában minden adó alá tartozó földekből illette e a' 
t ized? azon kételkedni csak annyiban is l ehe t , mivel a' tizedek mint 
t ud juk , még mind e' mai napig i s , szinte a' szerént , mint ré 
genten a' malmok, halászatok 'sat. jus regáléknak vagy is királyi 
hasznoknak neveztetnek, sőt Erdélyben máig is azoknak lenni tartat
nak ; de különben Sz. István királynak 1001iki oklevele is azt mutat
ja , hogy a' Somogy vármegyei dézma csak akkor adatott legelőször 
birtokába a' pannonhalmi monostornak, a' honnan méltán ugy lehet 
vélekedni . hogy a' várakhoz tartozó földekből vagy is a1 vármegyék
ből bejövő tized a* legrégibb időkben egyenesen a' fejedelmeket illette. 
Nem soká maradott azonban hazánkban a' tized a' magyar királyok sa
j á t j a , mivel már Sz. István k i rá ly II. t. k. 52ik fejezete is a r ra mutat, 
hogy akkoriban a' tizedszedést az emiitett király már a' főpapoknak 
's egyháziaknak számára rendel te ; rnindzáltal nem kell azt gondol
n i , mintha azon törvényczikkely értelme áltáljában minden termeszt
m^nyekre 's földekre nézve kiterjesztetett volna, mivel több elleno
kok szólanak el lene; nevezetesen II. András arany bullájának 5ik és 
ugyan azon király 1231 törvén}' könyvének 12ik, nem különben az 
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1202 t. k. 37ik czimei azt bizonyítják, hogy a' serviens nemesek 
örökös jószágaiban a' tized dolga a' vármegyék főispánjainak ha
talma alá rendeltetet t , ugyan csak azon említett 1231 t. k. 29ik czik
kelyének értelme szerént a' tized helyett rendelt huszad egyenesen a' 
királyt illette. Továbbá az említett arany bulla 29ik és a' mondott 
1231 t. k. 34ik czikkelyei által a' cseberrel való dézmálás egyenesen 
a' király számára rendel te te t t , sőt még az 1291 t. k. 26 és 27ik 
czikkelyeik sem rendelik a' nemesektől és a' Szászoktól szedendő tize
det világosan a' főpapok részére ; mind ezeknek következésében te 
hát ugy vélekedhetni, hogy az arpádi házból való királyok alat t az 
egyházi személyeket a' tized egyedül tulajdon jószágaikból i l le t te , a' 
mint hogy I. hajós t. k. 6ik czime is ezt látszik bizonyítani ; későb
ben azonban az egyházi személyeknek ezen jusa más jószágokra néz
ve is kiterjesztetett , a' mint ez Ulászló VI t. k. első czikkelyéből is 
eléggé világos. Különben a' tizedre nézve megjegyzésre méltók még 
ezek hogy: lör Jóllehet S/.. László II. t. k. 40ik fejezete szerént a' 
tized a' maga valóságában megvétetni rendel te te t t , mindazáltal több 
későbbi törvények, 's nevezetesen az 1291 26ik 's más törvényezik
kelyek szerént a' tized régenten kész pénzzel is váltatott meg. 2or Jól
lehet régenten a1 t ized, ugy szólván, mindenféléből megvétetett , mind
azáltal későbben Mátyás Vik t. k. 1ső és Ulászló I l l i k t. k. 51 és 
54 czikkelyeik szerént a' tizedelés csak néminemű termesztményekre 
s' állatnemekre határoztamtt , mellyek közül utóbb az urbárium beho
zatala alkalmával a' tenkelynek 's kecskéknek tizedelése is kivétetett. 
3or Régibb törvényeink, 's nevezetesen az 1291 26ik törvényezik
kely szerént régenten a' serviens nemesek is tizedet tartoztak adn i , de 
Albert király törvénykönyvének 28ik czikkelye által az alól a' ne
mesek birtokaikra nézve felmentettek, 's ezen felmentetésekben 
Ulászló király által is megerősíttettek. Végre 4er Az 1552 3ik az: 
1555 5ik 's több más törvényezikkelyek szerént is a' tized régenten 
a' banderinmtartásra, utóbb pedig a' várak fentartására volt rendel
tetve. Mi a' kilenczedet i l l e t i , melly földest urak sajátja volt régen
ten i s , I. Lajos t. k. 6ik czikkelyéből az tetszik k i , hogy az legin
kább ezen király alatt jött keletbe, és valamint az ezen emiitett czik
kely utolsó §ból ugy az 1559 24ik törvényezikkelynek értelméből is 
az tetszik k i , hogy valamint a' tized, ugy a' kilenczed is, szinte a' ka
tona vagy is banderiumtartásra volt rendeltetve. l'erger Jánot. 

D H A W A I. A O A II I , I . i I I M A F. A V A. 

D I A C O N U S , I. E G Y H Á Z I S Z K M K r, y K K. 
D I A D A L , egyike a ' hajdani Koma legnagyobb innepléseinék ' s 

legfőbb jutalma a' győ/.ő hadvezérnek. Kétféle vo l t , nagy és kis dia
dal. A' tanácsnak kellett mindeniket rendelni a1 nép megegyezésével; 
és törvény szerént nagy diadal csak dictatornak, c i i sn lnak vagy prae
tornak engedtetett , ki mint fővezér (stift atupiciii') törvényes háború
ban valatneily külső ellenséget, de szabad nemzetet, meggyőzött 's be
lőle a' csatamezőn legalább 5000 embert elemésztett. A' hadvezéri tör
vény (lex porcia Iriuviphatit) szerént köteleztetett seregével együtt Ro
ma előtt {ad urheni) megjelenni 's kérését a' Bellona templomában ösz
vegyült tanács elejébe terjeszteni, melly ha tanács  és népvégzés által 
megadatott, az inneplés így ment végbe. Klőször a' diadaltartó fé
nyesen öltözve 's kezében borostyánágat hordozva, öszvehitta a' népet 
's katonáji közt pénzt , érdemjrleket, karkötőket , dárdákat és koszo
rúkat osztogatott. Azután elejébe ment az egész t anács , ó pedig négy 
fejér ló vonta, aranyozott szekerén, bibortunicába (t»n. palmala) és 
hímzett tógába (joga picta} öl tözve, borostyánnal koszoruzva, kezé
ben sasos elefántcsontbotot tartva a' Campus Martiusr 1 Roma innepien 
ékesített utszájin keresztül ment a' capitoliumba. A' menetelt dalosok 
és hangászok nyiták meg, következtek titánok az áldozatra k i szemel t ' s 
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szépen ékesített marhák , ezek után vitte'k a' martalékot 's az elfog
lalt tartományok és farosok képei t , ezekre következtek a' fogoly feje
delmek vagy hadvezérek lánczon. Most jöt t a' győző , kisérve örömöt 
harsogtató rokonjaitól, barátjaitól 's innepien öltözött számos polgárok
tól. Végre a' győzedelmes s e r e g , gyalog és lovon , borostyánnal ko
szomzva 's nyert érdemjeleivel diszeskedve, sokszorozván az „Jo triuni
jy/ie" örömkiáitást , és kölönbféle öröm és gunyénekekefc dalolván. 
Egy régi valóban érzékenyítő szokás szerént a' diadal tartó fővezér há
ta megett rabszolga ment , ki drága kövekkel rakott arany koszorút tar
tot t '8 ismételve ezen fontos szavakat kiál tá: „Nézz vissza 's gondold 
m e g , hogy ember v a g y ' . —• A1 Capitoliumban isteneinek a' győző nyi l 
ván hálát adott győzedelméért , leölette az áldozatra szánt marhákat 
és Jupiternek a' koronát 's martalékja egy részét feláldozta. Azután 
rendszerént nagy vendégséget ado t t , és estve az öszvegyült néptől fák
lyákkal és örömkiáltás közt kisértetett haza. Nem csuda, hogy dia
dalt érdemelni minden romai polgár törekedett 's legnagyobb megtisz
teltetésnek t a r t á , ha arra méltónak ítéltetett . A' ki tergeren győzött , 
hajós diadalt (triumph. navalis) t a r t o t t , mint először Duilius a' Car
thagoiakon vett győzedelméért. A' diadalttartottak (»tV» triumphale*) 
egyéb megkülönböztetésben is részesültek, p. o. első helyeken ültek 'sat. — 
Az „ovat io"nuk (hihetőleg „ovis'' juh szótól , mert ennél ez áldozta
to t t ) nevezett kisebb diadalmi! gyalog vagy lovon ment Komába a' had
vezér tóga praetextába öltözve 's myrtussal koszorúzva. Ezen kevesbbé 
innepi és fényes diadal akkor engedtetett , ha a' győzedelem nem volt 
olly te temes, melly ama' legfőbb tiszteltetést érdemelné. — Augustus 
olta kevés diadalt tartottak , és csak magok a' császárok; egyéb had
vezérek diadali jeleket nyertek. B. L. 

ü i u i . u . t í v , Romában ' s birtoka egyéb részeiben hadvezérek 
's császárok tiszteletére emelt kapu , ha háborúból győzedelmesen tér
tek vissza és diadallal mentek a' városba (Dio X L I X . 15;1.1. 2 9 ; L.1V. 
8 ) , elejénte egyszerűen téglából vagy szegett kőből félkörformára épit
re — honnan Cicero (Veri. 1, 7, II. 03) ,.fornices"nek nevezi — azután sok
szor márványból 's a' hős tetteit ábrázoló emelt mivü jelképekkel és fel
írásokkal ékesítve. Már a' köztársaság idejében voltak illy tiszteletka
p u k ; de főkép a'' császárok alatt épültek a' rajtok látható pompával. 
A' diadali ivek nagy, pompás, felüliül félkörrel zárt kapuhoz hasonlit
nak. Csak az ugy nevezett aranymivesek ive Romában van négyszegű 
ny í lássa l , felülről laposan befedve. Néniellyeken csak egy nyílás van, 
mint a' Titusén ; másokon két egyenlő, egymás mel le t t ; a' legnagyobba
kon és pompásabbakon egy nagy mindenik oldalról egyenlő kisebbtől 
környékezet t , mint a 'Septimius Severusén és Constantinusén. A' nyilas 
fogja el magasságok nagyobb részét 's felette mindenkor bábfal (at t i 
ca) emelkedik. Ekesitéseik oszlopokból, emelt mivekból 's szobrokból 
állanak. Bábfalaikon mindég lovagszobrok vagy négy lovas szekerek 
és diadali jelek voltak. M é j láthatni némelly résznyire már öszverom
lott diadali iveket Romában, mint a' T i tu sé t , híres a' rajta előforduló 
's a' Zsidók meggyőzését ábrázoló jeles emelt miiről a' Septimius Se
verusét , tíallienusét, Constan.tinns.et, Dolabelláét, melly consulok ivé
nek is neveztetik. Nézd ezekről : J. P. „Bellori Veteres arcút Augast. 
lriti?np/iic ifttigne>ÍC kiadta Rubeis. Rom. 1590. egész rétb. 52. réz
metsz. Ezeken kívül sok olasz városok mutatnak szép maradékokat, mint 
Benevent , Capua , Ancona, I t imini , Ravenna, Verona , F a n o , Pola Is
triában és Susa Piemontban ; még Francziaországban is l á tha tn i , mint 
Orangesb . , Carpentrasb. , Arlesb., Nismesb., Reimsb. 's másutt. B. L. 

D i A n \ 1.1 j K !, K K (rgoirctici).) elfoglalt fegyverekből öszverakott 
győzedelmi emlékek, tágast) értelemben mindenféle győzedelmi jelek. 
A' hajdan népei illy jeleket rendssierént a' győzedelem helyén állítottak. 
A' Görögöknél már hajdan szokás vált az ellenségtől elvett fegyvereket 
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tg martalékot olajfára mint a' béke jelképére vagy a' Zevsnek szentelt 
tölgyfára aggatni ugy , hogy egész fegyveres embert ábrázoljanak. A' 
legközelebb álló fa ágait többnyire levagdalták 's a' meghagyottakra 
paisokat, kardokat , dárdákat 'sat. agga t t ak , tetejét sisakkal fedték
be 's tövéhez panczélt támasztottak. Ezt hittak tro'paeumnak a1 görög 
TJOÜD „fu tás" szóról mivel az ellenség megfutamodott. Ha élő fa a3 

csatahelyen nem volt , szálfát ástak el !s erre aggaták a' diadali jeleket; 
de kőből nem készítenek diadali jelt , mert a' tJörög nem akará fentar
tani az ellenségeskedés jelét 's ezért a' diadali jel t meg sem njitá. 
(Plutarch. „Quaest. Rovi1"1 36.). Csak későbben emeltek diadali jeleket 
érczből, márványból sőt aranyból i s , mellyek pénzeiken gyakran elő
forduló tárgyakká lettek. A1 meggyőzött tartományok vagy városok 
jelképeit szomorkodó helyezetben néha alól az emlék derekához áll i ták, 
az egészt pedig felírással ékesítek, melly a' kivívott csatát röviden meg
emlité. Ezt oltárokra is tették. Néha a1 győzedelmet örökítő felül
írást egy felfüggesztett pais bordozá. Diadalkor szokás volt a' diadali 
jeleket a' hadvezér előtt vinni. 7— Az építő mivészség ezek utánzására, 
különbféle czifraságokat rak fából és kőből az épületekre , kivált a* 
diadali ivekre. B. L. 

D I A D É M , különbféle anyagokból szőtt homlokkötő, mel lyet , mint 
némellyek mondják, Bacchus talált f e l , hogy a1 főfájást, a' rézegség 
következéseit, enyhítse (inkább azért viselte , mivel kele t ről , Indiából, 
jöt t ) , 's melly később a' királyok különböztető ékessége lett. Az egyip
tomi istenségek és királyok homlokkötőjét a' szent kígyó symboluma 
jelezé. ' Persiában a' királyi tiarát övezte 's fejérkék szinü volt. A' bac
chusi diadém, melly antik ábrázlatokon , főkép a' líacchuséin, gyakor
ta látható 's credemnonnak is neveztetet t , a ' 'homlokot 's halántékokat 
körülvevő, széles ös/.vegöngyölt kötőből á l la , hátul megkötve, lelógó 
végekkel. Kigöngyölve valódi fályolt képze 's ezért gyakran calyptrá
nak is mondták a' Görögök. Később Bacchuson 's a' kíséretében lévő 
személyeken kívül, egyébb istenségeknek is adtak diademet, ezekről 
a' királyokra szált. A' legrégibb időkben igen keskeny volt. Nagy 
Sándor vévé fel a' persa királyok széles diademjét, mellynek végei a' 
válakra lógtak l e , utáujai megtarták a' királyi méltóság ezen jelét. 
Pénzeken királynékat is látni diademmel, mellyhez fátyol van csatolva. 
Az első romai császárok nem viselték ezen ékességet , hogy a7 népnek 
félre ne tessenek. Nagy Constantin vévé fel először 's még ekesbbé 
tette. Azolta egyes vagy kettős gyöngy sor vagy drága kő ékesi té, mi 
által a' török csalmához lett hasonlóvá. A' módi egy asszonyi hason
ló fejékességet nevez így. 

D I A K T. A , 1. O R S Z Á Q O Y Ü r, {. S. 
D i A E T A; ( é l e t r end ) , azon r end , melly szerént az ember egymis 

(individuális) valójához képest egy részről a' tápszereket olly irány
ban veszi magához, cselekedetit ugy intézi , hogy általok a' test illen
dőleg tápláltassék , az egészség fentartassék és az elvesztett vizsszasze
reztessék : más részről a1 külső ártalmas befolyásokat kerüli ki. Az 
életrend körébe tartoznak tehát az étek és italon kivül az álom és ébren
létei, a' mozgás és nyugvás , a' levegő és mind azon dolgok, mellyek
kel az ember érintésbe jő. Az életren.t, az embert egyenként tekintve, 
annyiféle lehet, hányféle ez, minek okát az éghajlat, a' testalkotmány, kor, 
nem, foglalatosság, szokás ' ' s t. e'f. kiilönféleségében találhatni fen — 
Egészséges ember (fájdalom!) az életrendre nem igen ügye l , inkább a' 
a' beteg, ki ezen állapotjában az orvostól vár utasítást. Az életrendet 
mindenik órvcs oskolája szelleméhez képest rendeli e l , p. o. a' Browr
ni amis örömest ingerlő tápszerekkel tömné be tegét , a' homoeopath 
ellenben minden gyógjszeres testet ( az étek izei t ) e l t i l t ; az okoskodó 
(rationalis ) orvosa ' betegség alapjákoz módosítja az t , így áltáljában a' 
lobos (gya ladásos) és ingerlékeny betegségeknél elvon minden tüzelő és 

• 
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Ingerlő tápszert: ellenijén a' ralódi gyengeségben helyben hagyja azt; 
különösen pedig arra tekint, nehogy a1 azok tt életrend az adott gyógy
szer munkálódását hátráltassa, semmivé, — avagy épen kártékonnyá 
tegye. — D i a e t e t i c a , azon tudomány, melly az életrend törvényeit 
tanítja. Dr. Fúlya. 

D I A C I N O S I ? , a' mathesisben a'nagyásgok miségeiről szóló tanit
mány. — Az orvostudományban (kóresmeret), a' betegség létalapos meg
különböztető jeleinek esmerése. D i a g n o s t i c a azon mesterség, melly 
által a' killsejekre nézve hasonló betegségek egymástól megkülönböztet
nek. L. Wichniann : „Ideen zur Diagnottik"- (Hannov. 1828) és Schmalz: 
„Vertuch einermedicinisc/i- chirurgitchen Diagnottik in Tu6ellen'l[Dres-
da és Leipzig 1825. J 

D i t o N A I . I S , azon linea, melly az egyenes vonalú háromnál 
több oldalú figurákban két nem egymás mellet lévő szegletet köt öszve. 
Ezen linea annyi háromszegekre osztja az egész felületet, hány az ol
dalak száma, kettő hiján. így lehet a' trigonometriai mérésekben az e
gyik álláspontból az egész tájék felületét igen szorosan felvetni. De é
pen az illyen diagonalisok által előállott háromszegek segítségével lehet 
akármi (elültetnek egyirányi közepét is (centrum ttaticum') kikeres
ni. N. I. 

D I A G R A M M Á , a1 külső tárgyaknak levétele, leirása, rajza abro
sza. —• A' muzsikai nyelv igy nevezi 1) a' hanglajtorját, 2) azon öt 
lineát, mellyekbe a' kották iratnak (a1 linearendszer); 3) a' partitúrát 
is . — A' Gnosticusokniíl a' kettős háromszeg, mellyre az istennek va
lamelly mystictu neve volt írva 's a' melly amiiletuniul szolgált. 

D I A L E C T I C A . a' logicának vagy gondolkozástud»m;tnynak ré
gibb neve ( e ' szótól SixXíyto&cti beszélni), mivel a1 gondolkozás a7 be
széd által adja ki magát, és ezen használutjáhan vétetik először vizs
gálat 's törvények alá, valamint hogy a1 lélek áltálján fogva is a1 különös
ről megy által a'közönségesre. A' I.DGICA tehát (l.e.) ezen nevezetnél fogva 
hajdan a' beszélésnek, disputalásnak mestersége volt. Plató a' dialectica 
alatt a' specnlativ gondolkozás methodusát és az érzék  feletti tárgyak 
tudományát is értette. Kant pliilnsoplüájáhan megkülönböztetik a1 logi
cai, a' transzcendentális és a1 természeti dialectica. Az első alatt érte
tik a1 látszat ÍSchein'] logicája, azaz , a' logicai látszat felfedezéséről 
's eltávoztatásáról és az igazság criteriumairól szóló tudomány; a1 

második al itt transsrendentalis Ítéletek látszatját felfedő tudomány ; a' 
harmadik alatt bizonyos vonzódás a1 kötelesség sanyarú törvényei ellen 
bölcselkedni , 's azokat, mint csak lehet, a' magunk hajlandóságaihoz 
szabni. Hegel szerént a' dialectica a' logicai munkásságnak egyik mo
mentuma , t. i. az értelem elvont meghatározásinak félbeszakasztások és 
által 's továbbmenetel az ellenesre, arra, a'mi magának a'tárgynak 
tnlajdonja. Egyszersmind értetik a1 di al e c ti cu s o n a1 dialecticá
nak valamelly tanítója vagy ollyan, ki logicai disputálás mesterségének bir
tokában van, és az által elámít másokat; d i a l e c t i c a i pedig a z , a' 
mi ezen mesterségre vitetik (p . o. dialecticai mesterségek) kivált a' 
mi mesterséges okoskodásokkal ámít, egy szóval, a' mi az ezzel való 
visszaélésre tartozik. A. R. S. 

D I A I . KC T U S , beszédmód, mint ugyan azon nyelvet különbféle vi
dékeken beszélik. A' nyelv beszédmódjainak különbözése részént a' 
hangejtésben, részént bizonyos saját szavakban, fordulatokban és kifeje
zésekben áll. így esmérni meg a' Németeknél a' Sászot, Svábot, Ba
jort , a1 Magyaroknál a1 Duna vagy Tisza mellékit, Göcseit, Palóczot, 
Székelyt hangejtésekhői 's szólásmodjokból. ( Vö. , ,A' magyar nyelv 
dialectusai'ról' Irta Horváth Ádám. Jutaion feleletek 1 köt. Pesten 1821) 
A' játékszínen, hol könyvből tanult tiszta nyelven kell szólni, a' szín
játszó születése vagy nevekedése helyét eláruló szóejtés hiba; ellenben 
vnlamelly beszédmódon önkényesen szólni nagy tökély a1 színjátszóban 
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Is declamatorban, mert vannak kivált vígjátéki, szerepek, mellyek ha
tása főke'p a1 beszédmódon épül, p. o. Zsidószerepek 'sat. a' német nyelv 
bécsi, berlini, nürnbergi beszéd módjában. Vannak költemények szánt
szándékkal valamelly dialectusban készítve, tehát a' declamatornak is 
is abban kell előadnia. Hasonlókép jőnek elő helybeli furcsasá
gok Bécs meJlékjátákszinein többnyire bécsi beszédmódban irva. mellyek 
szóbeli előadás nélkül comicai erejek nagyobb részét elvesztenék. JIol 
illy költemények vagy szerepek beszédmódja nem honi , ott a1 szóló azt 
illőieg mérsékelje, azaz: a' közönséges nyelvhez annyira alkalmaztassa, 
hogy ballgatóji megérthessék. B. L. 

D I A L Ó G U S , 1) beszélgetés, azaz: több személyek váltogatott 
beszélése, 2) beszélgető forma vagy költött beszélgetés. A' régi kivált 
görög philosophusok szerették ezen formát, tudományos tárgyakról tett 
nyomozásaikat ezen közlötték '» az ellenkező véleményeket mintegy 
megszemélyesítve nagy mivészséggel adlak elő, p. o. Plató az o phiJo
sopb. dialógusaiban, mellyek, ugy szólván, philosoph. drámák. Az 
ugy nevezett socratesi dialógus olly módon van kérdésekre és feleletekre 
osztva, hogy a1 kérdések épen azon képzetek felélesztésére bírják a' 
kérdezettet, mellyeket a' kérdő benne gerjeszteni akart. Ezen dialógus 
szerencsés folytatására a' kérdőnek altaljában az emberi természe
tet, főkép pedig és különösen a' kérdezettét kell esmérnie. Már ma a' 
dialógus inkább csak az élő szóbeli oktatásban fordul e lő , a' phi
losophiai pedig szokásainkhoz 's tudományaink állapotjához nem latszik 
illeni. Egyébiránt a' philosophiai dialógusról nagyobb vagy kisebb mér
tékben mind az értetik, mi a' költöttről mondatik, különösen ügyelvén 
a' philosophiai előadás czéljára, az igazságnak képzetek által való kifej
tésére. A'Németek közt Rotterdami Erasmus, későbben, Lessing, Men
delsohn , Engel, Herder , Jakobi, Schelling, Solger mivelték ezen for
mát. A' comic. és satyr. dialógusban Wieland a' gúnyolódó Luciaimst nagy 
szerencsével utánazta. Az Olaszok közt Petrarca („iJe vira tnpientia11') 
Macchiavelli , Gelli, Algarotti és Gozzi jelesek, a1 Franc/.iaknál , Sa
rasin és Malebranche után Fénélon , Fontenelle és St. Mard Lucianust 
utánazták. Berkeley és Hurd Angolok Platót követték, Harris Cicerót. — 
Nálunk e' forma mind eddig nem igen talált mivelőket. — Ha a' be
szélgetés tettre elevenít, akkor drámai, 's benne a1 gondolatfolyamat 
sebes mozgása 's a' kimenetel tűrhetetlen várása uralkodik. Könnyű 
belátni, mint vetemedek a' mivészség némelly tárgyak illyetén előadá
sára. Ekkor valóságos beszélgetés törvényeihez van kötve. Magában 
világos, hogy itt nem a1 köz élet beszélgetését (hanemha ez készakar
va utánaztatik), hanem a' miveltebbét értjük, következőleg hogy a' ki
fejezés értelmességet, hibátlanságát, tisztaságát áltáljában előretesszük. 
Hasonlóan álig szükséges említeni, hogy a' kifejezések ne legyenek ke
resettek, 's öszvekupcsásaik mesterkéltek, mivel mindennek a' szem
pillantatban számlázottnak kell látszania, bátor a' miidialogus kétség 
kivill tisztább 's pontosabb lesz mint a' közéletbeli. Tárgyát (az igaz
ságokat , érzelmeket, tetteket) a1 költői dialógus aestheticai formában 
tartozik előadni, azaz: egyes részeit kellemetesen elrendelni 's szép e
gésszé olvasztani. Az igazságok lassanként fejtessenek ki 's első zsen
gétektől fogva szinte felvilágosodásokig nyomoztassanak , a' tettek már 
csirájikból feseljenek, az eltökélés lassanként tenyésszék és nevekedjék 
cselekedetté. Itt is ott is belső cselekedet vagyon, ámbár nem mindég 
külső történet. Ezen belső cselekedet élénkségét gyarapítja 1) a' tárgy 
természete, mert csak a1 legalább is két oldalról tekinthető tárgy al
kalmatos illy előadásra , és 2) a' beszélgetők véleményének ellenkezése, 
kik a' fenforgó egyenetlenséget kölcsönösen eligazítani törekesznek. De 
hogy ezen ellenkezés teljes részvételt gerjesszen a' dialógusban l) min
den személy határozott, őt a' többitől megkülönböztető characlerrel 
bírjon, és 2) ezen characterét az egész előadás alatt megtartsa. A' 
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melly beszélgetésben több személyeket nem különböztethetünk, azt 
valóságosnak nem tarthatjuk. Következik innen, hogy a' dialógusban 
más a' gondolatok folyamatja , mint az elmélkedésben, mert ebben csak 
be l ső , amabban pedig külső okoktól is függ, az egymással szünetlen vi
szonhatásban álló beszélgetők mondásaitól. Mindazáltal olly természe
tesen kell folyniok 's egymásba füződniek, hogy a' képzelő e r ő , okos
ság és érző tehetség törvényei szerént az emberi ész e's sziv folyamat
j ava i , a' személy helyezetével és characterével megegyezzenek. Milly 
képzetbőség, milly élénk képzelő erő, milly ügyes elmésség kívántatik 
ehhez, szembe tűnő. Egy egészbe fűződik az egyes, ha, a' mi mondatik, 
mindég az elébbeni által el van készülve. A' drámában a' szoros ér te
lemben vett dialogos ellenéhe tétetik a' monologusnak, a1 daljátékban az 
éneklő résznek és beszédrészt jelent B. L. . 

D I A M B T K R , á l tmérő , közönségesen az a' vonal , melly a' figu
rák közepén megyén által , különösen a1 körben vagy circnlusban az a' 
v o n a l , melly a' középen megyén keresztül , a' kört két egyenlő részre 
hasít ja, legnagyobb egyenes, mellyet a' körben vonhatunk és igy leg
nagyobb hur vagy chorda. 

D I A N A , a ' Görögöknél Artemis , Jupiter és Latona leánya 's 
Apollóval ikertestvér. Még gyermekkorában azt kérte atyjától , enged
né örökké szüzén maradni, minthogy anyjának szüléskori fájdalmai vele 
a' szerelmet meggyülöltették. Egyszersmind azt is k é r t e , adjon neki 
kézivet és nyilakat, egy várost, 00 Oceanidát és 20 folyói Nymphát 's 
minden hegyeket , 's engedné fáklyát hordozni 's vadászni. Az atya 
többet t e t t , mint leánya kére. 30 várost különösen 's kirekesztőleg 
szolgalatjára rendelt 's azonkívül egyéb városokban is más istenekkel 
közös tiszteltetést. Ekkor Diana Creta szigetének erdős hegyére , Len
cusra , m  n t ' s onnnét az Óceánhoz, hol nagy sereg kilenczévü Nym
phákat választa késérőjinek. Azután a' Cyclopsokhoz ment Lipara szi
getére 's tülök cydoni kézivet , tegzét és nyilakat kívánt. Ezek tel
jesítek az istenné parancsát , 's igy felfegyverkezve jelent meg Pannák 
arcadiai tar tományában, ki szép vadászebeket aj.iudékoza nekie. 
Ezekkel Parrhasius hegyén négy szép aranytiirkü szarvast fogatott, 
mellyeket székeiébe fogván, elébb a' thraciai Haemusra kocsizott. My
siában az Olympuson egy fát vágott le fáklyának 's Jupiter villámánál 
gyujtá meg. Mikor a' vadászzsákmánnyal az istenek lakhelyébe vis
szatért, Mercurius és Apolló a' pitvarba elejébe mentek , amaz a1 fegy
vereket) ez a 'vadakat vette által, Nymphaji a 'szarvasokat fogak ki , Juno 
rétéin legeltetek 's arany edényekből itaták meg. Ekkor Diana belé
pett az istenek csarnokába 's Apolló mellet foglalt helyet. Valamint 
az a' nap szekerét , ugy ő a1 holdét kormányozta., Ámor és Venus hí
jában kisé l te t ték , nem tudták meggyőzni, csak vadászat , muzsika és 
tánoz voltak mulatságai. Azon leányokat , kik szüzességet fogadtak ne
ki 's fogadalmokat megszegték, kíméletlenül bünte t te , de még kemé
nyebb volt azon férjfiak i r án t , kik szüzessége szentségét sérteni me
l'észlék. Actaeont, Cadmus unokáját, ki őt a' ferdóben megleste, szar
vassá változtat ta, 's a' boldogtalant saját kutyáji szaggatták ösZve. De a' 
szép Kndymion vadásznak még is szerencsiilt , Dianával a' szerelem 
hatalmát éreztetni. Ha éjjel mint I.una világolt 's a1 szép alvót vadá
szattól elfáradtan az erdőn szenderegni látá, leszála a' magasból 's meg
csókolá a' szép ifjú ajakát , ki ekkor olly gyönyört é r z e t t , millyenben 
sem is tenek, sem halandók nem részesültek. Diana, bál* gyűlölte a' 
szerelmet, még is segitójök volt a1 vajúdóknak, kik szülések fájdal
mában gyamolnl hivák. Más felől , valamint Apolló , a' halál istensé
ge is volt "s az asszonyi nemre intézte nyilait, mellyekkel a' koroso
kat csendesen kivégezte, hogy a' serdülő nemzedéknek helyet adjanak
Ha megharagudott, ő i s , valamint Apolló , betegségekés ragályok ál
tal ölte az embereket. Sérelmekéi irgalmatlanul ére bosszúja. Orion 
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vadászt irigységből megülte, mivel Aurora megszerette ót; valamint Niobe 
leányait i s , mivel ez Latonánál többnek tar to t ta magát. A' trójai háború
ban, valamiut Apolló, a' Trojabelieket segítette, 's a' Gigasokkal és T i 
tánokkal viselt háborúban hősi lelket mutatott. Diana tisztelete egész 
Görögországban el volt te r jedve, 's nem csak D i a n a , l .una , hanem 
H e c a t e , liileithyia 's más nevek alatt is tiszteltetett. Az Artemisiak 
innepei kivált Delphiben , pompásan szenteltettek számára. Klejénte 
diademniel, utóbb fején félholddal 's válain kézívvel, nyilakkal és te
gezzel képeztetett könnyű vadászöltözetben, mellété vadászebek. Leg
híresebb temploma Ephesusban v o l t , melly a' világ csudáji közé szám
láltatott. I t t ngy tiszteltetett mint a' termékeny természet jelképe és 
sok emlővel képeztetett , mellyeket sokrétű kötők fedetek el. K. L. 

D I A N A , (Poit iersi) , valentionisi berezegné, 11. Henrik franczia ki
rály kedvese , szül. 1499. Brezé Lajossal igen korán lépvén házasság
r a , már 31ik évében özvegységre jutott 's kevéssel azután az ifjú or
leansi herczeg kedvese l őn ; 's midőn ez koronáörökös le t t , mérges gyű
lölség forrott fel Diana és 1. Ferencz kedvese , Etampes herczegné, 
köz t , ki az elsőnek kevéssé korosb voltát gúnyolta. 11. Henrik király
ságra jutván , Diana elébbi gunyolóját számkivettette. Kecsei által olly 
igen megbájolta a' k i r á ly t , hogy némelly babonás emberek varázserőt 
tulajdonítanának neki. A' király halála után 1559 Anet várába vonult, 
hol 12 gyámralan özvegynek kegyes intézetet állított. Megholt 156C. 
Ümlékpénzek is vannak, mellyeken ő a ' szere lem istenét lábaival tapod
ja ezen körülírással : „Omnium vietorem vici^. Sz—i. 

D i A \ A v A vagy e/.üstfa , az elébb salétromsavanyban feloszlott 
ezüstrészecskéknek növe'nyalaku szerkezete. Dianaiának azért nevezte
tett , mivel az ezüst a' chemiában a' hold (Euna vagy Diana) jegyével 
jeleltetik. Többféle mód van a' Dianafat chemiai munkálattal előállítani. 
A' legrövidebbek egyike e' következő: Készítsen az ember négy könt 
ezüstporból vagy eziistlevelkéből és két könt kénesőből hideg tiikörmá
zat (amalgámot), olvassza fel ezt nyolez lat vagy elegendő mennyiségű 
tiszta és mértékletes  erős salétromszeszben; higitsa fel az olvadékot 
mintegy másfél (ont lecsepegtetett vízzel , rázza öszve a 'vegy i t éke t és 
tartsa zárt üvegben. Használatkor kivesz belőle két latot , csészébe 
vagy pohárba önti, irós vaj lágyságu arany vagy ezüst tükiirmázból egy 
borsónyit hozzátévén , az edényt csendben hagyja. Nem sokára apró 
szálak emelkednek fel az amalgamagolyóból, mell3'ek gyorcán neveked
nek , mindenfelé ágakká válnak és apró hoki ok formájába szerke
zednek. E' tünemény azon alakoknak mivolti tulajdonságain alnpodik, 
mellyek annak előállítására fordíttattak. Minthogy a' kéneső közelebb 
rokonságban van a' salétromsavannyal, mintsem az ezüst ; tehát kény
teti az ezüstöt ezen savanytól elválni és leülepedni. Hogy ezen üle
pedetnél az ezüst sz ine , természeti alkarja és érczi fénye ismét előtű
nik, onnét vagyon, mivel az gzüst a ' sa lé t romsavanytól bizonyos ércz
alak által választatik el. Ugy látszik, hogy minden ércczel egyáltal
ján ez történik, valahányszor az valamelly savanytól más érez által vá
lasztatik el ; holott ellenleg mindenkormész avagy földes vagy sónemü 
száladékalkatban minden érczi tekintet nélkül jelenik m e g , midőn 
más valamelly eszkiiz által Ulepittetik le. Az eziistrészeknek különös 
helyezetét a' Dianafával való próbánál kétség kivül a' vonzó erő mun
kalatjának vagy a' rokonságinak kell tulajdonítani, mellyel az egyne
mű részek vagy az ugyan azon e g y , vagy ké t egyenlő alak alapszerei 
egymáshoz vonzódnak. Azon vonzódásnál fogva, mellyel az ezüstré
szek még egymás iránt is rokonkodnak, t ö r t én ik , hogy a z o k , , m e l l y e k 
következőleg a' salétromsavanytól e lvá lnak , azután is inkább egymásra, 
mintsem más valahova rakodnak. Egyébiránt a' Dianafa legrégibb bi
zonysága valamelly érez kristályozatjának kéneső által. Hogy a' Diana
fával való próba jól elsül jön, ügyelni ke l l , hogy az ezüs t , salétrom
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savany és víz tiszták legyenek; mert az idegennemll részek legalább 
résznyire leülepithetiiék az ezüs tö t , a' minek pedig a' jelen esetben 
egyedül a' kéneső által kell ve'gbe mennie. Az e/.üstolvadéknak továbbá 
erősen higitva kell lennie r i z z e l , mert különben az ülepedet igen gyor
san és felette nagy mennyiségben történnék 's nem képezne öszveillő al
katot . Végre a' savanynak, minekelőtte higgá tétet ik, egészen jól kell 
lakni ezüst te l , mert egyébként a' száladék nem megy elébb végliez, 
még a' savany szabad része hasonlólag jól nem lakik. Lencsés. 

D I A P O S O N , az OCTAVA neve a' régieknél , valamint <1 i a p a n te 
a' QUINTAK (1. ee.). 

D l A R l U M , I . N l P K Ö N V V . 
D I A S T I M E T B R , tiivolniéió. Sok módjai vannak a ' távolság 

megítélésének. Szeminértékre is gyakorolhatjuk magunkat ennek eltalá
lásában , a' távolságot t. i. az előttünk estneretes tárgynak a' mesz
szeségben való kissebbedéséliez hasolitván. De igen egyszerű eszközt 
javasolt erre D. Rommershausen, egy hosszudad csőt, mellynek a' tárgy
felől lévő régén 3—4 lószőr egymással kis távolságban egyközüleg me
gyén. Ezen kis elosztások közt vévén már . az előttünk nagyságára 
nézve esmeretes távol lévő tárgyat (mint p. o. egy ember), fogjuk tudni, 
millyen kicsinynek tetszik az a' szemünktől bizonyos távolságra lévő ló
szőrmértekek között a' cső régen. Ezen kis háromszegnek (szemünk 
és a' szőrmutató nagysága) a' szemünk és a' tárgy magasságával való 
háromszegiiek hasonlóságából a' tárgy messzesége meglehetősen kijő. 
P. o. 3 lábnyi vagy 432 lineányi hosszú csőn egy lineányinak tetszik 
egy ember , ragy 5 lábnyi magasságú tá rgy: és igy lesz a' hasonlítás: 
a' mintvan 1: 432re ugy van 5 ' : az Xre a' hol az X lesz = 5ször 
4 3 2 , azaz 2160 l á b , 's ennyi messzeségre van az ember. Ez az 
egyszerű eszköz nincs haszon nélkül a' táborban, mert egy közelgető 
sereg távolságát általa meglehetősen ki lehet ta lá ln i ; de tökéletességet 
ebben épen nem kereshetünk. Az alkalmatlan lószőrök helyett miért 
nem lehetne inkább tiszta üregre vont lieákkal é ln i , hol ezeket töké
letesebben lehet vonni ? Az bizonyos, hogy tisztábban mennek ezen tá
volmérések olly messzelátók á l t a l , mellyeknek szemüvegei katlanjában 
üvegre metszett micrometrum van , mellynek nagyobbitását mindenkor 
(akar felretés , akar csak próbák által is) kikereshetjük. Mert ha p. o. 
20szor nagyit a1 cső , és egy ember a' micrometrumon T 'w lineát foglal 
e l : puszta szemmel akkor ^ i ^ lineányinak látszanék az az ember a1 

micrometrum távolságában. Ha már tiz lineányira van a' micrometrum 
a1 szemüvegtől, ezen proportio leend: a' tá rgy távolsága ngy áll a1 

tá rgy nagyságához ( p . o. 5 lábhoz) mint 10: •s\3 vagy a= 2000: I. 
a1 mikor az ember távolsága 10,000 láb volna. De mind ezek felett 
legalkalmatosb diastimeter marad az ugy nevezet pantolabium, inelly 
egy hosszú ind végeire alkalmaztatott tökéletes elosztású alidada. Ezen 
hosszú rud két végéről élesen meghatároztatrán a' tárgyra néző szegele
tek : az egész háromszegbe egy oldal ( a ' r u d ) és két szegelet meg lévén 
határozva, trigonometriai számvetések által a' tárgy távolsága világosan 
kijő. AT. I. 

D I A S V R M U S , rhetoricai f igura , a ' tárgyat szerfelett kisebbíti ' s 
igy ellenkezője a' tárgyat felette negyobbitó HVPKRBOI.KNAK (1. e.). Czél
jok és okozatjok alkalmasint e g y , mert mindenik arra szolgál , hogy 
az öszvehasonlitás okozta szemlélhetőségét a' hasonlóság vagy viszony 
tagjainak különbsége által emelje 's gyarapítsa. 

D I A T O N I C U S , a ' hangok olly folyta, melly egész és nagy fél 
hangok által ha lad; innen a' közönséges hanglajtorja: diadonica scala. 
( L . H » N O , HANGI.AJTÓRJ*). 

D I A T R I R K , (íjjíífiySi)'), eredetileg tudós mulatkozás vagy kisded 
értekezés, az ujabb nyelvszokás szerént keserít kifejezésekbe foglalt, 
főkép li teiaria  eriticai írás. 
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D I A Z , (don Rodrigo, gróf de B iva r ) , C i d melléknévvel, szül. 
1026. Benne egyesültek századja hőserényei, 's a7 spanyol lovagság dí
sze volt. Elébb csaknem egyedül Corneille szinmivéből esmerók szerel
me törte'netét. Rodrigo olly gyengéden sze ré té , mint sze re t t e tek , Xi
ínenét , gróf Gormaz leányát. Gormaz és Diego , Kodrigo a ty ja , castiliai 
1. Ferdinánd udvaránál tündöklenek a' lovagok között. Amannak félté
kenysége, Diegót magánál fényesben kijéleltetni l á t ván , öszvehaboritá 
a' két a t y á t , 's midőn párviadalban Gormaz az ősz Diegót meggyőzte 
va la , a' megalázott ellenje vérét kivánta fijától. Becsület és szerelem 
vivott Rodrigo keblében, végre "győzött az e lső , 's Gormaz elesett. Xi 
mene, a' boldogtalan leány és szerető; nem hallhatta a' szerelem szavát; 
kénytelen vala bosszút esengni annak fe jére , kiért egyedül vert szive, 
's örömest harczolt volna I todrigo, Olivérében kioltani széttépedt szive 
tiizkinjait; de senki nem mére vini az ifju oroszlányfival. Öt maur ki
rály ronta Castil iába, pusztítás és halál vélek. Babieza nevű lován ve
zeté a' lö évü Rodrigo vasallusit az ellennek 's leverte hadjait vitéz se
rege. Az ifju hős Ferdinándnak killdé az elfogott öt k i r á ly t ; 's Ferdi
nánd hálajelül Ximenét adta neki 's egyesi te , m i t , ugy látszék , a' sors 
örökre elválasztott. Valenciában keltek egybe. Ferdinánd Galíciát , 
Leont és Oviedót egyesitette Castiliával. Az utókor Nagynak nevezi e1 

fejdelmet; de ezen melléknevét Diaz vitta ki. Midőn Ferdinánd Ramim 
aragoni"királlyal Calahorra bírása felett vetekedék, ez párbajra hitta ki 
ellenjét 's Gonzalez lovagot állitá maga helyett. Ferdinándér t Diaz ví
vott 's megnyerte Calahonát . Ferdinánd végintézetében felosztá a' biro
dalmat fijai ' k ö z ö t t ; Sanchónak Custilia, Alfonsónak l.eon és Oviedo, 
Garciának Galícia jutott Portugál meghódított részével. Ezen osztály 
testvérháborut gerjeszte, mellynek csátájiban Sancho let t győz te s , mi
vel Diaz , kit az egész had campeadorának nevezett k i , tar tá a' lobogót. 
Alfonsót elfogák,, Garciát oktalan kormánya buktatá m e g , 's csak Zamo. 
ra makacs ellenállása volt megtörendő, hol Urraoa , Sancho testvére 
uralkodék. Sanchót orgyilkok végzek ki Zamora falai a l a t t , 7s Alfonso, 
kit még 8 hónap előtt Diaz meggyőzött vala, hivaték a1 királyszékre. Di
a z , noha számos nagy szolgálatokat tőn uj k i rá lyának , még is gyakor
ta tapasztala a' fejdelmi kegy változékonyságát. Az egyenesség és erény
ben sanyarú, hajlatlan, fen keblű , 's a ' p u h a életet megvető férjfi nem 
volt udvarnak teremtve; hü barátja 's bajnoktársa, Alvaro Hanez Minaya, 
neje 's gyermekei voltának világa; komoly válója tiszteletet gerjeszte, 
visszavonult élte tért nyita az udvarnokok rágalmának, 's többszöri szám
űzés érte Rodiigót. Csak baj idején folyamodtak hozzá , 's a* nagylel
kű elfeledte akkor a' szenvedt sérelmeket. Végre mindent, a' mit adott 
neki, elvon tőle a' k i r á ly , nejét , kincseit, pénzét ; csak nemi szégyen
ből, talán félelemből, bocsátá később Ximenét szabadon. Mi gvettetve, 
kizsákmányoltatva, önerejére szorítva, boldogabb lőn most Rodrigo 's na
gyobb, mint valaha; honja 's vallásához mindég hü maradt; nagy neve elég 
volt egy hadat alkotni , mellyel a' Maurok ellen harczola Valenciában 
E győzelmének közepette Jósef, Marocco alapitója, által nyomatott ki
rályának siete segédül , — most is tudatlanságot váltani nagylelkű te t te 
ken. Ej idején szőkék meg leghívebbjeivel királya elől. Nemes lelke 
njia meggyőzte a' k i r á ly t , 's ez minden kinek szabadon Diazhoz zára
koznia megengede, ki mindég Spanyolország 's az igaz ügy mellett és fé
nyes sikerrel harczola Az irigy udvarnokok előtt ezt nyilatkoztatá Al
fonso : ,,Kz a' Cid jobban szolgál engem, mint T i , " 's látogatóul ment 
hozzá. Ezolta kegyét nem vonta el tőle 's csak ártatlanul mozditá e l ő , 
mit a' gonoszság Diaz ellen koholt. A' Canionok, két gróftestvér, eltö
kélték, hogy leányival Diaz kincseit is kezekre keritik. Kérő maga a1 ki
rály volt 's Diaz engede szavainak. Dorna Elvira és donna Sollal 's Diaz 
kincseivel útnak eredtek, de alig küldték vissza a' k íséretet , egy vadon
ban letépek a' hölgyek ruháji t , megkötözék 's ve rek , mig a1 fájdalom 
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elfogta szaroka t , és a' pénzzel honjokba kó'ltözének. Egy meghit t , kit 
alattomban küldött az a tya utánok, megmenté az ártatlanokat 's a ' gaz
tettet napvilágra hozá. Diaz a' királyhoz folyamodék. Alfonso Toledó
ban tár ta törvényszéket. A1 kincsek visszaadatása parancsoltatok 's pár
baj azokkal , kiket Diaz nevezend. A' gazok meggyőzettek. Diaz utol
só nyilvános tette Sagunt (Mnrviedro) elfoglalása volt , miután 74 évében 
(1099) Valenciában hunyt el. Özvegye Castiliába méné a' hős tetemivei 
's cardenai Sz. Péternél takari t táta sirba. Ott nyugszik a1 nemeslelkU. 
Ximene is 'a fák alatt a' klastrom előtt a' hii Babieca: Diaz t e t t e i , fő
kép száműzése és visszatérte, tárgya a' legrégibb, hihetőleg a' 12 század 
végén készült castiliai költeménynek: ..toema de Cid el Campeador" 
Megvan ez Sanchez „Collevcion de poesias cattellanat anlerioreí al si
gfo XVU (1775) és Schubert „Biilioteca caslellana, porluguet y pro
vencalií kiadásában. A' későbbi romanezokat e' hősről Fernando del 
Castillo gyűjtötte öszve a' 16 század elején 's Pedro de Florez adta ki 
1614 a' ,,Romancero generaP'b&n. Van egy gyűjtemény Escobartól is 
História del muy noble y valeroso euballero, el Cid Ruy Diaz, en rn
tnníifes" (Lissabb. 1615 , Barc. 1626, Sevilla 1632). Sok van ezekből 
Depping gyüteniényében („Sa?nmlung der bestén allspanischen hislori
tchen, Ritter und maurinchen Romanzení' Altenb. u. Leipz. 1817). 
Életét Müller János adta ki spanyol kútfőkből (inunk 8 rész), h. e. is 
„Cronicle of the Cid, from the spanish f/y Róbert Southeylí (Lond. 1808) 
és „Romanzero e História del muy valeroso caballero el Cid Ruy Diaz 
de Bihar" (M. ni. Frank. 1828). 

D I A Z , 1 . M i h á l y , Aragonbeli , Colombo uti t á r s a , 1495 az a 
ranybányákat fedezte fel St. Christophon, azután helytartó lett Por 
tor icón , de kiesek a1 kegyelemből és sok évi ártatlan raboskodás után 
llih. 1512. D. nak nagy része volt UjIsabella (később St. Domingo) 
alapításában. — 2. B e r t a l a n , Por tugal i , II Jánns kiküldötte, nj utat 
keresni Keletindiába. Merész lélekkel evezett délszaknak 's 1466 
Afrika délszaki csúcsát fedezte fel. De katonáji fellázadta 's viharok 
Lissabonba visszatérni kinszeriték. D. minden szorongások (de todo* 
los tortnenlos) fokának nevezte az emiitett csticsot, királya pedig jó 
remény foka nevével cserélte fel, mivel nem kétkedék, hogy a' vélt ut 
Indiába találva van. 1500 Cabrallal szált D. vitorla alá, de öt hajóval e
gyütt elveszett. 

D I B D I N I ) C h a r l e s , angol szinválaló, s/.inköltő , hangszerző 
és szinész, szül 1748. I.'j mulatknzást talál fel, melly éneklés, muzsika 
és nyilvános declamatióból á l l a , 's mind maga köl té , sze rzé , dallá és 
adá elő. Honfidalai 's az á l l a l , hogy minden alkalmat szerencsésen 
tuda haszníilni, Angliának 23 évi háborujiban tetemesen hatott a' pór
ságra. Egy ik , saját rovására tett válalatja nem sikerülvén, 200 font
nyi évpénzt nyere a' kormánytól. Vannak számos szinmivei, románjai, 
dalai 's egyéb írásai. — 1) C h a r l e s az elébbinek fija, tulajdonos
társa volt a' londoni játékszínnek 's számára sok apró darabokat és al
kalmi dalokat ira és költe. — 3) T a m á s öccse, termékeny szinés al
kalmi költő. 

D I K D I N ( Thomas F r o g n a l l ) , Anglia knrnnkbeli legnagyobb köny
vészinek egyike , pap 's a' régiségek lon'loni társaságának tagja. Mint 
gróf Spencer könyvtárnokja a' legdúsabb privát könyvtárak egyikét 
kénye szerént hasznaihatja. A' könyvdühről több derék munkát ada; 
jelesbek : Inlroduction to a hnotrledge of rare and ralualile editions of 
the greek and román rlassic* (3ik kiad. London I80 v ) ; The öibliomania, 
a bibliogr. románcé (3ik kiad. Lond. 1811) ; liibliography, rt' poeni 
(Lond. 1812). Egyetlen a' maga nemében: Ribliotliev.a Speceriana^ or 
a deseriptive catalogue of the bools prinled in the 15 cetttury, and of 

"*inany valnable first editionis in the library of George John Kari Spen
eer (3 köt. 1814). Továbbá: Bibliographical Decameron or ten day»
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pteasarit discourse upon illuminate manuscripts and subjects connecled 
wilhcarly engraving, lypography ad bibliography (Lcmd. 1817 3 k.), jeles fa
és részmetszetekkel). Franczia és délszaki Németországon 1818 tett útját 
ebben irií l e : A bibliograpical, antiquarian and picturesque tonr in 
Francé and Germany (London. 1821 , 3 köt. sok rezekkel és fametsze
tekkel ) . Aedes Aithrorpianae, pótlék a1 hiblintheca Spenceriana hoz , 
és Spencer képgyűjteményének névsorát is magában foglalja. 1779 megje
lent költeményei felette r i tkák, mert a' hol teheté, elenyésztette a7 pél
dányokat. 

D I C A , 1 . R O V Á S . 
D I c A S.T E R I u »I , 1. K O R M Á N Y S Z É K . 

D I C T A T O R , legfőbb felsőségi személy a1 köztársasági Romában, 
melly csak rendkívüli és sürgető esetekben neveztetett k i , midőn a' tel
jesítő hatalomtól legnagyobb erő kívántatott. A' dictator hatalma majd
nem egészen korlátlan volt mind a" status igazgatására, mind a' sereg 
kormányzására nézve, 's nem esmért semmi feljebbviteli, lilkei.dődött 
pedig mindjárt a' választás után, de csak hat hónapig tartott. A' dicta
torok rendszerént még ezen idő eltölte előtt letevék hivatalokat, mind
járt munkájuknak befejezte után. Csak kevés példájit találni hosszabb 
ideig tartott dictatorságnak; illyen p. o. Sulla és Caesar. Azon felső
ségi tisztségek, mellyeknek a' status tulajdonképi ügyeiben részek volt, 
dictatorválasztás után megszűntek mindjárt, egyedül a 'nép triüunjait vé
vén ki. A' consulok ugyan folytaták hivatali foglalatosságaikat, de a1 

dictator parancsa alatt álltak 's jelenlétében minden jegye nélkül voltak 
a' hatalomnak ; ezt ellenben a' városon mind kivül, mind belől 24 lictor 
kisérte fascissel 's fejs_zével. Élet és halál ura vol t , de annyiban még is 
meg volt szorítva, hogy nyilvános pénzekkel önkénye szerént nem bán
hatot t , Itáliából el nem távozhatott 's a' városban lóra nem ülhetett. 
Ezentúl hivatala letétele után számadásra is vonathatott. A' dictator 
választatása nem a7 nép szavaitól függött, mint más tisztviselőké, ha
nem a' consulok egyike önkénye szerént nevezte azt ki a' senatus paran
csára. Erre a' dictator szabad akaratja szerént választott vezért a' lo
vas seregnek. Utóbb sürgető veszélyken kivül még innepélyes foglala
tosságok megtétele végett is neveztettek dictatorok, p. o. uj consulokat 
választó comitiák, innepnapok 'st. ef. elrendelésére. Ennél fogva ké
sőbbi származtatott értelemben kárhoztatva dictatornak neveztetik ol
lyan e m b e r i s , ki az ő csupa hatalomszavára h i te l t , helybenhagyást 
' s engedelmességet kivan; a ' honnét d i c t a t o r i annyi , mint paran
csoló, hatalmaskodó, d i c t a t o r i Í t é l e t hatalomszó alap ' s bizonyí
tás nélkül. — Legújabb időben Lengyelországnak is volt dictatora (1 . 
CHT.OPICZKI). XS. G

D I C T I O , s ty lus , mellyel gyakran ugyan az. Szorosb értelemben 
a? diclio inkább a1 gondolatok kifejezésében 's ennek megválasztásában, 
a' stylus pedig azok logicai és grammaticai öszvéfüzésében áll. B. L. 

D l D A C T I C A 1. O K T A T Á S T li D O M A N Y. 
D i n A c T i c A P o E s i s, 1. O K T A T Ó K Ö L T É S . 
D I D A S Ó A M A , a ' Görögöknél majd valamelly színjáték előadá

sá t j e l en t é , majd olly értekezést t e t t , melly tudósítást közölt a1 szín
játékok szerzőjiről, foglalatjáról, eljátszatások idejéről és millyenségé
r ő l , p. o. nyilván adatlak e elő vagy nem? valljon azon költőtől szár
maztak e, kinek tulajdonittatnak ? 'sat. A' régi irók közül sokan irtak 
illyéneket 's ugy látszik, nem csak játékszini jelentést foglaltak ma
gokban, hanem a' drámai eriticára a' dráma planumának feltagolására, 
szépségeinek 's hibájinak fejtegetésére is kiterjeszkedtek. IS L. 

D I D E R O T (Dénys ) , szül 1713 Langresben a1 Champagneban 's a ' 
Jesuitáknál, kik rendjek tagjává akarák t enn i , vőn nevelést. Atyja tör
vénytudónak szánta 's egy párisi ügyvéd vezérlésére bizta. De az if
jnt inkább vonák a7 szép tudományok. Atyja haragja , 's a' mi követte. 
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gyámol h i ja , sem tántoritá el ; saját talentumában lele forrásokat. A' 
inathesist, physicát , szemlélődő philosophiát és szép tudományokat buz
galommal tanulta 's nem sokára névre kapottá 'főváros szép lelkei között. 
Hírét „l'ensées philosophiques'']eÁ (1846) alapiták meg , egy a' ke
resztény vallás ellen intézett repleg (pamphlelte), melly egy évre a' 
vincennesi toronyba ju t ta ta 's a' parlament rendeletéből hóhér keze ál
tal égettetek el. Későbben Eidous és Toussaint társaságában a' „Diclion
naire universelle de mcdecinet (6 fol. kö l . ) adta Ui. Azon javalat, 
melly e' munkát minden hijányi mellett követte, encyclopaediai szótár 
észképét ebreszté fel lelkében. Tervét elkészité 's kiviteleié Daubeuton, 
Kusseau, Marmontel, Le Blond, Lemonnier, leginkább pedig ü' A
lember t e l egyesül t , ki utána ezen válalatban legtöbb részt véve. O 
maga a' mivészetek és mivességek [líünsle und Handwerlcé) körébe tar
tozó minden czikkelyek dolgozását vitte 's mint kiadó a' társai hagy
ták hézagokat egyéb osztályokban is pótolta. (L. ENCVCLOPAKDIA.) 20évi 
tartós szorgalma gyümölcse, rendetlen gazdálkodása mellett, felette cse
kély vala, 's könyvtárát kénytelenitteték áruba bocsálni. A' muszka 
császárné 50.000 liv. vette m e g , 's használtatását neki engedte holta 
napjáig. D. maga volt Pé te rvárban , de egy kétértelmű quatraine ki
zárá a' császárné kegyéből, 's nem sokára visszautazott. Mig az en
cyclopaediával fogtalatoskodék 's temérdek kellemetlenséggel, mellyek 
gyakran évekig gátiák a' nyomtatást , kellé vinia, egyéb munkákat ada 
ki; i l lyenek: a ' s z a t y á r román , , />« bijoux indiscrets" ' s a ' két érzékeny 
vig játék ,,!/» fih naturel" és „ L e pere de familleil. „T/iealre de 
Diderot'1 czim alatt többször megjelentek, drámai mivészségről szóló 
értekezéssel együ t t , melly sok éleselmU észrevételeket foglal magában. 
IVIh. D. Jul. 31. 1784. Charactere iránt különböznek a' vélemények. 
Baráti n y i l t , egyenes , önhasznát nem kereső féíjfinak irják; ravaszság 
és haszonleséssel vádolják elleni. D. egyike vala századja Iegfelvila
gultabb férjfijainak. Naturalistái nézetei , mellyek a'religióban tagadák 
az igenlegest (positivet~), 'g töredékes {fragment.) psychologián ala
pult tiszta mora la , valamint áltáljában élénk encyclopediai szelleme na
gyon megkedveltetek egykoruji 's honfijaival phil. Írásait. A' poeticában 
és poesisben az erkölcsi érzékeny 's kellemes természetesség körének 
nagyobbitása vala czélpontja, e' miatt nevezek gyakran az érzékeny 
vigés polgári szomorújáték atyjának. Róla mondták először, mit azu
tán sokszor ismételtek, hogy szép oldalakat igen, de jó könyvet irni nem 
tudott. Élénk declamatori előadását homállyal vádolták. Hagyományá
ból holta után néhány jeles munka jelent ineg, mint „Kssai surla pein
ture11 ; „Abdication <T un roi de la féveii, még 1772 irt dithyramb; 
,,Ł/« religieuse" és .,Jaques le fatálist e son mailre1'. Öszves munkáji 
Londonban 1773 , 5 kö t . , Parisban 1819, 6 köt. jelentek meg. bh. 

D I D Ó vagy E 1 i s a, Carthago alkotója, némellyek szerént Agenor 
( B e l u s ) , mások szerént Carchedon leánya. Még mások Mntgovagy 
Wluttinusnak nevezik atyját. Bá ty ja , Pygmalion, Tyrus királya volt. 
Atyja Sichaeus vagy Sicharbasnak , egy felette dus Phoeniciabelinek, 
ki egyszersmind Hercules papja vol t , adta nőül. D. gyengéden 
szerété férjét , 's annál inkább busitá meggyilkoltatása, mellyet Pyg
malion követett el titkon az oltár e lő t t , hogy kincseit magáéivá tehes
se. Almában jelent meg a' nőnek férje lelke, felfedezte a' t e t t e t , tá
vozást tanácsolt nek i e , 's megjelte azon helyet , hol a' kincsek voltának, 
mellyeket a' gyilkos híjába keresett. D. a' kincsekkel 's híveivel vitor
lák alá szált 's minekutána Cypruson több fiatal hölgyeket vett vala hajó
jába , kik nélkül uj gyarmatot nem alkothatott volna, Afrikában kötött, 
ki , nem messze IJticától, egy tyrusi telepvárostól. A' lakosok szívesen 
fogadák 's azt tánzslák, hogy azon helyen, a' hol kikötöt t , épitsen vá
rost. E' végre egy darab földet vásarla a1 benszülöttektől !s elébb Byr
sát ( b ő r , mivel kerülete egy szálakra metélt ökörbőr által méretett ki), 
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későbben CAMHAGÓT ( 1 . e) alkotta 888 K. e . , melly nem sokára neve
zetes hellyé emelkedett. Hogy Ja rbasnak , egy szomszéd fejdelemnek, 
unszolásait, a' ki kezééit esdekel t , kikerülhesse, máglyán végezte 
életét. Virgil Aeneas hütelenségét adja D. halála okáu l , noha 200 
évnyire esnek egymástól. 

D I D Ó T , párisi könyváros é s könyvnyomtató familia. I.) F e 
r e n c / . A m b r u s , D„ Ferencznek, k i l'arisban könyváros és nyom
tató volt , h j a , szül. 1730. Ő találta fel az öntött és az egyhuzamu 
sajtókat; műhelyéből kerültek a' csinosb alakú typusok 's XVI. Lajos 
parancsából l'rauczia classicusok gyűjteményét adá ki a' dauphin szá
mára. A' hibátlanságra nagy gonddal ügyelt. Mh. 1804. 2.) 1 ' é t e r 
F e r e n c z , amannak öccse, könyváros és könyvnyomtató, szül. 1732. 
Több munkák (p. o. Voyage d1 Anachariis) fényes kiadása készült 
műhelyében. Mh. 1795. — 3.) P é t e r , az ö r e g b i k , Ferencz Am
brus fija, szül. 1761. 1789 áltvette atyja nyomtató műhelyét , befejezte 
a' dauphin számára kezdett classicusgyüjteményt 's az elébbinél még 
több szorgalmat fordita fényes kiadásokra , mellyek közt V i rg i l , Kaci
ne 'sat. jeleskednek. A' betüontésen sokat javított ő is , 's XVII. Lajos
tól Sz. Mihályrendet nyere tiszteletül. Virgil  és Horatiushoz tatáit 
vezérszót rekeszte 's ira többfélét franczia prosában és versekben is.— 
4.) F i n n in az elébbinek testvére betűöntő és könyvnyomtató. Ez ta
lálta fel a' stereotypokat 's az irásbetük egy uj nemét. Fordított gö
rög és latán idylleket is francziára. — 5.) H e n r i k , Pé ter Ferencz 
fija, betűöntő, egy uj öntő műszert talált f e l , mellyet fonderie polya
matypenek nevezett. 

D I D Y M A K U S ( a ' szó értelme szerént kettős, iker) , Apolló mellék
neve vagy a z é r t , mivel Dianával iker volt , vagy a' napnak és holdnak 
kettős v i lágáér t , mellyet ő adott az embereknek. Apolló ezen név alatt 
igen nagy és hires templomot 's oraculumot birt Didymában Miletusban. 
Pindarns Dianát.is üidimanak nevezi. . K. L. 

D L K M K N , 1 . V A N D I E M K N 

D I K S I R A K , ezen szavakon kezdődő, rimes latán versekben i r t ' 
hynuius, melly az utolsó ítéletet velősen ábrázolja 's irgalomért való 
esedezést foglal magában. Ezen hymnus főrésze a' requiemnek 's a' 
szent leczke után mondják és éneklik. Szerzőjének Caelano Tamás Mi
noritát tartják , ki a' 13 században élt. 

D I K T R I C H (János Vilmos Ernesz ) , néha Dietricynek irá magát, 
hires képíró, k. lengyel 's választói szász udvari fes tő , professor a' 
dresdai mivészacademiánál 'sat. szül. Oct 30. 1712 Weimarban. 12
dik évéig a ty ja , ügyes arczkép, csata és bambocciadafestő, oktatá, 
's szép reménnyel biztatának fejlő talentumai, mellyek tökéletesb ki
képzése végett Dresdába küldetet t , hol Thiele Sándor alatt tanula. II 
Auguszt halála után gróf Krühlben lele páltfogót, kinek gyámolitása al
kalmat ada nek ie , a' salzdalumi galéria 's Holland és Itália cabinetei 
látogatása által bővíteni müesmeretét. A' másolásban hihetetlen ügyes
séggel birt 's különösen Rembrand t , Pa lemburg , van der N e e r , Ever
dingen, Berghem 's Claude Lorrain után képződött. Legjelesb mivei 
1730 — 60 készültek. Bibliai történetiben mint ügyes historiafestő mu
tatkozik ; pórdarabjaiban l tembrandt , társasági darabjaiban Wat t eau 
izletére esmérünk ; de eredeti és jeles tájfestésiben. A' lelemés nem 
legfényesb oldala miveinek; <le a 'compositio különbféle és dus, elrende
lése ízletes, világítása kellemes, ábrázlása szép és áltlátszó , ellenfé
nyei hatosak, szinei vidámak és tiszták 's báj van előmölve az egészen. 
Mh. Apr. 24 1774. Festései csaknem egész Európában el vannak szórva; 
a' dresdai cabinet 34 b i r ; kézrajzai részént az ottani réznietszettárban, 
részént privát gyűjteményekben találkoznak. /. 

D I F K A M A T I O , elhiresztelés, rossz hir terjesztése valaki ellen (el
híresztelő i r á s , gunyirás) kivált pedig valaki elleni keresettel való di
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csekedés. Azqn szabás el len, hogy senkit sem kinszerithetni jusa töjv 
vényes megbosszulására, a' romai törvény egyik helyének analógiája sze
rént jusa van annak , ki ellen rossz hir terjesztetik ( a z elhirekzteltett
nek , diffamatus), az elhíresztelő, [diffamans) ellen ollyan vádat intézni 
(provolatio ex lege diffamali), hogy az vagy bizonyítsa be állítását, 
vagy kénytelenitessék vele örökre elnémulni. Csupa sértegető híreszte
lés mia t t , ha követeléssel nincsen egybe kötve , becstelenités diját kö
vető vádat is használhatni ez elhíresztelő vád helyett. Zs. G. 

D l F K K R H N T I A f . IS C A r. C U í, V S 1. 1 N V I N I T E S I M A l. I S C A L C . 
D I O E R A L S I , valamelly szert bizonyos folyadékban zár t edénnyel 

gyenge melegnél több ideig tartani. Czélja ezen chemiai műtéteinek a' 
szer kivonható részeinek a' másoktól leendő elválasztása. Jlly módon 
készülnek az essentiák , festvények (t incturák ) 'sat. 

D I G K S T A , 1 . R O M A I X Ö R V É N Y . 

D i G N i T A a n e1 latán szó tó l : dignitas , méltóságviselők, kivált 
a z o k , kik főstatus vagy udvari hivatalokat viselnek, innét nagyméltó
ságuak, grandsdignitaires a' hajdani Francziaországban , vagy is az or
száglás főtisztviselőji, p. o. a' kir. berezegek, vagy a' tartományok 
kormányzóji. Hanem szintezen névvel neveztettek az udvari főhivata
lok is , mellyeket részént kir: herczegek viseltek , nevezetesen a1 palota 
nagymarsalja [grand maréchal du paláig"), a' nagykamarás [grand
chamiellan), a' nagylovásznok [grand evuyer'), a' nagyvadász 'grand
veneur) 's a1 cerimoniák nagymestere (grand mailre des cérémonies). 
Az angol egyházban azon papok neveztetnek d'gnitariusoknak, kik a' 
püspökök 's predikatorrok közt állanak, köveíkezőleg a' főesperesek, 
praebendariusok. — D i g n á t a s a ' romái egyházban törvényhatósággal 
vagy igazgatással egybekapcsolt egyházi hivatal. Zs. G. 

D i J, tágabb értelemben á r , jutalom; törvényes értelemben pedig 
hazánkban a' nem készakarva történt gyilkosságért vagy vérengezésért 
fejváltság fejében törvényesen kiszabot! pénzbeli büntetést (honiugium) 
teszen. — Verhoczy III r. 5ik czimében a' gyilkos fejvaltságának lenni 
tartja a' díjat, mostan pedig közönségesen a' meggyilkolt ember árának 
lenni tartat ik. Ugy szinte a1 dij Verbőczy 111 r 3ik czime szerént ré
genten kétféle volt t. i. eleven és holt d i j , amaz felét teszi emennek; 
mostan pedig az eleven dij nem igen van keletben. Különben a' dij ha
zánkban 's az ahhoz kapcsolt tartományokban mindenkor különböző volt. 
Igy Magyarországban az országbíróknak vagy is szabad zászlósoknak's a' 
piaelatusoknak vagy is főpapoknak dija 100 niarcát vagyis 400 ftot, a1 

nemeseké 50 marisat vagy is 200 ftot, a' parasztoké pedig 10 marcát 
vagy is 40 ftot tészen. Tótországban a' nemesek dija száz ; Erdélyben 
hatvanhat ; a' Székelyeknél huszonöt; az erdélyi Szászoknál pedig negy
ven ftra határoztatott . (Vö. HOMACIUM.) 

D Í J O N , a1 burgundi herczegségnek hajdani fővárosa, az Ouche fo
lyóná l , most Cöte d ' O r franczia megyének fővár. N a g y , jól épiilt, 
megerősített város 's három külső városával együtt 22,500 lak van. Püs
pök lakhelye , a' kinek megyéjéhez most a' cőte d 'or i 's felső marnei 
depart. tartoznak 's ki a' besanc.oni érsek alatt van. líégen gazdag kla
stronink nevezetesen a1 Gistercitáknak asszonyi apátsága voltak benne. 
Közönséges épületei közt kitetsző a' hajdani burgundi berezegek régi, 
roppant nagyságú 's jól épült kastélya. Vannak sipka, har isnya , kár
tya, pamutszövet és viaszgyertya manufactnráji; ezen felül nagy borke
reskédést Uz. A1 tudományok academiája, most a' Iiteratívra, mivész r 

ségek és tudományok tarsasága , 1725 alkottatott 's 1740 erősíttetett 
meg a' királytól. Ezenkívül van három karból álló academiája, 40,000 
kötetből álló közönséges könyvtára , musettma 's más tádományos inté
zetei. — Azon t á j ék , mellyen a' város fekszik, le Dijnnais nevet visel. 
— Fontainele Dijonban, a' várostól I órányira fekvő faluban, született 
Szent Bernhard , későbben clairvauxi apát . L—ú. 
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1) i K v. 1. A S ' Í I I Í K A és I I O H X K . 
1) i T. K M M A , egy foglyos és rendesen a' rnegczáfolásoknál használ

okoskodás a' logitában, a' mellyben egy tétel előre való feltevés gya't 
liánt vétetik, mellybűl azután két (a1 mikor tulajdonképi értelemben di
l emma) vagy több ( polylemma ) hamis és képtelen következést búznak
le , ugy hogy a' főtételnek egy hypotheticus első tagja és egy disjunc
tivus hátulsó tagja van , az altételben pedig az ezen disjunctióba fog
lalt esetek vagy következések leronta tnak, azután pedig a1 berekesztés
ben az első tag vagy az előre való feltevés is lerontatik. üzen okosko
dás foglyossága abban á l l , hogy azon lehetséges eseteket , niellyek ab
ban felvétetnek, nem nézheti az ember mindenkor szorosan á l t a l , és 
nem vizsgálhatja m e g , mint ollyanokat. Ez a' tétel p. o. Az Isten 
megváltozhatik a' maga feltételeiben, igy czáfoltatik meg dilemma által: 
Ha az lste.n a' maga feltételeit megváltoztatná, ugy vagy nem fontolt 
volna meg mindent öröktől fogva, vagy nem jól fontolt volna meg némel
lyeke t , vagy szabad kéj szerént mivelne. Ugy de mind a' három kép
telenség ( i t t az okokat elő kell adn i ) , és igy hamis á l l í tás , hogy Is
ten a1 maga feltétéiben változó volna. A. fi. S. 

D I L E T T A N T (o la szbó l ) , k i valamelly mivészetet vagy tudományt 
csupa kedvelésből gyakorol 's azt polgári foglalatosságává nem teszi; 
innen d l l 'B i t a n t i s m O 8, kedvelésből való foglalatoskodás valamelly 
mivészet vagy tudománnyal. 

D i i . r . K M U s ( János J a k a b ) , fiivész, szül. 1687 Darmstadtban. 
A' növények 's kivált a' lopvanőszők nemzése leírásáról már Linné előtt 
esmeretes volt. Wi lh . Sherard gazdag fiivész meghívására 1721ban 
Angliába költözött 's felváltva Londonban 's barátjánál lilthamban la
kott. Itt adta ki a" többek között „lIorlu? Ettftaméntft?* (1732) nevű 
munkáját, mellyhez tartozó hü rajzolatok saj.it munkaji , és a1: „ f f i 
tloria viusKontvr' ot. A' mint mondják, Sherard az oxfordi egytemnél 
barátja kedvéért egy füvészi tanitószéket állított fel. Megholt Oxford
ban 1747. JJr. P. 

D r s N y K , gazdaságbeli elnevezése e/.en minden előtt esmeretes 
gyümölcsnek. A' füvésztiidományban tartozik a' XXldik seregben az 
cgylakiak  falkások két neméhez. A' görög dinn}'e faja a1 tÖknemhek, 
a' sárga dinnye pedig az ugorkának. Mind a' két fajnak számos fajtájs 
vannak. Magvából enyhítő tej (emulsum) készül ; nyers héját czukroz
ni szokás , bélé hivesitó étek. Dr. P. 

D i ó , gyümölcse a1 diófának, melly a' füvésztudumányban a1 XXl
dik sereg egylakiak  íiok himesei közé tartozik ; fája a' pompás diófa, 
mellynek számos fajtáji a1 gyümölcsök nagyságára , formájára, héjok 
keménységére nézve különböznek. Éretlen gyümölcsét czukorral befőz
ve , és érett gerezdjeit éteknek használják; zöld kopánosával festenek, 
héja Pollin hires füzetének (decoctum) egyik ingrediensét teszi. Dr. P. 

D i o C A S S I U S , Nicaeában született Bithyniában 155 körül IC. 
u. 's némellyektől Romainak is neveztet ik , mert romai polgárságot 
n y e r t , Pertinax császár és három következője alatt Komában különb
féle hivalalt visel t , és ott sok ideig tartózkodott. Koma történetét 
Aeneas Italiába jöttétől fogva 228dikig K. u. 80 könyvre , mellyekből 
azonban teljes épségben csak a' 3 6 — 5 4 , a' többit pedig Xiphilinos 
kivonatjában birjuk, terjedt munkájában ir ta le 's erre 22 évet szen
telt. Erdeme a z , hogy a' tör téneteket időrend sze rén t , 's mennyire 
maga tapaszta la , helyesen közli , azonban gyakran igazságtalan a' nagy 
emberek i ránt , babonás , hízelkedő és rabgondolkozásu. Szónoki elő
adása a' történetíráshoz nem illik. Kiadta Keimarus (Hamburg 1750— 
62). B. L. 

D I O K C E S I S , 1) helytartóság. Strabo szerént már August és Ti 
ber alat t legalább Asiában szokásban vala a' romai birodalomnak dioe
eesisekre osztaíásá. Később Constantái az egész birodalmat 14 diotce
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sisre osztot ta , mellyek öszveleg 120 provinciát foglalának magokban. 
Minden provinciának egy procunsul , minden dioecesisnek egy birodalmi 
viearius ( a ' császár képviselője) volt elöljárója. 2) Egyházi megye. 
( L. MEGYE. ) 

D I O C L E T I A N ( C . Va le r ius ) , Jovius melléknévéi, alacsony szár
mazású , 284 romai imperatornak kiáltotta a1 sereg. Szerencsésen har
czolt ellenségivel, Carinust megverte Moesiában ( 2 8 6 ) , az Alemanno
kat meggyő/.te 's jósága igen kedvessé tette. De uj lázadások 's a' ro
mai birodalom megtámadtatásai országié társat választani kényszerűek. 
( 2 8 6 ) Maximinianus ( M . Aurél. Vale i ius) volt e z , uralkodásra vágyó, 
zordon 's kegyetlen harczfi, ki azonközben, mig D. Persia ellen sze
rencsével hadakozott, napkeleten 's Németországban a' Duna forrásáig 
nyomult, Galliában győzedelmeskedett; később (292) C. Galeriust is, vala
mint Maximianns Constantiust (Chlnrust), császárnak valasztá. Így 4 részre 
szakadt a' birodalom. Mig D. muiikálódék, tartott az egyetér tés ; de 
ez (305 ) Nicomediában letette a' császári méltóságot 's azon évben 
Maxinűn is Milanóban. D. Salona meletti majorjába vonult Dalmatiába 
'« ott hunyt el 80 észt korában. Ó alapította a' korlátlan uralkodást, 
mellyet Constantin famíliája csak megerősített. 

D i.o D o R II s, argyriumi születés iSiciliából —innen , ,Siculus" mellék
n e v e — hires történetíró volt Július Caesar és Augustus idejében. Hogy i!k 

munkájának lehetséges tökéletességet és pontosságot szerezzen, beutazta 
Európa és Asia nagy részét. Nagyon k á r , hogy történetírási könyvtar
nak nevezett mivé, melly az okszövetséges bánásmódot Theopompos és 
Ephoros példája után a1 rhetoricával párosító és 30 évi fáradozás szüle
ménye volt, nagyobb részént elveszett. 40 könyvből állott, főkép ponto
san volt irva 's a' föld közel minden népeinek történeteire kiterjedt. Bír
juk még az 1—5 és a' 16—30 könyvet. Legjobban adtíík ki "Wesseling és 
Eichstaedt Heyne magyarázataival (Zweybriick. és Strasburg 17Ö3— 
1807; 11 köt.j . Dindorf Lajos Diodorusa kézi kiadásihoz f4 köt . ) még 
ezt adta : Excerpla vaticana Dinduri liibliolhecae hiUoricae L. VI — IX 
és X X I — X L Majo észrevételivel az olvasásmódot megjobbítva. (L ip 
cse 1828) 

D I O G E N K S Sinopéból, Pontosnak egy városából, a ' 4 században 
Kr. e. a' cynicus philosophusok leghiresbike. (»L. CVMCUSOK.) Minthogy 
a tyjával , ki álpénzcsinálással vádol tatot t , születése helyéből számiize
t e t t , Athénébe ment 's megkérte Antisthenest, vegye tanítványául. Ez 
kérését csak akkor teljesité, miután az unszolót még ütésekkel is híjában 
igyekezett magatói elidegeníteni. Diogenes egészen tanítója oktatásának 
szentelte magá t , kinek szabásait nem sokára még tovább kiterjesztette. 
Nem csak , mint ő, minden bölcselkedéstudományt megvetett 's ha
sonló szabadsággal kikelt ideje erkölcstelensége ellen, hanem egyszers
mind erkölcsi tanításainak magára alkalmaztatását a' lehetőségig vitte. 
Antisthenes setét komolysága nem tetszet t , de Diogenes vidámsággal és 
elmésséggel tudta kortársainak bohóságokat megmutatni, '»• igy alkalma
sabb volt a ' n a g y sereg erkölestanitójává, b á r m i keveset jobbított is va
lóságosan. Egyszersmind azon áll í tását , hogy mindentől, a' mi nélkül 
el lehetni , meg kell szabadulni, igen természetesen kimutatta a' valóság
ban. A' bölcsnek, azt taní tot ta , hogy boldog legyen, igyekezni kell 
magát a' szerencsétől, az emberektől 's önmagától függetlenségben tarta
n i , s e* végre a 'gazdagságot, tek in te te t , becsületet, mivészséget 's tu
dományokat 's az élet minden kellemeit meg kell vetnie. Maga kívánt 
példány lenni a' cynicus virtusban kortársainak. Azért a' legsanyarubb 
szükölködésnek alája veté magát 's minden kényszerítéstől megszabadí
totta. Gyakran az éhséggel harczolt 's a' legrosszabb eledelekkel elé
gítette azt ki; még olly vendégségeknél is, hol legnagyobb bőség ural
kodott, nagy öntartózkodást igyekezett mutatni 's néha alamizsnáért is • 
kinyújtotta kezét. Nappal lábbeli 's felső ruha nélkül , hosszú szakállal, 
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kezében b o t , hátán tarisznya leven, já rkál t Athénében; éjjel hordóban 
nyugodott. Az idő minden zordonságát erősen e l tű r te , 's íiyugaloinmal 
a' nej) csufolódásait, szidalmait és sértegetéseit. Fa poharát, mint mond
j ák , mint szükségtelen eszközt e lvete t te , midőn egy gyermeket ke
zével látott vizet meríteni. Az emberek eszelősségeit soha sem kímélte, 
fen szóval 's engesztelhetetleniil szólott minden vétkek és visszaélések 
ellen , satyrával 's a' még rettenetesb iróniával élvén beszédjében. A' 
nép ;s még a' miveltek is örömest hal lgat ták, elméjeket gyakorolván 
rajta , de ha felsőbbségét sejtették , gyakran sértegetésekre mentek ál
t a l , mellyek azonban hévre nem lobbanták. Sokszor szemekre vetette az 
olly kifejezéseket és cselekedeteket, mellyek a1 szemérmet megsértik, 
nem hihető tehát , hogy azon feslettségek igazak volnának , mellyekkel 
ellenségei vádolták. Illetlen magaviselete inkább a' szokás t , mint az 
erkölcsöket .sértette meg. Egyébiránt ezen különczről sok anecdotok 
költettek , 's ínég a' hordóban lakása is kétséges. Aeg'na szigetére utaz
tában tengeri haramiáktól fogatott el, 's mint rab Cretában a' corin
thusi Xeniadesnek eladatott. Ez szabadon eresztette 's gyermekei neve
lését bizta reá. L'j foglalatosságát a' legnagyobb gonddal visel
t e , 's nyáron rendszerént Corinthusban , télen Athénében éle. Corin
thusban látta Nagy Sándor, követőjivel a' statusgyiilésbe menvén, az 
utón a' napon heverni 's csudálkozva azon egykedvüsegen, hogy a' ron
gyos koldus vele nem gondol, beszédbe eredt a' pbilosophussal 's neki 
végre engedelmet adott valami kegyelmet kérni magának. ,,Nem kérek 
egyebet" , felele a' bölcs, ,,csak a' nap elől menj e l " . Mondják, a' király 
bámulván a' legnagyobb elégletnek olly kimutatásán, igy kiálta fel: 
„ H a Sándor nem volnék, Diogenes szeretnék lenni ." Másszor világos 
délben lámpással járkál t Athénében, 's kérdeztetvén, mit k e r e s : „em
bereket' feleié. Lacaedemonban, ugy h i t t e , legtöbb képességet talált , 
melly olly emberekkel biztatá , millyeket ő kívánt, azért azt [mondotta 
egykor: , ,Embereket sehol sem láttam, de gyei mekeket igen Spar tában" . 
Azon kérdésre, mellyik a'legveszedelmesebb á l l a t , azt felelte: „A 1 va
dak között a' rága lmazó, a' szelídek között a1 hízelkedő". Megholt Kr. 
el. 324ben agg korában. Midőn halála közeledését é r ze t t e , az olym
piai utón leült, hol az oda tóduló sokaság szemei előtt igaz philosophu
si nyugalommal múlt ki. Egy korábbi illynevü pMlosoph, A p o l l ó n i á i 
D i o g e n e s , a ' ioniai tanodához tartozik. A' levegőt ősanyagnak tár
ta 's a' szellemi életet is a' lehelésből fejtegeté. Az 5 százban K. e. 
élt Athénében. — D i o g e n e s L a e r t i u s Ciliciából, k i hihetőleg a ' 3* 
száz első fel. K. ti. é le , görög philosophusok életét i rá : „JJiog. La
é'rliu.1 de vilis, dogmatikus et apophtegmulilius claror. virorum 10 könyv. 
Kiadta Hübner H. G. Ambrosius latán fordításával ( Lpicse 1828) . 

D I O M E D E S , 1) a 'Bistonok királya, ki a ' tar tományába jövő idegene
ket lovaival étette fel. 2) Tydeusnak 's Dei'pylének fija'sArgos királya. 
Atyját korán elvesztette Thebánál, részt vett a' második thebai háború
ban 's Heléna kérőji között vol t , kinek elragadtatását megbosszulni a' 
többi görög királyokkal együtt Trójához hivatott, hol az Argivnsoknak, 
Tyrintbiusoknak 's több más nemzetségeknek parancsolt. Vakmerő bátorsá
ga a'fővitézek sorába helyeztette, mivel azokban Nestor bizonysága sze
lént minden egykorúakat felülhaladott. Minervától védelmeztetvén, 
nem csak a' legvitézebb ellenségekkel megvívott, sokat közülök megöl
vén , hanem még a' halhatatlanokkal is harezba mert ereszkedni. Midőn 
Venus fijának , Aeneasnak, ellene segítségére j ö t t , dárdájával az isten
né kezét megsebesítette 's Aeneast tőle eltagadja vala, ha Apolló ennek 
megmentésére oda nem siet. De még ezzel is háromszor meg akar t üt
közni , míg a1 rettenetes isten fenyegető szavai visszaijesztették, Miner
vától serkentetvén, ezután Mars ellen fordult , azt hasán megsebesítette 
's az Olympusba visszatérni kényszeritette. A' tanácsban hasonlóképen 
megkülönböztette magát. Agamemnon tanácsának, hogy Tróját a' há« 
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ború be végezése elűtt el kellene hagyni, [merészen ellene mondott 's azt 
megakadályoztat ta; 's me'g akkor is megmaradóit elébbeni vélekedésénél, 
midőn Achilles a 'neki tett békülés ajánlására reá nem állott. Azáltal, hogy 
Bhesus lovait kezére kerí tet te , teljesített egyetazon felte'telek közül, mel
lyekhez Trója elfoglalása mellőzhetlenül volt kötve. Herculesnek a' város 
bevételéhez hasonlóképen szükséges nyilait és Philoctetest is ő hozta el 
Ulyssessel együtt Leiunosból, ő is a 'falóban vala, melly által Trója végre 
bevétetett. Szerencsésen haza érkezett ugyan, de Venus üldözte bosszújá
val. Távolléte közben feleségében, Aegialiában, vétkes hajlandóságot ger
jesztet t Comedes i r á n t , 's Diomedesnek visszajövetelénél meg kellett 
Ígérni, hogy Argost elhadja 's halál bUnfetése alatt soha vissza nem tér. 
Legszivesb barátival Italiába hajózott t e h á t , hol mutatásáról sok 
egymással ellenkező meséltetik. Majd nagy aggságban hagyják őt meg
halni , majd Daunus királytól megöletni , majd csak a' róla nevezett 
szigeteken eltűnni. Halála után isteni tisztelet adatott neki. K. L. 

D n i s , syracusai polgár, ki honja történetében halhatatlan nevet 
szerzett magának. Élt a' két Dionysius korában, kiknek rokonja és egy 
ideig nagytekintetű tanácsosa volt. Hanem midőn az ifjabb Dionysius 
önkén es uralkodását a' philosophia szelíd tanításai által mérsékelni tö
r ekede t t , ellenségei gyanúba keverték 's számkiüzését kiviták. Dión 
Görögországba ment , hol szép t e r m e t e , leginkább pedig esze és szive 
jeles tulajdoni annyi követőket szereztek n e k i , hogy a' szelídebb ta
nácsnak fület zár t fejedeleni ellen fegyvert fogni 's hazáját megszaba
dítani eltökélé. E' végre 800 bátor vitézzel hajóra ü l i , Siciliába ki
szálott , és mivel Dionysius épen néhány nap előtt Italiába elutazott, 
sietve Syracusába ment , hol a' lakosoktól örömzaj közt fogadtatott. 
Hazatérvén Dionysius , néhányszor törekedett viszaszerezni elébbi t e 
kinte té t ; de végre csakugyan kénytelen volt a' bíborról lemondani és 
kincseivel Italiába fúlni. Hanem polgártársai igazságtalan gyanúja miatt 
Dión is kényszeríttetett a1 várost elhagyni. Azonban uj zavar támadván, 
viszszahivatott 's épen a' köztársasági kormányt akará helyre állítani, 
midőn hiteszegett barátja, Athénéi Calippos, 354 K. e. megölte, tgy 
holt el e' nemes gondolkozású, bátor lelkű 's bonját tántoríthatatlanul 
szerető férjfi. Plató volt legtitkosb barátja. Eletét Platarchus és Cor
lielins Nepos irta le. B. L. 

D i<> NE * s i u s c i p u r . * ( k a p z s i ) , Ejszakatnerikának, főkép déli 
Karolinának nedvesárnyékos tájéki termik ezen növényt. Külseje ha
sonlít a1 k e r e k l e v e l ű h ar ni a tf ü hö z , melly nálunk terein. A' 
közönséges növényektől az által különbözik, hogy ha légy repül valamel
lyik karéjos l eve lé re , az azonnal öszvecsapódik 's mind addig zárva 
marad , mig a' légy mots/.an. A1 levelek szélén lévő serték oldalvást, 
a' mellékserték pedig elölről zárják azokat b e , ugy hogy a' légy sem
mikép sem talál szabadulást, hanem ha a' levelek széttépetnek ; a' légy 
megdögöltével pedig önkényt kinyílnak 's ekkor az leesik. A1 leveleken 
lévő mirigyek édes nedvet szivárognak k i ' s ez látszik a1 legyeket odacsal
ni. Nálunk tenyészik ugyan, de magvat nem hoz. Többféle esmere
tes. Hazánkban a ' b o r b o j a ( í e r áe r i s ) hímjei csapódnak öszve egy
szerre , ha valami hozzájok ér Dr. Pulya. 

I) i o MÍ 1) Az Aether és G&a leánya, Venus anyja, innen D i o n a e a 
Venus mellékneve. 2) Venus. — 3) Atlas leánya, Tantalus ne je , Pelops 
anyja. 4j egy Oceanida. 

D I O N Y S I A annyimin t Bacchanália, 1 . B i c c m i s . 
D I O N Y S I U S , halicarnasusi születés Cariából, mint tudós mübiró 

és ékesenszólást tanító mintegy 30 év. K. e. jött Bomába 's honfijai szá
mára romai archaeologiát i r t , mellyben Boma régibb történetét és al
kotmányát festi a' carthagoi első háborúig. Első 11 könyvét 's a' töb
binek némelly töredékeit birjuk. Ezeket Hudson után lleiske adta ki 
(Lipcs. 1774—77). Romában 22 évi lakása, a' legtudosb Romaiakká! volt 
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társalkodása 'a a' régiebb évkönyvek haszonvétele igen fontossá teszi a1 

criticus történetnyomozó előt t , ámbár bánásmódja tetemesen behatott a' 
romai népmondák előadására. Aestheticai munkáji sincsenek minden ér
ték nélkttl, csakhogy crilicai megválasztást kivannak. Így az „Ars rlte
toricaii (kiadá Schott Lipcs. 1804) csak résznyire ö v é , és mostani al
katjában hihetőleg a' 3dik század. K. u. származik. B. L. 

D i o N v s i v s (az öregebb), köz sorsból szinte fővezérré 's ez által Sy
racusa uralkodójává Ión 406. körül K. e. A' Carthagoiaktól elfoglalt Agri
gentum megszaladt lakosai árulásról Svádolták a' syracusai hadvezéreket; 
Dionysius támogatta e' vádat 's annyira v i t te , hogy a' felzudult nép más 
hadvezéreket választott , kik között ó is volt. Nem sokára ezeket is 
gyanúba tudá keverni 's magát fővezérré neveztetni. Ezen hivatalában 
könnyű volt neki a' részére hódított sereggel Syracusa várat a' benne ta
láltató fegyverrel és élelemmel együtt elfoglalni , mire 25dik évében 
magát királynak nevezte. Hatalma megerősítése végett Hermocrates 
leányával, ki Syracusa legelébbkelő nemzetségéből volt, lépett házasság
ra. Minekutána a' Carthagoiakkal egy rövid háborút elvégzett és kü
lönbféle lázadásokat szerencsésen elfojtott, ugy hogy a' sziget egyéb 
városait is meghóditná, nagy háborúra készült Carthago ellen. Az ele
jénte mosolygó hadi szerencse csak hamar elpártolt tőle. Már Syraeu
sába zárva ostromoltatot t , hogy döghalál ütöt t ki Carthago seregénél. 
Dionysius épen akkor 30 hajóból álló segítséget k a p v á n , hasznára for
ditá ellenségei csüggedségét, megtámadá őket szárazon és v izén , teljes 
győzedelmet vőn 's nem sokára hasznos békét kötött. Alsóitaliai hábo
rújakor kiéheztette Khegiumot. Carthagóval volt rövid harmadik hábo
rnja után egy ideig nyugalomban élt 's költéssel foglalatoskodott, melly
ben nyomorú niiveivel is hasolóan jeleskedni kivánt. Sőt az olympusi 
játékokban pályára kelni is merészkedet t , e' végből pompás követséget 
's költeményei felolvasására sok előkelő declaniatort küldött oda : de kik 
minden mesterségekkel sem gátolhaták m e g , hogy Dionysius sátorát a' 
nép le ne rontsa és ki ne rabolja. Még csufosban fogadtatott négy évvel 
későbben második követsége. A1 miért majd megőrült. Eszelősségéről még 
sem akart lemondani és versei felolvasásával költőket 's tudósokat szokott 
kínozni. Végre rosszkedvüségből ismét háborút izent Carthagónak, hogy 
Sicilia birtokából elűzze, de czélt nem érhete 's kénytelen volt káros alkura 
lépni. Ellenben sikerült neki egyik szomorú játékát Atheneb. megkoszorúz
va láthatni. Ennek hire olly mértéktelen örömre fokasztá, hogy meg
betegült bele, az orvosok pedig fija unszolására orvosszer helyet! al tatót 
adtak neki , melly felébredni többé nem engedé. Így holt el 25 évü ut 
ralkodása után. — Követte idősb f i ja , D i o n y s i u s , az ifjabb, kit D I Ó N 
( 1 . e . ) hogy szokott kicsapongásaitól elvonja, Plató tanítására f igyel
nieztete 's elejébe adá, hogy csak e' philosophus taníthatja meg helyér 
sen uralkodni, mitől pedig mind sa já t , mind népe boldogsága függ. 
Ennél fogva udvarába hitta Platót . Sürgető hivásainak engedett P la lo , 
és mind a'fejedelmet erényre és tudományra tudta vezérleni, mind ál tá l
jában egész udvarát uj szinbe öltöztetni. De az ellenpárt, mellynek 
Philistus történetíró volt feje, gyanússá tévé Dión hívséget 's kivitta 
száműzetését. Plató híjában törekedett barátja visszahivatását eszkö
zölni, és végre minekutána sokáig néminemű erővel feltartóztattatott , 
elhagyá Syracusát, midőn egy kiütött háborá Dionysiusnak máshol adott 
dolgot. Békekötés után a'' király ismételt kérésére visszatért. Most 
újra sürgeté Dión hazahivatását , de sikeretlenül. Honnan'elbocsátását 
kére. Dionysius az által tudá megnyerni, hogy Dionnal színlett öszvér 
békülést igért , mellynél fogva vagyonját visszaadja neki , ha megfogadja, 
hogy ellene semmibe sem avatkozik. Hanem ezen igéretét sem teljesi
té, azért is Plató, minekutána sok bosszontást kellett szenvednie, elha
gyá a' veszni indult udvart. Most megjelenvén Dión, elfoglalá Syracu
sá t , hozá Dionysius csak Dión meggyilkolása után térhete vissza. De 
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szerencsétlensége még vadabbá tévé. Az elébbkelők elfutottak zsarlásai 
elől. Közben Carthago uj háborút indított neki és Ioetassal, ki Syra
cusát el akará foglalni, titkon szövetségre lépett. Ez még szinkedett, 
sőt helyben is hagyta , hogy Corintlnistól segítség kéressék. Timoleon 
hajóssereggel jelent meg Syracnsánál, és mind az uralkodót mind el
lenségét elűzte. Dionysius megadván magát , Corinthiisba vitetett hol 
nyomorú kenyerét tanítással kereste 's kicsapongásai által magára vont 
megvetésben holt el. B. L. 

D i o N Y s r u s A R E O P A G I T A , az Areopagus nevii törvényszék bí
rája Atheneb., az első század közepe körül, Sz. Pál apostol a' keresz
tény hitre téríttetvén , Athene első ker. püspöke lőn , hol mint vértanú 
magát a' hitért feláldozta. Nevezetes a' neki tulajdonított görög Írások 
miatt és mint Franc/.iaország védszente. Ezek a' mennyei hierarchiáról, 
Isten nevéről, egyházi hierarahiáról és mystica theologiáról értekező , ho 
mályba burkoltirások, valamintaz előadások, foglalatjuk és történeti viszo
nyok által szembe szökőleg a" 4dik század előtt nem élhetett íróra mutató 
levelek Dionysius munkáji gyanánt csak a'6ik században jöttek napfény
re. Francziaország, mellynek fővárosában, Parisban, egy Dionysius állitá 
első kereszt, községet a' 3dik században, kapva fogadá ezen Írásokat a' 9dik 
században és Dionysiusából minden vizsgálás nélkül Areopagitát csinált, 
hogy egyháza kezdetét szinte az lő századra felvihesse, t!s az apostolok 
kö/.vetetlen tanítványát védszente és vértanú gyanánt tisztelhesse. A'' st. 
denysi , eredetikép a' párisi kereszténység alapitójának most az Areo
pagitának szentelt monostor Paris mellett vetekedésbe elegyedett a' I l 
dik századb. St . Emmeran regensburgi monostorával az Areopagita erek
lyéji felett. Hanem mind ezen ereklyék és írások hiteletlenségét mind 
azt is , hogy Dionysius Areopagita sem illy miveket nem i r t , sem Fran
cziaországban soha nem tanított , 17ik századi franc/.ia criticusok Daille, 
Sirmond és Lauroi kétségbe hozhatatlanul megmutatták. 

D I O N Y S I U S E X I G U U S (kis alakjáról), szittya bará t , a ' 6 szá
zad első felében egy klastrom apátja volt Romában 's 545 holt meg, 
mint a1 keresztény időszámolás kezdője feledhetetlen. 526 egy husvétcy
clust számola ki és hiteles régi adatok szerént Roma építtetése után 753 
évre tette Krisztus születését. A' Krisztus születésen kezdődő időszámo
l á s , melly itt alapult, csak a ' 8 évszázban jőve nyilvános szokásba. Hir
telenb javalat követte gyűjteményét, mellybe egyházi törvényeket , t. i. 
ugy nevezett apostoli canonokat, a' romai püspököknek kedvező concilium
végzéseket 's romai püspököktől származó tiszti leveleket, a1 4dik év
száz vége olta — nevek decretalék — szede öszve. Ezen gyűjteményt 
nem sokára kútfejéül tekintek az egyházi törvénynek. Barátja Cassiodor 
azt i r j a , hogy D. jó latán stylista volt 's tudta a' görög nyelvet, melly
ből sokat fordított. Egyébiránt csak azt tudjuk felőle, hogy kedvezett 
a' Theopaschiták babonájának. 

D I O N Y S O S , 1 . B A C H I J S . 

D I O P T R A 1) az astrolabiumnak vagy egyéb mérő műszernek néz
ré se i ; ugy neveztetnek a ' tyukakkal vagy résekkel felkészült, egy vona
lazón függőlegesen felállított érczlapok is. 2) Seborvosi műszernek neve; 
3) ezen nevet viseli a' hutásoknak egy műszere is. 

D I O P T R I C A , a ' tört sugárokról szóló tudomány, vagy azon tör
vényekrő l , mellyek szérént a' látás történik, ha a' világ sugárok, mi
nekelőtte a' szemet é r ik , különbféle törő közökön , p. o. a' levegő elébb 
a1 szemeink elejébe tartott messzelátó üvegén, általmennek A1 17 szá
zad nyitotta fel ezen mathesisi tudomány titkait. Hogy a' különböző 
átlátszó közökön általmenő világsugárok ugyan azon nemű közökön 
mindég egyenlő törvények szerént törnek meg, azaz, a1 beesés szeglete si
nusára (kebelére ) állandó irányban van a' közben megtört sugár sinu
s a , Cartes adta ki legelőször, ámbár bizonyos, hogy azt tanítójától 
Snell Willebrordtól, vette. tAzolta minden féle lapu, gömbölységü fe
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IBI eteknek sugárszélesztő tüneményei hatalmunkban vannak. Hatal
munkban vannak minden opticai látásmüszerek (látmüszerek) mint : szem
üvegek, nagyító üvegek Qnicrosvopiumoh) , messzelátók Qtelescopiumok), 
a' sokféle setét kamarák, bájmécsek, napnagyitók (microscopium soloare) 
'sat. Uj felfedezése volt Newtonnak az, bogy annál inkább megtörik a' 
sugár , mennél sűrűbb és égékenyebb az áltláts/.ö köz és innét jövendölte 
meg , hogy a' gyémánt égékeny 50 esztendővel elébb, mint azt meg 
égethették volna; — igy mondta meg előre, hogy a' vizben is van égé
keny anyag. De legnevezetesebb tökéletesítést vett a' dioptrica a' múlt 
század legnagyobb mathematicusának, Kulernek, azon találmánya által, 
hogy az allatszemek példája után különböző megtörő hatalmú áltlátszók
ból lehetne az opticai műszereket öszverakni 's achromaticus (színtelen) 
műszereket nyerni. Hlyen különböző nemű üvegeket készített azonnal 
DoM.osn (1 . e.) 

D I O R Á M A , 1 O R A M A . 
D I O S C O R I D E S ( Pedanius), görög orvos, szül. az 1ső században 

Kr. u. a' ciliciai Anazarbusban. A' gyógyszerekről irt munkájához a' 16 
századig ragaszkodtak az orvosok, hozzá vagy commentariust írván 
vagy azt kivonván. Több chemiai készítményeket esmért , ő irja le elő
ször a' gyógyszerek meghamisítását 's ennek esmertető jeleit. A' ,,7'Ae
jiV/ra" és „Ale.xipharmacaí! nevű munkáji Nicander commentatiójának 
látszanak, az „Eupnrisla" nem igazija; a 'gyógyszereknek izeknél fogva 
való megesmeréséről van Madridban az ó neve alat t egy munka. Ezen 
munkák régibb kiadási között legjobb a' Saracenusé (Frankfurt 1598 
fol); commentariusai közöt pedig Mathiolus (Velencze 1565 fol). 

D I O S C U R O K , Castor és Pollux, Jupiternek ikeré i , a ' bajnokok, 
•lovagok 's hajósok védistenei. (L. CASTOR és Por,r.ux.) K L. 

D I Ó S  G Y Ő R , Borsód várm. mezőváros 347 ház. 3170 lak. 's a ' 
kir. kamarai gazdasági főhivatal he lye , szép völgyben Miskolcztól nyug. 
felé. Sok gyümölcsöt és jó szőlőt termeszt. Vára alatt folyó Szinva 
nevű patakja bővelkedik pisztránggal. Völgye mind szépségéről , mind 
sok vashámorairól, mellyekben egész országban legjobb vas és aczél 
készíttetik, 1 papiros malmáról 's üveghutájáról nevezetes. Megjegy
zést irdemelnek a' völgyben lévő számtalan csigák és más állatok ma
radványi, mellyek arra mutatnak, hogy azt a' tájékot valaha tenger 
fedte. V á r á t , melly most omladékaiban hever, Maria királyné, I Lajos 
leánya, építtette 's igen pompásan. A' vár a' várossal együtt hajdan a' 
magyar királynéké volt; most a 'város a1 magyar korona sajátja. Vásárai 
vannak. L—ú. 

D i p H T O N G U S , kettőshangu, a z a z , két vocalis (magánhangzó) 
öszvetételéból e red t , egy szájnyílással kiejtett hang, p. o. aütumnus, 
Europa. A' magyar nyelvnek nincsenek diphtongusai. 

D I P L O M A (oklevél), származik ezen görög szóból %m"Koa, melly 
annyit tesz mint öszvehajtani, minthogy a' régieknél szokásban volt 
az oklevelet kettős tábla formában elkészíteni 's öszvehajtani. Kü
lönben, jóllehet a' diploma nevezet alatt régenten több különbféle leve
lek is ér tődtek, mindazáltal mai időben a' diploma nevezet alatt ér
tünk ollyan jeles szavakkal 's jegyekkel felruházott 's ékesített iratfor
mákat, mellyek valamelly törvényes igazakat (jus), kötelességeket vagy 
pedig tett dolgokat foglalnak magokban. Mi az okleveleknek eredetét 
illeti, azt világosan meghatározni nem lehet , mindazáltal ugy véleked
hetni , hogy azok nem sokkal az irás mesterségének feltalálása után vet
ték kezdeteket, 7s éltek azokkal a' Zsidók, Görögök, Komaiak 's más 
pallérozottabb nemzetek i s ; a' régi kornak hódoltató 's mindent fel
dúlni kívánó lelke mindazáltal nagyobbára megfosztott bennünket a' r é 
giségnek ezen drága kincseitől, melly miatt a' hajdankor történeteit 
máig is örök homály borítja. Különben egyiptomi papiroson vagy is iró
hártyán irott 's eddig feltalált legrégieb oklevél, mellyről Mabillon em
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lékezik , a' Krisztus születése utáni 5dik századnak köszöni születését. 
Magyar hazánkban pedig jóllehet vannak némelly csekély nyomai, hogy 
már a' fejedelemnek idejében is adattak oklevelek , mindazáltal mostan 
Sz . István király 1001iki diplomájánál, mellynél fogva a' nevezett ki~ 
rá ly a' pannonhalmi apáturságot felál l í tot ta , régibb nem találtatik. Mi 
a' diplomák nemeit illeti , számtalan félék; törvényes tekintetekre nézve 
pedig e r e d e t i e k vagy m á s o l a t o k ; a ' másolatok ismét vagy h i 
t e l e s e k , vagy h i t é l e t i é n e k , é s ismét v<igy s z ó b e l i e k vagy 
é r t e l e ni b é l i e k . Hitelesek azok, mellyek a ' törvény által meghatá
rozot t módon 's az a r ra törvényesen meghatalmazott személyek által az 
eredeti levélről másoltatnak le 's adatnak k i ; hitéletiének pedig azok, 
mellyek ellenkező módon készülnek. Szóbeliek ismét azok , mellyek 
szóról szóra ; értelembeliek pedig, mellyek csak értelmek szerént másol
ta tnak le. Továbbá hazánkra nézve mind az eredetiek , mind a' máso
latok lehetnek még sz a b a d s ág os vagy i s p r i v i l é g i u m formá
ban (1. PRIVILÉGIUM) és ismét n y i l t formában készíttettek (1. P Á T E N S ) ; 
az elébbiek a' törvényes igaz védlésére 's követelésére törvényes erővel 
b i r tak régenten is és a' privilegialis pecséttől vették azon tulajdonságo
k a t , nem pedig az u tóbb iak , mivel ezek ha csak privilegialis levél for
mába által nem vál tozta t tak, egyedül a' megtörtént dolog bizonyításául 
szolgáltak 's ugyan azért foglaltatnak többnyire az ezen utóbbi féle régi 
adományos levelekbe ezen zárlatok .,dti?n nobis in spécié reportaía fue
rint, in formain privilegii redigi curabimus."' Mi külső formájit nézi a' di
plomáknak, azok szinte több félék, és pedig 1ör vagy s z a b a d s á g o s 
le v e i (privilegialis) formájúak, mellyek a ' régibb időben ugyan egészen 
nyíl tak vo l t ak , utóbb azonban szokásba jö t t alulról kevéssé a' kutya
bőr t (pe rgamen) felhajtani a z é r t , hogy erősebben állhasson az okleve
lén a' függő nehéz pecsét. Ezen szabadságos formájú levelek ismét vagy 
é r c z p e cs é t e se k t . i . arany , ezüst, réz , fejér 's fekete viaszból készült 
p e c s é t e s l e v e l e k voltak. Az elébbiek közül hazánkban egyedül az 
aranypecsétes levelek használ ta t tak , az ónpecsétet pedig leginkább 
a ' papák használták; 2or n y i l t formájúak, mellyek egészen nyílva 
v o l t a k , 's ezeknek hátuljára üt te tet t a' pecsét; 3or z á r t formájúak, 
mellyek egészen z á r v a vol tak , olly formán, hogy régi szokás sze
rén t egy kis darab bőröcske az oklevelén keresztül húza tván , annak 
két vége lepecsétel te tet t , 's midőn az fe lnyi t ta tot t , egyedül azon kis 
bőröcske metszetett két felé, 's ekképen elolvastatván, az ismét lepe
csételtetett 's oda, a' honnan jö t t , ismét visszaküldetett, a1 midőn is az 
eífélék p e c s é t  f e j j e l lepecsételt leveleknek neveztettek {liftemé ca
pile sigilli o6signataey,4er k ö n y v formájúak, mellyek több egybekötött 
lapokból á l l anak ; 5ör l e v é l formájúak, mint a1 mai intiniatumok; (ior 
g ö n g y ö l t formájúak; 7er m e t s z e t t formájúak (cyrographa) ' s ezek 
olly oklevelek vol tak, mellyek többször ugyan egy lapra le í ra tván, az 
egyik 's másik pár között hagyott ürességre pedig az A. B. C. néha D. 
's E. b e t ű k , vagy ollykor bizonyos ábrázolatok is leíratván 's leraj
zoltatván , azon különbfélekép kétfelé metszettek olly formán, hogy 
azon betűknek vagy rajzolatoknak egy része az e g y i k , más része a' 
másik oklevelén marad t ak , melly szokás egyedül azért jött keletbe r é 
genten , hogy midőn az egyik oklevelpárról valamikor valamelly kétség 
t á m a d o t t , az a' hiteles helyen maradott másik párhoz egyezte te t t , 's 
ha azzal megegyezett igaznak, ellenkezőkép pedig hamisnak találtatott 
az oklevél. Egyébiránt későbben minden kétségnek 's csempeskedések
nek eltávoztatására nézve keletbe jöt tek a' hiteles helyeken az ugy ne
vezett okleveles jegyző könyvek i s , mellyekbe a' szabadságos formában 
kiadott oklevelek be í ra t tak ; illyetén királyi jegyző könyveket mind
azáltal , jóllehet azoknak régibb időkről több nyomaira akadhatni , az 
austriai ház uralkodása ölta készülteknél régibbekét nem találhatni. (Vö. 
DIPI.OMATIC.4) . Ferger János. 
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D i p r . O M A T T A . így nevezték ujabb idűben a' külső politica azon 
részét, melly azt taní t ja , millyen békés eszközök által hozhatják 's 
tarthatják fen a' statusok kölcsönös viszonyaikat olly á l lapotban, hogy 
czéljaikat valamelly idegen statusnál elérhessék. A' status organjai , 
kik ezen tudomány vagy mesterség gyakorlásával meg vannak bizatva, 
d i p l o m a t i c u s o k n a k , d i p l o m a t o k n a k neveztetnek. Nagyobb 
statusokban saját collegiumok állnak fen, külső departement név alat t , 
mellyek rendeltetése az ezen czélokra intézett munkák 's alkudozások 
kormányzásában áll. Szükség tehát egy illy departement tagjainak tud
ni 1) azon különböző statusok j u s a i t , viszonyait 's érdekei t , mellyek az 
övékkel öszveköttetésben állnak vagy öszveköttetésbe jöhetnek , 2) pon
tosan kell esmerniek azon formákat, jusokat, szokásokat ' s illendőséget, 
mellyek az idegen statusokkal való alkudozásoknál szükségesek 's meg
tartatnak. Az idegen statusókkal vaíó alkudozások 's ügyek viselésebe
li ügyesség nem olly mesterség ugyan, mellyet csupa theoriából meg le
hetne tanulni; azonban még is vannak bizonyos tudományok, mellyek 
nélkül ezen mesterséget tökéletesen űzni lehete t len , 's mellyek azért 
akarmelly tökéletes diplomaticusban mindég feltétetnek, 's meg kell len
niek a' külső ügyek departamentjában, ha hogy ennek munkalatja czél
irányos legyen. Ezek a' tudományos esmeretek öszVesen véve teszik az 
úgyneveze t t d i p l o m a t i a i t u d o m á n y o k a t . Ide tar toznak: ] ) 
a1 statusok közönséges és positiviis j u sa ; 2) a' nemzetek természeti 's 
európai positivns j u s a ; 3) a' közönséges politica, 's kivált a' fenálló sta
tusoké egymás iránt ; 4) mind azon statusok statisticája, mellyekkel a' 
mi statusunk öszveköttetésben 's viszonyban áll , főkép pedig minden, 
azok közt fenálló politicai és jusi viszonyok 's érdekek szoros esniere
t e ; 5) a' követségi jus 's az országlás minden külső ágenseinek jusa; 
valamint 6J a' külső statusok közti alkudozásokban bevett formákról és 
módokról , a' statusok ügyviselőjinek mind egymásközti , mind a' külön
böző fejedelmek külső ministeriumával, ugy szinte magok a' fejedelmek 
egymásközti irás vagy élőszóbeli és s z e m e t e s alkudozásainak cerimo
niájáról 's formájiról szóló tani tás . Ha mind ezen tudományok mellett 
d i p l o m a t i a név alatt még egy különös áll fen, ennek azt kell meg
mutatni , miként kelljen mind azon tudományokat ugy használni , hogy 
iílt.ilok a' status czéljai legbiztosabban 's legtartósabban éressenek el. 
Minthogy a' statusok az erkölcsi törvény által szintúgy, köteleztetnek, 
mint a' privát személyek : azért a' diploniatiának az erkölcsieknél egyéb 
okfejek nem szolgálhatnak alapjául , 's nem lehet az egyéb , mint a' sta
tusok egymásiránti viselete szerént alkalmaztatott morál. Tanifja a1 

történetírás, hogy a1 statusok gyakran leggyalázatosabban 's erkölcste
lenül bántak egymással , egymás ellen mindent megengedhetni vélvén, 
a' mi czélhoz vezete , habár még olly gyalázatosak, még olly alávalók 
voltak is az e' végre használt eszközök. Hanem tudományos diploma
tia nem fogadhat el Hlyén okfejekct, sőt inkább erkölcsi okfejek közé kell 
minden maximájit szori tnia, legyen b á r , hogy e' miatt* mint el nem ér
hetőkkel, sok czéljaival kénytelen felhagyni. Mert azt kivánja a ' józan 
ész, hogy ne csak a' czél, hanem minden eszközök is megegyezzenek ok
fejeivel. Hlyen diplomatia azonban nincs még eddig tudományos formába 
foglalva, 's a1 praxisban még ujabb időkben is gyakran jóvá hagyattak 
a' diplomaticusok nértielly lépései , mellyek minden egyéb viszonyokban 
egyenesen ellenkeznek becsületes ember nyiltszivüségével, 's mellyek 
csak azon állítással mentethetnek, hogy senkinek sincs jusa valakitől 
másforma viseletet kívánni, mint a' millyent ő mutat amaz iránt. Való 
hogy ez a1 mentség nem elébb fog megszűnni, mint magok a' statusok 
az erényt minden felett becsülni kezdik. Hlyen értelemben vett diplo
niatiának tudományos kidolgozása jövendőre van hagyva. A' mit e r re 
nézve Bielefeld „Insft'tutions politit/ue^'eiheh találni, az még igen tö
kéletlen. Schwarzkopf, Koch 's idósbb Martens munkáji, több másokkal 
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együtt csupa irománygyiijteményeket foglalnak magokban, mellyek 
ugyan hasznosak a' fenálló statusok közti jnsviszonyok kitanulására, 's 
ugyan azért szükségesek a' diploinaticusokuak ; hanem diplomatiai theo
riát koránt sem nyújtanak. Azon álláspontot, mellyre a' diploniatia, 
mint tudomány ujabb időkben ju to t t , „TManúel diptnmatique par le bá
ron C/iarles de Martent1 (1822) czimü munkából láthatni. Lud'eii tett 
próbát illyen theoriával .,1'ulitik'' czimü Írásában. De minthogy annak 
okf'ejeit a' történetírásban 's "nem a1 józan észben keresi , válalatja nem 
számittathatik a' sikerültek közé, 's a' diploniatia alapos és a' józan ész 
erkölcsi okfejeivel megegyező tudományának Írásával még ezután fog va
laki becsületet szerezni. 

Volt ugyan egy idő, mellyhen csak valódi és alapos tudósság , a7 

régi és uj nyelvek , történetek 's törvények esmeréte tőn valakit jeles 
diploniattá, Az innepélyes beszédeket tudósok nyelvén kellé tartani, 
latánul iratának minden egyezségek, latán volt a' közönséges dkplomaticai 
nyelv. Még a' westfaliai békegyiilés is tudósok gyűlése volt egyszer
smind; a' tírotius és Pufendorf neveknek nincs szükségek magasztalta
tásra. XIV. Lajossal kezdődik a' diploniatia második időszaka , nielly
ben a' franczia nyelv lőn közönségesen uralkodóvá; Kugen savoyeni ber
ezeg és Villars 1715 arra is nyújtanak példát, hogy a' fővezér gyakor
lott tekintete 's elszánt cselekvési módja nem alkalmatlan diplomatiai 
tanácskozásokra. — Fénylett ugyan azolta is némelly név a' diplomatiai 
ka rban , melly a' tudós köztársaságban jeles helyet foglal el (A/.zara, 
Jjucchesini, Orloff, Souza , Niebuhr 'sat .) , de mégsem kerülheté ki az 
ujabb diploniatia ezen szemrehányást , hogy inkább az udvarok apró 
mesterségeire, inkább az etiquette üres formájinak esmeretére , inkább 
az emberi gyengeségek ravasz használására szorult, mintsem hogy a' 
közönséges emberi , vagy csak igazán nemzeti érdeke (mellyek végre 
amazokkal .mindég megegyeznek) magasabb álláspontjára emelkedni tö
rekedett volna. A' politicai sulyegyen vagy álmodozott kereskedési bi
lanz semmit nem jelentő formáji viselek sokáig a' diplomatiában az er
kölcsiség és jns ama ' nagy vezérokfejeinek szerepét, pedig csak egyedül 
ezekből száimazhatik az igazán hasznos. Napóleon gyanitani látszott a' 
nemzetek közti egybekottetés ama' főtörvényeit; egy nagy európai nem
zetfamiliáról való néze te i , ha igazak, nem pedig üres ürügyei lettek 
volná hadi becsület ' s uralkodás vágyának, bizonyosan uj és tartós irányt 
adandók voltak a' diplomatiának. Az ujabb diploniatia egyik legneveze
tesebb jelenete fog maradni mindég az 1815 Sept. 26kai szövetség, 
melly diplomaticai ügyviselő vagy ellenjegyző ministerek hozzájárulta 
nélkül Austria, Orosz és Burkusországok fejedelmei által személyesen 
kö t t e t e t t , 's mivel egyáltalján semmi ónhaszonkereső czélra nem mutat, 
méltán neveztetik szentnek. Az 18I4ki bécsi békegyiilés olta a' feje
delmek személyes öszvejövetele legsikeresb eszköze lón a' legújabb di
plomatiának, 's elébbeni characterétől egészen különbözőt adott neki, 
noha előre l á tha tó , hogy ezt nem sokáig fogja megtarthatni. — A' di
plomaticai közlekedések tudománya már régen ki van dolgozva némelly 
munkákban. , , / . ' ambiimadeur et se.i fnnétiont" (de  Wicqueforttól, 
17Ö4 4. 2 k ö t ) hajdan igen becsültetett , 's 6 ízben adatott ki. Mably 
^Vrincipet de négociations''a. bevezetésül íratott „ D r o í f public de V 
Kurupe fondé sur> les traités" czimü munkájához; Pacassi ira „F.inlei
lung in die síimmllirlien Gesandlscltaftsrechte" (Bécsben 1777)/ Ahnert 
^,Lelirbegriff der Wissenschaflen, Krfordernisse und liechle eines Ge
sandlenií (Dresda 1784); K.önier „Ein/eitung in die reehllichen, mora
lisc/ien und politisc/ten Grundsalze iiber die Gesandl'nvltaftcn" (Gotha, 
1788); Mosham „Europaisclies Gesandtsehaflsrechtil (Landshut, 1805); 
Martens (a' hajdani göttingai professornak öccse) ,,/lnnuaire diplomali
r/iieli (Leipzig, 1823, 25). Francziaország diplomatiai történeteihez jó 
felvilágosítást nyújt Flassan „Hist. génér. et rais. de la diplomatic 
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ftanc." (2. kiad. P a r i s , 1 8 1 1 , 7 k ö t ) . E' k é r d é s t , mikor nyomatott 
legyen ki a' statustanácskozásokból a' latán nyelv a1 franczia által , Pu
dor K. F. fejté meg „De pálma linguae latináé ab Europae civilatibus, 
de pace* foederibus etc. publice agentibus optimo jure retribuenda" 
(Boroszló 1817) czimtt munkájában. A' franczia nyelv a' burkus udvar
nál Fridrik Wilhelm, brandenburgi nagy választó fejdelem, alatt jö t t di
vatba ; a' rastadti béke után (1714) pedig kicsinyenként a' külső ügyek
re is kiterjesztetett a' porosz statusokban. Zs. G. 

D ipr. o M A TI c A (oklevelesmeret) , olly t udomány , melly rendsza
básokat ad , miképen kelljen az okleveleket olvasni , é r t en i , az igaz ok
leveleket az állevelektől , a' hiteleseket a' hitetlenektől 's a' törvényes 
erővel bírókat a' törvénytelenektől megkülönböztetni. — Ezen tudo
mánynak valódi kifejlődése egyedül a' 18 századnak köszöni kezde
tét , a' midőn is Francziaországban az első okleveles háború a' Jézus 
szerzetebeli 's Sz. Benedek rendjén lévő barátok között kiütöt t , kik 
között jelesebb vetélkedők voltak Papcbrocli és Mabillon franczia Szer
zetesek. Ezen okleveles háborút nem sokára követték a' Németek is, 
kik között mindenek előtt a' csatapiaczra kiáltottak Hert ius és Schiin
n a t , nem különben Bessel és Hahn. Magyarországon jóllehet az okle
velekről való vetélkedés már hajdan is keletben volt törvényszékeink előtt, 
mindazáltal a' legnevezetesebb első okleveles haboru csak a1 18 század 
elején lobbant k i , midőn .bizonyos iglói születésű Schwarz Gottír ied 
11. Sylvester pápának Sz. István király részére kiadott 1000iki okiere
lét nagy tűzzel megtámadni bátorkodott. Ez ellen ismét feltámadtak a' 
Jéziis szerzetebeli papok, nem különben Kollár és Sti l t ingus, de a' kiket 
későbben viszont megtámadott Kerchelich zágrábi kanonok annyira, 
hogy e' miatt későbben Kollár is pártot ütni kénytelenittetett. Ezen ve
télkedést nem sokára követte egy másik szinte Sz. István királynak 
1001ben a' pannonhalmi monostor részére kiadott oklevele iránt, 
mellynek igaz voltát megtámadták Cornides Dániel és Benzur jósef, 
kiknek ismét ellene szegezték magokat gróf Battyányi Ignácz , Gánóczy 
Antal és későbben Koller Ignácz kanonokok, ngy szinte Nóvák Kristóf 
Sz. Benedek rendjén lévő szerzetes. Harmadik okleveles háborút t á 
masztott volna több oklevelek iránt Kövesdy László magyar törvénytudó, 
mindazáltal, mivel kevés ellenkezőji támadtak, ezen vetélkedés inkább 
csak lecsilapittatott, mint elvégeztetett. E/.en most említett okleveles 
háborúk nem is voltak minden haszon nélkül hazánkra nézve, mivel 
ezeknek köszönhetni leginkább azt , hogy az oklevelesmeret tudománya 
hazánkban is kifejlődni kezdett , 's már 1777 a' budai kir. tudományos 
egyetemben ezen tudomány taníttatott is. Nem kell azonban mind ezek 
mellett is ugy vélekedni, mintha a' magyar hazában az oklevelvizsgálat 
a' régibb időkben is nem volt volna keletben; mivel akkor , midőn még 
a' közönséges levéltárak a1 magok épségében voltak 's a1 külső 's bel
ső ellenségek prédajátékává nem t é t e t t e k , az oklevelvizsgálat sokkal 
bizonyosabb rendszabásokra volt építve, mint a' később időkben; meg
lévén t. i. minden levéltárban a' hazafiak részére kiadott nevezetesebb 
okleveleknek pá r j a , mellyeknek öszveegyeztetése által az igaz leveleket 
a' hamisaktól igen könnyű volt megkülönböztetni. — Egyébiránt a' di
plomatica vagy is oklevelesmeret tudományának három része v a n , t. i. 
J) Az irásesméret (graphica), 2) Jegyesmeret (•*emiotica)i 3) Beszéd
esmeret [formularia). Az irásesméret megesmerteti a' minden idősza
kaszban keletben volt különbféle betűket , orthographiát , az egyes vagy 
huzamos beszédet tevő szavak leirása módját, nem különben az oklevél
írásnál megkívántatott miiszereket. A1 jegyesmeret megesmerteti az ok
levelekben minden időszakaszban keletben volt jegyeket. A' beszédes
méret pedig az oklevelekben előfordult 's szokásban volt mindenkori be , 
szédformákat, vagy is az .okleveleknek írásbeli foglalatjait adja elő. 
Továbbá az okleveles irásesmeretben a' betüesmeret szól a' minden idő
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ben uralkodó betüformákról 's betüékezésekről; az orthogr. csmeret ma
gában foglalja az okleveles szavakban előforduló belükihagyásokat, be
Uicseréléseket, betüszaporitásokat 's szóröviditéseket (bruchygraphiu), 
melly utóbbi ismét szól a' betüszoritásról , betükihagyásról ; szóbeli "s 
számbeli előbetiizésről (siglae). az ugy nevezett tirói jegyekről (notae 
tyronicae) és a' titkos Írásokról (eryplographia) ; az okleveles huzamos 
beszédet tévő szavak leírásáról szóló esmeret magában foglalja az irás
soroknak különbféle fekvésének 's a' pontozásoknak (stigmeologia) le
í rásá t ; az okleveles müszeresnieret végre magában foglalja a/.on miisze
reknek megesmertetését , mellyek az oklevélírásnál minden időben ke
letben voltak. — Továbbá az okleveles jegyesmeret magában foglalja a' 
keresztjegynek (signum crucis), keresztényi jegynek [c hrisjnon), .V can
cellariusok 's más közönséges jegyzők (notarii publicí) j egye inek , a' 
szórejtő jegynek {monogrammá} 's a' különbféle pecséteknek megesmer
tetését. — Az okleveles beszédesmeret végre magában foglalja az okle
velekben időszakaszonként keletben volt előbeszéd (formulát exordii), 
derékbeszéd [formuláé textus) és végbeszéd [formuláé epilogi) kü
lönbféle foglalatjainak 's formájínak megesmertetését. Kgyébiránt mind
ezeknek bővebb megesmérése végett Magyarországra nézve 1. t&urtini 
Schwartnér introductio in rem diplomnlicam aevi intermedii praecipue 
Hungáricam" (Budae 1802). Ugyan csu.tk zen munkának megvizsgálását 
az 1819iki Tud. Gyiijl. 8ik 's köv. köt. Továbbá ugyan csak azon 
munkának magyar fordítását jegyzésekkel megbővitve Perger János által 
ezen czim alatt ,,Bevezetés a' diplouiaticába, vagy is az oklevelesmeret 
tudományába" (Pesten 1821). Isméi .^Georgii l'rtiy syntagma históri
áim de sigillis regum reginarumque Hungáriáé, pluribusque nliis" 
(Budae 1805); Kollár .^História diplomntica juris patronatus Hungá
riáé reg unt" (Vindobonae 1702); Kaprinay .^Hungária diplomulira tem
poribus Malhiat de Hunyadíi (Vindobonae 1707); Szegedy ,,1'erographia 
Hungáriáé'1 (Tyrnaviae 1734) 'sat. A' külföldi diplomaticára nézve 
pedig ajánlhatni „Nóveau iraiti de diplomáiig ne ele.'' ( l 'aris 1750—05). 
Ugyan ennek német fordítását. Nem különben Mabillonnak, Besselnek, 
Keumannak , Gatterernek , Schönemannak, Grubernek 'sat. diplomati
cai munkájit. l'ergfir János. 

D I P O D I A vagy syzigia, a ' versmértéknek két lábat magában 
foglaló szakassza, p. o. egy dijambus. 

D i p r V C H Í I \ (gör.) , eredetileg annyi mint d i p l o m a , kétszere
sen öszvetett. A' Görögöknél és Romaiaknál diplomák vagy diptycho
«i3k öszvetett , áltvont zárral öszvefoglalt é r e z , elefántcsont vagy fa 
egyenlő nagyságú táblák voltak. Ezen nevezet ujabb időkben más ér
telemben használtatott. A' diptyehonok fontosak lettek a' keresztény 
egyházi szerkezetben, hol 3 nemek számláltatott: a' püspökök, e l ő k é s 
elhunytak diptyehonjai. Az első rendűk érdemes püspökök nevét és éle
tétfoglalák magokban; innepekkor szoktak vala felolvastatni, ' s e z a d o t t 
alkalmat a 'canonisatióra. Az élők diptyehoniban élő p á p á k , patriar
chák , püspökök 's e. papok, császárok, királyok és más nagyok nevei 
az egyházi imádság végett voltak feljegyezve; az elhunytakéikban a z ú r 
ban megholtak valának felhozva, kikről az egyházi imádságban is té te
tet t említés. I.elünk.azonkivül megkereszteltek neveivel is diptyehonokat. 

D U E C T O R , 1 . I G A Z G A T Ó . 

D I R K C T O I H U M , társasági egyesületben a ' munkálódás legfőbb 
kormánya 's az a1 kiküldöttség avagy személyek , kikre az bizva va
gyon. !.' volt a' neve egy » öt statustisztviselőből álló colleginmnak, 
mellyre Francziaoiszágban a7 harmadik szerkezet szerént a1 végrehajtó 
hatalom ruháztatott , a' mit egyéb statusokban is követlek, hol annak 
uralkodó befolyása volt , nevezetesen Helvetiában , Hollandban 'sat. A"' 
két törvényhozó tanács válas/.tá annak tagjai t , kik közül egy minden 
évben kilépelt V m á a ;illal váltaték fel. A' directorium áltáljában mind 
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a z t i g a z g a t á , mit az 1791diki szerkezet a ' királyi hatalomra bízott . 
A' hét statusminister közvetetten alat ta állt , 's szabadsága volt ezeket 
letenni 's kinevezni. A' Rrumaire 18dikai revolutio ál tal eltöröltetett 
ezen kormánytes t , valamint a' r e l é egybeköttetésben volt III. évi szer
kezet is. A' directorium 's Briimaire 18ka történeteire nézve fontos a" 
directorium utolsó elölülőjének (Lorris Jérome) nMémoire*. de GoAier" 
cziiii alatt megjelent munkája (Paris 1824 , 2 köt .) . '/•'• G. 

D I R Á K , 1. E U M K N I D Á K. 
D í s, Pluto a' Romaiaknál. 
D i !  , a' muzsikában, az egy félhanggal felemelt második lépcsője 

a1 diatonica scaláhak; hasonló az egy félhanggal alászálitott És 
lépcsőhöz. 

I > I S C A N T , 1 . S o P R A X , 
D i s c A > T K u L c s , I. K v r, c S. 
D i s c i p i . I N A , 1 . F E N Y Í T É K . 

, D I s c o N T o (olaszul) , procentek szerént meghatározott levonás, 
ha áruk vagy váltólevelek a' meghatározott időnél elébb fizettetnek ki . 
Innen d i s c o n t ó z n i: 1) a1 váltólevelet ideje multa előtt bizonyos le
vonással azonnal kifizetni. 2) A' még sokáig folyamatban leendő váltó
levelet más harmadiknak kész pénzért eladni 's e' mellett (procentek 
szevént meghatározott) levonást szenvedni. — Di s c o n t o b an k , olly 
hi tel intézet , melly a ' discontózással foglalatoskodik. — D i s c o n t o 
c a s s a (cuüse <T escompte), Par isban 1776 privát emberek ál tal 
12,000,000 liv. tőkével alkottatott czédulabank. A' revolutio elenyész
te t te ' s helyébe a' Banque de Francé lépett. — D i s c o n t o c o m p t o i r , 
Svédországban kir. intézet a' kereskedés előmozdítására. 

D i s c o H n t A , 1. Ii a i s. 
D I S C R E T I O N A P O K , a ' váltótörvényben engedelem vagy kése

delemnapok , mellyek a' váltólevel határnapja elmultával adatnak. 
Ezek nem minden kereskedő helyeken egyformák. Amsterdam p. o. 
hatot a d , Hamburg t izenegyet , Leipzig pedig egyet sem. Közönsé
gesebben becsilletnapoknak (Respecttage) neveztetnek. Rossz jelnek 
tartatik , ha az elfogadó a' becsületnapokat mind haszná l ja , most az 
elfogadott levelet mindjárt az első bemutatáskor szokás kifizetni. 'Ás. G. 

D i s c u s , l a p o s , kihornyolt , középen áltfiirí ' s szíjakkal a ' kéz
re kötött kő  vagy érczkarika a' Görögöknél és Romaiaknál. A' kar i 
kavetés egyike volt a' küzdök gyakorlásainak. Ki magasabbra vagy 
messzebbre ve te t te , az volt nyertes . Az olympusi és más játékoknál 
nagy érdemnek tartatot t győani a' karikavetésben. Perseust állítják 
feltalálójának, és Apolló ezzel ölte meg Hiacynthnst. Néhol igy neve
zik a' t ányérka t , mellyen megáldáakor az ostya van. Nem különben 
a' virágok középső részét is. B. L. 

D I S J U N C T I O , 1 . h ' í r . E i . 
D I S P E N S A T I O , valamelly tiltó törvénynek egyes esetekbeli elmel

lőzése vagy lágyi tása , melly a1 legfőbb hatalomtól származik , '» szint
olly különbféle l ehe t , a' millyen különbfélék magok a' tiltó törvények. 
Ez a' jns egyfejdelmi statusokban világi Ügyekre nézve az országlót 
il leti; de mivel gyakori használtatása által az egész törvény megsemmi
síttetnék , vagy a' statusszerkezet egyes fontos viszonyaiban megrázat
hatnék: azért vannak tőle szerkezeti kivételek. Egyházi (kivált házas
sági) ügyekben a' dispensatio a' cathol. egyházban az egyházi felsőség, 
a' püspök, jusa ; melly azonban fontosabb esetekben (p. o. a 'verség 's r o 
konság első ' s . második fokán) magára a' pápára van bizva. A' világi 
kormány csak azt kívánhatja m e g , hogy tudta nélkül ne kereshessenek 's 
kaphassanak feloldoztatást alattavalóji. Az evangelica egyházban az i l ly 
engedelemadás jusa a' fejdelemre, ha pedig ez catholicus volua , az or
szágié székre 's az ez által rendeltetet t legfőbb egyházi kormányra van 
ruházva. Austriában az Evangelicusokra nézve a1 dispensatio kegyelmi 
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dolog; ugyan azért ha megtagadtatik, nem lehet ellene folyamodni. Van
nak azonban természeti ha t á ra i , mert egy részről mások szerzett jusait 
soha sem csorbíthatja , mire nézve kiadatása 's foganatjai ellen sikeresen 
tehetni törvényes le'pe'seket; más részről pedig soha sincs ere je , ha olly 
törvények ellen adatik k i , mellyek természet vagy vallás rendelései sze
rént egyáltalján meg nem engedhető gyalázatos cselekedeteket tilalmaz
nak, iímie'l fogva nem adathatik engedelem p. o. a' szülők és magzatok 
vagy a' testvérek közti házasságra ; nem továbbá gyilkosságra, lopásra 
csalásra 's minden egyébre , mi már a' józan ész szerént vétek. A' fej
delem országlói tulajdonságánál fogva fel van oldva az önkényes tör
vényadás tilalmai alól [princepa ligibas sulii tus est) ; de ama' természeti 
tilalmaktól nem dispensálhatja magá t , hanem csak személyes feleletre 
nem vonathatik, ha azokat általhágta. így tehát az ő saját szabadsága 
nem terjed többre , mint a* mennyire mást is dispensálhatna; szerkezeti 
törvények által pedig még ebben is korlátok közé szorittathaiik. Zt. G. 

D I S P E N S A T O R I U M , a ' gyógyszerek törvényes készítését és azok
nak , niellyeket a 'pat ikákban készen kell t a r t an i , számát 's megnevezé
sét elő adó könyv. Minden országnak (néha nagyobb városnak is) van 
saját dispensatoriuma. Neveztetik latánul ezen könyv Pharmacopoeanak 
i s , igy van: FAarmacopoea ai/striaca, JPA. borussica 'sat. 

D i sp A RA G i H M , (egyenetlen házasság , mésalliance). Már a' régi 
Romában annyira megkülönböztettek a ' r endek , hogy az egymásközti há
zasságok törvén}' elleniek volnának. Az nj európai statusok legnagyobb részét 
alapitó germán nemzeteknél egy nemes országló família már korán talál
ta tot t ugyan, de egyéb minden szabadok egyenlők, a' méltóság által szer
zett különbségig, s csak a' nemszabadok állnak vélek szemközt inkább 
vagy kevesbbé éles elkülönböztetésben. Szabadok s nemszabadok közt 
nem történhetik házasság, "s k ivá l ta ' szabadok leányainak tiltják a' ré 
gibb törvények, rabszolga felesége lenni. Későbben »' szabadok közt is 
támadt öröklő rendi különbség a' nemesek és köz emberek között, melly 
azonban a' birodalmi törvény szerént egész a1 legújabb időkig csak al
osztályát teszi a' szabadoknak , azonközben , hogy a' régi országló nem
zetségekből a' főnemesség származott 's számos felemelkedett famíliák
kal nevekedett. Különös, hogy az alsóbb nemesség legnagyobb részént 
nem szabad cselédek rendjéből (udvari 's hadszolgálatbeliekből) annyira 
felemelkedett a' közönséges szabadok felett, hogy a1 határlinea köztök 
's a' fő (országló) nemesség közt bizonytalanná lenne. Más részről a' 
nemszabadlét köre is kicsinyenként egyre szűkült 's majdnem egészen 
eltűnt. Az nj európai nemzetek egyike sem tar tá meg ezen különbsége
ket olly erősen és sokáig, mint a' Németek, 's egyike sem teve, mint 
ők, illyen törvény által , ,a ' gyermek a' rosszabb kezet követi", a' vele 
született rend jusait anyáktól is függőkké. Főnemes férjfi gyermekeitől 
megtagadtalék a' rang és ö röklés , ha alacsonyabb rendű anyától szüleié
nek. A' tartományok felosztása, mi által az öröklésre just tartó vérroko
nok felette elszaporodtak, olly következést szü l t , hogy a1 születés min
den hibája argu»i szemekkel vizsgáltatott 's használtatott. Az alsóbb ne
messég soha sem rilhatott ugyan egészen el a' közönséges szabadok 
rendjétől , mellyhez tulajdonképen tartozik, 's melly hivatal és méltóság 
(doctori méltós;íg) által könnyen felülemelkedhetek ra j ta ; nemes apának 
nemtelen anyával nemzett gyermekeit nem zárható ki az atya rendje, 
jusa 's örökségéből, hanem végre, azaz , a1 16. században még is annyira 
vivé némelly viszonyokban, hogy anyai részről is szükségessé tévé a' 
nemes származást (mint a' rendeknél , udvari t isztségeknél, némelly 
országrendes egyesülteteknél) a' nélkül, hogy a'nemesek 's köz szaba
dok közti házasság valaha egyenetlennek tar tathatot t volna. Hanem a' fő 
nemességnél is nagyon nehézzé lett ezen fogat az á l t a l , hogy határai 
a' valóban országló fejedelmek és grófok, mint egyedül ide tartozók, közt 
továbbá a' csupán czimes fejedelmek és grófok 's a' grófok és bárók éa 
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a' régi nemesség közt igen bizonytalanokká levének. Innét a' soha véget 
nem érő vélekedések az egyenetlen házasságok tulajdonképi fugatjáról, 
mellynek törvényes meghatároztatása még a' császári válaztási capitu
Jatinban is hasztalan igértetett. Szerelem 's érzékiség gyakran álttörék 
ezen korlá tokat , 's Piitter egy munkájában (,,CMer Missheirallien deut
sc/ier FUrsten und Grafen" Gött. 1790) számos 's hellyel közzel külö
nös és'nevezetes eseteit közli a' részént bizonyos, részént kétlett egye
netlen házasságoknak, mellyek Németország fejedelmi nemzetségeit , sót 
magát a' császári udvar t , a' birodalmi törvényszékekel 's a' birodalmi 
gyűlést gyakran nagyon elfoglalták. Nemzetségi egyezségektől, mellyek 
által a' rendképesti házasságok fogatja a' szokásinál szűkebb korlátok 
közé szorít tatott , egyenetlennek jelentetvén általok p. o az iij fejedelmi 
's birodalmi grófi nemzetségek házassága a' báróiakkal , a' császár rend
szerént megtagadá helybenhagyását. A' német birodalom felbomlása titán 
ezen ilgy csupa tartományi üggyé vá l t , 's a' német szövetségacta XIV. 
czikkelye szerént csak a/, elébb birodalmiremii házak nem fosatatának 
meg a' fejedelmi nemzetségekkel való egyenlőségtől. A' házasság egyen
lősége a' bajor, würtembergi és hassiai szerkezetlevelekben feltétele a» 
öröklés jósának. Más szerkezetek hallgatnak ezen pontról, vagy a' szo
kásra 's az uralkodó familia ebbeli egyezségére hivatkoznak. / * . 6r. 

D l S P O N D K U S , 1 . R H Y T H M U S . 

D I S P U T A T I O , két vagy több személynek, kivált közönséges 
helyen, élő szóval való tudós vetekedése, mellynél az egyik fél (az op
ponens) annak ellenkezőjét igyekszik megmutatni , mit a1 másik (a* 
respondens vagy defendens) erősített. Egy illy vetélkedés főczéljának 
mindenkor csak annak kellene lenni , hogy a' vitatások és ellenvitatások 
által valóságot 's azzal együtt a' vélemények egyezését hozzuk elő; 
a' mellékczél pedig a' gondolkozást 's beszedi készségnek gyakorlása 
vagy bebizonyítása. A' flisputálás regulájit az alkalmaztatott lo<*ica 
adja elő. •—• I n a i i g u r á l i s (beavató) disputatio az , melly valamelly 
academiai hivatalra lépéskor tartatik. H a h i l i t a t i o n a l i s d i s p u 
t a t i o a z , melly által a1 közönséges tanítások tar tására való jus me"
nyeretik. — • P r o m o t i o n a l i s d i s p u t a t i o ( p r o g r a d u ) az, 
melly által az ember valamelly academiai méltóságra szert teszen. 
Szoktak tartatni vagy praeses ( azaz , az egyetemnek vagy oskolának 
korosabb elölülő tanítója) e lő t t , vagy praeses nélkül. —• D i s p u t á t i é 
n a k neveztetik a1 dispulálásnál alapul tett vetekedő irás is. A. }}. S. 

D l S S K N T E R K K , 1 . A S O O I , E G Y H Á Z . 

D I S S I D R N S R K , Lengyelországban 1736 olta minden Nemcatho
l icusok, kik mindazáltal szabad vallásbeli gyakorlással bírnak. 

D I S S O N A N T I A , két vagy több hangok , mellyek öszveköttetése 
magában tekintve kellemetlen a' fülnek, öszvehangzása, továbbá maga 
a' hang vagy intervallum , melly ezen hatást szüli , 's hogy muzsikai
lag hasson, rendszerént össsvehangzó (oonsonaló) intervallumba kell ált
mennie (feloldozódnia). (L. INTERVALLUM és ÖSZVKHWGSSIT.) • 

D i S T A N T i A, I. T i v o r,. , 
Dl S T t c H O N , kétsoru vers, főkép egy hexa 's pentameterből álló 

verspár. Gyönyörű distichonokat ira Kazinczy a' dislichon eredetéről: 
„Add te Psychéd nekem , E r ő s , oh add 's vedd lantomat érte ; 

Így a' legtisztább két öröm istene léssz." 
„Én e Psychémet , Apoll ? 's e' lantér t? Lant nekem a' nyil , '4 

Mond e z , 's ime nyila már az Olympnak ered. 
'S a' mint zengve röpül az Olympusig, hexameter lesz : 

'S a' mint zengve leszál , o csuda! pentameter. 
Distichonnak neveznek, különösen azon nemzetek, kiknek h ex a  ' s pen
tameterek nincs, minden kétsoru költeménykét is. 

D I T H Y R A M B I S , Bacchus mellékneve, mivel kétszer született, 
először anyjá tó l , Sémidétől, azután a ty jának , Jupiternek, ágyékából 
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vagy mivel több anyát tulajdonítanak neki. Így nevezték az innepein 
t iszteletére énekelt dalt is. Mivel ezen innrpeket mindenfele a1 borozó 
isten előtt kedves pajkossággal ü l ték , ezen isteni tiszteletliez tarto
zó dithyrambust is bizonyos részeg dühnek kellett elevenítenie. Innen 
merészebb képek 's szókötések , látszó rendetlenség 's részegséghez kö
zelítő merészség bélyegzik a' dithyrambust. A' phrygiai zordon hang
nem szeréntkarokban énekelték. Ugy tartják Árion, metltymnaei (i l.eshos 
szigetéről, találta fel ; a' nyilvános játékokba Lasos, herinionei lakos, 
vitte be. Végre a' dithyrambus még vad 's csapongó ihletű iyrai ver
sezetet is tesz. Hlyének Pindarus némelly odáji, mellyek sajátságát igy 
festi Hora t ius : „per audacet nova dilhyrumbos verlta devolvit, nume
risgue fertur lege tolufis11. Az ujabb költők , viszonyaink és időnk vál
tozása mia t t , dithyrambusainak nem adhatnak görög bélyeget , azért 
uralkodhatik; ugyan illy mivekben legfőbb Jyrai lelkesülés, nyelvek és 
rhythmusok legnagyobb szabadsággal mozoghat; de a' legszabadabb moz
gásból is kitessenek az aestheticai egység nyomai , mert a' legnagyobb 
szabadság és korlátlanság legfőbb biztosságot is kivan. II. L. 

Dl V A N , 1.) Legfőbb statustanács Törökországban. (L. OSMAN 
BÍROD.) . Van a1 basáknak is divanjok. 2) A1 Törököknél egy lábnyi 
emelet a' paloták minden tereméiben 's a' privát személyek szobájiban. 
Ezen emeletet drága szőnyegek fedik, számos hímzett párnákkal , mel
lyek a' falhoz vannak támasztva. Onnan nevezzük mi is illy nemű pam
lagainkat divanoknak. 3.) Az Arabok, Persák és Törököknél teljes 
gyűjteménye bizonyos lyrai költeményeknek, mellyek gaseláknak hi
vatnak 's azon sajátsággal b í rnak , hogy egyetlenegy rím van az egész 
(14 strophanál sohasem hosszabb) költeményben. Teljes ezen gyűjte
mény kivánatjok szerént a k k o r , ha annyi szakasza v a n , a' hány betiiji 
abéczéjeknek , 's minden szakasz legalább egy költeményt foglal magá
b a n , mellynek rimszava az ezen szakaszhoz tartozó betűn végződik, 
némelly betűk azonban ki vannak véve, mivel azokon vagy kevés vagy 
épen semmi szók nem végződnek. 

D i v i D E N r > * , a ' nyereség azon r é s z e , mellyet valamelly keres
kedési vagy actiatársaság részvénye avagy betett tőkéjétől hnz kisza
bott időnként. 

D I V I S I O , valamelly, kivált nagyobb seregosztály, rendszerént 
2 gyalog brigadából vagy 2—3 brigada lovasságból álló. Innen van az 
o s z t á l y o s g e n e r á l i s . Hasonlóul 2 companiának vagy eska
dronnak vagy egy compania két cziigjának öszve csatolódását i s , p. o. 
a' colonne  marschban , deployirozás vége t t , divisiónak nevezik. Innen 
van divisiónként tüzelni. A' flottái divisio teszi annak egy saját kor
mányozó alatt álló osztályát. — Az arilhmeticáhan d i v i s i ó n a k mon
datik az a' számvetés mód , mellynél fogva egy olly szám (quotiens) 
vagy áltáljában o}ly mennyiség találtatik fe l , melly a' maga egységei
vel je lent i , hányszor találtatik a' divisor a' dividendumban, Továbbá 
d i v i s i ó n a k mondatik a' logicában a' logicai felosztás, (L. LOGIC* ) 

D I V I S I O , osztály, (a ' rom. törv.) 1.) Divisio pareiitum inler 
liberót — szülői vagyonosztály a' gyermekek köztt. — A' romai törvény 
szerént jusok van a' szülőknek vagy nagyszülőknek, utánnk maradandó 
hagyományokat gyermekeik 's unokájik közt minden további formaság 
nélkül felosztatni. 'S e' végre nem kiváutatik végintézet (mellynek örö
kösi pótolékot kellene magában foglalnia), hanem csak írásbeli rendelés, 
vagy a' szüléktől vagy magoktól a' gyermekektől aláírva, lllyenkor 
azután tartoznak a' gyermekek a' nekik szabott részekkel , ha bár nem 
is egyenlők, megelégedni, 's csak ha tartozási részek sincs k iadva, en
nek pótoltatását kívánhatják. 2.) Exceptio divisinnis — osztozás kifogá
sa. — Ha többen kötelezik magokat közösen valamelly adósságéit, min
denik kötelező csak a' maga részéért tartozik felelni {benefwium divi
tionit); hanem gyakran lemondanak ezen jusról (az osztozás kifogása
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lói) , mi által az* nyilatkoztatják k i , hogy mindegyik kivan az egesz
én kezeskedni. (VB. OSZTÁLY.) ZS. G. 

D J E z z A R (Achmet) , akrei basa, Egyiptomban és Syriában Bo
naparte gyözedelmeinek gát lója , Bosniában szil ietek, 's mint mondják, 
maga adá el magát rabszolgakép Ali beinek Egyiplonjba. Itt olly nagy 
mertekben tudá ura kegyét megnyerni , hogy mameluckból kahirai pa
lanosolóságra emelkednék. Utóbbi pályáján jóltévőji iránti hűtlenségé
nek nem kevesbet köszönt , mint bajnokságának 's észtehetségeinek. 
Mint akrei basa olly rettentővé tévé magát a' rebellisek e l ő t t , hogy 
(lárom lófarkas basaságra emeltetek. Azonban kevéssel azután megha
sonlék a' kapuyal , melly minden rálalkozó eszű basa iránt bizalmatlan, 
's épen ez által függetlenségre törekedést gerjeszt. D. tudá erőszakkal 
és fortéllyal megtartani méltóságát a' né lkü l , hogy a' konstantinápolyi 
parancsoknak többet engedelmeskednék, mint neki jónak tetszett. Mi
dőn Bonaparte 1799 Syriába becsapott , magán kívül lón D. dühében, 
hogy európai Keresztények bátorkodnak az ő tartomár.yait meghódítói 
akarni. Neveié ez a' düh határtalan bajnokságát, 's gyámolitva Philip
peanx kivándorlóit Francziától, ki mint ingenteur jelesen kormányzá a' 
várnak védelmét , 's sir Sidney Smithtől , ki néhány angol hadi hajó
val legsikeresb segélyére ya la , dicsekedhetek D jezza r , hogy azon férj
fint, ki előtt Európa reszketet t , hátrálásra kinszerité. Utóbb véres 
háborúja volt a' nagyvezérrel 's a' jaffai basával , 's megholt 1804. 
Pjezzar uralkodása olly rérszomjuzó 's kegyetlen vol t , hogy innét vi
selé a' Djezzar (öldöklő) nevet. 

D <> R ó (István, Ruszkai). Minekutána Perényi Gábor Eger várát 
visszaadta I. Ferdinándnak, ez pedig az egri püspöknek, Oláh Mik 
lósnak ; az utolsó ü  t tette abban várnaggyá, Mecskei Istvánt rendelvén 
melléje tiszttársul. Ezeknek katonaparancsa alatt álla E g e r , a' midőn 
számos magyarországi várak 's utoljára Szolnok megvétele után az egri 
várat venné ozélbu Achmet basa , II. Soliman török sultan magyaror
szági kádjainak fővezére. D, tudósíttatván a' dologról , mind a 'k i rá ly 
tól , mind a' püspöktől segítséget k é r t , minthogy a' vár őrizete akkor 
csak 200 lovas és ugyan annyi gyalog katonából álla. A' király irt a' 
szomszéd vármegyékre , hogy a' veszedelemben forgó vár oltalmára 
rendeléseket tegyenek. Öszvegyültek ugyan az érdeklett vármegyék 
rendjei Szikszón, a 'hol megjelent közöttök D.től küldetve, Mecskei is, 
segedelem sürgetés véget t ; de a' gyűlés válasza az vala , hogy a' püs
pök emberei, a' kik eddig dőzsöltek a1 püspökség jövedelmében, magok 
gondoskodnának védelmekről. A' püspök szorgalmaz tatása még is oda 
vitte a' dolgot , hogy a* k i r á l y , nénielly vármegyék, királyi varosok 
és földes urak apró csapatokat küldenének a' vá rba , a' melly eket magú* 
a' püspök tehetsége szerént annyira póto l t , hogy mintegy 2500 főre 
szaporodnék az őrizet. E' mellett eszes előrelátással és gondos munkás
sággal minden készületeket és rendeléseket megtett a' várnagy. Sept. 
10. 1552 megjelent Eger alatt a' temérdek török t ábo r , mellynek szá
ma] a1 száz ezerét jóval felülhaladta. De ámbár minden módo t , fenye
getést, igérettevést, csalvetést , erőlködést, elkövetett a' török fővezér, 
még sem mehetett semmire D.nak rettenthetetlen bátorsága, Jankádba 
tatiau munkássága, ámithatatlan szemessége, zavarhatatlan eszességn 
ellen; ugy hogy Oct. 18 kénytelen vala a' vívást abban hagyni.. A' 
Törökök eltávozása út in Dobó István 12 ezernél több öreg ágyögÖnibó
ket hordatott egy rakásra a' vár középén, mellyek az ellenség által 
lövettek volt oda b e , az apróbbakan kívül. A' következett esztendőben 
Kendi Ferencczel együtt erdélyi vajdává neveztetett D. 's az egri vár
nagyságot általadván Pallavicihi Sforziának, Szamosujvárra ment lakni. 
De már 1556 elvesztette Ferdinánd Erdé ly t , a' hol D. vala utolsó hive, 
még annakutána i s , hogy vajdatársa, Kendi Ferencz, is Izabel la , I. J<
nos király özvegye, részére állott. Balassa Menyhért . tehát, az Kidé
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lyi*k főhadvezére, megszálotta tavasszal Szamosujvárt, a' mellyet Nor. 
26 kénytelen vala végre Dobó feladni, minthogy királyától semmi segít
séget nem kaphata. A' feladásban szabad elmenetelt kötött volt ki ma
gának háza népével és vagyonjával együtt ; de minthogy Kolosváratt fel
fürkészett szekereiben néhány apróbb ágyuk találtattak , a' mellyeknek 
elvitelét ellenzé az a l k u , Izabella parancsára Szaniosujváira vitetett vis
sza 's itt tar tatot t fogva, inig meg nem ejthette kiszökését N»v. ö. 
1557. A' következett 1558 esztendőben megjelent^ Bécsben szakálosan 
és válaira hosszan lefüggő hajjal hűsége miatt szenvedett tartós rabos
kodása jeléül. Ferdinánd 32,000 forintot fizettetett és Lévát , Viglest, 
Gönczöt és Telkebányát ajándékozta neki jutalmul. De jóllehet eléggé 
megmutatta vala D. az austriai ház iránt való hűségét, el néni kerülhet
te még is az akkori pártküzdés idejében a' gyanút. Maximilián király 
uralkodása alatt t. i. 1569 elhitették magokkal némelly magyarországi 
tisztviselőji, hogy szélesen elteijedt alattomos ös/.veesküvés nyomaira 
akad tak , melly a' Németek kikergetését és Zápolya Sigmond János kö
zönséges nemzeti királlyá való kiáltatását irányozná. E' szövetkezés 
tűzhelyének E r d é l y , főterjesztőjének Bocskai György tar ta ték , a' ki 
ide 's tova jára Magyarországon 's a' magyar urakat leveleivel szorgal
maztatá. Ez időben Maximilián kassai hadnagyának, Pixendoifi Ruber 
j .mosnak , általadott Sz. Királyi Miklós egy levelet , a' melly D. és 
sógora, Balassa János, aláírását és pecsétét viselé, 's a' mellyel ő, a' 
mint monda, Erdélybe vala küldve Békési Gáspárhoz, Sigmond János 
emberéhez. Ruber felküldötte a1 levelet Bécsbe, Maximilián pedig mind 
i í . t , mind Balassát maga elejébe idézte. Balassa személyesen megjelent 
a ' király e lő t t , D. pedig, köszvényétől le tar tóztatva, Zeleméri Lász
lót köldötte maga helyett. Ezek meggyőzték a' királyt a' vád és gya
jiu alaptalan volta felől, ugy hogy nevezetesen Balassa iránt megkü
lönböztetett módon jelentené ki kegyelmét Maximilián, mind a' két vá
loltnak pedig meghagyta , hogy a' rövid idő múlva tartandó posonyi 

országgyűlésen megjelenjenek. Azalatt elterjedvén az emiitett levél 
elfogatásának 's a1 gyanúba esettek Bécsbe hivatásának hi r e : Drasko
vics György zágrábi püspök és Kanisai Orsolya, Nádasdi Tamás nádor 
özvegye , beküldötték a' királynak Bocskai Györgytől kapott felszólító 
leveleiket; több más főemberek is kinyilatkoztatták, hogy az ők ke
zeibe is kerültek hasonló felszólítások. Ennek következéseben, a' mi 
addig szokatlan dolog vala, egy ezred német katonaságtól késértetve 
jelent meg Maximilián Aug. 10. 1569 a' posonyi országgyűlésen 's 
elejébe terjesztette a' rendeknek a' kezéhez került terhelő irományokat. 
D. pedig Balassával esedező levelet nyújtottak b e , a' mellyben törvény 
szerént való vizsgálatot kívántak és azt Ígér ték, hogy bűntelen volto
kat hitelesen bebizonyítják, a1 Ruber kezébe került levél koholását egy 
Kenderosi István nevű megszökött papra tolván, a' ki már több rendbe
ji hamiskodasáról esmeretes vala. Mindazáltal a' király kívánságára, 
azt végezte a1 gyű lés , hogy a' vádoltak, az ellenek való terhes gya
imság mia t t , azonnal fogságba tétessenek ; és jóllehet a' nemesség nagy 
része 200,000 aranyból álló kezességet ajánlott mellet tek, el nem fo
gadta azt a' k i rá ly , hanem végre hajtatta a' végzést. A' király eltá
vozásakor mind a' két fogoly kezébe egy egy levélkét nyújtott ugyan 
Istvánfi, a1 mellyben azzal biztatta őket a' király, hogy ügyök vizsgá
latját sokára halasztani nem fogja: mindazáltal eltelt két hónap a' nél
kül , hogy bíró elejébe állíttatnának, Balassa János tehát , módját ejt
vén a1 dolognak, Mart. 8. 1570 kiszökött tömlöczébül és kékkői vá
íába vette magát ; D. ellenben, köszvényes volta miatt a' szökésre al
kalmatlan lévén , rabságban sinlődék 1572ig, 's ügye is függőben ma
vada. Végre a* nevezett esztendei posonyi országgyűlésen , a' mellyen 
Rudolf jövendő királlyá választatot t , köz akarattal megkérték a' ren
dek a' választott k i r á ly t , hogy vetné magát közbe atyjánál a' két vád 
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alatt levő mellett. Maximilián tehát, a' rendeknek Rudolf választásá
ban mutatott készségeket visszonozva, mind a1 kettőt kegyelmibe fo
gadta olly kikötéssel, hogy őt térden állva követnék meg. Balassa 
ezt személyesen cselekedte Bécsben; 1). sinlődő állapotja miatt Ferencz 
nevii tija és Zeleméri László által. Vagy két hónappal megszabadulása 
után megholt Dobó István a' maga szeredi várában. Fú6ri Pál, 

D O B O K A , egy a'Magyarok vármegyéi közül az erdélyi nagyfejede
lemségben, 50 8 ÍO nsz. mf. 104 helys. 's 108,413 lak. Földjét a1 kis 
Szamos és Körös mossák. Jelesebb helyei: Sz. Mihálytelke, Doboka 
e's Apafalva, mellyról Erdélynek I. és 11. Apafy Mihály nevű fejedel
mei neveztettek. L—a, 

D O B R O W S K V (Jósef, sajátkép Daubrawsky), szül. Gjőr várm. 
1753, korán Csehországba került 's elvégezvén Prágában a1 philosophiát, 
Jesuita lett 1772. Ezen szerzet eloszoltával is folytatta a' theologiát, 
de főkép napkeleti nyelveket tanult. 1776 gróf Nostiz házánál mathe
sis és philosophia tanitója lón 's általa esmerkedék meg Pelzel történet
vizsgálóval. 1787 felszenteltetek 's a' kövekezett évben a' hradischi se
minarium rectorságát nyeré el. Azonban nem sokára véget ért ezen os
kola 's D. ismét a' Nostizokhoz ment, hol barátságosan fogadtak. 1792 
a' tudományok kir. cseh academiajának megbízásából gróf Sternberggel 
Stockholmba, Peteivárra és Moszkvába utazott né mell y irományok ösz
vevetése végett. Ipara sikerét Svéd és Muszkvaországban tett útjáról 
irt tudósitási adják elő (Prága 1796). Visszatérvén gróf Nostiz Fridrik
kel Németország, Tyrol és FelsőItal iában tett útjáról, félrévonultan 
éle tudományokkal foglalatoskodva, mig Jan. 6. 1829 a' halál kitörlé az 
élők sorából. D. philosophia doctora, sok tudós társaság tagja 's a' 
legtudósb Slavok egyike volt , ' sa ' cseh történetek és slav literatura kö
rében fényes sikert látának törekvései. Számos munkáji közül neveze
tesbek : ^Fragmentum pragente evangelii ii, Marci, vulgo atitographil,í 

(Prága 1778); , ,A' cseh nyelv és literatura történetei 1520ig" (uji;a dol
gozott kiad. 1818); „Institutiones linguae slavicae veteris"' (Prag 1822); 
„Methodius és Cyrillus, a' Slavok apostolai" (Prag 1823); „História 
de expedilione Friderici imperatorit edita a quodam clerico Ansberto1' 
(1827) 'sat, 

D O C T O R , tulajdonkép tanító; 1128 és 1137 között lón tisztelet
czimmé, midőn az olasz egyetemeknél a' romai törvényt is kezdek tani
tani. Elébb a' császár adá e' cximet jelesb tanítóknak ; nem sokára az 
egyetemek is nyerének jogot dactoréi legum 's majd a' pápák doctoret 
canonúm et decretalium czimmel nevezni doctarokat. Később ezen 
két czimet egy is megnyerheté 's innen származott a' maiglan szokásban 
lévő Doctor utriusque juris. A' törvénytudók példájára Doctores theolo-
giae és D. medicináé is neveztettek elébb a' császárok és pápák , később 
szinte az egyetemek által. A' philosophusok Magisler czimeket sokáig 
megtarták 's az artium liberalium D., philosophiát D. vagy egyszer
smind AA. LL. et philosophiae Doctarak ujabb időkben támadtak. Az 
oxfordi és cambridgei egyetem musices Dactorokat is nevez. A' doctor
czim megnyeréséi vizsgálat előzi meg , 's ha alkalmasnak találtatik a z ' 
avatandó, doctorandus vagy némelly egyetemeknél baccalaureusnak ne
veztetik az avatásig. Az avatás innepélyen történik. Az illető kar dé
kánya öszvehija az egyetem tagjait — de nemtagok is lehetnek jel.»i,*
's a' doctorandus avatási értekezését -^-dissertatio inauguralis — nielly
lyet kidolgozott 's kinyomatott, vagy a' melléje zárt thesiseket nyilvá
nosan védi az ellenvétők — opponensek «• ellen 's azután esik meg a* 
promotio. Néha promotio nélkül csupán doctori diploma által is adatik 
doctorczim. Nálunk közönségesen az orvosdoctorok — doctorts medi
cináé TT neveztetnek doctoroknak, 66. 

D d C T R i M i i i K K . A' franczia követkamarában a' Bourbonok má^ 
•odik visszatérte után egy kis számú férjfiuk különböztetek meg magokat, 
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kik sem a' korlátlan hatalom magasztalójihoz, s é m a ' rerolntio v«f(lűjihc« 
nem akaratiak számíttatni. Ők Decazesa l , az akkori miniatűrrel sza
vaztak , 's részént hivatalokat is viseltek a' ministeriumlian, mint Ca
mille Jordán és KoyerCollard. Rendszerek szerkezeti monarchiára czél
rut t ' j nagyobb erőt kívánva az országié széknek, mintsem a'liberálisok 
engedni akartának , de egyszersmind szűkebb korlátok közé szorittalást 
is az uralkodó hatalomnak, 's kevesebb visszatérést a' régi szerkezethez, 
mintsem a' royalisták szerették volna. Decazesal együtt ők is le
mondtak hivatalaikról 's azqlta egészen egyesültek a1 szabadlelkDek el
lenkezett pár t jával , mig az 1830diki rerolutio u tán , mellynek szinte 
lelkes előmozditóji voltak, a' mozdulat pártjától elválva, ugy nevezett 
jnste milieut (igaz középet) formáltak. Főszónokjok Koyer Collard volt, 
(iuizot pedig legjelesb irójok a' követházon kívül. (1,. FRINCZIA K D U 
R » K . ) Zt. G. 

I ) (I C U M E S T U M , 1. A C T A é« T A V U L B V E 1,. 
D O D I I K * , hires a ' rege szerént Deucalion által építtetett hely 

Kpirusban, hol Görögország oracul limainak egyik legrégibbje talál? 
kozott. Az oraculum Jupiteré vol t , kinek temploma mellett állott a' 
szent be rek , '» abban a'jövendölő cserfa. Jupi te r , ezt beszéli a' rege, 
l eányának , Thebának, két galambot ajándékozott, mellyek beszélni 
tudtak. Ez,ek egykor egyiptomi Thebából elrepültek, 's az egyik Ly
bi.ília jutván , ott Jupiter Amninn oraculumát a lko t t a , a1 másik pedig 
Epirusban egy cserfára szálott le , 's a1 lakosoknak világos szóval ki
j e n t e t t e , hogy Jupiter ott egy oraculumot akar szerzeni. A' papnék 
különbféleképen adák jövendőléseket. Néha közel állottak a' jósló fához 
's levelei susogására figyelmeztek, vagy a' fa gyökeréhez közel eredő 
forráshoz léptek '• a' felfelé buzogó viznek hapgját hallgatták. Azon 
kongásból is jövendőitek, melly a' templom körül függő több rézedé
nyek öszveütődéséből eredt. K. L* 

D O G , tulajdqnkép h o l t t e s t ; alkalmaztatva gyakori halálos döglés, 
döghalál, emberdög, marhadög. 

D 'iG E , VK t. E N c z E és G E üt) » (1. e.) hajdani olasz köztársasá
ságok fejeinek neve. Ezek a1 nemesség közül választatának, ennek ke
zében lévén az országlás. A' velenczei Dogé holta napjáig viselé mél
tóságát , a' genuai ellenben csak két esztendeig. Hatalmuk szűk kotlá
tok közé volt szorítva. 

1> Q G M A , a' philosophiában vélemény tanitási tétel ( Lehrsatz ); 
a' theologiában Istentói nyilvánított 's az egyháztól illyennek es
mertetett hittanitniány. Innen d o g m a t i c a , á ' dogmák tudományos, 
és rendszeres előadása; — d o g m a t i c u s , mi a ' hittudományra vi
szonylik. 

I I O Q H ( i I S M I I S V U ; ' s D o g t n a t i c i s m t i s n a k , dogmatica me
thodusnak mondatik 1.) a' szoros tudmányos tanításimul á l tá l jában, ne
vezetesen a z , a' melly, mint a7 mathesis, hol az alaptételek megmuta
tott igazságok, alaptételekből indul ki és ezekből hozza le megmutatá
sok által a' maga tanitási té te le i t , és igy a' közönségesről megy a' kü
lönösre. Ez a' progressivus vagy syntheticus mód csak ott lehetséges 
és használható, hol az ember az alaptételek felől már bizonyos lehet 
fa' honnan methematica methodusnak is mondatik), vagy pedig olly 
törvényszeres utón jutott azokhoz, hogy a' bennek befoglalt igazságo
kat alárendelés által kifejtheti , mi az esmeretek egységére és bizo
nyosságára való törekedést a' legnagyobb mértékben kielégíti. A1 men
nyiben már a' philosophiai alaptételek nem birnak azzal a' bizonyosság
g a l , mellyel a' mathematicaiak , és még is azokat vizsgálat és megmu
tatás nélkül nyilván vagy hallgatva előre felteszik, mint alaptételeket, 
hogy belőlük minden philosophiai igazságokat következetes rendben le
hozzanak , annyiban 2.) dogmatismusnak ragy dogmatica methodus
nak neveztetik a' philosophiában formájára nézve a z , melly valamit 
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mint bizonyost előre felteszen (állit) , mcllyre egész gystem.íját épiti, 
kivált a' mennyiben ez a' ('eltevés önkényes és minden előre való vizs
gálat nélkül véletett fel; matériájára nézve pedig az a' néze t , melly 
a' dolgok létalapja systematicus esiuereténck lehetséges voltát (esmere
teink objectiva realitását és az igazság objeotiv ciiteriumainak lételét) 
állítja A' dogniaticus t e b á t , a z a z , ki a : philosophiáhan ama' metho
dust követi, azt h i sz i , hogy vannak olly philosophiai tételek , mellyek
nek önmagokban objectiv bizonyosságok van és a' meliyekből alárende
lés és következetes lehozás által ki lehet fejteni a' minden dolgok tudá
sába való belátást. Kz által e' kifejezés dogmatikus és dogmaticai még 
kétféle mellékértelmet n y e r , ugy hogy amaz alatt részént olly tanító 
értetik , a' ki bizonyos alaptanításokat mint csalhatatlanokat és apodic
tice bizonyosakat kérkedve á l l i t , a1 dogmaticai alatt pedig a z , a' mit 
apodicticai bizonyossággal vagy mint csalhatatlant állit valaki ; részént 
dogmatirusnak nevezik az t , a ki a' definitiók, felosztások és megmu
tatások i r án t , min táz értelemnek formáji i r á n t , és igy a' systemák kö
vetkezetessége iránt határtalan és mérték felett való bizodalmat táplál, 
mintha már azoknak helyes alkalmaztatása által az előre feltett közön* 
séges okfő szerént elő belátást szerezhetne aj; eniber a' dolgok termé
szetébe , dogmaticainak pedig, a' mi illy systemához tartozik. A' szo
rosabb értelemben vett philosophiai dogmatismtisnak, melly a' dolgok 
létalapjának nézetét önkényes és meg nem rostált alaptételekből syste
inatice kifejteni igyekszik, és azt a priori megesmerhetőnek hiszi , el
lenébe tétetik részént a' SCEPTICINMI'S (1, e ,) , melly az emberi esme
retek bizonyosságát az objectiy különböztető jegyek létével együ t t , 's 
a' valóságot altaljában, és igy a' philosophiai systemák realitását is ta
gadja vagy k é t l i , résaént a ' C r i t i c i s i n u s (vagy a 1 eriticai n.etho
d u s ) , melly az esmérő tehetség megrostálásáról megy által magának 
az esmeretnek theoriájára vagy , mint a' Kanté (mellyel azt nem kell 
felcserélni), azt állítja, hogy az ember csak a' tüneteket esmérheti meg, 
nem a' dolgokat önmagokban, következésképen az ő esmeretének csu
pán subjectiv bizonyossága van, a' dolgok létalapjáról pedig a priori 
semmit bizonyossággal meg nem határozhat. A. 11. S. 

D o G N Á c s K A , Krassó várni, kamarai bánya mezőváros 431 ház. 
2015 iak. 's postahivatallal. Bányáji ezüstöt , r eze t , igen jó vasat 's 
Ónt adnak. Sokféle gránát és asbést is találtatik itt. L—ú. 

D O H Í N Y (nicotiana) , bódító fűszeres p lán ta , melly legelőször 
Pane Román spanyol barát előtt leve esmeretes 1496 Domingónak Taba: 
ca tartományában, mellytől is legközönségesebb — Tabak — nevét nyer
te . Nicot János , a' portugali udvarnál volt franczia köve t , 1560 táján 
megesmerkedék ve|e és az t , Francziaországba visszatérvén, a' királyné
nak benyújtotta 's innen szármozott NicQtiana és k'rályné  növevény ne
vezete. KI ej én le nehezen esett az Európaiaknak a' dohányzás, Raphe
lengi angol volt Jegyen az első , a' ki azt Virginiában megtanulta és reyja 
Európában másokat is megtanított. Azonban hihető , hogy bizonyos do
liányneminél való élés Amerika felfedezésénél jóval elébb szokásban volt 
az asiai népeknél. Elejénte csak egy fajta dohányt esniertek, de utóbb 
lassanként több fajták fedeztettek fel. A' dohány az öthines seregbe 
(pentandria) és egyanyás rendbe (^mmiogynin) tartozik. —> A' közön
séges dohánynak e r ő s , ágas , bojtos gyökeréből egyenes, görgeteg, iz r 

m o s , bördös, molyhos szár emelkedik fel , melly a' földnek, időjárás
nak és munkáltatásnak mivoltához képes t é — 6 lábnyi magasra nő. Le
velei tojásdad lándsások, ép élük, molyhosak, ragadványosak, nyeletle
n e k , néha egy , sőt i::á»fél lábnyi hosszuk. Virágai a1 szárhegyen elá
gazó fürtökben jelennek m e g , mellyeknek bokrétája halavány piros, 
tölcséres, öt ránezba szedett karimájú. Csészéje tojásdad és állandó. 
Tokja két rekes/.ü, két kopácsu, felülnyiló és számos apró olajos mag
vakkal bővelkedő. Ettől a' kapadohány kisebb termetével , ránezos sxá



108 DOHÁNY 

rával és levelével, hamvas színével, kapaforma nyeles leveleivel és sár
gazöld tompa bokrétájával különbözik. Mind kettejek virágzása Július
ra 's Augnstusra esik; magvok pedig Septemberben 's Octoberben 
érik meg. Minden ég alatt megterem ugyan, hol a' búza Augustus első 
feléig megérik ; a' szelídebb 's melegebb égöv alat t mindazáltal jobban 
díszlik és fűszeres illatja jobban kifő. Azon esztendőn, mellyben jó bor 
t e r e m , a' dohány is kellemesebb és illatosabb szokott lenni. Már'tete
mes mivolta , erős gyökere és szára nyilván tudtunkra adja , hogy ki
formálódására sok tápláló szer t , t rágyát kivan. Az agyagos földben is 
megterem u g y a n , a ' j ó homokkal vegyes mély földet a/.onban inkább 
szereti 's benne kellemesebbé válik. Innét vagyon , hogy ugyan egy kü
lönb helyzetű és földvegyületü határban is különb tulajdonságú dohány 
terem. Magva kora tavasszal meleg ágyba vettetik, és a' fagy ellen nád
vagy szalmatakaróval védelmeztetik. Ez gyakran megáztatva meleg 
helyen csírázásra késztetik 's igy hintetik el a' jó apróra 's tisztára ele
gyengetett meleg ágyba. Minthogy az apró mag későn, meleg nélkül 
pedig épen nem csírázik, szobában való csiráztatása által legalább két 
jó hetet nyer az ember , mi a' dohánynak nem csak nevekedésére és 
megérésére , hanem takarí tására nézve is méltó figyelmet érdemel. 
Szinte a' plánta szapora nevekedésére vagyon irányozva a' meleg ágy 
i s , mellynek aljába trágya ter í t te t ik , hogy az a' felette lévő földet 
gyengén melegítvén, a' zsenge plánta növését sürgesse. Hogy ez által 
a plánta el nem erőt lenül , tapasztalás bizonyítja, valamint azt is, hogy 
a' meleg ágyban nevelt plánta a' mezőn is folytatja elkezdett szapora 
nevekedését és jóval elébb megérik, mintsem a z , melly közönséges ágy
ban nőtt. A1 meleg ágyban serdülő plánta a1 szükséghez képest levegőn 
szelídített és hígított tyukganéjlével 's felfogott esővízzel megöntöz^ 
tetik. A' már ültetésre alkalmas plánta a' számára jól elkészített föld
be egymástól 2 ;— 2 '/a láb távolnyira Május vége táján elültettetik. A* 
dohánytermesztők e' munkára esőt várnak , hogy igy a1 plánta annál bi
zonyosabban megfogamodjék; azon esetben pedig , ha az ültetést száraz? 
ságban kénytelenittetnek véghezv inn i , minden plánta helyét megöntik. 
minthogy nem minden plánta idtyl meg , sőt gyakran nagy részét a' földi 
kukaczok 's hernyók elemésztik ; nehogy a1 drága föld és munka haszon
talan maradjon, az ültetés megujittatik, mellyet némellyek első kapá
láskor is pótolgatnak. Minekutána a' kiültetett dohány megidült, mint
egy három hüvelyknyi levelű korában megkapáltatik, hogy ez által a1 

a' gyomtól megmenekedjék, és a' föld porhulása által a' nevekedésre 
megkívántató nedvet és meleget annál kellőbb mértékben használhassa. 
Ekkor a' körülötte lévő szikár földnek felülete fiis földdel váltatik fel; 
a' plánta pedig nehogy türemlése vagy betelepítése által nevek édesében 
's gyarapodásában gátoltassék, szabad kézzel ^ligazittatik. Minekutána 
azután mintegy másfél lábnyi magasra nevekedik, másodszor is megkapáld 
tátik , melly alkalommal, hogy annál inkább erősödjék, gyengéden meg
töltetik. Midőn a' dohányplánta bimbót kezd hányni , ezen uj részeitől 
megfosztatik, melly munkát néhol kacsnzásnak, néhol pedig fattyazás
nak neveznek. Ez mind addig ismételtetik, míg a' bimbósarjadzás tart . 
E' munka fölette szükséges, mivel különben a' levelek, virágzásra 's 
magzásra adózván nedveikkel , elsinlenek 's elfogynak. A' dohányföldet 
a' marhától menten kell t a r t an i , mivel csatangolása által tetemes kár t 
tenne benne. .V dohányt semmi barmaink sem eszik meg a1 juhokon kí
vül , mellyek annak nyers leveleit igen szeretik, Néha a1 j égeső , néha 
pedig a' ragya nagyon megrongálja a1 dohányt , melly csapást valamen
nyire pótolni azzal szokás, hogy a' rontsolt levelek idején leszedetnek, 
's a' másod leveleknek nevekedése 's gyarapodása helyesen előmazditta? 
tik. Ez által ugyan a* dohánytermésnek mennyisége gyakran egészen ki
pótoltat ik; de jósága nem egy könnyen téríttethetik meg. Minekutána 
a1 dohánylevél egészen kiépül , megsárgul , borsókássá vál ik , megérik és 
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száráról könnyen leválik: leszedetik, e's olly módon leágyaltat ik, hogy 
a' rendben szedett levelszára alul , hegye pedig felül essék. Ez állapot
ban az idő mértékletéhez képest elébb vagy utóbb forrásba indul a' nyers 
dohány, mellytői egészen megsárgul és szaporább száradásra alkalmaz
tátik. É' forrás által a' dohány kellemesebbé válik 's bódító, undoritó 
szere résznyire elfő. l l ly állapotban azonban nem soká marad épen , ha
nem a' forrás menetele szerént rothadni indul , megfülik 's végre egé
szen elrothad. Ugyan azé r t , mihelyt illően m e g s á r g u l felfüzetvén, póz
nákra köttetik és száradás végett szellős helyre támogattatik. A' do
hány jósága a' kedvező föld munka és időjárás hathatóságán kivül igen 
nagyon függ szárítása módjától. Nem jó a' dohányt napon szikkasztani, 
mert ez által illatozó fűszere jobb részént elenyészik. Az alsó levelek, 
mellyek aljadohánynak neveztetnek, korábban megasznak és igy előleg 
leszedetvén már Augustus elején haszonra fordíttatnak. A' megszáradt 
dohány langyos levegőre tétetik megereszkedés végett , azután (somok
ba rakatik , 's igy laza kúpokba halmozva erejedzésre vagy forrásra bi
zatik. Az erejed^ís által a1 dohánynak barnább szine, jobb és kelleme
sebb szaga készül , melly által kész portékává válik. Valamint a' szári
tásnak , ugy a' már csomókba rakott dohány erejedzésének is fontos be
hatása vagyon a' dohány színére, illatjára és ingerlő erejére nézve; 
melly szerént a1 dohány forrását lassan kell eszközölni . és midőn már 
belőle kedves, e rős , édes , szeszes szag terjed e l , széllelhányás által 
féibeszakasztaui, melly által egészen megszáradván, tiszta mértékletes 
száraz helyre rukatik, a' hol csendes" észrevétetlen forrását lassanként 
folytatván, folyton érik és finomodik. A' dohányplánta első levelei (ja
va dohány) leszedetvén, más keskenyebb 's gyengébb levelek sorjadza
nak, mellyek szintazon mód szerént készíttetnek e l ; melly szerént java
és sarjtidohány név alatt kelő] termést aduak. Egy holdföldön jó munka 
's Mójárás mellett 1 2 — 1 4 mázsa dohány szokott teremni. A' dohány 
levelén kivül szárával és magvával is használ , mivel amazt tüzelé>re 
emezt pedig olajütésre fordíthatni. Minthogy belőle sok hamuzsir kerül, 
méltó volna hamvát nagyobb tekintetbe venni. A' magvából készült olaj, 
kivált ha lágymeleg vizzel a' vele vegyült idegen részektől , jelesen a' 
kesernyés nyálkától, megtisztíttatik, nem csak világításra, hanem éle
lemre is alkalmatos. Amerika termeszt legjobb dohányt ; de Európában 
is sok terem. Amerikából Marylandból kerül hozzánk legjelesebb do
hány, felvétel szerént Virginiából és Marylandból évenként 100,000 hor
dó dohány vitetik ki. A' leveldohánynak minden fajtáji között legdrá
gább a' Havannadohány, mellyből a' finom kanaster és finom spanyol
pordohány készíttetik. Legjobb fajtáji Varinaskanaster néven neveztet
nek és egymástól G. B. A. és V. betűkkel különböztetnek meg. Ka
nasternek azért neveztetnek e' dohányfajták, mivel hasogatott nádból 
kötött kosarakban (canastra) hozatnak Európába. A' brasiliai dohány
nak, hogy jó legyen, finom kellemes illattal és sárgásbarna színnel kell 
jeleskednie, Legittimo és Curassaóra különöztetik. A' Maranhaodo
hány hasonlít az illóbbikhoz. — A' Portoricodohány tekercsekben hoza
tik b e , és príma, secunda , ter t ia és quarta fajtára osztatik, mellyek 
közül az utolsó legroszabb és csak fél annyit é r , mint az első. Európa 
e' következő dohánynemeket termeszti : a' magya r t , leginkább Gyarma
ton , Palánkán, Sz. Gotthardon, Jánosházon, Kapuváron, Vitnyéden, 
Debrőn 's több más helyeken, mellyek közül némelly fajták barnák , fe
keték és nagyon kövérek; legjobb tcrmesztetik Újvidéken; a' sclavoniait, 
melly hasonlít a' törökországihoz, és legbővebben termesztelik Posega 
vármegyében, mind a' két fajta magva Albániából vétetett 's esztendőn
ként 2 millió forint áru vitetik ki belőtök; a' podoliai t , melly nem olly 
barna 's kövér és amazoknál egyálfalján alább való; az nkraini level
dohányt, melly a' magyarhoz közel hasonló; ennek két főfajtája vá
j j o n : a' Tintundohány, melly dohányzásra e's a' Bakun, melly pornó
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lásra (tobiíkolásra) fordittatik; e zenk ívü l divatban vagyon még i t t a 7 

virginiai és amersforti— virginiai és hollandi magból — é s a' saratöfi; a1 

török dohányt , mellynek apró zö ldes , setét vagy világossárga levele 
és kellemes szaga vagyon, de könnyen kábiilást okoz \ legjobb a' tje
nidsei; a' franc/.ia dohányt , mt'lly Flandriában és lils.issban részént Cu
rottakká < sináltatik , részént pedig megöröltetik és llapé lesz belőle; 
a' német dohányt , mellyből különös jóságú lejem Nürnbergben, Ha
nauban , Speierben, Pfalzban , Pominerban , Mecklenburgbah s ezenkívül 
még a' meiniugi b i r tokban, Sachsban, AlsóLausitzbaii 'stin. Holland
ban is sok dohány termesztetik. Az ugy nevetett schneebergi portobák 
Bockauban , Sorában és Schönheydehen illatos füvekből készíttetik. A1 

Hollandiak és Hamburgiak legügyesebb dohánykereskedők 's a' dohányt 
legjobban el tudják készíteni. A' leveles dohány mindannyi niegpáczol
tat ik a' fabrikakban, mi által jó izüvé "s kellemes illatúvá tétetik '» a' 
mit minden fabrika titokban tartogat. A' kövér dohánylevél portobákká 
őröltetik vagy töretik. Lencsés. 

D o r. c K, (Carlo, Carlino Dolcenak is mondják), hires képíró a' iloren
czi oskolából, szül. Florenczbeu 1616, mii. u. o. 1686. Vignali Jacopo tanít
ványa volt. Fiorillo ítélete s/.erént azon character bélyegzi munkájit, mel
lyet neve (édes) jelent. Többnyire alakok, madonnák 's egyéb szentek mind 
a' két nemből , tele bájos szelídséggel. Sőt eharacfertalan puhasággal 
is vádolták. A' kivitel szorgalma közel teszi a' hollandi módhoz. De, 
főkép maduiinájibaii, sokszor isinétié magát; ama' félénkség és melancholia 
i s , melly társa volt haláliglan, kicsilláiulik képeiben. Munkáji egész 
'Európában el vannak terjedve, legtöbb van Florenczben. /. 

D o r. G o z ó  H X z \ K, az uralkodások vagy egyesületek által fel
állított olly intézetek, mellyekben munkátlan emberek mérsékelt ju ta 
lom mellett dolgot nyernek, a' szükséges matériáié megszerzéséről ét 
az elkészült miv eladásáról maga az intézet gondoskodván. Ezek két
félék: szegényeké, hol a' dologtalanok vagy önkényt je lent ie vagy a' 
politia által küldetve vétetnek fel, vagy bűnösöké, hol a1 rabok mun
kára szoríttatnak. Mind a' kettő igen szükséges és hasznos, amaz a1 

koldulást gátolja, emez a' rabok javí tását , dologhoz szoktatását és tar* 
tási költségek kisebbítését eszközli. A' munkanemek választása a' hely
beli környülállásoktól függ, de arra vigyázattal kell lenni, hogy nehe> 
zen tanulhatók és az egészségre ártalmasok ne legyenek. Az utolsók
ra nézve szép példát adtak hazánkban némelly törvényhatóságok p. o. 
Arad és Nógrád vármegyék, az utolsóra nézve a' pesti asszonyi egye
sü le t , melly 1817 fenálló dolgozó házában sok százaknak nyújtott ke
resetet és most is közel 300 elnyomorodott szegényt ment meg a' kol
dulástól, henyeségtől, majd minden rossznak szülő annyától, e's a' vég
veszélytől. Ezen utóbbi intézet lételét és virágzását gróf Teleki László 
özvegye , báró Mészáros Johanna asszony, igen dicső buzgalmának kö
szöni. 

D o r, r, A R T , az éjszaki tengernek öble, keleti Frieslarid 's Gröningen 
hollandi provincia köz t , az Ems torkolatjánál, 2 >/a német int. hosszú 
's 1 >/» mf. széles , egy a' tengertől elnyeletett darab földtől vette léte
lét . Régibb tudósítások szerént , a' viz ellenállhatatlan hatalommal 1277 
rohant be , 's mivel a' viz árjai köv. esztendőkben, nevezetesen 1287, 
ismét be tör tek , lassanként a' mostani tengeröblöt a lkot ták , mellynek 
helyén elébb ötven kisebb 's nagyobb helység á l lo t t , mint mondatik. 
A' kel. frieslandi herczegségnek rég ibb , Sansontól, Allarttól 'sat. kia
dott földabroszain 's a' Homannén 1730ról, az elsüllyedt földnek rajzo
latjait lehet lá tn i ; de helyes e, nem e, nem lehet állítani. A" viziépités 
tökéletesedvén, az utóbbi századokban a' tengertől, kiváltképen lapos 
kel. frisiai oldalán, jó darab földek vétettek el ismét 's tétettek tartós 
töltések áítal bátorságba hasonló szerencsétlenségek ellen. L  r ú . 
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D o i i . o s n , ( J á n o s , ) angol opticus, megholt 1701. Enlernek a/, 
állatszem után különbféle megtörő tehetségű üregekbűi lehető tökéletesí
tését a' messzelátóknak legelőször vette munkába angol mély szorga
lommal 's megmutatta, hogy ha a' messzelátók tárgyüvege kétféle (Hint
és crown) üregből van szerkezteivé, ennek katlanjában csaknem szin
prémtelen állami elő. Innen kezdődnek az archromaticus (színtelen) csők. 
Ezek is tökéletesítettek az ujabb időkben bajor opticus Frauenhofer ál
tal. Még az Angolok nehezen állíthattak elő négy hüvelyknél nagyobb 
áltmérőjü achromatictis üveget; Bavariában 8—12 hüvelyknyieket is kö
szörültek, igen tökéleteseket. — Mi módon érik el e z t , nincs ugyan 
kihirdetve, de gyanítani lehet , hogy a' llintüveg jól mérsékelt részein 
kivtil legtöbbet teszen a z , miről Gren 1802diki physicai journalában ol
vasunk, melly szerént a' llintüvegeta' hutában három napig tüzesen olvad
ni , öt napig lassanként ott helyben megkeményedni 's hat napig hűlni 
engedik minden kavarás és rendités né lkül , mert ezek habzásokat tá
masztanak az üvegben , mellyek a' messzelátó tökélj ét ellenzik. N. I. 

D O L O N I E U (Deodate Gay Silvain Tanc rede ) , geológus és mine
ralogus, szül. Máltában Jnn. 24. 1750. Gyermekkorában vétetett fel a' 
máltai rendbe, próba alá pedig 18 észt. korában. A1 földközi tengeren 
a1 vele egy hajóban lévő tiszttel az első keresztháboru alkalmával ösz
veveszett 's azt megölte; mi végett a' máltai törvényszék ruhája elvesz
tésére Í t é l t e , hanem a' nagymester, ifjúságát tekintvén, megkegyelme
zett neki , 's ezt ve'gre a' pápa is helyben hagy ta ; de 9 hónapi fogsá
got kellé kiállnia. Ez idő alatt a1 költésre adta magát 's folytatta 
azt Metzben i s , hova mint karabinos tiszt té te te t t ; itt esmerkedett még 
de la Kochefoucault herczeggel , kinek eszközlésére a' tudományok 
acedemiája levelezőjének választatott. Hogy magát D. egészen tanulmá
nyinak adhassa, bucsut vett innen 's Máltába visszatért, a' honnan 1777 
Bailli de Rohan követségében Portugálba ment. Megvizsgálván ezen 
tartományt, 1781 Siciliát, a' környéki szigeteket , Neapolist 's a' Vesu
viust látogatta m e g , beutazta 1782 a' Pyrenaeket és 1783 a' földindu
lás pusztította Calabriát. Visszatértével a' nagymesternek a' nápolyi 
udvarról tett titkos felfedezéseit ez észre vévén, ezen országtól eltiltatott 
's Máltában is több izetlenségeknek volt kitéve miatta. Azonban Olasz
ország Tyrnl és Graubündten hegyeiben fürkészkedett. Hogy gyűjtemé
nyeit elvibesse Máltába, visszatért 's Maj. 1791 Francziaországba érke
ze t t , a1 hol magát a' nép dühének áldozatjává lett barátja de la Koche
foucault herczeg mezei jószágán, UocheGuyonon, húzta meg. Geológiai 
utazását innen kezdte el Francziaországban gya log , kezében kalapácsot, 
hátán a1 zsákot vivén. 1796 földmérővé és professorrá 's az insti
tutiim felállításával ennek tagjává tétetett. Mind a' két tisztségéhez 
képest a' föld theoriájat és az ásványok természetét illető írásokat adott 
ki. Az egyiptomi expeditio alkalmával ehhez csatolta magát , hanem 
Multának ezen útban katonákkal lett megrakása kedvét vette 's a' fran
czia seregnek egyiptomi helyeztetése miatt kevésre mehetett. 1799ben 
visszaigyekezett Európába; a' hajó útközben meghasadván, bajosan ér
hetett Talentumba; a 'ha jó nép itt mint hadi fogoly letartóztatott '• ini
(jón ismét szabadságot nyert a 'megesmért D. , fogságra vet tetet t , egész
ségtelen tömlöczében 21 hónap alatt sok rossz bánásnak és szükségnek 
volt kitéve, még könyvet 's iró eszközt sem kaphatot t , csak erős lelke 
támogatta. Kéthárom elrejtett könyvének széleit a ' fogházban mine
ralogiai, philosophiai és mas értekezéseinek egy fadarabbal és mécs 
korommal lett leírására használta. Francziaország és Nápoly között 
Mait. 15. 1801 béke köttetvén, ÍJ. kiszabadult és az elhunyt Dauben
ton mineralogiai tanitószékét vette által a1 természettudomány museu
inánál; hanem a' fogságban megrongált egészsége Helvetia havasaiba, 
Savoyába és Danpliinébe ősszel tett utazása által e lenyészet t , 's megholt 
Chateatmeufön Noy. 28. 1801. Dr. P. 
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D o M ( a ' görög tapa ház , terem szótól) , minden knpolaboltozattt 
fedél. Ezen merész bultozatot főkép a' templomoknál használták (mint 
a ' nagy mecse t , hajdan Sophiatemplom, Konstantinápolyban, a ' P é t e r 
egyház Romában, a' Santa Maria de Fiori Florenczben sa t . ) 's azért 
az illyen templomokat d'omoknak nevezték, melly nevezet későben egyéb, 
főképen a' székes és collegiált egyházakra ment által a' német nyelv
ben. Némellyek a' Dom szót a' D. O. M. (Deo optimo maximo) be
tűktől származtatják. 

D O M E N I C H I N O , 1 . Z A K P I E R I , 
D o M i c i L i u M ( l akás ) . A' lakásnak a' Romaiaknál különös jusai 

voltak. Sérthetetlennek tartatott az. Adóst nem volt szabad iakásán 
elfogatni; politia vagy törvényszolgának nem volt szabad privát ház 
küszöbén á l t l épni , hogy abban valakit , habár nem is annak lakóját, 
elfogjon. Angliában 's NémetAlföldön mai napig megvannak a ' lakás ezen 
jusai . — Ezenkívül minden tartózkodási hely is domiciliumnak nevez* 
t e t i k ; szorosabb értelemben pedig azon helyről használjuk e' nevet , a' 
hol valaki honos , ellentételben azzal , hol valaki csak rövid ideig mu
lat. Felnőtt gyermekeknek p. o. ott a' domiciliumok , hol szüleik lak
nak , azaz, oda t a r toznak , ott honosok, ha bár máshol tartózkodnak 
is ő k , mint p o. a1 szolgálatbeli személyek. A' törvényes nyelvben do
niicilium habitationis lakhely ; domicilimn originis születés hely, domi
cilium necessarium kénytelen tartozkodáshely, mellynek ellenkezője az 
önkényt választott tartózkodási he ly , domiciliitm voluntarium. Forum 
domicilii , azon hely törvényszéke, hol az ember honos, ellentételben 
a' kikötött, vétek vagy elfogatás helye törvényszékével (fórum contractus, 
fórum delicti et fórum apprehensionis). — D ö m i c i l i á l t váltólevelek 
azok, mellyeknek lefizetése, ha talán a'kiadó lakhelye nem váltószékes piacz, 
valamelly közelében fekvő váltószékes hely egyik kereskedő házához 
utasittatik. Ez által a' váltólevel eladatását netalán gátolható ne
hézségeket akarják elmellőzni. A. p. o. trassál B.re Lüneburgban, a' fi
zetést Hamburgba utasítván. B. Lüneburgban elfogadja a' váltót 's do
miciliálja — honosítja) — Cnél Hamburgban. Most ez a' váltó ela
eladathatik Londonban a' hamburgi folyam szerént, 's birtokosa — a' 
fizetés határnapja elérkeztével — nem Lüneburgban B. nél , hanem 
Hamburgban C. nél mutatja be a' vál tót , 's ezt ki is fizeti C, ha be
váltására el van látra pénzzel. A' honosított váltók folyama mindég ki
sebb , mint az egyenesen kiadottaké. 

D O M I N A N T E (muzs.), uralkodó kotta, azon hang quintája, melly
ból a' darab m e g y ; áltáljában a' prima után leggyakrabb .hang, 's innen 
a' neve. 

D O M I N G O ( S í ) I . H A I T I . 
D O M I N I C A N U S O K , prédikálok, nálunk közönségesen fejér bará

tok , szerzőjöktől, Dominicustól, neveztetnek igy. Eredtek 1215 Tou
louseban 's Sz.. Ágoston reguláját vették fel. Rendeltetések az eretne
kek ellen prédikálni. Majd 1220 maga Dominicus Sz. Ágoston regulájá
hoz némelly a' Praemonstratensisektől és Carthusianusoktól kölcsönö
zött rendszabásokat függesztett. Franciaországban Jacobinusoknak ne
veztettek Paris Jacab nevű utszájától , hol első monostorok állott. Sze r . 
zett Dominic. apáczarendet is ugyan azon regula alatt '• neki Romá
ban klastromot épített, ide járul t még a' Krisztus vitézi rendje , mellyet 
nem különben Dominic. állított a1 vég re , hogy az Eretnekeket, kik szó
ra nem hajtanak, fegyverrel kinszeritsék. Ez a1 rend Dominicus halála 
után poenitentiarendjévé változott , és mind a1 két nemre kiterjedt; kik 
ezt követték Tertiaritisoknak is neveztettek. — A1 Dominicanusok, hogy 
rendeltetéseknek annál nagyobb foganattal felelhessenek meg , némelly 
a1 kolduló szerzeteknek adott engedéseket nyertek 1272 's ezek által fe
lette megszaporodtak nem csak Európában, de a' világ egyéb részei
ben is. AB égési rend egy fő (generális) á l ta l kormányoztatott . Kö
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zülök nagynevű férjíiak kerültek k i ; niillyenek N. Albert , és az aquinoi 
Tamás, kik az egyházi tanítás által az egész rendnek nagy tekintetet 
szereztek. De rettenetessé is lett a' rend az ugy nevezett inquisitio ál
tal , melly neki Spanyol , Portugál e's Olaszországokban nltadatotk. 
Ez a' rend adott a1 királyoknak gyóntató a tyákat , az univerzitásoknak 
tanítókat; ez hozá divatba az olvasó imádságát. Eredetektől fogvanagy 
vetélkedőket találtak a' Franciscanusokban , 's a7 ke't rendű tudósok kö
zött nagy vetekede'sek támadtak ; innen a' Thomisták és Scotisták közöt
ti különbség. Lassanként mind az udvarokból, mind az oskolákból ki
nyomattak 's eredeti hivatalokra szoríttattak. Uj tekintetet nyertek a' 
könyvbirálás á l t a l , melly 1(320 a ' s z . palota mesterének, ki mindég Do
minicaniis, adatott által. Tekin te tek , melly Európában alább szálott, 
nevekedett Amerikában és Keletindiában, hol nagyon munkások voltak 
küldöttjeik. A' 18 században szandált a' rend több mint 1000 férjíi és 
asszonymonostort, mellyek 45 tart . és 12 különös gyülekezetre (con
gregatio) oszlottak. Virágzik ma még ez a' rend Hisp. Portiig. Sicil. 
és Amerikában. — Magyarországban először is fráter és magister Gál j e . 
lent meg 1221, k i , magyar születésű lévén, Bolognában «;, egyh. tör
vényt tanította. Innen küldötte őt több társakkal hazájába maga Dosni
nii'iis, ÍV'magyar korona alatt két provinciájuk, és Magy. 's Morv. orszá
gokban 's Erdélyben mintegy 2S monostorok volt. Ezen rend fijai közé 
tartozik a' hires Kolosváiy J ános , utóbb csanádi püspök, és a' tridenti 
egyh. g) üléshez a' magy. egyház küldöttje, Fan vannak még Kassán, 
A'asváron , Szombathelyen, Sopronyban és Váczou. Voltat apáczák i s , 
különösen a1 nyulak szigetében , kik között Sz. Margit. Ér. /. 

D O M I N I C I I S DK Gr ni M A N , szerzője a' nevéről nevezett szerzet
nek. Született TI70 Calarvejóban OCastiliában ; itt lett osmai kano
nokká és archidiaeonnssá 's az Eretnekeknek , különösen az Albigensi
seknek felfedezésében fáradozott 111. lnnocentiiis alatt Francziaország
ban. Innen támadt az inquisitio, és Dominiciis tartal ik első nagyin
qnisitornak. Mivel pedig rendje tagjainak naponként bizonyos számú 
miatyánkot és idvezletet rendel t , ugy hiszik, ő volt az olvasó imádság
nak szerzője. Megholt Bolognában 1221 ée IX. Gergelytől a' szentek 
közé emeltetett 1233. Elete megvizsgáltatván, kitűnt, hogy száz ezernél 
többet téritett az igaz hitre. G. I. 

D 0 M 1 N 1 Q c K r. K P R,K K, 1. P R E E , r, K (Dnminiqne"). 
D O M I N Ó , hajdana ' papok téli csuklyájok a ' íöveggel e g y ü t t ; most 

maszkriiha férjtiak és asszonyok számáfa , hosszú selyem köpönyeg lö
veggel 's bő karmányokkal; így neveztetik egy játéknem i s , hol szá
mokkal jelelt táblácskák a1 játszerek. 

Do MI TI A N I I S (Tit . Flav. Sabimss), Vespasianus fija és Ti tus test
vére. Született 5Idik K. u. Henye é le te , bujasága, g'yanakodása, ál
noksága és kegyetlenségre hajlása már ifjúkorában gyűlöletessé tette 's 
Koma reszkete t t , midőn bátyja halála után 81dik K. u. a1 bibor reá 
szálott. uralkodása elején ámitá ugyan népét némelly jó te t te i , jeles 
törvényei 's igazságszeretete á l ta l ; de kevés idő múlva visszahanyatlott 
elébbi kicsapongásaira 's kegyetlenkedéseire. Először rokonját , a ' s e m 
mit nem vétett Flavius Sabinust. orozva megöleté. Míg hadvezére, 
Aericola, Britanniában győzedelmesen csatázott a' Caledoniusokkal. hiú
ságból és kegyetlenségből nevetséges háborúra indult a' Cattusok ellen; 
azonban hirtelen visszatért semmit sem téve, és egy sereg német kön
tösbe öltözött rabszolgát vitt diadallal Romába. Irigységből a' győző 
Agricolát visszahivá 's teljes mnnkátlanságra kárhoztatá. Egyszersmind 
rettegésbe hozott mindeneket , Komában sok előkelőket lenyakaztatván. 
E' mellett mindenféle bujálkodásra 's legmocskosb fukarságra veteme
dett. Végre őrültségében magát isteni módon tisztelteié, urnák és isten
nek nevezteté, 's Minerva fijának állitá. A1 capitoliumi játékot 86 
szerzetté Komában. Ezen évben kezde véres háborút a' Dacosokkal* 
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mellyel változó szerencsével folytatott 's igért adón vásárlotl békérel 
végzett 90. Még is fényes diadalt tartott." Azonban a' nyomorúság nőt
tön n ő t t ; a1 felségsértési törvény megújítása után senki élete, senki va
gyonja sem volt többé bátorságban. Egyszer vendégséget adott , hogy 
a' tanácsosokat és lovagokat rettegésbe ejtse. Egy fekete szobába gyü
lekezteté őket ő sz re , hol mindenik készen talál ta nevével jegyzett ko
porsójá t , erve a' hirtelen felnyílt ajtókon több meztelen, feketére 
fes te t t , személyek léptek be meztelen kardokkal 's égő fáklyákkal és 
körül tánczolák az e l rémite t leket , mig a' császár halálos rettegéseiken 
való gyönyörét megelégelvén , elbocsáttatá a' megkinzottakat. Kegyet
lenségét mindegyre nevelte a' zsarlót szüntelen gyötörni szokott félelem. 
Ekkor történetből felesége, Domi t ia , kezébe akadt egy levélke, melly
re egyebek közt a1 testőrző sereg vezéreivel együtt ő is mint halálra ki
szemelt fel volt jegyezve. Ezért öszveesküdt ellene 's 91ik szobájában 
megölte. 15 évig uralkodott és 45 élt. Domitianus Komában a' leg
pompásb templomot építtette. Halála h i r é re , Svetonius szerént, a1 ta
nács öszvegyülvén, képeit öszvetördelteté 's nevét a1 nyilvános felírá
sokból ki töröl teté , mint erre példát Szombathelyen — a' hajdani colonia 
Claudia Savariában — is láthatni . L. Schönvisner ,,/lnliquit. el llisl. 
Sabari,<< Lib. 9. (Pest. 1791 a' 47 és 48 lap.) B. L. 

D Ö M Ö S , falu Esztergám rárm. 143 ház. ' s 1078 lak. Almos her
czeg , II. vagy Vak Béla király atyja, benne Sz. Margitnak prépostságot 
alkotott . Egy itt lévő klastromba zára t ta Kálmán király az említett 
Almost Bélával együtt 1113, minekutána szemeiket kiszuratta volna | 's 
itt oltotta el életét 1063 hazánk jeles királyának, I. Bélának, a1 királyi 
szék öszveomlása vagy némellyek szerént egy háznak reászakadása. L — ú. 

D o M n, K M Y la Pucelle, J E A N N E D' A R C (I. e.) születésének 
he lye , kicsiny falu, Fraucziaország Wasgau nevű departementjában, nem 
messze Vauconleura (a' maasi depart.) városától , termékeny tájékon, 
mellyen sok legelők feküsznek 's a' baromtartás jó állapotban van. Itt 
mutogattatik még most is az a' h á z , mellyben a' halhatatlan pásztor
leány született. Nem messze áll ettől a' wasgaui dep. igazgatójától vagy 
praefectusától számára készíttetett emlékoszlop , a' leány márvány mely
képével , melly Sept. 10. 1820 állíttatott fel nagy pompával. Ugyan ott 
van egy ifjú leánykák ingyen való oktatására épittetett oskola is. IJ 
leírását „Hist. ubrégce de la vit et des exploirt de Jeanne d' Arc, par 
Jollois" (rézmetsz. 1S21). L—ú. 

D O N A T I O , 1 . A D O M Á N Y . AZ adomány czim alat t előadottakhoz 
e' he ly t , még e' következőket rekesztjük. Minekelőtte a' magyar ha
zába a' királyi uralkodásforma fel nem á l l í t ta to t t , az ingatlan vagyonos 
's birtokos jószágokra nézve semmi adománylevel sem kívántatot t ; ha
nem mind a' haza i , mind a' hazafiusitott idegen nemzetségek részesültek 
az elfoglalt hazának ingatlan vagy ónjában, fenhagyatván ezeken kivül 
temérdek mennyiségű földek részszerént a' közönséges várak oltalmazásá
ra vagy is a' vármegyék a lkotására ; részszerént a" még bevándorlandó 
idegen vagy legalább a' hódoltatasban részt nem vevő nemzetségeknek 
luegjutalmaztatására. Az legelébb emiitett földek, inellyek kinekkinek 
tulajdon meghódított rabszolgáji által népesittettek meg, minthogy fogla
lás vagy is préda által szereztettek 's örökös vagyonos jussal tar toztak 
a ' tulajdonoshoz, magyarul s z á l á s n a k , latánul pedig praediumnak, 
későbben pedig haereditasnak ; az utóbb említett várakhoz tartozó föl
dek ped ig , inellyek szinte a' fejedelmet illető rabszolgákkal telepittettek 
m e g , minthogy az ország régi polgári alkotmánya szerént azokat a' vá
raktól elszakasztani nem lehetett volna, következésképen azok nem örö
kös jussal, egyedül birtok vagy is feudumképen adtathattak által a' szol
gálatot levő tulajdonosnak, magyarul b i r t o k n a k , latánul possessin
nak vagy isjus possensinnariumuak neveztettek, 's ez volt a 'magyaror
szági ingatlan jószágoknak első elrendeltetések. Minekutána azonban a1 
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henizct a' királyi uralkodást bevette 's az által az ingatlan jószágoknak 
ajándékozását is a' királyra ruházta , azon időtől fogra ingatlau jószá
got akar örökös jussul, akar birtok vagy feudumképen egyedül királyi 
adománylevel mellett lehetett nyerni , 's innét veszi eredetét tulajdonké
pen a' donatio vagy is adomány. Az adomány nálunk} valamint az ado
mányozóra, ugy a' jószág tulajdonságára v a g y i s természetére nézve 
különbféle vol t , t. U vagy k i rá ly i , vagy nádorispányi 's helytartói i s , 
vagy nemzetségi , vagy különözött adomány (donatio privata). A' k i rá
lyi adomány a' jószág természetéhez képest régenten kétféle Volt t. ú 
vagy örökös (donatio perpelaa) , vagy birtokos [donatio juris possessio
narii); az elsőbbek descensai, haereditas perpetua; az Utóbbiak pedig 

pnssessin, jus possetninnarium 's terra t'istri nevezettel diszeskedtek. 
Az elsőbbek leginkább abban különböztek az utóbbiaktól , hogy azok örö
kös 's vagyonos jussal tartozván a' tulajdonoshoz, azokat szabadon ad
hat ta , vehette 's hagyhatta még a' magszakadás esetébén is akárki, 
akárkitől \s akárkinek, 's ehhez tartozott a' banderialis kötelesség is ; 
az utóbbiakat azonban , mellyeket kiki egyedül az ahhoz kapcsolt szol
gálat teljesítése mellett bírhatott , nem lehetett királyi engedelem nélkül 
(contentnt regiua~) senkinek elidegeníteni, 's ez a' consensuf rrgiutnak 
tagy is királyi engedelemnek e rede te , mint mind ezeket már Sz. István 
11. t. k. 5i 0 és 35 fejez, öszveeggyeztetéséből is neminemükép kive
hetni. A' jószágoknak ezen különböző természete esmeretes volt hazánk
ban mindaddig, míglen a' királyok által a' várakhoz tartozó jószágok 
lassanként örökös jussal mind el nem idegenittettek , melly után azon 
jószágbeli különbözések lassanként szinte elenyésztek. Továbbá az ado
mánynak vagy is felkérésnek útja vagy is c/.ime, valamint mostani 
időben, ugy régenten is öt féle vo l t , t. i. magszakadás , hütelenség 
vétke, lappangó királyi igaz , uj adomány és királyi helybenhagyás, 
Oak hogy azoknak némelly része régenten egészen más értelemben vé
tetett mint mai időben. Ugyan is a1 lappangó királyi igazból eredett 
felkérés régenten csak akkor használtatott , midőn, valamelly jószág 
nem lévén királyi kéznél , nem tudatott, bizonyosan, ha valljon azon jó 
szág valóban a' felséget illeti e vagy sem, mellynek kitudása végett, 
minekelőtte a' felkelőnek a' valóságos privilegialis levél kiadatott volna, 
a' beiktatás (statutio) egyedül nyilt (pátens) adománylevel mellett p ró
báltatott meg , 's ha akkor ellenmondás nem tö r t én t , a' felkérónek a" 
privilegialis adománylevel k iada to t t , ha pedig az történt, addig a' fel
kérő szabadságos formában való adománylevelet nem nyert ^ míg az el
lenmondani.nl a' beiktatás meg nem tisztít tatott . Az uj adomány által 
vájó felkérés régenten nem csak azon esetben történt m e g , mellyrői 
Verbóczy I. r. 37 czimébe emlékezik, hanem akkor i s , midőn vala
melly famíliáról valamelly jószág bizonyos utón módon a' k i rá lyra 
szálván , azon jószág ugyan azon famíliának újonnan uj adománylevel 
mellett adatott vissza. A' királyi engedelem vagy is helybenhagyás 
(consensui r^gius') mikor 's minemű jószágokra nézve használtatott ré 
genten , az már az elébbeniekben érdekeltetett. Továbbá a' nádorispá
nyi 's helytartói adományókra nézve itten csak az a1 megjegyzés lehet: 
jóllehet közönségesen ugy tar ta t ik , hogy a' nádorispányi adományok nem 
nemesítenek, mindazáltal ezen kivételnek törvényeinkben sehol világos 
nyomára nem akadhatni , sőt mivel, a' mint a'következőkben megtetszik, 
régenten a1 különözött adományok is mintegy néminemű nemesi jusokat 
tulajdonítottak, igen lehet azon csudálkozni, hogy a' nádorispányi ado
mányok azon tulajdonságokat minden világos törvény nélkül is elvesz
tették. Mi a' nemzetségi v a g y i s különözött adományokat i l le t i : ennek 
tökéletes megesmertetésére nézve szükség megjegyezni, hogy régi idő
ben a' nemzetségek, a1 királyokat követvén e1 részben, örökös termé. 
s/.etü jószágaikból szinte adományokat osztogattak, és pedig szinte két
félek épen t. i. örökös jussal és ismét birtok vagy is feudumképen, e»*H 
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utóbbikép adott jószágok , szinte mint a' királyi várak jószágai, csak 
bizonyos katonai vagy más udvari szolgálat teljesítése mellett egyedül 
birtokul ada t t ak , a1 mint ez számtalan oklevelekből bizonyos; az cléb
beniek pedig hosszas és hűséges, leginkább katonai szolgálatért örökös 
jussal ajándékoztattak , 's mivel ezek azon már elébb is cmlitelt préda
képen nyert örökös jószágokból örökös jussal adat tak , az olly adomá
nyos a' préda szótól yraedialis nemesnek neveztetett. Ezen praedialis 
nemesítés 's adomány gyakorlását , minekutána az örökös természetű jó
szagok nagyobb részben az eoclesiák birtokába kerül tek, egyedül csak 
iiémelly egyházi személyek tartották fen egész mai napig magoknak, a' 
más egyes személyek által tet t jószágbeli adományozások pedig mai 
idúbeu i n s cr i p t i ó k na k neveztetnek. I'ergrr Jtínos. 

Do N A T 1 s T Á K, Donatus (carthagoi püspök vo!', mint Nohismaticus 
3IC letétetett 's 350 h. ni.) párthívei, a' Schismatiensok egy felekezete 
Ejszakafrikábím, kik a1 t r ad i to roka t— azaz , ollj'an papokat, kik a ' K e 
resztények ültdöztetésekor pogány fejdélineknek kiadták a' szent könyve
ket — és az általok felszentel tekét egyháziaknak nem esmérek meg 7s 
azért 311 Caecilianusnak carthagoi püspökké lett kineveztetésének ellene 
mondának, és a' visszatért apostatákon (elpártollakon) ism/tlék a' ke
resztségét. Az 5ik száz olta a1 8 ig, inig a' Saracenek alatt el nem 
ényészék felekezetek, fókép Mauritánia és Numidiában sok znvart okoz
tunak. 

D O \ A T B S > (Aelins), romai nyelvtanító és magyarázó, élt a'4dik szá
zadi). K. u. kezdő könyvet irt a' latán nyelvről: , , /Je oela partibus ora
f to t t s s " , melly a' középidőben vezérül szolgált a ' l a t án nyelvtanításban 
és csak az ujabban kénytelenittetett czélirányosb nyelvtanításoknak he
lye t adni. Egyike volt a' Guttenberg nyomtatta első könyveknek. Tré 
fából minden oskolai latán gramniaticát Donatusnak szoktak nevezni. 

D O N G K A ' Í ' U I T , önkényes ajándék, rendkívüli de mindég önkényes 
adó, niellyet a 'fejdelmek rendkívüli esetekben rendjeiktől kívánni, vagy 
kívánat nélkül is kapni szoktak. Rendszerént ollyan tartományokban van 
helye, hol az országló , a1 rendek megegyezése nélkül, uj adót nem ren
delhet; p. o. azon hajdani franczia tar tományok, mellyeknek megvol tak 
rendjeik, átvezetésen Bourgogne, Provence, Langvedoc, Bretagne, Ar
tois 's Navarra királysága don gratui t  t—önkényes ajándékot—rendel tek 
adóul a' királynak. Szintez történt a' hajdani anstriai NémetAlföldön \s a' 
német érsekségekben, mellyeknek országrendes szerkezetek voli. Zs, ÍJ. 

D O N q u i x i i T i t , 1 . C K S V A N T I C S . 
D O R A T , (Claude Joseph) , kö l tő , szül. Parisban 1734, elébb tör

vényt tanula , későbben muskatéros lón , de a' katonai pályát is elhagyá 
's mivel függetlenül élhete sajátjából, egészen a' szép tudományoknak 
szentelé magát, 's Musák körében élte halála Apr. 24 1780, nem leg
fényesb környüliiiények közepette ; mert hiúságból, melly minden mun
káját pompás nyomatban ohajtá lá tn i , tetemes részét elfecsérlé vagyon
jának. Irt szinmiveket, heroideket, elbeszéléseket dalokat és költői le
veleket. Színdarabjait kevés szerencse követte, leveleit és elbeszéléseit 
kedves elmésség, kecsegtető hasonlatok, mosolygó kepék, ragyogó szí
nezet jelesitik ; de nem vonz bennek természetiség, nem ihlet élénkítő meleg* 
miket elmésség és mivészet kipotlani nem képesek. Munkáji öszveleg 
Parisban jelentek meg 17 köt. 1779, válogatva „Oeavres choisies1' 3 köt. 

' 1780. — í) . esmérte a' német költőket is '» irt egy ,,/rfée de la pnésie al
iemandeíit, a1 .,Journal des dames^nixk is töhb évig vala kiadója. 

D O K I , I. D OR O K. 

U ' I I K U , Genua legrégibb 's leghatalmasabb nemzetségeinek egyike. 
E' köztársaság évkönyvei 1100on tul nem terjednek, de már ekkor leg
első hivatalokban *s az ország kormányán szemléljük a' Dóriakat. A' 14 
szazadig négy Doria mint admiral szerzett magának hírt \s érdemet. Az 
egész nemzetségben legnevezetesebb A n d r e a D o r i a , k i Onegliában 
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született 1408; már ífjudan bajnokul kitüntette magái a' tengeri rablók 
és Corsicaiak ellen folyt háborúkban 's 1524 I. Ferenc/, által a' fran
cssia hadi gályák admiralává tétetett. Valnmelly megbántódás miatt 
azonban a' franczia részről a1 spanyolaustriai félhess á l lo t t , 's ez által 
Olaszországban a' franc/.ia fegyverek szerencséjét meggátolta. A' nagy 
tengeri bajnok ezentúl hazájának megszabadítója lett. Genuának volt ugyan 
már 1339től fogva dogé, név alatt feje, melly tisztség holtig tartott; de a' 
polgári alkotmány olly rontsolt, a1 pártoskodás és versengés pedig olly 
heves volt, hogy majd az országlás, majd valamellyik párt vala kénytelen 
idegen segitséget keresni, "s ez közönségesen nyomorgató uralkodássá fa
jult. Így Genua majd mailandi vagy austriai, majd franczia járom alatt nyö
gött. 1528 a' Francziák birták Genuát ; ekkor l o r i a megtámadta a' vá
rost , 's a' Francziákat egy kardvágás nélkül e lűz t e , mellyért a' haza 
atyjának és szabaditájának nevezték, ő pedig a' megszabadult birodalom
nak jobb alkotmányi adott. Csak 28 nemes nemzetség léphetett a' leg
főbb méltóságokra, mellyek évenként uj választás által töltettek be. Aa 
elúliilést a 'dogé 's tanácsosai v i t ték , kik minden másod évben uján vá
lasztattak. Azonban mind e'szerkeztetés által is keveset segithete a1 nagy 
ember az aristocíatismus nyomásain és terhein, ngy hogy sok intézeteit 
egy alap lörvény által meg kellé változtatni (1576) , 'g erre alapult idő
vel a' későbbi alkotmány. ís'oha Doria a' dogé méltóságot élte fogytái.'; 
nye r t e , ű még is njra tengeri szolgálatba állott V. Károíynál , '.s a' Tö
rökök és tengeri rablók ellen jeles szerencsével hadakozván, végre 15(50 
csaknem 1)3 évii korában holt meg. Bár e' felejthetetlen férjíinak olly 
nemes chaiactere vala, 's bár a' Genuaiak annyira t isztelték: még i s 
támadtak ellene több öszveesküvések, mellyek közt a' Fieseoé (I. FIKSCP) 
1547 legveszedelmesebb volt, de ű ezt okossággal 's keménységgel le 
tudta csilapitani. J. 

l !><vn!G\Y, 1) M i h á l y , rézmetsző é s k é p i r ó , szili. St. Quentin
ben 1618. Nouet Simon tanítványa volt 's 1003 h.in. mint tanító a' párisi 
képiróacadeiniánál. — 2) L a j o s , képíró, Mihály fija, szül. 1054 Paris
ban , L.ebrun oskolájából 17 évében Italiába utazott 's ott telepedett le, 
mh. Veronában 1742. Compositiója kellemes 's jelesek kurtításai. T e s t 
vére, 3) M i k l ó s , rézmetsző, 1050 szül. Parisban, 22 é/et Italiába tölte, 
a' leghiresb mivészeket tanulva, 's 1531 Angliában, hol Rafael caVtonjait 
dolgozta Hamptoncourtban, miért 1. György gazdagon megjutalmazta '» 
lovaggá tette. Mh. 174(5. Metszése könnyű és velős. 

, ' D o t i r s , 1) kis tartomány volt Görögországban Thessal ia , Phocis, 
IJOCIÍS és Aelplia között. Oslakosinak a' Dryopeseket ír ják, kiket utóbb 
a' Dórok szorítottak ki. 2) Caria parti tartománya KisAsiában a' Myn
dustól Cannosig. Itt vala Halicarnassus, Cnidus *s e. városok. 3) D ó r i n 
( i i i y t h ) . I . N K R E Ü S . 

D Ó R O K , a ' négy görög ősrörzsök egyike, melly D n n r s T , (1. e.) 
lakta. Neveket , olvassuk, Dorustól, Hellén Ujától, vevék. F.lébb Esti
aeolis volt lakhelyek , azután Macedóniába szorí t tat tak, később Cretába 
nyomultak, hol tőlük Minős törvényhozó származot t , az Oeta tövében 
Thessalia, Phocis, Locrls és Aetolia. közt a' négy várost (Dorica Tetrapo
lis) alkották 's idő multával a' Heraclidákkal Pelopnnnesusba szorultak 
és Spartában uralkodtak. I t a l iába , Siciliába és KisAsiűba gyarmatok 
szakadtak tülök. — Dóri volt mind a z , mi a' Dóroknak rala sajátjok, 
mert a' görög négy főváros nyelv, szokás és szerkezetbe!! sajátságra te
temesen különbözött egymástól. A' Dórok különösen a' loniabeliekkel 
állottak ellenkezetben. A' dóriban megmaradt a' régi 's ezzel valami fe
szes és komoly, de kemény és zordon is. A1 dóri diaUctus kemény volt 
és gordon, a' ioniai lágy ég gyengéd; amannak azonban bizonyos mél
tóságot ada a' régiség, azért használták innepéiy énekekben, p. o. Iiym
nusokban, karénekekben, mellyek a' Görögök liturgiájához tartoztak. 
V Minői  irta eretai és Lyqnrg spártai törvények sokkal sanyaruhbtik: 
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Toltak, mint Soton szelídebb athenei törvénye. Sparta hölgye a' kön
nyű vadászruhát turtotta m e g , Jonia asszonya hosszú redős köntösben 
já r t . Mind a' ket tőt : ezt Diana és Nymphajiban, amazt Pallas Alhene
'a a' Canephorákban idealisalta a' mivészet. Szintúgy mutatkozik e
zen ellenkezet a1 szobrászságban is. (L. OSZLOPUK D) A' muzsikában is 
ro l t a ' régieknek d ó r i h a n g n e m e k , (f,. IJANO, HANGNEM.) 

D O R P A T , D Ö R P T (azEsthek nyelvén T a r t  L i n ) , a z Kinbachnál, 
régen nem csekély hansaváros , most a ' r i ga i helytartóságnak kerületi 
városa (764 ház. '» 8450 lak.). Még most is jövedelniesés eleven a' to
vább szálittatni szokott termesztményekkel való kereskedése a' Narvái) 
és Peipus taván a' vizi útnak némelly helyeken lett elfövényesedése mel
let t i s , 's ha Sándor csatornája el fog készülni, még virágzóbb lesz. 
Sándor császár Maj. 1802 a' finnlandi, lieflandi, estblandi és kiirlaudi 
ifjúság számára universitast állított fel benne A' tanulók (mintegy 
400) különös formaruhát viselnek 's oskolai pályájuk elvégzése \s elő
menetelek és magokviseletének megvizsgálása után főtiszti rángj ok van. 
Könyvtára már 40,000 kötetből áll. Ezenkívül van az universitasnak 
természeti mivek , mathemat icai , chemiai , technicai, katonai , építés
formák 's physicai cabinetje  csi l lagőre, füvészkertje, festések, föld
abroszok, rézmetszések, régiségek museuma, chaniiai műhelye , neve
l ő , orvos i , seborvosi, gyógyító 'a szülő intézetei , gymnasiiima 's ke
rületi oskolája, könyvnyomtató műhelye 's könyvkereskedése. Dorpat 
a1 Sz. Pétervártól Németországba vivő országúton fekszik. Országos 
vására a1 város gazdagodásához képest mindég népesebb. Környéke 
kellemetes és termékeny. L—ti. 

D O R T M U N D , az Emschernél , régenten szabad birodalmi és hansa
város a' westfaliai kerüle tben, most Prussiának westfaliai provinciájá
b a n , mellynek arnsbergi kormánykerületjéhez tar tozik, Ö00 ház. 's4500 
lak. egy főbányász hivatalnak 's tartományi és városi törvényszéknek 
helye. Régi levéltára nevezetes Írásokat 's okleveleket foglal magában 
azon idője nézve , midőn a' legfőbb vehintörvényszékek tartattak , niel
lyek minden ügyet írásban intéztek el. Jó gymnasium van benne. L.—ú. 

D O R T R E C H T , szép ' s gazdag kereskedő város DéliHollandban, 
3900 ház. 's 18,000 lak. a' Mérvénél 's Biesboschnál, a' tenger mellett 
egy Sí igeten, mellynek az 1421ki vizáradás adott lé tei t , midőn a' Maas 
töltései keresztülszakasztatván, 72 falu mosatott el 's 100.000 ember 
vesztette el életét. Hajdani várából már csak két torony áll fen. Meg
nézést érdemelnek benne : 300 1. hoszu 's 125 1. széles temploma magas 
to rnyáva l , pompás tanácsháza, börséje , Miklós temploma 's különb
féle ispotályai. Kikötőjetágas, 2 csatornáján a 'por tékák a' város közepén 
egészen a' lakhelyekig felszálittathatnak. Fontos főképen rhenusi bor
ra l 's németországi építésre szükséges fával való kereskedése, melly 
utolsó szálfákon hozatik le a' Rhenuson 's a' közel lévő fürészmalmok
ban szétdaraboltatva vagy egészben vitetnek hajókon Angliába , Spanyol
országba és Portugálba. Az itt lévő hajóépítő műhelyek, fejéritések, 
tengeri sófőzések 'sat. jó állapotban vannak , valamint a' lazaczhalá
s z a t , dohány , s ó  , czukor, gabona 's vászonkivitel is szorgalmasan 
űzetik. Van egy pattantyús és hadi földmérő oskolája. Ez volt a' haj
dani hollandi grófok lakhelye , 's a' de W i t t e k , Vossius , Varestag festő 
és más jeles férjfiak itt születtek. Dortrechtben tartották a' reform, 
theologusok 1618 és 1619 azon híres gyűléseket, mellynek végzései még 
most is törvények gyanánt szolgálnak a' hollandi reform egyházra néz
ve. Ez az Arminianusokat Eretnekeknek nevezte 's megerősítette a' bel
giumi vallástételt a' heidelbergi catechismussal együtt. Mivel a' Rhenu
son való hajózás még nincs regulázva, Dortrecht még most is bir azon 
hajdani j u sáva l , hogy a' portékák benne áruba bocsáttassanak. L—rá, 

D Ó S A ( G y ö r g y ) , I . S Z É K Í U (György). 
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D o s s o vagy D o s s i ke'piró, szili. Ferrarában 1479. Alfons her
ezeg nagyon becsülé 's Ariosto, kinek képét remekül lefestette , öröki
té e' mivészt Orlandójában (23 ének). D. korának egyik legjobb colo
ristája volt 's némelly képeiben Titiant, másokban Rafael tutánazá. Meg
bök 1560. 

D O U A N K , Franczlaországban a 1 vámházak a ' határszéleken. D o u 
a n i e r e k , vámtisztek. Francziaország Anglia elleni háboniji alatt , 
1793 —1814 , 's kivált a1 continentalis rendszer idejében, politicai fon
tosságúak voltak a' douanierek. Hat hat ember volt egy csapatban , ka
tonai rend alatt 'j jól felfegyverezve. Így őrizék három sorban a' fran
czia határokat minden tiltott portéka behozatala el len, hova nem csak 
az angol, hanem minden külföldön termesztett vagy készített portéka 
tartozott. Ők szedek be a' kiviteli vámokat is. Számok 1812ben 80,000
je tétetet t , 's ezen donaneigazgatás költsége már 1809ben 50 millió 
frankra ment, Az a' keménység vagy inkább kegyetlenség, mellyel 
a' franczia vámrend fi u ta l ta to t t ; az a' zavar , mellyet a z , kivált az uj 
tartományokban az életnek majdnem minden viszonyában okozott, azok 
a' méltatlanságok , mellyeket a' douanierek utazók ellen elkövettek, 
rendkívül felingerlették ellenek a' lakosokat; miért is a' nép dühe azon 
mozdulatok alkalmával , mellyek a' Francziák ellen Németországban '• 
Hollandban 1813 té te t tek , legelsőben is ezen emberosztályt '» a' vám
házakat é r t e , mellyek Hamburgban 's Amsterdamban mindjárt elejénte 
leszaggattattak 's elégettettek. 

D O U B I , E. Igy neveztetik a' franczia já tékszínnél , a1 ki bizonyos 
színjátszónak szerepeit veszi á l ta l , ha az nem adhatja. 

D O U S A ( J á n o s , sajátkép Jan van der D o e s ) , k ö l t ő , philolog, 
történetíró és s tatust iszt , szül. Nordwykban Leytlen mellet t , tanulta 
helye Delft vala és Lövven, 's miután ideiglen Parisban mulatott volna, 
otthon éle Musák körében, míg 1572 követül ment Angliába, Ersébet 
királyné védelmét honja számára kieszközleni. 1774 vitézül oltalmaz
ta l.eydent a' Spanyolok ellen, melly alkalommal galambok tárták fen 
az ostromlottak és várt szabadi tandók közt a1 közösülést. I. Vilmos hely
tartó kárpótlásul a' szenvedi viszályokért universitast alkota Leyden
ben, 's D. lón ezen intézet első curatora. Vilmos meggyilkoltatása után 
megint Ersébethez folyamodik, 's okos mérséklettel viselé magát, midőn 
gróf heicester ( I . L K I C K S T K R ) uralkodása sanyargatta Hollandot. Házi kör
nyülmények, főkép nagyreményű János fijának kora halála (szül. 1571, 
inh. 1596), sznmorgaták élte végeiéit. Elhunyt 1(504. Számos írásai, 
mellyeket hagya , bizonyítják hűségét jelszavához : „Dulces ante omnia 
Musae." Legesmertebb mivé: „Bataviae Hollandiaeque annalcsií 1606ig, 
mellyet fija kezde. Két kiadása van , egyike versekben, másika prosában. 

D O V E R , angol tengeri kikötő a ' csatorna (La Manche) mellett, 
Francziaországgal szemben, a' kenti grófságban, egy most a' 4 — 500 
tonnás hajók számára megjobbított kikötővel, melly szélvész idején 
gyakran szükségben segítő kikötőnek használtatik. A' város keskeny 
közön fekszik 3 főutszájával, mellyek végre egyesülnek egymással. 2 
temploma van , u. in. Sz. Jakabé (a' hajósok védszentjeé) "s Máriáé; 
az e l sőnagy , 1216 építtetett épület, a' másodiknak a 'Normannok adtak 
léteit. 1800ház. 's 9000 l ak . , meleg és hideg ferdúji vannak. Minden 
angol dissentereknek vannak itt imádságházaik és kápolnájik. Kósziklá
jin még most is n ő , mint Shakspeare idejében, a' nagy tengeri kömény 
's fűszerezi kedvelőjinek levesét. Az uj katonai ispotály pompás épület 
A' nyári játékszín 's casino szépek. A' hajósok és sajkások 12 gőzsaj
kát tartanak az általevezésre. Az 5 kikötő kormányozójinak sinrcuráji 
közt egy a1 doveri , melly 1600 választó férjfija közül 2 követet küld a* 
parlamentbe. Dover minlta a' Francziák kiszálással fenyegették An
gliát , a' tenger felől igen meg van erősítve ba t té r iákkal , továbbá tor
nyai 'a a' tenger színén feltil a' parton 300 I. magasan fekvő várkastély* 
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á l t a l , nielly 25 acresnyi helyen fekszik, a ' t e n g e r '* neminemtlképen »' 
száraz felül is védelmeztetik. Ezen várkastélynak 2000 katonának elég
séges , ágyúzást kiálló casemattáji 's egy 370 1. mély kutja vannak, melly 
a' várbelieknek elég vizet ad. Ezen szép várkastélynak számos épüle 
teiben sok (mint mondják) romai eredetű régiségek miitogattatnak. Az 
bizonyos, hogy egy sánczbástyájának főfala közel a' várkastélyhoz a1 

Rcimaiak hajdani vizsgáló vagy világitó tornyának maradványa. A' vár
kastély sok tornyai épitőjik neveit viselik. A' kőszikla legfelsőbb csn
csán egy 94 I. magas , épen megmaradt kastély áll , nielly magazinnak 
's fegyvertárnak használtatik. A' ininák minden arra teendő próbatétel t , 
hogy a' várkastély reárohanás által vétessék meg , veszedelmessé 
tesznek. L—;/'. 

D o w (Gerard), képiró, szül. Leydenben 1Ö13, Rembrandt tanítvá
n y a ; kicsiny nemfestései (Genregemiilde) különösen jelesek. Sokszor 
nagyító üvegre szorul a' szem , hogy felfoghassa berniek ecsete voná
sait , 's legpiczibb alakjai is élettel teljesek. Mondják, hogy dombom 
tükörből feste. Mh. 1680 's tetemes vagyont hagj'a maga u t á n , mert 
felette drágán fizették miveit. Még jelenleg is a' németalföldi oskola 
legdrágább mivei k ö z é t a r t o z n a k ; 1809 egy kis festményét 17,000 forin
ton vette meg a' kir. holl. museum, 's de Smith Péter kótyáján , 1810, 
legdrágábban keltek D. mivei, 5—10,000 ft. volt közönséges árok. I. 

D Ö V K N (Gábor Ferencz) , k é p i r ó , szül. 1720 Parisban 's Vanloo
nál tanulá miv észé tét . 1748 Komába méné 's különösen Annibale Car
r acc i , Pietro di Cor tona, Giullo Romano , Polidoro és Michel Angelo 
lőnnek szorgalma 's lelkesülete tárgyivá. Nápolyban Soliiuene munkáji 
vonák magokra figyelmét. Meglátogatván Olaszországban egyéb váro
sokat i s , visszatért Pa r i sba , hol két évig munka nélkül egyedül mivé
szetének éle. Virginiával két évig foglalatoskodék 's általa juta a' kép
iró academiá'ia 1758. La resle des ardents festése hirét még inkább ne
veié 's remekének tartatik. Hogy annál nagyobb hűséggel adhassa fest
ményeit , kórházakba jára 's a' betegek és haldoklók charactereit és 
arczvonásit vizsgálá. Vanloo elhunyta után őt választák kifestésére Sz. 
György kápolnájának az invalidusoknál. Azután Thetys a' vizeken való 
győzelmének ábrázlását bizta reá az udvar. Szent Lajos ha lá la , a1 ka
tonaoskolakápolnájában, legszebb miveinek egyike. A' revolutio kilob
banta után Muszkaországba hivá meg 11. Katal in , 1200 rubelnyi 
pensiót rendele számára szabad lakással \s a' pétervári képiró aca
demiához tanítónak nevezé ki. A' császárné halála után i. Pá l szintolly 
keggyel volt iránta. Mh. D. Pétervárat t 1806. /. 

D R A C H M A . 1) görög 5 g. 4 */ ' kisp. értékű pénz ; 100 tesz 1 
m i n i t , 6000 1 talentumot. 2) Súlymérték: nehezék vagy könting, a' 
gyógyszeráros nehezékben van 60 szemer (granum). 

D R A C O , hires archon és törvényhozó Athénében, nem sokára a ' 
köztársaság támadása után Kr. el. mintegy 600 évvel é l t , törvényeinek 
rendkívüli 's majd példátlan keménysége miatt megjegyzésre méltó. A' 
legkisebb vétket, p. o. a' gyümölcslopást, szintúgy halállal bűntette, mint 
a' templomok k i rab lásá t , a' gyilkolást 's a' hazaárulást. Azért azt 
szokták mondani, hogy törvényei vérrel vannak írva. Igen természetes 
v o l t , hogy ezen keménység végrehajtásokat, kivált midőn nemzetének 
iniveltsége nevekedni kezde t t , akadályoztatta 's gyűlöletessé tet te azo
kat. Azért Sotonrá bízatott az nj törvények készítése (Vö. A T T I C A ) . 
A' rege azt mondja, hogy Draco Áegina szigetén, hova törvényeit el
v i t t e , a' theatrumban megjelenvén, a1 népnek örvendező kiáhálása kö
z ö t t , melly az akkori szokás szerént r u h á k a t , köpönyegeket 's kalapo
kat dobált reá, megfuladt's.ugyan ezen theatruma alá is temettetett. K. L. 

D R Á O A Kft V E K . K' néven neveztetnek minden becses kőékessé
gek. Becsekre nézve kétfélek: egész becsüek, gyöngyök (gemniae) és 
félbecsüek (lapides pratiosi). Egész becsueknek neveztetnek azon ásva
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nyok, mellyek kis térimében (volumen) majd eleven, majd tizHid , ked
ves színnel , nagy erejű fénnyel vagy tiiz/.el játszanak 's felette koiné
uyek. A' félbecsilek nagyobb tériniüek, homályosak, lágyabbak, fclzeii 
felosztás önkényes 's relativns, sőt becseket ugyan azon fuj fajtáji is 
nj erík vagy vesztik egymás felett. Kgész beesüek ezek: gyémánt , •/.<:
phir, chrysoberill, spinell, smaragd, beryll. topas, cirkon, gránát, tiuT.ii
l i n , hessonit, oordierit, kovakristály, chrysolith ; a' többiek félbcesüok, 
mint carneol, ohalcedon, a c h a t , opá l , onyx , sa rdonyx , luzurkő , li;r
inalin 'sat. A' természet a' drága köveket szénanyagból (gyémánt) , cir
kon (circon) , glycin (chr) 'soberil l) , smaragd , kova , ogyagmészföf.i
ből alkotta., Hazájuk a' drága köveknek bizonyos ugyan n incs , mind
azáltal a' legbecsesebbek napkeletiek (Keletindia, Brus i l i a ) , a' becsesek 
közül hazánkban a' kovakristály sok helyeken, a' gránát a' Mátra viz
mosásiban ; a1 félbecsüek közül az opál Abaiij vármegy. találgatnak. A1 

durva vagy pallérozatlan drága kövek jegezett (ciystallinus) vagy jege
Ketlen formában minden idegen vegyület nélkül (szüzén) vagy holmive! 
keverve —; a' kereskedésben mesterséges formában jőiiek e lő ; minél 
t isztábbak, annál becsesebbek. Becseket elejénte a' mesés világ adta 
nekiek, ugy látszik, valami különös orvosi óvó vagy bájt hozó erejek 
mia t t , minthogy a' régiek hónaponként más más drága követ hordoztak 
magokkal (lapides zvdtaci) vagy , hogy tévedés ne történjék, tizenkettőt 
egyszerre; a' minek maradványai niaiglan is találtatnak napkeleten. A' 
légiek drága köveiket metszet ték , beléjek különbféle idomokat vésték 
(scu/plura, intaglie') vagy rajtok kiáilólag gyártottak [fornaluru, camee). 
Ezen, a' később időkben elhanyatlott mivészség visszaallitójának Gio
vanni Olasz tartatik. A' drága kő köszörülése mint mivészség az ujabb 
idők szüleménye; 1290ben Parisban a' köszörűsök czéhe állott öszve. 
A' metszésben a' drága kőnek jegezési rétegjeire szokás figyelmezni, 
neveztetik ezen munka szürkítésnek is. A' metszés áital adott lapok 
kipallérozását a1 köszörülés viszi végbe; fnejly a' legkeményebb kövek
nél ezek saját porával , a' lágyabbaknál margával , trippellel , czinhamu
val , tajtékkővel, rozsdával, angol vagy porosz kővel történik. A' drá
ga kövek befoglalása azok szépségét emeli. A' befoglaláshoz tartozik 
a' fénylevél (folie), a' festés, a' finom a ranypor , mellyek a' kő aljára 
alkalmaztatnak és rendesen csalnak. A' drága köveket kénkő és trippel, 
vagy égetett borjucsontporral szokás tisztitani. A' hamis vagy ál drága 
kövek készülnek: érez , föld, égényekből készült üvegekből; a1 duplá
zás által (duii/i/cr) 1) midőn a' kő felső része igazi drága kő, az alsó pe
dig mastixxal amahhoz ragasztott álkő — félduplázat; 2) midőn az üveg vagy 
kttvakristályba üreg vájatik 's ebbe festék öntetik — üreges duplázat ; a' 
kovakristálynak megfestése által. Ar drága kövek esmertető jeleit adják: 
a1 keménység, nehézség, áltlátszóság, a' világosság, sugarainak meg
törése, a' f ény , sziliek j á t é k a , vál toztatása, a' megtapintás és hazájok. 
] , . „Tatchenbúch der Edehlciiilfum'.e" Dr. 1. K. Bilimtől (Stut tgart , 
1832). Dr. J'tllya. 

1) R v <: n v \ N , napkeleten , főkép a' török udvarnál , tolmácsot Je
lent. A' porta dragoinanja török t i sz t , ki a' portát és keresztény kö
veteket egymásnak tett nyilatkozásaikról értesiti. 1821ig keresztény és 
görög nemzetbeli volt ezen tiszt 's gyakran Moldva vagy Oláhország 
hospodárává inozdittatott elő. 

D R A G O N Y O S O K , könnyű, eredetileg franczia lovagok, kiknek a ' 
szükséghez képest lovon és gyalog kellé harczolniok, A' spanyol és 
franczia arqunbnsieiékből (lovaglővészekből) támadtak. Neveket vagy 
a' , romai draconaniisoktól vet ték, kiknek láiulsájit sárkány ( draco ) 
ékítette, vagya ' sárkányfővel ékilett lovagpisztolylól, melíyet dragon
nak hi t lak , vagy a' sárkánytól , mellynek képét lobogójikou viselték. A' 
tapasztalás megmutatta, hogy a1 czélnak nem felelnek meg , 's már mint in



f'22 DRAIS1NE DRAKE 

fanteristák sehol nem használtatnak hanem a' lovagok egy nemét teszik, 
uz ugy nevezett Checeaux legers, könnyil lovagokat. 

D R A I S I N E , D r a i s erdőmester áltat Manlieimban 1817 fellelt ko
csizó műszer ; 's innen vagyon nevezete. Ez két, egymás után álló ke
rekből áll, mellyeketegy olly tengely foglal egybe, méllynek felső állá
sán nyeregforma ülés vagyon. A' nyereg előtt mintegy 3/4 réfnyi ma
gasan egy támasz á l l , mellyen kocsizáskor a' karok nyugosznak ; és ez 
előtt egy kereszt pálczával felkészült szár emelkedik fel az első kerek
t ő l , inelly által a' kocsizó műszer , minthogy első ke reke , mint min
den kocsitengelynél, mozdítható , hajli t tatik, a' mint az ember a' pál
ezát jobbra vagy balra csavaritja. Ha már valaki a' draisinen kocsizni 
a k a r , nyergébe ül és a' műszert hol egyik, hol másik lábával a1 földre 
lépve előre tolja. Du erre kétféle ügyesség kívántatik, először helyes 
•ulyegyentar tás , azután pedig jó készség a' hajlitásban. A.' ki mind e' 
két fókivanatot tulajdonjavá tette, egy óra alat könnyeden elmehet egy 
ii^met mértföldet jó egyenes sik utón. Feltalálója 1818ban Parisba ment 
ve l e , a' hol nagy tetszést nyert. A' Francziák velocipedenek (gyorsláb
ú ik ) nevezek. Javítója, Knight , Angliában pátenst nyert reá. L. 

i) R A K K ( F r a n c i s ) , ha jós , szül. Tavystockban , Devonscliire
b e h , 1545 mesterségét egy parti hajósnál tanul ta , ki néha lrlandba 
és Francziaországba is szálitott portékát. D. olly mértékben megnyer
te ura szerete té t , hogy az holta után neki hagyá hajóját. Egy rokon
j a , sir John Hawkins , tanittatá. 18 észt. korában már végzett né
melly foglalatosságokat egy hajón, melly Biscajába kereskedést űzött, 
20dik évébe,n a' guineai partokra tett egy u t a t , 22dikben pedig egy 
hajó kormányát nyerte 's egy szerencsétlen csatában, mellyet sir John 
Hawkins a' reracruzi kikötőben a' Spanyolokkal ta r to t t , sok vitézséget 
is muta to t t , de egyszersmind itt minden vagyonját el is veszté. Ekkor 
ngy meggyülölte a1 Spanyolokat, hogy szüntelen csak azon módokon 
gondolkozott, mikép lehetne nekik minden módon ártalmokra. E' czél
eását alig vétet te észre Angliában, mindjárt feles szerencsevadászok á l . 
iának mellé. Most két utazást eszközlött ki Nytigotindiába, de még ek
kor elkerülte a' Spanyolokkal öszvecsapást; azonban utazásának foga
natja olly kedvező vol t , hogy 1672 a' spanyolamerikai kereskedő pia
czok megtámadására két hajót bíztak rá , egyiket testvére kormányo
sa. A' panamai földszoros keleti partjain fekvő Nombre de Diós és 
VeraCruS városokat rohanással bevevé és nevezetes zsákmányt nyert. 
Visszatérvén, tulajdon költségén három nagy fregattot készítetett fel 
"s ezekkel mint szabadakuratu Irlandban a' szerencsétlenségei által es
meretes gróf Essex egyik testvérének parancsa alatt szolgált. E' párt
fogójának halála után visszament Angliába. Sir Christof Haiton, Ersé
)>el királyné alkamarása és tanácsosa, bemutatá a' fejedelemnének, ki
nek D. azon alaprajzát terjeszté e lő , mellynél fogva a' magellani tenger
szoroson a' délszaki tengerre jutni a k a r a , hogy a' Spanyolokat ott tá
madhassa meg. A' királyné módot nyujta neki , hogy e1 czélra egy öt 
hajóból álló sereget állithasson ki. D. elindult Plyinouthból Nov. 13. 
1577 's Aug. 20. 1578 a' magellani szorosba ért , mellyből Nov. 6 kiver
gódöt t , de már miis nap egy szélvész lépé meg, melly délfelé evezni 
kénytelenité. A' tengerszoroshoz visszajővén, azon öbölnek, hol vas
macskát Mnyt „Parting of Friendsíi nevet a d o t t , mert midőn azt el
hagyta , egyik hajójától elszakasztatott. Uj szelek ismét délnek tolák. 
Ekkor azon szigetek közé juta , mellyeket a' földirók az ujabb időbeli 
földképeken Amerikától nyugot felé 200 órányira tettek, de Fleurieu meg
muta t ta , hogy ezek egyek azon még kevéssé esmért számos szigetekkel, 
mellyek a' Tüzföldnek délnyugoti részét teszik, 's hogy a z , mit akkor 
D. lá to t t , a' szarufok vol t , melly felfedezés dicsőségének őt kellé vala 
illetni. — Nov. 20 Chilétől dél felé Mocha sziget elejébe jöt t , melly he
lyét hajóssoregének öszvegyülésül mutatott volt ki. De egyik hajóját 
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sem látván é rkezn i , útját Chile és Peru partjai hosszában éjszaknak 
folytatta 's a1 spanyol hajók elfogására és a' kiszálásra minden alkal
mat észre vett. Népe már zsákmánnyal valamennyire megtelvén, Ejszak
amerika partjai mellett az éjsz. szél. 48 gradusáig evezett, mert remény
lé , hogy a' széles tengerre fog áltmenetelt találni. De várakozásában 
megcsalódva, 's a' hideg miatt a' 38 gradusig visszavonulni kénytelenit
v c , azon helyen hojóját k i igazi tá , UjAlbiouuak nevezte 's Ersébet k i 
rályné nevében elfoglald, Sep. 29. 1579 Molucka felé fordult 's Nov. 4 
Ternatenál ' vasmacskát hányt . Celebes mellett csaknem elsüllyedt. 
Nov. 3. 1580. Plyinonthba beevezett. Apr. 4. 1581 Ersébet a1 Themsén 
maga Deptfordba j ö t t , hol Drake hajója vasmacskán á l lo t t , nála a' ha
jon ebédel t , vitéznek ütötte 's mindent, a' mit tett , jóvá hagyott . 1585 
újra háborgatá D. a' Spanyolokat a' zöld fok szigetein 's Keletindiában. 
1580 egy 30.vitorlás hajóssereget kormányozot t , melly a* cadixi kikö
tőben a' hires armada egyik osztályát felperzselte. 1588 pedig Anglia 
nagyadmirala, lord Essingliam, allat t , viceadmiral l e t t , hogy a' spa
nyol hajóssereggel szembeszáljon. Egy gazdagon megrakott gallione 
nevének csupa hallására megadá m a g á t , *s D. a' vert ellenség kergeté
sében ismét különösen jeleskedett. 1589 azon hajóssereg vezérlését nyeré 
m e g , inellynek don Antoniót ismét Portugál thronjára kell vala ültetni. 
De e' próba a' D. és szárazföldi seregek vezére közti egyetnemértés 
miatt nem sikerült. A' Spanyol háború még t a r t o t t ; D. és I lawkins uj 
próbát javaiának Ersébetnek a' Spanyolok ellen Nyugot indiában, ol lyat , 
melly minden elébbieket meghomályositana. A' költségek egy r é s z é t . i s 
magok akarák vinni, 's a1 királyné hajókat ada. De mind ezzel nem 
egészen értek czélt. Nov. 12. 1595 sir John Hawkins halála napján, 
Drake hajóját , midőn a' PortoRico erősségből elvitorlázna, egy ágyú
golyó általfúrta 's azon széket is e lv i t te , mellyen D. ü l t , de magát meg 
nem sértette. Más nap PortoRico előtt robbajjal tániadák meg a' spa
nyol ha jóka t , de foganat nélkül. Ekkor D. a' száraz felé vitorlázott, 
's Rio de la Hacha és Nombre de Diós városait felégette. De midőn né
hány nap múlva Panama ellen te t t próbája egészen szerentcsétlenül ü
t ö t t k i , ezen ugy elkedvelenedett, hogy lappangó hideglelésbeesnék, 
melly életének Dec. 30. 1596. véget vetett. Vagyonjának dicséretes czé
lokra fordítása közt emlitést érdemel azon 20 angol mértföldnyi csatorna, 
mellyet Plymottthnak vizzel ellátása végett 1581 építtetett . Neki köszö
ni Európa a' kolompért , mellyet először ő hozott be. Lásd Pre t ty F e 
rencztől , ki D alatt szolgált „The fámon poyage of Sir Francit Drake 
intő the SoutSea and hence aljúul theuftole glvőe of llce Earthu (Lond. 
J600. 12.) — J. 

ü n . i í i í , (görög, cselekedet). 1) Tágabb értelemben valamelly cse
lekedet ábrázolása a' játékszínen — színjáték. (Vö ACTIO és SZÍNJÁTÉK.) 
Innen d r á m a i , mi a ' színjátékra viszonylik. D r a m a t u r g , k i a ' 
szinmivészség (költés és játszás) szabásait nyomozza; és irja. Sokan a' 
szinköltőt is dramaturgnak nevezik, D r a m a t u r g i a , azon tudomány, 
mell}' a' szinmivészség (költés és já tszás) szabásait foglalja magában. 
Kiterjed tehát a' dráma peticájára 's előadása theoriájára. E' körbe t a r 
toznak: Lessing dramaturgiája; Schlegel „J' orlesungen iiber dramati
telte Kunit und Literatur ;ií Schink „Dramaturgische Malter''1; Zim
mermann has. czimü irása ; Tieck „Dramaturgitche Abhandlungcn." — 
2) Szorosb értelemben drámának nevezik a' színjáték magasb nemét, 
melly még nem tragoedia; nálunk néző játék. 

D R A P K R (Elisa ,) 1. S T K R N E . 

D R A S K O V I C S (Trakos tyán i ) , előkelő i l lyrmagyar gróf 'nemzet
s é g , melly Dragos Andrástól, 111. András kir. hívétől, vette eredetét és 
nevezetét , a' ki állhatatosan védelmezé Árpád utolsó férjfimaradéka jus 
sát a' nápolyi párt el len, melly az i l lyr tartományokban felette hatal
mas vala 's a' mellynek üldözése által ő sokat szenvedett és minden bit
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tokától megfosztatott, Flőkelőleg emlitést érdemelnek e' nemzetségből: 
1) G y ö r g y , szül. 1515 D. Bertalan és üthysenich Annától, amaz 1. 
Ferdinánd és 1. János királyok idejében nagy befolyású Györgybarát, 
utoljára esztergálni érsek , testvérétől. Anyja testvére kormánya alatt 
neveltetvén 's az egyházi pályára készíttetvén , mind honi , mind külföl
di tanító intézetekben, nevezetesen Krakóban, Bolognában, Komában 
gyakorlá a' tudományokat ; 1546 már a' posonyi káptalan prépostja, 
1550 pedig pécsi püspök vala. E' minemüségében 1. Ferdinánd király
tól 1501 a' tridenti közönséges egyházi gyűlésre küldetet t , Kolosrári 
János csanádi 's Dndics András tinini püspökök mint a' magyarországi 
papságtól választott követek társaságában. Ott elsőség iránt való vetél
kedés támadván a1 magyar és portugali küldöttek között, kivitta Diasko
viqs , hogy az a ' m a g y a r szentegyháznak és képviselájinek tulajdoníttat
nék ; tudománya 's ékesenszólása által pedig nagy tekintetet szerzett 
magának a' gyűlés előtt , ugy hogy a' kártékony és megtiltandó könyvek 
lajstromának készítésére rendelt kiküldöttség egyik tagjává neveztetnék. 
Magában a' gyűlésben két ékes beszédet t a r to t t , egyiket az erkölcste
lenség kiirtásáról a' sz. egyházból , másikat a' sz. pohárnak a' néppel 
való közléséről: minthogy nevezetesen az vala bizra ezen követségre a1 

kirá ly tó l , hogy a1 papok házasságának helybenhagyását és a' sz. pohár
nak a 'néppel való közlését sürgetné a' gyűlés előtt. Mind a' két tárgy
ban a1 pápához utasíttatott a' gyűléstől Ferdinánd, a' ki Moroni sark
egyházi pappal folytatott alkudozása után megnyerte végre IV. Pius pá
pától második kívánsága teljesítését; az első kereken megtagadtatott. Ki 
is vala már hirdetve Magyarországon 1564 Ferdinánd és utóbb Maximi
lián királyok parancsára a1 pápa engedelme ö) , de mivel az esztergám! 
é r sek , Oláh Miklós, és ennek példájára több püspökök nem igen siettek 
élni az engedelemmel, nem lett közönségessé a' sz. pohárral való élés; 
1505 pedig , minekutána V. Pius pápa visszavette előzője engedelmét, 
egészen abban maradt. — A' tridenti gyűlés berekesztése után 15Ő3 zá
grábi püspökké tette Draskovicsot a' k i r á l y , 1567 pedig Frangepani Fe
rencz bántársává az illyr tartományokban. Mint püspök a' tridenti gyü. 
lés végzéseinek megtartására szoritá megyéje papjait, és azokat közülük, 
a' kik a1 házas é/ettel fel nem hagytak, hivataloktól megfosztá, 's ez iránt 
dicsélő levelet kapott 1569 V. Pius pápától ; mint bán pedig elnyomta 
1572 azt a' parasz t támadás t , a' melly Horvátországban kiütött vala 
Gubecz Mátyás vezérsége alatt. 1578 győri püspökké 's az esztergami 
érseki szék akkori huzamosabb űrében főknrlátnokká le t t , egyszersmind 
rá ruháztatott a' török kézben lévő kalocsai érsekség czime ; 1585 pedig 
V. Sixtiis pápától megkapta a' sarkegyházi süveget, a' melly Bakács 
Tamás után, tehát 64 esztendő olta, nem diszesitette vala magyar egy
házi személy fejét (Martinuzzi 's Veráncz Antal ki ráláttak ugyan ne
vezve, de meg nem érték a' süveg elérkezését; Rátöri András pedig nem 
vala magyar egyházi személy). Uj méltósága által feljebb gerjedt buz
gósággal kieszközölte Rudolf k i rá lynál , hogy a' Jézus szerzete , melly 
Oláh Miklós által az országba behozatott , de az idők niostohasága miatt 
abból ismét kiköltözött va l a , újra honosíttatnék a' magyar földön, és 
megnyerné 1586 a' turóc/.i prépostságot , a' mellyet addig az akkoriban 
meghalálozott egri püspök, Itadeczki l i t ván , bírt vala. Ugyan akkor 
a' maga helytartójává nevezte a' király Draskovicsot , de a' ki már .lati. 
21 . 1586 meghol t , és a' n. győri székes egyházban temettetett el. Tol
lából kerültek Lerinai Vincze 's Lactantius hittudományféle munkájiknak 

*) A' pápai h r e v e , melly Oláh Miklósnak szó\a , sok kikötések, közé t e l e m é ai adott 
engedelmet , nevezetesen: hogy osak a' ki vallóknak nynjlatná az érsek a' SZ. poharat, ha 
azt a' lelkek idvességére szükségesnek találná ; hogy ez iránt a' számolás terhe az ő lol

,ki esmerelére hárarnoljék : hogy a' sz. pohárral élők js azt a' val lást tegyék, hogy a' 
sz. kenyér egyedül is magáhan foglalja u' Krisztus valóságos ás «gész testéi; és hogy •njLa
tíen egyéb eieti ielségről is esküvéssel lemetidsan.uk. 
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magyar fordításai , a' mellyek kinyomattak Bécsben J501. Kéziratban 
hagyta a,' tridenti gyűlés tör téneté t , némelly gyüléstagok leveleiből és 
a ' maga tapasztalásából öszveszerkeztetve. —2) J á n o s mint illyrföl
di bsin  |tt . Ferdinánd alatt jeles vitézséggel, eszes gon ' ssággal, fárad
hatatlan munkássággal és foganattal küzdék azon sajno esetek , úgymint 
Törökök becsapásai, ' .árvizek, gynladások, döghalál e l len , a1 mellyek 
az ő kormánya alatt csoportosan érék a1 rá bizott tar tományt. Nagy ne
vet szerezrén ez által magának , 1046 nádorispánnyá választatott a' po \ 
sonyi országgyűlésen Forgács Ádám, Betlen István és Nyár i László 
vetélkedő társainak elmellőzésével. Minthogy Magyarországban nem vala 
birtokos, általengedte neki a' király az óvári uradalmat 200,000 fo
rintban 10 esztendőre. A' közönséges romai szentegyház mellett való 
buzgóságát kimutatta az által, hogy házas tá r sá t , Tiírzó Borbálát, meg
térí tet te , hogy a' linzi békekötés felől támadt heves vetélkedések al
kalmaiul kardja markolatjához kapván, azt mondotta, hogy élete vesze
delmével is kész ellene szegülni az evang. rendek kicsapongó kívánsá
gainak; hogy az evang. hitnek az illyr tartományokba való bevitele el
len hathatósan kikelt azzal a' kinyilatkoztatással , hogy készebb ama ' 
tartományokkal együtt elszakadni a ' magyar koronától , m i n t á z eret
nekség mételyét oda beboc.sátni. Megholt 1648, teste a1 posonyi Sz. Már
tonegyházban tétetett le. — 3) M i k l ó s , országbíró I. Leopold a la t t , 
az 1087diki posonyi országgyűlésen feje vala a' rendek azon felekezeté
nek, melly a' király választás jusái védelmezi a' korona örökösödése 
ellen; de ugyan azon országgyűlés folytában hirtelen megholt guta
Ütésben, h'ábri Vúl. 

D K A S T I C U S , a , um, gyógyszertudomínyoselnevezése a z erős h a s 
hajtó szereknek, ellenébe van téve ezen szónak: eccoproticum. 

D R Á V A , folyó, melly Tyrolban ered 's Carinthiát és Sleyerország; 
alsó részét keresztülfolyván, Varasdon felül Magyarországba j ő , hol 
S/.ala , Somogy és Baranya vármegyék szélét mosván , kel. délnek veszi 
útját 's Magvarország és Horvát 's Tótországok közt határlineát huz. 
Alacsony partjain gyakran kiont. Már Steyerországban hajózható. L e 
prádnál (S/.ala vásni.) a' Mura (melly Salzburg hegyeiről jő Steyerorsz. 
felső részén keresztül Magyarországba, hol Szála várni, az úgynevezett 
Muraközt formálja) beléfolyván, igen nevekedik vize. Minekutána a' 
Bisztrát , Karicsiczát 's Bucsinát elnyelte volna, Eszéken alól a' Du
nába ömlik. L—A. 

D M : R B E I , (Cornelius), híres természetvizsgáló és műszeres, szül. 
Kjszakhollandban Alkmarban l!)72. Ámbár születése szerént csak föld
mi ves vala, mindazáltal sok észrevevő szelleme vol t , 's olly vagyonnal 
bjr t , mell}' őt miiszeri és opticai próbálatiban eléggé gyámolította. l tö
vid időn annyira elliiresedett, hogy II. Ferdinánd német császár hercze
gei tanítását reá biz.ta 's császári tanácsossá nevezte. Az 1020ki cseh 
békétlenségekben V. Fridrik pfalzi választó fejedelem seregei elfogták 
és minden vagjonjától megfosztották ; de fenséges könyörgésre ismét 
szabaddá tétetett és I. Jakab angol k i r á lynak , ki a' választó fejede
leni ipja volt és a' tudósok társaságát kedvelte , udvarába küldetett. Ez 
időtől fogva folyvást tudományával foglalatoskodva élt Londonban , a' 
hol 1031ben elhunyt. Azon tudósítások , mellyeket a' vele egy időben 
éltek próbálati felől adnak , azon idő csndahitele miatt részszerént nem 
eirés/.eii biztosak (így egy hajót készített l egyen , mellyen a' Themsén 
a' víz alatt két ménfőidre , Westminstertől Greenwichig, hajózott), 
részszeréiit meséidhez szilának (p. o. azon műszerekről való beszéd, 
mellyek által ő a' téli hideghez hasonlót állított volna elő , 'stm.J. An
nyi bizonyos, hogy az akkori időhöz képest hő mechanicai és opticai 
ismeretekkel birt és több mathematicai eszközöket talált fel, a1 töb
bek között az ös/vesitett nagyító üveget (bizonyos középvalót a1 telesco
pium és microscopiúm között , nemiképen megaloscopiumot) és a ' h é v 
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mérőt (1630 tájin), mellyet utána Ha l l ay , Fahrenheit és fieaumúr tö
kéletesítettek, A' telescopium feltalálása, mellyel némellyek hasonló
ke'pen neki tulajdonítanak, hihetőleg korábbi és Janson Zacharias 15ÖOUJ 
találmányának turtatik. Ezen iratokat hagyta maga után: „Tractatus 
de natura elementorum tt guinta esse?itiaíi, Burggrar Jánostól (Leiden
I>en 1608, 8.) és többször kiadva (nemeiül , Hamburg 1619, 8. Lipcse 
1725; hollandul, Rotterdam 1702). „Epixlola de machina ailronnnsicá 

perpetuo mpbili*' (Leiden 1620) Morsius Joach. által kiadva. Egy néniét 
levél II. Rudolf császárhoz., mellyben egy eszközt irt l e , mellyel ő 
„Machina musica perpetuo mobilig** névvel czimeze, Harsdörffer Deliciat 
physicomathematicaeben (T . II . ) áll. L. 

D R E S D 4 a ' szász király lakhelye, a ' meisseni kerületben fekszik 
az Elbénél, melly a' szorosan vett Dresdát az Ujvárostól (Neustadt) el
választja. Dresda (55,000nél több lak.) a' király lakhelyéből vagy szo
rosan Dresdából, az Ujvárosból, melly 1732 olta neveztetik igy, II. Augustu
stól igen megszépil tetet t 's hajdan ODresda nevet viselt, és Fridrik váro
sából a ' rég i OstrábóJ, mellyl670 alkottatott, áll. Talán egy hasonló nagy
ságú királyi lakhely sincs, mellyben annyi pallérozottság 's erkölcstisztaság 
párosodnék egymással, melly környülállás okát főképen a 'szász nemesség 
nem igen tehetős állapotjában, de részszerént a' mostani király hosszas 
uralkodásában 's jeles személyes tulajdonságaiban kell keresni. Megjegy
szésre méltók benne : az Élbe 552 1. husszu s 16 boltozaton álló hidja lapos 
kövekkel kirakott gyalogutjaival, kőpadjaival és vas korlátjaival; 11. Ai^gus
tusnak az Ujvárosban 1736 felállított érez és aranyozott, lovon ülő szo
b r a ; az udvari cath. templom, Silbermann által csinált orgonájával 's 
több szép képeivel, a' többek közt a1 főoltáron lévő Krisztus mennybe
menetelével Mengstől; az asszonyok temploma, melly 1726 olta 300,000 
tah került; a 'képtár ; a 'szőnyegek Rafael rajzai után; az Augusteum ; a' 
rezek cabinetje; a 'pénzeabinet ; a' miikamara; a1 modellkamara; a1 zöld 
bolt, mellyben a' maga nemében egyetlen egy sárga brilliantgyürii, a 'zöld, 
gyémánt , a' fejér gyémánt 's mások nevezetesek; a' kir. könyvtár, me
lyet Ebért 1822ki munkájában leirt; és a1 régi mivek gyűjteménye, mind 
a' kettő porczellán gyűjteménnyel együtt a' japáni palotában; Mengs gipsz
öntvényeinek gyűjt, (antikok u t á n ) ; természeti mivek gyűjteménye; 
a1 mii 's fegyvertár; végre az 1814 olta szépen helyre állított 's 
Carloritz úrtól plántált gyümölcsfaoskolával gazdagított nagy ker t ; 
BrUhl sánczkertje képgyűjteményei '» egy Repnin herczegtól épitett 
szabad szálával ; a ' pa lo t a kertje Neustadtban; Antal herczeg kertje 's 
Maximilián herczegé Fridrik városában. Dresda körül a' Becker által 
leirt plaueni tájék *s seifersdorfi völgy vonják magokra a' természet ba
rátjának figyelmét, valamint a' szomszédságában lévő Pillnitz nevű kir. 
mulató k a s t é l y , Königstein v á r a , az őrültek orvoslására rendelt Son
nenstein, a' szász Schweiz, a' kesselsdorfi ütközetről hires kesselsdorfi hal
mok kerületét is mintegy 10 mf. szépen leírták Hasse „Besc/ireibung 
Dresdens und der umliegenden Gegend (1 földabr.)" 's Lindau „Rund
gemalde der Gegend von Dresden" czimil munkájikban. L. még Lehmann 
uti földabroszát is. A' hét esztendős had igen megrongálta a' várost, mi
dőn Jul. 17C0 Nagy Fridriktől 9 napig ostromoltatván, 460 ház lö
vetett öszve. Dresda áltáljában gyakran ki volt tétetve a' had pusztí
tásainak 's az itt való elbei általnrenetel fontossága hihetőképen már a' 
9 száz. erősséget építtetett benne. Régibb történeteire nézve 1. Weck 
„Heschreiltung von Dreaden11, és Hasche ^,Diplomatiiche Geschichle 
von Dresden (1816) . " 1809 az Austriaiak sZálották meg a' vá ros t , de 
legkisebb kárt sem tettek benne. A1 következett esztendőben falait ron
tani kezde t ték , de az orosz háború kiütésekor abban hagyatott . Davoust 
franczia vezér Mart. 19. 1813 szükség nélkül ellövette egy oszlopját 
's két bolthajtását a' h idnak, hanem az orosz kormány 1814 ismét fel
építtette azokat. Legkárosabb volt a' városra és környékére nézve J> 



DRESDAI CSATA 1 2 7 

1813ki táborozás. ( L. a' köv. czik.) Kilencz észt. (1800—1815) hadi 
és más sanyaruságok után régre Prittrik August királlyal együtt a' bé» 
keség is visszatért Dresdába. Azolta az elébbi várfalak hely én házak, 
kertek és faültetrények emelkedtek fel. Jó tanitó intézetei közt kitetszők: 
az 1810 uj rendbeszedett seborvosi, orvosi academia ' s a ' r e l é öszrekötte
tett baromorvosló oskola; a' békeség olta alkotott katonai acad . ; a' ne
mesi acad. vagy cadetok nevelő intézete 1725 o l ta ; a' képző mivészsé
gek acad. a/, épitó oskolával. Az utolsó 1763 megbővitett acad. melly
nek egy ága Leipzigban van , minden észt. Ang. 3 remekeit ki szokta 
nézés végett tenni. A' kézi mesterségek i s , a' többek közt szalmából 
csinált 's esztergált miveket készítők igen virágoznak benne. Sti uve or
vos intézete i s , mellynek mesterséggel csinált ásványos vizét nem csak 
a' magokat orvosló vendégek isszák egy arra rendelt kertben, hanem 
máshova is elviszik, nagy figyelmet von magára 1820 olta. Dresdának 's 
környékének Kittnernél megjelent rajzolatjai, valamint a' Kichter és fija 
által készíttettek is méltók, hogy ujánltassanak L—ú. 

D R E S I I A 1813ban. A' Németországon 's Európán való uralkodás 
felett kiütött viadal kimenetelét a' dresdai ütközet döntötte el 1813. 
Egy királyi lakhely már azért is fontos a' hadakozó felekre nézve , mi
vel 3L status politicai erejének szorosabban együtt tar thatásáia rendszerén! 
sok hadieszközök vannak benne, dehogy Napóleon Dresdáiiál szálolt tábor
b a ' s ezt választotta serege állásának pontjául, erre más oka is volt, u. ni. 
a' torgaui, wittenbergi és magdeburgi erősségeknél fogva birtokában lé
vő Élbe folyója, mellynél Pirnát , Lil iensteint , Königssteint és Stolpent 
megrakta katonájival, ugy hogy az egész tájék egy nagy besánc/.olt tábor
hoz hasonlított, mellynek kebeléből Prága, Berl in 's Breslau felé nyomul
hatott hadi népe. Ezen nagy történetnek főbb pontjai ezek. A' sás/, ki
rály lakhelyét Febr. 25.1813 elhagyta. Mart. 7 egy Francziák és Sás/.okból 
b'szveséggeí legfeljebb 3500 főből álló seregosztály ment be Dresdába, Len
gyelországból való visszajöttében az Oroszok könnyű seregétől nyomat
ván. 12dikén Davoust Dresda felé nyomult 12,000ed magával ?s 20 
ágyúval Meissenből, minekutána a1 hidat felgyújtotta volna, 's által vet
te a' fővezérséget. Az Ujváros előtt már apró csatázások is történtek 
a' Francziák és Kozákok közt, a' honnan Davoust Mart. 19 az Élbe híd
jának egy oszlopát 's két boltozatjut ellövette, melly rontás a' Franczi
ák vallomása szeiént épen szükségtelen volt; azután seregével elvonult, 
Durutte vezért 3000 Francziával hát ra hagyván. Az Ujváros elz;>ratott; 
de már 22én a Kozákoknak engedtetett. Négy nap múlva egynéhány száz 
Kozák általment az Elbén. Durutte azonnal kitakarodott Dresdából '» 
még azon nap estvéjén benyomult az Ujvárosba Winzingerorde s< regosztá
lyának egy csapat gyalogsága. Az Oroszok a' városon alól és felül hidat 
építtettek. Winzingerodét Blücher követte, kinek serege Április 16ikáig 
általköltözött az Elbén. A' Itiirkusokhoz csatolta magát a1 második o
rosz sereg Miloradovits alatt . 24kén Sándor császár és a' király ma
gok is bementek Dresdába 's utánok még 16,000 ember. Az említett fe
jedelmek 30dikán meglátogatták a' hadi népe t , melly Maj. 2 Lützennél 
Napóleonnal véres ütközetbe ereszkedett . Maj 3 estve visszatértek Dres
dába 's szakadatlanul tódultak seregeik Dresdán és Meissenen keresz
tül az Élbe jobb partjára, 8án az Oroszok már csak az Ujvárost bír
ták , Dresda ellenben Napóleon kezében volt. A1 két parton 's a' 
következő napon a' falakról 's hazakból igen keményen tüzeltek. 
Legtüzesebb csata az Elbének azon táján tör tén t , mellyen a' Francziák 
hidat akartak felállítani. Mindazáltal 10kén reggel a' szövetségesek 
Bantzen felé vonultak vissza, midőn a' Francziáktól nyomon követtettek. 
Ezen katonai mozdulások felette károsak voltak az országra nézve; mert 
az Oroszok minden élelmet elvittek magokkal 's a' Francziák raboltak, 
több kiprédált falukat 's Bischoffsverda városát hamuvá tévén. Ezo'tU 
a' roppant franczia sereg tartásának terhe a' városon '» kirabolt kor
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nyékén feküdt. Dresda volt a' nagy tábori ispotályok; u1 Dumas felilgye
Jése alatt lévő sereglartásnak és kormánynak főhelye. A' Francziák be
ménetele után 4 nappal Maj. 12 a1 sász király is visszatért Dresdába. 
llogniat vezér plaiiiinia szerént a' Francziák épen olly mesterségesen
riiiiit szorgalmatosan erősítették meg az fJjvárost.\Dresdában a1 császár, 
jiak Maj. IS Baiitzen felé lett elmenetele után Duiosnel osztályos vezér 
Volt egész Sászország kormányozója. Az élelem ára, sokra lévén szükség, 
már ekkor igen felhágott , mert a' bautzeni (wuischeni és hnchkirchi, 
Maj. 9, 20 és 21) ütközet után Dresdában ttibh ápoltatott 20,000 sebes
nél. A' könnyű sebesek és betegek a' polgárok házaiba tétettek ugy, 
hogy a 'Város egy nagy betegházhoz volt hasonló. Még magasabb pont
ra hágott a' szükség a3 10 hétnyi fegyvernyugvás ideje alatt. A' császári 
testőrök és a1 nagy fő hadi szálas költséges t a r t á sa , szüntelen 30,000 
ember feküvén a' városban, a' polgárok vagyonját elnyel te , jóllehet a1 

császár tábori szálasának pompája, ehhez járulván a' franozia játékszín 
i s , az egészre sok fényt láttatott árasztani 's az emberek öszvetolódása 
sok pénzt hozott is forgásba. Szünet nélkül dolgoztak a' Francziák Dres
da megerősittetésén 'sja' Lilienstein tövében lévő besánczolt táborán, 
melly ()0,000 embernek adott helyet. Két híd kötötte öszve a1 tábort a' 
königsteiiii erősséggel. Hohenstein megye hegyein olly ut csináltatott, 
mellyen ágyuk szál i t ta that tak , hogy a' Stolpenen keresztül Slesia felé 
nyomuló sereggel való öszveköttetés helyre állitassék. A' berlini , var
sói és bautzeni országutakat az Ujváros körül a' folyó jobb partján lé
vő erősségek, mellyek közt a' császársáncz ( ez Jitn. 27. 1814 a' leve
gőbe r e p ü l t ) , egy a' fekete kapu előtt lévő golyóbist kiálló ágyazó ház
z a l , volt legerősebb 's Iegiíiesterségesebb, védték. Az Óváros külső 
városai körül is egy messzére terjedő sánczlinea hozatott 's számos ka
tonaság feküdt az erősségek körül a' két parton. Metternich 's Isutuia 
ey. idő tájban jöttek Dresdába Sándor császár táborából; de kivánt kö
vetkezés nélkül alkudoztak a' Francziákkal \s Alig. J7 ismét kiütött a1 

had. A' franozia sereg mozgásainak középpontja Dresda volt. Napóleon 
már Aug, 15 elindult Hautzencn keresztfii Slesiába és Vandamme, ki 
40,000ével az Élbe alsó mellékéről felvonult, 17től l!)kig az Élbe jobb 
partjára költözött, hol Poniatowskival a 'cseh határszélek felé Nauinburg
nak és Gabelnek tartott . Hanem a7 szövetségesek nagy seregé Schwar
zenberg berezeg alat t 4 osztályban a' csehországi hegyszorosakból 
véletlenül az Élbe bal partján előnyomul ti A' Wittgenstein alatt lévő O
roszok visszaverték St. Cyr vezért, ki az emiitett hegyorosokat 20,000rel 
tar tot ta szemmel, gieshübeli és pirnai megerősített állásaiból. Ang. 22 
tehát St . Cyr főszálását l 'irnábol Dresdába tet te által. Ekk«r a' szö
vetségesek főereje a1 Francziák nagy öszvekötő országútján Sászor
szág felé nyomult 's az állapíttatott meg , hogy mig Bliicher Napóleon 
császárt Slesia szélein foglalatoskodtatja, azalatt Dresda, mint a' 
Francziák szászországi hatalmának főpontja, elfoglaltassék. Az Oro
szok és Hurkosok Wittgenstein és Kleist alatt a' pirnai országúton, az 
Austriaiak pedig a' kóinmotauin nyomultak Dresda felé. Sebes posták 
hittak vissza Napóleont Dresdába, a1 hova Aug. 24 a1 nápolyi király 
is megjött. 25én a' szövetségesek Weisseritzig bekerítették a1 várost 's 
2(ián reggel a' Francziák a' Hurkosoktól á' nagy kertből kikergettettek. 
De csak estve felé egyesült egészen Dresda előtt a' szövetséges sereg, 
melly a' Tharantnál Klenau alatt álló tartaléksereggel mintegy 120,000 tett. 
Ezen állás igen hasznos volt. Sándor császár Nötheni tzet , a1 burkus 
király IjOokviczot tette főszállásává. A' tüzelés 20án nap feljöttekor 
kezdődött el ; gyors reárohanás hihetőképen eldöntötte volna az ostro
m o t ; de a' bal s zá rny , mellynek a1 csaknem minden oltalom nélkül lévő 
Fridrikvárost kellett volna beker í tenie , még nem nyomult eléggé előre, 
hogy reá üthessen arra. Ezen szükséges késedelmezés megmentette a' 
várost. Azonközben Napóleon seregének szinével Aug. 23 gyors lépé
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sekkel sietett Bobertúl Görlitzen keresztül Dresda felé. 20án dél előtti 
10 órakor testőrzőjinek egy részével bement a' városba , minekutána 
már Stolpenben feltette az Útközei planumát, Vandammet Pirnához kül
dötte 's a' csatamezül a' bautzeni ut halmairól kikémlelte volna. Ekkor 
reggeltől estig 60.000nél több hadi nép tolongott a' bautzeni országút 
felől a1 városba, hogy ostromlépésben siessen a' csatamezőre, mert dé
lutáni 4 óra felé, midőn már az egész testőrző sereg 's lovasság által
ment az Elbén LatourMaubourg alatt , a1 város alá nyomult a' szövet
séges sereg 6 osztálya ágy uj inak ropogása közben, öt egymást kölcsönö
sen védő sáncz fedezte azon erős lineát, melly Dresdát az Elbénél kel. 
fekvő téglavetőtől a' freibergi útnál lévőig 's a' Weisseritz folyójáig be
kerítette. Legdühösebb megtámadások a' Blasewitznél lévő téglavető
nél 's a' Riickiritz és Plauen felé vivő országutnál ásott sánczoknál tör
téntek. A1 Burkusok vitézül csatáztak a1 nagy kertben, és az ugy ne
vezett ifjú testőrök Anton kertjének faláig nyomattak; de bajnoktár
saik golyóbisaitól köszöntetvén meg , kénytelenittettek ismét csatába 
rohanni. Egyszersmind a' gváros hubiczagranátokkal lövüldöztetett, 
mellyek a' külsővárosokban több házakat felgyújtottak, némellyek pedig 
a' brühli kertig repülvén, több lakosokat megsebesítettek és megöltek. 
6 óra múlva a' Burkusok valósággal benyomultak a' pirnai külsővárosba; 
a1 freibergi téglavetőnél lévő sánczot az Austriaiak elfoglalták 's a' Mo
czinski kert előtt álló még sokkal nagyobb erősséget egy magyar eze
red megvette. Ekkor a' Francziák közönséges megtámadást tettek. A7 

tartaléktestőrzők 16 ágyuval kirohantak 's a' Burkusokat kiverték a' 
a' külsővárosból 's a' Moczinski kert előtt lévő erősség is visszavé
tetett 7 óra leié. Látván a' szövetségesek, hogy lehetetlen egy 100,000 
ember által védett 's jól megerősített várost elfoglalni, alkonyndáskor 
visszavonultak a' halmokon lévő elébbi állásaikba; a' Francziák pedig 
a' téglavetők előtt 's külsővárosokban telepedtek meg. Azonközben szü
net nélkül szálittattak a' hadi nép és ágyuk a' hídon által 's Aug. 27 
reggel ütközetrendben állottak Marmont és Victor seregei. 6 órakor is
mét elkezdődött a' véres munka. Uijába támadta meg ujolag Napeleon 
a' zscbernitzi és ráchnitzi tetőkön a' szövetséges sereg közepét; 10 óra
kor a' Francziák a' jobb szárny felé fordultak, melly Oroszokból 's Bur
kusokból állott, de azért a' középontra is mindég tüzeltek, ámbár gyen
gén 's itt kapott dél tájban halálos sebet egy golyóbisdarabtól Moreau. 
"Végválasztó próbatételeket a' Francziák a' bal szárny ellen intézték, melly 
Töltschentól (a' plaueni völgy nyng. oldalánál) Gorbitzig (a'Freibergbe vivő 
országúton) nyúlt el. Az itt kiállított katonák részént ujak, részént rosszul 
fegyverkeztek voltak, e1 mellet egy kirabolt tartományban szenvedett szük
ségeik és sanyarú életek miatt minden tüz kialudt bennek 's el voltak 
erőtlenedve. Ezek a' sereg közepétől a' weisseritzi^ mély völgy által 
elszakasztatván 's nem lévén elég erősek arra, hogy ot t , hol a1 freiber
gi országúttól az Élbe felé völgytorkok nyílnak fel, több nevezetes pon
tokat eléggé védhessenek, a' nápolyi király Victor osztályával 's a' 
LatoiirMaubourg alatt lévő francziaszász lovassággal ezt a1 szárnyak 
megkerülte. Kemény ellenállás utiin a' Weisseritz völgye szélén lévő 
dombokon, az eső miatt lehetetlen lévén puskázni, az Austriaiak meg
győzettek az ellenség lovasságától 's az ut előttök elvágatván, midőn 
a' Plauen felé vivő jó utat eltévesztették 's a' túlsó oldalon lévő dombo
kat nem foglalhatták el ismét, nagyobb részek (több 10,000nél) elfo
gatott Mesko nevű vezérével együtt. A' szövetségesek vezére azonköz
ben azon Iliire, hogy Vandamme, ki25<én Königsteinnál az Elbén általment, 
Pirnának tart 's a' Csehországgal való öszveköttetést akarja elvágni, vis
szavonulást parancsolt, a' mi éjjel meg is történt. A' nápolyi király 
csak Marienbergig nyomult utána. E' lett vége Dresda későn kezdett 
's elébb kevéssé jól el nem intézett megtámadtatásának. A' szövetsége
sek 30,000et vesztettek el, kik részént elvesztek, részént megsebesedtek) 

9 



130 DKESDAI CSATA 

részént Cl3,'00O kik többnyire Anstriaiak^ voltak) foglyokká tetettek. A' 
Francziák részéről ezen veres napon 10,000nél többen estek sebbe. 
Holtjaik száma sem volt csekély , tle bizonyosan nem lehet tudni. Mos* 

< már 24 betegház volt a' városban. Napóleon szerencséjének csillaga le
ment Aug. 27 olta. Oudinotnak (Jrossbeerennél, Macdonaltnak Katzbach
nál 's Vandanimenak Kulmnál történt szerencsétlenségei megsemmisítet
ték azon feltételét, hogy diadalmi innepét fireslauban , Berlinben és 
Biegában tartsa. Ekkor kezdötött el a' franczia hadi erőnek ide 's tova 
vonulása, nielly leginkább Dresdá t , m i n t a ' Francziák állásának közép
pontját , sújtotta 's környékét egészen elpusztította. A' Francziák az 
óváros előtt 3 nj sánezot ásattak ; Meissennek is itj előbástyákat kellett 
Dresdára nézve formálnia 's ugy látszot t , hogy a' franczia sereg ezen 
bfsánczolt tábor erős falain megakarja a' szövetségesek előnyomulását hát
ráltatni. Azonközben ezeknek hadi ereje ismét útban volt Csehország
ból 's orosz és burkus csapatok száguldoztak a' lausitzi orsz;ignton csak
nem Dresdáig és Grossenhaynig. Visszaverte ugyan ezeket Napóleon; 
de Ne3'nek Deonevitznél lett megveretése Sept. (i 's Bliicbernek Herrn
hnt f«lé nyomulása 10én a' csehországi határszélről Dresda felé vis
szamenni 's az Élbe jobb partjára fordulni kényszeritették a1 franczia csá
szárt. A' seregek ezen mozgásai pusztává tették a' .tartományt. Az apró 
kunyhókba 50—lOSanként öszveszorult Francziák még a' sirhalmokat is 
felásták, a' holtakat kirabolták 's a' koporsókat óiállásaiknál tüzelésre 
fordították. A' szükséggel a' fenyitéktelenség is nevekedett. 14éh Na
póleon ismét elindult a' csehországi határszél felé 's 15én Kuluiig elő
nyomult ; hanem testőrei Nellendorfnál 10án Colloredótól nem kevés 
veszteséggel verettek vissza, 's 21én ismét Dresdába vonult. Ekkor 
clébbi akaratja ellen Sonnensteint megerősítette 's az itt lévő intézetből 
a' szerencsétlen őrültek minden kiméllés nélkül kikerget tet tek, mig az 
Aitstriaiak 17én Freiberget ülték meg. A' svéd korona örökös seregé
nek száguldozó csapstjai J,eipzigig előnyomultak 's Blílcher egyesült 
} Dubnával. Napóleon ugyan Bautzenig visszanyomta a' Burknsokat , ha
nem már 24 , :n ismét Dresdában volt Az Elhe jobb partjáról egészen elpa
rancsolta seregét 's a' balra szálitotta által. Dresdában 27én 30,000
nél több Franczia volt. 28 és 29én a' szövetségesek a' Meissennél lévő 
hidsáhezra ü tö t t ek , de sikeretleniil. Ekkor a' Francziák Freibergen 
által Chemnitz felé s Nossenen által Eeipzig felé nyomultak, a' hova 
tuvtottak a' szövetségesek is Végre Bliicbernek az Elbén Oct. 3 "VVar
tenburgnál történt álralmenetele szükségessé tette Napóleonnak Dresdá
1 tói való kitakarodását. Oct. 7 reggel hagyta el Napóleon a' várost. 
A' sász király követte őt (1. LKIPZIGI C S A T * ) . Dresdában 's környé
kén mintegy 30,000 ember maradt hatra St. Cyr és Lobau gróf alatt. 
A' Francziáknak az emiitett napon Pirnát el kellett hagyniok , hol még 
csak Sonnensteint tartották kezeik közt. Königsteinnak megengedték a' 
szövetségesek, hogy a' hadban részt ne vegyen. Erre Bubna 8 án 
megvette rohanással a' pirnai hidsáoczot és a' szövetségesek reá ütöt
tek a' bautzeni országút felől az I j város 8 nagy sánczból álló elő
bástyájira. Egyszersmind 16,000 Orosz közelgetett Dresdához Tolstoi, 
IwanoíF és Markoff alatt Oct. 12 körü l , hogy Benningsen megett ész
jcvétetlenül mehessen által Nossenen Leipzig felé. St. Cyr erre 17én 
megtámadta Tólstoit a' racknitzi és zschernitzi dombokon. Attól tart
v á n , hogy bekeri t te tnek, 6 ágyú veszteséggel, 's több százan fogatván 
el közülök, Dolmába vonultak vissza; de már 20 án a' franczia vezért 
ismét benyomták Dresdába , melly most mind a' két part felől be volt 
zárva , mivel Chasteler (10,000rel) 's Klenau, anstriai vezérek, l.eipzig 
felől egyesültek Volstoival , Busman orosz ezeredes pedig Meissent is 
elfoglalta 23 án, mig WiedRunkel herczeg a' grossenhayni országúton 
nyomult elő az Ujváros felé. A' város, mellytől már régolta el volt 
vágva az él e lemszámai , naponként inkább kezdette a' szükséget érez
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hl, főképen sóra, kennyérre, húsra, fára, főzelékre 's orvosi szerekre 
nézve, a1 honnaa azon parancsolatot, hogy a' lakosok két hónapi élel
tnet szerezzenek be , lehetetlen volt teljesiteni. St. Cyr mind e' mel
lett is a' város feladásáról hallani sem a k a r t , sőt legkeményebb ellen 
álláshoz kés/t i l t ; a' külső városok utszáji levágott fákkal , karókkal, 
gerendákkal 'sat. erősíttettek meg 's igen sok ' lakhelyek tétettek ágyú
zó házakká. A' város körül lévő épületek, nevezetesen a 'gkir. tükörkö
szörülő malom lehuzattak vagy felgyújtattak. Nov. 4 olta az őrsereg áltál
jában sánczaira volt szoríttatva. St. Cyr tehát az Elbejobb partján Torgau 
felé utat akart nyitni, 's a' lakosoktól élelmeknek egy részét eivévén, 6áii 
l,obau alatt 10,000 gyalog 's 1000 lovas éá 200 szekérrel megindult az 
Ujváiosból a1 Grossenhayn ffelé vivő utón, hanem Reichenbergnél Wied
Kunkel herczegtől visszaveretett 's estíve ismét a' városba kellet vonul
nia. Gróf Dumas ekkor minden gabonát és lisztet elvett a' város malmai
ból 's közönséges intézeteiből; de a' malmok neni!őröltek, és ísok kutak 
kiszáradtak, mivel a' viz el volt vágva. Az éhséggel^ kezet fogva dühös
ködött az inhideg a1 katonák és lakosok közt. A' betegházakból napon
ként több vitetett ki 200nál 's a' városban hetenként többen holtak 
meg 2—300nál. Végre megengedtetett • a' városnak követeket kül
deni az austriai táborba azon egyezés véget t , mellyetj St. Cyr 11én 
kötött Klenauval Herzogswaldében 's melly szerént az őrsereg |( 1759 
t i sz t , 's 27,714 köz katona) I2től 16ig szabadon kiköltözhetett a' vá
rosból , fegyvereit letévén. (3000riét több beteg marad t ' a ' betegházak
ban. Az elfoglalt hadi eszközök öszveséges becse 5 mii. tal lérra té te
tett. De az egyezést nem irta alá Schwarzenberg fővezér 's az ostrom
lottak hadi foglyokká tétettek. Nov. 17 olta HauriefF orosz vezér volt a* 
város főkoimányozója. Dresdába erős orosz őrizet t é t e t e t t , 's itt volt a' 
tartomány főkormányszéke Repnin herczeg alatt üzen [8 hón. nyomo
rúságra nézve 1. „Damtellung der Ereignisse in^Dresdcri's i.J. 1813 , ,W. 
A. Lindautói ( Dresda 1 8 1 6 ) ' és „Napoleons Feldzug in Sachsenf
O. von Odelebentől. L—lí. 

D R i N Á p i) r, Y (Adrianopolis) , hajdan Thraciának , most Rumili
nak városa, a' Hebrus folyójának Régenten Uscudama, egy csekély 
varos, mellyet a' Bessek (egy thraciai nép) lak tak , feküdt ezen a' tá
jékon. Adrianus romai császár alkotta a' maga nevéről \drianopblis
nak neveztetett uj várost a' Hebrus , mell}' kevéssel alább hájózható, 
jobb partjai a, a' haemimontana provincia (Haenius melléki tartomány) 
első helyévé tévén azt. Azon halomsorról, mellyre épí t te te t t , mes
szére lehet a' folyótól mosott 's két hegyláncz közt fekvő nagy termé
keny térséget látni. A' 4 száz. mesterségesen meg lévén erősíttetve, ellen 
állott a' győzedelmes, de a' hadtudományban járatlan Gothok ostro
tnának. A' byzantiumi íróktól gyakran említtetik 's hogy hajdani gö
rög eredetet adjanak nek i , Orestea vagy Orestias névvel. Konstahtíi
nápolytól való távolságát öt napi utrá teszik. 1360 Murath török sul
tan által foglaltatott e l , melly idő olta Konjstantinápolynak a1 ,Törökök
től lett megvétetéseig (1453) a' sultanok lakhelye volt. A1 Törökök 
Eihenehnek nevezik. 130,000 lak. 30,000 Görög van egy érsekkel. 
.Nevezetesek benne; a' császári palota; 40 mecset, mellyek közt az I. 
Selimé 's lí. Murathé legpompásabbak; 22 ferdnje szép vizvivésekkel; 
jó Sflyemfábrikáji 's rózsaólajkereskedése. Ujabb történetei közt ne
vezetes Diebitsch orosz vezér által Áug. 20. Í829 lett elfoglaltatása, 's 
az ugyan azon év Sept. 14 kén kötött béke. L—ú 

D l H l l t S R K U V 1 S , 1 . K O T E S Ü t l E S V É N Y E K . 
D R O N T H E I M (olv. Trontjem), az éjsz. sz. 63 = 25 '52" alatt Stock

holmtól 130 német 's az éjsz. foktól 700 angol mfre , hasonló nevtt 
norvégiai megyének fővárosa, nagyságára 's lak. számára (8830) néz
ve az országnak negyedik városa , XlV Károly k i r á ly tó l , a1 ki itt ko
ronáztatván niKg a' káptalan templomában Sept. 7 1818, Norvégiának 

9* 
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k rttyávd, koronázás városává tetetett. A' Nidnél fekszik, melly ha
sonló egy szárazba mélyen benyúló tengeröbölhöz, 's nem csekély ke
reskedés fizetik rajta. Epitésre való fa , tőkehal , her ing , halzsir, bőr, 
féképen pedig a' szomszéd hutákban készített réz és vas , a' kivitel 
legfőbb tárgyai ; egy czukorfőzés, bagaria 's más kisebb kiterjedésű fá
Lrikák is mozdítják elő a' város jó l lé té t , melly egyszersmind a' tud. 
academiiijának 's egy az ifjú Lapponok oktatására szolgáló nevelő ház
nak is helye. Többnyire minden éjszaki városokat felülmúl Drontheim 
jó épittetésmódjával, szép 's rendes utszájival és egy nagy palotájá
val. Van egy régi tiszteletes káptalan temploma, niellybe hajdan egész 
éjszaknak áhítatos népe já r t búcsúra, mivel benne nyugosznak Szent 
Olaf tetemei. Itt tartatnak XIV. Káloly koronázási ékességei is. Dron
theim kikötőjében fekszik egy kősziklán Munkholm vára. Bájoló kör
nyéké t , vízeséseit és tavai t , sok szigeteit és magas hegylánczai t , jó 
Ízléssel építtetett mezei házak diszesitik; hanem éghajlatja hideg lévén, 
gyümölcse ritkán érik meg, sőt tölgyfa sem plantáitathatik már itt . 
Szarvas marha helyett nagy kecskenyájakat lehet itt l á tn i , melly ek a' 
kősziklák mohaival vagy a' partokon lévő tengeri plántákkal élnek. 
Drontheimtól nem messze embernyi magas hangyabolyokat lehet látni; 
's már régen tudtak itt hangyaeczetet készíteni. L—ú. 

D R o s <> M F. T K R , ( harmatmérő ), olly mérlegből á l l , mellynek 
egyik tányéra harmatfogó testből , másika ollyan anyagból készült, 
melly a' harmatot fel nem fogja. A" harmatozás után a' szárazabb tá
nyér egyirányba tétetvén kisebb nehézkedőkkel , ezek a' harmatos tá
nyér felületén lévő harmat nehézségét adják, a' honnan akármi tere
ken lévő harmatot fel lehetne számlálni. JVT. 1. 

D R Ó T , D RÓ T VO N Á S M K S T RS K a. Azon mesterség, mellynél 
fogva az érczekből s z á l a k , d ró tok , csináltatnak, igen régi. De akkor 
a' drótot kovácsolták. Finom arany és ezüstdiót ruhadarabok, p. o. 
pán;"/.,;lok, asszonyöltözetek a' görög és romai légkorban nem voltak va
lami különösségek. Drótkovácsok, kik a' drótot kalapáccsal nyújtják 's 
hosszabbítják , már a' 14dik század elején voltak Nürnbergben. A' tu
lajdonképi drótvonás mesterségét azonban vagy azon mesterséget, melly 
által a1 drót lehető hosszura és vékonyra, valamint folyvást egyenlő 
gömbölyűre és vastagra, nyujtatik, egy nürnbergi ember, név szerént 
Rudolf, 1360 és 1400dik között találta legyen fel , kinek találmányát 
saját fija, atyja hevességétől futással menekedvén , árulta el. 
Amaz tudni illik vonó táblákat, azaz, öntött aczéltáblákat csinált, niellyek 
egy lábnyi hosszak és egy hiivelyknyinél szélesebbek, nagyobb 's apróbb 
tölcsérforma lyukakkal el látva, mellyeken a' hosszú vékony és görgeteg 
érczrudacskák bizonyos kerekmiv és fogó által először ugyan a' nagyob
bakon , azután pedig folyvást az apróbbakon által vonatnak. Az arany
és ezüstdrótnak finomabb 's gyengébb munkája hihetőleg utolján találta
tot t f e l , a ' durvább munka , még Rudolfé i s , már Angsburgban is es
meretes volt. A' nagy drótvonat, mellyet viz ha j t , hihetőleg már 1400
dik előtt fel volt találva Nürnbergben. A' drótvonás mestersége Nürn
bergben már 1370dikben divatban volt^ ugy hogy ott a ranyból , ezüst
ből , veres.és sárga rézből drótot nyújtottuk, csak hogy az akkori fa
brikások egyedül durva és tömeges drótot tudtak vonni. Azt gyengédre 
és olly vékonyra nyújtani , hogy fonásra vagy más finom kézmives mun
kákra alkalmaztathatnék, még akkor nem értet ték, mig nem Schula 
András 1545ben az arany és ezüstdrótlmzás mesterségét Augsburgba, 
és 1570 egy Franczia, Fournier Antal, a1 finom drót vonása mesterségét 
legelőször vivé Nürnbergbe és a' diótvonást megjobbitá. Azonban leg
először Hegelsheimer Fridiik Heldnek neveztetett nürnbergi polgár 1592
ben készitéaz akkor egyedül Olasz és Francziaországban csinált olly tö
kéletes tulajdonságú arany és eziistdrótot, melly fonásra és kötésre 
fordiltathatik; erre Francziaországból szerié gyái nokjait és finomabb 
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mlveire a* nftrnbergl városi tanácstól, később (1C08) II. Rudolf császár
tól is ezüsttel és arannyal futtatott vagy lioni rézdrót munkájára .privi
légiumot nye r t , nielly utóbb meghosszabbíttatott. A' drótlapitás ; mes
tersége i s . melly abban á l l , hogy a' drót két pontosan egymáshoz szo
rított henger hozott vonatik á l t a l , korán esmeretes volt Nürnbergben. 
A' Franc/Jak a' vasdrót finom eres/.tése mesterségét honfijuknak, Archal 
Richárdnak tulajdonítják, melly tőle franozia nyelven hasonló nevet is 
visel. Murr az ezüstárut aranyozását is 15dik századi franczn'a feltalá
lásnak tártja. Angliában még 1505 körül minién drót ké'zmivvel.készitte
t e t t ; az első diótvonas a' 17dik század közepe táján külföldiek ál tal , 
az első vasdrótinalom egy Némettől , Vor Goltfriedtól, már 1500bau 
álliitátott legyen fel Angliában. A' legnevezetesebb dróthúzások Né
metországban találtatnak. L. t 

D R O U A . I S (Jean Germain) , legjelesb tanítvány Dávid oskolájából, 
szül. Parisban 1763. Vágya , melly ót a' mivészet emlékeinek tanulása 
végett Komába voná, ösztönéül volt , versenyt dolgozni 1783 a' nagy 
jutalomért , melly négy esztendei évpénzből álla. De nem eleglé niivét, 
8/.éttépé azt 's másnak engedé a ' ju ta lmat . Dávidhoz , k i , bámulva lát
ván a' festmény romjait, cselekvéséért feddéssel i l le t te , illy kérdéssel 
foídula: „Megelégszik e Kegyed ve lem?" „Tökéletesen'1 bizonylá Dá
vid. „Jó l van" enyém a' d í j " monda elragadtan , ex vala czélom ; az 
academia adja másnak ju ta lmát , ki több has/.nát veszi tan nálam. A' 
legközelb év, reményiem, jobb mi vemnek hozand jutalmat. 1784 ismét 
versenytéren álla D. A' kananai hölgyek Krisztus lábánál vala gyü
mölcse szorgalmának 's a' dijt'kiyivá. Most Romába kísérte Dávidot '» 
a' legnagyobb mesterek miveit tannlá és másolá. Haldokló gladiátora 's 
Maiiusa uj diadalban ragyogtaták őt "s D.ivid oskoláját a' miimutatáskor 
Parisban. Most Philoctetet Lemnoson vévé rajzba; de kivívott híre má
morában , épen , midőn Gracchus képével foglalatoskodik , 25 évében 
Febr. 13. 1788 forró láz véget vete mivészéletének. Vagy társai és bará
ti egyesülének 's emlékkel tisztelék meg a' dicső elimnytut Maria (Via 
lata) templomában i. 

D R O U B T , (Jean Baptiste), st. menechouldi postamester, szül. 1763. 
Ez vol t , ki XVI. Lajost St. Menechouldon keresztül szöktébeit meges. 
meré, fiját egy mellékuton elejébe sietteté, 's. őt ennek jelentésére Varen
nesbeti etfogatá. Ezért Sept. 1792, mint Marne departementi követ, 
bevétetett a' co,nventbe, hol XVI. Lajos halálára szavazott. 1793 Sept. 
az éjszaki sereghez küldetett. Ezen esztendő Octoberében berezeg Ko
bnrg serege által Maubeugeban bekeri t tetvén, el akart egynéhány dra
gonyossal szökni, hogy siettesse a' segítséget, mellyre ezen helynek 
szüksége volt; de elfogatott 's Morvába Spielbergre vitetett. Jul . 6.1794 
kiugrott tömlöcze ablakán, hogy elszökhessek; de eltöré egyik lábát 's 
visszavitetett. Nov. 1795 Camus, Beurnonville 's másokkal együtt k i 
váltatott Baselben XVI. Lajos leányon, 's e r r e , mint elébbi tagja a' con
ventnek, az ötszázas tanácsba lépett. Azon mérsékleti rendszer , melly 
akkor Franoziaországban uralkodott , egyáltalján nem tetszett neki ; Bu
boeuffel egy Jacobinus öszveesküvés feje l ó n , 's ezért (Maj. 11. 1796) el
fogatott, de elszökött Helvetiába. Midőn azonban a1 törvényszék Ba
boeuf ügyében a 'vád alól felmentette, visszatére Francziaországba. Most 
a1 kö/.épigazgató hivataloknál használtatott 's 1799 olta alpraefectus volt 
St. Menehouldban, hol Mart. 1814 Napóleonnal, ki az arcisi ütközet 
után Parisba szándékozott , 's ezt munkalatjának gyámpontjává akará 
tenni , azon félig igáz hitt közié, hogy a' lotharingiai erősségek számos 
őrségei egyesültek, 's &z egyesült sereget hátulról támadják meg , 's 
hogy ezen tartományban tetemes harc/.ot kezdtek a' páltfejek az őrségek 
gyámolitása végett, tízen hir Napóleont merész reménnyel tölte be , 's 
arra birá, hogy Parisba visza ne menjen. Most a' szövetségesek akadály 
nélkül mentek oda 's eldöntetett Napóleon sorsa a' nélkül , hogy vele 
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többé küzdeni kellett volna. így '• Drouetnak elválaszd befolyása TOI» 
két fontos történetbe, mellyeknek egyike a' Bourbonokat a' királyi szék
ről leveté , másika pedig arra ismét visszaállította, A' száz nap alatt 
tagja volt a' követkamarának ;, 1816 mint királygyilkos (régicide) szám
űzetet t Franciaországból . %s. (i. 

D n o z , három híres mechanicnsok : 1 ) P é t e r J a k a b , szül. Jul. 
28. 1721 Cliaux de Fondban Neufchalel herczegségben, papságra volt 
szánva; de csak hamar élénk vonzalom támada benne az órássághoz. Fe
jülemelkedvén a1 közönséges k'ézmitességen, töUéletesiieni törekedett az 
órákon 's nem sokára harang és sipjátékkal tudta felkészíteni a' kö
zönséges órákat. A' PERPETUUM MOBILE (I. e.) feltalálásira tett próbáji 
tetemes felfedezésekre vezérlék. A' többek kö/.t egy függő órát (l'endel
•uhr) készi te , melly két egyenetlen nyujthatagságu érez egyesítése által, 
a' nélkül hogy felhuzatnék , min d addig j á r t , mig a' részek dörgölés ál
tal el nem koptak. Később csinálta hires író önmozgonyát, egy alakot, 
melly ujait mozgatá 's csinosan jrt . Utolsó mivé egy astronomiai óra 
volt. k' mellett lepte meg a' halál Bielben Nov. 28. 1752. 2) H e n r i k 
L a j o s J a k a b , az elébbinek fija, szül. Oct. 13. 1752 Chaux de Fond
ban. Gyermekkora olta mecbanicával foglalatoskodván, mint 22 észt. ifjú 
néhány általa feltalált miveivel Parisba jőve , ezek közt egy önmozgony 
.— egy leányka, melly klaviron [több darabokat j á t szo t t , a' kottákat sze
mével és lejével kisérte ' s , elvégezvén já téká t , felkelt 's meghajtotta 
magát a1 hallgatók előtt. Parisban egy , atyja által képeztetett mives
sel egy csonka fiatal embernek két mesterséges kezet csináltatott , mel. 
lyekkel ez csaknem mindet) szükségeit kielégíthette. ,,lfju ember", mon
da a' hires Vaucanson, midőn ezen mivét l á t á , ,,Kegyed azzal kezdi, 
a' mivel én végezni akarám. Mh. Nov. 18. 1791 Nipolyban, hova egész
sége helyrehozatása végett utazott vala. Mind a' két mrvesz önmozgo
nyát jelenleg Amerikában vannak. — J á n o s P é t e r , 1783 körül Boult
tonnai Birminghamban az angol rézpénzek készítése végett egyesült. 
A' párisi pénzverő ház számára egy sajtót készített , melly egy ütés' 
sel 's kevesebb erővel , mint a' közönséges sajtók, a' pénz szélét is ki
nyomja. 

D R O Z , (Jósef), volt parlamenti tanácsnok Besan<;onban, szül. u. o. 
1773 , 1824 olta a' frauez. academia tag ja , 1806 az ,,&*«»' tur V élre 
heurtux" (4 kiad. 1825, magyarul „Boldogulás mestersége" sup. Kis 
János tó l , '2 kiad. Pest. 1831) tette esmeretessé, továbbá: „Elnge duWion
íaigneíí (3 kiad. 1815) „Eludes sur les ieau dans tt» árts" (18!5), 
Mémnires de Jaqiies Fauvelci A' ,*Philnsophie morafe" (3 kiad. I824)ban 
is mint gondolkodó fő , alapos tudós és jó iró mutatkozik. Academicussá 
választatásakor elejébe tétetek Lamartine költőnek. Felvételekor (Jul. 7 
1825) moudott beszédjében jeles helyek vannak a' literaiura erkölcsi ter
mészetéről „II faut ecrireíi mondja, „ntec sa tonscience, en présance 
de Dieu, dans V in/erét de l'' liiimanitc." 

D R U G I Í T H , Nápolyból szakadt magyar nemzetség. Tagjai közül 
emlékesek: 1) Fi l e p , a ' ki J ínos öccsével együtt I . Károly uralkodá
sa alatt jött Magjaiországra. Ez Szepes és l.ublyó várait elvette Tren
csényi Máté embereitől ; jelen vafca 1312 a' királlyal a' rozgnnyi csat i 
ban és vitézsége 7s hűsége jutalmául Zemplénben Homonnát nyerte urá
tól ; 1322 nádorispányá lett és 1327 holt meg. — 2) J i n o s , Filep öcs
c se , nádorispiny 1328 — 33, — 3) V i l m o s , János fija, nádorispány 
1334—40. — 4) M i k l ó s , János fija, jelen vala Visegrádon, mikor 
Zaah Fe'ician dühösködik ott a' királyi ház tagjai el len, és a' király 
j: vermekéinek védelmében nehéz sebet kapott fején; a ' nápo ly i háború 
alkalmával salernoi várnaggyá tette I. Lajos k i r á ly , melly vár az ó keze 
alatt vala 1350 — 5 2 ; azután országbíró 's turóczi főispány vala ; 1358 
pedig A'elenc/.ébe küldetett a' királytól a' zágrábi püspökkel , a' köztár
sasággal kölött béke megerősítésének kicserélésére 's a' dogé esküvésé
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nuk meghallgatására. UugvármeUéki Gerén nevt! falujától, a' hol lako
z ik , Gertininek neveztetett. — 5) M i k 1 ó s , Miklós fija/* ungvári JV.is
pány és Szörényi bán. Az ő fijában, Istvánban, kihóit a' Geréiii l ) ru
gethek'ága. — ö) J á n o s , János nádorispány fi ja. Ennek fiaiba' Ho
uiounai nevezetet vették magokra (I. HOMONVAÍ). Fúbri lJál. 

D R U I D Á K , a ' régi Celták vagy Gallok papjai. liValamint i n d á 
ban a' braminok , ugy ők is különös néposztály t tettek 's nagy tekintet
ben állottak, mivel nem csak a1 nép bölcsei 's tanitóji voltak; hanem a1 

polgári kormány is nagy részént tőlök függött. Július Caesar tudósítása 
szelént: a' nyilvános és magányos áldozatokat elrendelték; a' religio 
ágazatit magyarázták, mindennemű jutalmat osztogattak; meghatározott 
időkben törvényszéket tar tot tak, avagy ha valaki határozás ik ellen tö
rekedett , átok alá vetették 's az isteni szolgálat részvététől eltiltották. 
Sőt az egész népre is hasonló büntetést szabhattak. Hatalmok áltáljá
ban határtalan volt. Minden városban ők választották az elöl járókat , kin 
egeszén tőlök függá'ttek. Az adótól 's egyéb polgári terhektől mentek 
voltak. A' tanítás minden neme, a' hadi mesterséget kivévén, kezekben 
volt. Caesar bizonysága szerént hitték a' lélek halhatat lanságát 's egy 
testből másikba áltköltözését. Gyakorolták az astrologiát, faü[>ájosságot 
'a jövendőléseket. Plinius ií 'ja, hogy a1 természettudományban ésgyógy
tudományban is , mellytt babonasággal kevertek, já r tasak voltak. Külö
nös becsben tartották a ' tölgyfakon termő gyöngyöke t , mellyeknek ál
tal.uiyos gyógyeröt tulajdonítottak minden betegségben. A' tölgyfát 
szentnek tar tot ták, honnét némellyek ugy vélek«dntjk, hogy a' Ajuj gö
rög, vagy derű celta szótól , melly tölgyfát j e l e n t , vették nevezeteket. 
Mi külső alkotmányokat illeti : szavak többségével választottak magok 
közül fő t , ki tisztjét holtig viselte. — Lakhelyek főkép Britannia volt. 
Templomaik az Indusokéihoz nagyon hasanlituttak. — Druidalábuak ne
veztettek az egymásba'füzött háromszegek. 

D R U S O K , syriai nép, a ' Libanon és Antilibanon hegyek közt, melly 
mintegy 55 nsz. mf. lakik és 100,000 léleUbőI á l l , kik közt a1 fegyver 
ingható férjfiak száma 40,000. A' keresztes hadak idejében ide vetődött 
Frankoktól való származások mese. Neveket vallástamtójoktól kapták. 
l.z a'' kicsiny nép a1 10 száz. végén ke /de t t Európában figyelmet gerjesz
teni ; főképen vallásánál fogva, melly bői nagy titkot csinál. A1 Ditisok 
föld alá rejtegetett szent könyvei oiily alapigazságokat foglalnak magok
ban, mellyek alkotójikra önhaszonkeresés bélyegét sütik 's az emberisé
get megbecstelenitik. Ha világi ember történetből ezen könyvekről es
ineretet szerez , halállal büntethetik. Ez a' vallásfelekezet a' Nadducae
usokénak, Samaritanusokéna.'K 's Mohammedanusokénak keveréke. A1 

Drusok egy ideig több sheikek vagy urak alatt voltak; hanem egy Ibra
him nevű mindnyájukat hatalma alá tudta hajtani , a' honnan az egész 
nemzet erejét kezére ker í tvén , a' Törököknek veszedelmes kezdett lenni. 
A' Drusok a' hatalom legfelsőbb pontjára a' 17 száz. kezdetében jutottak 
Fakreddin (közönségesen Fakkardinj nevű hires emirjek a l a t t ; de ez 
Konstantinápolyban megsinegeltetett. Bár más fejedelmek adattak is ne
kik . még sem érhették el elébbi dicsőségeket. Tet tek ugyan próbát 
1773 még egyszer , az Oroszokkal kezet fogván , szabadságok visszaszer
zésére ; hanem csak hamar ismét meg kellett a? török f'elsoségel esmer
niek. Most emirektől (fejedelmektől) igazgattatnak , kik egy nagyemir 
nlatt vannak , a1 portának adóznak, de csaknem egészen függetlenek 's 
földmivelést, bortermesztést és selyemtenyésztést űznek. Vallásokra 
nézve a' Drusok bölcsekre (Akafes, tudósok, beavattak) 's világiakra 
(Djabel , tudatlanok , be nem avattak) osztatnak ; közönséges istentiszte
lések nincs, hanem a' Keresztények és Mohammedanusok templomaiba 
j á rnak , de tulajdon istentisztelésre rendelt személyeik vannak. Legin
kább a' Keresztényekhez közelítenek. L—ti. 
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D R U S U S , 1 ) M a r c n s L i v i u s , néptribunus 123 K . e* Cajns 
Gracchussal, atyja Líviának, M. Cato hölgyeinek és Uticai Cato anyjá
nak. Cajus Gracchusnak, a' nép kegyeltjének, szándékai ellen olly ügye
sen dolgozott , hogy az aristocratáktól „patrónus senatus" tisztelelnevet 
érdemié. Azután Thraciában nyert győzedelme által Koma birodalmának 
határát a' Dunáig terjesztet te, diadalt tartott és mint censor holt el 
110 lí. e . — 2) Fija M a r c u s L i v i u s (nagyatyja Líviának, Au
gustus hölgyének) nagylelkű és ere jű 's mellette jeles ékesensaólásu féij
fi volt; de munkássága hevében keveset ügyelt az ország törvényes formáji
r a , és önbecse érzése, valamint rendetlen bőkezűsége, néha gondolatlan 
tet tekre tántoritá. Roma ekkor két pártra oszlott a' tanács és lovagok 
közt fenforgott villongás miatt. Ez utolsóknak a1 Gracchusok ideje olta 
legfőbb pontra lépett hatalma irigységet szült a1 tanácsban, melly régi , 
veszni indult, tekintetééit hevesen küzdőit. Drnsus , minekutána a1 né
pet földeknek a' tanácstól csak leghevesb elitnkezés után megengedi ki
osztásával , a' frigyeseket pedig polgári jus Ígéretével a' tanács részére 
róná , bizváa eme' segédjeiben, közbenjáró gyanánt lépett a'villongok kö
zé . E' végből j ava lá : az üres tanácsosi helyekre nevezzenek lovagokat 
'» ezen nj tiszteknek a' törvényes nyomozás jn sá t , melly a1 Gracchusok 
olta a' lovagok sajátja Ión, engedjék o d a , mint azt hajdan a1 tanácsosok 
gyakorolták , és javalatját mind a5 két rész legtüzesb ellenmondása mel
lett is kivitta. Hanem részént a' bnzgóság, mellyel jósához mindenik rész 
továbbá is ragaszkodot t , részént a' nagyon hirtelen 's szinte erőszak
nak látszó mód, mellyel az egyezséget Drusus kivitta, ellene ingerié a' 
sziveket. Innen azon javalat ját , hogy szolgalatjukért a' frigyeseknek 
polgári just adjanak, olly erővel megtagadá a1 tanács, hogy Drusus sem
mire sem mehete, és midőn egyszer gyűlésből a' segédjére sietett Latinu
soktól késérve tért haza , háza előtt esmeretlen kéztől áltdöfetett. Né
hány óra múlva elholt e' szavakkal : Ugyan lesz e a,' köztársaságnak is
mét olly po lgá ra , millyen én voltam? Halála (93 K e . ) fellobbanta a' 
régen készülő frigyes háborút. — 3) N e r o Cl a n d i u s , f i ja Tiber Né
rónak és Líviának (idővel Augustus császár hölgyének), és testvére a' 
későbben császárrá lett Tiber iusnak, mint quaestor 13 K. e. testvéré
vel a' Khetusok ellen küldetvén, ezeket meghódította. Azután Galliábau 
egy lázadást csilapitott le, megverte a' Rajnán tul lakó Németeket, ált
ment ezen folyón, meggyőzte a1 Sicambereket 's adózókká tet te a' Fr i 
susokat. Ő volt Roma azon első hadvezére, ki az éjszaki tengerre bá
torkodott szálni. Táborozásai után 11 K. e. praetoirá l e t t ; de tavasz
ra kelvén visszatért Németországba, győzedelmet a' Wese r folyójáig ter
jeszté 's várakat épittete. Ezért Komában kisebb diadalt (ovatio) nyert 
ss proconsulnak neveztetett; sőt a' hadi seregtől imperatornak is köszön
t e t e t t , melly czimét azonban Augustus nem hagyta helyben. 9ben K. e. 
consullá lón , kevés idő múlva ismét Németországba ment 's szinte az 
Élbe folyójáig hatot t ; de rajta áltkelni lehetetlennek látta. Hogy tehát 
eddig jöttének nyomát hagyja , diadali jeleket állíttatott. Visszatértekor 
még azon érben megholt élet. 30ikb. A' Rajnát és Ysselt öszvekötő csator
na az ő munkája és Drusenheim, Elsaassban, hol egy ideig táborozott, 
nevét tőle kölc önözte. H ö l g y e , Antónia, három magzatot szült neki: 
L iv i á t , Gerrnanicust és az idővel császárrá lett Claudiust. Roma Dru
susban vitéz, mind a* háborúban mind az országlás dolgaiban já r tas férj
fiat 's legbecsületesb 's nemesb polgárainak egyikét veszté el. B. L. 

D R Y A D Á K , az arcadiai Görögök mythologiajában erdei Nymphák, 
a* fáknak, jelesen a* tölgyeknek (honnét nevek) védistennéjik. Némel
lyek szerént azonban a' Dryadák áltáljában erdei Nymphák, á' Hama
dryadák pedig mint különös fáknak védőji azokkal élnek ég halnak. K. L. 

D R Y D E N ( J o h n ) , a ' legtermékenyebb angol költök egyike , inkább 
t i sz ta , forgonyég ízletes stylusa, mint költői erejéért becsültetek és szá
mai későbbi költők példánya lőn. Ép eszét képzett nyelven nyilatkos
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t a t a , képzelem ragyogása 's telje nélkül, D. Aug. 9. 1631 szül. Nord
hamptonshire Auldvinkle nevű helyében 's a' Westminstert oskolában és 
cambridgei universitasban tanult. EIsó próba'ja : „Heroic stanzas1', 
Cromvell dicséretére, 1658 jelent meg a' protector elhunyta után. A' 
mona chia visszaállítása szintúgy hatott r e á , mint a' Britek legnagyobb 
részé re , mert nem sokára ezt i r ta : „Aslrea redux, a poem on the /uip
py regtnralina and relurn of hig gacred Mujegly, King Charlet !!.''• 
1603 kereset okából játékszínnek ke/.de dolgozni. Első mivét: „ The 
ftild Gallund1' (cotiioedia) hidegen revek. De ez nem tartóztatá 's még 
27 szomorú j á t éko t , vígjátékot és tragicomoediát a d a , mellyek legros
szabb mnckájinak tar ta tnak, mivel berniek az akkori publicum tisztáli
lan izletét igen követte. 1667 „Annus mirabilis"& történeti költe. 
meny, jelent meg, melly Johson Ítélete szerént legsimitottabb mivei közé 
tartozik. Ezen időtájban irá Polybius , Lucián és Plutarch eletirásait , 
mellyek ezen irók angol kiadásainak elejébe vannak nyomtatra. 1608 
csekély jövedelemmel udvari költő lón. E1 közben jelent meg csinos és 
tanúságos dialógusa: „Rssay on dramatic poetry'* finomabb eritica első 
próbája Angoltól. Ez, valamint értekezései és vezérszavai prosában, 
mellyek nagyon tiszták 's le lkesek, az angol eritica atyjának nevét szer
zek meg nekie. Tekintete olly nagy lón , hogy az akkori drámaköltők 
Bzin birájának ismerek *s vele iraták játékaik elő vagy utószavait. 1681 
te t te közzé nevezetes gnnyját : „Ahsalon and Ahitophel.1' Hg Montmouth. 
pártja ellen van intézve 's korabeli sok tekintetes személyeket szabdal 
költött nevek alatt . II. Jakab thronra léptével catholicussá 's,a* király 
történetirója lón. De Jakab kormánya nem tárta sokáig D. kiesek t isz
téből 's írói kenyérre kellé szorulnia. Ezolta néha gyár módra dolgoza; 
iminkáji azonban magokon viselik nagy talentuma bélyegét. 1693 Per
siusa és Juvenalisa, 1697 Virgiliusa jelent m e g , melly a1 legremekebh 
fordítások közé tartozik. Utolsó munkája volt a' Homer , Ovid , Boo
caccio és Chaucertól kölcsönzött: „Fableg ancient and modern, trans
lated in to verség, willi originál pntms." Ezen gyűjteményben áll ma
gasztalt ódája: „ Alexander'g feast. or the power of music, in hononr 
of St, Cecilias day,il mellyre Haendel 1725 jeles muzsikát szerzett . Né
metül Ramler adta 1770. Lyra i és gunyköltpinényei áltálján véve leg
jelesebbek az akkori angol l i teraturában, noha inkább feje, mint szivé
ből ömledezének. D. szegényül élt 's 170! hunyt el. A1 Westminster! 
apátságban Chaucer és Cowley között nyugosznak hamvai. í rásainak 
legújabb 's teljésb kiadását, életével együtt, Scott Wal ternak köszönjük 
(Lond. '1808, 18 kö t . ) ; uj k iadás: „Life of John Dryden" Scott Wafc 
tertól (Paris 1826). 66. 

D S A G G E R N A T , 1 . J A O G E R N A T . 
V D S A M V , Molla (Djamy) , sajátkép Abdurrhaman ebn Achmet , hii 
res persa kö l tő , szül. 1414, melléknevét hazája , Dsatn , melly Khora
san tartományban fekszik, adá nekie. Árnyékba dönté kora legnagyobb 
lelkeit. Abu Said sultan u varához hivá meg Heratba , de Dsami , $ o 
phi tanításának hive, többre becsiilé a' mysticusi életet az udvar vigal
minál. Gyakran leiile a" harati nagy mecset csarnokában, hol nyájasan, 
beszélgete a 'népbel iekkel , az erény és hitben oktatá 'g szelid ékes
szólása meg tudá nyerni őket. Midőn 1494 elhunyt, az egész város gyá
szolta. A' sultan nyilvános költségen fényes temetést rendelteié számá
ra, "s kagylóként nyilék meg a' föld, mondják a' persa köl tők, ezen 
megbecsülhetetlen gyöngyöt elfogadni. D. I'ersia 1 gtermékenyebb irója 
volt 's több munkája miradt 40nél — többnyire mysticus tar ta lmú. 
Hét legvonzóbb írását ezen czim alatt egyesité : , ,A ' medve hét csilla
g a . " Ide tartozik „Jusuf és Zule ika" a' legmulnttatóbb mivek egyike 
persa nyelven (Law az „Asiatic miscellanies"'hen töredékeket közlött 
belőle) és a' nagy bajjal irt „Medsnnn és Le i la ' 4 , mellyet Chezy (Par is 
1805) franczia és Hartmann (Lipcse 1807) német nyelvre fordított. „ B e 
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haristan"ját Sadí „Ghulislan"jával hasonlítják egybe. Töredékeket be
lőle Jenisch {Anlhologia /jersica'') és Wilken („Cftreat/tomalhia persi
caíi Lipcse 1805) nyomattak le. Göthe szelént minden elébbi persu 
költők igyekezetét egybe fogta. Világosság és meggondoltság tulajdoni. 

D S I N G I S  K H Á N (vagy Genghis  khán). E' híres hódoltató egy 
mongol csorda vezérének, Yezonkai vagy Yyzonkainak fija vott, ki 
ugyan 3 0 — 4 0 háznépnek ura va la , de a' mellett a' ta tár khánoknak, 
kik akkor keleti Tatárországot 's Chinának egész éjszaki részét bírták, 
adót fizetett. Dsingisktián született a' hegira (Ylahommed futása) 5á9 
évében vagy is Kr. sz. u. 1163—64 közt , és Temüdjyn nevet kapott. 
Hadra termett eszét tanítója, Karakhar , olly jól kimivelte, hogy már 
13 észt korában képes vala áltvenni a' kis uradalom kormányát , melly 
atyja halála után az elsőszülöttség jusán őt illeté. A1 törzsökök és ház
népek fejei, kik az ifjú khán alatt valának, ngy vélek, hogy könuyil 
lesz őt elnyomni vagy urasága alól felszabadului. De Temüdjyn tüstént 
személyesen vezetett 30,000 embert a' pártütők ellen, 's bár az első üt
közet nem határozta el a' győzedelmet , nem sokára visszatért ó 's a' 
második megtámadáskor teljes diadalt nyert. A' csata után a' tisztek 
és katonák közt jutalmul foghokat osztogatott , kikkel rabszolgák gya
nánt bántak. A' győző parancsából mindazáltal a' rang és befolyás által 
legjelesbek közül sokan forró vizzel töltött 70 üstbe hányattak : méltó 
előjáték azon számtalan kegyetlenségekhez, mellyek által Aniát majd 
rémülésbe hozta. Most nagy számmal egyesülének ellene a' törzsökök, 
de ő hatalmas pártfogóra talált a' karaiti Mongolok nagykhánjábaii, 
Oungbun , ki tulajdon leányát is hozzá adá. Ez egy elnjellózöttj, vágy
társsal háborúra adott alkalmat. Szembe állának 's az Altai hegy alatt 
nagy ütközetnek kellett volna esni , midőn ipja a' fenyegető veszélytől 
megrettenve hirtelen visszavonult. Azonban Temüdjyn jókor észre vette 
az elszakadást s Ónon és Tula közt legott besánczolá magát , honnan a' 
karait i csoportoknak, mellyek az ellenség dühének ki valának t éve , se
gítségül lehete. E' nemes tett helyre állitá ugyan a' békét az ipa és vő 
között , de az nem volt igen tartós. 1202 egymás ellen forma szeréjit 
hadakozának 's Omigkhán egy ütközetben több mint 40,000 emberét, fu
tása közben pedig öuéletét is elvesztette. Mindazáltal a' diadalmas nj 
és rettenetes ellenre talált Tayanknak , a' naiuiansi Tatárok fejedelmé
nek, személyében. Az Altai partján csapattak öszve; Tayank már a' csa
ta elején sebet kapott 's minekutána minden katonáját az utolsóig levá
gatni szemlélte , futásában maga is megholt. E' nevezetes ütközet a' 
mongol tartományok nagy része feletti uraságot 's KaraKorom főváros 
birtokát a' győzőnek adá. A' következett tavasszal Bloun Youldoukban 
országgyűlés forma zsinatot t a r t o t t , mellyre minden alattavaló csordák 
követei megjelentek: ezek fejére tevék a' koronát 's a' sereg előtt kha
kannak , a z a z , nagykhánnak kikiálták. Egyszersmind egy jámbor 
khaman , kit a1 Mongolok nagyon t isz te l tek, azt jövendölte neki , hogy 
az egész földnek ura leend 's azt rendelé, hogy ezentúl ne Temüdjyn, 
hanem Dsingiskhán nevet viseljen. Ugyan azon gyűlésben egy polgári 
és katonai törvénykönyvet tett Dsingiskhán közönségessé, melly Yza 
DsingisKhany név alatt Asiában ma is esmeretes. Ezen törvénykönyv a' 
monotheismuson a lapu l , mert Dsingiskhán egy meghatározott vallással 
sem tartott 's egyiknek a' másik felett távolról sem engedett elsőséget. 
Udvarában vailas különség nélkül minden érdemes férjfi. szívesen fogadta
tott. Dsingiskhán sok oiguri , tibeti , persa és arab könyveket is for
díttatott mongol nyelvre, melly példát az utána való uralkodók is kö
vettek 's ez által a' Mongolok Asiának mivelt népei közt nem csekély 
rangot nyertek. A' Dsingiskhán koronázásakor] jövendőlés ugy feltíi
relte a' hadisereget , hogy azt uj háborúkba vezetni igen könnyű vala. 
Az Oigurok szép és nagy birtoka Tatárország közepén rég ingeidé már 
Ds.kháu vágyát. Az inkább tudományos miveltség, mint hadi tehetség 
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állal jeleskedő nép könnyen meghódittatott 's Ds. Tatárország legna
gyobb részének ura lón. Kövid idő múlva több tatár nemzetségek is 
jiieghódolának. Ds. 1209 általhágta a' nagy falat 's csoportjait Leatong
ba és Petselibe küldé. China meghódítása 3 esztendeig foglalatoskodtatá 
a' Mongolokat; a ' főváros akkor YenKing, most Pek ing , 1215 roha
nással bevétetett 's kiraboltatott. Aa égés egy hónapig tartott, r A' 
Lharizme királyhoz küldött követek meggyilkoltatása okot nyujta Dsin
giskhánnak , hogy 1218 Turkestant 700.000 emberrel támadná meg. A' 
két ellenséges sereg első öszvecsapása rémitő , de még sem elválasztó 
v»It. Dsingiskhán fijai bátorságok által atyjokhoz méltókép viselek 
magokat. Az ellenség 100,000 embert veszte. —• 1219 a' Mongolok be
jebb nyomultak. Legtovább áll itt ellen a' két nagy város , Bokhara és 
Sainarkand. De végre ezek is megvétettek , kiraboltattak , felégettettek 
's 20Q.000 embernél több veszett el. Fájlalható a' drága könyvtárnak 
elpusztítása Bokharában , melly város tudós intézetei által egész Asiában, 
hires volt. Egymás után 7 esztendeig Dsingiskhán szünet nélkül ölt, 
fosztott, hódított 's uradalmát egész a' Boristhenes partjáig terjesztéj 
hói a' kiewi nagyherczeg és a' csernikoffi berezeg is fogságába estek
Egy ízben Chinának minden mezei lakosait le akará öletni , hogy a' me
zőket baromlegelőkké fordíthassa 's ne legyen szükség tartani annyi né
pe t , mell)7 hadra alkalmatlan. De egyik tanácsosa, Tletcltusay, bátran 
ellene »zegezé magát e' rendelésnek. Ez arra birá a' hóditót, hogy egy 
időre fővarosába, KaraKoromba, visszatérne. Itt háznépe a' Tula vi
ze partjáig elejébe ment 's kitűnő örvendezéssel fogadta, mellyet nem 
minden érzés nélkül vett. Számos unokájinak kettejét maga készített© 
alaprajz szeréut neveltette. 1225 , midőn már hatvanon tul vol t , sze
mélyesen vezeté még minden seregeit a' tanguti király ellen , ki a' Mon
golok két ellenségét befogadta 3s kiadni nem akarta. A' Mongolok tél
ben a' Kobi pusztákon vonulának keresztül 's az ellenséges tartomány 
szivébe nyomultak, hol 500,000ből álló hadsereg utjokat állá. ügy a' 
Karamorán által formált befagyott tó j 'gén ta t tá Ds. a' nagy csatát , 
mellyben az ellenség teljesen megveretett 's 300.000et vesztett. Darab 
ideig az újonnan elfoglalt tartományokban mulatott a' diadalmas, honnan 
két fiját éjszaki China meghódítása végrehajtására kiildé. Ez alatt Tan
gut fővárosának, Ninghinnek (Nanking) ostroma tüzesen folytattatott. 
Hanyatlott végre a' város 's a' többi hasonlók sorsára juta. Mindent 
t ü z , vas pusztított el. De a1 mongol uradalomnak Chinában felállítása 
csak Dsingiskhán unokájának volt fentartva. E' szándéka mellett érzé 
közelgető halálát. Öszvehivá gyermekeit , ajánlá nekik az egyetértést 's 
a' legbölcsebb tanácsokat adá azon széles birodalmak kormányozására, 
mellyek hosszában 1500 óránál többet tettek. Megholt, övéitől körül
véve, a' győzelem ölében, Aug. 24. 1227 élte 68 's uralkodása 52 évé
ben. E' hódoltatónak léte az emberi nemzetnek legalább 5 — 6 millió 
minden korti 's nemű szemérybe került. Ezenfelül a' mivészségnek szám
lálhatatlan emlékeit 's drága i rományokat , mellyek Balk , Bokhara , Sa
markand, Peking és más városokban talál tatának, semmivé tet t . Tan
gtitban, nem messze azon helytől , hol kimúlt , egj' roppant ágakkal je 
leskedő fa alá nagy pompával temettetet t el. Sírjának maga választá 
e1 helyet. Elébb, hogysem elhunyt, birodalmait négy törvényes felesége 
elsejétől született 4 herczeg közt osztá fel, de ezeknek nagy része Ku
baira szálott, kit közönségesen a' mongol uralkodásnak Chinában alapí
tójául tekintenek. J. 

D U A T J I S M U S , az a' philosophiai néze t , melly a1 dolgok létalapját 
két hasonlatlati nemű, eredeti és nem egymásból származtatható prin
cípiumra, p. o. az ideáléra (vagy tudásra és l é te i re ) vagy a' mate
rialis és a' gondolkozó substantiára épiti és viszi vissza. Lehet ez dog
maticus, eritiens vagy íceptiotis ditalismus. Szorosb értelemben értetik; 
a'dualismuson 1.) két alaplénynek, egy gonosznak és egy j ó n a k , feJ, 
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rétele, mint a' napkeleti vallásokban, 2) két különböző t. I. egy szélit;* 
mi és egy testi princípiumnak felvétele az emberben; ez a' (metaphy
•ico) psychologiai diialismus. Ki e' nézethez ragaszkodik, d u a l i s t á 
nak neveztetik, különösebben a' ki e' két princípiumnak különbözését 
és ellentételét ( melly maga is dualismusnak neveztetik) csak annyiban 
Teszi fel, mennyiben a z a z eszméletben feltűnik, empiricns, a ' k i pedig 
ezen ellentétnek objectiv igazságot tulajdonit,, transcendentalis duali
ütának neveztetik. A' dualismusnak ellenébe áll a1 monismus, melly 
idealismus vagy realismns spirij:ualismus vagy materialismus. — A' 
theulogiában dualismusnak neveztetik azok tan í tása , kik csak néhány 
választattaknak Ígérik a' boldogságot, minden egyebeknek pedig örök 
kárhozatot . A. R. S. 

D O B I . I N , az irlandi királyságnak fővárosa, pgy tengeröböl szom
szédságában, a' Ijiffeytől két részre osztatva, mellyeket két híd (legje
Jesehbek ezek közt az Essex , királyné 's Carlile hidjai) küt öszve, 
15,000 ház. és mintegy 190,000 lak. Egy szép sétáló circular Road ve
szi körül a 'csaknem kerek formára épült várost, mellynek nagyobbáia szé
l e s , rendes , jól kirakott 's éjjel kivilágított utszáji , csinosan építte
tett házai "s szép piaczai vannak, tizen utolsók közt legkitetszöbb a' St. 
StephensGreen, négyszegletű piacz, mellynek mindenik oldala 1000 lé
pésnyi hosszú 's mellyet II. Györgynek érez s/.obra díszesit. Csak a' L i 
bertynek a' város kisebb részének, mellyben a1 nép sepreje lakik , vau
nak kunyhókhoz hasonló háza i , mellyek a' szemnek kellemetlenek. 
Legszebb épületei : a' kas té ly , mellyben a' vicekirály lakik ; a' lein
steri berezeg palotája; a' Szent Háromság colleginnia ; az idevaló uni
versitas egyetlenegy collegiuma, nagykiterjedésű épület, mellyben 300 
tanuló l ak ik , 's egy könyvtár , museum, anatoni., intézet 'sut. vannak; 
az elébbi parlainentház, melly most bank, nagy és pompás oszlopokkal 
körülvett épület; a' vámház, a1 pompás börse és a' négyszegű faragott 
kövekből épült nagy kaszá rnya , melly 6000 embernek ad helyet. Az u
niversitason kívül van Dublinban tudományok acad., főldmivelés tökéle
tesítésére egyesült t á r saság , festőacad. 's más tudományos intézetek.. 
Számosak jóltévő 's ápoló intézetei is. Sok manufacturáji közt legjele
sebhek a' selyem, pamut és vászonmirekkel fogbihtoskodók. Pálinka 
(whisky) főzései is számosok. Kereskedése, az irlandi kereskedés közép
pontja lévén, virágzó. Kikötőjét egy gránitkőből nagy költséggel épittetett, 
30 I. széles töltés, melly egy angol mfnél bejebb nyúlik be a' tengerbe, 
formálja. Ezen kőtőltésnek végén egy világító torony áll. Dublinnál 
kezdődik azon nagy csatorna i s , egy roppant kiterjedésű munka , melly 
Leinster tartományát hasítja 's a' Shannonnal egyesül. L—ú. 

D u B o p, Du Bos (Jean Bap t i s t e ) , aesthicus és tör ténet í ró , szül. 
Beauvaisban 1670 's ugyan ott e's Parisban tanula. A' külső ügyek osz
tályában nyervén hivata l t , minister Torey fontos dolgokban küldé ők 
Német, Olasz, Angol és Hollattdországba. Ezen utazási közben gyüj 
té a' mirészetek tárgyában tapasztalat i t , mellyeket: „fíeflexinns sur la 
pocsj'e, la peinture et la musitfiie" (Par i s 1719, 6 kiad. 1755) czimit 
munkájába tőn le. Visszatértekor kanonokságot és évpénzt nyere 's 
1722 a' franczia academia perpetuel secretaire lón. Mh. Parisban Mart . 
23. 1742. D. közönséges elveken próbálá a5 mivészetek theoriáját építe
n i , 's a ' pné'sis, képírás és muzsika öszvehasonlitása ( I . idézett műnk.) 
által gazdagított a' mütheorián. Mint történetírót a' „ffi'síoí're de la 
ligue de Cmnbrai" (Paris 1721 2 köt.) és "Histoire antique de l'e'ta
blistement de la monarchie francaise dans les Gaulesíi (Amsterd. 1743, 
2 köt) jelelék ki. Voltaire azon irók sorába teszi, kik fényt deritetének 
XIV Lajos évszázára. 

D l I G * N G E 1 . D U F K E S N K . 
D U C H K S N K , (András, la tánul : Chenius, Duohenius, Querootanus), 

nevezetes franczia történet nyomozó és gyűj tő , kit méltán neveztek a' 
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fianczia történet atyjának. Isle Buchardban szül. Londonban és Paris
ban tanult ; királyi geographnak és történetírónak neveztetett éa 
1640 h. m. Különösen fontos munkája a' fianczia történetek nagy gyűj
teménye (História Francor. Scriptores 3 köt., mellyekhez fija a1 4dik 
és 5dik kötetet to ldá) , továbbá: Scriptores rerum normaniiicarum ab 
a. 838—1220/ végre több genealogicus munkája , mellyek a' franczia 
történetek felvilágosítására szolgálnak, lratinak száma mód nélkül 
nagy, némeJIyeket fija bocsátott kőzve atyja holta után. Azt tartjuk, 
száz egészrétü kötetnél többet hagyott kéziratban. 

D U C H K S N O I S (sajá tkép Josephine Kuf in ) , 1 . PÁRISI JÁTKKSZIV. 
D u C H O B O R Z I , 1 . G Ö R Ö G E G Y H Á Z . 
D o c i s (Jean Franco is ) drámaköl tő , szül. 1732 körül Versail

lesben, mint sziniró későn lépett fel. Első darabját („Ainclise"') ke
vés szerencse követ te , mint sok következtet. Annál több figyelmet éb
reszte , ,Hamlet" , első shakespeari miv, mellyet fianczia szin ada. tí
zen utánzás , valamint a' következett ,,Romeo és Jú l i a" , és a' későb
bek egészen a1 franczia népizlethez valának alkalmazva, a' cselekvés fo
lyama néniellyekben tetemesen megváltozva 's gyakran csak a' czim 
emlékeztet az eredetire , de énen azért annál nagyobb javalatra tőnnek 
szert Francziaországban. „Oedipusában" a' Görögöket próbálta u'.á
nazni , de nem sokára ismét visszatére Shakespearehez 's lassanként 

' „ L e a r  " , „Macbe th" „Othel lo" t 's e. darabokat dolgoza ki. Sajjít mi
vei közt „Abufar" jeleskedik. Stylusa néha kemény, de nemes 's tele 
tragicus méltósággal. 1778 Voltaire helyébe az academiába hivatott. Az
után XVlll . Lajos titoknokja lett. Királyának híve maradt minden vi
szonyokban 's Napóleon alatt a1 fianczia senator 40,000 fr. fizetéssel já
ró tisztét 's a' becsületlegio keresztét nem fogadta e l , olly időben, 
hol csaknem éhhel kellé küzdenie. XVlll . Lajos visszatérte édessé tette agg 
korát. El volt ragadtatva , midőn Lajos az első audientiakor az ő ( D . ) 
Terseit monda el. „Boldogabb vagyok" monda „mint Boileau és Kacine, 
ők XIV. Lajosnak mondák el verseiket; nekem a 'k i rá ly mondja az e n y i . 
meket.*1 Mh. Mart. 31. 1816 Versallesban. Munkáji {„Oeures") 1819 
jöttek ki Parisban 3 köt. 1824 Campenontól jelentek meg : „Lellres sur 
la vie, le varact. et les écrits de J. F. Z ) K C Ú " . 

D Ü C I I I ! (Charles P ineau) , románköl tő , characterfestő, memoir
iró és grammaticus, szül. Dinantban 1705, Parisban jó nevelést vőn, 
esmereteit korán keletbe hozá , 1739 a' felüliratok academiajának 's 1743 
a' franczia academiának lett tagja 's nem sokára örökös titoknokja. No
ha Parisba telepedett , honvárosa még is mairenek választotta 1748. Mi
dőn a 'bretagnei rendeknek a 'király iránt mutatott buzgalmok megjutalma
zasául azokat, kik magokat a1 király kegyelmére legméltóbbakká tevék, 
kell vala kinevezniek magok közül, D. köz akarattal azoknak sorába tétetek, 
's nemesi rangot nycre. Kevéssel halála előtt Francziaország történet
írójának neveztetek Voltaire helyébe. Mh. Parisban Mart. 20. 1772. 
Jelesb románjainak egyike: „Confessions du Comte de h***" ( 1 7 4 1 ) 
's johb inemoirai közé tar tozik: Memoires sur les moeurtdu XVIII siécle 
(1751) ; „Considerulions sur les moeurs sur ce siécle" chaiacter
festés. Becsülik ,.Histoire de Louis XIíl írását i s , de magán viseli a' 
ronimiiró tolla bélyegét. Nagyobb történeti érkékü : „Memoires secrels 
sur les regnes de Louis XIV és XV ( 1 7 9 1 ) " Ezeket mint historiogra
phe de Francé dolgozta. A' „fíemaroues sur le grammaire génén/le de 
Portugál" ( 176 l ) ban mint nyelvvizsgáló különböztette meg inasát. 
Munkájit Desessart adta ki ( Oeuvres complétes de Dticlos" Paris 18€9, 
10 k.). A' vonzó „Memoires de Madame d' Epinay" (1818)ban nem leg
kedvezőbb oldalról mutatkozik D. charactere. 

D Í J D I C S (András Horehoviczai) , horvát eredetű, szül. Budánl533
Nagyapja , J a k a b , II. Ulászló magyar király tanácsnokja va la , apja, 
Jeromos, 1. Ferdinánd alatt hadi szolgálatot teve 's ralamelly harczbaii 
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a' Törökök ellen elesett , a' midőn András még gyenge kora gyermek 
volna. Özvegységre jutván any ja , velenczei Sbardellati Magdolna, test
vérbátyja, Sbardellati Ágoston váczi püspök, gondviselésére bi/.tá fij^ít, 
a' ki a/.ontul anyja nemzetségi nevezetét az apjáéhoz függeszté 's magát 
Sbardellati Dudicsnak nevezé. Ágoston püspök öccsét tanulás végett elő
ször Boroszlóba, azután az olasz földre küldötte 1450. Veronában tar
tózkodván András , esmerelségébe esett ama' tudós Pólus Reginaid sark
egyházi papnak , a' ki a1 szomszéd gardái tó partján fekvő magányos mo
nostorba vonta vala magát vissza '» ott tölte tudományos csendben nap
jait . Kz megkedvelvén a1 tanszomju ifjat, ajánlotta (Vlanutius Fáinak* 
ama1 bires velenczei Írástudónak, a' kinél néhány esztendőt töltvén l). 

• tetemesen gyarapodott a' görög és romai irók esnieretében és követésé
ben. 1553 kiszólította Pólust a' pápa félrevonultságából és több euró
pai fejedelmekhez követségbe küldötte. Ez magával vitte D t . , a' ki illy 
módon bejárta V. Károly császár , Maria angol kirá lyné, II. Henrik fran
czia király udvaraikat és udvarhelyeiket Brüsselt , Londont és Parist) 
De mivel gyám atyjának 1553 történt halálával megszűnt az addig vett 
pénzbeli segedelem 's e' miatt nem győzte többé a' külföldi tartózkodás 
költségét : visszatért 1557 honjába 's azonnal Oláh Miklós esztergami ér
sek pártfogása által két egyházi jutóságot n y e r t , úgymint a' budamel
léki felhévizi prépostságot és az esztergami kanonokságot a' nélkül, hogy 
papságra fels/.enti Itetnék. Megengedte t. i. neki az é r s ek , hogy elébb) 
mint e1 megtörténnék , még egy esztendőt fordíthasson tanulásra á1 kül
földön. Paduába távozott tehát 1558 vége felé, hol egyéb közt, Bátort 
István jutott neki tanuló 's vetélkedő tá r su l ; 1500 pedig, minekutána az 
o l a s z , franczia 's német föld némelly vidékeit futva bejárta, haza jö t t , 
és jelen vala 1501 a' nagyszombati papi gyűlésen, a' mellyét Oláh Miklós 
a' Trideutbe küldendő követek választása végett tartott . Midőn itt Ko
losvári János csanádi püspök mellé D. választatott volna a' magyarorszá
gi papság képviselőjévé: tinini püspökké nevezte őt a' k i rá ly , hogy irá
nyos méltósággal jelenhessék meg a' közönséges egyházi gyűlésen. í r i 
dentben 1562 és 63 öt jeles beszédet tartott a' közönséges romai szent
egyház képviselőji előt t , a' k ik , ha el nem fogadiák is a' szónok java
lat já t , ékesenszólását még is bámulák és magas/.talák, és hosszan tar
tó előadásait, az idő reptet feledve, unatlan gyönyörrel hallgaták. F ő 
tárgya beszédjeinek a' sz. pohár közlése vala; a' papok házassága mel
lett is készült ugyan szólni, d e , hogy teljesítette volna szándékát, nem 
bizonyos. Haza jövetele után 1563 Draskovics György helyébe pécsi 
püspökké neveztetet t ; de kevés idő múlva Maximilián császártól és ki
rálytól Lengyelországba küldetvén Sigmond Ágost királyhoz, hogy 
ezt illendőbb bánásra birja feleségével, Katal innal , a' ki Maximilián 
testvére va la , midőn fog inat nélkül inai adna intése , Bécsbe késérté Ka
talint , maga visszatért Lengyelországba 's a' magyar földet nem látta 
többé. M e r t , a' mint Thanns adja e lő , midőn legelőször bevezettetett 
Volna a' királynéhoz, ennek egyik udvari kisasszonya, Strasz llegina, 
felette elpirult látására. A' követ eltávozása után kérdőre vonatván a1 

l eányzó , azt az okot adta asszonyának, hogy múlt éjjeli álmában bemu
tatták neki szülőji azt a' férjfiat, a' kinek őt feleségül szánták volna, és 
hogy a' követ, püspöki öltözetén kívül , amaz álomképhez egy hajszálig 
hasonlítana. De különbem is a' 32 esztendős püspök deli te rmete , szíp 
a rcza , nemes testviselete, kellemes beszédje, hirtelen érdekelhetek az 
érzékeny asszonyi szivet. Észre vehette Dudics a' do lso t , és a1 beha
tás kölcsönös vala: mert mihelyt elkísérte vala Bécsbe Katal int , vissza
tér t Krakóba 's titkon öszvekelvén Reginával 1567, azontúl l.engyelor' 
szagban Smigla nevű helységben lakozék, a1 mellyet pénzen szerzett vala 
magának. Itt laktában , számot tartvan még mindég hűségére Maxi.ni
lian , megfelelt ő a' császár bizodalmánál; , a' mennyiben Sigmond Ágost 
halála után (1572) fáradhatat lanul , ámbár foganat nélkül, miiukálódék, 
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hogy elébb ngyan Valols Henrik, azután Bátori István ellenére Maxi
miliannak szerezne meg a' lengyel koronát. Első felesége halála után 
második házasságra lépett 1579 Zborovszki Ersébettel , a' kivel Slésor
szágba költözött , a' hol a' paskovi uradalmat vette meg, jobbára pedig 
Boroszlóban lakozék. Itt végezte életét Febr. 23 . 1580 Holt tesie a' 
l>oroszlai;l,uthert követők Sz. Ersébet nevét viselő templomában tétetet t 
l e , a' mellynek oldalába márványemléket iktattatott neki özvegye; 
a' miből azt lehet következtetni, hogy világivá létele után Luther köve
tőjihez kapcsolta magát, jóllehet Sand {Jiiltlioth. Anlitrin.) azt irja felő
le , hogy az egységhivők értelméhez állott. Számos magzatot hagyott 
maga után mind a1 két feleségétől; de számos elmeszülemények is sza
kadtak tollútól, a' mellyek jobbára kéziratban m a r a d t a k , néhány ki i» 
nyomtattatott. Kzek közt nevezetesen figyelmet érdemel : ,,2W«//rVn«
nium omniuih hominum ordini, sine exceptione, divina lege permiítum 
esse, Démonul ralin Andreáé Diidichii'1 a1 mellyet ő 1567 botrányos lépé
se mentésére Maximilián csuszáihoz küldött Lengyenországból 's a' mel
lyet Reuter Quirinus, több Dudicstól került dolgozatokkal együ t t , fel
vett ,,(.'o//ecf io Offenf/achensís1'' nevii gyűjteményébe 1010, 4. Szor
galmatosan előszámlálja minden munkájit Horányi Elek („Memória 
Hu>igtrroritmii). Fábri Pál. 

JD u D E F P A N D (Marié de Vichy Gamrond, m a r q u i s e ) , szül. 1697 
nemes nemzetségből Bourgogneban 's egy párisi klastromban neveltetek. 
Szerettető 's ragyogó tulajdoni már gyenge korában fejledézének. Szii
leji 1718 marquis DuDeffandhoz adák ; d e , nagyanyja halála által 4000 
livrenyi jövedelemhez jutván , elválasztatá magát fürjétől. Azzal vádo
lák , hogy ideiglen a' kormányozó orlennsi herczeg szenvedelmének 
tárgya volt. A' legszellemesb Maine herczegné fényes udvaránál Seaux
ban Voltaire,, Polignac, Fontenelle, La Motte, madame de Lanjbert , 
inadeinoisselle de Launayval érintésbejöve. Demég inkább vonatva a' fő
város bájaitól, a' ber és külföldi legnagyobb 's legjelesb irók társasá
gát keresé , kiket házánál öszvegyüjte. Diderot , madame Duchatelet, 
Boutlers herczegné, llenault (kivel elhunytáig 1770 szoros viszonyban 
éle), Grammont és Chaulnes herczegnék, herczeg Cboiseul, Dávid 
Hunié, Horace Walpole , Montesquieu 's m. képzék azon kö r t , mel
lyet marquise DuDeffand kelleme 's esze gyönyörködtete. Noha szeme 
világát elveszte, ezen bal eset nem dnlla szét szép vonásai kecsét ; ba
ráti kőre tágabb lön, 's még agg korában is vonzott a' szeretetre méltó 
asszony társasága. Mennyi bájt lehelnek Walpolenak irt levelei („Lettreg 
a IValpole1' Paris 1812, 4 k ö t ) , titkonszenvedő lelke ömlengései mad. 
Lespinasse és d' Alemhert ellen. Mad. Lespinasseal, k i , noha eszten
deikre nézve nem egyezének, társalkodónéni ajánlá magát nekie , barát
sági szép kötésre l épe t t , de 10 évi együtt létek után ( 1764) bizonyos 
szellemi féltékenységből elváltak egymástól. Vonzó viszonyokban, szün
telen öszveköttetésben kora legnevezetesb férjfijaival 's szakadatlan le
velezésben a' távollévőkkel megvakulta napjától még ötven éve tünék 
e l , mig 84ében a' halál szebb világba szenderité (1780) . Levelei, 
költeményi, epigrammáji 'sat. különbféle kiadásokban vannak öszvegyüjtve. 

D u D r, K v, 1. L K i c K s T B r . 
D' u B r. t. u M , I. P Á R R A j . 
D U E T T ( D u e t t o ) , olly hangdarab, mellynek két különbféle fószó

zatja van akar kísérettel akar nélküle. Ha szerdarab, főkép, ha nem 
egyneműek a' hangszerek, különösen d u ó n a k mondatik. Duett szorosb 
értelemben operákban, cantatékban 'sat. olly hangdarab, mellyet két fő
partie ad elő. A1 kurta és könnyű duett neve d u e 11 i n o. 

D ÍJ F R E s s K vagy Du F r e s n e, Cange ura, (innen gyakran D ti
c a n g e  n a k is irják), a' középkor , főkép hazája 's Byzantium törtene
te mezején nagy érdemeket szerzett. Szül. 1610 egy mezei jószágon 
Atniens mellett jeles nemzetségből "s elébb u. o. a' Jesuitacollegininban, 
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későbben Orleans és Parisban tanula. Parisban 1G3I parlamenfugyésst 
l e t t , 1645 kir. kincstárnok Amiensben, honnan 1668 Parisba hajtotta 
a* pestis. Itt egészen a' l i teraturára szánta magát 's adta nagy iminkajit, 
mellyek közt a' „História byzantina" (Paris 1680, fol.) és a' középkor 
numismaticája különösen jelesek. 

D v F R E s N K Y (Charles Kiviére), szül Parisban 1648. Muzsika, raj
zolás , architectura és kertmivészség, de főkép poé'sis valának kedvencz
foglalatosságai. XIV. Lajos udvaránál elébb kir. komorunk, azután a' kir. 
kertek ügyelője lett 's egy tükörüvegmamifacturára privilégiumot nyere. 
De a' pazar D. mind ezeket eladá 's Parisban ltegnard társaságában a' 
játékszínnek dolgoía. Vig játékai a' franczia társalkodási darabok je 
lesbjeihez ta r toznak, noha nincs olly élénkség előadásában, annyi erő 
comicájában mint egyéb kortársaiéban, 1710 a' „Mercure galantlira nye
re privilégiumot, de három év múlva ezt is eladta. ,,2'Aea'íre francais^Si 
1731 hat köt. 1747 négy részben jelent meg; válogatott inunkáji is kijöt
tek (Oeuvres choisies" életével együtt Paris 1810.). Mh. Parisban 1724. 

D U G O N I C S (András) , idéttekor legkedveltebb magyar románköl
t ő , Octob. 17kén 1740 született Szegeden, hol atyja város kapitánya volt. 
Első oktatást születése helyén vőn, azután a' kegyes oskolák szerzetébe 
lépett és pappá szenteltetvén, Medgyesen Erdélyben a' gymnasiumi fel. 
ső osztályokat tanitá. Itt a' régi Dacia omladékai tüzet gyújtottak ben
ne a' régiség iránt 's ennek tanulására különös szorgalmat fordita üres 
órájiban. 1770 a1 nyitrai seniinariunibaii philosophia, 1774 ben pedig a' 
nagyszombati universitasnál mathematica professorává lön és ezen év
ben adá ki első munkáját: „T ró j a veszedelme" (Posony. 1774. 4rét). 
Ez elbeszélő költemény Virgilius szelént. Követte ez t : „TJIlysses törté
ne te i " (Pest. 1780. 8) húsz énekben, szabadon Homerus Odysseája után. 
II . Jósef uralkodása alatt Dugonics egyike volt azon elsőknek, kik ho
ni nyelvünket tudományos tárgyakra alkalmaztat ták, hogy igy ritka haj
lékonyságát megbizonjjitsák. Ir t t. i. taniváuyai számára mathesist ma
gyarul (Pest. 1784. 8. 2 d a r . ) , melly későbben bővített másod, kiadást 
is ért (Poson. és Pest . 1798). 1787ben kiadott első románja „ E t e l k a " , 
költői hírét szétterjeszti az országban, mellyet , ,Aranypereczek" és 
, ,A ' gyapjas vi tézek" cziniü mivei neveltek. Ez utolsót 1778b. latáuul is 
kiadta. Most a' drámára forditá figyelmét 's illy czim alat t : „ Je les tör
ténetek Magyar színre alkalmaztatva" (Pest. 1794 — 5, 8. 2 dar.) négy 
színjátékot: Toldy Miklós , Etelka Karjelben, B.itori Mária, Kun Lász
ló közlött, mellyek mind eddig tárgyai a1 magyar játékszínnek. 1796b. 
Gyöngyösi lsiván munkájit adta ki, 's ennek Karikliája felbuzditá Helindo
rus Aethiopicájának illy nevű kidolgozására: , ,A' Szerecsenek". Etel
kájáéhoz hasonló tapssal fogadtatott „ J o l á n k a " nevű románja, prosá
ban írva, mint egyéb mnnkáji, kivévén a' két elsőt. Még; három történe
ti munkát irt az ifjúság számára : ,,Komái történétek" (Poson. és Pest. 
1800.), , ,A' Magyaroknak uradalmaik" (Poson. és Pest. 1781.), és „ N e 
vezetes hadivezérek" (Pest. 1817). 34 évi professorkodásá u t á n , melly 
idő alatt többször vnltdecan és rectar, gyakor betegeskedés miatt nyugo
dalomra lépvén, szülő városába vonult, hol övéi között szerencsés 's vig 
életét 78 évre terjeszté és Jnl. 25 1818. elholt. Ez időbeli szorgalma 
gyümölcsei : I) „Magyar várak leírása betűrendben", — ez kéziratban 
maradt , elkészülve az S betűig. 2) „Magyar példabeszédek és jeles mon
dások" kiadta Grün Orbán (Szeged. 1820. 2 dar) . Fontos munka a' ma
gyar nyelvtudományra nézve. Dugonics magas tömött , egyenes terme
t ű , élénk szavú és j á r á s ú , egyenes szívű, világos gondolkozású, min
dég vig 's társalkodni szerető ember , a ' játékszín szenvedélyes kedve
lője 's azok el len, kik nyelvújításai miatt megtámadták, mindenkor tü
redelmes volt. írásaival főkép a' nemzet középső osztályára törekedett 
behatni , 's popularitása miatt neki ez teljesen sikerült, honnan még so
ká nem fog elavulni. B. L. 
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D U G U A Y  T R O U I N (Kent!) , gazdag kereskedő 's ügyes tengerfi 
szülöttje, időszakának egyik leghiresb tengerfija, 1675 St. Malóban jö t t 
a' világra. v Egy 18 ágyús hajón, mellyet famíliája készite ki Angl ia ' a 
Holland el len, 1689 viselé első tengeri harczát . Látván bátorságát , 
egy 14 ágyús hajót bizott reá famíliája 1691. Az irlandi partokhoa 
vet te tvén, használá ezen ese te t , elvon egy várat 's 2 hajót , noha t e 
temes vala az ellense'g száma, mege'gete. Egykor mint foglyot Plymouthba 
vivék. Ott egy angol hölgy szerelmébe esek, 'a szabadságot nyere ál
tala. Megint az angol partoknak eveze 's 2 hadi hajót vőn el. Most, 
21 évében, voná magára a' kormány figyelmét. XIV. Lajos égy kardot 
kiilde neki. Folyvást angol és hollandi hajókat foglalgata el az irlandi 
és spanyol partoknál. 1696 meghóditá a1 "Wassenaer alat t kiindult hol
landi ilotta nagy részét. 1796 mint kapitány juta a' királyi tengerhad
hoz. A' spanyol háborúban jelesen kitiinteté magát 's a 'k i rá ly nemesi 
rangra emelte. R io  de  Janeiro elvétele á l ta l , 1711 , többet hoza be 
25 milliónál a' koronának. XV. Lajos alatt fontos szolgálatokat tőn ha
zájának a' Levanteban és földközi tengeren. Megh. 1736. Memoirai 
1740 jelentek meg. bb. 

D Ü H , 1. E R D ü H. 
D Ü H Ö D Ő S E R E G , régi német monda s z e r é n t , rémlelkek serege, 

melly időnként éjfélkor főkép Thuringiában vadászatot tar t a' levegő
ben ; ezen bal véleményt kétség kivül a' viharos időbrn hallatott bagoly
huhogás okozta , melly az ebugatáshoz nagyon hasonlít; 

D U J A R D I N (Káro ly) , jeles t á j  , á l l a t  é s bambocciadafestő, 
szül. Amsterdamban 1610 's Berghemnél tanult. Még ifjú v a l a , mindőn 
Romába ment , hol javalattal fogadák miveit. Visszatértekor Lyonban 
tetemes adósságba e s e k , 's hogy kiszabaduljon, elvévé gazdag, de öre
gecske gazdasszonyát 's Amsterdamba méné vele. D e , hihetőleg, hogy 
nejétől menekedhessek, ismét ot thagyá honvárosát ' s elébb Honiába, az
után Velenczébe ment , hol 1678 hm. A1 velős színezet jeles tulajdo'n
ja miveinek: I. 

D U K Á T O K , arany és ezüst pénz. Németországb n aranypénz, 
melly két és három negyed conventiós tallérnyi értékben veretik. Olasz
és Spanyolországban ezüstdukatok vannak, mellyeknek értéke egy 
tallér 1—'10 garas. Sehveizban a' dukátok schidfrankoknak neveztet
nek. A' hollandi dukátok nagy számmal veretnek, legnagyobb divat
ban vannak a1 kereskedésben, ' s ' a' világnak majdnem minden részei
ben esmeretesek. Éjszakon, kivált Oroszországban , hollandi dukátokban 
szoktak ezelőtt minden portéka 's pénzmunkát elintézni. Ennél fogva 
fontos kereskedési tárgy Hollandban a' dukátok kivitele. Ezen pénz 
eredetét 's nevét Longinótól, egy ravennai dúcától (fejedelem) származ
tatják , ki a' 6. században élt. Vannak azonban, kik az első dukáto
kat Szent Roger apuliai fejedelemnek tulajdonítják, a' ki 1140ben 
Krisztus képével 's illy felirattal vereté aranypénzeket: Sit tibi Chrislc, 
datus, quem la regi.i, isle ducaíux. A' dukátok typusát 1280ban a' 
Velenczeiek is elfogadták, mert a' kereskedésben igen alkalmas kiegyen
lítő eszközül szolgáltak; ugyan ezért Genua is követé e1 példát 's igy 
közönségesen forgásba hozattak. Magyarországba is behozatott ezen 
pénzláb, miért sokáig hivatának Olaszországban, hol akkor a' világ 
kereskedése főpiacza vo l t , minden külföldi aranypénzek különbség nél
kül ongrinak. Sok kereskedési munkálatban ezek voltak a1 legkedvel
tebb fizetési eszközök. Németországban későbben terjedtek el. Just 
ada ugyan IV. Károly aranybullája minden birodalmi rendnek, tetszé
kehy jegyekkel veretni aranypénzeket; de ezek csak aranyforintok 
voltak, német pótoléka az olly igen kedvelt florenoknak. A' 16 szá
zad közepe táján saját rendeletek adának just azon birodalmi rendek
nek , kik aranybányával b í r tak , dukatverethetésre. Ezen idő olla be
csiilcti tárggyá lett ez, 's majdnem mindenikek veretett utóbb saját czi

1 0 
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merevei. A' legkorábbi (1559) megállapítás szer int 23 karát 's 8 gran 
linomságnnak kellé lenni az a ranynak , 's 07 darabnak kellé egy kölni 
nyers markot tenni; hanem utóbb igen megváltozott értékek. Legelter
jedtebbek a' hollandiak, az egészen czimerekkel borított esmeretes ty
pussa l , melly csak rövid időre adott helyet l,ajos hollandi király 
melyképének. Ezen aranyok majdnem portéka gyanánt szolgáltak ; ha
nem hamis pénzverők által is gyakran utánaztat tak, súlyra 's hangra 
nézve legámitóbbnl ónból Graubiindtenben. Köhler, a „MUn/.belustigun
g e n " szerzője, igen gazdag dukatgyiijteményt szerzett volt magának, 
's leirá azt oktatólag. Ez a' gyűjtemény számos hamis darabok által, 
mellyek bele készakarva, vétettek fel , felette fontos lett a' pénzesme
retre nézve. Baumgarten P. a' sász  albeitini  linea aranypénzeit 
gyiijté öszve , 's igen pontos lajstroma, legnagyobb szorgalommal ösz
veszedett szoros eriticai esmereteket nyiijt ezen pénznemek történe
teire. A1 szász dukátok közt legesmeretesebbek az úgynevezett Sófia, 
gyermek vagy h ár o m s á g d u k a t o k , mellyeket Sólia, a ' kegyes vá
lasztó fejedelemné, I. Keresztély h i tvese , legidösbik fija, 1. János 
Gjö rgy , születése napjára 1616'bau veretett. Ezen feliratjok miatt: 
„lí'okl dem, der Freudé an seinen Kindern eriebi!," az országon kívül 
is gyakran kerestettek ezek az aranyok keresztelési ajándéknak, — 'a 
ugyan azért a' megritkult eredeti példányok után későbben is verettek. 
Sokáig kerestettek a' h o 11 ó a r a n y a k i s , mellyek Hunyadi Mátyás 
alatt (1457—85) Magyarországban veret tek. Ezeknek főoldalán Sz. 
László látszik, jobbjában buzogány, baljában nagyobb részént birodal
mi a lma, illy kör i ra t ta l : „S. Ladislaus , / ie.t", hátulsó oldalokon pedig 
egy négyfelé osztott cz imer , mellynek egyik mezejében a' Hunyadiak 
nemzetségi jegye, tudni illik egy holló vagyon, orrában gyürüt tartva, 
illy körirattal : „Malhias D. G. Rex Hungáriáé". A1 holló melly azo
kon is megvan , mellyeken a' czimer helyét Istennek anyja foglalja el, 
ollyan regévé magya láz ta to t t , melly a' tolvaj szarkáéhoz igen sokban 
hasonlít. Ezek a' dukátok a' régiek véleményében olly jelességgel bír
t a k , m i n t a ' rosenobelek 's más hasonló pénzek, amuleti erő tulajdo
nittaték nekik , 's jeles foganatuaknak tartattak némelly betegségekben, 
kivált gyermekágyasoknál 's gyermekeknél. — A' szarrasdukatok, 
mellyekről imitt amott említés tétetik hessen darmstadti vadászati 
jutalmak voltak 1740ből, 's vadászatra raló szarvast ábrázol tak, vala
mint a' disznóaranyok vad disznót. Ezen két nemit aranyokat Hl. I ajos 
landgróf vadászati innepre vereté. Zs, G. 

D U M A R S A I S (Caesar) , híres nyelvtudós, szül. Marseilleban; éle
te a' változó szerencse játékának szakadatlan láncza volt. Atyját ko
rán elvesztvén , vagyonját tékozló anyja fecsérlette el , örökül nyert 
könyvgyűjteménye e lada to t t , 's a' hét esztendős gyermek annyira fáj
lalta ezen veszteséget, hogy minden könyvet, mellyhez hozzá férhe
t e t t , titkon félre rakott . . Az oratoriumi atyák társasagába á l lo t t , de 
azt 25 esztendős korában elhagyta , Parisban megházasodott 's ügyvéd 
lett. Hiu reményei ezen pályáról csak hamar elvonák. Számosabb 
gyermekeitől körülvéve, feleségétől gyötörve, cspkély vagyonját oda 
engedi ennek 's házi nevelőnek á l l , de reményei itt is füstije mentek 
's háládatlanságot a r a t o t t , utóbb tulajdon nevelő intézetet á l l í t o t t , de 
belőle mindennapi kenyerét is szűken nyerhe t te ; végra a' St Domin
góban elhunyt gazdag fija után reménylhetó örökségtől is véletlenül 
megfosztatván, a' szegénységtől 's szenvedésektől lenyomatva holt meg 
1756. Erdemeit kortársai nem becsülték 's csak 50 esztendő múlva újít
tatott meg emlékezete egy tudós egyesület által. Éles elme , mély íté
l e t , tiszta szív, egyszerű erkölcsök és állhatatosság a' szerencsétlenség
ben tiszteletessé tették esnierősinél. Helyesen nevezte őt D' Alembert 
n1 philosophusok La Fontainejéuek. Munkáji Parisban 1797 7 köt. adat
tak ki. Nevezetesebbek ezek: nj módja a ' d e á k nyelv tanításának; — ér
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tekezés a' t rópusokról; — a' közönséges nyelvtanítás alapjai •, — toldalékok 
az encyclopediához. Sz—»'. 

D U M A S , (Mathieu, gróf), hires (ranc/.ia hadvezér, szül. 1758 Mont
pell ierben, az amerikai szabadságháboruban mint ezredes szolgált. 1789 
J.afayette alatt a' párisi nemzeti őrsereghez jö t t . 1792 minden erejét 
a r ra forditá, hogy Austria ellen a' hadizenetet meggátolhassa. A1 re t te
net ideje alatt eltűnt. 1795 az öregek tanácsába lépett. 1797 hatalma
san szólott a' hadi csoportok közelgése ellen . mellyeket a' directorimn 
s1 főváros környékébe idézet t , 's e' miatt a' diadalmaskodó triumvirátus 
által száműzésre kárhoztatott. O Németországba illant. 1799 Hamburg
on egy jól irt újságot adott ki „jPrcWí den événemens m»7íí." czim alatt , 
melly a' hadi me»terségben volt mély esméreteit igazolta. Brumaire 18 
után visszatért Parisba. 1800 a* második tartaléksereg generál stábjá
nak feje l e t t , 's a' helvét táborozásban 1301 jelen volt. Aug. 1802 egy 
becsületbeli ezred formálására alaprajzot terjesztett elő. Majd osztályos 
vezér 's a' gralstab feje leve 1805 végén a' németországi nagy sereg
hez ment, hol még 1809 is a' gralstabnál szolgált. 1812 Napóleont aa 
orosz táborozásba követte 's végre Dresda általadásánál mint a1 franczia 
sereg gralintendantja hadi fogoly lett. Legújabb időkben emiitett újsá
gát folytatni kezdé, mellyből 1825  i g , 19. kö te t , 8 földabrosszal, má
sodrétben (240 fr.) jöttki. A' 19ik kötet az 1807ki háborút végzi el. 

D u M ou a i KZ,. (Charles Francois), Cambrayban szül. 1739, Proven
cenak egy parlamentfaniiliájából 1757 Németországba jö t t a' seregnél 
Kstrees marsall a l á , kitől hadi biztossá tétetett . Azután iV Escar ezerad
jében szolgált mint zászlótartó. A' klosterkampi ütközet előtt való nap 
sebet kapván, fogságba eset t , 1761 kapitányhivatalt kapot t , 1763 elbo
csáttatott 's I,ajoskereszt«t nyert. Nyugtalan lelke nem engedte nyugalom
ban maradni; elébb (leírnának, azután Paolinak ajánlotta szolgálatját 
's minekutána egyiktől sem fogadtatott be , tulajdon költségén ment Cor
sicába, de ismét visszatért Francziaorazágba, hol azon plunumokkal fog
lalatoskodott, miképen kellene a' szigetet elfoglalni? de reá sem hallgat
tak. Azután Spanyolországba ment 's meglátogatta a' portugali határszé
leket, a' mit 1766 le is irt. Midőn hazája Corsica elfoglalását elhatároz
t a , fő hadi szálásmesterré lett azon kicsiny seregnél , melly oda külde
te t t , azután pedig ezredessé tétetett . Több ízben meghasonlott minden 
vezérekkel , nevezetesen Marboeuffel. 1770 ezt a' parancsolatot kapta 
az országiastul, hogy a' bari öszveszővetkezést segitse az orosz udvar 
ellen. Jelen volt az Oroszok ellen folyt 1771ki táborozásban. 1773 egy 
Svédországgal való dolog elintézése végett Hamburgba kttltetett, de mi
vel a1 rendszabásokat ál talhágta, a' Hastilleba záratott . 1776 azon biz
tosok egyikévé neveztetvén k i , kikre annak megvizsgálása bízatott , ha 
lehetne e a' csatorna (la Manche) partján hadi kikötőt építeni ? kivitte, 
hogy cheibonrgi kormanyoxórá tétetett 1778. 1788 brigádot kapott. 1789 
Parisban egy munkájában az akkor uralkodott princípiumokat védte , de 
még sem mehetett r e á , hogy a* főrendek tagjává lehessen; visszament te
hát Cherhourgba, hol a' város polgári katonaságának vezére és AlsóNor
mandiának kormányozója volt. Az észt. végén még egyszer meglátogatta 
a' fővárost 's bevétette magát a' Jacobinusok szövetségébe. Későbben 
Mirabeauval, kivel elejénte meghasonlott, öszveköttetésbe igyekezett lép
ni. Ez idő tájban Maréchal de Campnak neveztetett ki a' 12ik seregosz
tályban; hanem kevesbbé lévén megelégedve egy ollyan hellyel, melly ar
r a , hogy magát kitetszővé tegye , semmi eszközt sem nyújtott nek i , a* 
fővárosban maradt 's még jobban hízelkedett a' Jacobinusoknak, mint 
elébb. Minekutána a' ministeriumot, mellyben egy ideig szolgált , el
hagyta volna, Luckner seregének vezérhadnagyává lett az éjszaki határ
szélen "s midőn l.afayctte kivándorlóit (Aug. 19), neki adatott által en
nek serege. A' Burkusok, Austriaiak 's ezekkel egyesült kivándorlottak 
ekkor már elfoglalták a' longwyi és verduni várakat és Champagne felé 
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nyomultak. Ó Grandprét választotta álláspontjául 's aa aragoni erdős bér
ezek 5 szorosára katonákat ál l í tot t ; de mivel a' croix aux boisi szoros 
utón a/ Austriaiak erővel törtek által, Dumouriez S. Menehould felé vis
szavonult, míg Kellermann Valmynál lévő álláspontját Sept. 20. 1792 vi
tézül megtartotta 's a' királlyal alkudozott. Oct. Parisba ment, hol a' 
végrehajtó tanáccsal a' téli táborozás planumain dolgozott. Seregéhez 
visszajővén, Oct. 24 a' Helgákat fel akarta lázítani törvényes fejedelmek 
ellen, 's Nov. 6 az Austriaiakra ütött jemappei táborokb.in. Bár kevés 
számmal vol tak, még is csak hosszas és véres ütközet után engedték a' 
császnriak a 'Francziaknak a' győzedelmet, melly után a 'Maashoz és Ro
erhez vonult téli szálasra. Innen tele torokkal hallata panaszát Pai*>: 
niinister el len, kivel egész táborozása alatt nyilvános ellenségeskedésben 
vol t , minthogy seregének miatta mindenben szükséget kellett szenvednie. 
Azután a' fővárosba ment, hogy (ha memoirainak hinni lehet) XVI. La
jos , kinek pere akkor kezdőtött el, megszabadítására szerencsét próbál
jon. Második oda tett utazásakor sokkal több követeket látott a' Giron
de' (igazi szabadságot vitatok) pártján •, hanem ő kevés befolyást szerez
hetett, el is vádoltatott a' conventnél. Febr. 15 a' táborozást Mastricht 
ágyuztatásával nyitotta fel 's Bredából és Klmiderfből, melly két helyet 
elfoglalt volt , Hollandra is reáütött . De katonájinak, kiket Valence ve
zér alatt téli szálasra széllelszórt , nagyobb része nem állhatott ellen 
Koburg herczegmk. Ez Mart. 1 megtámadta a' Roernél a' Francziák 
előcsapatját, megverte 's Mastrichtot felmentette az ostrom alól. Mert 
Dumouriez a'tirleniönti térségen húzta öszve seregét 'sNeerwindernél meg
ütközött az Austriaiakkal, kiktől mint maga monda, Miranda , ki a' bal 
szárnyat vezérel te , hibája miatt megveretett. Löwennél uj veszteséget ' 
szenvedett 's kénytelenittetett visszavonulni. Szerencsétlenségei végre 
magátis megbuktatták. Minden, a' ki csak ellensége volt , felkelt elle
ne. A' franczia szélekhez megérkezvén, Beurnonville ministert 's azon 4 
biztost , kik elfogására jö t tek , az Austriaiak kezébe a d t a , egy hirdet
ményt bocsátott k i , mellyben a' koronaörökös nevében a' törvények ál
tal határok közé szorított királyi méltóság helyreállítását megígérte, 
de a1 versaillesi önkényes katonáktól töltött fegyverekkel támadlatván 
meg , kénytelenittetett a' Scheldén által evezni 's Koburg herczegkez men
n iApr i l . 4. 1793. A' convent 300,000 livret tett fejére. Klejénte Briis
selben húzta meg magát , azután Kölnben. Midőn a' választó fejedelem 
Mcrgentheimból kitiltotta, elébb Schweizba, azután Jul. Angliába ment, 
de lord. Grenville parancsolatjára innen is ki kellett takarodnia 's egy 
ideig Schweizban és Németországban kóborogván, Dániának Hamburg 
tájékán eső részében telepedett meg. Itt adta ki életének leírását. Egy 
párt s incs , a' Bergeseken kivül, mellyhez politicus Profeus módjára, 
számkivettetése alatt megjelent különbféle repülő Írásaiban nem szított 
volna. 1805 az austerlitzi ütközet alkalmával Teschenben tartózkodott. Az 
bizonyos, hogy 1803 vége felé a' yorki herczeg mellé hadi tanácsosul 
adatott ; de ezen hivatalát nem sogáig viselte. Az eylaui ütközet után 
kevéssel irta „Jugemertt mr Bonaparte, adressé a la nulinn francain 
et a l'Europe, czintü munkáját. A' spanyol és portugali had alatt igen 
munkás volt az Angolország és a' spanyol 's portugali kormányszékek 
számára való planumok készítésében. A1 nápolyi zenebona alkalmá
val is 1821 több védő plánumot közlött a1 parlamenttel. Az angol ország
lás 1200 font sterl. észt. fizetést adott neki. Mart. 14. 1823 holt meg Lon
don szomszédságában 84 észt. korában. Hamburgban Hoff'mann által kiada
tot t memoirai közül a' párisi memoirgyüjteményben 4 köt. jelent meg 
Baudoninnál. L — >!• 

D U N A (ném. Donau, a z a z , mélly v iz) . A ' Romaiak forrásaitól 
Bécsig Danubiusnak , alább pedig Isternek nevezték. Három forrásból, 
a' Bregéból, Biigachból 's egy Fiirstenherg herczege donaueschingen, 
( a ' badeni nagyhercz.) kastélyának udvarán lévő kisebb forrásból eredi 



DUNÁNI HAJÓZÁS 149 

a' tenger felett 2050 1. a' h. 28° 10' 's a' sz. 47° 58* a l a t t , hol az 
egyesült viz Donau nevet kap. Minekutána Ulmon felül az lller bele 
íoljt volna, 8—12 méiy 's hajózható, Bajorországot keresztül folyván, 
Engelhartssellnél az austriai császárságba jő, mellyet 140 mf. hasítván, 
Orsovánál elhagy 's Törökországba folyik be, hol minekutána 332 mf. 
futása közben 30 hajózható folyót ( a ' többek közt az l l l e r t , Werni
t/.et és Altniühlt, l tegent , Nabé t , Lechet és l n n t , Marcho t , isart , 
Kőzet , Drávát, Szávát, Murá t , T i s zá t , Oltót és Moravát , Sziretet, 
Prutot és Temest , 90 más folyóval együtt vett volna magába, a' feke
te tengerbe ömlik. Torkolatjának 5 ága van, mellyek Kili, Suline, Ked
rillo, Portesa és IslawaBogasi nevet viselnek. Főtorkolatját első ága, 
juelly legmélyebb, formálja. Ez a' portától orosz birodalomnak enged
tetett Bessarabiában esik ''s most orosz felsőség alatt van. Negyedik 's 
ötödik ágai hasonlóul hajózhatók. A1 fekete tengerbo annyi vizet önt, 
hogy a' partról 10 mf. távolságra észre lehet venni. Ezt a' temérdek 
vizet a' Schwárzwald, sváb Alp, Böhmerwald (cseh erdő), t iroli , s tayer , ca
rinthiai és kraini havasok, a' morlachi, kárpáti és bolgárországi bérezek 
adják. A' Duna forgojin és örvényein a' mesterség Német, és Magyaror
szágokban sokat segített , hanem Orsova zátonjai és más török országlás 
alatt lévő akadályok, igen megnehezítik a' fekete tenger felé való to
vábbi hajózást. A' folyó gazdag hallal; Iegesmeretesebb vizája. L—ú. 

Di N Á N I H A J Ó Z Á S ÉB KERKSKEDÉs. A' dunáni hajózás Uhu
nál kezdődik 's innen 5 osz tá lyban , U. m. Ulmtól Regensburgig, Re
gensburgtól Bécség, Bécstől Pes t ig , Besttől Belgrádig 's innen Gala
c/.ig és Kilianovaig, hol a' folyó a' fekete tengerbe öml ik , fulytattalik. 
Mivel sebes folyása miatt csak lefelé lehet rajta hajózni, onnan a' hajók, 
mellyek közül egynek sincsenek vitorláj i , rosszabbul épültek, mint 
Németországnak más folyójin. A' hol felfelé hajózhatnák raj ta, ott sem 
lehet evezőt és vitorlát használni , hanem nagyságához 's vizének álla
potjához képest bizonyos szánni lovakkal kell a' hajó! at vontatni, a' viz 
közönséges Jállásakor 100 mázsa teherre 1 lovat számlálván. Németor
szágban csak ügyes és tapasztalt hajósok evezhetnek a7 Dunán mivel 
igen sebesen folyik, e1 mellett teljes fövenytorlásokkal 's partja több he
lyen hegyes, (legnehezebb a' felfelé hajózás Magyarországban, hol az 
alacsony partok miatt némelly helyeken emberekkel kell a' hajókat húzatni. 
A' magyarországi hajók áltáljában erősebbek 's tartósabbak a' Némete
kéinél, kik lágy fából csináltatják azokat 's Bécsben a' hajósoknak vagy 
a' császári hajótisztségnek szokták eladni. Teljes hajózási szabadság, 
bár a' bécsi egyezés 1815 megállapította is a z t , még sehol sincs a1 Du
nán , a 'mennyiben Austriával, Bajorországgal és Würtembergel köz.'is; 
mert fenálló egyezések szerént három hajókikötő pont van a' Dunán. 
Az almi hajósok t. i. csak Regensburgig, 's a' regensburgiak csak Bé
csig szálithatják portékájikat , hol visszavivés végett csupán bort terhel
hetnek fel hajójikra; ellenben a 'Bécsieknek, kik hasonlóul csak Regens
burgig mehetnek fe l , jusok van niidennemü portékát felszálitani , de 
ritkán visznek egyebet magyarországi rezén 's Törökországból hozott por
tékákon kivül. A' bécsi és regensburgi hajósok czéheket formálnak és 
sokan eveznek ugy , hogy kivévén a' telet, hetenként legalább egy ter
hes hajó elindul Hegensburgból Bécs felé. Mindazáltal utazók 's ezek 
holmijének szálitására nézve a' hajózás nincs megszorítva. A' Dunán 
való kereskedés nem olly nevezetes ugyan, mint a' Rhenuson és Klbén 
való, mivel az austriai, bajor és viirtembergi országlásoktól, mellyeken 
a' Duna keresztülfolyik vétetni szokott vámok a' kölcsönös kereskedést 
akadályozatjik 's Austria és Törökország csak kevés bajorországi és 
Avürteinbergi portékákra szorul ; még sem legcsekélyebb a' Duna Német
ország kereskedésre alkalmatos vizei közt. Ulm, a' dunáni kereskedés 
legelső pontja, főképen küldő és vászonkcreskedéssel foglalatoskodik. 
Franczia portékákat Strasburgon és Schafhausenen , olaszországiakat fű
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képen Augsburgon keresztül kap. NémetAlföldről többnyire minden Ulmon 
keresztül vitetik a' Dunán Bécsbe. Kegensburg ezt a' folyót leginkább 
sóés gabonakereskedésre, készítetten fonalnak Anstriába szálitására 's 
az Austriával és Törökországgal királtképen vászonnal, borjubőrrel, sár
garézzel , berchtoldsgadeni portékákkal 'sat. való kereskedésre használ
ja . Bécsből Magyarországon keresztül az austriai mivekkel, 's álts/.áli
tot t portékákkal való kereskedés olly elevenen űzetik , mint csak a' ha
józás nehézsége 's a' Magyaroknak a' hajózásban még nem igen nagy 
jár tassága engedik. A' dunáni kereskedésnek főpontja Magyarországban 
P e s t , mellynek partjain észt. mintegy 8000 hajó jelen meg külső és 
belső kereskedés végett. A1 lefelé jövő hajók élelemmel, bo r ra l , épí
tésre szükséges fával 's kövei, fa edényekkel és kereskedési portékákkal 
terheltetnek meg, 's itt széllelveretnek vagy ismét megterheltetve Ma
gyarországnak lejebb fekvő tájékaira, vagy a1 szomszéd Törökországba 
eveznek. Bécsből már gőzhajó is já r le a' Dunán P e s t r e , melly nem 
csak magyarországi termesztményekkel, hanem biztosi és küldött por
tékákkal is nagy kereskedést üz a1 Dunán. Az elsőbbeket főképen 
dohány , b o r , gabona és gyapjú t e sz i , mellyek külföldre küldetnek. 
Nem csekély viasszal, mézze l , nyers bőr re l , szilvapalinkával, hamu
zsirral 'sat. való kereskedése is. — Ha a' Kulpán és Száván kevesebb 
nehézségekkel kellene a' hajósoknak vesződniek, ugy azok Magyaror
szágnak főrészeit az adriai tengerrel öszveköthetnék 's nagy kereske
désre nyithatnának u t a t , holott most csak gyümölcsöt és szegedi do
hányt lehet azokon szálitani. .V dunáni kereskedés a' rajnánival Kan
ingen és Heilbronn által köt tet ik 'öszve , mellyek közül az elsőnek a' 
bajor országlás igen kedvez. Csak akkor adna pedig a1 dunáni kereske
dés nagy hasznot , ha a' Dunának a' Rajnával már Nagy Kárulytól fel
tétetett 's a1 bajor gyűlésen szóba is vétetett öszveköttetése, mellynek 
lehetőségét Wiebeking ellenmondhatatlamil megmutat ta , valaha meg
történnék. Nem kevesbbé hasznos volna a' kereskedésre nézve az i s , ha 
a' dunáni hajózás a' bécsi congressben 1815 megállapittatott czikkelyek 
szerén t , az austriai , bajorországi e's würtembergi biztosoktól, kiknek 
öszvejövetele már több észt. olta híjában váratik, jobb rendbe hozainék, 
a' mi annyival kívánatosabb a' németországi dunáni kereskedésre nézve, 
mivel az austriai által meghatározott vámok miatt már 1822 az Óimban 
felrakodó hajók alig kaptak fél annyi t e rhe t , mint az elébbi esztendők
ben. • L—ú. 

D U N C Í A D K , silány irókra költött gúnyok ezen angol szótól dunce, 
buta. Hlyen Popé gúnyos eposa kora silány költóji ie; illyen a' franczia 
Pallisotea német Schiraché. 

D Ü N K I R C H K N (francz. Dunkerque: tulajdonképen föveny torlá
sokoá l—an den Dilnen — lévő templom) 6 mf. Calaistól, megerősített 
tengeri és kereskedő város, 24,200 lak. hajdani francziaországi Flandriá
ban C Départ. d u N o r d ) , régenten szakadatlan háborúskodás tárgya volt 
Francziaés Angolországok közt. XIV. Lajos, ki 1602 5 mii. livren vá
sárolta azt vissza II. Károlytól ( e z a' spanyol tengeri hely t. i. 1658 
Francziaország Cromvellel lett öszveszövetkezésének következésében el
foglaltatott az Angoloktól), semmit sem kiméit m e g , hogy ezt a' helyet 
meggyőzhetetlenné 's a1 k ikötőt , melly olly tagás , hogy 200 nagy ha
jónak elég helye van benne , eggyé tegye a' legalkalmasabbak közül Eu
rópában. Anglia 's Francziaország közt háború ütvén ki, a' diinkirche
ni tengeri rablók nagy kárt okozták az angol és hollandi kereskedésnek. 
Ez és a1 város nevekedő virágzása az utrechti béke főfeltételévé tétet
ték azt Angliával 1773, hogy Francziaország a' falakat tulajdon költ
ségén rontassa le 's a' hadi épités ezen remekét megsemmisítse. A' 
Francziák egy Mnerdykban (Dünkirchentől 1 jó ó rány i ) ásandó csa
torna által igyekeztek károkat kipótolni; 's a' dünkircheni lakosok is 
szorgalmasan dolgoztak allatomban a' kikötő helyreállí tásán; hanem az 
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Angolok időről időre sürgették ezen munkák megsemmisítését. A' pári
si béke 17G3, mellyel Angolország irt Francziaország elejébe, ismételte 
Dunkirchenré nézve az utrechti béke feltételeit. Lord Chatam a1 fran
c/,ia alkiidozónak , gróf Bussynak, ki hijában iparkodott Dünchireheniíi 
nézve más feltételeket kieszközölni, azt felelte: „Angolország ngy te
kinti Dünkirchennek lerontását , mint Francziaország meghódittatásának 
örökre tVninaradan !ó emlékét 's fejével játszanék az a' minister , a' ki 
Dünkirchen sorsának megváltoztatásáról gondolkozni is merne, , . Sőt 
angol biztos rendeltetett oda Francziaország költségén, bogy az 
emiitett békeczikkelynek betöltetésére ügyeljen. Hanem az 1783ki pá
risi béke eltörölte ezt a' pontot. Azolta mindég dolgoztak a' Franczi
ák a' város helyreál l í tásán, a1 mennyiben Francziaországnak akkori ál
lapotja megengedte. A' város fontossága a' yorki herczeget annyira 
megbájolta, hogy Aug. 1793 Koburg tanácsa ellen, tulajdon seregosztá
lyával az austriai főseregtől elválván, Dünchirchen alá nyomult 's ostro
molni kezdette azt. Minden nap várták a' város magamegadását, mi
dőn Houchard vezér olly véletlenül 's jó erővel közelgetett, 's az ostrom
lottak olly dühös kirohanást te t tek , hogy a' berezeg kénytelenitt i tett 
hirtelenséggel visszavonulni 's az ostromlást félbeszakasztani. Béke ide
jén Dünkirchennek, mint szabad kikötőnek, messzére terjedő kereske
dése van. Dohányfabrikája is nevezés. i L—ú. 

D U M I I S (Jean), orleanai és longuevillei gróf, szül. 1407 megh. 
14(58. Lajos orleansi herrzegnek (kit a' burgundi herczeg megölt) Can
nyOiinois asszonytól való természetes fija. Dunois e' nevet „orleansi 
fat tyú" badi tettekkel akará hiresiteni. Pályáját Warwick és SufFolk 
megverésével kezdé, kiket Parisig űzött. Az Angoloktól ostromoltafva 
Orleanst mind addig legnagyobb bátorsággal védelmezte, inig az orleaosi 
s/.iiz segítségére jött. Egyedül Dunoist illeti azon becsület , hogy az el
lenséget Normaiidiából és Gnienneből elkergette. Ezt 1441 Chatillonnál 
végki'pim megtörte, 's méltán el lehet mondani, hogy VII. Károly l)n
nois kurdjának köszönhette királyi s zéké t , mellyért a* fejdelem „ország 
visszaállitőja" czimmel , Longuerille grófsággal 's főkamarási méltóság
gal jutáim izá meg. XI. Lajos nem kevesbbé becsülte: még is Dunois 
vala azon pártnak lelke, melly Lajos ellen feltámadt 's magát a'' köz 
jóllét szövetségének nevezte. J. 

D U N S S C O T I ' S , ( János , Doctor subtil is, melléknévvel), Scholas
ticus a1 Franciscanus szerzetből , szül. Dunstonban Northomberlandban 
vagy Diinsban délszaki Scotiában 1275 tájban. Tanulása végeztével elébb 
Oxfordban tanitott theologiát, azután 1304 Parisba ment , hol hasonlólag 
ezen tudomány oktatója lett 's tulajdon oskolát a lapí tot t , a' Scotistákat, 
kik Aquinoi Tamás párthiveinek voltak ellenkezőjik. Két év múlva Köln
be bivák meg bölcselkedés és istentndomány professórának, a' hol 1308 
li. m. Számos monkájit, kiadta Wadding (Lyon 1039, 12 köt. fol. a ' szer
zó életével együt t ) , homállyal vádolják.+"(Vö. SrHni.4imcr.siiK). C^fotTV 

D t ' o O <• c i« E, (a1 muzsik.) 12 foknyi intervallum, vagy az a l ap  ' 
h ing octavájának quintája. — D u o d e c i m o l a 12 kottából álló figura, 
inellyekS egynemű kottákkal ugyanazon értékűek. 1 

D u P A T y , (.leau Baptiste Meroier) , szül. Kochelleben 1746, e lébb. 
parlament ügyésze azután elölülője volt Bnrdeauxban. .Sanyarú iga/.ság
s/.eretete reá vonta a' minis téri despotismus üldözéseit , melly XV. Lajos/ 
utolsó éveiben nyoma Fraricziaországot. Mivel a' bordeanxi parlament 
nevében herczeg Aiguillon ellen irt vala , midőn az ininisterré let t , lTi(Pt 

Pierre Kncisen (erősség l.yon mellett) fogságba ve t t e tek , később szánig 
Űzetve é le , mig XVI. Lajos nem üle székébe. Esmérvén a' franczia tör 
vényszéki szerkezet hijányit , minden al!.alommal felfedezni igyekezék 
azokat Dupaty. Jeles főképen egyik emlékirása, melly kerekre itéit 
hár ni chaumonti polgárt roente meg. Óvéi ezek i s : *,Reflexions histu
riques sur les loix criminellei"; különbféle „Ditcours aeadémiques" él 
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Lettrea tur T Italien. 1785 (megj. 1788, 2 köt) . Sok egyoldalú nézet 
között van e levelekben néhány derék müitélet és vonzó természetábráz
lat; de nem gyéren piperés kifejezések és fordulatok undokitják stylusát, 
Mh. Parisban Sept. 17. 1788. —Egy ik f i ja , C h a r l e s M e r c i e r , szili. 
Bordeauxban Sept. 29. 1771 , mh. Parisban Nov. 12. 1825, a' s/.obiász
ság restaoratora Francziaországban, az intézet tagja 's professor az 
JEcole des beaux </»ísnál, elejénté ügyész volt , azután mint dragonyos 
á' revolutióban később mint Dessinaltur géographe szolgál t , végre Le
xnot vezérlése alatt sculpturát tanult és Romába ment , hol 8 év alatt 
több munka által esmerteté meg inasát. Főmmikáji: Ajax poursuivi par 
la furnur de Neptune ; XIII. Lajos lovagszobra; Oresle poursuivi par 
les furies. Cortot , utánja az academiában, elvégzé D. néhány miveit. 

D UP ET i T  T H O ÍJA RS (Arist ides) , hajóskapitány és utazó, szül. 
1760 Boumoisban Saumur mellett. Kobinson olvasására olly élénken meg
kapá a' tengeri utazás vágya , hogy egyik társával a' laflechei hadosko
lából azonnal elszökött 's Nantesban mint hajósinas tengerre szálni szán
dékozott. A' szökevényeket utóiérék, 's a' hires Dolomieu, ki akkor 
La Flecheben az őrseregnél volt, bocsánatot eszközle ki számára. A' 
párisi hadoskolában szorgalmasabb vala, mint e lébb , de nem lévén re
mény a' tengerhadnál leendő előmenetelére, a' szárazon álla katonai 
szolgálatba. Az Angliával (1778) kiütött háborúban nyere végre alkui
ma t , több tengeri csatáben kijelelke/.ni. Béke lévén, a' tengeren tett 
különbféle utjain bővité esm'ereteit. Azon h í r r e , hogy La Peyrouse egy 
puszta szigeten hajót tört , 1). aláírásokat gyüjte egy hajó kikészítésére, 
melly La Peyrouset vala felkeresendő 's egyszersmind Amerika éjszak
nyugti partján a' prémkereskedést űzendő. Testvére , jeles botanicus, kí
sérni akarta útjában, de elfogatván egy revolutiolörvényszéktől, csak 
később követhette. Az utazót lsle de Franceon találta. D. t. mindennemű 
bal esetek üldözék útjában. A' Portugál iák, bizalmatlanságból a' Fran
cziák i r á n t , hatalmokba vevék hajóját 's őt mint foglyot Lissabonba ve
zet ték, hol sokáig tömlöczben ült. Kiszabadulván, Éjszakamerikába ment. 
Itt kétszer próbálta az éjszaknyugti partot szárazon elérni, 's de la 
Rochefaucault Liancourtal meglátogatá a' Niagara esését. Midőn hazá
jában a' revolutio lecsilapult, hontér t ' s tengrri seofgálatba állott. Egyi
ptom ellen egy 80 ágyús ó hajót kormányza. D. előre lá tá , mitől lehet 
félni , ha Nelson eljötte a' foglalt állasban az abukiri kikötő torkában 
váratik b e , 's az aznnnal leendő vitorlák alá szálast tanácslá. Bátor lé
lekkel vivott a' győzedelmes ellenhajókkal 's a' csatában (1798) esett el. 

D U P I V , 1 ) A n d r e a s M a r i a , időnkben egy a'leghíresebb párisi 
törvénytudók és ügyvédek k ö z ü l , szül. 1783 A^arzyban , atyját a' zen
düléskori törvényszékek hatalmaskodása! által veszté el. Az atyai háznak éj
jeli megtámadása, írásainak fürkészése 's mind azon tünetek, mellyek egy 
lvázi,gazda elfogatását követik, olly mélyen hatottak le lkébe, hogy hi
hetőleg az innen vett benyomásnak kell tulajdonítani a/.on gyűlölséget, 
jnellyet attól fogva minden önkény ellen mutatott. Atyja fogságban lé
te alatt anyja a' két öregebb fiju oktatásával foglaladoskodék. A' vo
mai történetek alkalmat nyújtanak a' gyermekeket szabadság és hirért 

llelkesiteni. Kiszabadulta után atyjok vévé által a' tanítást. 23ik évé
ben Dupin a' gyakorló törvénytndói pályára szá lo t t , 's midőn ugyan 
ekkor a' zendülés elején eltörliitt törvényosl.olák visszaálitása titán egy 
peres irományt Treilhard előlüléee alatt legelőször védelmezne, ez ál
tal a' fiatal ember az ujabb oskolákból minden törvény doctorok közt legö
regebb lett. Mint iró i s , megesmertette magát „l'rimipia juris" czi
niü munkájával. 1815 a' követek kain iájába jöt t , hol nemes szabad ér
zés által tünteté ki magát. Azon javalatnak, hogy Napóleon haza sza
baditójának neveztessék, ellene állott, a' császár lemondása melletszavazott, 
azt kívánta , hogy a1 követek kamarája nemzeti gyűlésnek nyilatkoz
tassa magá t , 's annak, hogy 11 Napóleon korona örökösnek kiáltassék, 
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>'lene mondott. A' király visszatérte után D. kirekesítőleg a' törvény
tiidománnyal foglalatoskodott, 's Berryerrel együtt Ney vidóje volt. E' 
líjlogban néhány hathatós emlékirást tett fe l , 's ezek közt a z , mellyel 
..•/. 1815 Julius, 3i megegyezést a' vádolt marsall részére fordítani ipar
kodott, nagy tetszést nyert. Ha e' peres tárgyban a' yédelmezés be
csületén kivül semmit nem nyert is , még is annál jutalmazóbb lett ékes
szólásának kó'vetkezése, hogy következő évben Wilson , Brnce és Hut
chinson Angolokat ol ta lmazta , kik azzal vádoltattak, mintha Lava
lette elszökésében részesek voltak volna. Azon sok vádoltak közül , ki
ket akkor a' pártdiih üldözött , soha egynek sem tagadta meg segedel
mét. Szabad Írások 's hathatós beszédek által védte a' prés szabadsá
gát , mindég kész lévén egy hatalmas párt fondorkodásait 's bosszúvá
gyát felfedezni. Tündöklő lelki tehetségeivel a'legnemesebb érzelmeket pá
rosítja D., 'sazon haszon nem leses, mellyel hivatalát vis/.i, nyilván meg van 
esmérve. Említett munkáján kivül, a' romai és franczia törvényekről több 
irományt ada k i , 's Burlamaqui „Természet és népektörvényé"nek 
helyes kiadását (5 köt . ) eszközlötte. „ftiémories, pluiduyert et con
tultaíiomií czimü Írásai 12 kötetben 4 gyűjtettek öszve. — 2) C h a r 
l e s , (báró) , az elébbinek öccse, jeles földmérő, ingenieur és vízépítő; 
szül. 1784. 1801től a' Napóleon alapította párisi polytechnica oskola 
•evendéke , a' geometriát tűzzel tanulta 's azon iparkodott , hogy a' 
niathematica tudományokat a' status szolgalatjára hasznosan fordíthassa. 
Napóleon háboruji alatt a' hajósseregnél szolgált 's az antwerpeni ki
kötő építésénél 1805 igen munkás volt. 1808 Gantheaume generális cso
portjával mint szabad akaratú Corfuba ment. De a' ioniai szigeteken 
maradt, mint az uján alkodott ioniai academia tioknokja. O eszközlöt
te az olympiasi jutalmak alapítását az ó és uj görög nyelvű Írásokra, 
mellyhez minden Európában és Asiában élő Görögök meghívattak. 
Corcyrában D. Demosthenes olynthiai beszédeit lefordította, 's e' 
szónokról egy értekezést irt. 1811 elhagyta a ' ionia i szigeteket 's Olasz
országba ment. Itt földmérői mély vizsgalatjait közre bocsátotta. T»itr 
Ionban 1813 megmentette azon szép képeket , mellyeket Puget XIV 
Lajos számára készí tet t , 's a' franczia tengeri hősök dicsőségének ezen 
emlékei a' touloni fegyvertárban Dupin alapitotta museumnak ékei let
tek. Itt kezdé , , a ' 18 , és 19 századbeli hajóépitésnek ábrázolását, '? 
Btellyet 1815ig folytatott. A' párisi második béke után Angliába uta
*ott 's azt 20. hónapi ott mulatása alatt minden irányban megjárta. Ez 
utazásnak nevezetes gyümölcsei levének a' franczia é« angol tengeri álla
p o t , hidak és utak leírásai. Visszatérte után 1818 az academia tagjai 
lett 's annak üléseiben több velős értekezéseket olvasott fe l , jelesen 
egyet a' kézi mesterség és erőmivek hasznairól. A' mivészség és ké
zi mesterség uj conservatoriuinának felállításakor az alkalmaztatott erő
mivtudomány tanítójává neveztetett. 1820 olta jelent meg főmunkája: 
„Voyage^ dans la Grandé Bretagne*', melly a1 brit kormánynak jeles
ségét vágj' hijányaita1 szárazföldi erőre, tengeri állapotra, pattahtyusságra, 
ntépitésre , községek dolgára, bányászságra , kézi mesterségre és keres
kedésre nézve általányosan előterjeszti. 1825 jelent meg: Geométrie et 
mecanique des ars et metiers et des beaax arls" (3 köt. rez.) 's 1827 
érdekes munkája: Dei forvet productive.i el cnmmercialex de la Francé 
(2 köt., 4). D. a' követkamra tagja, 's munkás előmozdítójuk jköszhasznu 
czéloknak. 

D U P M C A , a' törvényes nyelvben . az alperesnek második felele
t e , vagy a' replicára való feleiét, ( L. P K R . ) Fordítják e' nevezetet li
terar.iai vetekedj Írásokra is. 

D U P O S T D K N K M O U R S . ( P é t e r Sámuel ) , ezen franczia tudós 
és politicus mind esmereteire, mind szelid, szeretette méltó characte
rére nézve| az njabb idő legnevezetesebb férjfijaiiiíik egyike, szül. 1729 Pa
risban. Itt egy ideig majdnem egészen esnie)ellenül, házi tanító 
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volt , míg , ,Ł«* tphemeride* du Citoyen" czimii munkáját kiadván. 
Choiseul minister hiragját magára vonta 's honjából /elköltözni kénytele
nittctett . Több külső fejedelem ajánlott neki menedékhelyt ; a1 baileni 
markgróf titkos követségi tanácsosnak nevezte ki ; a' toscaniai nagy 
berezeg és II. Jósef leveleztek vele, III Gus»áv svéd király a' 
Wasarenddel tisztelte meg; Szaniszló Augus/.t lengyel király pedig 
nemzeti nevelés igazgatójává akará választani. De ő kész volt ezen fé
nyes megtiszteléseket csekély, az akkori finanezminister, Turgot , ál
tal hazájában ajánlott hivatallal felcserélni. 1782 és 83 dr. Huttonnal, 
az angol cabinet megbízott ágensével, megvetette azon béke alapját, melly 
által az éjszakainerikai szabad statusok függetlensége megesmeretett. E/.ntán 
mint a' kereskedés és kézmivek felvigyázója 's biztossá a' kereskedési 
szorgalmat nagyon előmozdította. 1787 és 88 XVI. Lajostól a' notabi
lisek gyűlésének titoknokjává neveztetvén, 1789 az első nemzeti g3'ülés 
tagja leve, mellyben nemes gondolkozása, bátorsága és elmetehetségei 
kitűntek. A1 részrehajlók fortélyainak bátran ellene szegült. Kétszer 
volt a' nemzeti gyűlés elölülője és szüntelen törekedett mérséklett gon
dolkozását tetszetőssé tenni. Robespierre alatt tömlöczbe vettetett , 
honnét csak ezen szörnyeteg megbukása után szabadult ki. Utóbb az 
öregek tanácsának tagja lett. 1798 a' Directorium megbukása után elő
ször ment Amerikába. 1802 hazájábe visszatért, de semmi nyilvános hivatalt, 
noha Napóleon is tett neki ajánlásokat, fel nem válalt. Azonban polgár tá rsa i , 
nak bizodalma magányos életében is felkereste, m>*llynek je lét tapasztalta, 
midőn a ' terr i toriál is bank elölülőjévé 's több jóltévő intézet kormányozó 
jává neveztetett. 1814 titoknokja leve az ideigleni kormánynak, melly a' 
Honiban ház isméti felemelésít előmozdította. Napo'eon visszajövetele 
után Elbából másodikszor vándorlóit ki Amerikába Itt végzé közhasznú 
életét Aug. 6. 1817. Ss—i. 

D II P u i s (Károly Ferencz) , nevezetes franczia mathematicus szül. 
J772Trye Chateiuban. Atyja avatta be legelőszőr a' imithetisbe; Rochcfou
colt herczeg a' harcourti collegiumban tanitattá, 's 24 észt. korában rhe
torica professora lett. Majd Lalande társasága 's önhajlandóság a' math. 
tudományokhoz csatiák kinek esméretei 's gondolkozása módja is 
mélyen befolyt az ifiu Dupuis elméjébe. 1778 gondolta ki a' telegraphi 
mesterséget, mellyet később Chappe tökéletesített. Tudománnyal , olva
sással, eredetiséggel teljes az ő „Mémoire sur Vorigine des cnnstellali
<)/(.!. et $nr fexplication de la fable par V axtronomie'*' 1781 kiadott 
munkája. Majd 1794 jöt t k i : „Origine de lout les bultet\ ou la rtligion 
universelle" 3 darabban, mellyeknek később kivonatját is kiadá. Noha 
Német , Holland, Olaszországba gyaláztaték ez a' munka; még ig 
csalhatatlanul nagy tudumány tetszik abból ki. Az Aethiopiabeliek Pe
lasgok eredetéről szóló értekezései, mimódon terjedtek azok el Afrika 
éjszaki részen, Spanyolés Görögországon, — nagy fijyelmet ébreszte, 
valamint a' denderahi állatövről és Phenixről értekező irása is. Utolsó 
munkája vol t : „Mémoire e.xplicatif du zodiaque chronologique etmyt/io
logiqne 18044rétben, táblákkal. A' felülirások academiajának, a 'nemzet i 
conventnek, majd a1 nemzeti institutum tagja is vala. Megholt 1809dijoni 
jószágán.— Dupuis és Lalandenál fogva ez a 'kérdés tolja magát élőnk
b e : Mi az oka, hogy a' német és kivált az ango! égvizsgálok tudomá
nyokba való mélyebb hatással a1 vallásba mélyebben beavattatnak, 
mikor a' franczia csillagnézők tudományokat a1 vallástól való nagyobb 
eltérésre igyekeznek forditani ? N. /. 

D u p u VT R E N ( G n i l l a n m e ) , korunkbeli leghlresb franczia sebész, 
clinica tanítója az orvosi karnál Parisban 's fősebés^. a1 HotelDieu kór
házná l , szül. Oct. 5. 1778 Pierre Buffiéreben. Tanulmányiban felette 
sebesen halada 's már 17 évében prosector vala áz Kcole de santénál 
Parisban 's nem sokára leczkéket tárta a' sebeszség és anatómiából, 
mellyaket sokan hallgattak. 1802 olta második sebész volt a' HotelDieu
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ben, míg 1815 ezen kórház feje lett. Mint practicus sebész sok ujiiásai, 
főkép merészsége és ügyessége által nyere hírt. Különbféle miiszereket 
részént feltalált , részént megjavított. A' pathologiai anatómiában is 
becses felfedezéseket tett. 1803 olta több sebés/.i értekezéseket ira, mel
lyeU részént külön, részént gyűjteményekben jelentek meg. 

D U Q I J K S N K (Vhraham) , franc/.ia admiral XIV. Lajos a la t t , szül . 
Dieppeben 1G10, a' tengeri hadako/.ást atyja alatt tanul ta , ki 
igen ügyes hajóskapitány vala. Már 17 észt. korában a1 la Uochelle 
melletti ütközetben jelen volt. A' Spanyolok ellen viselt habomban 
1037 kitüntette magát. 1044 Svédországban elébb mint főőrniester, utóbb 
mint másodadiniral s/.olgált. '047 Francziaországba visszahivatott 's 
Nápoly ellen vitte a' sereget. Bordeaux fellázadt, de azt a' Spanyo
lok ellenállása mellet is hódolásra kinszerité. A' siciliai háborúban 
háromszor verte meg az egyesült hollandi és spanyol hajóssere
get Ruyter alat t . Midőn Algirt és Cienuát XIV. I.ajos kegyelméért 
esedezni kinszeri té , akkor a' király Bauchet nevű legszebb mezei jó
szággal ajándékozá meg 's azt neve örökítésére Duquesne mellékneve
zettel maikgrófságra emelte. Többet nem t e h e t e , mert Duquesne Cal
vinista volt. Mindazáltal ő vala azon egyetlen, ki a1 nantesi edictum. 
visszahozása által a' hitsorsosira rendelt száműzés alól ki vala véve. Megh. 
Parisban 1088. Szelid és szerénység diszesiték bajnokerényeit. Ruy
ter vala mustrája. Maradt négy fija , kik közül a' leghíresebb, Hen
r i k , Duquesne markgrőf, szinte mint harcz és tengerfi jeleskedett. 

D c » , a1 muzsik* azon hangnemek , mellyeknek a1 kemény vagy 
tökéletes tertia szolgál a l apu l , innen a' kemény hangnemek. Gyakran 
ezen olasz szóval magginre is van jelelve. 

D u n A \ T E. (Francesco) , a' legnagyobb egyházi hangszerzők egyi
ke, szül. 1093 Nápolyban 's első képeztetését a' hires Alessandro Scar
lattiuak köszöné. Pasqnini és Pittoni hire Romába voná Itt ezen mi
vészek vezérlete alatt dolgoza, 's egyikétől az e'neklés és melódia mi
vészetét tanulta m e g , másikától a1 contrapont minden segédszoreit. Ez
után mint kápolnaiiiester visszament Nápolyba, de csaknem kizárólag 
a' templom számára szerze. A> egyházi vocalmuzsikában a' hir ma
gas fokára hágott. A' 18 századnak jeles hangmivés^eket képze Ná
polyban, kik közt Pergolése , Sacchini, Piccini , Guglielmi, Trae t ta , 
Jomelli. Mh. Nápolyban 1755, 02 észt. korában, 

D Ü R S B (Albert) , szül. Nürnbergben Maj. ?0 1471. Atyja ho
nunkból Nürnbergbe szakadt ügyes ötvös vala 's mivészetére tanitá szor
galmas uját. Képességei sebesen fejlének 's 15 évében már tetemesen 
előhaladott az ötvösségben. Mind e' mellett a' képíráshoz voná hajlan
dósága 's Wohlgenvuth Mihály tanítványa lőn 1486. Kitanultával 1492 
és 1494 között Németország és Elsassban te t t utazása után hazatéré 
's megházasodék, de. neje, kit nem vonzalomból vőn e l , haláláig kese
rité napjait. Hogy mivészetéhen tökéletesbüljön, 1505 Velenczébe vet
te magát. Irigyeket 's csndálókat ébreszte e1 városban ügyessége. Itt 
festé S. Bertalan szenvedését a' Mark  templom számára , melly képet 
Rudolf császár megvon 's Prágába vitete. Meglátogatá Bolognát is a' 
perspectiv pontosb tanulása végett. Ezen utjának stylusára nem vala 
hatása. Két év múlva megint haza tért. 1520 még egyszer elméne Nér 
metAlföldre. 1. Maximilián udvari képíróvá nevezte 's V. Károly ne
mesi rangba emelte. A' jámbor életű l).t fő és alrangu tiszteié, becB
lék és szeretek kora minden tudósi és mivészei. Mh. 1528 évének tel
jében. D. tökéletesen érté a' mechanicát, ő határzá meg a1 aémet mi
vészség irányzatját, ő tanitá legelőször Németországban a' perspectivet 
és az emberi test proportiójit mathem. törvények szerént 's a1 rajz és 
képirásmivészetnek rendszert alkota. Miveiben képzelemre mutat le
lemése, rajza oorrect, ecsete remek ; némellyek a' légperspectivet 
feddik jeles tájrajzaiban. Mint portrait festő legnagyobb, ámitó hason
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lat 's a1 szenvedélyek kese hatalmában valának. A' rézmetszési tete
mesen előmozditá, 'i nem csak metszS hanem karcztővel is dolgoza 
's a/, etetést is használd. O találta fel a' fametszetek két színnel nyom
tatása módját 's az üveg maslómachinát. Korábbi mivei közül esmer
tetuek: Orpheusa, saját képe szakái nélkül 1500ról, Kereszt. János, 
Sz. Onuphrius, a' 3 napkeleti bölcs 's néhány réz. Legjelesb rézmet
szete i : Fortnna , a' melancholia, Adain és Eva a* paradicsomban, Sz. 
H u b e r t , Sz. Jeromos, a' kis passió. Fametszetei közt a' nagy passió, 
kis passió , János jelenései és Maria élete jeleskednek. Bartsch azon
ban megmutat ta , hogy D. csak rajzola fatáblákra 's formametszők vi
vék ki rajzait. Mint író a' német nyelv csinosításán is dolgozott. 
Főbb munkiíji: „Lnterric/it zur Befestigung der Stiidle, Schliisser und 
Flechen" (Nürnb. 1527 fol. kitanul Paris 1535); ne'gy könyv az emberi 
proportioról (Nüinb. 1528 , több nyelvekre van fordítva) 'sat. Meg
jelentek írásai öszvegyiijtve is (Arnheim 1603, fol.). L. életét Roth
(Leipz. 1791) 's Hellertől (1827) és „Religuien Dürers" CampetóJ (Nüinb. 
182jj). Halála százados innepekor (April. 7. 1828) tétetett le szobrá
nak talpköve Nürnbergben. J. 

D U R R A N Á S (detonatio), azon chemiai mivelet (o/jerafts), melly 
által vagy savasodás (oxydatió) vagy robajos helyváltoztatás történik. 
Feltételei ezen miveletnek: a' mozgás , dörzsölés, ütés és bizonyos 
mérséklet (temperátura) ; tüneményei pedig: fény , hév , hang 's a' 
testek széthányatása. 1.) példa: a' puskapor áll szén, kén és salét
romból , a' két első savasodható, az utolsó pedig savitható t e s t ; ha 
már a' feltételek közül valamellyik (dörzsölés vagy hévség) munkálódik, 
akkor a' salétromból (melly áll savitó [oXygemumJ, fojtó [azouml 
és hamagból Vkali, potasc/ia'] ) a' savitó a' szénhez és kénhez ragasz
kodik 's szén és kénsavat képez 'sat. a' fojtó pedig csattogva szabadul 
el. 2.) pé lda : a 1 d u r r a n ó g o l y ó k (érczből vagy üvegből készít
ve) vagy kevés vizze! , boriéllel vannak ellátva, vagy levegőjűk vau 
kivéve, 's minden esetre szelelő lyuk nélkül hagyva; a1 hévmérséklet
ben a1 tölt golyók a' viz vagy boriéi feszülése miatt, — az üresek pedig 
megütve a' levegő sulyegyenjének helyreállása miatt szoktak durranni.— 
Több durranó testek esmeretesek. 1 . D u r r a n ó s z e s z e k (gáz), a ) 
t ü z e s b ű b á j (feueriger Schwaden), ez nem egyéb gyulónál (hydro
ge7iium~), melly főkép a' köszénbányákban fejérlő gombolyagkép ret
tenti a' bányászt , ugyanis ha a' fáklya lángjával érintésbe jő , iszonyú 
durranással hányja szét körét. A) a' savitó a' gyulóval nagy nyo
más közben durranva egyesül 's vizzé válik, c) villógyulószesz (Phos
phnrwasserstofjfgan') a'levegő érintésére durran el 11. d u r r a n ó v e g y i 
t é k e k (porok). A' szén és salétrom; borkő és salétrom—fluor niger; 
kénkő salétrom és hamag ; salétrom és hamagos kénmáj {hepar sulpfiu
r.í*); tnlsavitott sósavas hamany (hali /lyperoxymuriaticurn), szén és 
kén. —111. d u r r a n ó é r e z e k . «) d u r r a n ó a r a n y (aurum fulmináns), 
készsitetik: tiszta aranyat egyenlő mértékű fojtó és sósavban (acidumni
íricum, — muriatiermi) felolvasztván, az olvadékot lepárolt vizzel 
(aqua destillala) feleresztvén és feleresztett szalamialélt (spir. salis <fm
7iioniati dilulus) addig csepegtetvén közébe, mig ülepvény (praecipita
tuni) nem támad ; az ülepvény lepárolt vizben kimosatván, ernyős he> 
lyen , mint mocskos sárga por szárittatik meg. Av durranás feltételei 
alatt ezen por elsavatlanodik (anoxydatur) 's a' tiszta arany finom por
kép hul széllel. A) I ) u r r a n ó ' e z ü s t . B é r t h o l l é t d u r r a n ó p o r a , 
készül : az ezüstöt fojtó savban felolvasztván, mészvizzel leülepesztvén, 
az ülepvényt lepárolt vizzel kimosván 's étető szalamialéllel addig pállit
ván (digerulvúri)^ mig nem feketedik; a' fekete por mér tékeh melegen 
megszáraztva adja ezen készítményt, c ) D u r r a n ó h i g a n y (kéneső), 
készül: a1 higanyt fojtósavban felolvasztván, az olvadékot boriéllel leüle
pesztvén 's felforralván; az ülepvényt hpá ro l t vizben kimosván 's mint 
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az elébbenit megszáraztván. — Ezen durranó testek ereje különbféle táj 
felé ha t , igy p. o. a1 puskaporé felfelé, a' durranó aranyé lefelé, 's tul 
savitolt sósavasaké mindenfelé. Dr. Pólya. 

D Ü S S E L D O R F , Burkusország JUlich é s KleveBerg tartománya 
hasonló nevű kerületének fővárosa 's a' kerületi kormányszéknek helye, 
a' Khenus mellett 2200 hass. 26,600 lak. Megjegyzést érdemelnek Düs
seldorfban: a' káptalanbeli és városi főtemplom a' jülichi és bergi ré 
gi fejedelmek sírboltjaival; a' Jesuiták temploma; a' mivészség ama 'nagy 
barátjának, János YVjIhelin vál. fejedelemnek, kinek Düsseldorf virágzá
sát köszöni, lovon ülő érczszobra; csillagőre 's physicai műszerek gyűj
teménye. Kép gyűjt., melly leggazdagabb Rubensnek 's a' németalföldi 
és flandriai oskola más nagy mestereinek miveivel, Münchenbe teletett 
által és csak 14,241 eredeti rajzolat , 23,445 rézmetszés 's gipsznyomat 
hagyatott még benne az idevaló mivészi acad. számára. A' város
nak jeles selyem és pamutfonásai, tükörfabr. eczet és szappanfőzései, 
ezukortisztitásai , d o h á n y  , bőr, kocsi , szőnyeg 'sat. fabr. vannak. 
Düsseldorfnak kikötője egy azok közül , mellyeket legtöbb Rhenuson ke
reskedők szoktak meglátogatni. Vizén 's szárazon való közkereskedése 
sem csekély. Környékét a' jó Ízléssel alkotott udvari kert diszesiti. L—rí. 

D I ' S S R K (János La jos ) , jeles klavirjátszó és hangszerző, szül. 
Czaslauban Csehországban, e le jéntea ' harmonicán jelelte ki magát, 1786 
Par i sba , onnan Londonba ment , hol 1796 muzsikakereskedést 's kotta
metszést állítót Correivel egyesülve. 1800 visszajött Németországba 's 
egy ideig Hamburgban mulatott. Innen Berlinbe men t , hol a' porosz 
Lajos herczeg szolgalatjába lépe t t , kinek halálára sonatát is irt ezen 
czini a la t t : „Elégie." Most herczeg Jsenburgnál, nem sokiira pedig 
Taleyrandnál nyere szolgálatot , kivel Parisba ment. Itt hm. Jh 12. Mint 
szerző sok sajátosságot, dus lelemést 's érzelmi hevet muta t , mi jeles, 
biztos és sajátkép nagy nemű játszásából is kitündöklött. Szerzeményit 
Gerber jegyzetté fel. 

I) u T K N s (Lajos), szül. Toursban Francziaországb. Jan. 16 1730, mh. 
Tondonban Maj. 23. 1812 mint historiograph és a' tudományok londoni 
's a' felírások párisi academiájának tagja. Parisban egy szomorú játékot ii a: 
,,/.e relour d' L'lysse a Ithaque"; de látván, hogy költésre nincs talen
tuma, Londonba ment 's egy lord házánál tanitó lón , honnan midőn le
ánytanitványa belé szerelmeskedék, kötelesség érzetből eltávozott. Az
olta lord Mackenzie, Pit George , Northumherland, Algernon 's mások 
pensiókkal, egyházi praebendákkal 's legatiókkal dúsították. Mint brit 
ügyviselő háromszor vala Turinban, Európát több izben bejárta 's az eu
rópai tudósok legnagyobb részével személyes esmeretséget kötött. Szá
mos munkaji közül a' következőket nevezzük meg: „Cctisiderativns ihéa
hgiques siir les moyens de réunir toutes les cglises chrétiennes''í (több 
kiadásban) ,• „fíec/ierc/tes sur V nrigine des decotnertes allrihuées aitx 
modernes''; „Histoire de ce. qui s' est passé pour le rétablisement <T 
vne regence e,n Jngleterreíi (1789), „Memniret <T«n vayageur, qui se 
repn*elí (Paris 1806) 'sat. D. sok h' It és eleven nyelveket tuda éssok
oldalu tudós vol t , munkájiból a'világfi simultsága is kitűnik. 

D II v 4 r, (Valentin J ameray ) , I. Ferencz császár könyvtárnokja, 
szül. 1695 Artonay faluban Champagneban , apja szegény földmives volt, 
10 észt. korában D. árvaságra j u t o t t ; 14ik évében pedig szolgalatja 
nem lévén , kénytelen vala szülő földjét elhagyni 's éhséggel küszködve, 
majd a' himlőtől is ellepve, az 1709ki rettenetes télben a' szabad mezőn 
bnjdoklani; de a' gondviselés egy remetelakba veze té , hol Palenion, a' 
jó remete, befogadta, kinek életmódját 's foglalatosságait ezentúl metr
osztá 's írni tanult tőle. Itt D. kegyes lett vak buzgóság nélkül. K' 
csendhelyet majd a1 Luneville melletti szentannaival cserélte fel. Négy 
tudatlan remete 's őrzése alá bizott hat tehén leve társasága , a1 „kék 
könyvtárból" néhány kötet képző segédje; végtére magától megtanult 
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iinu A' számvetésnek egy rajzolatja, melly kezébe jö t t , fiatal elméjét 
igen magára vonta. Kgy erdő csendjében ötlenek elméjébe az egészség
ről 's földmérésiül első képzetek , néhány földkép 's egy cserfahoz szo
rí tott cső mint messzelátó valának egész készülete a' tudni vágyó gyer
meknek. Hogy tanuláshoz pénzt szerezhessen, az erdő vadjait vévé 
Űzőbe 's prédájinak eladogatása kevés hónapok alatt 40 tallér birtokába 
ju t ta t ta . Ezután egy metszett arany pecsétet talált 's ezt pap által ki
hirdettette. Kgy Forster nevű Angol jelenté magát , mint tulajdonos, 
de csak azon feltétel alatt nyeré vissza pecsétjét, ha a1 czimert a" talá
lónak pontosan megmagyarázza. Ezen álmélkodva olly gazdagon ajándé
kozá meg F o r s t e r , hogy már a' vadászi pénzből lassanként szerzett 
könyvtára 200 kötetre szaporodott; ellenben külsejére legkisebbet sem 
fordított. Tanulásaival foglalatoskodva, D. természetesen nem sokat 
gondolt a1 tehenekkel, mellyen a ' r eme ték felbosszankodának, sőt egyik 
még könyvei felégetésével is fenyegeté. Ez l). lelkét fellázitá. I.gy vas 
lapátot kapott fel 's azzal a' barátot tulajdon lakásából kikergeté, maga 
pedig bezárkózott. A' superior 's a' többi barátok rájövének , de D. 
elébb ki nem nyitá az a j tó t , mig vele törvényesen formás egyezségre 
nem léptek , mellyben urai minden történtek teljes elfelejtését igéitek 's 
tanulásra naponként 2 órát engedni kénytelenittetének, D. ellenben a1 

tar tásér t és ruházatéi t még tiz évi szolgálatot fogadott. Klóit bátorságo
sitva vala Duval ; buzgóbban mint valaha, folytatá őnoktatását azmi er
dőnek árnyékában, hol tehenei legelének. Földképektől körülvéve talá
lak egyszer az ifju lotharingiai berezegek. Tüstént azon javalatot tevék 
neki , hogy tanulását a' pont  ámoussont Jesuitáknál folytassa, de ő az 
ajánl ist csak olly feltétel alat t fogadta e l , ha az által szabadsága nem 
korlátolt a ttk. Csak hamar olly szembetűnő előmenetelt t e t t , hogy Eeo
pold herczeg 17IS maga Parisba vinné, hogy azon behatás t , mellyel 
ez uj világ reá teend, szemlélhesse. De D. egész nyiltszivüséggel azt 
monda, hogy a' fővárosnak minden pompája és operáji közel sem jár a' 
felkelő 's nyugvó nap felséges voltához. Haza mente után Leopold könyv
tárnokjává 's a' lunevillei academiában történetek tanítójává nevezé. E" 
hely 's az o k t a t á s , mellyet az ott tanuló ifju Angoloknak 's azok közt 
a' híres lord Chatamnak ado t t , módot szerzének n e k i , hogy régi reme
telakját Sz. Annán uján felépíthesse. Midőn Eotharingia Francziaország
nak általadatott , ő a' rábízott könyvtárral Florenczbe ment 's ott 10 évet 
töltött. Kerencz császár egy emlékpénzgyiijteinény felállítása végett 
Bécsbe hivá ; itt holt meg 1775. Minden tudóssága mellett is felette 
szerény volt. Esuteretes tőle: „Oeuures, précédées de mént. sur sa »»VJ 

cziniü munka (Pétervár és Strasbnrg 1784. 2 köt. 4.) . Életét Kaiser 
A. B i r ta le.(Norimb. 1788 2. kiad.). J. 

D u v u . . 1 ) A m u r y , Francziaország legjelesb tudósinak egyike 
szül. Jan. 28 . 1760 llennesben , practicus törvénytudónak képződött 's 
már 20 évében jelesen megkülönbözteté magát a1 bretagnei parlamentben. 
De nem sokára elhagyá e' pá lyát , diplomatiai körbe lépett 's 1785 kö
vetségi titoknok leit Nápolyban, italiában a' hajdan emlékeit látogatá 
's több évi mutatása alatt Nápolyban bő anyagot gyiijte az archaeologiá
ról kiadott munkájához. Követének elbocsátlatása után is Italiában ma
radt folytatni vizsgálatit. Midőn 1792 Komában vala, Basseville, a' 
franczia respublica akkori követe, által titoknoki helyt nyere 's a' pór
lázadás Jan. 1793 , melly a' követnek életébe került , őt is veszéllyel 
fenyegeté. Katona szabaditá ki a' nép kezei közül 's börtönbe vezeté. 
Néhány nap múlva szabirdon bocsáttaték 's kívánságára Nápolyba vite
tek. Majd elhagyá a1 pályát, melly azon időben, hol a' franczia respu
blica követei előtt minden európai udvarok el voltak zá rva , semmi kilá
tással sem biztata. Most tudós dolgozásokra adta magát és Cbampfoit, 
Ginguené, Sayés másokkal a' „Decade fiAil»sop/tii/ue''t inditá meg, melly
ben munkás részt vőn, mig ezen folyó irás 1808, melly évben f.Recae"' 
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nevet n y e r e , a' „Mercure de France"al egyesit tetet t , mellyet D. 1814
ig ada ki. Ez időközben a' statusgazdaság, morál e's régiség körebeli 
kérdések megfejtéséért a' franczia intézet által feltett jutalmat háromszor 
nyeré el. Már a' directoriuni kormánya alatt a' tudományi és mivészeti 
osztály elöljárója lett a' belső ügyek ministeriumában 's az maradt 1815, 
midőn ő is a' többi tisztek sorsára j u t o t t , kiket uj kedvenczek az ó idő
ből toltak el. 1811 olta az intézet tagja volt a1 történet és literalura 
osztályában, mellynek 1816 megint régi csudálatos nevét „felüliiások és 
szép mivészetek academiája" adták vi.isza. Többi jelesb Írásai: ,,Des se
ptlllures chez les anciennes et les modernes"; „Paris el ses monumensí'; 
(3 köt. fal.) „A'oíe* et addilions" a' Théátre Kompléit dcs Latint, ttaduit, 
avec le texle en regurd, par Levée et Lemonnier (Paris 15 köt .)hoz, ezt 
Sándor öccsével (1. alább) adta k i ; közre bocsátotta gróf Orloff mivét 
is „Mé?n. hisíoriq. sur le royaume de Saples", észrevételekkel, 2 ki
ad. 1828, 5 köt.). — 2) A l c x a n d r e , az elébbinek öccse , a' franc/.ia 
academia tag ja , kedvelt korunkbeli franczia köl tő , szül. April. 6. 1707 
Rennesben. Elébb tengeri szolgálatba állott 's admiral Grasse alatt az 
amerikai háborúban csatázott. Azután a1 bretagnei rendek kikiildöttsé
génél Parisban titoknok le t t , később ingenieur geographe a' dieppei csa
tornaépítésnél. 1791 csupán szenvedélyből a' Théátre fruncaisun játszott. 
A' revolutio idejében volt némelly viszályai után egészen a' l i teraturára 
adta magát 's nem sokára a' legszerencsésb vígjáték és opera költők 
egyike lett. Darabjai közül sok él a' franczia színek repertóriumán. 
Munkáji öszveleg („Oeuvres compleles") IÉ22 's köv . , 9 köt. jelentek 
meg Parisban. 

D Y K R ( John ) , oktató kö l tő , gziil. Aberglasneyben 1700, a1 west
minsteri oskolában tamil t , képíró lón , szegény állapotban é l e , egy 
Olaszországban tett útjáról betegesen téré vissza, letevé az ecsetet, pappá 
lön (1740), néhány kis praebendát kapa 's utolsó éveiben főszorgalmát 
a1 gyapjúról irt oktató költeményére („ 7'lie Jlceve"4 I.ond. 1754) forditá, 
mellyben ezen ellenálló anyagot költőileg igyekezett kidolgozni. Leg
többre becsültetik a' Grongaihalom (,.Grong<tr /iilllí~j általa készült 
költői leírása, melly Denham „Coopert Ai7/'>ét keresetlen gondolatok
ban , meleg, érzelemben, bájos természetfeste'sben és szelíd kecsben sok
kal túlhaladja. Ezen lyrai tájfestménynek „liuins of Romé" (1740) 
czimtl versezete sokkal utána maradt. 

D Y K , 1 . V A N J I Y K . 
D Y N A M E T K R (augeometre), nagyitásmérő a1 messzelátokban. Áll 

a' szemüveg katlanjába tet t élesen elosztott tis/.ta üvegből (microme
trnmból). A' puszta szemmel tetsző tárgyat ezen kis osztályokra vévén, 
a' nagyítást meg lehet határozni (Vö. D.ASTIMETKR) . 

D V N A M I C A , a' math. az erőkről szóló tanitmány , a' magasb rae
chanica vagy á' mechanicai tudományok azon r é s z e , melly a' merő tes
tek mozgásainak természetét erőviszonyaik szerént vizsgálja (1. MKCHA
NICA). — Kant philosophiájában a1 dynamicai ellenébe van téve a' ma
thematicainak 's értődik a la t ta , a' mi csupán valamelly dolog léte 's 
ennek okaival foglalatoskodik, nem tekintvén a' nagyságot a1 szemlélet
ben; vagy hol csupán létalapja tekintetik mint qualitativ (millyenitő) 
erő; p. o. dynamicai öszvetétel (syntftesis), melly nem ugyan azonnemil 
nagyság szemlélete; hanem dynamicai viszony, a/.az : egy az inhaeren
t ia  , causalitas és kölcsönös hatásnak a' dolgokban alapuló viszonya ál
tal határoztatik; dynamicai közösség, a z a z , valamelly dolog erejinek 
kölcsönös hatása, kölcsönös befolyás, főkép távolbani hatás által előál
lott közösség. A' természettudományban Kant a' természet dynamicai 
nézetét az atomirticai vagy mechanicainak tette ellenébe (I. ATOMOK). 
Az utóbbik mindent a' inassából (tömegből) magyaráz, még a' mozgást >s 
az absolute kemény és merevén}' alaptestecskék álthatatlanságából. I I 
lenben Kant tanitmánya a1 mozgás causali tasáról, hogy minden mozgás 
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az anyag eredeti 's kiterjesztő ereje által történik , dynamicai phvsicánaif 
neveztetett. Sok uj philosophus dynamicai néz'etefa' massát elmellőzit 
's mindent csupa erőkből akart öszvetenni. A' valódi dynamicai néz'' 
vagy a ' természet egy dynamicai rendszere mind a' kettőt) egybeköti j né* 
ha a' termeszét hatásaiban vagy természeti tüneményekben az erő é* 
anyag egységét megesméri , mint a' természet képző erejének követkézé, 
s é t , melly az áilati testet tekintve életerőnek neveztetik. — D y n a i u i s 
t á k azok , kik a' tüneményeket illy elvből származtatják. Végre a" 
természettudományban a' természet dynamicai liatásneme, p. o. a' vilá
gosságban és hangban, ellenébe tétetik a' mechanicainak (érintés ál
tal) és a' chemiainak (Valamelly test alkrészeinek öszvetétele és elbon
tása által) . 

D V N A S T A , 1) fejedelem áltáljában, a1 régieknél despota; 2) a ' kö 
zépkorban b á r ó , országbáró, kinek ülése és szava., volt az országgyűlé
sen 's birtokának felségi jussal volt ura. — Dynastia uralkodó família* 
ugyan azon nemzetségből származott uralkodók sora, néha maga az 
uralkodás.. 

E. 

*^, az abc ötödik betűje; a 'muzsikában 3dik Jdiatonicus hangfoka a' 
inai hanglajtorjának, 's a' C nagy tertiáját teszi. A' solmisatióban mi 
vagy e la mi. (Vő. HANG, HANGSKM.) 

E A R r,, régi angol nemesezim, most a' főnemesség harmadik fokát 
jeleli. A' dán larlból e r ed , melly a 'Dánokkal szakadt Angliába 's ott, 
a' szász aldermant (ealdarman) kiszorítván, maiglan fenmaradt Elején
te nagyobb kerületnek (s/tíre) elöljáróját je lenté ; a' normann hódoltutás 
utiín rangezim lett hivatal nélkül i s , főkép István király alatt (1135 — 
54). II. Henrik tett ugyan próbát a' csupa czimes grófok elenyésztésé
r e , de épen ellenkezőleg a' valóságos grófok mint kerületi főtisv.tek ki
esének a1 szokásból 's az earlméltóság mint a' főnemesség első foka fen
marad t , mig III. Eduárd alatt a ' h e r c z e g e k , II. Richárd alatt a ' m a r . 
quisk járultak hozzá. 

E A ír DK C o l . O G N E , kölni véz. Ezen név alatt sokféle vizszinü illat
léles (aromatho spirituos^ folyadék jő elő a1 kereskedésben, mellyből 
nálunk ritkán találni Kölnben készültet; 's nincs is veszteségünk általa, 
minthogy akar szagáért, akar orvosi erejéért használjuk, általányos hatha
tósága ugyan az, t . i . ingellő. Készitőjiingrediantiájit titkolják, holott illatos 
vizekből, borléiből és gyantás szerekből á l l , a' mellyekből lépárolás 
által mindenki kedve szerént való szagut készíthet magának. — E a u de 
L u c e . Ali gyantásolaj [nleum succini) és folyó hiigyagból Qanímonium 
liquidum~); jóságát mutat ják: tejfejér szinü sürüdedsége és nem vál
tozása ; szaga áltható, ize csipűs, é l e s : használtatik az ájulásoknál , kü
lönben a' szélhüdések , csuzok, féreg és kigyócsipéseknél alkalmaztatni 
Orvos nélkül nem tanácsos. Dr. P. 

EB (_canis major"), neve egy csülagzatnak, melly — 31 csillagot 
foglalván magában , az Orioncsillagzat alatt ke le t , a ' k é t f o g u t a r 
r a l alat délfelé, közel a1 hajó és tejút nyugoti részéhez áll. — Az Eb 
tilve rajzoltatik 's több világos csillagok által különbözteti meg magát. 
Különösen az ugy nevezett Sirius is hozzá ta r tóz ik , melly legszebb 
^s legfényesebb csillag az álló csillagok közt 's az Eb száján csillám
lik. Albert Ferencz. 
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EB K C S K E ( Vanis minor), csillagzat a/, egyenlítőtől éjszak felé. 
12 csillagot foglal magában, mellyek közül egyik (Procyon) első rangu. 
Mzen csillagzatnak helye dél felé a ' k e t t ő s ö k és r á k t ó l (csillagza
t ok ) közel a' tejnt keleti oldalához esik. Abert Ferencz. 

E B D Ü H , veszettség (jabies vanina, víziszony, liydrophobia),1. Tü
neményére nézve e/.en ragályos kórság az idegkórok közé számíttatik. 
A' tünemények (kórjelek, symptomutd) szerént két faja van : d ü h ö s és 
c s e n d e s . Az elsőnél, minekelőtte a1 betegség egészen kitörne, a ' ku tya 
tevésmódja annyiban változik meg, hogy az majd elevenebb, majd restebb 
ugyan, de minden esetben könnyen haragos, nyugtalan (azért sokszor elébb 
elfut a' háztól, mint egészen megveszne), szereti a' hives testeket (nyalja 
a' követ, lánczot, egymás orrát) ; urának engedelmeskedik ugyan, de nem 
örömest; az engedetlenség nettével közelget a' betegség k i törése , mel
Jyet leginkább bélyegez a' kutyának elváltozott szokatlan,— kedvetlen — 
tompa vagy éles, — mindég rekedt hangú szava, a' székrekedés , ha
rapni , futni v á g y á s , étvágyhijány, komoly tekintet , mellyet a' szem 
felett lévő ránczok nevelnek. Ezen állapotban az e b , a' mit szájába 
kap , gyakran lenyeli; víziszony ritkánál van je len , gyakrabban fény
iszony (photopk&kia), ezért keresi a' homályos helyet. Külseje elejéiite 
kevéssé változik, későbben véres, mitegy porral behintett szemén, ágyé
kán , leeresztett farkán szélbüdt hátulsó lábain lankadság tűnik ki, szája 
száraz. — Az utolsóbbnál az eb szokatlanul csendes, kevesbhé harapós, 
minthogy alsó állkapczája szélütött, *s ezért szájából minden, a' mihez 
k a p , kiesik, nyála kifolyik, nyelve ki lóg, kevesbbé fut el. Szava, é t 
vágya, székrekedése, mint az ellébbinél. Mind a' két ebdühfajnál a' hir
telen soványodás szembetűnő. A1 metidöglés ideje bizonytalan, 1 .— 8 
nap alatt szoktak a1 halálos görcsök előjőni. A' bontszolás bizonyos vál
tozásokat, hanemha az éhhalál je le i t , nem mutat,. A' dühös ebnek, a' 
próbatételek szerént , leginkább nyála a' ragályvivő, de nem mentek at
tól a' más részek, még a' vér sem. — Eredetileg ezen kórság a1 kutya
nemil állatok (farkasok, rókák) sajátja; de áltáljában hasonló betegség 
következik, mihelyt a' rag ily más állatba beoltatik és annak teste az 
iránt fogékony, p. o. a1 szarvas m a r h a , ló, macska veszettsége csak 
annyiban külíinöz A kutya dühétől , a1 mennyiben tevésmódjok másféle. 
Az emberben is bizonytalan időre 7 — 1 0 naptól 3 — 4 's több hónap 
után ugyan azon kórjelek tűnnek fel. Azon hely, mellyhe a' beoltás tör
tén t , színét szederjesre változtatja, é g , csip, bizsereg vagy fáj, a ' t i s z t a 
seb tisztátalanná válik, a1 sebtől fel a' nyakig, fejig alkalmatlan érzés 
kóvályog. Ezekre komolyság lepi meg a' beteget, mellyben nem ritkán 
a1 nemi ösztön lázad fel 's tart 1 — 7 napig. A'szomj nőttével maga a' 
diihössi;g hirtelen szokott kitörni azon jelekkel, mellyek a1 kutyánál em
iittettek, az es/.mélés épsége 's az akarat zabolázhatlansága mellett , 
innen a' dühös ember azon czélja elérése végett, mellyet dühe enyészté
ben megsirat, mellyéít engedelmet esedezik, minek akadályoztatására bé
kót kér magának, dühében ravaszságra vetemedik. A' viz és fény
iszony az embernél állandó kórjelek, az ezekre való gondolás is képes 
görcsöket szülni, később a1 léghuzodás, idegenek látása is. Tar t ezen 
időszak 1 — 7 napig. Említésre méltó Marochetti azon ál l í tása, hogy 
l' betegség kitörése előtt az ember nyelve alatt apró holyagocskák támad
nak , mellyek elrontására a1 betegség elenyészik; ezen á l l i t á s t a ' próba 
vizsgalatok még nem bizonyították be. Minthogy a' már egyszer kitört 
betegség gyógyulása a1 legritkább esetek közé tar tozik, orvoslása a' 
beoltás után szokott elővétetni. Számtalanok azon szerek, mellyek már 
használtattak. Hazánkban a' kuruzsolók titokszerei között, mint hatások
ból kitetszik, fő a' kőrősbogár, a' szépnőnye (belladonna). Legújabban 
<lr. P/avas. próbatételei a1 galvanismussal (I .Froriep's „Notizen" Nro. 632 
pag. 249—252) a1 ragálynak a' sebben való elrontása réget t köz figyel

11 
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met érdemelnek. L. Hartwig ^Keilrage zur na7teren\Kttmtni*» der 
Wnllikrankheit oder Tvllheil der Iliaide." (Berlin 1828). Dr. l'ólya. 

E B K N (Fr id i ik , bá ró) , 1821 olta generál a ' columbiai respublica 
szolgálaljában , szül. 1773 Krcnzburgban Slesiáhan , porosz katona lett, 
jelen volt az 1787, 1792 és 93i táborozásokban; 1799 elbucuzott, a' 
máltai vitézek rendjébe lépett 's 1800 angol szolgálatba mint kapitány; 
1802 a' könnyű dragonyosoknál nyere helyet. Ekkor dolgoza ki egy 
szolgálatinstructiót a' könnyű lovasság és gyalog vadászok számára 's a"1 

magyar huszárok módjára egy könnyű lovag companiát alkotott. 1806 
major lett egy vadászregementnél; 1807 a' békéig mint önválalkozott szol. 
gála Blücher alatt 's a' köv. évben egy kivártdorlott sereg Porlugalival 
Opértóba men t , hol az angol hadak parancsnokja lett. Mint Oporto kor
mányzója nagy befolyással volt Portugál felfegyverzésére a1 Francziák 
ellen 's tetemesen kijelelte magát az ezekkel viselt háborúban; majd Se
tuval gouvernenre, 1811 angol főlieutenant 's portagali brigadgeneral, 
1813 a' trazos montesi provincia gouvernenre 's 1814 az angol seregnél 
oberster lett és a1 regensherczeg segédtisztévé neveztetett. Azonban 
herczege engedelmével Portugálban maradt 's szolgálatját a' hrasiliai 
seregnél ajánlá a' királynak. De ellenjei a' generál Freyre d' Andrade 
által koholt öszveesküvésbe tudák szőni , 's elfogaték. A' bevádoltak 
közül csak két tisztet esntere személyesen, 's irási közt gyanúst nem 
leltek csak két levelet, mellyek tettetett vonásokkal 's név nélkül valának 
irva 's tudtán kivttl jutottak volt hozzá. Száműzéssel lón megbüntetve 's 
1821 Hamburgban tartózkodott. Az emiitett évben Délszakamerikába 
vette magát, 's Colombiának ajánlá szolgálatját. Noha el volt végezve, 
hogy idegen tisztnek többé helyt nem adnak , Bolivár még is kivételül 
tekinté ez érdemes harczfit. E. mint brigadgeneral lepett a' köztársa
ság seregébe 's Bolivár győzedelme után Apr. 1822 Quito megsxálásában 
tetemes részt vett. N e j e , portugali hö lgy , 1827 olta Dresdáb:in éle 
gyermekeivel. 

E n K N F *. Az anyanövény Linné rendszere szerént tartozik1! a' 8
himesek 1 anyások közé; nemi neve: Diospyros, mellynek bélyegei: 
csészéje, kancsóforma koronája és porfogója négy hasadéku; bogyója 8— 
12 rekeszti , mindenik egymagvu. Faji neve: D. ebenunr. mellynek le
velei tojáslándsások, hegyzettek , bimbóji szőrösök. Hazája ezen fának 
Keletindia. A' kereskedésben csak belső székfája nagy dorongokként 
jő elő ; a' külső, melly fejér és taplós, leforgácsol tátik. Nehézsége felül
múlja a' többi fákét; ize csipős ; hajdan mint oszlató, izzasztó szer 
használtatott. Ébenfa név alatt a' kereskedésben többfélék fordulnak eló: 
a' fái zanót (eytisus labummn); a' nyugotindiai aspalatus ebenus; a1 

cre tasz ige t i an ty l l i s , mellynek olajbogyószin talaján fekete erek 
látszanak. Az ébenfából sebészi és gazdasági késnyelek, muzsikai esz
közök 'st. készíttetnek; azon mivészek, kik különösen, [belőle dolgoznak 
ebenistákuak (ebenészeknekj neveztetnek. J)r. } ' . 

E R K R T ( F r i d i i k Adolf), kir. szász tanácsos és ' • könyvtarnok, Né
metország első könyvészinek egyike, szül. 1791 Lipcse mellett. Elébb 
the:o és philologiát t anu la , de később a' történeteket kedveié meg 's 
ezeknek, kivált a' literaria históriának és bibliographiának feküdt. 1814 
titoknok lett a' kir. nyilvá.ios könyvtárnál Dresdában, hol 1825 oltáköynv
tárnok. Munkáji közül csak a1 ,*Bibli<igraphÍ3ihes Lexicon" (L ipcse 
1829 ' s a t . ) és a' Geschichle mid Beschreibung der hönigl. iiffenllichen 
Bibliothek zu Dresden'< (Lipcse 1822 )t említjük. 1826 az „Utberlie
ferungenii 1829 a' „Dresdner Literaturblatt" czinlü folyó irást inditá 
meg. 

E B I O N I T Á ' K , 1 . N A Z A K U V U S . 
É B R E N s K G (ébrenlét , éberség) , azon tehetség , m*lly szelént az 

orgánumok épsége mellett az érzékek és önkényes mozgások szabadon 
eszmélve használtatnak 's vitetnek végbe. Némelly irók ellenébe teszik 
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az álomnak, mondván, hogy a1 kettőben különböző é r ő ; t, í. az éberség
ben a/, á l l a t i , az álomban a1 tenyészéleli idegek rendszere működik; 
mások az éberség és álom között ellentételt nem találnak, minthogy, a' 
két rendszer szorosan lévén öszveköttetve, egyik működése a' másik nél
kül néni történik. Annyi bizonyos , hogy az éberségben leginkább azon 
tetemek vannak munkásságban, mellyek főkép az állati élet idegei; innen 
a' tartós éberségben a' gyengeség és fáradság, lázas mozgások, a' 
iiösszu izmok ellankadása, gondolkozás erőt lensége, lassú yérkerengés, 
ásitozás 'st. Az éberséget fentartják: a' tisztán izgató sze rek , fekete 
gondok, fájdalmak, szenvedelmek; csucsitják ismét az izgató szerek 
(másodhatásoknál fogva), a ' vérvesztések, tartós h ideg , j ó l l a k á s , az 
agy nyomátása , az akarat . Dr. Pólya. 

E C C K H O M O ! Igy neveztetik a1 feszület, mivel Jan. 19. 5 szerént 
Pilátus a' bámulatnak ezen szavaira fakadt , midőn lá tá , milly türelem
mel szenvedé Krisztus az ostoroztatást. 

E C H K I . O N (láptófog). A' hadsereg akkor megy en evlielon vagy 
par ec/ielon. midőn lépcső formában, azaz, k ics iny , egymástól egyenlő 
távolnyi osztályokban vonul. 

E C H I N I D U K (ő ijfivos tüske , E7&«; forma, tüskések) , allatnövények 
(íoóphytti) a1 férgek seregéből. Uömbölyeg testeken számos apróbb 
nagyobb , mozgatható , bibircseken ülő tüskéjik vannak , mellyek kö
zött tapogatójik láttatnak ; öt fogú szájok , hosszú bélcsőjök 's alfelek 
van ; hatokon öt széles meneteleik, oldalt nyilasaik tapogatókkal tűnnek 
szembe; alfelekhez 5 petefészek van ragasztva. Németországban kővé 
válva tüskék nélkül találtatnak 's békaköveknek (Krölemsteine), a1 tüskék 
(hegyesek) pedig Zsidótőnek (Judennadelri) neveztetnek. Sitinek ezen kö
véválásoknak barna , szürke , fejéres, aranysárga és feketés; idomjok 
féltekés (haemisphaericuni) , többnyire alig áltlátszók. A' tüskéknek 
idomja különbféle: laposak , hegyesek, s imák , szálcsikosak, magva
kok , tompák , három szegnek 'sat. Dr. Pólya. 

E C H I Q U I E R , saktábla. A* hadsereg akkor van en ecliiguitr, mi
dőn a' hátulsó osztályok az előttök álló osztályok közt maradt közre 
esnek, mint a' koczkák a' saktáblán. 

E C H Ó , a' levegő és föld leánya, Nympha, kiről a ' mese azt beszéli, 
hogy Juno azér t , mivel csacskasága miatt Jup i t e r t ' a ' Nympháknál meg 
nem lesliette , kősziklává vál tozta t ta , de u g y , hogy szavát a' másoktól 
hallott beszéd utolsó szózatjának ismételése végett meghagyta. E gy 
másik rege azt mondja, hogy Eeho Narcissust megszeretvén 's attól 
viszonszerelmet nem nyervén, annyira elbúsult , hogy utóbb semmi sem 
maradott meg belőle szózatján kívül. K. Li 

E c H o, visszhang. A' világosság és minden más ütköxő érési és t é 
rési szegletek egyenlősége törvényei szerént pattannak vissza a' vissza
verő felületekről a1 hangok is. Mivel pedig egy másodpercz (minut. 
secund.) idő alatt 1080 láb vagy 180 ölnyire (vagy csak kereken 500 lé
pésnyire) terjed a1 h a n g , következik: 1) 500 lépésnyire Jévő elég nagy 
felület előtt megállván (függőleg) , erről a' két secunda előtt adott hang
jaink visszapattannak, ' sebben az irányban a 'messzebb 's közelebb lévők
ről. 2) Ezen ponttól jobbra eltávozván, az onnan ejtett hang , ugyan 
annyira balra mindég visszaverődik (mert ekkor az érési ét térési szegle
tek egyenlők). Szükség azonban 3) hogy a' felület elég nagy legyen a' 
hangok felfogására és 4) a1 hangok elsaélesztése miatt illendő távolság
ban, 's 5) a' hangoknak is elég erőseknek kell lenni. A' hegyek között 
legszebbek az utánhangzások. Könnyen általláthatjuk ezekből , hogy 
a1 völgyekből jövő hangok felül a' liegy oldalaiban többször 's jobban hal
latszanak. Mert a' hegyek dőlő oldalai a' hangokat inkiíbh felfelé ve
rik vissza; a'mikor a' függő szirtok között a1 hangok ugyan azon helyek* 
re szaporítva jőnek vissza , melly hangszaporitások közül a' közelebbi 
és elsőbb leghathatósabb, a' messzebbi és későbbiek irányosan fogy

11* 
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nak. A' visszapattant sugárok tudománya r agy a1 catoptrica után igye
keznek a' visszavert hangok tudományát is vagy catacusticát elólálliiani; 
de me'g eddig igen kevéssé vonzó feltételeket nyertek ezen a' tndo
mánymezőn. N. J. 

E C K H E T , (Jósef H i l a r ) , az első numisniaticusok e g y i k e , szül. Jan. 
13. 1737 Enzesfelden alsó Austriában, Jesuita lett 's többféle székekben 
taní tot t , mig Bécsben az ékesszólás proíessorra 's egyszersmind a1 Je
suitacollegium pénzeabinetének őre leit. 1772 Italiában utazott 's visz
szatértével 1774 a' bécsi pénzeabinet bizatott felvigyázására 's a,' régi
ségtudomány professorává neveztetett. Szerzetének eloszlása után egé
szen kedvelt tudományának szentelte magát. Iparának elsü gyümölcse 
ezen munka volt; „Numi veíeres aneedoti". (1775, 2 k ö t ) . Egyéb intin
káji : ijOatalogu* mar, caes. vindo/jonensis" (1787, fűi.); „Dpetritta nu
mnrum veteriimí (1798, 8 köt.). Mh. I79S Bécsben. L. Schlichtegroll 
necrologusa 1 köt. 

E C K M Ü H L , bajor falu, az Apr. 22. 1S09 vert csatáról emlékeze
tes. Itt választá el Napóleon győzedelme az 180Uki táborozást a' Duna 
mellel t Regensburgnál 's az Austiiaiakat merész támadási planiimokból 
a' védháboru legVeszélyesb helyzetébe ejté. — Napóleon, ki Apr. 13. 
utazott el Parisból 's 10án a' bajor királynak Diliingenben megígérte 
va la , hogy 14 nap alatt visszavezeti fővárosába 's olly naggyá teszi, 
millyen még elődjeinek egyike sem volt , 18án Ingolstadtban vévé íő
s/.álását. Itt szándékozék hadja Oavoust , Ondinot és Massena alatt lé
vő osztályait 's a 'Bajorokat Lefebvre, a' 'Würtembergieket Vandamme 
a l a t t , öszveleg 200,000 ember t , egyesíteni; l 'oniatowskinak , az orosz 
segédsereget várva, Varsót , Eugen vieekirulynak Italiát , marsall Mar
montnak Dalmatiát kell vala védelme/.niek. 0 maga megtámadásra ké
szült. Azért vitta ki Ondinot Apr. 19 Pfaffenhofennél Massenával egye
sültét (20án) 's Davonst , ki Regensbuigtól j ő v e , ugyan azon napon 
Tanti (bajor mv.) és Rohr mellett Lajos főherczeggel, kit egyszersmind 
a' Ba jorok , a' korona herczeg , Dervi és Wredétől vezérel tetve, Le« 
febvre fővezérsége a la t t , hátulról meg támadtak , csatába bocsátkozott; 
mire a1 Bajorokkal együtt egyesült a' haddal Napóleon alatt. Most Na
póleon maga tőn támadást. Mig t. i. Davonst az austriai nagy had Ká
roly főherozeg alatt lévő három seregtestét foglalaloskodtatá, Napóleon 
a' liajnrokkal és Würtembergiekkel , kiket beszédivel lelkrsi te , 's a' 
franczia seregekkel , Lannes és Massena a l a t t , Abensberg mellett Apr. 
20 az austriai főhad alig 20,000 embernyi , Lajos főberc/.eg 's gen. 
Hiller vezérletté bal szárnyára vetemedek. Wrede a' középcsatát táma
dd meg, a' WUrtembergiek Nenbronn alatt niegkerülék « ' jobb szárnyat 
's Lannes a' balt veié meg ; ez által Lajos és Miller a1 Otíliától és Ká
roly főberczegtől e l v á g a t t k . Nagy veszteséggel Landshutba vonultak 
vissza. Itt (21) Napóleontól elölről 's Massenatól az Isar jobb partján 
hátulról megtámadtatva, ismét megverettek 's még nagyobb veszteséggel 
vettettek ált az lsaron. Károly azonban katonákat tőn Regensburgba 
(20) , ugyan ott egy franczia ezredet ell'oga 's azon testtel , melly l'ol
lowiat alatt a' felső Pfalzból j ö t t , egyesüle, egyszersmind a' Duna jobb 
partján az abbachi halmok elvétele által (21) egy állást foglala el Eck
mllhlnél, a1 {álltnál Regensburgból , honnan, négy hadtestet Rosen
berg , Mobenzollfijn, Collowrat és Lichtenstein János alatt vezérelve, 
hátulról fenyegeté az abensbergi győzőt s a1 Donauwerthbe vivő utat re
ményié hatalmába keríteni. De Davonst és Lefebvre fentarták 21én 's 
mig Bessiétes az Inn felé visszavonuló Hillert ü/ . te , azalat t Napóleon 
a' Lannes és Massena alatt harezoló seregtestekkel , a' Würtembergiek
kel 's a1 Nansotity és St. Sulpice kürassziiosztályokkal l.andsliutből a' 
Dunának vonult Károly főherczeg ellen 's délután két órakor megtámad
ta , hol a1 Bajorok és Davonst már ütközetben állának. Ez választá el 
a' viadalt. A' Würtembergiek előütközetben Burghausen falvát foglalák 
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pl; erre a1 bajor gen., Seidnitz, két bajor lovagezreddcl ostromban egy 
austr. battériát vőn meg, melly a' Landshutból Regensburgba vivő utat 
ágynzá , Lannes továbbá a' bal oldalon számyalá körül az Austriaiakat, 
Davons t , Lefebvre é's Yfnntbrun pedig elölről támadák meg; midőn erre 
az Austriaiak második állásokban makacsul tárták magokat , a' würtem
bergi gyalogság Eckmühlt vévé meg ostrommal. 16 franczia lovagezred 
tőre most az Austriaiak ingadozó lineájiba az Eckmühl megetti sikon 's 
7 austriai ezredet szaladásnak dönte. Ez által az austriai gyalogság 
körül volt szárnyalva 's rendetlenségbe jött . Károly főherczeg egy ált
tört négyszegből csak gyors lován menekedhetek meg. így lőn jeies ve
zér alatt 110.000 vitéz austr iai , kik 3 '/a mföldnyi hosszú téren állának, 
130,000 Franczia 's Német tő l , kik 8 mtföldnyi hosszan nyulának el, 
minden oldalt megtámadva, bal felöl körülszárnyalva, közepett pontul 
pontra kidöntve 's egészen megverve. A' főherczeg éjjel csolnakhidakon 
vivé ált futó seregét a' Dunán 's a' rosszul megerősített Regensburg me
gült visszavonuló viadalra állitá fel. Napóleon dúlva folytatta kivitt győ
zedelmet. A' franczia Nansouty és StSulpice kürassürosztalyok negye
dik megtámadáskor áltveték a 'Dunán az austr. lovagságot, melly Re
gensburgot akará fedezni. C aust. ezred tartá még a' vá ros t , midőn 
Károly seregét a1 Stadt am ílof előtti halmokra vezeté. Rést lőttek 
végre a' francziabajor ágyuk , dúlva nyomult a' franczia gyalogság Lan
nes alatt Ilegensburgba 's véres harrz után az útszákon hatalmába kerí
tette Napóleon a' varost, l legensbmg , mellyet a' Szt. Uáromság.hegy
lől lövöldöztek az Austriaiak, tüzet kapott és zsákmányoltaték, valamint 
a' llegensburggal kőhíd által öszvekölött Stadt am Hof i s , mellyet a* 
Francziák 24ére forduló éjjeI elfoglaltak. Az Austr. a' Csehországba 
vivő ut melletti közel begyen foglalának állást 's Stadt am llofot fel
gyujták ágyujik, hogy visszavonnltokat biztosítsák. Napóleon, kit 23
án egy lankadt golyóbis könnyűden érc lábon, 24én egy napi parancsot 
bocsáta köz re , mellyben kihirdette, hogy az ötnapi táborozásban nyert 
három , Tátin , Abensberg és Krkmübl mellet t i , csata gyümölcsei: 100 
ágyú, 40 zászló , 50 fogoly, 3 hidcsolnak 's 3000 társzekér 's hozzá t é 
v e : ,,Négy hét alatt Bocsben vagyunk." Davonst e c k m ü h l i herczeg 
czimét nyeré. Azon nap Regensburgban Napóleon a' rajnai szövetség 
minden statusaiban eltörlé a1 német vitézi rendet. — Még nagyobbak va
lának az Eckmühl és Regensburg melletti viadalok stratégiai következé
seik. Az aust. gen. Jellacbichnak el kellé hagynia Münchent, hová 25
kén érkezek vissza a1 bajor király. Az aust. főbadat pedig K.íroly, . a' 
Bellegarde alatt lévő seregtesttel erősí tve, Cham és Waldmünchenen 
keresztül Budweisba Csehországba vezeté, mire azt a1 Duna bal partján, 
a7 Bisamberg alján 's a' Marchfelden a' későbbi dicső asperni és wagra
mi csatára állitá fel. De Bécset nem mentheté meg. Mert rövidebb 
Hton nyomnlának Napóleon seregmassáji a1 Duna jobb part ján, nem fi
gyelvén a' tiroli lázadásra, az Innen 's több viadalok, a1 t. k. a' Ti t t 
manig, Salzburg,, főkép Ebersberg melleiti, u t án , hol Maj. 3 Hillcr 
makacsul ellenált ' s e r re Krems és Stein mellett a' Duna bal partjára vo
nult , az Ensen ált Ausiria fővárosa felé, melly Maj. 12 capitulationál 
fogva franczia kézre került. 13án Schönbrunnban véve Napóleon főszá
lást. Híj íban igyekezett a' főherczeg Linz mellett hátul érni a'' franczia 
sereget. A' Würtembergiek Vandamme 's a' Szászok Bernadotle alat t 
Collowrat seregét Maj. 17én veszteséggel vetették ált a' Dunán. Há
rom nappal azután ment maga Napóleon ált az említett folyamon, minek 
az asperni és wagrami csaták valának következései, hol dicső fényben 
mutatko/ának Károly főherczeg vezértalentumai. 

E C I . K C T I C U S , válogató, ki mindenből a ' legjobbat válogatja k i . 
Innen neveztetnek azon pbilosophusok , kik egészen egy philos. rendszert 
sem fogadnak e l , hanem mindenikből az Ítéletek szerént legjobbat sze
melik k i , eclecticusoknak "s illyen válogató philosophia eclectica philo
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sophiának. A' bölcselkedés történeteiben eclectica philosophla alatt kü
lönösen ez ér tődik , melly Pythagoras , Plató és Aristoteles véleményét 
igyekezett egy rendszerbe egyesíteni. 

K C L I P Í I S , a z égi testek fogyatkozása. 
E C L I P T I C A ( napá t ) . így neveztetik az égen azon legnagyobb kör, 

mellyen a' nap középpontja mozogni látszik, midőn föld köríti való esz
tendei forgását bevégzi. Nevét a' görög csillagászoktól vette (mivel SKÁU^HT 
görög szó , setétséget je len t ) , kik jókor észre ve t t ék , hogy a' nap és 
holdfogyatkozások közel esnek hozzá. Hogy a' napnak van saját moz
gása, arról csak kevés figyelemig meggyőzhet bennünket ;, mert valahány
szor kel 's nyugszik, mindég más csillagok álln&k szomszédságában. — 
Ha pedig ar ra ügye lünk , mikép követik ezen csillagok egymást , azt 
is könnyen megesmérhetni , hogy a ' n a p évenként való forgása napnyu
gattól napkelet felé történik. Tovább folytatott vizsgalatok azt is mutat
j á k , hogy az ecliptica haránt fekvéssel van az egyenlítőhöz, mivel azon 
kivül, hogy a' nap nem mindég egyenlő magasságban megyén keresztül 
a' délkörön, még azt is lehet észre venn i , hogy kétszer esztendőben 
(Mar t . 20dik és Septemb. 22dike felé) magában áll az egyenlítőben; 
majd megint más két napon a' legkisebb 's legnagyobb magasságra jő 
Ł's Jun. 21 és Decemb. 21én). Ezen négy pont közül ama1 kettő, mcl
Jyekben a' nap akkor van, midőn épen az egyenlítőben á l l , és igy a' 
mellyekben ezen kör az eclipticát keresztülvágja, neveztetik éj n a p 
e g y e n l i t é s p o n t n a k ( vágy rövidség kedvééit e gy e n I i t é s p on t
nak) ; eme1 kettő ellenben, mellyek a/, egyenlítőtől éjszak és del felé 
legtávolabb esnek : n a p t é r é3 p o n t ok na k; mer t , ha a'; nap az eléb
beniekben á l l , azalat t , mig az ég egyet látszik fordulni, a' földön min
den pont épen addig mulat világosságban, mint setétségben ; ha az utób
biakat é r i , ugy lá t sz ik , mint ha mozgásában visszatérne, 's ugyan a
zért ezt az időt is naptérésnek nevezzük. Szokás az eclipticát is , mint 
akar melly más kört, 300 fokra osztani, 's a1 fenébb említett pontok egy 
k ö r n e g y d r e avagy 90° állanak egymá' tól . Azon kivül itt más fel
osztás is használtatik t . i . 12 j e l r e , mellyek öszvpsen é g i j e l e k n e k 
mondatnak. Azért az ecliptica zodiacusnak, a z a z , j e l t a r t ó n a k vagy 
á l l a t o k k ö r é n e k , állatövnek is neveztetik. Minden egyes jel 30° fog
lal magában 's tulajdon nevét azon e s i l l a g z a t t ó l (coistellatio) veszi, 
mellyet ott az ecliptica által vág. Ezen neveket azon rendben, melly 
szerént a1 csillagzatok (tavaszponttól kelet felé számlálván) egymásra 
következnek, nem különben az időt i s , a' mikor a1 nap mindegyikbe be> 
lépik, e' következő jegyzetből lá tha tn i : 

V K o s (Mart. 20d.) ^ O r o s z l á n y (Jul .22d.) v? Vadász (Nov. 22d.) 
Vf Bika (April. 20d.) UpSziiz (Aug. 23d.) % Bak (Decemb. 21d.) 
HKet tősök (Máj. 2Id.)  •Ł!; Mérték  (Sept.  23d.)  ;• :  Vi/.öntó  (Január.  19d.) 
OjjRák  (Jun.  2Id.)  TllSkorpió  (Octob.  23d.)X'Ia! a l<  (Február.  18d.) 
Ha  tehát  valamelly  eclipticaivnek  hosszaságát  kell  kitenni,  szokás  azt 
j e l ,  fok ,  perez  mértékben előadni; p. o. 123° 40' 20" he lye t t : 4 je l 
3= 40' 20" irni vagy mondani. Szinte ugy adatik elő a' csillagok hos
szassága is. Mint más körnek, ugy az eclipticának i s , két s a r k a 
v a n , mellyek, midőn a ' v i l ág sarkai körül fordulnak, az ugy nevezett 
s a r k k ö r ö k é t (circuli polares) irják az ég színén. — Azon szeglet, 
melly alatt sss ecliptica az egyenlítőhöz hajlik, e c l i p t i c a i . h á r á n t 
s á g n a k (obliquitas eoliptirae) neveztetik. R/.en hárantság változó; 
mert az eclipticai az egyenlítőhöz nincs mindég ugyan azon helyezetben. 
Most középmekkorasága teszen: 23° 2 7 ' 3 4 21. — Az eclipticát nap
nt helyet földutnak kellene sajátkép mondani; mert a' csillagtudomány 
csalhatatlanul bebizonyítja, hogy azon az utón, mellyet szemünk a' 
a' napnak tulajdonit, valósággal a' fold fut. — A1 hold és minden egyéb 
vándorcsillagok (planétáé) mind más más az eclipticai Iap,.felé hajlott 
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lapokban  mozognák  a'  nap  körül;  hanem—  a'fnégy  újonnan  talált  váu
doiCsillagok  kerekeit (nr&itae')  kivévén  — azon  hajlások  olly  csekélyek, 
hogy  a'  vándorcsillagok  közül  egyik  sem  távozhatik el  az  eclipticatól  mes
szére.  Az  eclipticai  lap  annál ,  fogva,  hogy  minden  vándorcsillagok 
karikája  az  eclipticára  vitetik,  e's  hogy  az  ezen  testek  helyeit  illető  szá
molások  is  mind  ahhoz  vannak  alkalmaztatva},  nevezetes  fontosságú  a1 

csilla gtudoniányban. Albert Feretiez. 
ÜCI.OOI  a' poeticában,'• 'kiválasztott darab akarmellyik néniből; 

vagy kiszemelt költemények áltál jában, vagy több egy és ugyanazon
alaku költemények, mell)' értelemben Horatius gúnyai is eclogáknak 
neveztetlek. Miolta Virgil bucol.e költemén3'ei (hihetőleg a1 grammati
onsok, neoi pedig maga a1 költő által) ezen néven neveztettek, eclo
gák a' Romaiak értelmében mintegy azt jelenték, mit Theocritnál az 
idyllj kiszemelt apró többnyire bucol. tartalmú, különösen pásztori ver
sezetet is (I. . IDYM, ) 

E c s K n mezőváros, Szatmár vármegyében, 164 ház. 1275 lak. 's 
vásáraival. Közel feküdt hozá egy a' Kraszna folyója által táplált so
ha be nem fagyó láp, nielly ecsedi lápnak neveztetik, közepén ama' ne
vezetes erősség, mellyet Bátori András 1492 észt temérdek költséggel 
épit tet t , de most pusztán hever. Fekvését lstvanffinak 22 köngyv. a. 
443 1. lehet olvasni. L — ú. 

E C Z K T , 1 . F O R R Á S . 
E u t m, város ÉjszakiHollandban, mintegy 6 mf.re Amsterdamtól, 

a' zuydi tó mel let t , 1060 ház. 2800 lak. kikötővel, hajóépitéssel, sófő
zéssel. Sajttal kereskedése igen fontos ; 1801ben 6,660,631 font ada
tott el. A' hollandi sajt édes és savanyu tejből készítettre osztatik. Az 
utolsót komyne (köménymagos) sajtnak nevezik, mivel köménymaggal 
és szekfüvel fiiszereztetik, hanem kastertnek is híják. Mindenik főosz
tálynak sok nemei vannak. Az edami sajtok áltáljában az édes tejsajthoz 
tartoznak's héjok színéhez képest veres és fejérhéjuakia osztatnak, 3 '/»— 
10 fontosak. Mindenek közt legjelesebb az ugy nevezett Piásentsajt, 
mellyben a legjobb sajt minden tökéletességeinek egyesülve lenni kell. 
100 fontnak középára 20—25 for. Angliába rendszérent temérdek sajt 
vitetik, mint Amerikába a' gyarmatokba és Spanyolországba is. Közön
séges felvétel szerént Hollandban észt. 30 mii. font sajt készíttetik. L — ú. 

E D D A . régi isiandi költemények kettős gyűjteménye, mellyek, a ' 
mennyiben Islaudba költözött Norvégektől (Normannoktól) származnak, 
germán eredetűek 's főforrások az éjszaki mythologiának. A' legrégibbet 
Sámund Sigfusson és Are Frode szedek öszve a' 11 század második felé
ben 's az sámundi üddának neveztetik. Ebből készített mintegy 120 évvel 
később Snorro Stuileson teljes kivonatot prosában, ez az ifjabb vagy 
Snonoi iidda. 

E D E U N C C (Gerard) , szül. Antwerpben 1649, képiró ' s a ' leg
nagyobb rézmetszők egyike; mivészete elemeit honvárosában tanulá , de 
Francziaországban teljesen kifejtének talentumai. XIV. Lajos kegye Fran
ciaországhoz csatlá e' mivészt. li.re bizaték a' , ,szent família" Rafa
eltől és „Sándor Dariusnál1 ' Lebruntől rézbe metszése. Rézbe nietszc 
a7 lovagküzdést is Leonardo de Vinci után. Ilistor. festmények után dol
gozott nagyobb lapjaiban gyakran a' választás sajnálandó. Sok képet 
csak az ő mesterkeze tőn híressé. Legszebb lapjainak egyike a' kereszt 
Lebrun után. Arczképeket szintolly szerencsével dolgoza. Rajza correct, 
könnyű és hü, kivitelének harmóniája utánazhatlan 's metszése tiszta és 
ragyogó. Megholt mint király rendes rézmetszője 's a1 képiróacademia 
tanácsnokja 1707. 

K D Ó T E K . így neveztetnek az anatómiában és physiologiában a 1 

nyirk, vér és Uterek; (1. VÉREDKSYEK). 
EDKR (Jósef Károly) , szül. Jan. 20. 1760. Brassóban. Talentumai se

besen fejlének, már 18 évében philosophia 's szép mivészetek doctora 's 
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nem  sokára  MarosVásárhelyt  grammatica  tanítója  lón  ,  honnan  1783  a1 

szebeni  gymnasiumba  poesis  oktatójául  hivaték  meg.  A'  következett 
évben  tagul  választatok  azon  küldöttséghez,  mellyet  II .  Jósef  császár  a' 
tanitás  helyesb  elintőztetése  végett  nevezett  vala  ki.  Ezen  hatáskörében 
E.  fényes  sikerrel  munkálódék  's  1787  meg  lónnek  jutalmazva  érdemei, 
melly  évben  a'  szebeni  normális  főoskola  igazgatójává  neveztetek.  Ezentúl 
is  apadhatlan  buzgalommal  szentelő  napjait  hivatalának  's  a'  tudományok
nak ,  mig  a1  halál  Febr.  11.  1811.  jobb  világba  szenderité.  MunUáji: 
Supplex libellus l'alachorum jura tribun receptis nalionibus communiti 
pesttiminie sibi adseri postalanlium cum notis hittorica crilicis1'  (Clau
diop.  1791) ;  ),D* initiis juribusque primaevis Saxonum Tratissilvanico
ruiit commenlutio'  (Viennae  1791)  ;  „Erdélyország  ismertetésének  zsen
géje  ,  hozzá já ru l  az  erdélyi  helységek  lajstroma'1  (Kolosvár  1790)  ; Seri' 
ptores rerum transsilvanicarum"  (Cibinii  1792  és  1800,  11.  k ö t ) ;  , , 0 í 
servuliones eriticae el pragmaticae ud históriám Transsilvaniae sub re
gibus arpudianae et mixtae propuginis  , uddilis decem excursibus ceu 
prolegomenis históriáé sub principibus Trán$rítv«msil  (Cib.  1803);  , , f í 
clionarium Ungarico  Latino Germanicuin olim studioAlberti Molnár, 
Jprancisci Púriz Vápái et Petri Bod conscriptuvi nit/tc revisum, emenda
tum et vocabulis, cum aliis, tutit imprimis technicis ad philosophiam, 
mathesin, physicam, chemiam, physiologiam et zoológiám perlineulibiis 
auclumu  (Cib.  1801).  Tetemesen  segitett  dolgozatival  Különbféle  időszak
írásokat  i s ,  nevezetesen  a' „Zeitschrift von und fiir Utigurnil  és  az 
„Annalen der bsterreichischen Lileratur und Kunstii  czimüeket,  's  a'  sze
beni  újságot  jelesen  szerkeztette  Lerchenfelddel  az  utolsó  török  habom 
időszakában.  Kéziratit  ,  mellyek  közt  a'  nagy  fáradsággal  öszveszedett 
's  politicai  irányzátján  kivül  numismaticai  és  antiquariusi  tekintetben  ne
vezetes „Adeersariae ad históriám tPranstilvaniae"  figyelemre  legmél
tóbb  ,  nádorunk  a'  nemzeti  museum  számára  vette  meg.  A'  széles  tu
dományú  E.  mint  történetíró  's  nyomozó  elsó  r.ingu  csillag  a'  história 
egén,  's  a'  szó  teljes  értelmében  megérdemlő  kijeleltetésőt,  midőn  a'  király 
fáradhatlan  ipara  jutalmául  arany  érdempénzzel  ajándékozá  meg,  a'  göt
tingai  tudós  társaság  rendes  levelező  tagjává  választá.  A'  história  mellett 
kedvencz  tudománya  vo l t a '  mineralogia  is  's  becses  ásványgyiijteményt 
hagya  maga  után.  Mint  ember  nemes,  nagylelkű  vala,  és  szelid  cha
lacter  bélyegző  egész  életét  "s  példás  tiiredelenimel  vevő  bántalmait 
irigyeinek  ,  kiket  ragyogó  hiíe  zúdított  ellene. XX. 

E  n G  !Í w  o  n  r II  (Allén  Henrik  de Firmont),  XVI. Lajosnak  gyontató
ntyja,  1745  szül.  Irlaudnak  EdgeworthTown  nevű  mezővárosában.  Aty» 
j a ,  ki  protestáns  pap  yol t ,  háza  népevei  együtt  catholioa  vallást  vett 
be  's  Francziaországba  költözött.  Henrik  először  Toulouseban  tanult  a' 
Jesuitáknál  ,  azután  a'  Sorbonnebah  Parisban.  Aliitatosságával  's  jó  ma
gaviseletével  csak  hamar  olly  nagy  bizodalmat  szerzett,  hogy  XVI.  Lajos 
testvére,  Ersőbet  berezegné,  gyóntató  atyjává  választotta  őt.  A'  zen
dülés  kiütött,  a'  legborzasztóbb  gonoszság  naponként  nevekedett  's 
majd  a'  legfőbb  pontra  hágot t ,  a'  király  's  famíliája  tömlöczbe  hurczol
tatván.  Ersőbet  volt  a'  fogságban  bátyjának  vigasztaló  .angyala  's  ettől 
hallotta  legelőször  azt  a'  h i r t ,  hogy  Firmont  Kssex  nőv  alatt  Choisyban 
lappang.  Midőn  a'  királynak  a'  halálos  Ítélet  tudtára  adatot t ,  3  napi 
haladékot  kért ,  hogy  az  Isten  előtt  leendő  méltó  megjelenésre  készül
hessen,  's  arra  való  engedelmet,  hogy  egy  pappal ,  a'  kit  fog  kívánni, 
akadályoztatás  nélkül  társalkodhassők.  Ez  a1  pap  Firmont  volt.  A' 
convent  niegadá  a'  király  utolsó  kérését ,  hanem  az  első  pontot  megta
gadta.  Firmont  kötelességét  legmélyebb  alázatossággal  teljesítő.  Maga 
ajánlotta  magát,  hogy  a'  királyt  a'  vesztő  helyre  kísérhesse.  Megtörtént. 
Edgeworth  a'  királlyal  együtt  felment  a'  vesztőhelyre.  I.ajos  maga  vet
kezett  le.  Midőn  a1  guillotine  alá  te te te t t ,  alig  monda  Edgworth  ezen 
szavakat:  „Szent  Lajos  fija,  menj  fel  az  égbe" ,  leesett  a'  b á r d ,  's 
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Lajos  nem  élt  többé.  Számtalan  veszélyek  közt  hagyhatta  e lEdgewor lh 
Francziaországot.  1796  Angliába  ment.  Pi t t  neki  a'  király  neve'ben  szép 
esztendei  fizetést  ajánlott;  de  ő  azt  el  nem  fogadta,  nem  akarván  azon 
terheket  sulyosabbitani,  mellyeket  az  angol  országlás  a'  szegény  fran  , 
czianrszági  kivándorlottak  gyámolitásával  magának  okozott.  Azután 
Edgeworth  XVIII.  Lajossal  Blankenburgba  (BraunschwpigbaiO,  innen  Mi
tanba  ment.  Nemes  charactere  külsejében  is  nyilván  kitetszett ,  mint  e' 
következő  vonás  bizonyítja.  Királyától  az  orosz  udvarhoz  küldetett,  hogy 
Sándor  császárnak  a'  Szent Lélek  vitézi  rendjét  adja  által.  Sándor  látván 
Firmontnak  tiszteletes  tekintetét ,  annyira  elragadtatott ,  hogy  térdre  esett 
előtte  s  áldást  kért  tőle  magára.  Életét,  mellyet  valóságos  evangéliumi 
szeretettel  a'  szerencsétleneknek  szentel t ,  az  emberiségnek  tet t  szolga
latjában  vesztette  el.  1807  sok  franczia  hadi  foglyok  vitettek  Mitauba, 
hol  Edgeworth  lakott  XVIII.  Lajossal,  Ezen  szerencsétlenek  közt  ragadó 
hideglelés  dühösködött,  nielly  köztök  legborzasztóbb  pusztítást  vitt 
véghez.  Firmont  semmit sem  irtózván  a1  kegyetlen  nyavalyától,  leghívebb 
ápolójok  volt  a'  betegeknek,  de  majd  reá  is  elragadt  a'  döghalál,  '» 
Maj. 21.  1807  mh.  Az  angoulemi  herczegné  ápolta  Firmontt"  betegségé
ben  ,  a'  királyi  ház  meg  gyászolta  's  XVIII.  Lajos  maga  készített  neki 
sírverset.  L. F.dgeuorth* Biogtaphie  a' „Zeilgenossetf'  IV.  fiiz.  / — ú . 

E D I C T D N  (véttörvény),  szélesebb  értelemben  teszen  közönséges 
törvényt,  mellyet  akar  a'  fejedelem,  akar  a'  törvényhozó  hatalom  min
den  tekjntet  nélkül  valamelly  személyre  vagy  dologra  jövendőre  nézve 
szerez. '  Különben  ppdig,  leginkább  ollyan  törvények  értetnek  az  alatt, 
meliyekhez  valami  büntetés  is  szokott  kapcsoltatni. J'erger János. 

K i)  i N B II R G ,  Skotországnak  fővárosa  déli  Skotországnak  Edinburg 
MidLothian  nevű  grófságában  fekszik,  a'  forthi  tengeröböltől  nem  messze, 
egy  jól  mivelt  tájtkon.  Az  utolsó  században  igen  megnagyobbodott,  Leith 
kikötővárost,  mellyel  csaknem  öszveköltetett  egészet  formál,  hozzá  szám
lálván,  a1  lakosok  száma  138,000re  megyén,  holott  1687  csak  20,000 volt. 
Maga  Edinburg  O  és  IJjvárosból  áll  's  egy  a'  legszebb,  de  egys/.etsmind 
legcsnnyább  városok  közül.  Az  Óvárosnak  t . i .  rosszul  épült  házai  's  szűk 
utszáji  vannak;  az  elsőbbek  egy  dombon  's  domb  mellett  lekúsznék  ösz
vevissza  minden  rend  nélkül  's  némellyek  közülük  utszáról  nézetve,  tiz 
emeletüel.nek  látszanak,  midőn  egy  másikról  csak  két  vagy  bárom  eme
letnek.  Egy  mély  ü reg ,  melly  NorthLoch  nevet  visel,  választja  el  az 
Óvárost  azon  dombtól,  mellyen  az  Ujváros  fekszik.  Edinburgnak  ezen 
különvált  részét  ugyanannyi  hidak  (az  éjszaki  és  déli)  kötik  öszve.  Az 
első,  az  épités  mesterségének  remeke,  310  láb.  hosszú  's  három  68  I.  ma» 
gas  roppant  boltbajtásból  áll.  A'  második  hid  a'  mélységben  lévő  házak 
felett  megyén  keresztül ,  a'  honnan  az  ntszákon  menőket  látni  lehet  róla. 
Egészen  különbözik  az  Óvárostól  az  Ujváros,  melly  házait  Európa 
legszebb  épületei  mellé  állithatja.  Itt  a'  3—4000  1.  hosszú  's  100  lnál 
szélesebb,  szép  és  négyszegletű  faragott  kövekből  építtetett  házakkal  diszlő 
titszák,  rendes  szegletekben  vágják  egymást  keresztül,  Két  nagy  piacz, 
St.  Andrew'sSquare  és  ( 'hal lot té  Square  ,  szépítik  Edinburgnak  ezt  a" 
jészét,  mellyben  mindazáltal  kevesebb  ember  tolong,  mint  az Óvárosban. 
Ebben  van  a'  skócziai  királyok  Holyrood  llouse  nevii  hajdani  palotája, 
egy  régi  niódu  nagy  épület,  nielly  rendes  négyszegletet  formál  's  melly
nek  homloka  mind  a 'ké t  szegletén  két  magas  toronnyal  ékeskedik.  Belől  a' 
skócziai  királyok  képeivel  berakott  nagy  szálá t ' s  azon  szobákat  mutogatják, 
mellyekben  Stuart  Maria  lakolt  's  mellyek  még  most  is  akkori  állapot
jókban  vannak.  Most  is  lehet  látni  azt  a'  cabinetetvmellyben  ült  a  ki
rályné  Rlzio  nevű  kedveltjével,  midőn  az  öszvpesküdtek  berohantak.  Az 
előszála  padlatján  most  is  lehet  egynéhány  vércseppet  látni  azon  a'  he
lyen ,  mellyen  Hizio  az  öszveesküdtektől  meggyilkoltatott.  Az  ujabb 
időben  ez  a'  palota  egy  ideig  a'  kiűzött  franczia  királyi  famíliának  szoli 
gált  lakhelj  ül.  Egy  meredek  kősziklán,  azon  dombnak,  mellyen  az  Óvár 
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ros  fekszik,  legmagasabb  részén  ül  az  ágyukkal  megrakott  várkastély. 
Semmi  vonzó  sincs  rajta  fekvésen  kivül ,  u.  m.  a'  honnan  az  Ováros 
kígyózó  utszáj ira ,  az  Ujvárosra,  a'  vá roskörnyékére ,  a'  tengerre  's  a' 
feltold  hegylánzcaira  ki  lehet  látni.  Az  Óváros  legszebb  épületeihez 
számláltathatnak  :  az  universitas  uj  épülete  (1789  olta  épit.),  a1  75,000 
font  sterl.  költségbe  kei ült  bank ,  a'  parlamentház  és  börse.  Az  Ujvá
rosban  az  1774  építtetett  pompás  registeroffice  vagy  Skócziának  főle
veltára  tetszik  ki.  A'  többek  közt  Anglia  és  Skóc/.ia  egyesittetésének 
eredeti  's  Anna  királyné  által  aláirt  oklevelét  mutogatják.  A'  Cuntonhillen, 
egy  az  (Jjvárosnál  levő  halmon  ,  áll  a'  csillagvizsgáló  torony  és  Nelson 
emléke,  egy  100  I.  magas  oszlop,  mellynek  belsejében  tetejéig  egy 
csigagrádics  viszi  az  embert,  's  magas alapjában  szobák  vannak.  Edinbnrg
nak  jóltévő  intézetei  közt  első  helyen  áll  a1  Heriot  Györgytől,  egy nemes 
lelkű  aranym'ivestől  ,  1650  alkottatott  nagy  ispotály  ;  egyébiránt  meg
jegyzést  érdemelnek  Watson  és  Gillespie  ispotálya  *'s  az  árvák  háza  is. 
Tudományos  intézeteinek  feje  a ' V I .  Jakabtól  1581  alk.  universitas,  inelly
ben  1826ban  2300an  tanultak.  Leghíresebb  volt  elejétől  fogva  benne  az 
orvosi  k a r ,  mellynek  most  is  Skóczia  legszebb  lelki  tehetséggel 
biró  férjfijai,  mint  Duncan  ,  Brews te r ,  Thomson,  Gordon,  Hope  's  má
sok  tagjai.  Az  universitas  könyvtára 50,000  kötetnél  többet  foglal  magában, 
*s  Keimarus  megholt  prafessornak  orvosi  értekezésekből  álló  hamburgi 
gyűjteménye  megvétetvén  számára,  jóval  nevekedett  a'  benne  lévő  kin
csek  száma.  Mégjelesebb  az  ügyvédek  könyvtára,  melly  a' parlamentház 
legszebb  szálájinak  egyikében  tartatik.  Edinburg  tudós  társasági  közt  a' 
loyal  Society  helyes  értekezéseivel  leginkább  kimutatja  magát.  Egy  ter
mészethistóriai  társaság  is  alkottatott  benne  „ W e r n e r  társasága'*  név 
alatt.  Az  universitaslioz  az  ifjakat  a'  HighSchool  (főoskola)  készíti. 
Edinhurgnak  nagy  gyertyaöntései  és  szappanfőzései,  jövedelmes  whisky 
(pálinka)    főzései,  keményitőfabr.,  harisnyakötései,  gombostű 's  gomb
fabr.  vannak.  Ezeken  kivül  szép  kocsik,  ó r ák ,  pléh  és  sárgaréz  miie
ket  készít  's  a'  Leithen  nagy  kereskedést  ü z ,  mellynek  előmozdítására 
három  közönséges  és  kilencz  más  bank  ,  több  bátorsigositó  társaság  és 
börse  szolgál.  A'  már  említett  kikötő  város ,  hova.  a1  LeithWalk, 
egy  szép,  széles,  szép  házakkal  és  keitekkel  diszlő  ntsza  viszi  az  em
b e r t ,  keskeny  és  mocskos;  15,000  lak.,  hajóépítő  műhelyei ,  üveghutáji, 
niellyek  az  angliaiak!  oz  hasonló  pnlaczkokat  "s  poiiarakat  adnak ,  neve
zetes  szappanfőzései  's  nagy  lerakodó  helyei  vannak.  Megjegyzést  érde
melnek (C  környékén  egyenként  's  meredeken  és  magasan  felnyúló,  ré
szént  basáit  nemű  kőszálak,  mellyek  közül  többen  1000  láb.  magasak. 
Edinburgban  ,  melly  osztozik  Londonnal  az  angol  könyvkereskedés  bir
tokában,  sok  nagyobb  encyclopaediai  munkák  's  hires  folyóirások  jelen
nek  meg.  Vö. „Ediniurg illu.itredi<  Bowertől  (1829).  Edinburgnak  homá
lyos  és  kisvárosi  oldalát  igen  elmésen  adja  elő  ezen  munka: „The mo
dern Alhens''  (London  1825). L  — li. 

E D U Á R D ,  (Károly)  II.  Jakab  angol  király  unokája,  Jakab  Eduárd 
és  Clementine  berezeg  Sobiesky  leányának  fija,  ki  a'  praetendens  név 
alatt  esmeretes,  szül.  1720  Romában,  hol  atyja  XI.  Kelemen  es  VIII. 
Incze  pápák  barátságával  élt.  A'  Stuart  királyi  háznak  utolsó  ivadéka 
lévén  ,  még  bölcsejében  bele  leheltetett  azon  ipar ,  melly  őt  már  22dik 
esztendejében  teljes  erővel  és  lélekkel  ösztönözé  ősei  királyi  székének  vis
szafoglalására.  Segittetvén  a'  romai  udvartól,  1742  spanyol  hirnöki  ál
ruhában  Romából  Parisba  ment,  's  XV.  Lajost  szerencsésen  pártjára ho
ditá.  Már  indulóban  volt  DUnkirchennél  15,000  ember  Angolország  felé, 
midőn  Norris,  az  angol  admiral,  a1  franczia  hajóssereget  elpusztitá,  mie
lőtt  az  a'  tengerre  ereszkedett  volna.  Elvévé  ez  kedvét  a'  franczia  ud
varnak  egy  másik  próbára.  Sikeretlenek  voltak  Eduárd  minden  kérései, 
azért  is  elhatározd  magában,  hogy  tulajdon  erejével  szerzendi  meg, 
mire  az  eszközöket  tőle  megtagadák.  Jun.  27.  1745.  kölcsönözött  pénzzel 
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és  hét  meghitt  tiszttel  hajózott,  mint  egy  bolygó vitéz,  Skóczia  éjszaknyu
goti  partjához  egy  18  ágyus  hajóval,  mellyen  1500  embernek  való  fegy
ver  volt.  Próbatétele  sikerült,  's  Skóczia  megelégedetlen  nagyainál,  kik  a' 
tülök  függő  hegyi  Skótokkal  hozzája  zárakoztak,  annyi  részvételt  talált, 
hogy  nem  sokára  egy  kis  sereg  előtt  állna.  Előre  nyomult  ezzel,  's  meg
verte  az  Edinburgból  elejébe jövő  Angolokat,  elfoglalta  Perth  fontos  váro
sát  "s  itt  magát  Anglia,  Skóczia  's  Illand  kormányozójának  kiáltatá  ki, 
Sept.  15.  1745  Edinbnrgot  is bevevé,  a'  hol  még  egyszer  kikiáltatá  magát 
kormányozónak  's  ministereket  és  generálokat  neveze  ki.  Francziaor
szág  nj  segítséget  küldött  neki.  Sept.  21 .  1745  Prestor  Pansnál  inegvere 
4000  emberből  álló  angol  sereget.  A1  foglyokat  szabadon  bocsátá.  Se
rege  7000  emberből  ál lot t ;  ezzel  elébbre  ment  ''s  ostromolni  kezdé  (Nov. 
20)  Carlislét,  melly  magiit 3  nap  múlva  megadá  és  sok  fegyvert  szolgálta
ta  neki.  Most  kikiáltatá  atyját  angol  királynak,  magát  pedig  kormány
zónak,  fő  hadi  szálasát  áltlevé  Manchesterbe  's  rövid  idő  múlva  csak 
20  inf.  volt  Londontól ,  hol  sok  barátjai  várakoztak  reá.  Ezen  eleJVnté 
megvetett  ellenség  gyors  előnyomulása  miatt  rossz  következésektől  tar
tott  az  angol  kormány  ,  's  ugyan  azért  visszahitta  egy  részét  a'  Német
országban  álló  seregnek.  A'  segítség  hijánya  's  a'  Stuart  házhoz  szi
tok  közti  egyenetlenség  's  vetekedése!^  egynéhány  elkövetett  hibák  'sí 
az  Angolok  nagyobb  ereje  hátrálásra  kénytelenitették  herczeg  Eduárdot 
1746  elején.  A'  falkirki  győzedelem  (Jan.  23.  1746)  utolsója  volt  vala. 
Végre  bátorkodott  a1  ciimberlandi  herczeggel  (Apr.  27.  1746)  Culloden
nél  megütközni,  hol  serege  megveretett  's  egészen  széllelszóratott.  Az 
alig  nyert  királyi  szék  el  volt  vesztve,  's  a1  herczeg  sokáig  bolygóit  Skór 
czia  vadonjaiban,  gyakran  kenyér  nélkül,  mert  Londonban  30,000  ft.  st . 
tettek  fejére.  Végre  megtalálta  őt  legmeghittebb  embere,  Onell,  egy 
skót  nemes,  egy  csolnakon  ,  szigetről  s z ige t r e ,  barlangból  barlangba, 
bujkáltak  ezer  veszedelmek  közt,  hogy  fel  ne  fedeztessenek;  mert  utána 
szüntelen  vizsgálódtak  minden  szugoiyban.  Így  végre  reá  talált  Lochna
rachnál  egyikére  azon  franczia  hajóknak,  niellyeket  megszabadítására 
küldtek.  >Nept.  29.  1746  a'  cullodeni  nap  után  5  rettenetes  hónap  múlva, 
elindult  Skócziából  's  mindenétől  megfosztva  ért  Bretagneba  Noseanban 
Morlaix  mellé.  Most  herczeg  Eduárd  marquise  Pompadour  közbenjárása 
által  200,000  livre  pensiót  kapott  élte  idejéig,  valamint  Spanyolországból 
is  12,000  dublon  kamat  jövedelmet.  Az  aacheni  békekötés  (1748)  az 
angol  királyi  székre  juthatása  felől  minden  reménységét  elvet te ,  's  midőn 
hallaná  ,  hogy  a'  franczia  statusokból  leendő  eltávo/.tatása  egyike  legyen 
a'  békeczikkelyeknek,  a1  legnagyobb  kicsapongásokra  gerjeszté  elkesere
dése.  Végre  őrizet  alatt  kellett  az  olasz  határokra  vitetnie.  Innét  Romá
ba  ment  atyjához,  111.  Jakabhoz;  de  a1  romai  udvarral  való  viszonyai  is 
megváltoztak.  Atyja  halála  után  (Jan.  I.  1766)  gyakran  nevetséges  kivá
natjai,  niellyeket  mint  Albany  gróf  az  etiquettere  nézve  te t t ,  szakadat
lan  izetlenségeket  okoztak  neki.  Florenczbe  ment ,  mig  VI.  Pius  pensió
jának  elvesztése  alatt  Komába  vissza  nem  hitta.  Hogy  nemzetsége  ki  ne 
haljon,  52  esztendős  korában  (Apr.  17.  1772)  egy  StolbergGederni  her
czegasszonyt  vőn  feleségül,  de  durva  bánásmódja  1780  elválást  okozott 
(Vö. AI.DANY.),  Eduárd  a' világunta  szerencsétlenek  mentő  szeréhez  nyúlt 
's  borivásnak  adta  magát.  így  holt  meg  ltomában  Jan.  31.  1788  életé
nek  68dik  esztendejében.  Három  esztendővel  elébb  magához  viteté 
Francziaországból  természeti  leányát,  's  megtörvényesitvén  azt  mint 
Albany  grófnék  királyi  teljes  hatalmából  örökösévé  tet te .  Holt  teste 
Frascatiba  vitetett  's  királyi  módon  temettetett  el.  Királyi  páleza,  ko
rona ,  k a r d ,  angol  és  skót  rendek  ékesítek  koporsóját,  's  egyetlen
egy  még  élő  testvére,  a'  ynrki  cardinal,  tar tá  a'  halotti  tiszteletet  a' 
megholt  Károly  király  felett.  Ezen  cardinal  1799  olta  4000  ft.  st.  esz
tendei  pensiót  kapott  Angliából,  *s  megholt  Frascatiban  Jul,  13.  1807. 
A1  Stuartok  négy  századig  uralkodtak  Skócziában  'a  Angliában  85  észt. 
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E D U Á R D  III.  egyike  Angolország  legnagyobb  királyainak,  1  Edu
árd  unokája,  szül.  Windsorban  1312.  1327  fellepett  a'  királyi  székre  's» 
megholt  1377.  Skócziát,  melly  az  ő  kiskorúsága  alatt  Anglia  felsósége 
alól  kiszabadult,  szerencsésen  meghódította.  Magtalanul  halván  meg 
Francziaország  királya,  IV.  Károly,  igyekezett  133öjusát,  mellyel  anyja, 
Isabella,  Károly  tes tvére ,  után  birt  ezen  országra ,  a'  Valois  házból  va
16  Vl.  Filep  ellen  megtartani.  A'  cressyi  véres  ütközet  a'  hajdani  Picar
diában  (1340)  az  Angoloknak  kedvezett.  Ennek  egyik  következése  Ca
lais  elfoglalása  volt  (1347) ,  mellyet  az  Angolok  azolta  210  esztendeig 
bírtak.  Filep  halála  (1350)  után  fija,  János  király  ellen  folytattatott  a' 
háború,  ki  (1356)  Poitiersnél  Eduárddal,  a1  walesi  herczeggel,  megütköz
vén,  a1  csat.it  's  szabadságát  elveszte.  Mint  fogoly  Ango'országba  vi
tetet  's  addig  el  sem  bocsát ta to t t ,  mig  (13Ö0)  a'  bretignyi  békekölés
ben  az  Angoloknak  különbféle  franc/.ia  tartományokat  tökéletes  ural
kodói  jussal  által  nem  engedett.  Felvéve  most  III  Eduárd  ezen  czimet: 
Francziaország  k i rá lya ,  mellyről  felváltóji,  csak  az  ujabb  időkben 
(Nov.  7.  1800)  mondának  le.  Ezen  foglalásokból  már  Eduárd  éltében 
sok  visszavétetett  János  felváltója  V.  Károly  á l t a l ,  Eduárd  halála  után 
II  Richárd  alatt  pedig,  kivévén  Calaist  és  Bordeauxt,  a'  többi  is  elvesz
te tet t .  Eduárd  ifjúsága  fényes  tetteit  öregsége  szerencsétlensége  által 
elhomályosítva  látá.  Hőslelkü  f i j a — E m u m )  a'  walesi  herczeg  (I.  e . ) 
még  ő  előtte  megholt  1376.  Jelessé  tévé  III.  Eduárd  uralkodását  igazság
szeretete  's  a'  kereskedés  előmozdítására  's  nemzete  jusainak  megerő
sítésére  törekedő  buzgósága.  Csak  azzal  vádoltathatik,  hogy  néha  igen 
kemény  volt  's  franczia  király  is  akart  lenni.  Eduárd  éleszté  fel  az 
Angolok  ké/.mivi  szorgalmát,  's  jeles  törvényeket  adott  a'  kereskedés 
előmozdítására.  Hogy  elősegélje  a'  posztószövést,  takácsokat,  festő
ket  's  kallőzókat  hozatott  Flandriából  Angolorsz ígba.  Ő  szerzé  1349  a' 
kék  nadrágkötőlovag  rendet ,  Európában  egyikét  a'  legrégibbek  's  leg
jelesebbeknek. 

E D U Á R D ,  walesi  királyi  ' í  első  cornwalli  herczeg,  esmeretesebb 
fekete  berezegi  névről,  III.  Eduárd  fija.  Atyjától  1302  I'oitou  grófság  's 
Aquitania  és  Gascogne  herczegségekkel  ajándékoztatott  meg  's  házas
ságra  lépett  Plantagenet  Eduárd  genti  gróf  leányával.  Kevéssel  ezután 
( 1 3 6 3 )  a'  kegyetlen  Pé t e r ,  midőn  testvére,  Henr ik ,  által  Castiliá
ból  k iűzete t t ,  Eduárdnál,  ki  ekkor  Guinneben  volt,  keresett  segedelmet, 
's  a'  herczeg  megigéré  néki,  hogy  a'  királyi  székbe  visszahelyezi  ,  ha 
Biscayát  kapja  jutalmul  ,  's  ugyan  ezen  okból  által  is  ment  nagy  sereg
gel  a'  Pyrenaeken,  megveré  Henriket  Navaretténél  's  barátját,  Pétert, 
ismét  visszahelyezé.  Ez  azonban  háládatlan  lett  iránta  és  semmit  sem 
adott  neki  fáradozásáért ,  mellyre  Eduárd  nem  kinszerithette,  mivel 
ezen  táborozása  alatt  megujittatott  a'  háború  Angol  és  Fraoc/.iaországok 
közt.  Eduárdnak  vissza  kellett  mennie Guiennebe  's nem  ügyelvén  fonnyasz
tó  lázára  ,  gyalogliintón  viteté  magát  a'  limogesi  ostromhoz.  A'  hely 
bevéte te t t ,  's  a ' győz tes  a'  franczia  őrségen  kívül  mintegy  300  lakost 
hányatot t  kardra.  Innét  Angolurszágha  men t ,  hol  olly  gyengeségbe 
ese t t ,  melly  neki  46  éves  korában  (  1376)  Westminsterben  halálát  oko
zá.  Halála  napja  olta  az  Angolok  Franczjaországhan  elveszték  egyik 
birtokokat  a'  másik  után.  Nem  tudni,  hogy  ama"  félelem  miatt,  mellyet 
ellenségei  közt  elterjesztett ,  vagy  pedig  öltözete  színéről  adták  e  Edu
árdnak  a '  f e k e t e  h e r c z e g  vezetéknevet. 

E D u r. i r. r. A T I O, csapszéki jus vagy  bormérés szabadsága kisebb mér
ték  által  (mivel  nagyobb  mértékben,  mint  akó  's  cseber  szerént,  a'  hazában 
bort  eladni  kinekkinek  szabad),  melly  hazánkban  a'  földes  urasághoz  's 
némelly  közönségekhez  tartozik  olly  formán  mindazál ta l ,  hogy  ha  va
lamelly  földes  urnák  azon  jusra  nézve  különös  kizáró  szabadságlevele (privi
légium)  vagyon,  egyedül  azt  illeti  azon  szabadság,  valamint  szinte,  ha 
valamelly  curialistának  arról  semmi  szabadságlevele  nincsen  '• nem is 
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élt  azon  szabadsággal,  azon  jushoz  számot  nem  tarthat.  A'  honnét, 
minthogy  a'  bormérés  szabadsaga  név  szelént  máig  is  a'  királyi  hasznok 
(jus regalt)  közé  számláltatik,  h ihe tő ,  hogy  ezen  jns  is  a'  várak  jó
szágaiban  ( 1 .  VJÍRJÓSZAG)  vagy  is  a'  varmegyék  földjén  szinte  a'  sze
lént  mint  a'  malmok  ,  halászatok  'sat.  valaha  egyedül  a''  királyi  udvart 
illették,  annyival  inkább,  mivel  az  arany  bulla  2Uik  czikkelye  szerént 
a'  cseberrel  való  dézmálást  a'  királyok  világosan  magoknak  tartot
ták. lJerger János. 

E  r>  ír  r.  (a'  muzs.),  kemény  hangnem,  mellynek  alaphangja  e  's 
négy  kereszttel  jeleltetik. 

E K K K S B . I  (SZÓ  szerént  u r ) ,  becsiiletnév  a '  Törököknél ,  mellyel 
a'  status  és  polgári  tisztek,  's  gyakran  a'  statusnak  más  polgárai  is  él
nek  "s  inelly  reudszerént  a'  hivatalok  neveivel  öszveköttetésben  mondatik 
ki.  Így  neveztetik  t.  i.  az  első  császári  udvari  orvos  HekimEfl'endinek, 
a'  serailban  lévő  pap  lmanEffendinek  'sat.  —  A1  Keistíffendi  vagy  or
szág  cancellara  egyszersmind  a'  status  külső  dolgainak  mintatere  '• 
ez értekezik az idegen nemzetek követeivel és tolmácsaival. L—ú. 

É G  , é g b o l t o z a t  , é g k á r p i t  , é g go 1 yo b i s {eoelavi, njihne
ra coeletlii, _firmnme/iínm)ank nevezzük pbysicai értelemben ama1 fel
séges laziirsziiiü boltozatot, meily láikörünket befedezni 's határain 
feküdni látszik. A' szemnek ezen boltozat tömöt t , öszvefüggő test, 
melly uiínden 24 órában egyszer fordul meg a' föld körül és mellybe 
a' csillagok mint annyi aranyfejű szegek vannak beverve. A' felette 
nagyon előment és szünet nélkül előmenő csillagtudomáuy mutatja azon
ban, hogy , mint nem ritkán történni szokott, itt is csal a' külső szin; 
mivel az, a1 mit szemünk boltozatnak tart , nem egyéb ama' nagy meg
mérhetetlen térnél, mellyben valamennyi világiestek mozognak.— Mostan 
csak a1 palléro/.atlan hisz még merő égboltozatot, de ősidőkben a' legna
gyobb bölcsek sem hittek egyebet , sőt inkább több olly boltozatokat 
véltek egymás felett, mivel a1 csillagoknak különbféle mozgásait csak 
ezen feltétel alatt magyarázhatták meg. Mivel tehát a' látható ég a' 
világtérnél nem egyéb 's az a1 csillagokon kivül semmi más tárgyat 
nem mutat , következőleg az azok közt való köznek egészen feketének 
kellene látszania. Ez azonban nem ugy v a n , mert mi az eget kéknek 
látjuk. Ezen kék szin pedig következése a' nap és csillagok világának. 
Levegőnk t. i. részecskéket nyujt a' világnak, niellyeknek sűrűsége 
elég arra, ho;:y a' csillagoktól földünkre esett 's arról visszavetődött 
sngárokat ismét visszavethessik — Ha azonban a' sugárok mind e>;y
irántan vetődnének vissza a1 gőzkörben lévő lég és gőzrészecskék által, 
ugy egészen fejérnek kellene tetszenie az égnek; minthogy pedig kék 
s/.inü, kétséget nem szenved (ámbár okát nem tudjuk), hogy a' levegő a* 
kék sngárokat jobban és számosabb mennyiségben veti vissza, mint a' 
vereseket vagy sárgákat. — Saussure, egészen áltláthatónak látván a* 
levegőt, azt állítja, hogy nem ez maga , hanem inkább a' benne talál ta
tó gőzök vetik vissza a' sngárokat. Ezt a' többek közt abból következ
tet i ; hogy p. o. a' havasoknak és bérczeknek i s , 1 5 — 2 0 mértföldnyi 
távolságból nézve, kékeknek kellene látszani, ha maga a1 levegő volna 
ezen sugárvisszavetésnek oka. Abban is látja Saussure megbi
zonyitását véleményének , hogy magas hegyeken sokkal setétebb kék a' 
levegő mint a' síkságban vagy völgyekben. — De ezen setétebb szint, 
mellyel a' levegő magas hegyeken bí r , szinte olly helyesen abból is meg
magyarázhatni, hogy már ott a1 levegő olly vékony, hogy a ' sngí roknak 
csak kisebb részét vetheti még vissza, 's azért a1 vil igtérnek feketesé
ge jobban általhatja. Egyébiránt Saussurenak véleménye igen hihető, 
mivel a' gőzök a1 levegőnek "áltláthatóságát csakugyan nagyobbítják, 
és igy kékségét is, mind a d d i g , mig kiterjeszthetők; ellenben pedig épen 
ellenkezőt okoznak, ha feloldásokhoz közelitnek és ezen feloldáshoz igen 
közel való létekkor majd egészen á t lá tha ta t lanná teszik. Akkor a« , é | 
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fejérnek  látszik.  —  Az  égkárpitnak  valami  meghatározott  alakjáról  (for. 
ma)  most  már  szó  sem  lehe t ,  midőn  tudjuk,  hogy  ezen  kárpit  az  üres 
térnél  nem  egyéb.  Eélgolyobisnak  Játszik  ugyan ,  de  lelapultnsk,  és  Ja
pulása  a'  tetőpont  (ee/wí/ t )  körül  vétetik  észre.  Ez  igen  természetes, 
mert ,  mivel  a'  tetőpont  felé  semmi  olly  tárgyra  nem  akadunk,  niellynek 
távollétét  a'  szem  felfogná,  és  ugy  öszvehasonlitásunknak  alapul  szol
gá lha tna ,  a'  latkor  felé,  azaz,  a1  föld  szinén  pedig  sok  olly  tárgyakra 
találhatunk  ,  mi  önkény  telén  a'  Játkörnél  lévő  jégteriileieket  messzebu
nek  véljük  ,  mint  a'  tetőpont  felé  láthatókat. Albert Ferenci. 

É G , 1. M K N N Y. 
E G E D É .  ] )  J á n o s ,  a '  Grönlandiak  apostola,  szül.  1686  Dánor

szágbán  's  prédikátori  hivatalt  visele  Norvégben.  Homályos,  a'  14  szá
zig  terjedő  abbeli  hirek  ,  hogy  Grönlandban  a'  keresztény  vallás  már  el 
Yolt  ter jedve,  de  tanitók  hija  enyészté  e l ,  eltökélek,  Grönlandba  utazni 
?s  Iakosit  az  evangéliumban  oktatni.  Szándékát  elejébe  térj észté  a'  kor
mánynak ,  de  az  Svédországgal  háboruskodta  miatt  nem  nyujta  segélyt. 
A'  bergi  kereskedők  inkább  hajlanak  előmozdítani  igyekezetét  's  keres
kedési  társaságot  alkottak.  E.  kir.  mission  uius  czimmel  háznépe  társa
ságában  46  személlyel  mint  fejek  's  3  hajóval  Maj.  21.  1721  vitorlák  alá 
ment.  Hajójinak  egyike  törést  szenvede,  ketteje  elére  Grönlandot,  de 
a'  12  mfdnyire  elterjedt  jég  miatt  csak  Jun.  4.  lehete  kikötni.  Tetemei 
nyomorral  és  gátokkal ,  gyakran  életveszéllyel  küzdve,  hirdeté  E.  Grön
landnak  az  evangéliumot  's  alapitójok  lón  az  ott  maiglan  feuálló  dán 
gyarmatoknak.  1736  visszatére  Kopenhagba.  Megholt  Falster  szigetén 
1758.  Munkáji  dánul  í ro t tak ,  's  Grönland  ter  mesze  this  toriája  ,  ottani  fá
radozási ,  tapasztalati  és  történetei  tartalmok.  —  2)  P á l ,  fija,  szül. 
1708,  12  éve  olta  atyja  segédje  vala.  1723  Kopenhagba  jőve  néhány 
Grönlandival  ,  kiket  különbféle  mesterségekre  szándékózék  tanít tatni ,  de 
mind  himlőben  holtak  el.  Apja  akaratjából  theologiát  tanula  's  mint 
missionar.  1734  Grönlandba  ment,  hol  1740ig  maradt.  Visszatérvén  Ko
penhagba,  a'  köv.  évben  grönlandi  püspökké  nevezte  királya.  Mh.  1780 
Mivei :  Tudósítások  Grönlandról  (Kop.  1789); „Dielionarium groenlan
dicttmíi  (Kop.  1754); ^Grammalica grnenlandica"'  'sat. 

E G E R ,  érseki  város  Heves  és  KülsöS/.olnok  törvényesen  egyesült 
vármegy. ,  melly  itt  tartja  gyűléseit.  Nevét  az  Eger  folyójától  kapta, 
melly  rajta  keresztül  folyik,  3000  ház.  's  18,000  lak.  van,  kik  kö/.t  Né
metek  és  Iláezok  is  (czifra  templomjokkal)  találtatnak.  Utszáji  közül 
csak  némellyek  vannak  kövezve.  A'  várostól  napkeletre  esnek  a'  Törö
köktől  igen  kedvelt  meleg  ferdék.  Érsek  lakhelye,  ki  ezen  méltóságra 
1804  emeltetett;  mivel  elébb  az  egri  főpásztor  püspök  nevet  viselt.  Az 
tfgri  püspökséget  Sz.  István  király  alkotta  1009  ,  Catapranust  nevezvén 
ki  első  főpapnak  (mint  sok  irók  emlékezetben  hagyták).  Hoj;y  ekkor 
Kger  már  jeles  város  lehete t t ,  mulatja,  hogy  püspökség  alkottatott 
benne,  mivel  püspöki  lakhelyekké  rendszerént  a'  jelesebb  városok  szok
tak  vala  tétetni;  de  bizonyítják  ezt  Bombardi,  Timon  's  más  régi  irók 
i s ,  kik  közül  az  első  igy  í r : „Ornavit  (és  így non aedificavit  ,  azaz, 
már  fen állott) nrcem Adriennem S. Slephanus aedificiis  , quam in deli
ciis hahuif,  a1  második  pedig: Agriam aedificiis excolit.il  Bombardi 
a1  püspök  jövedelmét  100  ezer  darab  aranyra  teszi,  honnan  arra  kötelez
tetik  IV.  Béla  királynak  adománylevele  ál ta l ,  hogy  ezen  gazdag  jószág
ból  a1  magyar  királynak  4dik  fiját  táplálni  's  nevelni  t a r tozzék ,  hogy 
mindazáltal  ez  megtörtént  volna,  a'  magyar  história  nem  emlékezik. 
Hajdani  királyainknak  kedves  helyek  volt  Eger.  II.  István  1131  s  Imre 
1204  benne  holtak  meg.  KIső  prépost  volt  itt  Cletus ,  II.  Andrásnak can
cellara.  Ez  fogadta  be  Egerbe  Sz.  Ferencz  szerzeteseit  (1232),  kik  az
után  innen  az  egész  országba  elszéledtek.  Ez  idő  tájban  (1221)  tele
pedtek  meg  i t t  Sz.  Domokos  szerzetesei  is.  1241  a'  Tatárok  vad  cso
portjai  által  elpusztíttatott  's  hamuvá  tétetett  a'  város  ,  meilynek  siral
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mas  sorsát  Rogerius  váradi  akkor  élt  kanonok  eleven  színekkel  festé  le . 
IV.  Bélának,  Magyarország  második  alkotójának  ,  figyelmét  Eger  is  ma
gára  vonta ,  's  1201 ,  hogy  hasonló  szerencsétlenség  ellen  bátorságba 
helyeztesse,  kőfalakkal  és  sánc/okkal  körülkerittette.  Nevezetes  Eger
nek  történetei  közt  a'  Hussitáktól  1442  lett  felprédáltatasa  is  ;  mert 
midőn  I.  Ulászló  megerősödvén  a'  magyar  királyi  székben,  a'  lengyel 
seregeket  haza  küldötte,  's  ezek Egerben  Kozgonyi  Simon  egri  vitéz  püs
pök  szívességéből  a'  jó  borhoz,  melly  már  1400  bőven  te. mett  Egeiben, 
ugy  hozá  láttak  volna  ,  hogy  mindenről  elfelejtkeztek  (mint  Callimachus 
írja)  ,  a'  mélyen  alvó  várost  alattomban  meglepő  cseh  Hussiták  iszonyú 
öldöklést  's  rablást  vittek  véghez  Telef  nevű  vezérek  alatt  az  elrémült 
lakosok  közt,  a'  mit  az  egyesült  Lengjelek  éa  Magyarok  azzal  bosszul
tak  meg,  hogy  a'  Cseheknek  utána  nyomulván  ,  kegyetlen  vérontás  után 
csaknem  mind  lenyakazták  az  ellenséget  's  magát  Telefet  is  elfogták. 
Még  keservesebb  állapotra  ju t ta t ta  a'  várost  a'  II.  Ulászló  alatt  kegyet
lenkedő  Dósának  Barnabás  nevil  a lvezére ,  mert  Eger  ekkor  vidékével 
együtt  hamuvá  lett.  Az  egri  tiszttartóé  (mert  Hypolitus  püspök  halála 
után  tiszttartó  által  igazgattattak  egy  ideig  a'  püspökség  jószágai)  volt  az 
a'  vadászatra  megtaníttatott,  drága  solyommadár,  mellyet  a'  gondatlan 
II.  Lajos  1520ban  40,000  aranyért  vett  meg  a'  tulajdonostól  ,  kit  a'  ma
dárért  minden  addig  bevett  jövedelem  általadása  's  számadás  alól  fel
mentvén,  a'  pénztáiban  lévő  40  ezer  aranytól  elesett.  A'  mohácsi  ve
szedelem  után  (1525)  most  Zápolya,  majd  ismét  I.  Ferdinánd  lett  Eger
nek  urává ,  melly  gyakori  változás  alatt  a'  szerencsétlen  varos  felette 
sok  nyomorúságot  szenvedett.  Legdicsőségesebb  Eger  történeteiben,,  vá
rának  CO  ezerből  álló  török  sereg  által  38  napig  tartott  ostromoltatása. 
Dobó  István  várnagy  ugyan  is,  minekutána  a'  várat  hosssabb.  időre  e l .g 
séges  élelemmel  's  hadi  készületekkel  megrakatta  volna,  katonájit  a 'vá r 
nak  utolsó  pihenésekig  leendő  oltalmazására  feleskette,  azt  tévén  hozza. 
hogy  a'  ki  az  ellenséggel  legkevesebb  egyetértésben  fog  is  lenni,  vagy 
a'  feladásról  szót  mer  tenni ,  életével  adózik.  Islvánf'li  Miklós  szerént 
a'  várbeliek  száma  1904  tett.  Ezekhez  jöttek  még  bátorság  végett  (né
inellyek  szerénl)  200  nemesek,  kiknek  feleségei  's  leányai  voltak  hi
hetőképen  a/.on  vitéz  asszonyszemélyek  ,  kik  gyenge  nemek  ellenére  bá
mulásra  méltó  magok  elszánásával  viaskodtak  a1  bástyákon.  Amhat  vagy 
Achinet  török  vezér  Oct.  16kán  próbáit  utolsó  szerencsét  ;  de  nagy vesz
teséggel  veretett  vissza,  a'  honnan  az  őszi  esőzések  jelentgetvén  ma
gokat  's  attól  tartván,  hogy  ágyujit  és  társzekereit  ki  sem  fogja  helyekből 
mozdíthatni,  13  izben  tett  dühös ,  de  sikereden  rárohanása  után  meg
szégyenülve  oda  hagyta  Eger  várát.  Minő  megátalkodottá ággal  ostromol
ták  legyen  a'  Törökök  ezt  a'  v á r a t ,  bizonyítja  a z ,  hogy  az  ellenség  el
takarodása  után  az  Egriek  többet  szedtek  esz  ve  12,000  nagy  és  nehéz 
ágyugolyóbisnál.  Szerencsésebbek  voltak  a 'Törökök  Eger  ostromoltatásá
ban  1590,  midőn  III  Mohammed  200,000rel  támadta  meg  a'  várat,  mel
lyet  megvett's  a 'Törökök  rabló  fészkévé  tett,  a'  honnan,  mint  bátorságos 
helyből,  könnyebben  prédálhatták  azok  szegény  hazánknak  ott  körül 
eső  tájékait.  Sz.  Mihály  arkangyal  's  Sz.  János  evangélista  templomai 
mecsetekké  tétettek  ,  sőt  a'  derviseknek  vagy  mohammedan  szerzetesek
nek  o t t ,  hol  most  az  érsek  palotája  's  kertje  fekszik  ^templomot  's  kla
stromot  épít tettek,  melly  hely  Boloodvárnak  neveztetett*  A'  káptalan 
Kassára  tétetett  által  az  1597ki  törvények  38ik  czikkelye  szerént.  Kö
zel  egy  századig  viselte  Eger  a'  török  j á rmot ;  mert  a'  Buda  vára  sze
rencsés  visszavétetését  követő  1687  észt.  takarodtak  ki  abból  a1  IVIohain
medanusok,  olly  ínségre  jutván  ,  hogy  füvet,  gyökeret  's  férgeket  rág
t a k ,  sőt  utóbb  megáztatott  's  megfőzött  szíjakkal  és  bőrrel,  patkány, 
egér,  ló,  macska,  kutya  és  emberhússal  enyhítették  éhségeket.  Ezen 
szerencsétlen  idő  alatt  a'  mohammedan  vallást  már  sok  egri  keresztény 
lakosok  bevették.  A'  Karaffától  szabad  kimenetelt  nyert  ílustan '•  basa 
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4000  Törökje  közül  COOan  visszatértek  Egerbe ,  hol  megkeresztelkedtek 
's  legelső  lakosaivá  lettek  a'  puszta  városnak,  mellyel  1.  Leopold  csá
szár  királyi  városi  rangra  e m e l t ,  de  uj  szabadságaitól  két  észt.  múlva 
Fentísi  György  akkori  püspök  's  a'  káptalan  kérésére  megfosztott.  Igy 
Eger  ismét  püspöki  várossá  lett.  Eger  nyugodalma  ezuttal  sem  volt  tar
t ó s ;  mert  Rákóczi  Ferencznek  Bercsényi  nevii  vezérétől  bekerittetett,  's 
kénytelenittetett  a'  várat  Zinzendorf  várkapitány  a'  következett  1704  észt. 
feladni  Szentpéterinek  ,  Rákóczy  akkor  itt  lévő  vezérének.  1710  a 'dög
halál  düliösködése  közben  vette  gróf  Pálfy  János,  I.  Jósef  császár  sere
gének  vezére,  ostrom  alá  Eger  várát ,  mellyet  Rákóczinak  az  ellenállásra 
kevés  erővel  biró  vá rnagya ,  Rhédei  Ferencz ,  csak  hamar  a'  császáriak
nak [engedett.  Ez  idő  olta  megháboritatlantil  élt  Egér  az  áldott  béke
ség  örömeivel,  's  naponként  orvosolták  jeles  főpás/.torai  az  elébbi  szomo
rú  idők  által  rajta  ejtett  sebeket.  Gróf  Erdődi  Károly  papnevelő,' 
Foglár  György  serbiai  püspök  's  egyszersmind  egri  olvasó  kanonok,  gróf 
Erdődi  Gábor  püspökségének  idejében  törvénytudományt  tanitó  inte'zetefc 
alkotlak  benne.  Gróf  Barkóczi  Ferencz  a1  püspöki  kastélyt  egy  emelet
tel  nagyobbította  's  diszesitet te,  könyvnyomtató  intézetet ' s  pliilosophiát 
és  theologiát  tanitó  székeket  állított  fel.  Halhatatlan  nevet  szerzett 
gróf  Eszterházi  Károly  püspök  is  a'  lyceum  alkotásával,  mellyben  egy 
sok  jeles  astronomiai  készületekkel  gazdag  csillagvizsgáló  intézet  és  mti
senm  physicum  's  szép  rendben  lévő  könyvtár  vannak.  Ugyan  ezen  épü
letben  vau  az  említett  gróf  Barkóczi  által  felállíttatott  könyvnyomtató 
intézet  is.  Gróf  Eszlerházi  vette  meg  a'  várat  is  II.  Jósef  császártól,  a' 
ki  látvín  ,  hogy  a'  megújítást  nem  érdemli  m e g ,  10,000  eziit  for.  el
adta.  Az>lta  ez  a1  hires  erősség  naponként  közelget  a'  végpusztuláshoz. 
Az  egri  püspöki  megye  felette  nagy  lévén,  Ferencz  király  a'  romai  pápa 
VII.  Piiis  jóváhagyásával  1804  három  részre  osztá  el  a z t ,  a'  szatmá
ri  és  kassai  püspökségeket  alkotván  belőle ,  magát  az  egri  püspökséget 
pedig  érsekséggé  tévén.  Első  egri  érsek  Fuchs  Ferencz  ,  második  báró 
Fischer  István  volt.  1809től  a'  franczia  háború  fergeteg'nek  hazánkból 
lett  elvonulásáig,  Egerben  tartózkodott  a'  császárné,  Esthei  Lndöviea, 
a'  koronaörökössel,  Ferencz  herczeggel  's  a'  császári  ház  más  tagjaival 
együtt .  Ugyan  ide  vitetett  akkor  Budáról  a'  korona  is.  Harmadik  és 
mostani  érseke  Egernek  1820  olta  FelsőŐri  Pyrker  János  ur  Eő  Exc. 
E g e r ,  mellynek *fs  része  az  érseké  's  '/*3  a'  káptalané,  szabad  királyi 
várossá  leendő  tétetését  már  1789  kezdette  sürgetni.  1812  az  ország 
gyűlésének  benyújtott  esedező  leveliben  ismét  megújította  kérését,  melly 
mindazáltal  e1  mai  napig  sem  teljesíttetett.  Megjegyzést  érdemelnek  ben
n e :  kedves  i/.ü  ,  jó  veres  bora ;  az  ifjú  papokat  nevelő  intézet ;  érseki 
lyceum  ;  csillagvizsgálat;  kir.  calli.  gymnasium  ;  nemzeti  főoskola  ;  sze
gények  jó  rendben  lévő  intézete ,  az  ispotály  ;  só  és  postatisztségek. 
A'  várost  több  szép  templomok  diszesitik  és  sok  szerzetesek  lakják, 
mint :  Cisterciták,  Franciscanusok  ,  Minoriták  ,  Serviták  's  Misericor
dianustik,  kiknek  klastroma  mellett  áll  az  ugy  nevezett  csonka  me
cset.  Népes  vásárok  is  tartatnak  benne,  lgernek  leírását  I.  bőv.  a' 
Tud.  gyűjt.  1826  észt.  3,  4,  7,  9  köt.  's  1828  észt.  10,  II  köt. L—ú. 

E R R R i  »  Nymplia.  A'  Romaiak  istenasszonynak  tekintek,  's  Ntima 
király  azt  á l l i tá ,  hogy  titkos  öszveköttetésben  áll  vele  's  tőle  veszi  a' 
népének  adott  törvényeket.  Némellyek  szerént  ezen  Nympha  neje  volt 
Numának. 

E Í K R K Ő  (férjany,  arsenicum,  «Ł<np> óattic. aliw  férjfi,  h i m ,  erős; 
innen  lehetne  nevezni  himanynak  i s ) ,  <><>,  As.  Ezen  ásvány  a1  termé
szetben  sokféle  formában  jó  elő  :  1)  mint  anyaércz (regulu* melall,), 
ekkor  közönségesen  kobaltnak  (cserepes  kobal t , cnbnltum testaceum)  's 
légykőnek  neveztetik;  2)  savi tva,  férjacs;  3)  más  ásványokkal,  mint 
ezüsttel ,  vassal ,  ólommal,  rézzel,  kénnel  Magyarországban  (ha  sárga, 
auripigmenluui,  ha  veres , sandaracca risigallum).  mésszel  egyesülve. 
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A'  f é r j a n y [arnenicum regulinum)  bélyegei :  merősége  talán  minden 
erezek  között  legnagyobb,  keme'nyse'ge  középszerű ,  innen  a'  késsel  va
karható  ,  fénye  n a g y ,  szine  aczélszürke,  szöveménye [textúra)  sugá
ros  lemezes,  nyilván  jegezet t ;  saját  súlya  0U00  (Laroisier)  —  8310—• 
8810 (Bergmann); engesztése (/«.« 'o) zárt edényben a' levegő nagyobb 
nyomása alatt történhetik m e g , minthogy annak közönséges nyomása 
a l a t t , minekelőtte az engesztés megeshetnék, már gőzzé válik 's elszál 
( 4  144° II. f 350CF.) , de a' hivesebb testekre jég vagy porformában 
ismét lerakodik; i z e , szaga magában n incs , dörzsölve foghagyma szagú, 
szaga a1 savitódás folyamatjának tulajdoníttatik ; a szabad levegőn szí
nét elváltoztatja, elejénte sokfélévé, később setét té lesz 's súlya öregbed
vén 0,08al fekete porrá válik. Sebes tűzbe téve gőze moggyulad, hal
ványkék lánggal ég 's füstöl; felolvad fojtó savban; az olajokat niegsüri
ti 's büdösíti. A' fenébb nevezett ásványokon ki vili egyesül a' gyulóval, 
villóva! Qphosphnrus), zöldlövel (cJiloruin), ibolóval (iodiuin)^ sele
niummal 'sat. A' savitóval való együlései saját savakat szülnek. — A' 
férjacs Qacidam arsenicosuni) bélyegei : színe fejér, homályos vagy 
kissé át látszó; ize édeses , kellemetlen, érczes , nyálszivárogtató , csí
pős. Szálékonysága nagyobb , mint a' fér janyé, melly alkalommal alig
látszó , szagatlan gőzformáhan 's el nem változva rakodik le a' felfogó 
eszközökre; a ' h a l kas elszálitásnál mint fejér, 3766 súlyos , homályos 
p o r , hirtelen elszálitásnál pedig mint vi lágos, folyóf éle v teknő  törésű, 
öOOOísulyosságu test rakodik le. Felolvad minden olvasztókban (sol
vens), könnyebben vagy nehezebben; forró víz 16 rész kívántatik hozzá, 
melly meghidegülvén, a ' fér jacs belőle részszerént jégkép válik k i ; má

.sok szerént 30 rész viz , de ha egyszer már a' vízben fel volt olvadva, 
akkor 13—14 részben is felolvad; hideg vízből 400 részt k ivan; boriél
ben csekélyen olvad fel. Olvadéka a' lakmus papirost gyengén veVesiti 
meg. A' hasisokkal sókat nemez , tehát méltán neveztetik savnak ; savi
tójától meg lehet fosztani minden gyúlható testek (gyúló , s zén , kén, 
villó 'sat.) által ' sakkor férjannyá válik. Haszna leginkább festékek készí
tésében, mellyeket mindazáltal, kivált szobafestékeknek, ajánlani nem 
lehet. Nevezetes festékek ezen tekintetben Scheele zöldje és az auri
pigmentuin (pperment, rauschgelb). A' tűzi játékokban a' lángoló sze
rekkel vegyítve fényesebb lángot ad az ugy nevezett b e n g á l i t ü z e k 
nek Fowler a' makacs váltó lázakban a' férjacsos s/.ikag olvadékát 
ajánlotta; a' napkeletieknél régolta az idült bőrbetegségekben mint spe
cificttm használtatik. A' férjacs az, mellyet közönségesen arseniemnnak, 
egérkőnek, hinak, egy a' legdühösebb mérgek közül , minthogy azon élő 
részeken, mellyeket é r , heves lobot , fekélyeket, fenét hoz e l ő ; ellen
ben a' holt testeket a' rothadástól több ideig megmenti. — A' férjag 
(acidum arseniacum) bélyegei: színe fejér, homályos, ize étető, érczes, 
mérgesebb a' férjacsnál; szagatlan , magában épen nem sztlékony, elébb 
üveggé válik, nagyobb hévben azután, savitója egy részét elvesztvén, mint 
férjacs felszál; ezep tüsállósága miatt más sókat szétbontani képes; a' 
hasisokkal sókká lesz ; vízben könnyen felolvad (2—3 részben) ; a' sa
vakban nem; felolvaszt majd minden érczeket (a ranyat , platinát kivé
ve). — A' férjanynak valamelly testben jelenlétét csalhatatlanul mutat
j á k : 1) a' férjany saját szaga , melly a' foghagymához hasonlít; e' 
végett a' gyanús port parázsra kell tenni ; 2) a' mészviz , ez ollyan fo
lyadékba csepegtettetvén, mellyben férjany van , azt felzavarja s belő
l e , ha hugyagsó {nmmoniavus tat) nincs benne, fejér por ülepedik le, 
3000szeres feleresztésen tul mindazáltal a' mészviz a' férjany* nem ér
dekli; 3) a' gyulókénes sav (acid. hydrolhionicum) a' 100,000szeres fel
eresztést js tiszta czitromsárgára fes t i ; 4) a' réz olvadéka, mint kén
savas réz és kénsavas hugyagos réz [tulphas cupri ammoniacalis~) zöl
delik az elébbihez hasonló számú feleresztésnél i s ; 5) a' fényiimitoU 
réz darab az edényben felmelegített gyanús por pá rá j án t a r t a tván , szi
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nét  fejeVre  válíoztatja;  6)  ércczé  lehet  változtatni  a'  5  ,"  3  'sat.  módon 
nyert  leülepedett  po r t ,  ha  az  eyuladó  testtel  (fekete  folyóval,  szénpor
ral)  ösívevegyitletik  's  retortában  a'  tilz  munkálkodásának  kitétetik,  melly 
alkalommal  a'  fétjany  az  edény  hidegebb  tájára  rakodik  le.  (L.  ,,/.cAr
buch der Chetnie , von D. Renjutnin ScAotí"  (Wien  1829). hr. Fúlya. 

E G K R T O N  (Ferencz) ,  nagy  és  közhasznú  intézeteiről  hi/es  bridge
wateri  herczeg,  1720  szül.  Bábja inak  halála  által  temérdek  gazdagságnak 
tulajdonosává  lévén,  olly feltétellel  kezdett  foglalatoskodni,  mellynek  végre
hajtásától  atyját  számtalan  nehézségek  tartották  vissza;  de  egyszersmind 
őt  illeti  azon  dicsőség  i s ,  hogy  a1  belföldi  hajózás  előmozdítására  ő 
szolgált  első  rugóul,  személyes  költségeit  észt.  4ÜÖ  font  s tei lre  szorít
ván ,  többi  jövedelmét  pedig  csatornaásásra  fordítván.  (L.  OATORVÁK  és 
BMIIGKWATKRI  CSATORNA.)  A'  heiczeg  nevét  viselő  's  5  észt.  készült  csa
torna  temérdek  pénzbe  kerül t ,  de  a'  melly  gazdagon  visszafizettetett, 
mivel  Manchester  's  a'  körülte  fekvő  városok  a'  herczeg  bányájiból  vettek 
magoknak  kőszenet.  Ezen  csatorna  elkészülvén,  a'  herczeg  mást  ása
tott  a'  Liverpoollal  leendő  öszveköltetés  végett.  Fáradozásit  olly  nagy 
haszon  jutalmazta  ,  hogy  minden  oldalról  kezdették  a'  parlamentet  csa
tornaásás  szabadságáért  ostromolni.  Brindleyt  azon  nagy  gondolat  fog
lalatoskodtat ta ,  hogy  Londont ,  Br is to l t ,  Liverpoolt  és  Hullt  öszvekösse, 
's  részént  végre  is  hajtotta  még  életében,  mivel  a :  herczeg  1760  elkez
dette  az  ugy  nevezett Grand  TrunkNavigationt,  melly 00  angol  mf.  hosszú 
és  1777  elvégzett  csatorna  által  a1  Trent  és  Mersey  folyóji  's  Liverpool 
c"s  Hull  városai  öszveköttettek.  L. „Description du plán incliné du va
ttai soulerrain, exifuté par Francois Egertön , Duc de~Bridgewater, 
dans sen minél de chartán de terresí  (Paris  1812).  A'  herczeg  J1803  holt 
meg  nőtelenül. L —ti. 

E G R S Z S K G ,  azon  állapotja  az  organismusnak,  mellyben  annak 
minden  működései  jólléttel,  azaz,  könnyüség  és  erő  érzésével  történnek 
(Budolphi  sxerénf).  Az  egészséges  testben  tehát  mind  a'  lelki  ,  mind  a' 
testi  működések  olly  viszonyban  állanak  egymás  közöt t ,  annyira  han
goznak  öszve ,  hogy  egyik  a'  másikat  kitetszóleg  nem  korlátolja,  nem 
akadályoztatja.  Az  illy  egészségű  test  ideala  az  egészségnek,  melléhez 
az  egyntis  egészségnek  közeliim  kell.  Az  egyinis  egészség  tehát  mint 
ollyan  megállhat ,  ha  az  ideálnak  nem  egészen  felelhet  is  meg  ,  mihelyt 
a1  rosszullét  érzése  hibázik,  innen  az  idonitalansággal  ,  bénulással  is 
meglehet  férkeztetni  azt.  Az  egészség  több  lépcsőjét  szokás  a'  köz  élet
ben  megkülönböztetni;  állandónak,  erősnek  nevezik  a z t ,  midőn  a'  test 
több  ártalmas  befolyásoknak  ellenáll  a'  né lkül ,  hogy  szembetűnő  válto
zást  szenvedne  általok  ;  gyengének  a z t ,  melly  a'  csekélyebb  behatások
nak  is  enged;  stind  a'  kettő  okát  a'  testszerkeztetésben,  szokásban 
'sat.  lehet  feltalálni Dr. l'dlya. 

KG  H A J L A T ,  1.  Cr.  i  MA. 
E G  i s H A  R i)  ( Einard  ),  Nagy  Károly  császárnak  elébb  titoknokja, 

utóbb  veje  's  a'  királyi  házakra  első  felügyelő.  —  A'  császár  halála  után 
elvált  nejétől  ,  őt  egyedül  testvére  gyanánt  akará  tekinteni  's  később  a' 
Fenedic'tinusok  rendjébe  állott,  hol  a'  seligenstadti  monostornak  apátja 
le t t  és  elholt  839.  —  Lángesze  's  a'  tudotnánj okban  tett  rendkívüli  elő
menetele  által  N.  Károlynak,  kinek  udvarában  neveltetett ,  bizodalmát 
$8  szeretetét  annyira  megnyerő,  hogy  leányát,  Emmát,  neki  nőül  adni 
iiiagát  csak  igen  könnyen  reá  birhatá.  Hogy  Emma  egykor  a'  szép 
alakú  Eginhardnak  éjszakának  idején  lakjába  bemenetelt  engede ,  hogy 
romános  együtt  enyelgések  órája  közben  nagy  hó  esvén  ,  Emma 
kedvesét  tulajdon  vállain  vivé  a'  vár  udvarába,  's  a'  császár  e'  romános 
eietet  hallva  büntetés  helyett  a'  szerelmes  párt  egyesitette  ,  esmeretes 
elbeszélés,  mellynek  valóságáról  mindazáltal  kételkedni  lehet.  —  Egin
liard  a'  legrégiebb  német  történetíró.  O  a d á ,  mint  mondják  azon 
p lán t ,  hogy  a'  német  tengert  a'  földközi  és  fekete  tengerrel  két  csator
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na  foglalja öszve, mellyeknek  egyike  a'  Mosella  e's  Saone  folyókat  egyesí
t s e ,  a'  másik  a'Hajniitól  egész  a'  Dunáig  utat  nyisson.  A"—t. i. 

E o  .11 (i N T  (Lamoral  gróf),  kit  Göthe költői  lángesze  és  önsorsa  tettek 
halhatatlanná,  1522  íőfamiliából  született  Hollandban,  kaionai  életre  ad
ta  magát  's  V.  Károly  a la t t ,  kinek  1544ki  afrikai  táborozásában  jelen 
volt,  nagy  bajnoki  dicsőséget  szerzett.  Mint  lovasság  rezére  II.  Filejj 
alatt  különösen  kimutatta  magát  a'  saintquentini  (  1557  )  és  gravelinesi 
(1558)  ütközetekben.  De  midőn  Filep  Spanyolországba  u tazo t t ,  a" 
büntető  törvények  e's  inquisitio  helyre  á l l í tására ,  Egmont  részt  vett  a' 
Belgiumban  kiütött  nyugtalanságokban;  egyébiránt  mind  e'  mellett  is 
iparkodott  a'  belgiumi  tartományok  helytartónéját  saz  ez  ellen  öszveesküdt 
nemeseket  békére  's  magok  mérséklésére  birni  ;  sőt  esküvéssel  kötelezte 
magát  a'  helytartoné  előtt,  „hogy  a'  romai  catholica  vallást  gyámolítani 'a 
yédni,  ellenben  a'  szentségét  meggyalázókat  fenyíteni  's  az  Eretneke* 
ket  kiirtani  fogja".  Mindazáltal  az  oraniai  herczeggel  s  ennek  főbb 
pártosaival  való  öszvekötletése  gyanússá  tette  az  aianjuezi  udvarnál ,  's 
mind  ő,  mind  a'  nemeslelkü  Montmorency  Filep  ,  gróf  Horn ,  áldozati
vá le t t ek  a1  vallásbeli  vak  buzgóságnak  és  gyülöiséguek;  mert  a'  vér
szopó  Álba,  kit  Filep  Belgiumba  küldött  a'  lázadók  megzabolázásara, 
mind  a1  kettőt  kivégeztette  Bi üsselben.  E1  Jun.  5.  1503  tö r tén t ,  Eg
mont  életének  40  észt.  Jgazi  vitézi  bátorsággal  's  állhatatossággal  holt 
meg.  A'  franczia  követ  e'  törte'netet  ezen  szavakkal  adta  udvarának 
tudtára :  „Lát tam  azt  a'  fejet  leesni,  nielly  Francziaországot  kétszer  meg
reszkettette  !''  Egmont  kivégezgetése  előtt  levelében  bizonyossá  tet te 
Fi iepet ,  „hogy  ő  soha  sem  tett  a'  catholica  vallás  ellen  s  alattvalóji 
kötelességérői  soha  sem  felejtkezett  e l " ;  de  Álba  királya nevében  retten
tő  példát  akart  adni.  II.  Filep  azt  mondta,  ezen  történet  tudtára  adat
ván  :  „Azér t  üttettem  el  ezen  két  fejet,  mivel  egy  pár  illyen  lazaczfő 
többet  ér  ezer  békáénál".  Egmont  maradéka  gróf  Egmont  l 'rocopius 
Ferenczben  enyészett  e l ,  ki  a'  spanyol  király  lovasságának  vezére  's  a' 
franczia  király  seregében  brigadás  volt  és  Fragában  (Aragóniában)  éle
tének  38  észt.  holt  meg  1707  L.  I.  I.  de  Cloet: „Kloge histurique du 
comte d'Kgmout  e tc" .  (Hrüssel  1825)  és  Schiller: ^tGesf/iic/ile des 
Ab falit der vereinigten Niederlande von der spanltcken ltegierungíl'> 

nevezetesen  ezt  a'  toldalékot, „l'rocets und Hinrichtung der Grafen 
non Egmont und von Horn'. —  Egmont  Maximilián,  büreni  gróf,  V  Ká
roly  császárnak  fővezére,  ki  magát  az  1.  Ferencz  franczia  királlyal  folyt 
háborúban  igen  megkülönböztette,  más  ágból  született. L—ú. 

E G Ő  A N Y A G ,  gyúló {hydrogenium'),  ezen  szesz  ( g á z )  n e m ű  test 
az  egyszerű  testek  közé  tartozik*  Bélyegei:  legkönnyebb  ( a '  levegőnél 
13szor,  némellyek  szerént  15ször),  innen  a1  szabad  levegőben  nem  ta
láltatik,  magában  ize ,  szaga  nincs,  a9  lélekzésre  alkalmatlan;,  érmé
c/.es,  minthogy  öszve  lehet  nyomni;  legnagyobb  vonzódással  bir  a'  savi
tólioz {oxygeniuvi),  mellyel  egyesülvén,  vizet  szül  (1.  DURRANÁS),  egye
sül  a'  vizzel,  szénnel,  kénnel,  vilióval (pho$pltorus~),  's  némelly  ér
c/.ekkel;  magában  nem  gyúl  meg,  sőt  a 'gyer tya  világot  elolija.  Szárma
zik  az  állati  és  növényi  testek  gőzölgése  által  rendesen  más  anya
gokkal  öszvekötve,  a'  rothadás  alkalmával,  a'  kőszén  tunyákban  (1.  D  R
RANÁS).  Mesterségesen  készíttetik  a'  vizből,  melly  áll  savitóból  és  gyil
lóból,  a'  savitó  valamelly  savitható  test  által  elfogatván,  a'  gyúló  elr 
szabadul;  p.  o.  a' vas  midőn feleresztett  kénsavban  olvasztatik  fel,  hogy  fel
olvadhasson,  először  meg  kell  savitódnia QoJcygenari~),  savitóját  tehát 
a'  vizzel  feleresztett  kénsav  vizétől  elveszi.  gyulóját  pedig  buborékok
ban  elereszti.  Öszve  lehet  szedni  az  ekkép  elszabadult  gyulót ,  ha  a' 
TÍZ  gőze  egy  meleg  vas  csövön  vezettetik  keresztül ,  ^s  a'  cső  vége  viz
zel  tölt  edénybe  é r ,  's  a'  buborékok  egy  szájával  a'  vizbe  dugott  pa
laczkba  felfogatnak.  Lehet  készíteni  az  organicus  testeket  szárazon  pá
rolván  le ,  mint  a1  kőszén  lepároíásánál  az  titszák  kivilág'isitására  való  , 
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szesz  készítése  alkalmával.  De  ezen  módokon  készült  gyűlölném1  tisz
t a ,  hanem  rendesen  azon  testtel  van  vegyülve ,  mellyel  készíttetett;  a' 
gyulót  Volta  oszlopa  vagy  a1  vilányos  (electricus)  szikrák  által  készít
hetni. })r. Pólya. 

E G O I S M U S .  A'  természet  minden  emberbe  beoltotta  az  önszerete
tet .  Ennek  következésében  magára  nézve  tekinti  ő  a'  dolgokat,  a1  men
nyiben  azok  neki  kedves  vagy  kedveden  érzéseket  okoznak  *s  neki  hasz
nosak  vagy  ártalmasok.  Kzeket  utálja  és  kerüli  ő,  amazokat  ellenben 
szereti  és  keresi.  De  az  önszeretet  gyakran  önkőrsággá  (egoismus) 
vál ik ,  a'  midőn  a7  személyes  szükségek  kielégítésének  óhajtása  lesz  az 
uralkodó  kívánság  az  emberben  e lannyira ,  hogy  a'  mások,  és  azok
nak  java  iránt  való  köteleségekre  többé  semmi  tekintettel  nincs.  A' 
durva ,  testi  vagy  állati  egoisinnsnak  az  állati  szükségek  kielégítése  a' 
czé l j a ,  és  ez  utálatra  méltó,  akar  nyilván  való  l egyen ,  akar  a'  sze
rénység  színe  alá  rejtezzék,  mivel  a'  személyt  nagyon  me/galacsonyitja; 
a'  finomabb  egoismus  pedig  az  emberiség  legfőbb  tárgyait*  tekinti  ugy 
jnint  éldelet  eszközeit.  Kant  logicai,  aestheticai  a'  practicus  egoismus
ra  osztja  fel.  A'  logicus  ego i s t a ,  úgymond  ő,  szükségtelennek  tartja, 
a'  maga  Ítélettételét  a  mások  értelme  szerént  is  megvizsgálni.  Ez  fe
jességben  és  paradoxumok  hajhászásában  mutatja  ki  magát.  Az  aesthe
ticus  egoista  megelégszik  a7  maga  Ízlésével,  bár  mint  gáncsolja  is  azt 
a'  helyes  eritica.  Végre  morális  egoista  a z ,  a'  ki  minden  czélokat  csak 
önmagára  szőrit,  a'  ki  csupán  csak  abban  lát  hasznot ,  a'  mi  neki  hasz
nál  ( a z  egoismus  tehát  haszonkeresésben,  uralkodni  kívánásban  's  egye
bekben  is  mutatja  m a g á t ) ,  v agy ,  mint  Eudaimonista,  csupán  haszon
ban  és  a'  maga  boldogságában  találja  akaratjának  legfőbb  meghatározó 
oká t ,  következéskéuen  az  illy  ember  oda  megyén  k i ,  hogy  másokat 
csak  eszközöknek  tekintsen.  Minthogy  már  minden  más  ember  más  meg
fogásokat  is  esi iál  magának  a r r ó l ,  a1  mit  ő  a'  maga  boldogságához 
számlál :  tehát  épen  az  egoismus  a z ,  melly  annyira  viszi  a'  dolgot, 
hogy  semmi  próbaköve  ne  legyen  a'  kötelességnek  igazi  megfo
gására  nézve  ,  a'  mellynek  pedig  áltáljában  közértékü  okfőnek  kell  len1 

nie.  Az  egoismusnak  csak  az  a'  gondolkozásmód  tétethetik  ellenébe, 
hogy  az  ember  ne  foglalja  öszve  az  egész  világot  a'  maga  énjébe,  ha
nem  ugy  tekintse  és  tartsa  fel  magát  ,  mint  csupán  egy  polgára  a'  vi
lágnak  (cosmopolitismus  ). A. B. S. 

K  G Y  E  S  E  S  A D Ó K ,  1.  A D 6. 
E G Y E N L Í T É S , I . A E Q U A X I O . , 
E G Y E N L Í T Ő ,  1 .  A K Q U A T O R . 

E G Y E N L Ő K Ő Z Ü ,  e g y i r á n y o s ,  p á r h u z a m o s (parallel). 
Egyenlőkőzü  vonatoknak  neveztetnek  két  ugyan  egy  lapban  lévő  vonatok, 
mcllyek  soha  egymásba  nem  ütköznek,  bár  milly  messzére,  's  bár  melly 
végek  felé  nyújtatnak,  mellyek  tehát  mindég  egyforma  közt  hagynak  ma
gok  kö/öt t .  Azon  vonatok  theoriája,  noha  kezdetbeli  térméréstudományba 
(Geometria elementáris)  való,  még  is  akadályokat  okoz.  A'  tiszta  men
nyiségtndományban (ma t hetit púra)  az  egyenlőkőzü  vonatokon  kiviil  még 
a'"  párhuzamospárt  (v.  rövidség  kedvéért  párospárt (parallelngrain)  és  a' 
pái  lapost,  téglányt (parallelepipedain)^  esmérjük.  A'  párospár  egyenesvo
natu (reclilineuní)  4  szeglettt  figura,  mellynek  áltellenes  oldalai  egyenlő 
közű  vonatokat  képeznek;  a1  párlapos  avagy  téglány  pedig  ollyan  test, 
melly  hat  párospár  által  kerittetik  be.  Görbe  vonatak  is  lehetnek  egyen
Jőközüek,  ha  a1  fenébb  mondott  okvetéseknek [canditiones)  megfelelnek.— 
Emiit  p.  o.  a'  mathematicai  földleírás  és  a'  csillagtudomány  egyenlőkőzü 
köröket.  Amabban  ezen  név  alatt  amaz  a'  földgolyóbison  az  egyenlítővel 
egy  irányában  képzelt  körök  értetnek,  mellyek  közül  mindegyik  mind  azon 
pontokon  keresztül  megy  a'  föld  színen,  mellyek  az  egyenlítőtől  egyenlő  tá
volak.  A'  csillagtndományban  pedig ezen  nevet  az  álló  csillagoknok  tetsző 
utjai  veselik.  —  A'  hadtudományban  is  fordul  elő  ezen  szó  parallel 
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(egyenlöközü).  Bírnak  pedig  ezen  nevezettel  azon  á r k o k ,  mellyek  a' 
sánczárkoknak  öszvekötésére  szolgálnak,  mivel  rendszerént  a1  vár  falaival 
egyirányban  vannak  (magyarul  egyiranyos  árkoknak  neveztethetnek). 
Ezek  közönségesen  öszvegyülő  helynek  is  használtatnak  a'  vár  ellen 
irányozandó  erűknek.  A'  re'slövésre  rendszerént  három  egyirányosak  kí
vántatnak.  Az  első,  a z a z ,  legtávolabb,  a'  környülállásokhoz  képest 
000—900  lépésnyi  távolságban a ' v á r  fedett  útjától;  az  utolsó pedig,  melly 
a'  réslövésre  szükséges  munkákat  felveszi,  magán  a'  sánczmelléken (gla
«'*)  szokott  csináltatni.  Az  irányosak  feltalálójának  Vaubant  tartják, 
ő  volt  legalább  e lső ,  ki  1673  azokat  Mastricht  városa  ostromlása  alkal
mával  használta.  —  Nem  csak  a'  mennyiségtudományban  és  a'  hadmester
ségben  használtatik  azonban  az  „egyi ranyos ' '  szó.  Két  tárgynak  egymás
sal  való  öszvehasonlilást,  főként  történettudományit,  is  mondanak  egyirá
nyosnak.  Plutárchus  p.  o.  irt  életleirási  egyirányosakat.  Altaljában 
minden,  a'  mi  folytonfolyó  öszvehasonlitást  enged,  vagy  a'  mi  több 
részben  hasonló  egymáshoz,  egyirányosnak  neveztetik. Aliért Ferencz. 

EGYENLŐSÉG,  viszonya  két  dolgok  egyformaságának  a'  nagy
ságra  nézve.  Minthogy  már  a'  nagyság  részént  testi  (szemlélhető  és 
érezhető) ,  részént  csak  gondolható [intelligibilis),  tehát  az  egyenlőség 
is  e'.  két  nemű.  Az  okos  és  szabad  lények  egyenlősége  t e h á t ,  mint 
ol lyaké,  csupán  gondolható,  mivel  illy  lények  nagysága  nem  esik  az 
érzések  alá.  Midőn  pedig  okos  és  szabad  lények,  mint  ol lyak,  egyen
lőknek  neveztetnek,  tehát  ezt  főképen  az  ők  eredeti  j u sá ró l ,  azaz, 
az  életre  és  szabadságra  való  jusról  kell  é r t en i ;  a'  honnan  ezt  eredeti
örvényes,  vagy  természeti  egyenlőségnek  is  nevezik,  a1  mennyiben  ez 

_z  okos  és  szabad  lényeknek,  mint  eredeti  jussal  biró  subjectunioknak, 
természetében  fundáltatik.  Lehetne  nevezni  az  eredeti  jus  egyenlősé
gének  i s ,  mellyel  a'  szerzett  jusok  egyenetlensége  igen  jól  megállhat 
együtt.  Mert  ha  minden  okos  és  szabad  lénynek,  minemű  az  ember, 
eredetikén  jusa  van  a1  maga  tehetségeinek  mindennemű  hasznokat venni, 
a'  mi  csak  más  okos  és  szabad  lényt  meg  nem  sé r t ;  természetes  dolog, 
hogy  a z ,  a'  ki  tehetségeit  jobban  megerőlteti,  mint  m á s ,  "'agy  a1  kit  a1 

szerencse  inkább  kegyel,  mint  m á s t ,  több  birtokot  is  szerezzen,  mint 
más.  A'  statusban  már  semmiképen  fel  nem  kell  bontatnia  az  eredeti 
jus  egyenlőségének,  söt  inkább  a'  törvény  által  megszenteltetnie.  A' 
törvény  t.  i.  tartozik  az  okosság  kivánatja  szerént  1)  minden  a'  s tatus
ban  született  embert  szabadnak  esmérni;  2)  minden  szabad  születésű  em
bernek  egyenlő  igényt  adni  mindazon  jusok  megszerzésére,  valamellyek 
csak  egy  statusban  okossággal  egyezőleg  megszereztethetnek,  és 
kitkit  a'  maga  igazán  szerzett  jusai  mellett  egyenlő  módon  védni.  Azért 
is  az  egyenlőség  ideája,  mihelyt  helyesen  értetik,  szukségesképen  egybe 
van  köttetve  a'  szabadság  ideájával.  Az  emberek  egyenlők  eredeti 
szabadságokban.  A'  franczia  revolutiobeli  egyenlőség  emberei  épenség
gel  félremagyarázták  azon  ideá t ,  a'  midőn  azt  a'  polgári  törvényviszc
nyokra  is  kiterjesztek  és  még  a'  tulajdon  birtok  egyenetlenségét  is  el 
akarák  törleni,  a'  mi  lehetetlen.  (L.  SZABADSÁG.) 

E o t E S Ü i E t K K ,  rendszerént  c o r p o r a t i ó k .  Ezek1  a 1  történet
írás  szerént,  mint  szabad  választás  szüleményei  ,  első  eszközök  a'  szo
ros  famíliái  és  törzsökegybeköttetést  felbontani,  melly  ha  tul  terjed 
természeti  czéiján  's  keményen  elzárt  osztálysággá  merevedik  ,  a'  nem
zetek  szellemét  's  életét  ártalmas  bilincsekben  tartja.  Az  egyesületek 
kiváltképen  az  ujabb  statusalkotás  okfejévé  vá l tak ,  melly  már  Koma 
alapításakor  is munkásán  mutatkozott ,  tökéletesebben  pedig  a1  germán"co
initatusokban.  Kzek  a'  patriarchális  uralkodásnak  's  egy  nemzeti  Isten 
ezzel  közel  atyafiságban  lévő  határtalan  hatalmának  szabad  községi 
szerkezetettevének  ellenébe,  melly  a'  família  szent  kötelékeinek je l 
szaggatása  nélkül  ugyan  azt  közönséges  szövetségbe  olvasztja  egy  más 
közt.  A'  régi  germán  comitatusok  módjára  későbbi  időkben  sok_  szövet
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ség  képeztetet t ,  kivált  vitézi  rendek  '3  más  különbféle  szövetségek* 
mellycket  a1  kereszt  majd  vallási  válalkozásokra  egyesite,  majd  akar 
melly  tetszékeny  jelkép  önkényes  politicai  vagy  más  czélokra  köte  egybe. 
Az  egyházi  egyesületek  is  politicai  fontosságra,  közvetetlenségre  's  fe
jedelmi  fenségre  emelkedtek  a'  német  birodalomban.  Az  illyen  lovag
egyesületeket  mindég  lehetett  bizonyos  féls/.egsrggel  's  aristocratiai 
anarchiára  hajlással  vádolni;  a'  városi  egyesületek  ellenben  a'  népnek 
megterségi  szorgalom,  kereskedés  és  tudomány  által  való  sok  oldaln  mi
veltetése  közül  annál  nagyobb  érdemet  szereztek.  Ezek  a'  10ik  század 
olta  bölcsőji  levének  a'  valódi  polgári  rendnek  avagy  az  igazi  nemzeti 
szabadságnak,  noha  szinte  nem  voltak  belső  zivatarok  és  kiizködések 
nélkül ,  mellyeket  a'  szabad  községi  szerkezetek  az  uralkodó  nemzetsé
gekkel  vittak.  A'  nyilvános  élet  egyesületi  szelleme  mintegy  a'  löik 
században  érte  el  dél  és  forduló  pontját.  Azon  időtől  fogva  meg
szűnt  az  európai  continens  legnagyobb  részében  az  egyesületek  szabad
s á g a ;  csak  Lengyelországban  tartá  meg  a'  nemesség  státustörvény  sze
rént  a'  confoederatio  szabadságát,  Angliában  pedig  a'  megengedett  czé
lokra  való  szabad  egyesülés  jusa  lassanként  alaptörvényi  része  lón  a' 
közönséges  népszabadságnak.  A'  vitézi  társasások  udvari  ékességgé 
l e t t e k ;  a'  közös  jelképek  szerzésének  's  viselésének  jusát  a'  nyilvános 
hatalom  kizárólag  magára  ruházta.  X l \ r .  Lajos  eltörlé  Franciaországban 
a'  municipalis  szerkezet  létezéaét;  megfosztá  a'  városokat  előljárójik 
szabad  választásának  jusá tó i ,  'a  ezeket  királyi  országlási  tisztviselők
ké  tévé.  E'  példát  más  országokban  is  követ ték,  a'  városi  kormány
zásnak  csupán  rossz  oldalát  vévén  tekintetbe,  's  a'  polgároknak  gyakran 
igen  alapos  panaszaikban  erre  elegendő  okot  találván.  A'  czéhek  a1 

mesterség!  szabadságra  nézve ,  melly  a'  múlt  század  közepétől  fogva 
jeles  védelmezőkre  t a l á l t ,  ártalmasaknak  látszat tak;  mert  fonák  okok
ból  több  több  jeles  munkásnak  megtagadák  a'  mesteri  just  's  monopó
liumot  alapítanak  rossz  árujik  számára.  Még  az  országrendek  felső 
egyesületei  is  rendszerént  inkább  gát lómint  előmozdító  erőt  sőt  ellenállást 
mutattak  hasznos  javítások  's  a1  nép  kifejtése  ellen.  Ezért  voltak  a'  revo
luliö  törekedései  mindjárt  eltjénte  egyszersmind  ezek  ellen  intézve. 
Már  Turgot  kezdé  őket  eliörleni  ,  's  az  1791  Martius  2kai  törvényál
tal  egészen  megszüntettek.  A'  községeknek  ellenben  igyekezett  a'  nem
zeti  gyűlés  függetlenségeket  vissza/adni;  a'  mairek  a'  polgárok  által  vá
lasztatának  ,  's  a'  közös  ügyek  elintézésére  kerületi  's  departementi  col
legiumok  állíttattak  fel.  (1,. KÖZSKOI RESDEF.KSKK.)  Itt  azonban  az  ellen
kező  hibát  követték  el,  az  országiásnak  igen  kevés  hatalmat  adván  a' 
nyilvános  kormány  ezen  ága  felet t ,  holott  pedig  ez  a'  hatalom  szintolly 
szükséges  neki ,  mint  a'  községeknek  bizonyos  önlétüség.  Ebből  olly 
lankadása következett  a'  közönséges  kormánynak,  hogy  örömmel  látnák, 
midőn  Bonaparte  a'  departementi  kormányt  ismét  az  országló  szék  ke
iébe  t é v é ,  's  a 'hajdani  intendánsokat  praefectus  név  alatt  visszaálli
t á ,  egyszersmind  pedig a'községek  minden  előljárójinak  kinevezését  is  ma
gára  ruházá.  'S  igy  maradt  ez  egészen  mostanig,  noha  egy  uj  kőzségü 
rendet  mind  a'  royalisták,  mind  a1  szabadérzetüek  sürgetőleg  kívántak. 
Martignac  ministeriuma  javalt  ugyan  e g y e t ,  de  ez  sehol  sem  talált  hely
ben  h a g y á s r a ,  's  valóban  legrosszabb  volt  volna  minden  kigondolhatok 
közt,  mert  az  egész  kormányt  a1  legnagyobb  adófizetők  kezeibe  akarta 
adni.  Az  egyesületi  okfőt  ujabb  időkben  ismét  nagyon  kezdek  védeni, 
olly  tanítást  állítván  fel,  hogy  az  ember  magán  véve  semmit  sem  jelent 
a'  s ta tusban,  hanem  csak  mint  tagja  az  egésznek,  's  hogy  a'  nyilvános 
rend  csak  egyesületi  szabadságokon  és  elsőségeken,  nem  pedig  közönsé
ges ,  egyenlően  elosztott  népszabadságon  alapul  erősen  "s  tartósan.  Van 
is  ezen  állításban  sok  igaz ;  csak  az  nem,  a'  mit  belőle  származtatni 
akarnak,  a'  nagy  elsőségekkel  bíró  örökös  rangkülönbözés  szüksége,  a
vagy  egy  erői é»  tetemes  országlási  jusokkal  felruháztatott  aristocra
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tia. Y.z  legalább  soha  sem  fog  a'  monarchiái  okfő  megerősítésére  szol
gálni. 

E G Y E S Ü L E T I  F É N Y  (öszvejörete l ) ,  1.  A S P E C T U S . 
E G Y E S Ü L T  B S V J É N Y E K (^drsits réunis).  így  neveztetik  Fran

e/iaországban  egy  egyenetlen  a d ó ,  melly  bor,  ser,  pálinka,  só,  dohány, 
Kár tya ,  nyilvános  bérkocsi ,  arany  iSs  eziistbélyeg,  e's  több  más  czik
kelyekre  vagyon  vetve.  Nevét  onne'i  ve t t e ,  hogy  mind  azon  különböző 
adók,  mellyek  az  érintett  tárgyakon  feküsznek,  egyesittettek  az  egye
sült  esvtínyek  főkorinánya (administration générale des droits réunis)  alatt, 
i.z  az  administratio  120—150  millió  frank  jövedelmet  hajt  be  évenként, 
's  igy  egyik  föl észét  teszi  az  országos  kincstár  jövedelmeinek.  Vö.  Anó. 

l i o v t ' s i ' i . i  G Ö R Ö G Ö K ,  azon  görög  Keresztények,  kiket  a 7  ro
mai  egyház  bizonyos'feltételek  alatt  magával  egyesitett.  A'  görög  anya
egyháztól  abban  különböznek,  hogy  a'  szent  lelket  nem  csak  az  A t y a , 
hanem  a1  Fiulstentől  is  származni  hiszik,  a'  romai  pápa  egyházi  főha
talmát,  a'  tisztító  tüzet  (purgatoriumot)  's  a5  lelkekért  mondott  misék 
erejét  a'  romai  egyház  vallásczikkelyei  szerént  megesmérik;  egyébiránt 
egyházi  belső  a lkotmányok,  a'  papi  méltóságok  nevei ,  a1  házasság, 
szakái  és  süveg  megengedtetése  a1  papságnak,  a'  régi  egyházi  szertartás 
a'  görög  nyelvnek  az  istentisztelésbeu  való  megtar tatásával ,  a1  kemé
nyebb  böjtőU  's  az  urvacsorának  mind  a'  két  szin  alatt  való  kiosztatása 
közösök  az  óhitű  görög  egyházzal ,  mivel  azon  Jesui ták,  kik  őket  a1  17 
és  18  században  lassanként  a'  catholica  vallásra  té r i tge t ték ,  csak  ezen 
feltételek  alatt  találtak  bemenetelt  nálok.  Hlyen  egyesült  Görögök  van
nak  Olaszországban,  kiváltképen  Velenczéhen  és  Komában,  déli 
Nápolyban  és  Siciliábati  ,  Erdé lyben ,  Magyarországban,  Horvátor
szágban,  Tótországban,  Dalmatiában  'sat.,  hol  több  száz  ezer  görög 
Keresztény  telepedett  meg  a1  hódító  Törökök  fegyverei  előtt  szaladván, 
végre  keleti  Lengyelországban,  mellynek  régi  lakosaihoz  tartoznak. 
Ezen  romai  egyházzal  egyesült  Görögök  száma  öszveséggel  2  millra  té
tetik.  Különböznek  ezektől  az  Olaszországon  kivül  hasonlóul  számos, 
nemegyesült  (disnnitus)  Görögök  az  emiitett  tar tományokban,  kik  a' 
konstantinápolyi  patriarchát  esmérik  egyházi  fejeknek  's  az  egyesülteket 
elszakadtaknak  nézik. 

K O V E S Ü I . T  S T *  T U S O K .  A z  éjszakamerikai  szabad  status  még 
nincs  00  esztendős,  é»  már  is  mind  természet i ,  mind  erkölcsi  tekintet
ben  nevezetes  hatalmasságot  formál.  Egy  jól  rendelt ,  önmaga  által  ki
fejlő  polgári  egyesületet  állit  élőnkbe,  mellynek  talpköve  törvényes  e
gyezés,  és  éltető  gyökere  mindnyájnknak  az  okossággal  megegyező  köz 
akaratja.  Egy  egész  világrész  vadságának  eloszlatása  mintegy  reá  van 
bizva;  és  ment  lévén  mind  azon  formáktól,  mellyek  a1  hódítás  vad  idő
szakában,  midőn  léteket  vették,  ragadtak  az  európai  statusokhoz  's  eze
ken  még  most  is  kisebb  vagy  nagyobb  mértékben  látszanak,  inind  kivül, 
mind  belől  olly  politicai  életst  nyilatkoztat  k i ,  a 'mil lyent  eddig  sem  a1 

régi  ,• sem az ujabb világ történeteiben < még Angolországot sem vévén 
ki ) nem találunk. Ollyan status az, melly ben nincs örökös hatalom, 
nincs nemesség , nincs uralkodó va l lás , nincs állandó katonaság, vitézi 
rend , nincsenek czéhek , nincs fő és titkos pnlitia 's nincs rendőr. 
Már az Éjszakamcrikában lévő európai gyarmatok eredetében és első ki
fejlésében el vannak hintve későbbi politicai charactereknek és sor
soknak magvai 's feltételei. 

I. Az egyesült statusoknak Kendülés előtti históriája. Kevés esz
tendőkkel az uj világ felfedeztetése után Angolország Cabot Sebestyén 
nevű hajósát az éjszaki atlasi tengerre küldötte , hol ez 1497 L'jFund
landot 's Davis szorosától Florida fokáig menő földet feltalálta. DB 
erany 's ezüst nem vonták itt magokra az ujföldkeresők figyelmét, mint 
Nyugotindiában, Délszakamerikában és Mexicóban; a' honnan Hjszaka
tuerika tovább maradt pusztán egy eges* szádadnál, inig a' bátorlú
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lek  és  szabadság  szeretete  benne  nem  kerestek  's  találtak  hazá t  Az 
«lső  plántálok  (szám  szerént  107) ,  kiket  a'  hires  Walter  Raleigh  vitt 
1585  a'  Koonoko  torkolatjától  nem  messze  le'vő  kikötőbe,  a'  mai  Caro
l inába ,  szükség  miatt  csak  hamar  visszatértek  Európába.  Azonközben 
Raleigh  1586  birtokába  vette  az  atlasi  tenger  nagy  par t já t ,  melly  ak
kor  áltáljában  Floridának  neveztetett ,  's  mellyet  királynéjának, 
Eisébetnek,  tiszteletére  Virginiának  nevezett.  De  azon  nj  lakóknak,  ki
ket  ő  és  1587  és  1590  W h i t e ,  valamint  azoknak,  kiket  1602  Gosnold 
vitt  oda,  nem  volt  bátorságok  megtelepedni.  A'  földet  járhatatlan  sű
rűségű  's  több  ezer  nsz.  mf.  ter jedő,  i t t  nagy  tavaktól  's  mocsároktól, 
ott  végtelen  nádasaktól  és  füves  térségektől  egymástól  elválasztatott  's 
egyenként  kóborló  vad  csoportoknak,  mellyek  egymással  csaknem  sza
kadatlan  csatázásban  éltek,  egymást  's  a'  sűrűségben  lakó  vadakat  és 
madarakat  vadásziák,  lakhelyül  szolgáló  erdő  fedte.  Ejszakamerika 
vadaji  közt  egyetlenegy  pásztornép  sem  volt!  Innen  az  első  megteleped
tek  éhség  és  döghalál  áldozativá  lettek.  Csak  April  1607  telepedett 
meg  Virginia  partján  az  első  állandó  gyarmat.  I  Jakab  angol  király t.  i. 
hogy  a'  gyarmatok  annál  elébb  virágzó  állapotra  juthassanak,  a1  lon
doni  és  plymouthi  társaságoknak,  mellyek  akkor  James  folyójának 
egy  félszigetén  Jamestown  városát  a lko t t ák ,  azt  í g é r t e ,  hogy  az  álta
lok  megtelepítendő  uj  lakóknak  's  maradékaiknak  Angolország  többi 
alattvalójinak  jusaihoz  hasonlókat  ad.  3S  e'  volt  Ejszakamerika  politi
cai  életének  első  csirája.  Feleségeik  a'  kivándorlottaknak  nem  lévén, 
1618  a'  londoni  társaság  60  leányt  küldött  Ejszakamerikába,  kik  a ' töb
bet  Ígérőknek  100 — 200  font  dohányért  adattak  el.  Majd  vallásbeli 
nyomás  is  segítette  Éjszaktnerikának  népesedését;  mert  az  uralkodó  an
gol  egyháztól  nyomatott  Puritanusok  itt  kezdettek  menedékhelyet  keres
ni  's  1620ban  101  pori tanús  evezett  el  Plymouthból  Amerikába.  Ezek 
alkották  UjPlymouthot,  béketűréssel  's  az  isteni  gondviselésben  való  áll 
hatatos  bizodalommal  győzedelmeskedvén  a'  kopasz  és  egészségtelen 
földnek  minden  nehézségein.  Így  állottak  elő  lassanként  43  észt.  alatt 
a '  Puritanusok  gyarmatjai  UjHamshireben,  Massachusetsben  (főhelye 
Sa lem,  mellyet  John  Endicot  alkotott  1628) ,  Rhodeislandban  és  Con
necticutban  ,  mellyek  öszveséggel  UjAngliának  neveztettek.  Ezek  t.  i. 
az  Indiaiaktól  európai  portékákért  földeket  cseréltek  's  ezeknek  kormá
nyozását  magok  rendelték  el  a 'k i rá ly i  szabadságlevelek  védelme  alatt.  U
gyan  ez  idő  tájban  7s  hasonló  módon  telepedett  meg  a'  Potowmac  part
j a i n ,  hogy  az  angol  egyház  üldözéseit  kikerülje,  200  Catholicus  a' 
nemeslelkü  lord  Baltimore  planuma  szerént ,  a'  ki  40,000  ft.  sterl. 
fordított  gyarmat jára ' s  minden  Keresztényeknek  szabad  vallásgyakorolást 
engedett.  így  állott  elő  1634  St.  Maryland.  Erre  a'  Quakerek  IljJer
seyt  ép í t e t t ék ,  melly  földet,  mint  UjYorkot  is,  először  Svédek  1627 
körül  és  Hollandiak  vettek  meg  az  ősi  lakosoktól;  hanem  a'  Svédek  a' 
Hollandiaktól  's  ezek  ismét  az  Angoloktól  meggyőzettek.  II.  Károly  ki
rá ly  1664  a'  tartományt  öccsének,  a'  yorki  herczegnek,  a d t a ,  kitől  a' 
status  és főváros  nevét  vette.  Legnevezetesebb  lett minden  gyarmatok  közt ' s 
minden  tekintetben  Pennsylvania.  PENN  William  ( 1 .  e.  )  t.  i.  1681  kö
rül  egy  erdővel  fedett  darab  földet,  mellyet  neki  a'  király  adott  minden 
felsőségi  jusokkal ,  mint  szabad  feudnmot  megmivelt.  A'  Delawarenél 
íekvő  földet  Penn  az  Indiaiaktól  's  a1  helyet ,  mellyre  Philadelphiát 
épí te t te ,  némelly  svéd  uj  lakóktól  vette  meg.  A'  polgári  társaság  al
kotmánya  a'  nép  szabadságán  alapult.  Egy  a'  szabad  emberektől  válasz
tatot t  tanács  a1  helytartó  előlülése  a la t t ,  hajtotta  végre  a1  néptől  magá
tól  helyben  hagyatott  törvényeket.  Egyébiránt  ezen  bölcs  törvényhozó 
mindent  a'  pallérozottság két  főtalpkövére,  a'  földmivelésre  és  kereskedés
re  ,  alkotott.  Ennél  fogva  gyarmatja  egész  Ejszakamerikának  mustra
képévé  lett.  Angolországi  és  iliandi  Quakereken  kivül  Hollandiak  és 
Németek  is  telepedtek  meg  Pennsylvaniában.  Az  utolsók  adtak  Gei
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mantownnak  léteit.  Éjszakcarolinában  1710  körül  előszűr  Pfalziak  tele
pedtek  le  ,  kiket  vallásbeli  nyomás  e's  hadi  terhek  üitek  ki  hazájokból. 
Délszakamerikában  már  1502  körül  alkottak  Coligny  tanácsára  a'  Huge
nották  gyarmatot ;  hanem  a'  Spanyolok  e/.en  szerencsét leneket ,  mint 
eretnekeket,  mind  leöldösék.  Csak  II.  Károly  allatt  szántottak  ide  Kiö9 
olta  gróf  Clarendon,  lord  Grenville  's  mások  uj  l akóka t ,  kik  többnyire 
kivándorlott  Puritanusok  voltak.  Ez  a'  gyarmat  1728  körül  az  Angplor
szágihoz  hasonló  polgári  alkotmányt  kapott.  Végre  Georgiát  népesítették 
meg  1732  körül  azun  szegény Angolok  és  Ir landiak,  kiket  hazájok  többé 
nem  táplálhatott ,  vagy  a1  kiket  vallások  miatt  szenvedett  üldöztetések 
űzött  ki  honjokból  ,  hanem  csak  l l ö  salzburgi  Protestáns  és  130  fel
földi  Skóc/.iai,  kiket  a 'nagybri tanniai  parlament  segí te t t ,  megérkezése 
után  emelkedett  jobb  állapotra  a'  földnek  (melly  elejénte  egy  tulajdo
nosokból  álló  társaságé  lévén,  ettől  1752  a'  koronának  eladatott ,  mi
dőn  egy  királyi  helytartó  által  's  angol  alkotmány  szelént  kormányoz
ta tot t )  miveltetése.  Ezolta  szakadatlanul  vándoroltak  Európaiak  A
nierikaba.  Így  jöttek  létre  17C4  Vermont  's  1773  Kentucky.  A'  földnii
velők  szorgalmának  élesítésére  az  angol  országlás  nagy  szabadságokat 
és  just  adott  azoknak  a r r a ,  hogy  polgári  alkotmányokat  magok  határoz
zák  meg.  Lelki  's  vallásbeli  szabadság  és  az  ezzel  szoros  öszvekötte
tésben  lévő  polgári  szabadság  volt  a'  kivándorlónak,  Angolok,  Irlandi
ak,  Németek,  NémetAlföldiek,  Svédek,  Schweiziak,  Francziák  's  mások, 
kik  nyomás  vas  járma  alatt  nyögvén  Európában,  Éjszakamerika  kietlen 
pusztájin  kerestek  igazságosabb  hazát,  főkivánsága,  Jgy  állíttatott  elő 
másfél  század  alatt  az  emberiség  históriájában  egy  addig  esuieretlen, 
pallérozatlan  vadak  egyes  csoportjaitól  lakott  világrész  a'  szabadságra 
való  törekedés  á l t a l ,  segittetvén  az  akkor  magas  pontra  hágott  európai 
pallérozottságtól.  Ezen  n a g y ,  eredetiképen  földniivelő  gyarmat  bírásá
ra  az  Európaiak  csirekereskedés  által  jutottak.  Magok  által  hozott,  vagy 
másoktól  bevett  jó  törvényeik  naponként  érlelték  a'  közönséges  jó  rendet , 
's  erővel  teljes  iparkodások  és  együgyű  életmódjuk  mellet  való  czélirá
nyos  munkásságok  virágzó  állapotba  helyeztették  a'  gyarmatok  lakójir. 
Legszerencsésebben  tenyészett  pedig  minden  ott,  a'  hol  felebaráti  szerw
tet  lelke  volt  minden  társasági  virtusoknak  ta lpköve,  u.  m.  a1  Quake
rek  közt  a'  Delawarénél  Philadelphiában.  Azért  enyészett  el  minden 
Ejszakamerikában  vagy  soha  sem  is  jöhetet t  életre,  a'  mi  Európában  a' 
hódítás  időszakaszának  és  a'  feudalismusnak  szüleménye  volt,  semmit  sem 
értek  ott  a'  néposztályi  előségi  jusok ,  hanem  egyedül  a5  személyes  becs 
vétetett  tekintetbe;  nem  voltak  ott  robot,  dézma ,  monopóliumok  és 
adózás  alól  való  felmentetés,  nem  örökös  hivatalok  's  ezekhez  való  szü
letési  jusok ,  hanem  közönséges  polgári  jusok.  Es  j ó l l e h e t — m e r t  a' 
hol  csak  emberek  munkálódnak,  semmi  sem  marad  érdekletlenül  az  indu
latok  szélvészétől  —  az  uj  statusok  csendes  előhaladása  időről  időre 
belső  meghasonlás  és  az  Indiaiakkal  való  hadakozások  által  megháborit
ta tot t ,  annyiban  még  is  használtak  ezek ,  hogy  a'  bátor  lelket  felébresz
tették,  a1  különbféle  vélekedéseknek  helyes  irányt  adtak  's  az  erőt 
annak  megállapítására  vezérel ték,  a'  mitől  fügött  a'  köz  alkotmány  jó l 
léte.  A1  kereskedés,  melly  elejénte  csak  a'  belföld  prémbőreivel  űze
tett  ,  a'  tartományok  tulajdon  termékeinek  ( fának ,  élelemnek,  halnak, 
riskásának,  gabonának)  kivitele  által  lassanként  nevekedett ,  pénz  jöt t 
forgásba  's  több  statusok  könyvnyomtató  intézeteket  és  oskolákat  alkot
tak.  A'  nép  megért  korú  l e t t ,  mert  abban  az  állapotban  vol t ,  hogy 
magát  's  az anyaországot  mind  a1 vadak,  mind  Canadában  a'  Francziák  el
len  (  1740—1748  és  1755^1763 *)  nyomosán  védte  és  az  igazgatást  min

*)  XngyIíriUnnia  az  i"í>3ki  párisi  béke  ulán  Éjszaknmerikában  nem  csak  azu'án.  sza
badd.;  lett  i3  tartományi,  hanem  L'jSkócziát,  Canadál,  Cap  Eretont  'a  a'  ket  F l o r i 
dát  is  bír ta 
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denik  tartomány  önön  kebelében  legjobb  belátása  szerént  maga  vitte, 
ahhoz  képest,  mint  földje,  pallérozottsága  's  határainak;  természete  en
gedték  's  szükségessé  telték.  Ez  által  politicai  önérzés  ébresztetett  fel 
az  nj  statusokban,  inellyek  a'  kereskedésnek  az  anyaország  által  lett 
megszorittatását  már  régolta  nehezen  szenvedték  és  most  el  nem  tűr
he t ték ,  hogy  Amerika  polgárait  (2 </2  mii.)  a'  nagybritanniai  parlament 
mindenféle  adókkal  —• bár melly igazságos és illő vo/t is, hogy a1 gyar
matok az anyastatus tértiéiben részesüljenek — kenjek szerént terhelje 
a1 nélkül pedig, hogy azokban — mint Angolország polgárai , kikhez 
jusaikra nézve eredetiképen hasonlóknak kellene lenuiek — az alsó ház
ba küldendő képviselőjik által megegyeznének. 

II. Ejszakamerikai zendülés. A' britanniai gyarmatok lakóji Kjszaka
merikában a' nélkül helyeztették szabadságba magokat , hogy* kegyet
len nyomás által kinszerittettek volna ezen lépésre és igy csupán jósa
ik érzéséből tették azt. Mert Ejszakanierika polgárai azért fogván fegy
yert , mivel az angol országlás megegyezések nélkül vetett reá
jok adót, melly bár csekély volt i s , de több sujtoló tettek szakadatlan 
lánczát húzhatta maga után, Clay helyes észrevétele szelént , csak az 
idővel következhető tyrannság ellen indítottak hadat. Megégették tehát 
a' hozzájok 1765 küldött bélyeges papirost 's a' britanniai parlament kény
telenittetett Camden és Chatani tanácsa szerént Grenviile bélyegörvé
nyét Mart. 1766 ismét megsemmisíteni. Ugyan az történt N I R T I I ( 1 . e. ) 
mmUter alatt is 1770 Febr. a' papirosra , üvegre és festékekre tet t a
dokkai 's vámokkal. Az tigy nevezett (1766 költ 's a' britaniai parla
ment fouraságáról és adóvetés jusáról szóló) dec!arat:onsbill értelme 
szerént csak a1 theára tétetett adó az amerikai gyarmatokban , melly ter
mészetesen magában csekély volt fi fonttól 3 pence) 's melly mellet, 
egyszersmind Angolországba való kivitele is szabaddá tétetvén, az Ame
rikaiak tbeájokat olcsóbban kapták volna, mint elébb. De a' for
tély nem sült e l , 's az elkeseredett nep Bostonban (Dec. 18. 1773) 342 
láda theát, melly keletindiai kereskedő társaságé volt, a ' tengerbe hányt. 
Ez hadi jelszó volt. A' parlament t. i. bár I'itt és Bürke az Amerikaiak 
azon j u s á t , hogy magok vessenek adót magokra, tüzesen védték és min
den erőszakos rendelésnek ellene voltak is (Mart. 30 és Maj. 20. 1774) 
több kemény végzéseket hozott. A' bostoni kikötő elzáratott , inig 
a' keletindiai társaságnak elég nem tétetik , a' massachusetsi szabadsag
level és alkotmány megsemmisíttetett, a' quebecki végzés igen kiszélesí
tette Canada határait a régi gyarmatok kárával 's az emiitett tarto
mánynak egészen az angol koronától függő alkotmányt adott. Ez kö
zönséges ellenmondást szült. 12 tartomány, mellyek 51 követet küldöt
tek a philadelphiai congressbe, öszveszövetkezett Sept. 5. 1774; min
den Anuolországgal való öszveköttetés elszakasztatott 's midőn Gage 
vezér Massachnsetsnek lexingtoni tartományi gyűlését April. 19. 1775 
szétoszlatni aka r t a , legelőször folyt polgárvér. — Még nem akart a' 
congress az anyaországtól elszakadni, csak egyenlő just kivánt. De mi
dőn Angolország hessen  kasseli , brau'nschweigi, waldecki , anhalti és 
anspachi német seregeket vett Ejszakanierika meghódítására, a' 13 tar
tomány: u. ni. Massaohusets, UjUampshire , Ithode  Island , Connecti
c u t , UjYoik, Uj Jersey, Pennsylvania, Delaware , M a r y l a n d , Virgi
n i a , Ejszakcarolina és Georgia (Jnl. 4. 1776) független statusnak ki
áltotta ki magit. A' feltétel végrehajtója WASHINGTON ( 1 . e. ) rezér 
volt. A' britaniai fegyverek előmenetelét meggátolta az egyetértő Ame
rikaiak vitézsége; a' francziaországi és európai közönséges vélekedés 
megesmérte, sőt az Angoloknak egy része is, melly Amerika fegyverre ke
lését igazságosnak tar to t ta , Amerika ügyének igazságát Végre a' sa
ratogai ütközet, mellyben Bourgoyne vezér 6000 ed magával körülkerit
t»tett a' Gates vezérlése alatt lévő Amerikaiaktól 's elfogatott (Oct. 
16. 1777), eldöntötte a 'britanniai parlament és amerikai nép közt fen
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forgó  kérdést.  Későn  ajánlott  ekkor  Angolórádig  Jbékeséget,  ezen  fel
tételek  a la t t :  , ,Soha  sem  tartatik  Amerikában  angol  sereg  ' s a '  lakosokra 
soha  sem  tétetik  adó  tartományi  gyűléseik  megegyezése  nélkül  és  az  ame
rikai  köveleknek  ülések Jrs  szavok  lesz  a'  britanniai  parlamentben".  A' 
congress  egyátaljában  nem  akarta  hazáját  Angol ország  tartományává 
lealacsonyítani,  likkor  Francziaország  is  nyilván  Amerika  pártjára  ál
lott.  Franklin,  Silas  Deane  és  Arthnr  Lee  írták  ala  a'  XVI  Lajossal 
Febr.  0.  1778  kötött  kereskedési,  védő  és  segitségpénzi  szövetséget.  Ver
gennes  t.  i.  azt  reményiet te ,  hogy  ha  a'  gyarmatok  szabadok  lesznek, 
ez  által  az  Angoloknak,  mint  hazája  megesküdt  ellenségeinek,  kereskedé
sén  és  tengeri  erején  legmélyebb  's  legérzékenyebb  sebet  ejt.  Famíliái 
egyezésnél  fogva  Jnn.  1779  Spanyolország  is  tagjává  lett  az (Amerikával 
Angolország ellen  kötött  szövetségnek,  és  mivel  a'NémetAlföldiek,  Ame
rikával  való  jövedelmei köz  kereskedéseknek  bátorságositására,  az  Orosz
országtól  felállított  fegyveres  neutralitasban  részt  venni  szándékozlak, 
ezeknek  is  hadat  izent  NagyBritannia  Uec.  20.  1780.  Ez  miden  tengere
ken  's  mind  a'  két  Indiában  fellobantotta  a'  had  tüzé t , ' s  Angolország  min
denütt  diadalmaskodott  ;  csak  a'  szabadság  honjában  nem  ,  hol  Lafa
y e t t e ,  Rochambeau,  Lameth ,  LatourMaubourg  és  Kosciuszko  viaskvl
tak  Amerikáért ,  Washingtontól  lelkesittetve.  Yorktownnál  Oct.  19.  Í7ŰI 
Cornwallis  angol  vezér  0000  katonájával  együtt  elfogatott  Washington
tól  ;'és  Rochanibeantól,  mellj '  szerencsétlenség,  minekutána  az  előczik
kelyek  a'  congress  követeitől  ,  John  Adamstól ,  Franklin  Benjámintól, 
John  J a y t ó l ,  és  Henri  Laurenstől  Nov.  30.  1782  aláírattak  volna,  a' 
versaillesi  és  párisi  (Sept.  3.  1783)  békeséget  húzta  maga  után.  E'  sze
rént  Ejszakamerika  egyesült  statusai  Angolországtól  (mint  már  Sept. 21. 
17S2)  's  egész  Európától  megesmertettek  függetleneknek,  's  a'  nagy 
Western  Terri tory  is  megmaradt  nílok.  N}'ugoton  a'  Missisippi,  éjsza
kon  a1  St.  Croix  "s  délen  a'  Mary  folyó  húzott  határlincát. 

111.  Az  egyesült  statusok  alkotmánya.  Már  9  esztendei  csatázása 
alatt  sokat  nyert  élességére  nézve  a'  nemzet  politicai  belátása,  jeles  kor
mányra  termett  férjfijai,  mint  Franklin  és  Patrick  Henry,  által  felvil  ig  >
sittatván.  E1  mellett  politicai  tapasztalásaik  is  voltak  az  Amerikaiaknak; 
mert  egyes  tartományaik  már  régolta  tulajdon  törvényeik  szerent  magok 
igazgatták  magokat.  Most  tehát  már  csak  az  volt  hátra,  hogy  a'  szövet
ség  czélját  együgyű  módok  által  bátorságositsák  's  ezeket  a'  tartományok 
alkotníán5  ival  öszveegyeztessék.  Minden  megvizsgáltatván  's  részént  meg
próbáltatván,  az  egyesült  stalusok  Sept.  17.  1787  nj 's  jobb  szövetséges 
alkotmányt  állapítottak  meg,  melly  Mart.  4.  1789  lépett  munkásságba,  's 
a'  tartományokat  szorosabban  öszvekötötte  és  a'  statusok  nagy  szövetsé. 
gének  középpontjává  a1  congresst  tette.  E1  szerént  minden  t á r g y ,  melly 
együtt  véve  minden  tartományokat  —  bár  ezek  egyébiránt  ben  függetle
nül  's  magok  kormányozták  magokat  —  egyenlőül  érdeklett  's  egyenként 
a'  statusoktól,  az  egésznek  kara  nélkül,  nem  intéztethetett  el,  az  egész 
szövetség  képviselője,  a'  congress,  elejébe  tartozott.  Hlyen  tá rgyak :  az 
egyenlő  kereskedői  törvények,  pénz ,  papirospenz,  vámok,  harmincza
dok,  mértékek,  fontok,  hadizenés  és  békekötés,  alkudozások:  más  né
pekkel  való  öszveszövetkezések,  a'  statusok  fegyverre  kelése,  pénzkölcsö
nözések,  posták,  törvényszékek  felállítása    hajóssereg  felkészítése,  ka
tonaság  öszvegyülése  \s  azon  adók,  mellyeket  a ' köz  jó  teszen  szüksége
sekké.  Épen  olly  jó  következéssel  állapíttatott  meg  ,  hogy  a'  congress 
nevezze  ki  azon  b í ráka t ,  kik  a'  tartományok  magok  vagy  a1  különbféle 
tortományok  lakosai  közt  folyó  pereke t ,  az  admiralitás  és  kereskedés 
ügyeit  's  az  egyesült  statusok  ellen  tett  vétkeket  megítéljék.  A"  congress 
tagjainak,  kik,  mint  az  egész  nép  képviselőji,  törvényhozó  hatalommal 
b i rnak,  ve'gzéseik  hozásában  határtalan  hatalmok  van  és  semmi  meg
hatalmazáshoz  vagy  rendszabáshoz  nincsenek  köttetve.  Két  kamarában 
ü lnek ,  ti.  m.  a'  tanácséban  (olly  forma,  mint  a1  felső  parlament)  és  nép
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képviselőjiében  (alsó  parlament).  Az  utolsók  minden  2  esztendőben  újon
nan  választatnak  az  egyes  statusoktól.  Mindeniknek  25  esztendősnek  ,  7 
észt.  olta  az  egyesült  statusok  polgárának  kell  lenni  's  azon  statusban 
kell  laknia ,  mellytől  képviselőnek  választatik.  Számok,  mint  az  (1818 
eltöröltetett)  rendes  adók  mennyisége  is  ,  mindenik  statusnak  népességéhez 
van  alkalmaztatva.  Ez  minden  10  észt.  a'  szabadok  (kivévén  az  adótól 
ment  Indiaiakat)  szamából  !s  a'  többi  lakosok  "/,,  részéből  kerestetik  ki 
a'  congress  által  megbatároztatott  módon.  Az  April.  14.  1792  hozott  tör
vény  szerént  33X30  választóra  jő  egy  képviselő.  A'  képviselők  és  taná
csosok  választatásának  módja,  mellyet  mindenik  status  tulajdon  törvény
hozó  teste  által  határoztat  meg  (mindazáltal  a'  cungress  is  tehet  e'  felől 
rendelést),  mindenik  tartományban  ngyan  az,  melly  az  egyes  statusok  első 
igazgatására  választatott  képviselőknél  szokott  lenni;  többnyire  minde
nütt  kerületenként  megyén  véghez  a'  választatás ,  a'  szavak  többsége  ál
tal.  —  A1  tanácsba,  mellyben  az  alelőlülő  viszi  az  előlülést ,  mindenik 
status  csak  2  tanácsost (senator)  választ  6  esztendőre.  Minden  2  eszten
dőben  megujittatik  a'  tanácsnak  egy  harmadrésze.  Mindenik  tanácsosnak 
30  esztendősnek  's  az  egyesület  9  esztendős  polgárának  kell  lenni  's  azon 
statusban  kell  laknia,  mellytől  választatik.  Végre  mindenik  statusnak  két 
hón  ppal  az  uj  elölülő  és  alelőlülő  választatása  előtt  el  kell  válasz
tani  a'  választó  férjfiak  törvényes  számát ,  különben  nem  lehet  azoknak 
váiasztatását  munkába  venni,  A'  választók  száma  1S27  mind  a'  24  sta
tusból ,  a ' t anácsban  4 8 ,  nép  képviselőjinek  kamarájában  212  volt.  Min
den  törvényjavalat (bili)  a'  nép  képviselőjinek  kamarájában  (melly  bir 
csak  egyedül  a'közönséges  panasztétel  jusával,  midőn  a'  tanács  vizsgálja 
meg  a'  status  büségtelen  szolgáji  ellen  te t t  panaszokat)  tétetik  's  vétetik 
fel  's  a'  tanácsban  erősíttetik  meg  vagy  vettetik  vissza.  —  A'  végre
hajtó  hatalom  a1  congress  elölülőjének  's  egyszersmind  a'  tanácsnak  ke
zében  van,  mivel  az  elölülő  hivatalos  foglalatossága  csak  a1  tanácsosok 
többségének  jóváhagyásával  lehet  törvényrssé.  Mivel  a'  mondottak  sze
lént  a'  törvényhozó  hatalom  szorosan  véve  a'  nép  képviselőjinek  kamará
ján  a lapul ,  a'  választás  által  alkotott  tanácsnak  semmi  hasonlósága 
sincs  az  európai  örökös  nemesség  kamarájival.  Egyébiránt  a'  fenébb  em

Jittettekből  lehet  lá tni ,  hogy  a'  törvényhozó,  végrehajtó  és  birói  hatal
mak  az  éjszakatnerikai  statusokban  már  akkor  valósággal  különválva  vol
t a k ,  mikor  az  első  franczia  nemzeti  gyűlésben  szó  sem  tététett  még  ezen 
tárgyról .  Még  megjegyzésre  méltó  az  i s ,  hogy ,  a'  ki  hivatalt  visel  az 
egyesült  statusokban,  egyik  háznak  sem  lehet  tagja.  A'  congress  minden 
észt.  legalább  egyszer  öszvegyül  Dec.  havának  első  hétfőjén.  A'  rendkí
vül  való  esetekben  az  elölülő  mind  a'  két  vagy  csak  egyik  házat  öszve
hihatja.  Mindenik  közönségessé  teszi  időről  időre  napkönyveit;  minde
niknek  szabad választottságot  kinevezni  maga  közül,  mindazáltal  csak,  mig 
az  ülés  tart.  Ma  egy  törvényjavalat  mind  a'  két  házban  keresztülment, 
az  elölülőhöz  vitet ik,  hogy  aláírja.  Ha  ez  azokat  helyben  hagyja,  tehát 
aláírja;  ha  nem,  észrevételeivel  visszaküldi  azon  háznak,  mellytől  hozá 
küldete t t ,  hogy  ez  ismét  tanácskozás  alá  vegye  azt.  Ha  ekkor  min
denik  háztól  két  harmadrész  szóval  jóvá  hagya t ik ,  ugy  törvényes 
erejűvé  lesz.  Ha  az  elölülő  valamelly  elejébe  terjesztett  törvényjavalatot 
10  nap  alatt  vissza  nem  küld  ,  törvénnyé  lesz.  A'  congressnek  van  ju
sa  tdxákat,  adókat ,  emésztési  adókat  's  a'  t  bevinni.  Ezen  tárgyakra 
nézve  minden  törvényjavalatnak  a1  nép  képviselőjinek  kamarájától  keil 
tétetni  ;  mindazáltal  a'  tanács  is  terjeszthet  elő  javításokat  's  minden 
adónak  egyformán  kell  a'  statusnak  minden  polgárait  terhelni.  A'  con
gress  tudta  's  jóvá  hagyása  nélkül  az  egyesült  statusok  közül  egyik  sem 
tehet 'vámot  's  harminczadot  a'  be  és  kivitelre.  Egyébiránt  a'  congress 
soha  sem  hozhat  olly  törvényt,  melly  által  valamellyik  vallás  uralkodóvá 
té te tnék,  vagy  egy  másiknak  szabad  gyakoroltatása  megtiltatnék, 
vagy  a1  beszédbeli  szabadság  's  a1  könyvnyomtatás  szabadsága  vagy  a1 
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népnek  azon  j u s a ,  hogy  békésen  öszvegyiilhessen  's  a"  visszaélések  el
töröltetéséért  az  országiásnak  kérését  benyújtsa,  megcsonkíttatnék.  (!_»• 
„7J»e Vonslilutio?ien der europ. Hinnien seit (len lelzten 25 Jahren." 
1. Theil , Leipzig 1818). Aas egyesült statusok szárazi rs tengeri vezére 
a' congress eiőlülilje ; e' köt szövetségeket, ha a' congress akarja, 
fogad el követeket, ügyel a' közönséges költségekre szükséges pénzre, 
mellyről számol, 's bizonyos esetekben a' bűnösöknek megkegyelmezhet. 
Hivatala 4 észt. tart . oldala mellett egy ministerekből álló statustanács 
van. Hasonlóul egy kormányozó bir a' végrehajtóul hatalommal 's a' 
nép képviselőjire van bizva a' törvényhozás mindenikben a' 24 status 
közül, mellyek közt mindeniknek tulajdon , a' congretstől jóvá hagya
tott alkotmánya van , kivévén Rhode  l s landot , melly azon charta 
mellett maradt , mellyet 1003 II. Karoly királytól kapott. Némellyekben 
a' nép képviselőji két kamarában ülnek, másoklan a' kormányozó for
málja tanáosával a' felső h á z a t ; itt a1 kormányozónak vetoja van, amott 
nincs; egynél a' pénzt illető törvényjavalatok egyedül az alsó háztól 
függenek, másnál a' tanács megváltoztathatja azokat; itt a1 kormányo
zótól , ott a' népképviselőjitól választatnak a' birák. A' nép képviselóji 
a' legtöbb tartományokban esztendőnként, Connecticutban és Hhodels
landban félesztendőnként, Délsz ikcarolinában és Tenesseeben pedig két esz
tendőnként választatnak újonnan * ) . Az egyesület minden statusaiban mind 
személyekre, mind vagyonjokra nézve teljes bátorságban élnek a' polgá
rok ; a' vallásgyakorlás és könyvnyomtatás szabad ; 's a1 polgárok közt 
nincs más különbözés, csak a' személyes érdemekre és hivatalokra 
nézve. Ha szükség kívánja, mindenik ka tona , életének 10 eszt.től 
a' OOkig. Békeség idején s/.árazi katonaság nem tar ta i ik , hanem csak 
pattantyúsaik és hadi földmérojik vannak a' statusoknak. — Ezen szabad 
és szerencsés alkotmány alatt a' kereskedés, jóllét, népesség, földmivelés, 
mesterségek és lelki pallérozottság sebesen felemelkedtek 's virágzásba jöt tek 
Éjszakamerikában. Az uj Ickók száma naponként nevekedik, jóllehet az uj 
gyarmatok alkotásakor előállani szokott nehézségek mindég nagyobbak lesz
nek. Innen némelly európai tartományokban, mellyekben a1 nép , a' mit 
kivan, el nem é r i , a' kivándorlandók most egész társaságokat egyesíte
nek, mellyek által azon tartományt, a' hol megtelepedni, 's mellyet meg
venni akarnak , elébb szorosan kikémleltetik 's oda költözésekre előre 
mindent elkészíttetnek. A1 népesség szaporodván , uj tartományok 's ez 
által az egyesületben uj statusok [állottak elő. Igy vétettek be a' szövet
ségbe 1790 Vermont , 1796 Kentucky és Tenessee , 1802 O h i o , 1810 
UjOrleans, 1816 Miss;sippi és lndiana, 1818 Illinois, 1819 Allaliama 
(nytigoti Georgia), 1820 Maine, 182! Missuri , ugy , hogy 1829 a1 s ta
t u s , a' columbiai kerületet Washington nevű fővárosával és Michigánnak, 
éjszaknyngoti Flor idának, Arkansasnak, Missurinak, Oregannak, a' 
congresstől 1828 organisaltatott Hudson Terri torynak ésHuronnak 8 be
vétetésre alkalmatos kerületét , mellyekben még nem elég nagy a' nép 
szama, kivévén, 24 független, szövetség által öszveköttettet statusból 
állott. 

IV. Az egyesült statusok históriája 1783 olta. Mig az ifjú szabad status 
külső kiterjedésére 's belső erejére nézve mindégnevekedet és czélirányos 
vámrendelései 's hasznos egyezései által kereskedése egész világon ter
jedt , a' congress — Washington 12 esztendei kormánya 's több kitetsző 
férj fiak , mint Jolin Adams, Frankl in, Thom. Jefferson, Hamilton 's má
sok befolyása alatt — az egyesület külső öszveköttetéseit is elrendelte 's 
olly politicai alkotmányt állított fel Éjszakamerikában, mellynek talpkö
ve , nemzetek jusa , 's egyetlen egy czélja a' haza bátorsága 's virágzása 

*) Az egyes statusok polgári alkotmányait 1. Dav. Ramsay ,,G e s c h i e ll t 0 d e r n m e . 
r i k a n í a o h e n R e v o l u l i o u " nevű munkájának "4_dik részéoen. 
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volt.  Ugyan  azon  alkotmány  szerént  az  egyesült  statusoknak  semmi  egye
zések  sem  foglalhat  magában  titkos  czikkelyt.  Az  első  kereskedési  egyezés 
Francziaors/.ággal  Febr.  6.  1778,  a'  második  Haagban  NémetAlfölddel 
Oct.  8.  1782,  ezen  főpontok szel én t :  szabad  hajó,  szabad jószág,  .kivévén  a' 
tiltott  portékákat ,  a'  harmadik Svédországgal  April  3.  1783,  a'  negyedik 
Burkusországgal  Haagban  Sept.  10.! 1785  köttetett.  A'  burkusors/.ágiban 
mind  a'  két  fel  kölcsönösen  eltörölte  a'  kereskedő  hajók  elfogdostatásá
nak  's  kiraboltatásának  jusát ,  ha  ezek  polgáraik  tulajdoni,  sőt  még 
abban  az  esetben  is  bátorságot  Ígértek  az  egyező  felek  azoknak  ,  ha  ugy 
nevezett  tiltott  portékákkal  (hadi  eszközökkel)  volnának  megterheltetve 
az  ellenség  számára.  —  Midőn  későbben  a'  Franc/.ia  és  Angolországok 
közt  kiütött  nagy  háború  a1  neutralisok  kereskedését  veszéllyel  fenye
g e t t e ,  Washington,  mint  előlülő,  April  22.  1793  neutr  litasi  kinyilat
koztatást  hirdetett  ki  ,  melly  szerént  Éjszakamerika  polgárainak  min
den  tiltott  portékákkal  való  kereskedés  megtiltatott.  Ez  igen  eleven 
kereskedést  hozott  maga  után  Angolország  és  Amerika  köz t ,  melly  a' 
Londonban  Nov.  19.  1794  kötött  barátsági  ,  kereskedési  és  hajózási  egye
zés  á l t a l ,  melly  az  Amerika  aknák  szabad  kereskedést  engedett  britanniai 
Nyugot  és  Keletindia  felé,  még  elevenebbé  :s  állandóbbá  tétetett.  Egy
szersmind  a'  két  status  határait  szorosabban  elrendelte  's  megállapí
totta  *) .  Hanem  az  emiitett  egyezésnek  17ik  czikk.,  melly  ezen  pontot: 
szabad  hajó,  szabad  jószág ,  eltörölte  's  a'  hadakozó  hatalmasságnak  nem 
csak  a7  t i l tott  por tékáknak,  hanem  áltáljában  a'  neutrális  hajón  lévő  el
lenséges  tulajdonnak  elvehetését  is  megengedte,  azon  méltó  panaszra  adott 
okot  a'  franczia  directoriumnak  ,  hofjy  Amerika  a'Francziaors/.ággal  1778 
kötöt t  kereskedési  egyezés  főpontjait  ál talhágta,  's  a 'br i tanniai  ország
iásnak  sokat  engedett.  A'  directorium  tehát  Jul.  1796  két  végzést  adott 
k i ,  mellyek  szerént  a'  neutrális  és  amerikai  kereskedő  hajók  épen  ugy 
megvizsgáltassanak  's  ugy  tartassanak  a'  franczia  hadi  hajóktól,  mint  a' 
neutralisokéival  és  Amerikaiakéival  bánt  Angolország.  E'  húzta  maga 
után  a'  hadakozó  tengeti  hatalmasságoknak  azon  jusa  és  rendelése  felett 
támadt  hites  perlekedést,  hogy  a'  neutralisok  hajójit  megvizsgálhatják  és 
azoknak  kiUötőjit's  kereskedését  elzárhatják.  Francziaország  t.  i.  Oct..31. 
17!6  megtiltotta  minden  angolországi  mivek  és  portékák  jbevitetését, 
és  pedig  az  azokkal  megterhelt  hajók  elvétetésének  büntetése  alatt. 
Ez  az  Amerikaiakra  nézve,  mint  a'  kik  eddig  a'  köz  kereskedést]űzték, 
igen  érzékeny  veszteség  volt.  Kgyszersmind  a'  franczia  directorium  sértő 
módon  minden  Amerikával  való  alkudozást  ketté  szakasztott ,  's  azon  es
meretes  törvényt  adta  ki  Jan.  8.  1798,  melly  az  Amerikaiak  neutrális  ke
reskedését  egészen  megsemmisítette;  a'  honnan  a'  congress  ezt  hadize
nésnek  nézte  és Jul.  7  1798  minden  addig  Francziaország^ és  Amerika  közt 
fenálló  egyezéseket  eltörlötteknek  hirdetett  ki.  Ekkor  a'  directorium  en
g e d e t t ,  's a?  főconsul  Sept.  30.  1800  nj  egyezésre  lépett  Amerikával, 
inellyben  ezen  főpontok:  szabad  hajó  ,  szabad  jószág  ,  ismét  megesiner
tettek.  Ez  idő  tájban  engedte  által  Spanyolország  a'  stildefnnsi  titkos 
egyezésben,  Oct.  1.  1800,  Francziaországnak  Lttisianát.  E z ,  midőn 
1802  közönségessé  le t t .  Ejszakamerikában  nagy  mozgást  szült.  A'  nem
zetnek  nagy  része  szoros  ös/.veszövetkezést  kívánt  NagyBritanniával, 
melly  épen  akkor  haddal  megtámadni  látszott  Francziaországot.  Mivel 
Napóleonnak  az  Angolorazág  ellen  folytatandó  hadra  pénz  kel let t ,  tehát 
a'  párisi  egyezésnél  fogva  (April  30.  1803)  Luisianát  11,200,000  piaste
rér t  Í60  mii.  frank.)  az  egyesült  statusoknak  engedte.  Ezen  uj  birtok  az 
egyesületnek  erős  határt  csinált  azt  a'  Missisippi  mellékének  's  torkolat
jainak  a'  sebes  iVlissurival  együtt  birtokosává  t e t t e ,  's  az  Ohión  való  sza

*  )  Spanyolországgal  13  bssonl.'.  kedvező  keres '  edési  egyezést  kötött  líjszakamerika  Ocl .  27. 
1795.  de  a 'mtí l lyet  Spanyolország  későbben  tubb  ízben,  megrontott. 
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bad  kereskedésre  utat  nyitott.  De  egyszersmind  Spanyolországgal  jöttek 
az  egyesült  statusok  öszveütközésbe.  Amaz  t.  i.  most  Mexicóban  hatal
mas  szomszédtól  látta  magát  fenyegettetni  's  a'  Floridákat  körülkerit
telni.  Azonban  Luisiana  keleti  és  éjszaki  határa  még  nem  volt  állandóul 
megállapittatva,  mert  amott  elébb  (1763  előtt)  nyugoti  Florida  a'  Perdido 
f  oly  ójáig  Luisjanához  tartozott,  itt  pedig  azt  vitatták  a/.  Amerikaiak,  hogy 
J.uisiana  a1  Itio  del  Norteig  fekvő  földet  és  igy  UjMexicót  is,  magában 
foglalja. •—• Azonközben a1 had Francziaország és NagyBritannia közt is° 
inét k iütöt t , mellyoe JS04 Spanyolország is bele keveredett. A' Fran
rziák, Spanyolok és Hollandiak gyurmatken skedését , egy britanniai 
April 11. 1801 költ cabinetvégzés által meghatalmaztatván , ekkor az 
Amerikaiak űzték neutrális zászlnjok alatt. Hanem már Maj. 1605 vis
szahúzta az angol ojszáglás a' nélkül, hogy Ejszakamerikát tudósította 
volna a' felöl, az említett végzést az ellenség gyarmatjaival való keres
kedést csak a' Nyugotindiábun lévő britanniai s/.abad kikötőkre szort
tatla 's az ellenség gyarmatjainak portékájival megterhelt amerikai hajó
kat elvétette, •egyszersmind az Amerikaiak hajóji az angol hadi hajók ál
tal megvizsgáltattak 's minden azon lévő britanniai hajóslegények, bar 
amerikai polgári just nyertek, erőszakkal elfogdostattak. Ezért a1 con
gress azzal állolt bosszút, hogy April 18 és 23. 1806 költ végzései által 
megtiltotta a' britanniai fabrikai miveknek az egyesült statusokba való 
bevitetését. Az e' felett Angolország részéről kezdett alkudozás sike
íetlen l e t t , mivel Amerika vonogatta magát , hogy Angolországgal kezet 
fogván, a1 Napolt óntól Berlinben Nov. 21. 1806 kiadott kereskedést elzáró 
parancsolatnak ellenálljon. Midőn pedig egy angol hadi hajó Jun. 23. 1807 
egy amerikai fregattot erőszakosan Halifaxba vitt, hogy némelly azon lévő 
britanniai szökevényeket, kik amerikai szolgálatba léptek, elfogjon, az Ame
rikaiak egy szívvel lélekkel sürgették az Angolok ellen indítandó hadat. Jef
feison előlülő tehát Jul. 2. 1807 az egyesült statusok kikötőjit bezáratta az 
angol hajúk előtt és hogy a' köztársaság méltósága a' berlini kereske
dést elzáró parancsolatnak és a' britanniai titkos tanács Jan. 7. 1807 ho
zott végzésének végre hajtatása által veszedelemnek ne tétessék k i , a' 
congress Dec. 22. 1807 ama' nevezetes emhargovégzését adta ki, melly
ben minden Amerikaiaknak megtiltatott az idegen tartományokba való 
hajózás. Er, a1 merész tett nagy sebet ejtett az amerikai kereskedésen, 
inrily eddig észt. 63 i/i mii. dűli. érőnél több 's 1807 10S mii. árú por
tékát vitt ki ; de még is szükséges volt ez a1 l épés , mivel a' had vagy 
Francziaországgal, vagy NagyBritanniával (az utolsó hatalmassággal a' 
titkos tanácstól Nov. 11. 1807 hozott azon végzés olta, melly Amerikának 
Francziaországgal és minden a1 Francziák által elfoglalt tartományokkal 
való kereskedését tilalmazta), elkerülhetetlennek l á t szo t t ' s annak kiütése 
minden elevezett amerikai hajók elfogatását húzta volna maga után. 
Minden alkudozás és a' berlini 's mailandi (Nov. 21. 1806 's Dec. 17. 
1807) végzések eltöiültetésére Parisban, nem különben a' britanniai ti t
kos tanácstól Jan. 7 's Nov. 11. 1807 hozott végzés visszahuzatására 
tett lépés, mind a' két cabinet megátalkodottsága miatt, sikeretlen lévén, 
a'[congress Mart. 1. 1809 költ Nonintei course végzésénél fogva, mellyet 
Maj. 1. 1810 megújított 's szorosabban meghatározott, minden az egyesült 
statusokban lévő kikötőt és vizet elzáratott a' britanniai és franczia ha
jók előtt 's az angolországi és franczia fabrikákban készült miveknek 'a 
portékáknak bevitetését, a' kereskedést elzáró parancsolat tartásának 
idejére eltiltotta, egyszersmind az embargót részént visszahúzta, a' men
nyiben az amerikai hajóknak megengedte, hogyr idegen kikötőkbe evezze
nek , a' britanniaiakon és francziaországiakon kivüí. Ekkor Anglia haj
landó kezdett lenni a' megbékélésre ; de a' két fél több pontokra nézve 
nem tudottmegegyezni egymással és az angol követ, Erskine, által köt te
tett egyezés nem erősíttetett meg a' st. jamesi cabinettől. Az Angolar
szág részéről megujittatott alkudozás ismét sikeretlenné lett az angol kö
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vet jackson  magaviselete  miat t ,  a'  ki  az,  amerikai  országlást  megbántotta. 
—  Végre  Aug.  10.  1810  (a '  parancsolat  mindazáltal  csak  April  28.  ISI  1 
Íratott  alá)  megsemmisíttettek  a'  berlini  és  mailandi  végzések  Ameri
kára  ne'/.ve  a'  franczia  orszaglás  által  azon  feltétel  a l a t t ,  ha  Angolor
szág  is  visszahozza  a'  maga  végzéseit  's  a'  congress  elölülője,  Madison, 
ismét  felszabadította  a'  Franeziaországgal  leendő  kereskedést.  Angolor
szág  is  hajolni  látszott  Aug.  31  kereskedést  elzáró  végzéseinek  visszaho
zására ;  hanem  Madison  a'  Nonintercourse  végzést  Angolországra  nézve 
nem  semmisítette  meg  mindjár t ,  várván,  inig  a'  britanniai  végzések  való
sággal  eltöröltetnek.  Mert  akkor  a'  congressben  a'  köztársasági  (vagy 
franczia)  p á r t ,  mellyhez  tartozott  Madison  maga  i s ,  hatalmasabb  volt  a' 
szövetséges  vagy  angol  pártnál  's  k ivi t te ,  hogy  Mart.  1811  az  amerikai 
követ,  Pinckney,  Londonból  visszahivassék.  Még  magasabb  pontra  há
gott  az  elkeseredés  ,  midőn  Jiui.  10  setétben,  egy  angol  cutter  egy  ame
rikai  fregattal  találkozván,  mind  a'  két  hajó  a'  nélkül  ,  hogy  egymást 
esmérték  volna,  több  lövést  tet t  egymásra,  's  nem  lehetett  kinyomozni, 
mellyik  lőtt  először.  Egyszersmind  NagyBritanniának  féltékenységét 
Ejszakamérikának  azon  feltétele  is  ingerelte,  hogy  a'Floridákat  elfoglalja. 
Nytigoti  Floridában  t.  i.  a'  lakosoknak  egy  része  azt  kivánta,  hogy  a' 
szabad  statusokkal  egyesittessenek,  's  Madison  előlülő  már  Oct.  27.  1810 
megparancsolta  ezen  tartománynak,  mlntLuisiana  alkotó  részének,  elíog
lal tatását .  Erre  Georgia  kormányozója  által  keleti  Florida  lakosaival  is 
alkuba  ereszkedett  ezen  tartomány  maga  megadása  végett ,  bátorsa'gba 
akarván  hazáját  azon  tartozásokra  nézve  helyheztetni,  mellyeket  az  Ame
rikaiak  Spanyolország  ellen  formáltak.  Amerika  ezen  lépéseinek  Angolor
szág  nyilván  ellenmondott,  Mindenik  fél  alkudozott,  de  egyszersmind 
készült  is.  Mart .  1812  megegyezett  a'  congress  abban,  hogy  10  mii.  dol. 
kölcsönöztessék,  's  25,000  főből  álló  sereg  állittassék  ki.  Ezt  követte 
egy  Mart.  9  költ  végzés ,  melly  minden  idegen  hatalmasság  alattvalóját, 
a'  ki  valamelly  hajóslegényt,  ha  ez  az  egyesült  statusok  polgára,  erő
vel  elfogni  vagy  elvenni  aka r ,  halállal  fenyegette  's  minden  amerikai 
zászló  alat t  lévő  hajónak  megengedte,  hogy  erővel  éljen  az  erőszak  el
len;  egyszersmind  az  elölülőnek  kötelességévé  té te te t t ,  hogy  azon  hatal
masság  polgáraival,  melly  az  amerikai  hajóslegényeket  erővel  fogdossa, 
hasonlóul  bánjon.'—  Ehhez  jővén  az  elölülőnek  jun .  1.  a7  congresshez 
küldött  követsége,  melly  minden  5  észt.  olta  Amerikának  az  Angolok  ál
tal  okoztatott  megkárosittatásait  's  a1  britanniai  országlástól  szenvedett 
igazságtalanságokat  legelevenebb  színekkel  adta  e lő ,  a1  békeséget  ja
való  49  tag  ellenére  79  tag  sürgetésére  had  izentetett  Jun.  18.  1812 
Angolországnak,  's  bár  az  angol  uralkodó  berezeg  Jun.  23 ,  a'  titkos  ta
nács  Ján.  7.  1807  és  April  26.  1809  Amerikára  nézve  hozott  végzéseit 
visszahúzta,  és  igy  a'  had  főoka  eltöröltetett  is,  a'  két  félnek  egymás 
ellen  való  elkeseredése  még  is  lehetlenné,  tette  az  öszvebékélést.  Nagy
Britannia  Jnl.  31.f  mbargót  tett  minden  amerikai  portékára,  mindazáltal  azon 
reménységben,  hogy  Jul.  23  költ  végzése  a'  congress  elhatározását  megvál
toztatja,  nem  adott  ki  rabló  leveleket  az  egyesült  statusok  polgárai  ellen. 
Ekkor  Madison  előlülő  kétszer  ajánlott  békeséget;  de  az  amerikai  hajókon 
lévő  hajóslegények  el  nem  fogdosására  nézve  tett  kívánsága  lord  Castle
reaghtól  nem  teljesíttetett  's  az  egyezés  megköttetéséig  ajánlott  fegyver
nyugvás  el  nem  fogadtatott.  Krre  az  amerikai  követ  Hűssel  Sept.  1  oda 
hagyta  Londont  's  Angolország  azon  j u s á t ,  hogy  az  amerikai  hajókon 
hajóslegényeket  fogdoshat,  Jan.  9.  1813  kiadott  kinyilatkoztatásában 
igyekezett  megmutatni.  Hajdani  gyülölségén  _'s  kereskedési  irigységén 
kivül  a'  britanniai  cabinet  leginkább  a'  Francziák  iránt  mutatott  ked
vezésért  volt  Amerikának  olly  megengesztelhetetlen  ellensége.  Azonköz
ben  J lope  admiral  már  Jul.  1812  elevezett  5  hajóval,  hogy  az  egyesült  statu
sok  kikötőjit  bezárja.  Az  Amerikaiak  magok  részről  több  kereskedő  hajót 
állítottak  ki  rablás  végett  's  Rogers  nevű  vitéz  aladmiralok  sok  gazdagon 
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megterhelt  angol  hajókat  fogott  el.  A1  had  első  ezt.  áltáljában  218  hajó 
került  az  Amerikaiak  kezére  574  ágyural  és  5106  emberrel.  Ellenben  két 
Canada  ellen  tet t  próbatétel  sikeretlen  tnaradrt.  Hull  rezér  t.  i.  Jul .  11 
2300  emberrel  beütött  felső  Canadába,  de  nem  gátolhat ta  meg  az  Ango
loknak  az  Indiaiakkal  való  egyesülését ,  kik  Jul.  17  a'  michilimakinaki 
erősséget  elfoglalták  's  Hullt  Alig.  a'  detroiti  erősségbe  való  visszavonu
lásra  kinszeritették,  hol  Hull  a'  Brook  angol  vezér  alatt  lévő  700 Ango
loktól  és  Indiaiaktól  megtámadtatot t 's  kénytelenittetett ,  a ' vá j a t  2500  em
berrel  és  33  agyúval  az  Angoloknak  általadni.  Ugyan  az  idő  tájban  t e 
retett  vissza  Wadswor th  vezér  i s ,  ki  a '  Niagarán  akar t  alsó  Canada 
felé  nyomulni,  Sheaffe  angol  vezértől  's  kinszerittetelt  seregének  900  főből 
álló  maradványával  magát  megadni.  Épen  olly  kevésre  mehettek  az  ameri
kai  vezetek  1813,  midőn  42,000  emberrel  ütöttek  be  Canadába ;  mért  s e 
regekben  hibázott  a'  katonai  fenyíték  's  vezéreikben  a'  hadtudományban 
való  jártasság.  Winchester  vezér ,  a'  ki  az  elősereget  vezette  ,  Proctor 
ezeredesiól  Frenchtownnál  Jan.  22  megtámadtatott  's  500ad  magával  meg 
kellett  adnia  magát.  Apr.  20  mindazáltal  Dearborn  amerikai  vezér  meg
vette  felső  Canada  fővárosát,  Yorkot ,  hol  gazdag  éléstárak  talál tat tak. 
A'  had  az  Ontario  és  Erié  tavánál  nagy  elkeseredéssel  folyt.  Proctor 
Maj.  1  a'  Miaminál  Clary  vezértől  megveretett  's  Deaborn  az  eriei 
erősségig  előnyomult,  hanem  az  Ontario  taván  lévő  angol  hajósseregecs
k e ,  mellyét  sir  James  Yeo  vezér le t t ,  a'  Chauncey  alatt  lévő  Ameri
kaiakat  tovább  haladásokban  megakadályoztatta.  A'  Sept.  28  tör tént 
tengeri  ütközet  nem  végválasztó.  Ellenben  az  Erié  taván  Pe r ry  aladmi
ral  Sept.  10  Barclay  angol  kapitány  hajójit  széllelszórta  s  az  Angoloknak 
minden  felsócanadai  kikötőikből  ki  kellett  takarodniok.  Hanem  az  esz
tendő  vége  felé  sir  Georg  l'revost  az  egész  angol  hadi  erőt  öszveszedte 
's  egyesitette  és  több  szerencsés  ütközetei  után  kikergette  az  Amerikaia
kat  Canadából.  Azután  Dec.  18  megvették  az  Angolok  a'  niagarai  erős
séget,  nielly  nekik  kapu  gyanánt  szolgált  az  egyesült  statusokba.  — 
Azonközben  Amerika  kereskedése  csaknem  egészen  megszűnt.  A'  honnan 
1814  Madison  elölülő,  a'  kereskedők  közönségesen  zúgolódván,  's  a'  sta
tus  jövedelmei  fogyván,  kénytelenittetett  az  embargó  és  nonimportation 
végzéseket  egészen  megsemmisíteni  Mart.  31 .  Ellenben  April.  25  Cochrane 
britanniai  adiuirul  az  egyesületnek  minden  partjait  elzárva  lenni  hirdette 
ki  ,  mellyre  az  Angolok  a'  partokra  több  helyeken  kiszálottak.  Jul.  egy 
angol  hajósseregecske  a'  Patowmacon  felevezett.  Kz  idő  tájban  rontott  le 
Druuimond  angol  vezér,  segittetvén  sir  James  Yeo  hajósseregétől,  Os
wegot ,  egy  amerikai  várat,  a'  hajóépítéshez  szükséges  dolgokkal  együtt, 
az  Ontario  tavánál.  Midőn  erre  az  Angolok  segítséget  kaptak,  Drummond, 
egyesülvén  Riall  vezérre l ,  Jul. 25.  győzedelmeskedett  a1  t. anádába  benyo
mult  Brown  vezéren  Cliipawánál  (ezt  az  ütközetet  az  Angolok  a'  Niagara 
vízeséseitől  nevezték  el)  ugy ,  hogy  ennek  az  eriei  erősségbe  kellett 
visszavonulnia. •— Legmerészebb próbatétel , 's legvadabb és legember
telenebb tett egész had folyósa alatt sir Alex. Cochrane aladmiralé és 
Hoss Róbert vezéré volt. Ezek t. i. a' Potowmacba eveztek 's egy hadi 
hajó egynéhány kicsiny hajócskákkal a 'Chesapeak öblébe nyomult be Balt i
more elej'be, mint ha csak ezen nevezetes várost '» Barney aladmiralt, a1 ki a' 
briltimorei hajósseregecskével a' Patuxent torkolatjában állott vasmacs
kájin, akarták volna megtámadni. Azonban főczéiul a* főváros, W a 
shington, volt téve, melly a' warburtoni erősségen felül 12 angol mfre 
fekszik a' Potowmacnál. Míg tehát az erősség a' hajósseregnek egy ré 
szétől löVoldö/.tetett, azalatt Ross Aug. 19 és 20 Benedictnél kiszál
lott seregekkel a' Pattixenten felfelé vonult , hajós legényeitől ágyúzó 
sajkákon követtetvén. Barney nem várta a' megtámadta tás t , hanem el
égette ágyúzó sajkájit (szám szerént 17), mellyek közül egy 17 kereskedő 
bajóval együtt az Angolok kezére került. Ekkor Ross csak OUOO embe
rével akadály nélkül nyomult a' főváros felé, mellyet Winder vezér v«á
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tlelmezett  9000ed  magával  Bladensburgnál  (egy  falunál)  lévő  kedvező 
állásában.  De  már  az  első  reárohanáskor  Aug.  24,  mellyet  Congreve  ra 
kétáji  segí te t tek ,  megszaladt  az  amerikai  s e r e g ,  melly  nagyobbára  pol
gári  katonaságból  állott  's  álig  volt  benne 400  rendes  katona,  oda  hagy
rán  ágyujit.  Az  Angolok  közül  64  esett  el  's  185  sebesedett  meg.  Még  az 
emiitett  napon ,  estvéli  8  ó r a k o r ,  bementek  a1  győzedelmesek  a'  pom
pás  fővárosba,  mellynek  lerontatása  volt  legsietősebb  dolgok,  a'  mi 
valóbari**nagy  becstelenségekre  válik  a'  sokaktól  legpallérozottabbaknak 
tar ta tot t  Angoloknak.  A'  capitolium,  a'  tanácsnak  e's  nép  képviselőji  ka
marájának  he lye ,  az  előlülő  palotája ,  a1  kincses  k a m a r a ,  a1  National 
Intelligencer  nyomtató  in teze te ,  &'  hadi  ministerinm  palotája,  a1  fegy
vertár  ,  hajóépítő  műhely  's  a'  Potowmacon  lévő  hid  lángok  pridájivá 
let tek.  (Az  éléstárakat  's  hadi  hajókat  magok  az  Amerikaiak  meggyúj
to t ták) .  Feltételek  föczélja,  Washingtonnak  kiraboltatása  's  hamuvá  lé te , 
el  volt  érve.  A'  statusnak  minden  vagyonja,  a'  mit  el  nem  vihettek  ma
gokkal ,  semmivé  tétetett .  29én 206  elvett  ágyúval  ismét  hajóra  ültek  's 
oda  hagyták  Washingtont .  .—  Azonközben  Gordon  kapitány  a'  warbur
toni  erősséget  lerontotta  ;  azután  Alexandriáig  evezet t ,  melly  Aug.  29 
megadta  magát.  Itt  is  mindent,  a'  mi  csak  a1  status  közönséges  tulajdonja 
v o l t ,  feldúltak  az  Angolok,  a'  mennyiben  az  idó  enged t e ,  's  21  hajót 
vittek  el  magokkal,  mint  zsákmányt .  —  Cochrane  és  lloss  is  hasonló  sze
rencsét  akar tak  próbálni  Baltimore  ellen.  A'  hajóssereg  tehát  leveté 
vasmacskájit  Sept.  11  a'  Patapsco  torkolatjánál,  's  a'  katonaság  Sept.  12 
4  órányira  Baltimoretői  kiszálott  a'  partra.  Egy  az  Amerikaiak  könnyű 
seregével  volt  csatában  Ross  kapitány  megöletett  's  Brook  ezeredes 
vette  által  a'  sereg  vezérlését.  Másfél  órányira  Baltimoretői  Brook  egy 
6000ből  álló  amerikai  csapatra  akadt  's  széllelszórta  azt.  13án  Balti
more  előtt  állott.  A1  város  falakkal  's  bástyákkal  meg  volt  erősítve,  mel
lyeket  16,000  ember  védelmezett.  Már  el  kellett  volna  kezdődni  az 
os t romnak ,  midőn  az  admiral  követe  azt  a'  hírt  h o z á ,  hogy  a'  hajósse
reg  a'  Pa tapscóba ,  mellynek  éjszaki  partján  fekszik  BaltiuMre,  be  nem 
mehe t ,  mivel  torkolatja  elsüllyesztett  hajókkal  be  van  dugva ' s  agyukkal 
védelmeztetik.  E'  szerént  a'  szárazi  hadi  erőnek  is  vissza  kellett  vonul
nia.  E'  megtörtént  a'  né lkü l ,  hogy  az  ellenségtől  háborgattatott  volna. 
—  Ugyan  ez  időben  foglalták  el  az  Angolok  a 'nagybri tanniai  király  ne
vében,  Griffith  contreadmirál  és  Sherbrooke  vezérhadnagy  alatt  Ilalifax
ból  (UjScóc/.iában)  Main'e  amerikai  statusnak  a'  Penobscot  és  St.  Croix 
(egy  határszéli  folyó)  közt  fekvő  földjét.  Azután  sir  Georg  Prrvost ,  Ca
nadának  főkormányozója,  Sept.  1  15,000  emberrel  az  ujyorki  statusba 
ütöt t  be.  Hanem  a'  Champlain  tavánál  fekvő  's  már  elfoglalt  Plattsburgot 
ismét  ki  kellett  kezei  közül  bocsátani,  mivel  a1  britanniai  hajósseregecske 
Dowuie  kapit.  alat t  Sept.  11  az  amer ikai tó l ,  mellyet  M'Donough  alad
miral  vezérlett ,  szétszóratott .  Épen  olly  kevés  szerencsével  támadta 
meg  Drmiiniond  angol  vezér  az  eriei  erősséget;  az  Amerikaiak  mindazál
tal  későbben  (Nov.  5)  önkényt  kitakarodtak  abból ,  minekutána  leron
tot ták  volna.  —• Legdicsőségesebben mutatták ki az Amerikaiak vitézsé
geket UjOrleans vedel mezesében. Ennek a' városnak szomszédságában 
Cochrane admiral Dec. 23 egy sereget szálitott ki , mellyet sir Eduárd 
Packenham vezérlett. Jan. 8. 1815 véres ütközetre jöt t a' dolog. Packen
hani elesett 's mind a1 két vezér, kik egymás után általvették a' sereg 
vezér lésé t , megsebesíttetett; csak nehezen tudta Lambert vezér a1 ren
det helyre állítani 's az Angoloknak 2000 ember veszteséggel ismét ha
jóra kellett Ulniek. UjOrleanst Jackson vezér mentette meg Washington 
városának sorsától. — Ellenben Cochrane admiral és Lambert vezér el
foglalták Febr. 11 Mobile várát Nyugotíloridában. 

Azonközben a' béke már alá volt írva a1 kél hadakozó féltől. Mert 
már 1813 elején ajánlotta az orosz udvar közbenjárását 's a' congress 
r ' s í i ' n t a' béke , ré*zént az orosz birodalommal való keraskedési egye
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zés  felől  leendő  alkudozás  végett  meghatalmaztakat  küldött  Gothenbnrg
ba.  NagyBritannia  nem  fogadta  ugyan  el  az  orosz  udvar  közbenjárását, 
mindazáltal  késznek  nyilatkoztatta  ki  magát  az  Amerikával  leendő  alku
dozásra.  Végre  öszvegyültek  tehát  Aug.  6.  J814  a'  béke  meghatalma
zottjai,  Angolország  részéről  Gambier  admiral ,  Henry  Goulburn  alsta
tustitoknok  és  Will .  Adams,  az  Amerikaiakéról  pedig  John  Quincy 
Adams,  James  Bayard  ,  Henry  C l a y ,  Jonath.  Hűssel  és  Alb.  Gallatin, 
Géniben.  A°  békeség  megköt te te t t ;  de  azon  két  főpont,  mellyek 
szülték  Amerika  részéről  a'  hada t ,  u.  m.  hogy  Angolországnak  jusa  le
gyen  az  amerikai  hajókon  hajóslegényeket  fogni  és  azon  általa  vita
tot t  tengeri  jus ró l ,  hogy  a'  szabad  hajó  szabaddá  tegye  a 'benne  lévő 
portékákat,  hallgatásban  és  eldöntetlen  maradt  a'  genti  békében  (Dec. 
24.  1814),  a'  honnan  mindég  okul  fognak.^ szolgálni  a'  had  megtijittatásá
ra.  A'  békekötés ,  az  elfoglalt  helyek  és  foglyok  visszaadásán  kivül, 
általányosan  csak  azt  állapította  m e g ,  hogy  az  indiai  nemzetségeket  mind 
a'  két  status  1811ki  jusaikba  's  birtokaikba  tegye  vissza;  azt  is  meg
ígérte  mindenik  fé l ,  hogy  a'  Négerekkel  kereskedés  eltöröltetésében  mun
kás  lesz.  Egyébiránt  három  különös  biztosságnak  kellett  kineveztetni 
némelly  régibb  határszéli  perlekedések  eldöntésére  's  azon  esetben,  ha 
(mint  már  elébb  egyszer)  meg  nem  egyezhetnének,  egy  mind  a'  két  ha
talmassággal  barátságban  lévő  status  vagy  fejedelem  választassék  biróvá. 
Ezen  határ  felett  fenforgó  kérdések  végre  a'  londoni  egyezés  által  Oct. 
20.  1818  elintéztettek,  's  a'  határok  megállapittattak.  —  Már  a5  háború 
előtt  tneghasonlottak  és  pedig  inkább ,  mint  valaha,  a'  democraták  (leg
számosabban  a'  legdélibb  és  belső  statusokban,  eredetiképen  földmive
léshez  ragaszkodók)  és  foederalisták  (legtöbben  az  éjszaki  siatusokban, 
a'  kereskedés  vitatóji)  pártjai,  amaz  Francziaországnak,  ez  Angolország
nak  kedvezvén.  Sőt  már  az  éjszaki  és  déli  tartományoknak  egymástól 
leendő  elszakadásáról  is  volt  szó.  Hanem  az  emiitett  had  ,  mellyben  az 
ifjú amerikai  tengeri  erő  olly  dicsőségesen  kimutatta  m a g á t ,  kiváltképen 
Washingtonnak  ki rabol ta tása ' s  az  Indiaiak,  mint  szövetségesek,  kegyet
lenségének  az  Angolok  által  lett  felingereltetése  még  szorosabban  egye
sitették  ,  mint  elébb  ,  az  éjszaki  és  déli  s ta tusokat ,  közös  hazájoknak 
védelmezésére,  *)  —  Azolta  az  egyeslilet  főgondjává  a'  tengeri  erő  töké
letesítését  t e t t e ,  a'  polgárok  munkásságának  főtörekedése,  az  elzára
tások  által  figyelmetesekké  té te tvén,  manufacturák  's  fabrikák  felállítása 
volt.  Angolországgal  Jul.  3.  1815  kereskedési  egyezés  köttetett  lb  eszt.
r e ,  olly  feltétel  a la t t ,  hogy  a'  kereskedés  és  vámok  szabadságára  néz
ve  mind  a1  két  fél  egyenlő  l egyen ,  továbbá  az  Amerikaiaknak  minden 
britanniaikeletindiai  kikötőkben  megengedtessék  a'  kereskedés ,  part i 
kereskedést  mindazáltal  ne  űzhessenek  's  azon  por tékáka t ,  mellyeket  Ke
letindiában  raknak  hajójikra,  csak  amerikai  kikötőkben  rakhassák  le . 
Altaljában  véve  az  Amerikaiak  eddigi  tengeri  jusainak  alapja  a'  kölcsö
nös  egyenlőség.  Innen  egy  Mart.  1.  1817  költ  hajózási  végzések  (navi
gationsacle)  azt  r ende l t e ,  hogy  ez  a'  tilalom  ,,Semmi  nemű  portéka  se 
vitethessék  be  a1  külföldi  kikötőkből,  csak  az  egyesült  statusok  ha
jójih,  vagy  csak  ollyanokon  szálittassék  o d a ,  mellyek  azon  status  pol
gárainak  tulajdoni,  hol  a'  portékák  kész í t t e tnek" ,  azon  idegen  nem
zet  hajójit,  mellynek  hasonló  hajózási  törvénye  nincs,  nem  kötelezi ;  egy 
másik  ugyanazon  napon  költ  végzések  pedig  ezt  állapította  meg",  hogy 
mind  azon  britanniai  hajók  ,  mellyek  ollyán  kikötőkből  jőnek  ,  a'  hova 
amerikai  hajók  nem  bocsáttatnak  be  (illyenek  a1  nyugotindiai  kikötők), 
az  amerikai  kikötőkbe  se  eresztessenek  be.  Egyébiránt  az  egyesült  sta
tusok  a'  Barbareskek  előtt  is  fen  tudták  tartani  tekinteteket  's  méltósá

*) Az  amerikai  seregek  is  sok  kicsapongást  kövellek  el  Cnnadába  lelt  lieüte'sekker  :  b o l 
több  falukat  égettek  le  *s  Yorkban,  i'elsd  Canarla  fővárosában,  á'  közönségei  épü le teke t 
lerontották* 
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gokat.  Algir  reszketett  Decatnr  commodorenek  hajóji  előtt  's  aláirta  az 
elejébe  tett  békepontokat  (Jnl.  3.  1815).  Az  emiitett  vitéz  férjfiu  Tripolis 
ág>njinak  torka  előtt  vette  vissza  a'  Philadelphia  nevii  amerikai  fregat
tot  's  Tunissal  egyezést  kötött  Febr .  24.  1824.  Azolta  mindég  evez  egy 
éjszakamerikai  hajós  csapat  a1  földközi  tengeren,  az  egyesült  statusok 
kereskedésének  a'  Barbareskek  ellen  való  védésére;  a'  déli  tengeren, 
mexicoi  öblön  és  Afrika  partjainál  is  lobognak  az  éjszakamerikai  hadi  ha
jók  vitorláji,  a'  tengeri  rablás  és  rabszolgákkal  kereskedés ,  melly  a' 
congress  legnjabb  végzései  szerént  ugy  büntettetik,  mint  a'  tengeri 
r a b l á s ,  gátlására.  A'  mi  a'  rabszolgaságot  i l leti ,  nem  csak  törvényesen 
meg  van  állapíttatva  a1  néger  rabszolgák  sorsa ;  hanem  Mart.  1820  a1 

néger  rabszolgaság  az  egyesült  statusokban  éjszakon  az  é.  sz.  30°  30'
tól  kezdve  egyáltaljában  eltöröltetett  's  megtiltatott  ugy ,  hogy  csak  a' 
földsark  ezen  magasságától  délre  'B  az  egész  missurii  statusban  van  még 
megengedve,  mivel  itt  a'  földmivelésre  elmulhatatlanul  szükségeseknek 
látszanak  a'  Négerek.  —  A'  Spanyolországgal  folyt  több  esztendei  perle
kedéseknek  ,  minekutána  Jackson  vezér  már  1818  hirtelenkedve  ,  hogy 
a'  SeminoleIndiaiakat  megfenyítse,  a'  fegyvertelen  Pensacolát  Keletflo
ridában  elfoglalta  vo lna ,  végre  a'  washingtoni  egyezés  által  (Febr.  22. 
1819,  mellyet  VII.  Ferdinánd  Febr.  22  1821  irt  a lá ) ,  végek  szakaszta
tott.  Ezen  egyezés  szerént  Spanyolország  mind  a'  két  Floridát  az  egye
sületnek  engedte  ,  a'  congress  pedig  azért  5  mii.  dollárt  fizetett,  na
gyobbára  azon  amerikai  polgárok  kárának  megtéri tésére,  kik  a'  Spanyo
lok  erőszakoskodásai  miatt  szenvedtek.  Ez  által  a'  köztársaság  St.  Au
gustinnak  és  Pensacolának  birtokába  jöt t  's  a'  mexicoi  öbölnél,  mint 
a1  bahamai  csatornánál  i s ,  jeles  kivivő  kikötők  's  délfelé  erős  védfa
lat  formáló  , várak  tulajdonosává  lett.  —  Angolország  és  orosz  E j 
szakamerika  felé  is  megállapittattak  az  egyesült  statusok  határai.  Az 
orosz  udvar  1818  minden  a'csendes  tengernél  a'  sz.  56° tól  délre  fekvő 
tartományokról  lemondott  az  egyesült  statusok  részére.  Ugyan  ezt  tet
te  az  említett  tartományokra  nézve  Angolország  is  anny i r a ,  hogy  a' 
csendes  tengernél  az  é.  sz.  41—54°  50'  közt  az  egyesület  uralkodik. 
Mert  a 'NagyBritanniával  Londonban  Oct.  20.  1818  kötött  egyezés  sze
rént  Éjszakamerika  belsejében  a1  Missisippitől  nyugotra  az  a'  linea  huz 
h a t á r t ,  melly  az  erdei  tótól  (Woodlake)  az  é.  sz.  49°  alatt  nyugot  felé 
a'  RockyMountainsig  megyén.  Az  ezen  bérczeken  tul  fekvő  föld  pedig 
a'  csendes  tengerig  10  észt.  alatt  mind  a'  két  nemzet  kereskedése  előtt 
nyitva  áll.  Ez  az  egyezés  azt  a'  just  is  visszaadta  az  Amerikaiaknak, 
hogy  UjFundland  és  Labrador  partjain  halászhatnak.  Ezenkívül  a'  con
gress  azon  rendelésekkel  foglalatoskodott,  hogy  a'  status  jövedelmeiben 
a'  kereskedés  fenakadásától  okoztatott  hijány  kölcsönözés  és  tij  vámok 
által  kipótoltassék.  Ezt  követte  a'  congressnek  azon  fontos  feltétele, 
hogy  az  indiai  nemzetségek  közt  elterjessze  a'  pallérozottságot  's  törvé
nyek  alá  hozza  azokat ,  mellyre  nézve  Calhoun  hadi  titoknok  1818  Clay 
hadministernek  igen  jeles  tudósítást  nyújtott  be.  Ezen  c/.élra  a'  con
gress  1S20  és  1821  az  Indiaiaktól  192  mii.  acres  földet  vett  m e g ,  melly 
mintegy  háromszor  annyi  ,  mint  NagyBritannia.  Ez  által  a1  katonai  ál
lások  láaczát  a'  Missisippiig  és  Missuriig  kiterjeszthette  és  1819  a'  Mis
suri  felső  mel lékén,  a'  YelowStone  (Roche  jaune)  torkorlatjánál,  a1 

sz.  48°  ég  h.  27°  a la t t ,  Washingtontól  nyugotra ,  a'  Missisippitől  1SCO 
ang.  mf.  nyugoton  és  100  mf.  bejebb  éjszakon,  mint  Quebeck,  gyarma
tot  alkothatott.  Az' éjszaknytig.  parton  fekvő  uj  gyarmat ,  a'  sz.  4 2 ° 
tól  éjszakra  's  a1  köves  hegyektől  nyűg.  oregani  territórium  (15.900  nsz. 
mf.)  név  alat t  az  egyesült  statusokhoz  kapcsoltatott.  Ez  által  nem  csak 
a'  szabad  Indiaiak  palléroztatnak,  hanem  az  angol  kereskedő  társaságok 
is  kirekesztetnek  a'  prémbőrökre  nézve  olly  gazdag  belföldel  űzött  ke
reskedésben  való  részvételből  a n n y i r a ,  hogy  a1  prémbőrrel  kereskedés 
monopóliuma  az  Amerikaiak  kezében  lévén,  ez  még  nem  csekély  pert  fog 
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Amerika  és  Angolország  közt  szülni.  A'  Missurinál  és  éjszaknyugoton 
fekvő  tájékokon  a1  Missisippi  forrásainál  a'  felső  tóig  éjszakon  's  u'  Mi
chigan  taváig  kel.  igen  gazdag  rézerek  találtatnak.  Hogy  Missuri  hatá
rától  a'  nyng.  óceánig  országutat  csináltathasson  's  a'  szükséges  földe
ket  megszerezhesse,  a'  congress  1824  olta  több  kereskedési  és  barátsá
gos  egyezéseket  kötött  a'  Missisippin  tol  lakó  indiai  nemzetségekkel  's  a' 
;.»tyaréti  Indiaiak  1829  az  egyesületnek  engedték  a1  Michigan  tava  és 
Missisippi  közt  fekvő  óubányákkal  gazdag  (6,6(30,000  acresnyi)  földet. 
Végre  az.  Amerikaiak  az  ügy  nevezett  éjszaki  Marquesas  vagy  Washing
ton  szigeteken  való  ujföldfelfedezés  jusát  is  megállította  a 'nukahiwai  la
kosokkal  folyt  véres  csatázás  után.  Ellenben  az  európai  dolgokba  a* 
congress  egyáltaljában  nem  avatkoz'k  's  legszorosabb  neutralitast  ta r t . 
Spanyolországgal  való  perlekedésében  nem  fogadta  el  Oroszországnak 
közbenjárását,  bármelly  barátságos  öszveköttetésben  volt  is  egyébiránt 
ezen  hatalmassággal.  Még  is  meghasonlott  Amerika  az  orosz  udvarral, 
midőn  ez  Sept.  1821  költ  likasánál  fogva  Nyugotamerikának  egész  part
mellékét,  az  é.  sz.  51 ~tői  Behring  szorosáig,  orosz  birtoknak  hirdette 
ki  's  minden  nemzetbeli  hajósnak  megtiltotta  az  ezen  partok  lakosaival 
való  kereskedést  és  (szükség  eseteit  kivévén)  az  azokhoz  100  tengeri 
mfnél  (36  ór.)  közelebb  való  evezést.  Mivel  mindazáltal  Angolország 
i s ,  melly  ott  nyugoti  Caledonia  névvel  gyarmatot  a lko to t t ,  ellenmon
dot t ,  tehát  az  emiitett  ukas  végrehajtatása  1823  e lha lasz ta to t t ,  mig  a1 

dolog  alkudozás  által  elintéztethetik  Petersburgban.  A'  Francziaország
gal ,  melly  az  egyesült  statusoktól  ajánlott  kereskedési  egyezést  vissza
vetet te,  folyt  egyenetlenség  is  elfojtatott  a'  Jun.  24.  1822  Amerika  és 
Hyde  de  Neuville  franczia  minister  közt  két  esztre  köttetet t  kereskedési 
ésh. józási  egyezés  által.  Végre  az  egyesült  statusok  és  britanniai  ud
var  közt  a'  genti  egyezés  első  czikkelye  miatt  fenforgó  peres  kérdés  i» 
eldöntetett,  az  e'  végre  köz  akarattal  kinevezett  biró  Sándor  császár  á l 
t a l ,  és  pedig  az  elsőkre  nézve  kedve/.őleg  ,  mert  Angolország  arra  köte
leztetett ,  hogy  az  egyesült  statusoknak  az  utolsó  had  alat t  elvett  ame
rikai  rabszolgákért ,  kárpótlásul,  mintegy  2  mii.  dollárt  fizessen.  E r r e 
a1  congress  1823  Sept.  1820  kiadott  végzését,  mellyben  megtiltotta  az 
egyesült  statusoknak^ az  angolamerikai  g3'armatokkal  való  kereskedést, 
ismét  eltörölte.  —• Altaljában az egyesült statusok politicum systemája 
észievehetőleg különbözik az európai statusokétól alappontjaira 's néze
teire nézve. és az elölülőnek a7 congresshez küldött követsége , midőn 
ez Dec. 3. 1822 felnyittatott, már ebben a' tekintetben is diplomatuai 
oklevél marad. Kiváltképen ellene mondott az előlülő ebben az ugy ne
vezőit közbeszólás (interventio) jusának , azaz , hogy egy vagy több sta
tusok a 'másiknak belső dolgaiba avatkozhassanak; egyszersmind meges
mérte a' Görögök ügyének igazságosságát, midőn a' török jármot leráz
ták nyakokról, 's kinyilatkoztatta azon kívánságát, hogy függetlenségek 
visszaszerzésében győzedelmeskedjenek. A' Görögök Ejszakameriká
hoz intézett levelének mindazáltal csak az a' következése lett . h o g y 1822 
egy amerikai fregatt hadi eszközöket szálitoit Hydrába, melly a1 két nép 
közt közvetetlen öszveköttetést húzott maga átán. Még bizonyosabban 
nyilatkoztatta ki Monroe előlülő 1824, „hogy az egyesült statusok a1 

szent szövetségnek Amerikára leendő kiterjesztését önön bátorságokra 
és békeségekre nézve veszedelmesnek fognák tekinteni." Ugyan ezen 
értelemben nyilatkoztatta ki Adams előlülő 1826, hogy a z t , ha Cubáfc 
és Porturicót a1 Spanyolokon kivül más európai hatalmasság foglalandja 
e l , hideg vérrel nem fogja nézhetni. — A' spanyolamerikai szabad statu
sok létre jövésében az Ejszakamerikaiak nyomós részt vettek, és sok 
Amerikaiak állítottak ki hajókat a1 buenoaayresi és venezuelai zászló 
a la t t ; hanem a1 congress csak 1822 olta esmérte meg nyilván az emiitett 
köztársaságokat, mellyéit Spanyolország az egyesült statusoknak nem 
akarta megengedni, hogy Minorcában tengeri portékarakhelyeket tart
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hassanak.  —  Hogy  azon  e s e t r e ,  ha  valamelly  európai  hatalmassággal 
hadba  keverednének,  magokat  bátorságba  helyeztessek,  az  Amerikaiak 
határszéleiket  's  partjaikat  egy  a'  congresstől  1819  helyben  hagya
tott  plánum  szere'nt  megerősittetik.  Ugyan  ezen  észt.  küldöttek  legelő
ször  az  egyesült  statusok  hajókat  a'  föld  körülevezésére  és  pedig  a'  con
gress  nevii  fregattot.  Egy  éjszakamerikai  gyarmatot  is  telepitett  meg 
1821  az  éjszakamerikai  társasiig (American Volonization Society') a" 
Muserado  fokánál Afrika  éjszaknyug.  partján,  melly  feketékből  álló  gyar
matnak  ugyan  azon  czélja  vol t ,  melly  az  Angolokénak  Sierra  Leoneben, 
II.  m.  a'  pallérozottságnak  a'  szabad  Négerek  közt  leendő  terjesztetése. 
Neve  Libéria  's  lakosai  (2000)  czukorral  ,  pamutta l ,  r i skásával ,  gunuvii
yal  'sat.  kereskednek.  Monroe  előlülő  kormányozásának  idejében  legna
gyobb  feltétel  volt  a'  csendes  tengernek  az  atlasival  való  ös/.vekötése  ;  10 
észt.  alatt  t.  i.  Columbia  folyójának,  melly  a'  csendes  tengerbe  ömlik, 
országutaknál  fogva,  mellyek  kőszikláshegyeken  mennek  keresztül ,  ösz
ve  kell  köttetnie  a'  Missurival  és  JYlissisippivel  's  a1  Missisippiből  a'  ca
nadai  tavakhoz  gőzhajóknak  alkalmatos  uj  csatornáknak  kell  ásat
niuk.  Ezen  az  utón  China  termesztményei  Columbia  folyóján  a'  kő
sziklás  hegyeken  áltvivő  országutaknál  fogva  a'  Missisippire  vitethetnek. 
Ezzel  egy  tudományos  és  a'  s tatus  belsejében  uj  felfedezéseket  tevő  uta
zás  is  volt  öszveköttetésben,  mellyet  n'  congress  1810  egy  gőzsajkán 
Stedhen  Lőne  major  á l t a l ,  kit  több  természetvizsgálók  és  rajzolók  ki
sérték ,  a1  nyugoti  folyók  's  legelőször  is  a'  Missuri ,  megvizsgálására 
küldött  ki.  De  épen  a'  kereskedésnek  és  hajózásnak  ezen  roppant  kiter
jedése  adhatna  végre  az  egyesült  statusok  politicájának  kevesbbé  igazsá
gos  i r ány t ,  mint  a'  millyen  eddig  volt.  Mind  ezekből  mindazáltal  a1  jő 
k i ,  hogy  azon  he ly ,  mellyet  ez  a'  nejry  atlasi  szövetséges  status  (egy 
franczia  status  kormányán  lévő  férjfiunak  észrevétele  szelént:  «,L« pluí 
grandé e.vpérience  , qui ait jiimais élé fttite en poliíiaueí''')  az  nj  világ 
pallérozódásánakelőhaladásában  tag la l ,  minden  esztendővel  nyomosabb 
befolyásit  lesz.  Sőt  magára  Európára  nézve  is  mustrakép  a z ,  a 'kormá
nyozás  szabad  érzésű  formájira  nézve;  és  Éjszakamerikának  példaadása 
megmutatja,  miként  kell  az  országiásnak  a1  helyesnek  megesmért  köz  vé
lekedés  lelkében  a7  nemzet  köz  javát  munkálni,  ha  hatalmát  megállapitni 
akarja. 

Az  egyesült  statusok  áltáljában  békés  és  neutralitason  alapult  politi
cájának  sinórmértéke  más  nemzetekkel  való  kereskedési  öszveköttetésé
ben  az  egyenesség  's  nyiltszivüség.  Különbféle  termékeiknek  kölcsönös 
kicserélésében  az  egyesült  statusok  nem  csak  minden  tilalmat  kerültek, 
hanem  a'  tulajdon  hajójikon  kivitetni  szokott  portékákra  is  harminczado
kat  's  vámokat  tet tek  és  csak  akkor  voltak  kedvezéssel  önön  kereske
dőjik  iránt  's  csak  akkor  adtak  ezeknek  más  kirekesztő  szabadságokat 
tulajdon  kikötőjikben,  ha  más  nemzetek  hasonló  kedvezéseket  és  jusokat 
engedtek  a'  magok  hajósainak  az  Éjszakamerikaiak  kárával.  Az  utolsó 
had  bevégződésével  a'  congress  Mart .  3.  1815  költ  végzésénél  fogva 
minden  hajózást  üző  nemzeteknek  azt  terjesztette  elejékbe,  hogy  a'  meg
szorítások  's  kirekesztések  ellen  addig  gyakorlott  visszafizetés  és 
bosszúállás  eltöröltessék;  ellenben  mind  a'  két  félnek  kivivő  kereskedése 
a'  közös kereskedéssel,  a1  vámokra  és  tonnapénzre  nézve ,  egyenlő  lábra 
állittassék.  Ez  az  ajánlás  lassanként  NagyBritanniától ,  Svédországtól, 
Dániától  (az  April.  26  köttetett  kereskedési  egyez.)  ,  NémetAlföldtől, 
a1  Hansavárosoktól  Dec.  20.  1827,  Bniknsországf*4Maj.  1.  1828,  Sardi
niától  ,  az  oldenburgi  herczegtól  és  Oroszországtól  elfogadtatott.  Fran
cziaország  is  mellé  állott  az  egyesült  statusokkal  Jiin.  22.  1822  két 
esztre  kötött  kereskedési  és  hajózási  egyezésében  ,  jóllehet  csak  bizo
nyos  kivételek  alatt.  Egy  a'  congressnek  Jan.  8.  1824  költ  végzése  á l 
tal  a'  kölcsönösség  alappontja  a'  szabad  közös  kereskedésre  nézve  újon
nan  megállapit tatot t ;  mindazáltal  a ' tonnapénz  és  vámok  fizetésinek  eltö
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röltetése  most  miig  azon  tartomány  földjének  terméseire  és  fabrikál  mi
veire  szori t tat ik,  mellyé  a'  hajó;  vagy  olly  portékáktól  szoktak  azok 
vétetni,  mellyek  közönségesen  'g  főképen  ama1  tartomány kikötőjiből  szá
littatnak  oda.  Azonközben  több  európai  országlásoktól  kerestettek  meg 
az  egyesült  statusok  az  említett  fentartásnak  's  kivételnek  törvényes  el
törlésére.  —  Ellenben  az  egyesült  statusok  polgárainak  azon  kívánsága, 
hogy  a1  franczia^nrszáglás  Napóleon  rende lés^  által  szenvedett  káraikat 
térítse  m e g ,  még  mindég  sikeretlen  volt ^  hasonló  esetek  van  az  Ame
rikaiaknak  a'  németalföldi  országlással,  a'  nápolyi  és  dán  udvarokkal. 
Csak  Svédország  ellen  formált  keresetek  döntetett  el  1825  különös  egye
zés  által.  A'  genti  egyezés  7  czikk.  szerént  kinevezett  biztosok  Éjszak
amerika  és  NagyBritannia  egymással  való  öszveköttetésére  nézve  te t t 
munkálódása  is  bevégeztetett,  minekutána  a1 Petersburgban  Jul.  12.  1822 
Sándor  császár  maga  közbevetésére  NagyBritannia  's  az  egyesült  statu
sok  közt  köttetett  egyezés  egy  későbbi  egyezés  állal  (Londonban  Nov. 
13.  1820)  végre  hajtatott.  Ennek  következésében  Angolország  1,204,970 
dollárt  fizetett  az  egyesült  statusok  polgárai  kárának megtérítésére,  m i n t ' 
a'  genti  béke  1  czikk.  megígérte.  Az  egyesült  statusoknak  NagyBritan
niával  való  közbevetetlen  (azaz  ,  ide  nem  értvén  a1  gyarmatokat)  keres
kedési  öszveköttetésc  a'  Jul.  3.  1815  's  Oct.  20.  1818  a'  legtökélete
sebb  kölcsönösség  alappontjára  alkotott  egyezés  által  megállapit tatott ; 
hanem  ideje  Oct.  20.  1828  eltelvén,  nem  erősíttetett  meg  ismét.  Mind
azáltal  előleges  egyezés  kö t t e t e t t ,  a'  kösziklabegyen  tul  fekvő  tarto
mánynak  bírásához  való  kölcsönös jusokra  nézve  's  ugyan  ott  mind  a ' k é t 
status  határai  nagyobbára  állandóul  meghatároztattak  a'  londoni  egyezés 
által  Sept.  29.  1827.  Kevesbbé  barátságos  áz  egyesült  statusoknak  's  bri
tanniai  gyarmatoknak  egymással  való  kereskedési  ö szvekö t t e t é se , ' a z 
Sept.  1.  1828  bevitt  vámok  miatt.  Az  Oroszországgal  való  perlekedések
nek  a'  pelersburgi  egyezés  á l ta l_(Apri l .  17.  1824)  lett  elintéztetésére 
nézve  1.  ÉJ  ZAKAMERIKA. 

Az  amerikai  statusrendben,  a'  mennyiben  ez  a'  panamai  congressben 
1827  megállapit tatott ,  az  egyesült  statusok  olly  főhatalmasságot  formál
nak,  melly  a'  hajdani  spanyolamerikai  tartományok  minden  (Colombiát 
kivévén)  Ejszakamerikához  hasonló  alkottatásu  egyesületei  alkotmányá
nak  irányt  és  segítséget  ad.  Minekutána  a'  colombiai  köztársasággal 
Bogotában  Oct.  3.  1824  bará tságos ,  kereskedési  és  hajózási  egyezésre 
léptek  volna,  mellynek  alappontja  sérthetetlen  szabad  ha jó ,  szabad  jó
szág  volt ,  hasonló  egyezéseket  kötöttek  az  éjszakamerikai  statusok 
Brasiliával  (Oec.  12.  1828)  's  többnyire  minden  független  délszakameri
kaiakkal.  Ezen  egyezések  talpköve  az  egyesült  statusok  javalása  sze
r é n t ,  minden  egyező  felek  egyenlő  köteleztetésének  's  tökéletes ,  meg
szoritatlan  kölcsönösségének  kettős  alappontja,  hogy  magokat  a'  kölcsö
nösen  legkedveltebb  nemzetek  állapotjába  helyeztessék.  Amerika  ezen 
alappontok  elfogadásával  és  Európa  beavatkozásának  ellenzésével  ,  az 
amerikai  félföldgolyóbisnak  a'  gyarmattelepitők  monopóliumától  's  ke
reskedői  türedelmetlensége  alól  leendő  felszabadítását  akarja  kieszkö
zölni  's  megállapítani  u g y ,  hogy  azon  névszerénti  függetlenségnek, 
mellyet  Spanyolország  eddig  bírt  gyarmatjainak  eiébb  bizonyos  súlyos 
feltételek  (mint  áz  anyaországnak  engedendő  mást  kirekesztő  kereskedé
si  szabadságadás)  alat t  ajánlott,  megesmertetéséről  .többé  szót  sem  lehet 
tenni.  *)  —  Az  egyesült  statusok  legnjabb  egyes  történetei  közt  legneve
zetesebb  Lafayette  marquisnak  látogatása.  A'  halhatatlan  Washiugton

k)  Kzen  Ickinlclben  igen  nevezetes  Adatna  e lö lülőnek  Mali  i 7 .  íRa'S  felt  'a  a'  panamai 
végzésekol  i l lelö  jelentése  .  valamint  az  is  ,  mel lyel  az  elölülő  a'  ©ongreíl  fe! nyittat.isa
kor  J)ee.  4.  j8a7  nyújtott  lie.  —  A'  Missisippin  tul  lakó  indiai  nemzetségekkel  if'a4  n l 
ta  tnlil)  kereskedési  és  barátságos  egyezéseket  koröltek  ,  begy,  a'  Miasnri  bátorától  U j 
Mttsicóba •piletldS olszágnllioz ltj tartományokat vegyenek az  jŁjszakamei ikaiak. 
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nak  ezen  nemes  ba j tá rsa ,  az  akkori  elölülőnek,  Monroenak,  javulására, 
mint  a'  nemzet  vendége,  mind  a'  két  házban  Dec.  9  és  10.  1824  nagy 
megkülönböztetéssel  fogadtatott  és  a'  cnngresstől  200,000  dollár  és23,000 
acres  föld  ajándékkal  tiszteltetett  meg  a'  status  függetlensége  felett 
folyt  hadban  tet t  szolgálatiért.  A'  Jun.  17.  1775  Btinkershillnéj  tör
tént  csata  emlékezetére  ugyan  azon  napon  1825  Lafayette  jelenlétében  em
lékoszlop  emeltetett.  Lafayette  vezérnek  Washingtonból  Sept.  7.  1825 
lett  elutazása  is  olly  módon  innepeltetett  a'  status  kormányszékeitől  és 
a'  polgároktól ,  melly  nyilvános  tanúbizonysága  annak,  hogy  a'  köztár
saságok  nem  háládatlanok.  Altaljában  véve  Monroe  elölülőnek  's  az 
utána  következett  Adamsnak  kormányozása  az  egészre  nézve  igen  jól te
vő  volt;  csak  az  utolsótól  1828  bevitt  vámtariffa,  mint  tilalmazó  rende
lés  ,  talált  sok  ellenmondókra.  Adanis ,  a'  ki  méltatlanul  vádoltatott 
európai  aristocratiai  érzésekkel  .  az  elébbi  választáskor  kénytelenittetett 
vetélkedő  társának  engedni  által  "hivatalát  's  Mart.  4.  1829  Andrew 
Jackson  vezér  lett  a'  congress  elölülőjévé  4  esztre.  Alelőlülóvé  Ch.  Cal
houn  neveztetett  ki.  Jackson  uj  cabinetet  választott  's  Clay  (a'  ki  és 
Webs te r  most  az  ellenfél  fejei)  helyett  VanBurent  nevezte  ki  sta
tustitoknokká.  Egyébiránt  Jackson  több  psendességgel,  belátással  és 
mérséklettséggel  viseli  magát ,  mint  várták  tőle  az  Ejszakamerikaiak. 
Francziaországot  ismét  felszólította  azon  40  mii.  frank  kiírnak  megtérí
t é sé re ,  mellyet  az  Éjszakamerikának,  a'  berlini  és  mailandi  végzések 
következésében.  923  hajóját  foglalván  el,  okozott.  1830  arra  is  tett  a' 
congress  rendelés t ,  hogy  a'  Mexicotól  elfoglalt  texasi  tartományt  (1. 
CHAMP  D ' A S I M C )  hatalma  alá  hajtsa.  —  Bár  melly  örvendetes  is  sok  te
kintetben  a'  nép  életének  mostani  állapotja  az  egyesült  statusokban, 
még  is  van  Éjszakamerika  rajzolatjának  árnyékold íla  is.  'S  ez  a'  rab ' 
szolgaság  ,  mellyet  a1  déü  tartományok  még  mindég  pártolnak  's  melly, 
ha  a'  rabszolgák  felzendülnének,  az  egyesület  szétbomlását  's  annak  dé
li  és  éjszaki  statusokra  leendő  oszlását  húzná  maga  után.  Mindazáltal 
UjYork  tartománya  az  éjs/ikamerikai  függetlenség  51dik  innepén  (Jul. 
4.  1827)  a'  rabszolgák  eltöröltetésére  nézve  kemény  végzést  hozott.  11 
statusban  van  most  még  rabszolgaság,  14ben  épen  nincs.  Mindenütt 
nagyobb  mértékben  szaporodnak  a'  fejérek,  mint  a'  feketék.  —  Az  éj
szakamerikai  statusok  esmerésére  szolgáló  kútfők  ezek:  d.  Mohi „fiirn
desslaatsrecht der vereinigten Slaateir' ; „Atlanti*'1,  kiadta  Philadel
phiában  egy  Német ,  Kivinus  (Lcipzig  1826J;  d.  Böding „Americaiiisc/te 
Miscellen" ;  Pölitz „Sta'atnsysteme Európát und Amerikás, seit  1783c 

(Leipz.  3  rész.  1826)  ;  Sanford „Hi.it. of the United States before l/te 
revolution"  (Philadelphia  1819);  Barbaronx „Rémmé de f histoire des 
EtalsUnis á" Amérique'"  (Paris  1824);  Widemann ,A)ie nordamer. Re
volution und i/ire Folgerí"  (Erlangen  1826);  Alden  Bradfodnak  leveltíri 
kútfőkből  kidolgozott „History of Massachusetsí'  czimii  munkája,  1704
1775  Julig  (Boston  1822)  ,  ez  igen  fontos  munka  az  éjszakanjeriliai  zen
dülés  kezdetének  esmerésére  nézve,  mint  Henry  Leenek ,,History of t/te 
•war of the revolution in t/te southern departem. of the United Stales'"'
se  is  ;  továbbá  Poletica  orosz  statustanásosnak „Skizze der innern hage 
der vérein. Staaten und ihre pnlitischen Verhüllnisse zu EuropaS''\4t 
(franc/iából  egy  Amerikaitól,  Baltimore  1820)  5 „T/te diplomacy of the 
United States'"  (Boston  1826);  E.  Sidons ,,T)ie vérein. Staaten von 
Nordamerika nach ihren polil, religiös. und gesellschafll l erhiiltnis
ieníc  (Tübingen  1827)  ;  Holmes „Annals of America"  Colombo  olta 
(Cambridge  1829);  llugo „Jahrbüc/ter der Geschichle von Amerika1' 
(Karlsruhe  1829)  ;  Pifkin „I'olit. and civil hist.  0/ the Utiited States 
from  1763 to  1797, with a summary view of the State of the N.Amer. 
colon, prior of that period''  (Newhaven  1828),  és  Leboucber „Hist. de 
la guerre de P indépendance des EtatsUnis"  (Paris  1830). 
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V.  Slatisticai  állapotjok  az  ejszakamerikai  statusoknak.  Ezeknek 
kiterjedése  (1.  EJ I Í IKAMKIUKA)  mos t ,  ide  számlálván  a 'F lo r idáka t  és 
az  oifgani  uj  territóriumot  is  az  éjszakamer.  nyugoti  partokon,  113,800 
geogr.  nsz.  mf.  13  mii.  lak.  A'  Missisippitől  kel.  eső  's  a'  Floridákat 
magában  foglaló  része  042,130  ang.  nsz.  mf.  fekszik.  A'  népesség,  Bir
sted  szer<:nt  ,  27  észt.  alatt  csaknem  három  annyival  nevekedett.  1790
b.n  3,929,320  's  1827ben  már  12,6(30,000  lélekre  ment.  Clay  szerént  25 
esat.  alatt  még  egyszer  annyira  fog  szaporodni.  A'  legnépesebb  status
ban,  Connecticutban,  is  csak  1613  ember  lakik  egy  nsz.  miÖn.  Ha  az 
egész  köztársaságban  ennyi  lakos  jőne  egy  nsz.  mfre,  az  egész népesség 
153,235,000  lélekre  menne.  —  Maga  a'  fö ld ,  mellyet  ér te lmes,  szorgal
matos  és  szabad  lakosai  200  esztendei  munkásságok  után  tudtak  a'  visz
szarettenlő  természettől  kivini  ,  a'  status  belsejében  még  most  is  nagy 
erdőktől  fedetik  's  több  száz.  ang,  mf.  kiterjedésű,mocsároktól  borittat ik, 
mellyek  esős  időben  nagy  tavakat  formálnak.  Altaljában  az  egyesület 
minden  statusainak  vizei  félannyi  földet  foglalnak  e l ,  m i n t a '  mennyin 
egész  Németország  fekszik.  Éjszaki  határán  5  nagy  tó  fekszik.  A1  Su
perior  1525,  a'  Húron  1100,  a1  Michigan  9 4 5 ,  az  Erié  610  's  az  On
tario  430  mf.  foglal  el.  Ehhez  jő  a'  Missisippi,  melly  100,030  ang.  mf. 
hajózbató  partmelléket  foglár magában.  A1  Missuri  3000  ang.  mfre  ha
józha tó ;  azon  főfolyók  közül,  mellyek  belé  ömlenek,  a 'Yel low  1200, 
a'  Kansas  1200,  a'  Chayenne  1000  's  a'  Platté  ágaival  2000  ang.  mf  re 
hajózható.  Az  lllinoison  's  ágain  3l)00,  az  Ohión  és  ágain  5000  ang. 
mf.  messze  lehet  evezni.  Csak  ez  egyedül  198,000  ang.  nsz.  mf.  földet 
nedvesít.  Nyűg.  oldalán  az  Arkansas  (2000)  's  a'  veres  folyó  (800  ang. 
mf.  hajózható)  ömlenek  bele.  A'  Missisippi  futása  2500  ang.  mf.  hosszú. 
Ez  a'  temérdek  víz  sok  kigőzölgést  okoz ,  melly  a'  levegőt  felette  meg
nedvesíti;  innen  származnak  a'  nagy  esőzések  's  harmatok  és  innen  jő  a' 
föld  ezen  részének  kevesbbé  meleg  volta,  mint  a1  szél.  hasonló  gradusai 
alatt.  Philadelphia  20 = al  fekszik  bejebb  d é l r e ,  mint  Pe te r sburg ,  's 
még  is  csak  ollyan  meleg  van  a'  Delawarenél ,  mint  a'  Newánál.  Vir
giniában,  bár  a'  szél.  ugyan  azon  gradusa  alatt  fekszik  Spanyolország és 
Sicilia,  csak  Maj.  zöldelenek  az  erdők.  Amerika  égbajlatja  tehát  még 
most  is  s/.iil  ollyan  rettentő  amphibiiimokat,  mellyekkel  az  eiső  gyarma
tok  lakosainak  kellett viaskodniuk;  illyenek  :  ropant  nagyságú  vizi  kigyók 
és  gyikok,  réfnyi  hosszú  békák ,  mellyek  sok  fontnyi  nehezek  és  mint 
ökrök  ugy  bőgnek (rana maxima americana'),  óriási  vizi  bogarak  és 
szárazi  nagy  ollótlan  rákok  végtelen  sokasága.  Ellenben  ezen  meg
mérhetetlen  térségen  az  e r ő s ,  plántákkal  élő  négylábú  állatok  közül 
eredetiképen  csak  két  nevezetes  ökörnem  (Ao.» bison,  amerikai  bival  nagy 
csoportokban  ,  40,000  darabonként)  ,  elk  vagy  jávorszarvas (cervui alt 
CCJ)  ,  szürke  medve,  mohállat ,  nyargalócz  \s  canadai  szarvas  találtat
tak.  Csak  későbben,  midőn  az  éghajlat  némelly  tijékokon  a'  földnek 
miveltetése  által  szelídebbé  l e t t ,  tenyésztek  itt  lovak  ,  európai  házi  ál
latok  ,  gyümölcsfák;  a'  szőlőtő  ellenben  Ejszakamerikában  (kivévén  az 
Ohio  mellékét)  még  szerencsés  következéssel  nem  plántáltathatott.  Az 
időjárás  a'  partokon  felette  's  hirtelen  változó.  Ez  és  a'  posványos  leve
gő  húzták  részént  magok  után  a1  sárga  hideglelésnek  1793  olta  való  ter
jedését.  Egyébiránt  földindulás  ritkán  történik  's  az  egyesült  statusok 
birtokaiban  sehol  sincs  tűzokádó  hegy.  —  Az  egész  (a '  Missisippitől  Ej
szakamerika  keleti  partjáig)  három  különböző  formájú  föidmassából  áll. 
Két  gazdag  térségét  egy  hegyláncz  választja  el  egymástól.  A'  kel.  nagy 
térség,  az  atlasi  föld  rövidebb  lejtősségével  az  atlasi  tengerig  ereszke
dik  le.  Itt  ffekszik  13  régibb  statusa  az  egyesületnek.  Ez  a'  300  né
met  mfre  nyúló  parti  t a r tomány,  mélyen  benyúló  vizeivel ,  kiálló  föld
nyelveivel,  szigeteivel,  széles  folyótorkolatjaival  's  bátorságos  vasmacs
kát  levethető  helyeivel,  két  természeti  osztályra  oszlik.  Az  éjszaki 
rész  Marylandig  kietlenebb  és  dombosabb;  a1  d é l i ,  LongIs landtó l 
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kezdve,  áltáljában  tér  és  fövenyes  síkság.  Mind  a'  kettő  mintegy  tengeri 
kereskedésre  teremtetett .  Mindenik  öböl  sok  kikötőket  formál  és  véd; 
's  28  nevezetes  folyó  (a '  többek  közt  a'  Hudson ,  melly  csaknem  a' 
Champlain  taváig  felmegyen)  köti  öszve  a'  szárazi  és  belföldi  kereske
dést  a1  világtengerével.  Legnagyobb  's  legfontosabb  sund  (tengerszo
ros)  a7  Chesapeak  öble.  Befelé  az  Apalachok,  mellyeknek  legmagasabb 
csucsai  Virginiában  4000,  tJjHampshireben  6600  I.  emelkednek  fel  a'  ten
ger  fe le t t ,  széles  hegylánczai  nyulnak  el  a ' k é k ,  fejér,  zöld  's  más  he
gyekkel .  Ezen  ércczel  és  ásványos  forrásokkal  gazdag  hegyi  tartomány
ban  7000  geogr.  nsz.  mfnél  messzebb  terjed  5 , 6 ,  sőt  egyes  helye
ken  12  hegysor  is  egymás  közt  öszvelánczoltatva,  30—40  német  mf. 
szélesen  egymás  mellett.  Ezek  közt  az  Aleganyk  (Endless  mountains  is; 
ezek  közt  a'  Virginiában  lévő,  nem  igen  magas  lcc  mnnntain  csúcsának 
granitszikláji  közt  szakadatlan  jéghalmok  látszanak")  Georgiától  Penn
sylvaniáig  húzódnak;  azután  a'  Cumberland  és  borostyánhegyek (Lau
rel inountaimt)  következnek;  legmesszebb  mennek  éjszakra  a'  kék [Blue 
Ridge)  és  éjszaki  hegyek (Xorth  ?».).  Nagy  földeket  (p.  O.  Indianát) 
keri t  b e ,  mint  völgyeket  ,  ez  a1  hegyöv,  meliynek  magasságaiból  kel.  az 
atlasi  tartományba  28  nagy  's  a'  sta'tusok  nyűg.  részébe (Wetlern terri
fory)  40nél  több  kisebb  's  nagyobb  folyók  ömlenek,  mellyek  közt  töb
b e n ,  mint  a1  Kentucky,  Cumberland,  Tenessee  's  főképen  az  O H I O  (I. 
e.)  igen  nevezetesek.  —  A'  hegymelléki  tartománytól  nyugotra  fekszik 
az  egyesület  földjének  második  nagy  térsége,  a'  Missisippi  keleti  mellé
k e ,  melly  nagyobb  18,000  mfnél  (L.  M I S S I S I P P I ) .  Itt  szelídebb az  ég
ha j la t ,  mint  a'  kel.  térségen.  Itt  a'  gyümölcs  hamarabb  megérik.  Itt 
a1  39°  alatt  télen  is  lehet  papagájt  látni  's  a'  catalpa  vadon  nő  a'  Missi
sippinél  a'  37° ig .  Ohio  és  Kentucky  legtermékenyebbek  Éjszakamerika 
tartományi  közt.  Az  Ohionál ,  a'  nyugoti  tájék  legnevezetesebb  keres
kedő  csatornájánál,  találtatnak  a'  roppant  's  még  kimagyarázatlan  mam
muthcsontok  's  régi  amerikai  várak  omladékai.  így  fedeztetett  fel  Pom
peji  és  Camillus  kerületeiben  Onondaga  tartományában  több  erősségek 
hosszú  láncza ,  az  Erié  tavának  déli  mellékén  Pennsylvaniáig  's  más  he
lyeken.  (Vö:  AMKRIKI . )  A'  Missisippi  melléke  több  uj  statusokat  foglal 
magában,  u.  m.  Kentuckyt ,  Tenessee t ,  Ohiot  's  éjszakon  a'  nyűg.  tájé
k o t ,  melly  az  Ohiótól  az  5  nagy  tóig  terjed  ki.  Bz  a'  legszebb  prém
bőrök  nagy  vadászhelyének  szomszédságában  fekszik  's  az  5  tónak 
a"  Missislppivel  csatornáknál  fogva  való  öszveköttetése  által  ,  melly  1819 
hajtatott  vé™re,  tétetik  a'  belföldi  kereskedésre  nézve  fontossá.  A'  Mis
sisippin  tul  50,000  nsz.  mf.  térségen  Missnri  tartó.nánya  terjed  el  a'  kő
sziklahegyekig,  mellyekből  folyik  ki  a'  Columbia  folyója  az  egyesület nyug. 
parti  tartományába  a'  csendes  tengerhez.  Ez  a'  nyug.  pa r t ,  Missnri 
tartománya  's  a'  Missisippi  kel.  melléke  ,  formálják  együtt  az  egyesület 
roppant  nyug.  részét (Western country'),  melly  a'  mexicoi  öböltől  a1 

Missisippi  forrásaiig  400  ném.  mfre  nyúlik  el  éjszak  felé,  1,500,000  ang. 
nsz.  mf.  térségnél  többen  50  ezer  ang.  mf.  gőzsajkával  hajózható  tájé
kot ,  2000  ang.  mf.  tengeri  vizet,1  1000  mf.  posvánnyal  fedett  térséget  's 
100,000  ang.  mf.  hosszú  folyópartot  foglal  magában.  Itt  200  milnál 
több  embernek van  elég  helye  's  termékeny  földje,  Európa  középszerű 
népességével  öszvehasonlittatva.  Maclure  híres  amerikai  geológus  véle
kedése  szerént  Éjszakamerikánák  a'  Missisippi  nyug.  részében  lévő  egész 
része  csaknem  a'  kősziklahegyek  a l já ig ,  olly  roppant  t é r ség ,  meliynek 
áltmérője  keletről  nyugot  felé  1500  's  éjtól  délnek  1200  ang.  mf.  's  melly 
pgészen  második  alkotású  hegynemekből  (ezeket  csaknem  vizirányosan 
fekvő  mész  és  homokkő  formálja)  á l l ,  és  valaha  tenger  feneke  volt, 
meliynek  vize  lassanként  a'  Missisippibe,  Hudsonba  és  Lőrincz  folyójá
ba  folyt  le. 

Az  egyesült  statusok  földjének  miveltetése  az  akadályt  nem  esmérő, 
fáradhatatlan  's  értelmes  szorgalomnak  diadalma,  a1  szabadság  '»  jó  rend 
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paisa  alatt.  Azonközben  1810  Éjszakamerikának  1180  mii.  acresnyi 
földjebői  csak  40,950,000  volt  megmivelve.  A ' l ó  ,  m a r h a  ,  sertés  és 
juhtartás  már  olly  jó  állapotban  van  o t t ,  mint  Európában.  Már  visznek 
ki  az  Ejszakarnerilíaiak  nemesitett  gyapjút.  Nagyvadökörcsordák,  szám
talan  vad  's  prémbőrü  állatok  és  madarak  vannak  Ejszakamerikában  ,  a1 

méhek ,  mellyeket  az  első  megtelepittettek  vittek  o d a ,  vadon  terjedtek 
el  minden  tartományiban  's  az  Indiaiak  azt  hiszik  ,  hogy  a1  hol  méhek 
mutogatják  magokat ,  a1  fejér  emberek  is  csak  hamar  utánok  jőnek.  A1 

halászat  (czethala,  tengeri  bor ja ,  szárazi  és  folyói  tekenős  békája  is 
van)  olly  jövedelmes,  hogy  ki  is  lehet  a'  fogottakból  vinni.  Még  fonto
sabb  a'  gabona,  r i s  ,  kukoricza  és  krumplitermesztés.  L e n ,  ken
d e r ,  gyümölcs,  kerti  vetemények,  mint  sok  nemes  déli  gyümölcsök, 
indigó,  ginseng,  festékfüvek  'sar.  bőven  teremnek.  Kiváltképen  neveke
dik  naponként  a'  czukornád  plántálása  Georgiában,  Lnisianában,  a ' M i s 
sisippinél,  Missurinál  és  Ohionál  ,  a'  mi  igen  hasznos  mocsárokat! 
[Soamps)  javitó  eszköz.  Különösen  sok  és  jó  dohánya  van.  Altaljában 
az  egyesült  statusok  gazdagsága  czukorból,  pamutból,  búzából  és  r i s 
ből  áll.  Luisianában  1817  20  mii.  f.  czukornál  több  készíttetett.  Sept
tól  1827  Septig  1828  720,595  csomó  pamut  jutalmazta  a'  fáradságot, 
mellyből  NagyBritannia  424,743  csomót  kapott.  Most  Virginiában  keve
sebb  dohány  plántáltatik  ,  mint  e lébb,  mivel  a'  búzatermesztést  haszno
sabbnak  találják  a'  lakosok  ;  mindazáltal  1816  9  mii.  dollárt  érő  dohányt 
vittek  ki.  A'  földmivelés  jövedelme  öszveséggel  60  milra  tétetik.  Az 
erdei  termékek  közt  legkitetszőbb  a'  juharczukor  (Vermontban).,  Olly 
fenyők  ta lá l ta tnak,  mellyek  100  láb.  magas  árboczfát  adnak.  Ásvány 
gazdagsága  mindég  szorgalmatosabban  kerestetik  's  nyomoztatik  ;  mind
azáltal  a'  bányászság  még  csirájában  van.  Mindennemű  használható  á s 
ványok  találtatnak  Ejszakamerikában.  Vas  ,  ón  ,  kőszén  ,  márvány  és 
só  gazdagon  van  benne.  Az  Arkansas  folyójánál,  melly  a'  Missisippibe 
ömlik,  egy  280  ném.  nsz.  mf.  kősóteriilet  fedeztetett  fel  nem  régiben. 
Arany  és  ezüst  nyomai  is  mutatják  magokat. 

A'  lakosok  részént  európai  eredetűek  ,  részént  Négerek  és  színesek, 
részént  Israeliták,  az  utolsók  számára  1820  Mardochai  Noah  Grande
Isle  szigetét  vette  meg  ,  a'  Niagara  folyóján  ,  hogy  azon  Israelitagyar
matot  telepítsen  meg.  Ezeken  kivül  vannak  szabad  és  adózó  Indiaiak. 
Az  angol  nyelv  nem  csak  a'  statusnak,  hanem  a'  nemzet  nagyobb  részé
nek  is  nyelve.  A'  rabszolgák  száma  1798  közel  volt  400,000hez,  az 
I820ki  számlálás  szerént  pedig  1,538,118ra  hágott  fel;  következéské
pen  a1  népesség  nyolczadrésze  rabszolgákból  á l ! ,  kik  többnyire  a1  déli 
tar tományokban,  főképen  Virginiában,  lévő  plántálások  miveltetéséért 
tartatnak.  Az  egyesült  statusok  ugyan  egy  Jul.  13.  1787  hozott  törvény 
által  eltörölték  a'  rabszolgákkal  kereskedést  's  egy  1803ki  végzés  meg
tiltotta  1808tól  kezdve  a'  néger  rabszolgák  bevitetését;  de  az  egyes 
statusok  nem  törölték  el  még  a'  rabszolgaságot  a'  nwgok  kebelében.  Uj
Hampshireben,  Massachusetsben,  Vermontban,  Ohióban,  Maineban, 
RhodeIslandban  ,  Connecticutban,  TJjYorkban  ,  UjJerseyben,  Pennsyl
vaniában,  Delawareben,  Indianában  és  lllinoisban  most  egy  rabszolga 
sincs.  Az  uj  belföldi  statusok  a1  magok  földjén  nagyobbára  egészen  el
törölték  a'  rabszolgaságot;  mások  minden  Négernek  akar  szabad,  akar 
nem,  megtiltják  a'  letelepedést.  Csak  11  déli  s t a tus ,  mint :  Mary
land,  Virginia,  É jszakés  DélCarolina,  Georgia,  Allabama,  Missisip
pi  ,  Luisiana,  Tenessee,  Kentucky  és  Missnri ,  tar t  még  rabszolgá
kat.  Ezen  statusok  politicája  tehát  gyakran  különbözik  a1  többi  13étóI; 
mivel  tehát  az  utolsók  151,  az  elsők  pedig  csak  110  képviselőt  nevez
nek  k i ,  ennél  fogva  a'  rabszolgaságod  vitató  pártot  41  szó  múlja  felül. 
A'  rabszolgákon  kivül  az  I820ki  számlálás  szerént  2.065,499  személy 
foglalatoskodik  mezei  gazdálkodással.  —  A1  vadak  flrokesek  ,  Creekek, 
Cherokesek,  Chikasanok,  Schippewak  's  mások ,  öszveséggel  legfeljebb 
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150,CC0en)  nemzetségei  nagyobbára  a'  tartomány  belsejében  húzták  meg 
magokat.  Ne'mellyek  földmiveléshez  és  baromtartáshoz  szoktnU.  A'pal
lérozott  Amerikaiak  közt  is  egyezéseknél  fogva  megerősített  függetlenség
ben  és  szabadságban  é lnek ,  mellynek  megsértetését  gyakran  borzasztó 
módon  tudják  megbosszulni.  Vadságok  levetkeztetésére  az  egyesillet  or
száglása  11  fő  's  több  alsó  oskolákat  t a r t ,  mellyekben  1822  500  tanuló
nál  több  oktattatott  az  olvasásban,  Í rásban,  számvetésben,  földmivelés
ben,  kézi  mesterségekben  's  a1  leányok  a'  szokott  asszonyi  munkákban. 
A'  Siouxlndiaiak  40,000  főből  álló  hatalmas  nemzetsége  a'  sz.  43—46° 
alat t  a'  Missisippi  és  kősziklahegy  közt  lakik.  Némelly  ágai  ennek  té
len  vadásznak  s  nyáron  gabonát  termesztenek,  más  Siouxok  ellenben 
csupán  vadászok  és  kóborló  pásztorok.  —  Az  éjszakamerika!  sok  nem
zetség  közt  kiváltképen  megjegyzést  érdemelnek  a'  GaeJek  (Wallisiak, 
Welch)  gyarmatjának  maradékai.  Kist  a'  gyarmatot ,  mint  mondják, 
Madok,  walesi  herczeg  ,  vitte  oda  1170  körül,  's  még  most  is  gael  nyel
ven  beszél.  Lakhelye  ben  van  a'  Missisippinél. 

A'  fabrikai  szorgalom  's  kereskedés  vetélkednek  az  egyesült  sta
tusokban  a'  földmivelés  előmenetelével.  1820  a ' k é z i  mesterségekkel  's 
fabrikákban  329,247  és  a'  kereskedéssel  72,597  ember  foglalatoskodott. 
Az  utolsó  franczia  had  idejében  el  lévén  zárva  a'  fabrikai  mivek  bevite
tésénck  út ja ,  ugy  megszaporodtak  az  egyesült  statusokban  a'  fabrikák, 
hogy  1815  a'  különbféle  manufactnrák  miveinek  (gyapjú ,  bő r  ,  szap
pan ,  czukor ,  vas  ,  fa ,  pamut  's  más  miveknek)  értéke  151  mii.  dol
lárra  hágott  fel.  11,000  ember  észt.  5—7  mii.  doll.  érő  papirost  készít. 
1820  a1  szabad  statusok  60  pamut  és  36  gyapjumaniifacturákat  szám
láltak.  A'  fabrikák  felemelkedését  mindazáltal  igen  hátráltatja  a1  lako
soknak  a"  szabad  mezei  élethez  való  különös  vonzódása;  egyébiránt  á' 
mssterségi  szorgalom  és  kereskedés  előmozdítására  mindenütt  találtatnak 
intézetek.  Minden  Európában  feltalált  machinák  használtatnak.  A1  gőz
sajka  amerikai  eredetű.  A'  hajóépítés  felülmúlja  az  angolországit.  A' 
mesterségek  főhelyei:  Philadelphia,  Pat terson,  Wilmington,  Pittsburg 
's  mások.  Első  kereskedő  város  CjYork  ;  azután  jőnek  Hoston,  Phila
delphia,  Balt imore,  Charlestown  ,  Portsrnoutti  ,  Salem.  Pittsburg  a' 
kel.  és  nyűg  statusok  közt  lévő  fő  kereskedő  hely.  I t t ,  az  Ohiónál, 
építtetnek  azon  nagy  hajók,  mellyeken  szálittatnak  az  ország  termései 
IJjOHeansba  A'  st.Iouisi  kikötőben  az  Ohión  St.  Louisnál  lévő  kikötő
ben  jőnek  öszve  UjOrleansból,  UjYorkból  és  Philadelphiából  a'  gőzha
jók.  Ejszakamerika  hajóji  most  minden  tengeren  eveznek.  Ezen  nemzet
nek  1821beu  a'  déli  tengeren  64  's  az  éjszaki  tengeren  140  hajója  és 
5000  hajósa  foglalatoskodtak  czethalászattal.  20  észt.  előtt  még  semmi 
hire  sem  volt  Amerikában  a'  chinai  kereskedésnek  's  most  az  ezen  keres
kedésre  rendelt  hajók  terhe  12,000  tonnát  teszen.  Mert  bár  nem  küldött 
is  a'  oongress  követet  Cbinába,  még  is  nagy  kereskedési  szabadsággal 
bírnak  ott  az  Éjszakamerikaiak,  míg  az  Angolok  iránt  ezen  magokról 
sokat  tar tó  szigetbelieknek,  mint  a'  dunaiaktól  neveztetnek,  látogatásai, 
követségei  és  ajándékai  mellett  i s ,  épen  semmi  kedvezéssel  sincs  a'  chi
nai  politica.  A'  belföldi  kereskedésre  nézve  sehol  sem  olly  kedvező  a' 
természet ,  mint  itt.  Illinoisban  Kjszakamerikának  csaknem  minden  ha
józható  folyóji  egyesülnek.  Ide  folyik  keletről  az  Ohio,  nyugolról  a'  Mis
su r i ,  éjszakról  a'  Missisippi,  hogy  i t t  egyesülvén,  délen  a'  mexicoi 
öbölbe  ömöljenek.  A'  Cumberland  nagy  tengerszorosa  öszveköti  az 
egyesület  nyűg.  és  atlasi  tengernél  lévő  statusait ;  1829  12  nagy  vasút 
Volt  Éjszakamerikában,  ezek  közt  kitetsző  a'  Baltimore  és  Ohiovasut, 
melly  2S0  ang.  mf.  hosszu  's  kőszén  szálitásra  szolgál.  1830  Buffalo
tól  ,  melly  az  Erye  csatornánál  fekszik,  Washingtonon  keresztül  UjOr
leansig  szép  országút  csináltatott.  Most  már  ar ra  is  tétetnek  intéze
t e k ,  hogy  az  Ohio  az  Eryé  tavával  's  a'  Missuri  a'  Coloradóval,  melly 
a1  californiai  öbölbe  önti  vizét,  és  a'  Multnomahhal ,  melly  a'  Columbiába 
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's  ennél  fogva  a1  csendes  tengerbe  ömlik,  öszveköttessenek.  Egy  csa
torna  is  ása t ik ,  melly  az  Illinoisi  a'  Missisippivel  és  Michigan  tavával 
egyesíti  \s  egy  más ik ,  az  1817  elkezdetett  nagy  nyűg.  csatorna,  nielly 
70 ném.  mf.  Iiosszu,  77  zsilippel  's  5  mii.  dollárba  kerü l t ,  az  Erié 
tavát  köti  öszve  a'  Hudson  folyójával,  mellynek  torkolatjánál  fekszik 
UjYork.  Ez  által  szakadatlan  vizi  ut  nyílik  fel  az  atlasi  tengerről  a' 
csendesre,  Éjszakamerika  ege'sz  száraz  földjén  keresztül  's  egyszersmind 
éjszakról  a'  déli  tartományokba  is.  Így  UjOrleans  nem  sokára  az  lehet 
az  egyesült  s tatusokban,  a'  mi  valaha  Alexandria  volt  Egyiptomban, 
azaz ,  a'  kereskedés  és  Éjszakamerika  gazdagságának  főpontja.  Mert 
már  most  főpiacza  az  az  Ohionál,  Missurinal  és  Missisippinél  lévő  tar
tományok  portékájinak  's  terméseinek;  és  az  utolsó  folyón  már  lehet 
látni  időről  időre  hajókon  úszó  kalmárboltokat  evezni  a'  partmelléki  la
kosokhoz.  Altaljában  egész  világon  leghoszabban  nyúló  belföldi  hajózás 
az ,  melly  UjYork  és  UjOrleans  közt  szokott  tétetni  ,  mivel  ezen 
csaknem  40C0  ang.  mf.  közön  psak  27  ang.  mfre  kell  a'  portékákat  szá
razon  szálitani.  Törvény  szerént  általányosin  27  nagy  csatornának  (ezek 
közül  1829  még  nem  volt  10  egészen  készen)  kell  az  UjOrleans  és  Uj
York  közt  fekvő  földet  egymással  öszvekötni.  Ezenkívül  jó  országutak 
is  vannak  Éjszakamerikában;  1821  a'  postautak  hossza  15,961  ném.  's 
1830ban  130,000  ang.  mf.  tett.  A'  postahivatalok  száma  1790től  1830
ig  75ről  8004re  ment.  Akkor  a'  postajövedelem  egésze  38,000  ,  most 
1,710,000  dollárt  tett.  Előmozdítják  ezeken  kivül  a'  kereskedést  a'  vám
rendelések,  mellyek  szerént  a'  kivitel  egészen  szabad ,  és  ha  a1  bevitt 
portékák  ismét  kivitetnek,  a'  vámok  visszafizettetnek;  azonközben  az 
angol  fabrikai  mivekre  tett  harminczadnak  Clay  's  az  ujyorki  követek 
sürgetésére  1828  lett  felemeltetése,  a'  kereskedésnek  igen  káros  volt.  A' 
közönséges  bankok  száma  1819  az  egyesült  statusokban  373  vo l t ,  ICO 
mii.  dollár  tőkepénznél  többel.  Jó  előmozditóji  a'  kereskedésnek  végre 
a'  gőzhajózás.  1807  az  egyesületnek  12,044  kereskedő  hajója,  2375  ha
lász  és  3510  partnál  evező  hajója  volt.  1819  a'  Missisippin  több  eve
zett  60  gőzhajónál.  A'  legnagyobb  500  tonnányi  vagy  1  mii.  font  terhet 
vitt.  1810  a*  kereskedő  hajózás  közel  1,425,000  ton.  t e t t ;  a1  had  olta 
mindazáltal  fogyott,  mert  1817  a1  kivitel  csak  88  mii.  dol.  m e n t ,  mel
lyek  közül  a'  honi  portékákra  68  j ö t t ,  ellenben  az  1807ki  kivitel  108 
milnál  többet  tett.  Még  csekélyebb  volt  a'  kivitel  1821  Sept tő l  1822 
Septig  ;  e'  t.  i.  a'  belföldi  portékákra  nézve  (ezek  közt  pamut ,  búza  és 
liszt  legfontosabbak)  csak  49,874,079  doll.  és  a'  külföldi  mivekre  's  ter
mesztményekre  22,286,292  doll.  teszen.  A'  hajók  tonnaszáma  1821ben 
1,262,618  tonn.  1827  a1  bevitel  79  ' /*  mii.  doll.  a'  kivitel  82,300,000 doll. 
(1790  csak  20,200,000  doll.)  és  a'  tonnaszám  1,534.000  tett.  1828  az 
egyesült  statusokba  4310  hajó  evezett  be  1,018,604  ton.  teihhel  ;  ezek 
közt  3720  amerikai  (868,381  ton . ) ,  346  angol  (101,828  t.)  ,  30  franczia 
volt  (99,045  t.  t e ihhe l ) .—  Kievezett  Ejszakamerikának  egyesült  statusai
ból  5019  hajó  1,048.340  ton.  t e i hhe l ;  ezek  közt  4421  amerikai  (897,404 
t . ) ,  362  angol  (98,073)  t.)  és  39  franczia  (8703  t.  te ihhel) .  A'  bevitel 
(pamut,  selyemmivek,  kenderés  lenvászon,  vas  és  aczélmivek,  thea 
ezukor,  kávé ,  auany  és  ezüstrudak,  bor ,  borszesz,  pálinka  'sat.) 
88  ' ,»mil .  többet  íelt.  A'  kivitel  (pamut ,  dohány ,  gabona,  liszt,  czin, 
fa,  deszka,  r i skása ,  hamu,  hamuzsir  'sat.)  82,280,000  dollra  ment. 
Ezek  nagyobbára  Angolországhói  vitettek  be  's  ugyan  oda  vitettek  ki. 
Az  amerikai  hajók  terhe  1828  e'  szerént  1,765,785  ton.  vo l t ,  midőn  a' 
nagybritanniai  hajózás  még  egyszer  annyi  (23  mii.  főből  álló)  népessége 
mellett  is  2 '(*  mill.  t.  teszen.  1829  a'  honi  termesztmények  's  mivek  k i 
vitele  55,800,000  dollra  hágott  fel.  Áltáljában  véve  Angolorsz;íg  után  az 
egyesült  statusok  űznek  legszélesebben  terjedő  tengeri  kereskedést.  L. 
Tazewell „lleview of the negotiations between the U. St. of America and 
Great Britain, resjiecting the commerce of the two Countries, and of 
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the former with the Westindies"  (Norfolkban  Virginiában  és  Lond. 
1829),  A'  partmelléki  hajózás  sok  világító  tornyok  által  bátorságositta
tik  's  mozdíttatik  e l ő ,  mellyeknek  száma  1811től  1823ig  49rűl  85re 
nevekedett. 

A'  washingtoni  főcongress  által  öszveköttetett  éjszakamerikai  szö
vetséges  status  24  egymástól  független  köztársaságból,  1  kerületből  's 
8  tájékból  áll.  A'  kel.  és  nyűg.  statusok  közt  a'  természet  maga  húzott 
ha tár l ineá t ;  az  éjszakiak  és  déliek  pedig  erkölcsi  és  politicai  okok  által 
választatnak  el  egymástól. A~)  A1  régi  tartományok  13  statust  formál
n a k :  1)  Uj Hampshi re ,  legéjszakibb  ,  446  nsz.  mf.  270,000  lakossal. 
I t t  vannak  a'  fejér  hegyek,  mellyek  llosack  és  Francis  felé  a'  tengeren 
keresztül  0000  lábra  emelkednek  fel.  Legmagasabb  a'  Washington. 
Töve  1888  1.  van  a'  tenger  felett.  A'  tartomány  kormányszékének  helye 
Concord.  Portsmouth  kikötő  's  legjelesebb  kereskedő  város.  Í5)  Mas
sachusets ,  317  nsz.  mf.  564,000  lak.  Fővárosa  Boston  43,300  lak.  Ki
tetszők  még  itt  Salem  's  Cambridge.  3)  l thodelsland,  74  nsz.  mf. 
90,000  lak.  Fővárosa  Providence.  Másik  Newpoit .  4)  Connecticut,  has. 
nevű  folyó  torkolatjánál,  220  nsz.  mf.  300,000  lak.  Fővárosa  Hartford. 
Másik  Neuhafen.  5)  UjYork  az  Ontario  és  Erié  taváig  terjed  k i ,  4170 
nsz.  mf.  1,630,000  lak.  Fővárosa  UjYork  ,  a'  Hudson  torkolatjánál, 
200,000  lak.  Az  UjYorkból  1821  kivitt  portékák  becse  13,163,000  doll. 
tet t .  Itt  vannak:  Longisland,  44  nsz.  mf.  nagy  sziget;  Albany  ;  Sara
toga ;  's  több  a'Champlain  tavánál  lévő  erősségek.  6)  UjJersey  a1  Hud
son  és  Delaware  folyóji  közt,  391  nsz.  mf.  300,000  lak.  Fővárosa  Tren
ton.  7)  PENNSYLVANIA  (1.  e.),  20S6  nsz.  mf  í,390,000  lak.  Fővárosa 
PHILADELPHIA  (1.  e.)  180,000  lak.  Más  főbb  he lye i :  Germantown;  Dun
kers town;  Bethlehem;  Carl is le ,  Harrisburg  ;  Pittsburg  az  Ohionál ,  az 
ngy  nevezett  amerikai  Birmingham,  10,000  lak.  8)  DELAWAKK  (I.  e.) 
100  nsz.  mf.  's  80,000  lak.  Főhe lye i :  Dover  ,  Wilmingtown.  9)  Ma
ryland  a'  Chesapeak  öblénél,  509  nsz.  mf.  570,000  lak.  (ezek'közt  107,000 
rabszolga).  Főbb városai:  Annapolis ; BALTIMORE(1 . e.)  96,000  lak.  (1820); 
Belfast.  10)  Virginia,  3098  nsz.  mf.  1,800,000  lak.  (ezek  közt  425,000 
rabszolga).  Észt.  800,000  mázsa  dohányt  termeszt.  Főbb  helyei  :  Rich
mond  a'  James  folyójánál,  12,067  lak.  Williamsburg;  MountVernon  a' 
Potowmacnál  (Washingtonnak  mezei  birtoka)  ;  Norfolk.  Ezen  szép  tar
tomány  földjének  miveltetését  a'  virginiai  mezei  gazdálkodás  társasága 
igen  előmozdítja.  11)  Éjszakcarolina,  2779  nsz.  mf.  740,000  lak.  (ezek 
közt  419,200  rabszolga).  Fővárossá  Kaleigh.  12)  Délszakcarolina,  1432 
nsz.  mf.  670,000  lak.)  ezek  közt  258,475  rabszolga).  Főbb  helyei:  Co
lumbia  ;  Charlestown  24,780  lak.;  Beaufort.  13)  Georgia ;  legdélibb  tar
tomány,  Floridától  a'  Mary  folyója  által  választatik  e l ,  a'  nyűg.  indus
tartományokkal  mellyekben  Ejszakamerikának  legpallérozottabb  's  leg
hatalmasabb  ősi  lakosai ,  a'  Creekek,  számszeiént  80,000en  felül,  vá
rosokban  és  falukban  laknak,  's  föld  és  kertmivelést,  főképen  barom
tartást  űznek.  Georgia  egynéhány  esztendők  előtt  kikergette  az  Indiai
akat  kebeléből;  a'  congress  ezt  elnézte,  mindazáltal  a'  kiüzetteknek  ká
rokat  megtérítette.  Georgiának  2740  nsz.  mf.  en  500,000  lak.  (ezek  közt 
149,656  rabszolga)  van.  Főbb  helyei  Milledgeville  2069  lak.  Savannah, 
has.  nevii  folyó  mellett ,  7523  lak.  COLUMBIA  (1.  e.)  kerülete  (4 7 / j onsz . 
mf.  40,000  lak,)  nagyobbára  Marylandban  fekszik  ;  Virginiában  lévő  ki
sebb  része  egy  statushoz  sincs  kapcsolva,  hanem  közbevetetleniil  a'  con
gress  törvényei  alat t  van.  Fő  és  a'  szövetségvárosa  WASHINGTON (1.  e.) 
18,400  lak.  többi  jelesebb  helyei  Georgetown  és  Alexandria  a'  Potow
macnál.  —  B.3  Éjszakamerika  uj  tartományi:  14)  Maine  ,  1490  nsz.  mf. 
320,000  lak.  Fővárosa  :  Portland.  Maine  elébb  Massachusetshez  tarto
zott.  Hajózható  folyójinál  's  partjainál  fogva,  mellyeknél  több  szigetek
kél  fedett  öblök  talál tatnak,  nevezetes  a'  kereskedésre  és  hajózásra 
nézve.  15)  Vermont ,  határos  Canadával,  482  nsz.  mf.  255,000  lak. 
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Főhelyei:  Montpel l ier ;  "Windsor  a'  Connecticutnál;  Bennington  ;  But 
land.  10)  Ken tucky ,  1890  nsz.  mf.  200,000  lak.  (ezek  közt  126,732 
rabszolga).  Főhe lye i :  Frankfurt  1679  lak.;  Lexington  a'  Kentuckynál 
000  1.;  Louisvil leaz  ühiónál  és  Boonsborough  (legelső  telepitménye  Ken
tucky  alkotójának,  Boon  *)  czeredesnek,  a'  ki  UjCarolinából  szálitott 
ide  uj  lakókat  1775).  17)  Tenessee,  has.  nevű  folyónál,  1889  nsz.  mf. 
I t t ,  a 'hova  1775 lúptek  be  az  első  lakosok,  1820ban  422,813  1.  (ezek  közt 
79,000  rabszolga),  ezeken  kivül  10,000  polgári  társaságban  élő  Indiai 
számláltatott ;  most  580,000  lak.  van.  Fővár.  Mefresborugh  és  Jó
sefváros,  mellyet  Bonaparte  Jósef  a lkotot t ;  3000  lak.  a'  Cumberland 
folyójánál.  Tenesseeben  a'  Cherokesek  is  birnak  némelly  tájékokat.  18) 
Omo  (I.  e.)  1872  nsz.  mf.  Ezen  tar tományról  1789  mondottak  le  az  An
golok  ;  Drake  az  ő, „I'ict. of Cincinnati1'  czimii  munkájában  a'  népes
séget  1815  312^000,  Bristed  1817  395,000  lélekre  t e sz i ;  most  1  mill.  a' 
lak.  száma.  Fővárosa  Coliimbus.  Ezen  status  71  grófságában  1811  már 
42  város  volt.  Cincinnati  városa  építtetésének  planuma  1779  készí t te te t t ; 
1802  ben  800 ,  1820ban  9700  's  1830ban  25,000nél  több  lakosa  volt 
Cincinnattinak.  Az  Ohio  melléki  törvények  tilalmazzák  a'  rabszolgaságot, 
sőt  a1  szabad  Négerek  megtelepedését  sem  engedik  meg.  Fővárosa  Mari
ette.  19)  UjOrleans  vagy  Luisiana  (egy  része  Luisiana  tar tományának) , 
Nyugotfloridának  a'  Perdidóig  nyúló  részével  együ t t ,  2271  nsz.  mf. 
200,000  lak.  (ezek  közt  09,000  rabszolga).  UjOrleans  nevű  fővárosának 
a'  Missisippi  torkolatjától  15  mf re ,  1 8 0 3 ,  midőn  Luisiana  Francziaor
szágtól  az  egyesült  statusoknak  (Jefferson  alat t)  e lada to t t ,  9000 ,  's 
1820  27,170  lak.  volt.  A1  Spanyolországgal  Febr .  22.  1819  kötött  egye
zés  szerént  Luisiana  nyűg.  határa  Sabina  folyójánál  kezdődik,  's  ennek 
mentében  megyén  fel  a'  luisianai  status  nyűg.  ha tá rá ig ;  innen  éjszaknak 
fordul  a'  veres  folyóig  's  ezt  követi  ny.  h.  1 0 0 3  í g ;  éjszak  fele  az  Ar
kansas  folyójáig  nyulik  's  versent  fut  a'  folyóval  egészen  forrásáig; 
azután  az  é.  sz.  42° ig  megyén  és  ii'  szél.  ezen  gradusának  mentében  a' 
csendes  tengerig  kiterjed.  Kz  a'  határ  keriti  körül  a'  20)  statust ,  Missi
sippit,  is  (a '  régi  Luisianának  egy  részétj ,  2130  nsz.  mf.  200,000  lak. 
(ezek  közt  33,372  rabszolga).  Fővár.  Monticello;  Natchez  a'  Missisip
pinél  2184  lak.  Polgári  társaságban  élő  ősi  lakosai  közt  megjegyzést  e r 
demeinek  a'  Choktawok  és  Chickasawok,  kik  városokban  's  falukban 
laknak.  21)  Indiana  az  Ohio  nyűg.  part ján,  a'  Wabasch  folyójától  nyu
gotra];  éjszaki  határa  a'  Michingan  tava ;  1707 nsz.  mfön  mintegy  100,000 
lak.  van;  fővár.  Croydon  ;  Vincennes.  22)  I l l inois,  a'  Missisippi,  I l 
linois  és  Wabasch  folyojinál,  az  Ohiotól  délre,  2780  nsz.  mf. 's  82,000  1. 
Fővárosa  Vandalia.  lllinoisban  vannak  a'  Harmoniták  uj  gyarmatja  's 
Morris  Birkbpck  telepítése.  23)  Alabahama  ,  Allabama  (Nyugotgeorgia) , 
Nyugotíloridától  éjszakra  2400  nsz.  mf.  250,000  1.  (kik  közt  41,589  rab
szolga).  Fővár.  Cahawba.  Allabamában  is  birnak  a'  Creekek  vagy  Semino
lak,  Cherokesek,  Choktawok  és  Chikasawok  némelly  tájékokat.  Itt adott el 
a'congress  1817  a'  kivándorlóit  Francziáknak  92,000  aeres  földet  (1  aerest 
2  dollárért ,  kamat  nélkül ,  14  észt.  múlva  leendő  lefizetés  mel le t t ) ,  kik 
annak  némelly  részét  más  uj  lakóknak  adták  el.  Már  200  észt.  előtt  épít
tetett  itt  a'  Mobjle  folyójánál  Mobile  városa.  1818  Mobilétől  nem  mes
sze  a'  Tombecbee  folyójánál  a'  Napóleonhoz  ragaszkodó  Francziák,  kik 
EjszaUameiikában  l aknak ,  uj  várost  (Aiglevillet)  épí te t tek,  a1  hova  sza
ladtak  a1  franczia  hajnokgyarma*,  Champ  d'  Asyle  (Texas  tar tományá
ban,  a1  Sabine  és  RioNorte  folyóji  közt) ,  lakosai,  midőn  ezen  Lalleniand 
vezér  által  alkottatott  uj  honok  a1  Spanyoloktól,  kik  Texast  a'  Spanyol
ország  és  egyesült  statusok  közt  1819  kötött  egyezés  szerént  mexicoi  tar

')  Ezen  rendkivülvaló  nerjfmnak  ,  a'  ki  a'  rajta  elkövetet t  sok  mél ta t lanság  m i a t t ,  végre 
a'  Missm'in.il  lévő  erdőkbe  húzta  meg  magá t ,  mint  vadás í  ,  tör ténete i t  a*  „ N e w  m  o  u
t U l y  m  a  g  a t."  íSa4 ,  beazclli  e l . 
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tománynak  nézték,  lerontatott.  Az  aiglevillei  gyarmat  Clau/el  és  Le
febreDesnouettes  vezérek  kormánya  alatt  volt.  24)  Missuri,  éjszaki 
Lnisiana  's  mind  az  a'  f.ild,  melly  a'  britannia  gyarmatok ,  a'  csöndes 
tenger  és  UjSpanyoIország  közt  fekszik,  1820ban  2840  nsz.  mf.  68.000 
lak.  's  1830  ban  mintegy  130,000et  foglalt  magában.  Ez  a'  status  ellene 
mondott  10,000  néger  rabszolga  szabadon  bocsáttatásának.  A'  benne  la
k ó ,  vadászatból  élő  vad  népek  közt  legesinerelesebbek  az  Osagok,  Ar
kansasok,  Pánik,  kik  földmivelést  űznek  és  Nadovessik.  Itt  van  az  ohmé
hoz  hasonló  szélességű  's  850  ang.  mf.  hajózható  Yellowstone,  melly 
egy  a"  kőhegyen  lévő  tóból  ered.  Torkolatjánál  fekszik  az  egyesült  statu
sok  legéjszakibb  katonai  álláspontja  (1.  fenébb),  egy  egészséges,  termékeny, 
's  pl  éinbőrü  vadakkal  és  bivalcsordákkal  gazdag  tájékon.  Fővárosa  Jefferr 
son.  I.onis  városa  (4574  lak.)  szomszédságában  lekúsznék  azon  hires  ón
bányák ,  mellyek  esz.t.  30,000  mázsa  ónt  adnak.  — C )  Kerületei :  a)  Mi
ch igan ,  melly  Canada,  Indiana  és  Illinois  közt  fekszik  2543  nsz.  mf. 
50,000  lak.  Fővár.  Detroit.  4)  Arkausas  ,  hajdan  Missuiinak  egy  része, 
a'  Missuri  fo lyójá tó l 'dé l re ,  5700  nsz.  mf.  40,000  lak.  Az  országlás  és 
kormányozó  helye  Arkopolis.  e)  Az  éjszaknyugoti  terri tórium,  a'  kő
sziklahegyektől  (llocky  Mountains)  nyűg.  6IÜ0  nsz.  mf.  24,000  lak. d) 
A1  FLORIDÁK  (1.  e.)  1822  kapcsoltattak  az  egyesült  statusokhoz.  Kel  Flo
r i d a ,  Augustin  nevű  fővárosával,  félszigetet  formál.  Ehhez  tartozik  Arue
lia  szigete.  Nyűg.  Floridában  (az  Apalachicola  és  Perdido  folyóji  közt 
(főváros  Pensaeola ,  a'  hadi  hajók  befogadására  alkalmatos  egyetlenegy 
kikötő,  a 'Chesapeak  öblétől  Vera  Cruzig.  Birtoka  az  egyesüli  statusok  ten
geri  erejének  olly  bátorságos  álláspontotad,  millyen  Angolörszágnak  egész 
Nyugotindiában  nincs.  Cuiiával  és  Jamaicával  szemben  fekszik.  Floridá
nak  2715  nsz.  mfön  52.000  lak.  van.  Nyugodindiának  főtermései: 
caukor ,  pamut  és  ind igó ,  mellyek  igen  gazdago/i  teremnek  benne,  e) 
Felső  Missur i ,  43,090  nsz.  mf.  's  200,000  lak.  /)  Febr.  16kától  fogva 

1828  a1  Hudson  kerülete,  kel.  a'  Michigan  tava  's  nyűg.  a'  Missisippi  közt 
(az  é.  sz.  43°25 '  —  4 9 ° )  (1130  nsz.  mf.)  gazdag  ónbányájiiól  nevezetes. 
#)  Oregan  15  900  nsz.  mf.  's  120,000  lak.  //)  Húron.  —  1  29  olta  egy 
9dik  kerület  is  formálódik,  ti  m.  az  ősi  lakosoktól  megnépesiltétett  Abo
riginia  a'  Missurinál  és  Moine  fplyójánal  (az  é.  sz.  40  —41").  Az  egye
sülethez  tartozó  földöszveséggel  többet  tett  10ÖÖ  miil.  acresnél  1829ben. 

Az  éjszakamerikai  statusok  polgári  alkotmányát  már  fenébb  láttuk. 
A'  kö/.önsájres  kormánynak  feje  az  elölülő  (Mart.  4.  1825  ugyan  addig 
1829  John  Quinry  Adams,  most  Jackson)  a'  kinek  25,000  doll.  észt.  fize
tése  van.  Az  elölülőt  hivatalos  foglalatosságában  5  minister  segili, 
kik  közül  munkássága  körében  mindenik  független  ;  de  a''  nemzetnek  szá
mot  adni  köteles.  Az  alelőlülő  észt.  5000  doll.  fizetést  h u z ,  a'  statUsés 
fináncztitoknok  hasonlóul  annyit ,  a'  had  és  tengeri  erő  ministerei  közül 
mindenik  4500,  's  a'  congress  tagja  naponként  ü  doll.  kap.  Mindenik  sta
tus  egyenként  véve  maga  igazgatja  magát  's  tulajdon  törvénykönyve 
van.  Mindazáltal  a'  nép  képviselőjinek  kamarája  az  egyesületnek  min
den  statusait  egyiránt  kötelező  végzéseket  is  hoz ,  p.  o.  törvényes  ren
deléseket  a'  rabszolgákkal  és  Négerekkel  való  kereskedésre  nézve;  Dec. 
6.  1821  a'  congress  á l t a l ,  köz  akarat ta l ,  a'  kettős  viadal  is  megtiltatott. 
Miként  szokták  legyen  az  ej,'yes  statusok  törvényeiket  hozni,  megjegyzést 
érdemlő  példa  az  lid.  LivingstonrÓI  1822  Lnisiana  számára  készített  bün
tető  törvény  könyv.  (L.  „ H é r m e s " ,  1823  3  köt).  —  A'  bhói  hatalom  a' 
törvényhozó  's  végrehajtó  hatalmaktól  el  van  válva.  Legfőbb  feljebbviteli 
törvényszék  minden  tartományokra  nézve  a'  Supreme  court,  melly  eszten
dőnként  Washingtonban  tartja  ülését.  Egyébiránt  Angolország  törvény
alkotmánya  szerént  3  járókelő  törvényszék  van  Éjszakamerikában  ;  egy 
az  éjszaki ,  egy  a'  közép  és  egy  a'  déli  statnsak  számára.  Mindenik 
kerületben  van  egy  kerületi  törvényszék  is  a'  Circuit  courtok  (minde
nik  törvényes  kerületben  lévű  különös  birák)  ismét  bevitettek.  A'  föld
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Tiőz  való  tulajdonosi  jus  tökéletesen  szabad.  Mindenik  helység  fúgget
len  egeszet  formál  magára  nézve  '«  maga  által  választatott  elöljáróktól 
igazgattatik;  egyszersmind  az  önön  szükségeire  megkívántató  adókat  is 
maga  veti  ki  magára.  A'  csekélyebb  ügyesbajos  dolgokat  a'  békebirák 
intézik  el  ;  a1  nagyobbak  a'  grófság  törvényszéke  elejtvbe  terjesztetnek. 
Mindenik  grófságban  van  egy  a'  grófság  kormányozójától  kineveztetett 
sheriff,  a'  ki  nevezi  ki  a'  szükséges  alsheriffeket,  kikéit  j ó t  kell  állania. 
Ezekhez  jó  ínég  a'  cotoner  's  egy  jegyző  nemű  tisztviselő.  A'  statusnak 
minden  polgárai  egyenlők;  nincs  nemesség,  nincs  privilégium,  nincs 
Vitézi  rend.  Cincinnatus  rendje  a'  szabadságért  folyt  had  olta  senki
nek  sem  adatott.  Az  tij  lakók  statuspolgári  jusainak  az  uj  tartományok
ban,  három  időszakaszok  van.  A'  gyarmatok  első  kormánya  a'  congress 
kezében  van ;  az  elölülő  nevezi  ki  a'  kormányozót,  titoknokot  és  három 
birót.  Az  alkotmányban  lévő  második  időszakasz  akkor  áll  elő,  ha  a' 
gyarmatnak  5000  megért  korú  szabad  férjfilakosa  van;  ekkor  az 
elölülőtől  választandó  tiszt  oldala  mellé  egy  főassembly  ada t ik ,  nielly 
a'  lakosoktól  választandó  népképviselőknek  kamarájából  egy  a1  congress
től  kinevezendő  törvényhozó  tanácsból  áll.  Ez  a1  főassembly  válasz* 
azután  egy  követet  a'  nemzet  közönséges  törvényhozó  gyűlésére.  Ha  végre 
egy  illyen  kerület  népessége  60,000re  nevekedett,  akkor  annak  jusa  van, 
önön  maga  által  készített  alkotmánya  szerént  tulajdon  statust  alkotni 
'«  egyszersmind  a'  többi  statusok  egyesületébe  belépni.  —  A'  törvényes 
alkotmány  a'  személyes  szabadság  és  polgári  egyenlőség  alappontján  áll; 
innen  az  angolországi  Habeascorpus  törvénynek  és  esküdtek  törvény
székének  intézetei,  mint  a'  vagyon  védelme  is,  főpontjai  az  egyesült  sta
tusokban  a'  törvényhozásnak.  Mindazáltal  szükséges  volna  az  Éjszak* 
amerikaiaknak,  ngy  mond,  Everet t ,  egy  közönséges  törvénykönyv;  mert 
az  ők  status  és  különös  törvényeinek  ugyan  azon  kutfójik  vannak,  in  l» 
lyek  az  Angolokéinak,  a'  honnan  mind  a'  kettőben  sok  szokásból  bevett 
és  ingadozó  találtatik.  Az  igazság  kiszolgáltatása  több  tartományokban 
igen  j ó ;  főképen  megérdemli,  hogy  másoktól  is  bevé te t ték ,  a'  bün
tető  törvények  és  tömlöczök  alkotása  Pennsylvaniában,  hol  azokat  először 
Penn  (nih.  1718),  azután  Penn  nemes  lelkét  követő  Ilush  és  mások  lágyí
tották  vagy javították  lassanként  1780tól  1809ig.  A'halálos büntetés  eltö
röltetett,  kivévén  a'  szántszándékos  gyilkosság  esetét.  A'tömlöczök  egy
szersmind  javító  intézetek  's  a'  t i sz taságra ,  lakA.ra,  élelemre,  beteg
ségre,  vallástanitáira,  munkára  és  felvigyázásra  nézvr,  czélirányosak.  A' 
testi  büntetések  kivétel  nélkül  meg  vannak  tiltva.  A'  philadelphiai  ma
gányos  tömlöc/.  (16  szobájával)  már  sok  megátalkodott  gonosr.tévőnek  adott 
kedvet  a'  munkához,  jó  rendhez  és  engedelmességhez.  Altaljában  inkább 
hasonlítanak  a'  fenyítő  házak  manufacturákhoz,  mint  büntető  intéze
tekhez.  A'  béksbirák (justices of peact)  az  egyesült  statusokban  néptől 
választatott  becsületbeli  tisztviselők,  kik  a'  statustól  semmi  fizetést  sem 
kapnak,  's  mint Ángalországban,  a'  belső  igazgatás  főőrállóji  és  istápjai. 
ISem  csupán  a'  legalsó  törvényszék  biráji  ugyan  is  itt  azok ,  mint  Fran
ciaországban  ;  hanem  egyszersmind  a'  belső  béke  fentartóji ,  a z a z ,  a' 
személyek  minden  jusai  's  vagyonja  bátorságának  védóji  is ;  ők  állanak 
ellen  az  erőszak  minden  nyomásának;  egyszersmind  megitélőji  mind  an
nak,  a'  mi  a'  polgárok  javát  vesaedelemmel  fenyegeti,  és  igy  rendre  's 
bátorságra  ügyelő  tisztek  is  egyszersmind  ;  továbbá  ók  ügyelnek  a'  gyám
intézetekre,  niellyek  számosak,  a'  honnan  az  egyesült  statusokban  egy 
koldust  sem  lehet  látni,  lilindazáltal  J829  a'  törvényalkotmány  csak  15 
statusban  volt  teljes  erejében  ;  fi  statusban  még  egy  kerületi  törvényszék 
Sem  találtatott.  A'  pénzbeli  és  kereskedési  foglalatosságok  szövevényes 
volta  miatt  az  Ügyvédek  hivatala  igen  fontos.  Fearon  szerént  a1  nép  kép
viselőjinek  kamarájában  lévő  200  tag  közt  150  Ügyvéd  van.  Ók  t e 
szik  az  egyes  tartományi  kormányszékeknek  legtöbb  tagjait  's  velej*  töl
tetik  be  a'  status  hivatalainak  kilenczed  része.  A'  közönséges  esendes
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aégre  ügyelés  csaknem "mindenütt  pé ldás ;  meri  nem  költséges  huzako
dásban,  hanem  a'  polgároknak  a'  közjóra,  a'  városi  jó  rendre  's  jó 
élelem  készítésre  való  szives  felvigyázásban  áll.  Livingston  (a'  luisianai 
polgári  és  büntető  törvénykönyvnek  készítője)  az  egyesült  statusok  szá
mára  ir t  egy  büntető  törvénykönyvet,  mellyet  a'  congress  1830  vizsgálat 
alá  vett.  —  1818  észt.  a 'bevétel  az  egyesült  statusokban,  22,107,862  doll. 
(számláló  pénz ,  austr.  conv.  pénzben  2  for.  3  kr .  1  p f . ) ,  1817  a'  feles
leg  való  6,179,883  doll.,  a'  költség  1818ban  26,235,337  doll.  és  igy  1819 
a 'felesleg  való  2,112,408  doll.,  1829  a'  bevétel  24.602,230  a'  költség 
26,164,595  doll.  tett.  Az  J828ki  felesleg  való  4,410,070  doll.  volt.  A' 
status  adóssága  1816  olta,  midőn  123  mill!  dollnál  többet  t e t t ,  1830 
Jan.  lig  4S,565,406  dollia  apadt  le  ,  főképen  a'  vámok  's  harminczadok 
jövedelme  és  a'  Floridában  lévő  földek  eladása  által.  Az  adósságsemmi
sitő  pénztár  jövedelme  12  mill.  dollra  nőtt.  A1  belső  rendes  adók  a' 
congressnek  1818ki  végzése  szerént  az  egész  köztársaságban  eltöröltet
tek  u g y ,  hogy  egyesület  országlásának  jövedelmeit  a'  vámok,  har
minczadok,  kikötőpénz,  posták,  patenttaxák,  szabadságok  's  eladott  föl
dek  á ra , ívégre  a'  status  35  mill.  doll.  tökepénzzel  biró  bankjában [Uni
ted Slales Bank)  lévő  7  mill.  doll.  teszi,  A'  bankczédulák,  mellyek  az 
egyesült  statusok  bankjától  (ennek  szabadságlevele  1836  veszti  el  erejét) 
forgásba  hozattak  ,  mennyisége  1821beh  27  mill.  doll.  tett.  (1>.  Bristet 
;^America and her ressources ele,  67 — 98  l.ic)  —  Az  állandó  katonaság 
1817  csak  10,420  főből  á l lo t t ,  's  1827  alig  volt  felényi,  u.  m.  a'  gyalog
ság  3240,  a'  pattantyuság  1811,  a'  hadi  földmérő  test  22  's  a1  tiszti  kar 
öl  embert  tett.  Törvény  szerént  a'  seregnek  6183  főből  kellene  állani 
Ellenben  a'  beirt  polgári  katonaság  1827ben  1,150,158ra  ment,  kik  közt 
igen  sok  tapasztalt  vadászok  vannak.  Példás  alkotmányi!  tengeri  ereje 
1819ben  13  lineahajóból  ,  16  coryettből  V  7  schonerből  állott  (1814  az 
ffezeánon  34  hadi  hajója,  's  953  ágyuja  's a'  tavakon  32 hajója és  265  ágy uja 
volt  Éjszakamerikának).  Mostani  legnagyobb  hadi  hajója  4  fedelezet
tel ,  200  ágyúval  's  13—1400  főből  álló  te.  geri  katonasággal,  Philadel
phiában  épitetett  1830.  Ez  a'  tengeri  erő  védi  az  egyesült  Etatusok  ke
reskedését  minden  tartományokban  's  Canning  az  éjszakamerikait  nevezte 
második  tengeri  hatalmasságnak.  Már  a'  természet  az  eg3'esült  statuso
kat  rendelte  Amerika  egyetlenegy  's  első  tengeri  hatalmasságának.  Mert 
Mexicónak  csak  két  igen  rossz  kikötője  van  's  mind  azon  segédeszkö
zök  nélkül  szűkölködik  ,  mellyek  egy  jó  állapotban  lévő  tengeri  erő  for
málására  szükségesek.  Hajóépítő  műhelyek  's  tengeri  fegyvertárák  éjsz. 
Boston,  del.  Hampton  Boád  ,  a'  mexicoi  öbölnél  Pensacoía.  Tengeri  tisz
tek  nevelésére  a'  hajóssereg  minden  kikötójiben  vannak  tanító  intézetek, 
a :  szárazi  tisztek  számára  pedig  congress  Westpointban  az  ujyorki  sta
tusban  alkotott  250  nevendék  oktatására  oskolát,  mint  a'  monroei  vár
ban  egy  pattantyúsoskolát.  A'  Congress  Bemard  franczia  vezér  (.most 
amerikai  polgár)  rajza  szerént  több  pontokat  is  megerősített,  főkép
pen  a'  partokon.  Egyébiránt  Éjszakamerikában  a'  katonatisztek  polgárok, 
tudósok,  mivészek  ,  kereskedők  ,  mesteremberek  ;  de  a'  kik  csak  valósá
gos  szolgálattételeikben  esmeretnek  meg  azoknak.  A'  status  szolgalatja 
czélirányosan  mindenütt  csak  a1  legszükségesebbre  van  szor í tva ,  hogy 
a'  hasznosra  is  jusson  pénz.  Böviden  .  a1  status  egész  gazdálkodásából 
nyilván  lehet  l á t n i ,  melly  jól  és  melly  kevés  költséggel  igazgattatnak 
az  Amerikaiak  ;  melly  kevés  adót  fizetnek  's  mint  fordíthatják  munkájok 
hasznát  familiájok  javára. 

Az  Éjszakamerikaiak  charactere  függetlenségre  "s  gazdag  keresetre 
való  törekedésből  fejlett  ki.  Talpköve  okos  függetlenség  's  önállás;  bel
ső  valósága  a'  nyelvben,  szokásokban,  törvényekben,  erkölcsiségben. 
A állásban  és  üteraturában  angol.  Általányosan  az  Éjszalomerikaiak  er
kölcsi  tulajdonságaikra  nézve  középpontot  formálnak  az  európai  alsó  nép
osztály  durvasága  's  bárdolatlansága  és  a'  felsőbb  osztálybeliek  mester
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kélt  pallérozottsága  közt.  Legegyügyübbek  afcok  a*  nyűg.  *tatttsokbaii, 
mellyekhen  ennélfogva  a'  törvényszékeknek  kevés  dolgok  van.  A'  meg
telepedteknek  legnagyobb  része  angol  eredetű  volt  's  becsületes  és  palié* 
rozott  háznépekből  állott,  kiváltképen  UjAngólországban  j  melly  név 
alatt  hajdan  UjHampshire,  Massachnsets,  Connecticut  és  Khodelslan  1 
értetett .  Németek  és  Hollandiak  leginkább  Pennsylvaniában,  UjYorkban 
és  UjYerseyben  telepedtek  meg;  franczia Protestánsok  UjKochelleben,  hta
telslandbun  és  Charlestownhan  laknak,  lrlandiak  csaknem  minden  sta
tusban,  legtöbben  Pennsylvaniában  és Marylandban,  Skócziaiak  UjHamps
hireben,• tljYorkban, UjYrcrseyben, Pennsylvaniában és Marylandban, 
üchweiziak Indianában találtatnak. A' nyűg. uj statusokat az európai or* 
szágok felesleg való népessége tölti meg lakosokkal. 1829 Jantól Májig 
Uj T Yorkba 20,278 idegen jöt t Európának különbféle tartományiból, 
nagyobbáia mint bevándorlók ; ezek közt 1229 Németországból , 0952 
Angolországból és Walesbő l , 1444 Skócziából, 5237 Ir landból , 2983 
Francziaois/.ágból, 14Ö7 Schweiczból valók voltak. (Vö.KIVÁNDORLÁSOK.) In
nen a' nép charactere inkább gyarmat i , mint nemzeti ; még nem vétkezték 
le az uj lakók azon nemzetek tulajdonságait, mellyektől vették eredete
ket. Elevenen lehet ezt látni az njangol erkölcsök keménységében, nieily 
a' puritanisnius tulajdonja; UjYork lakosainak pénzszomjuzó '« kereske
dést kedvellő lelkében, mellyet hollandi eleikről vettek által örökségül; 
azon adakozó 's barátságos indulatban, melly Philadelphiának lakosait 
's intézeteit characterisálja, mellyben a' gyarmat jószívű alkotója 's 
rendszabásai még most is élnek. Azonközben a' különbféle lakosok er
kölcsei és szokásai mindég inkább olvadnak öszve euy közönséges oha
r a c t e r r é , melly az Angolokéhoz van legközelebb. Mivel a' vadászat sza
bad, mindenik polgár jól tud lőni. Társasági alattvalóság nem találtatik 
Éjszakamerikában. A' szüléknek gyermekeiken, a' tanítóknak tanitvá
nyikon , a' mesterembereknek legényeiken 'sat. nincs kinszeritő jusok. 
Innen a' nevelés és tanítás rendszerént minden fenyíték 's rend nélkül is 
van. A' kereskedés lelke a' népnek minden osztályaival k ö z , még a' 
katonák és papok is űznek kereskedést. A' nyereségre való fáradhatat
lan iparkodás sokakkal elhagyatja elébbi életmódjukat 's mással cserél
teti fel azt. Gyakran megtörténik, hogy a' mezei gazdából lassanként 
ügyvéd, kereskedő, ka tona , pap lesz, Legszembetűnőbb az a' vágy, 
melly szerént a' kel., tartományok lakosai a' nyugotiakba vándorolnak. 
Uralkodó hibáik az Éjszakamerikaiaknak az iszákosságra való hajlandó
s á g , dicsekedő h iúság , bár közönséges lelki pallérozottság nem találta
tik is kőztök. A' pálinkakorcsmáknak nagy szaporodása igen terjeszti 
az iszákosság vétkét ; a1 honnan 222 mértékh tességegyesület állott 
öszve az iszákosságnak, fényvágynak 'sat. akadályoztatására. Így tisz
títja maga a' nép élete magát Amerika szubad alkotmánya alatt a' nél
kül , hogy az országlástól segittetaék. Aü asszonyi nem áltáljában pal
lérozottabb és esmeretekkel gazdagabb, mint a' férj'fiui. Egyébiránt a' 
régi világnak egy statusában sem lehet (Angolországot kivévén) a' nép 
életébea olly köz érzést látni, mint Éjszakamerikában; mert sehol sem érzi 
oIly mélyen a' po lgár , hogy hazája v a n , mint itt . Innen jőnek az ural
kodó politicai rendszerre nézve való különböző vélekedések is. Ejszak
amerikában ugyan is három politicai pár t van: 1) a' T o r y k é , kik, mint 
Angolországban , a' törvényhozás jusaü és hatálmát a' nép hatalmának 
5s jusainak csonkulásával akarják nevelni; ezek határos monarchiái al
kotmányt vitatnak; 2) a' foederalistáké, kik a1 mostani országlással 
megelégedetlenek, mivel azt igen köztársaságinak vagy deniocratiairiak 
t a r t j á k ; 3) a' Dcmociatáké, kiket a' nép többsége teszen. A' nézetek 
legelevenebb zsurlódását talán Philadelphiában lehet leginkább észre
venni. Itt vannak tüzes Democraták, mérsékleti vagy Independant I le
publicans, Foederalislák, Toryk, Hailforderek, Conventionalisták 'sat. végre 
ollyanok . kik eevik párthoz sem tar toznak, Ouidek. — Mivel É jsza l íme
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rikában  a" társasági  egyesület  talpköve  tökéletes  lelki  esmereti  szabadság, 
ennélfogva  nincs  benne  uralkodó  vallás.  Békésen  élnek  itt  egymás  mel
leit  és  egy mis  közt  a'  Congi'egationalisták  ,  Presbyteiianusok,  Reformá
tusok,  Püspökiek  vagy  angol  egyházhoz  tar tozók,  Quakerek,  Methodis
t á k ,  Bapt is ták,  Lutheránusok,  Catholicusok,  Herrnhutiak,  Menuoniták, 
Dunkerek  ,  Universalisták,  Shakerek,  Zsidók  és  bálványimádók.  Meg
jegyzést  érdemel  a'  Harmoniták  megtelepedése,  kik  Würtembergból  ván
doroltak  be  Éjszakamerikaba.  Ennek  a'  gyarmatnak  a'  vallásfelekezet  al
kotója  ,  Rapp,  egy  földm!vsió,  adott  léteit  1803.  A'  Harmoniták  a'  ke
resztény  vallást  első  tisztaságára  akarják  visszahozni  's  a'  birtok  közös
ségét  .tették  törvénnyé  Gondoskodások  főtárgyai  a'  jó  gyermeknevelés 
és  oskolák.  Főfoglalatosságok  földmivelés,  főképen  manufacturai  mivek 
készítése.  Első  lakhelyek  Pennsylvaniában  volt ,  nem  messze  Pittsburg
tól .  1813  Rapp  a'  gyarmatnak  egy  részét  Illinois  környékébe,  a'  W a 
basch  vize  mellé  s/.álitotta  által . .  Melish  és  Birkbeck  csudálással  beszél* 
nek  rólok.  A'  Shakereknek  ,  Reszketőknek,  az  ohioi  statusban 
nem  messze  Cincinnatitól,  van  egy  gyarmatjok,  Shakertown.  Ez  a1  fe
lekezet ,  mellynél  a'  birtok  közös  és  nincs  házasság,  iigy  látszik,  ele
nyészik,  egyébiránt  Éjszakamerika  egyesült  tartományiban  nincs  sta
tustól  rendelt  vasárnapinneplés  ;  hanem  templomok ,  kápolnák  ,  imádság
h á z a k ,  vasárnapi  oskolák,  inissio  intézetek  's  1810  olta  bibliatársaságok 
vannak. 

VI.  L i t t e r a t u r a .  V.ilamint  a '  nye lv ,  ugj^a '  tanítás  az  íróság
gal  egyetemben  az  egyesült  statusokban  angol.  Altaljában  a'  szellemi 
munkásság  hajnala  nem  rég  derü l t ,  's  az  oskolák,  literatura  ég  mivészet 
serdületben  á l l ;  azonban  észtele  fők  's  tudományos  egyesületek  már  né
melly  jeles  munkát  szültek.  A'  kevesb  fáradsággal  kijelelkezés  és  gazda
gulás  a lkalma,  a'  sajátképi  telepnökök  (colonisták)  viszályai ,  a'  revo
lutioharcz,  a'  dolgok  rendetlen  állása  utána:  mind  ezek  inkább  a'  nyere
ségvágyra  ,  háborúkra ,  politicai  munkásságra  irányzák  a1  nép  szellemét 
mint  a'  l i teratura  csendes  örömeire.  Puffon  véleményének  (mit  Walsh  az 
„American review1'  1  köt.  okokkal  ellenze),  mintha  az  amerikai  föld  és 
ég  tenné ,  ha  az  emberek  és  állatokban  nemzedékről  nemzedékre  fogyná
nak  a1  testi  's  lelki  e rők,  az  Ameriakaiak  tétdolgokkal  bizonyiták  el
lenkezőjét ,  mellyek  szintúgy  mutatnak  be lá tás t ,  éles  észt ,  válalati 
szellemet  's  állandó  szorgalmat  béke  idején,  mint  legmagasb  Ügyességet, 
bátorságot  és  vitézséget  a'  föld  és  tengercsatákban.  Bristed  szerént  az 
amerikai  nép  nagy  tömege  minden  egyéb  népeket  felülmúl  ravaszságban, 
észben  és  practicus  fürgeségben,  mellyeknél  fogva  uj  viszonyodba  's  pró
bákba  szerencsével  ereszkedik.  Nincs  géniek  nélkül  több  körben,  mint 
Ri t tenhouse,  Franklin  és  West .  Az  első  gőzhajó  a'  Hudson  öblénél  szála 
habokra.**)  De  hogy  az  Éjszakamerikaik  némelly  európai  nemzetet  mivé
szetben  ,  tudományban  és  tudósság  csillámában  fel  nem  érnek,  a'  tar to
mány  társasági  állapotja  teszi.  A'  népnek  iránylag  csekély  száma,  mér
hetetlen  téren  elszórva,  a '  literatúrai  termékek  támadásának  's  tenyészé
sének  tetemes  gátakat  von.  Az  éjsz;ikamerikai  erdők  nem  adhatnak,  még 
academiai  árnyat  mint  a'  liget  Athene  mellett.  Az  Amerikainak  egyik  ke
iével  meg  kardhoz  kell  nyúlnia ,  mig  a'  másik  ekeszarvat  fog.  E'  mellett 
nincs  verseny  i r ó k k ö z t ,  nincs  ju ta lom,  buzditás  nagy  és  képzett  publi
cum  részéről.  Bristed  szerént  az  egyesületnek  legfelvilágultabb  városai 
l'jYork  ,  Philadelphia  és  Boston  Novellák,  angol  drámák  (né/.játékok) 
és  bohózatok  különösen  kedvesek,  erkölcsi  's  történeti  munkák  kevesbbé, 

*) A'  hídépítésben  is  tetemest  tRuiiet  az  Ejszakamerikaiak.  A'  fa  Carthago    hidat  a'  Ge
nossen  Newyoik  mellet t  remeknek  tar t ják.  Egy  íven  nyugszik  7|3  láb  liosszn  ,  3o  láb 

• szele. A' fa Montezuma  liid Monteznma  falva 's Menz városa közt a' Senokán 's a* 
mocsáros lapályokon Onondaiio grófságban 3 mföldnyi . 's Icgbosszabb hid a' világon. 
Iefíszebb <:pi!mények egyike a' Newbury  port  hid, (i8a8 keszull. el) Massachusetsben a' 
Merrimakou , hossza 1000 láb. 
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metaphysicai  és  phil.  mivek  kézbe  sem  vetetnek.  Aa  Éjszakamerikaiak
nak  nincs  Grotiusok;  de  meg  is  tudják,  mi  természetes,  okos,  igazságos 
e's  szabad.  Nincsenek  theoriájik  a'  s tatusgazdaságban,  de  meg  is  jó  gaz
dák.  Azonban  az  angol  literatura  bő  üzönje  szárnyát  szegi  a'  honi  szelle

,  mének,  inert  idegen  tünemények  vágyát  ébreszti.  A'  ferjftak  nagy  része 
igen  korán  áll  practicus  életbe.  Meg  az  i s ,  hogy  közönségesen  időla
pokban  's  politicai  replegekben  hajlanak  kimeríteni  talentumokat ,  kár
tékony ul  hat  az  Íróságra;  régre  a'  tulcsapongó  njságvadászat  és  változás
vágy.  Egy  helyből ,  hivatalból,  lakból  és  tartományból  a'  másikba  gyak
ran  csak  változás  okából  költöznek.  —  Eddigien  a'  néptanit  isban  legte
temesb  történt.  Csaknem  minden  status  bir  kerületi  oskolákkal  ;  "s  majd 
minden  Amerikai  tud  olvasni,  irni  és  számolni.  A'  néptanitásról  egyes 
statusok  és  községek  gondoskodnak.  A'  főbb  oskolák  még  igen  tökéletje
nek,  többnyire  angol  példány  után  intézve.  Nincs ügyes  tani tó  s  jól  előké
szült  tanítvány.  Az  oskolákra  sokat  szánnak.  Connecticutban  p . * .  1,200,000 
dollárt  tesz  az  oskolai  fundus,  Virginiában  1  mill.  doll.  Már  1809  74  aca
demia  és  25  college.s  volt  az  egy.  stat.b.  Washingtonnak  egy  nemzeti 
egyetem  felállítására  czélzó  már  1775  nyilatkoztatott  i  teája  Washington
ban  jó  egy  1817ki  végzésnél  fogva  életbe,  valamint  egy  nemzeti  csillag
őr  is.  A'  Catholicusok,  kik  az  egy.  stat.  3  aeminariumot  bírnak  .  a'  was
hingtonit ,  mellyet  1806  olta  Jesuiták  igazgatnak,  1815  universitassá  e
inelték.  Bostonban egy  athenaeum  aláírás  által  t ámado t t ,  melly  10 
nap  alatt  400,000  dollárnyit  te t t ,  's  a'  hires  Jefferson  lakjában,  Charlot
tevillében,  Monticello  mellett  egy  uuiversitaat  alkotott.  Hartfortban  1817 
egy  siketnémaintézet  is  támadt.  Minden  nagy  városoknak  vannak  nyilvá
nos  könyvtáraik.  A'  philadelphiai  100,000  kötetnyi.  Tudós  társaságok 
vannak  Boston,  UjYork,  Philadelphia.  Charlestownban  's  más  helye
ken  ,  mellyek  tudományos,  értekezések  gyűjteményit  adják  ki.  A'  tiszti 
tudományok  között  a'  gyógytudomány  különös  buzgalommal  miveltetik. 

Éjszakamerikáhan  1640  nyomtatták  az  első  könyvet.  Az  első  ujság
level  Aprilban  1703  jelent  meg.  Jelenleg  az  európai  literatura  minden 
fontos  munkájit  adják  az  éjszakamerikai  sajtók,  's  a'  könyvek  ára  közön
ségesen  negyedrészét  teszi  az  Angliában  szokottnál.  Az  első  éjszakameri
kai  könyvvásárt  1802  40  éjszakamerikai  könyváros  tartotta  (Vö.  Thomas 
„Hislpry of printing in America"  Philad  1825).  —  K ö l t ő k :  BARMI w 
(1.  e . ) ;  Sargeant  lyricus;  Woodworth  ;  Brown , „Wieland',i  és „Arthur 
M/rvyn"  szerzője;  Cullen  W . ;  Bryant  és  Dwight.  E z ,  midőn  Green
fieldben  pappá  lett,  egy  epost  ira  : „TAe covqaest of C«naai& és „Green

fteldt Hill.ii  Azonban  az  ujabb  amerikai  költők  kisebb  poemáji  több  iz
letet  mutatnak  ,  mint  a'  nagyobb  költemények;  több  saját  poétái  szellem 
is  leng  bennek.  Alston „Sylp?t of tht seasnns'1  és  Pierpoint „Airt of Pa
lestina"  's  „37/e liriáal of Vaumondí>\á.t  Bristed  és  Cogswell  az  atlasi 
tengéVen  tul  megjelent  költemények  legszebbjeinek  tartják.  De  Ameriká
nak  áltáljában  nincs  románns  ifjú  é le te ,  nincs  költemény  és  regével  dus 
előkora,  indyllioni  természettekintete  's  mindenek  előtt  ama'  gondtól 
ment  nyugalma,  melly  a1  csendes,  vidám  Musafit  éleszti.  Azért  van  igen 
kevés  ideál ,  kevés  poesis  az  életben.  A'  phantasiát  elmellőzik,  mert 
ürömire  nincs  idő.  Kllenben  a'  lélek  minden  ereji  a'  hasznosnak  kivivá
sára  egyesülnek.  A'  népszellemmel  leginkább  egyeznek  :  Trumbull  a1 

„IWae Fingal"  czimü  játszi  eposnak  szerzője;  Washington  1I \VI\O  (1.  e.) 
és  Wi r t ,  Virginiának  első  ügyésze,  az  „O/rf hachelor'"'  és „British spy1' 
szerzője,  és  COOPKR"  (I.  e.).  —  Mint  s z á n o k o k  becsültetnek :  Fisher 
Ames ,  Patrick  Henry  és  a'  nih.  Morris.  A1  tanács  tagjai  közölt  mint 
szónokok  Otis,  Rufus  King,  Borbour ,  Henry  Clay  és  Webster  jelesked
nek.  Altaljában  a'  törvényszékek  és  főbb  statusszolgálat,  hova  minden 
talentumok  törekednek  ,  jó  szónokokat  képzenek.  Sőt  már  a'  collegesek
ben  űzik  a'  beszélés  mivészségét;  a'  nyilvános  tiszteknek  mindég  újuló 
Választása  tetemesen  fejti  a'  talentumot,  világosan,  velősen  és  hatókig 
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szólni  a*  oéphe*.  A»  amerikai  nem  'brit  ékesszólás,  nem  olly  nemes, 
tiszta fa  tudós;  de  merész.,  magárai  ragadó,  tűzzel  és  lánggal  tele.  Szem
beszökő  hibája  jó  izlet  liija  ,  mi  a'  eláss,  stúdium  elmellőzéséből  követ
kezik.  A1  jeles  polit.  író  Amerikában  kevés.  De  mit  tehet  e'  kórben  is 
Amerika  ,  kitűnik  e*  gyűjteményből: „T/te federalisl"  —  Tudós  j u r i s 
t á k  olly  értelemben,  mint  az  európai  egyetemeken,  nincsenek,  de  igen 
ügyes  prókátorok  és  bírák.  A'  köz  angol  jus  főforrása  e'  stúdiumnak, 
lilackstone  Commentarai  's  több  angol  juristai  értekezések  nyomattak  le 
Amerikában,  jegyzetekkel ,  hol  az  amerikai  törvények  eltérte  van  előad
va.  Az  admiralitás  törvényszékeinél  olasz,  spanyol,  franczia  és  hollandi 
tengerjogot  tárgyazó  munkák  vétetnek  tekintetbe.  Van  azonban  Wheaton
tói  is  egy  fámmika  e'  körben  :  „.4 digeit of l/te law of murilime captu
res and ])>izet'1  (Newyork  1815).  —  A'  tudományos  képzettségű  's  prac
tice  jeles  o r v o s o k  száma  ellenben  tetemes  Amerikában.  (Vö  Hosack  i 
orvosi  lajstromát  's  Miller  és  Mitsliell  orvosi  repositoriiimát).  —  A'  t h e 
o l o g j j í t  legkevesb  buzgalommal  gyakorolják.  A'  papi  rend  tiszteletben 
áll  ugyan,  de  ezen  tiszteletre  nem  igen  vágynak.  Ezen  hivatal  legfárad
ságDsb  's  nincs  reménye  nyereségre  és  méltóságokra.  Mivel  törvényesen 
senki  nincs  kötelezve,  a'  vallástanitásról  gondoskodni,  azon  helyeket  ki
vévén,  hol  püspöki  egyház  van ,  azért  a'  tartomány  nagy  részének  ván
dorló  prédikátorokkal  (methodistákkal)  kell  megelégednie.  Az  utolsó  szá
mítás  után  öszveleg  5000  vallástanitójok  van  egyes  statusoknak  ;  közűlök 
2000  készültek  csak  nemikép  hivatalokra,  a'  többiek  nagyrészént  ábránr 
dozúk.  Vannak  azonban  jeles  e g y h á z i  s z ó n o k o k  is.  Freemam,  Buck, 
minster,  Clnnning  és  Dwight  (mint  költő  már  említtetett)  remek  egyházi 
heszédeket  .írtak.  A1  theologiai  stúdiumban  csak  néhány  év  olta  nyere  , 
helyt  a'  bibliai  eritica.  Azolta  inkább  tanulják  a'.  Bibliát  eredeti  nyel
ven  ;  de  egyszersmind  polemic.  és  sectaszellem  terjedez.  Egyébiránt  a'  18 
században  több  tudós  író  lépett  fel  az  egyházi  rendből.  Cotton  és  Nor
ton  the'il.  munkájit  becsülik,  vahimint  Elint  indus  grammaticáját  's  a1 

Biblia  fordítását  a'  MassachusetsIndusok  nyelvére,  mi  „Indusok  apos
tola4,  czimhez  juttatá.  —  A'  p h i l o l o g i a t  és  c l a s s .  l i t e r a t u r á t  s 
az  ezekkel  szövetkezetben  lévő  erit icát ,  archaeologiát  'sat.  kevésre  be
csülik,  mivel  Áiki  c»ak  tisztére  törekszik  makrát  practice  kép/.eni.  — 
A1  p h i  I o s o p h i á  han  Franklin  Benj.  még  mindég  egyetlen,  ki  az  egész 
emberi  nemre  nézve  fontos  felfedezéseket  tett .  Mint  classicus  iró  is 
első.  Franklin  példánya  után  rövid  értekezésekben  '»  közértelmü  elő
adásban  Dennie  és  Wi r t  jelelkeztek  ki.  —  A'  legjobb  ujabb  munkák 
közé  tartozik  anyagra  's  alakra  nézve  egy  Amerikainak  utazása  Olasz
országban  1815  's  kör. („Rambles in Jlnlyf  Baltimore  1818).  Legna
gyobb  nemzeti  munka  az  egyes  statusokban  főbiró  Marshalltól  ^ W a s 
hington  é l e t e . "  Wirtnek „Sketches of l/ie lift and eltarakter of Patrik 
Henry  czimil  mivé  is  (egyszersmind  környülrajzok  Virginia  történeteihez) 
disze  az  amerikai  literaturának.  —  Honi  h i s t o r i c u s o k :  Dávid  Bam
say  (Amerik,  levolutio  története  ' sa t . ) ;  Jefl'erson,  Belknap  ,  Jam.  T. 
Austin (.^Lifc of Klbridge Gerry, willt comlempor. lelters lo l/te cluse of 
t/te Aweric. revolut." 2  köt.  Boston  1828)  's  in.  —  Eesage  terve  után 
B' .„Complete hittorical, rhronolngical and peogrnp/tieal ameriean At

las"  (Philad.  3  kiad  1827'fái.)  Carry  és  Leató'l  jól  ki  van  vive  Mint 
jiolit.  iró  Evetett  különösen  szellemes  és  eredeti „F.urope, or a generál 
survey of t/ie preserít 'ittiatio'n ofl/te principal pouers"  czimü  iiásáért 
becsültetik.  —  8 t a  l i s  t i c u s o k  :  Pitkin  és  Syber t ,  levéltári  forrásoktól 
meritek  Írási  ka  t;  Brufed {^.America and her rrsniaces1•)•, Warden (.,&/«
tislica/, political and hisloriral accoitnt of l/te United States'') 3 köt. 
Edinb. 1SI9) munkájával E. és G. W. Blunt (..American Anniiul Hc
pister'' UjYork), 'Watterston és van Zandt („Stati.il. vieios of t/e Ini
ied Slates"Wash. 1829) *s Fliut („Geogritp/ty and hifii, of'llie Misti , 
sippi valley" 2 köt. Cincinnati 1828) .miveiket kell egybekötni. — G e o



RGYESÜLT  STATUSOK  2 1 5 

g r a p  h ú s o k  Morte és  Eddy,  —  A'  t e r m é s s í e t h í s t o r i á  t  bnzgalma
sun  űzik,  ítVkep  a'  mineralogiát.  Botanicusok:  Elliot  István („Botanic 
nf S. Carolina and Georgia"  2  köt.  Charlestown  1821—24),  Bigelow  és 
Baríon [„Wledical botanic"),  Nuthall („Genera of the North American 
plánt til)  Bigelow  és  Hnot („NewEngland Flóra"*),  Ilosack [Flnra of 
Sorth  America"')  ,  Mühlenberg („Flóra Lancastrensis'1')  és  Torrey 
(,,Flóra of t/te north and middle sections of the United States"  Philad. 
1824).  AH Academy of natnral sciences at Philadelphia  is  derek,  zoo
lógiát,  botanicát  és  geológiát  tárgyazó  értekezéseket  adott.  Entomolog: 
Thoma.s  Say („Amerieun entomology"  sinez.  rez.  Philad  1817).  ö in i 
thologok  :  Wilson („American ornil hologyíí  1825  's  köv.  folyt.  Bonapar
te  Kuniau),  Auduban (,tNorthAmerican ornilhologyí<  Lond.  182í>).  Mi
neralogok  Cooper,  Philadelphiában,  és  Cleaveland,  prof.  Cambridgeben, 
geolog  Maclure  'sat.  —  A'  m e c h a n i c á b a n  jeles  férjfiakat  bir  Ameri
ca.  Rittenhous  genie  volt  a'  mechanicában.  F U Í . T O S T  (I.  e.),  a'  gőzhajó 
feltalálóját,  emlékre  méltatták.  A'  tudományok  practicus  alkalmazásá
ban  llamford  hires.  —  Az  a s t r n n o m i á b a n  Bowditshot  .(„ÍWÍIHOÍVÍ 
of the Americ. academy at Boston"')  Anglia  is  becsüli.  —  A"  literatura 
és  eriticára  kiterjedő  tudósságnak  ága  Amerikában  kevesbbé  virágzik;  de 
ebben  is  vannak  jeles  férjfiak.  Első  most  élő,  éjszakamerikai  tudósnak 
Walsht  tar t ják,  a'  franczia  kormány  cháractere  és  szelleméről  ir t  leve
lek  szerzőjét,  melly  munka  4  kiad.  ére  Angliában.  Az  amerikai  l i teratura 
legújabb  haladásit,  mintán  a1  eritic,  tudós „Cambridge repository"  meg
szűnt  's  Walsh „American review^t  a'  4ik  köt.  befejeztetett,  főkép  a' 
„NorthAnierican review'í,  melly  Bostonban  jelenik  1818  olta,  az „Ana
lectic viagazineíi,  's  Bieglow,  , ,American monthly magaziné and critical 
review"e,  mellyek  1817  olta  jőnek  ki  UjYorkban  és  Walsh  Philadelphiá
ban  szerkeztetett „American register",  vagy .^Summary review of hi
story politics and litlerature''  cziintt  írásokból  tanuljuk  esmérni.  Bőtar
lalmuk  az  orvosi  idószakirások  Phi ladelphia ,  Boston  és  UjYorkban. 
Hall «,PortFotio"~ja.  izlet  és  criticával  szerkeztetett  Journal.  Jelennek 
még  Philadelphiában  a'  „ Washington museum or repository of usefull 
árts1'  és  Coxe „Emporium of árts und scienceslíe.  —  A'  szép  nem  ké
peztetését  részént  oskolák,  részént  nyilvános  olvasások,  részént  írások 
tetemesen  előmozdítják.  Jeles  most  Hannah  IVIooretól ,,Stricivret on 
the modern syslem of female education."  —  1827  UjYorkban  113  kü
lönbféle  időlapok  je lentek;  Philadelphiában,  hol  60náI  több  a1  kiinj'v
mühely,  8  napi,  öszveleg  8000  példányban,  és  9  héti  levelek  7000nél 
több  példányban,  és  4  egyéb  Journalok  csaknem  4000  péld.;  altaljában 
Pennsylvaniában  110  polit.  újságok;  szintúgy  Bostonban  's  máshol.  Obi
énak  60  angol,  5  rénus  újsága  van  ;  Cincinnatinak  3.  1827  S40ré  ment 
a'  folyó  írások  száma  az  egyesült  statusokban.—  Az  álnyomtatás  mint  tu
dományok  akadálya  's  a'  legnemesb  tnlajdon  lopása  t i l io t t ;  azonban  so
kat  árt  a'  honi  l i teratura  virágzásának  az  angol  könyvek  behozatala 
Vö. „Cours de liltérature américaineií  (1830)  Knapptól.  A'  szép  mi
vészségben  oskolát  még  nem  alkottak  az  Ejszakamerikaiak;  de  vannak 
néhány  jó  történet  és  tájfestőjik  ,  p.  o.  W e s t ,  Stuart  (mh.  1828),  Jar 
v i s ,  Wood ,  Peal ,  Morse,  E a r l ,  Todde  .  Trumbull,  Allston  ,  Copely, 
Yanderlyn,  Lesly,  Westinüller  (Svéd).  Van  egy Pennsylvanián  és  egy 
American society of the fine árts.  Az  utóbbinál  festménymutatás  törté
nik.  Washington  capitoliuma  számára  Trumbull  festette  a'  nemzeti  ké
peket.  Az  épitésmivészetben  legremekebb  a'  márvány  CityHull  UjYork
ban.  Epiiésmivés/.et  és  muzsika  olly  országban  nem  emelkedhetik,  hol 
ideális  formák  nem  érdekelnek  's  az  érzelem  nuinkatorlatban  hal  el. 
Vannak  azonban  Philadelphia  és  UjYorkban  szép  mivészetek  academi
áji.  Az  amerikai  szinek  i s ,  jelesebb  21  van  az  e.  s tban ,  vetélkednek 
izletben  és  pompában  az  ó  világ  színeivel.  A'  leghiiesb  színjátszók 
egyike  Cooper  Philadelphiában. 
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Az  egyesült  statusok  szorost)  esmeretét  a'  neveset*  honJ  geogra
phok  e's  statisticusokon  's  Volney ,  Liancour t , • Bü low, Zimmermann 's 
ni. résznyire már elavult munkájikon kívtjl meríthetni a' követUe'iőkből: 
JVlellish, Birkbeck, Fearon *) és Fiirstenwerther utazási tu ósitásaik; 
Braun „Skizzen von Amerika1" (1830); Vittel lociety and nuinneris in 
America," egy Angolné levelei 181Ö, 1819 és 1820 ról ; „fíe.ise des 
Herzogt Bernharnd zu Saehten IVeimar* Eiienach dureh Norditmerika 
in den Jahren 1825 flg."" (Jena 1828), a' vallási felekezetek tudom, in
tézetek és katonaságról szól; „Notitions uf ihe Americans picked up 
1826, by a travelling; bachelor (Lond. 1828, 2 köt.), sok gáncsot foglal 
magában; „Leltres sur let moeiiri et lei intitutions des Ktati üni* de 
r Amerique leptentrionale;" ir ta Cooper, francziára fordította nille 
Preble (Paris 1828); és „Letlret, tar V Etali Lnit, par le l'rince 
Achille Murát" (Paris 1836). 

E G Y E T E M E K , 1 . U s i V í R S l U B O K . 

E G Y E Z É S , 1) annyi mint megegyezés Qco7itenl(o) , 2) annyi mint 
gzerződés, köteg Qcontractus). (1 j . K Ö T É S . ) 

E G Y E Z H E T É T L E N E K N E K [incommensurabilin') nevezi a ' men
nyiségtudomány azon mennyiségeket, mellyek egymáshoz olly szerben 
á l lanak, hogy semmi közös mértékek (mensura communio) nincsen, 
akarmilly mennyiség vétetnéd is fel mértékül. Olly fele p o. egy kocz
kalapnak oldala és diagonalis vonatja (s/.egelő vonala); ollyfélék tovább 
valamennyi egészszámu hatalmak {^ponientiue in integris numeris') és 
gyökereik, ha ezek egész számban elő nem adhatók ; ollyféle minden 
körnek kerülete és áltmérője és még több más nemű mennyiségek. E
g y e z h e t e t l e n a ' h a t a l o m b a n (incommensuru/jiliu in potentia ) . 
í g y nevez Euclides ( L i b . X. Def. 4.) olly mennyiségeket, niellyeknek, 
ha második hatalomra emeltetnek, közös mértékek nincsen. 

Eo Y E Z S K G , tágabb értélemben kötés; szorosb értelemben bizonyos 
peres dologról, a 'pernek bizonytalan kimenetele miatt végbe ment (szerző
dést, (amina transactio), melly hazánkban kétféle lettet, t. i. bíró előtt 
Qransactio cvramjure inita) vagy csak egyedül a' felek között végbe ment 
egyezség. Az első törvény szerént nagyobb törvényes erővel bir, mint ezen 
utóbbi , mivel azt törvény szerént , ha csak a 'véghez vitelben valamtlly 
törvényes hiba nem tör tént , nem lehetBe soha niegerőlleniteni S,A 
utóbbi egyezség ismét lehet hiteles helyen és ismét csak azon kivül végbe 
ment, melly elébbeninek kivált a1 birtokos vagy is vagyonos dolgokban 
nagyobb ereje vagyon, mint ezen utú'bbinak. Különben a/, egyezségek ha
zánkban többnyire már csak akkor eszközöltetnek, midőn már a' peres 
felek temérdek költségeknek a' peres dolgokra való fordítása után egy
más közt jó ideig perlekedtek, sőt a' pert nagyobb részént ki is mentet
ték , melly leginkább azon okból tör ténik, mivel hazánkban a' hazafiak 
jusai több századoktól , s ő t . ugy szólván, az ország kezdetétől fogva; 
származván le 's e' miatt a' törvénykezésnek módja is az országnak te
mérdek viszontagságai mia t t , különben a' számtalan hozott törvények, 
törvényszéki végzések 's szahadságlevelek {privilégium) által igen szö
vevényessé tétetvén, jó előre a' per kezdetében igazán meg sem, lehetne 
határozni , mellyik peres félnek lényen igazi törvényes jusa. Némelly 
pallérozott országokban azonban, mint Angol's Fiancziaországokban, ho
lott a1 nemzet régi országos szerződéseit megváltoztatta, 's a1 hol 
napról napra alkalmaztatnak a' törvények a'nemzet lelkéhez's a' környüN 
állásokhoz, ottan az egyezség az arra nézve kirendelt békebirák által a' 
per kezdete előtt próbáltatik meg olly formán, hogy addig senki pert 

*.) Fcaront ifll7 51 angol fam'l ia küldöt te az egyesült statusokba ollv tartomány keresés* 
végeit, toelly telepedésekre szolgá lna ; tudósítása majd nem csupán történi dolgokat fog

gal magában. Különösen a' keleti provinciákban uralkodó kegyetlen bánást az ugy neve
•íett fejér rabszolgákkal ( r e d e m p t i o a e r s ) írja le. Azonban a' eongros* egy tör
vénye ezen bánásnak ía fékét r á t e t t e . 
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sem  kezdhet ,  mig  a1;  békéltetést  ki  nem  állot ta ,  melly  esetben  az  ügye
vesztett  fél  némelly  pénzbeli  büntete'sekben  is,  úgymint  perköltségben,  ha
szonvétel  viszaforditástiban  'sat.  marasztaltatik.  Hogy  ezen  törvénykezés 
módját  hazánkba  is  behozni  hasznos  volna,  kiki  álul láthat ja . l'ergerJún, 

E  G  Y  Ki)  R  M  A[SA  o  | \ C T Á J Á N A K  a  z  angol  parlament  azon  1662 
költ  végzése  neveztetik,  melly  szerént  az  említett  észt.  Ang24ig  min
den  papnak  ki  kellett  nyilatkoztatnia  az  uralkodó  püspökös  vallás  egy
házi  szertartásiban  (liturgia)  való  megegyezését,  és  csak  azon  feltétel 
alatt  oszthatták  ki  a1  papok  híveik  közt  az  íjri  szent  vacsorát ,  ha  az 
angol  egyház  püspökeitől  szenteltettek  fel.  Ez  okból  2000  pap  mondott 
le  hivataláról  a'  mondott  napon,  nem  akarván  az  angol  egyház  szertar
tásait  elfogadni.  Csak  az  1689ki  parlament  türedelmi  végzése (edivtum 
(oltrantiale)  törölte  el  az  egyformaságnak  a1  Dissenterekre  (nem  angol 
egyházhoz  tartozókra)  nézve  ezen  káros  és  kemény  actáját. 

E G Y H Á Z (ecclesia), hogy ezen nevezet  alatt hazánkban az a' hely  értő
dik,  mellybe  az  emberek  az  Isten  dicsőítésére  szoktak  öszvegyülni,  azt  már 
a'  sok  magyar  helységeknek  egyház  nevezetei  eléggé  bizonyítják;  helye
sebben  értődik  azonban  azon  nevezet  alatt  bizonyos  vallásbeli  felekeze
teknek  egyesülete.  Így  a1  keresztény  felekezeteknek  egyesülete  keresz
tény  anyaszentegyháznak,  melly  alatt  ha egyedül  a1  romai  catholica  egyház 
követpjit  kívánják  ér ten i ,  azt  keresztény  catholica  anyaszentegyház
nak  szokták  nevezni. l'erger János. 

E G Y H Á Z '  A O K N D A ,  azon  k ö n y v ,  melly  a z  egyházi  foglalatossá
gokban  ,  a'  vasár  és  innepnapokon,  kereaztelésnél,  Úrvacsoránál,  eske
tésnél  's  egyéb  egyházi  szertartásoknál  használandó  formularékat  (pél
dányokat)  foglalja  magában. 

E G Y H Á Z I ÁTOK, 1. E G Y H Á Z I F E N Y Í T É K . 

E G Y H Á Z I  A T Y Á K Ql'utres ecclesiae'),  azon  egyházi  tanítók  és 
i rók,  kik  az  apostolok  és  apostoli  atyák  után  a'  2—6  szá/.adig  virág
zottak.  Némellyek  a'  következő  századok  tanitójit  és  irójit  i s ,  a'  Scho
lasticusokig,  kik  a1  12  században  vevék  eredeteket ,  egyházi  atyáknak 
nevezik.  Az  egyházi  atyák  görög  és  latáuokra  oszlanak.  A'  görögök 
közt  legnevezetesbek  :  Alexandriai  Clemens  ,  Origenes,  Eusebius,  Atha
nasius  és  Chrysostomus.  A'  latánok  közt:  Tertullianus,  Augustinus,  Am
brosius  és  Hieionymus.  Munkájik  tetemes  számmal  maradtak  fen  '• 
ujabb tudósoktól adattak ki. Tartalmok a' keresztény hit védelme, a' 
Pogányok, Zsidók és Eretnekek megtámadása, szent könyvek fejtegetése, 
hit és erkölcstanitás , a' kereszténység és egyház történetei. Az egy
házi atyák munkájit é s életeket esmertető tudomány p a t r i s t i c á n ak 
mondatik. 

E l i V H Ú I K S H , I . f i O T H Ú l 1WUZS. F.NKK é s H Y M N ' U B . 
E G Y H Á Z I F K N T A R T Á S , 1 . V A L L Á S R É K K . 
E G Y H Á Z I F E V Y I T K K (anathema, excommunicntio, iniertUctuni) 

centiira eccUtiatlicit). lelki bünte tés , melly által a' megkeresztelt 
vétkes ember az egyházi hatalom által némell)' lelki jókkal való élés
től eltiltatik. Ezen fenyítékek között legnagyobbnak tartatik az Ana
thema, vagy is egyházi á tok , melly az exoonimunicatiótól vagy is 
az egyházból való kirekesztéstől inkább csak formájára nézve külön
bözik. Ugyan is az egyházi átok kimondása alkalmával a' templom
ban töhb szertartások között a' papok az átkokat mondó püspököt 
körülállják 's a1 kezekben tartott égő gyertyákat a' földhöz verik 's lá
baikkal öszvetapodják. Az egyházból való kirekesztés ellenben az egy
házi biró által egyedül Írásba tétetik fel '» a' szerént adatik 's hirdette
tik ki minden szertartás nélkül. Ezen egyházi kirekesztés is azonban 
kétféle lehet , t. i. n a g y o b b és k i s e b b ; a' nagyobb a z , midőn va
laki nem csak némelly lelki jókkal, mint p. o. szentséggel való éléstől, 
hanem egyszersmind minden kerekesatény hívekkel való közösüléstói is. e l , 
t i lutik annyira , hogy az efféle kirekesztett ember a' polgári társaságnak 
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íuiiid'n  j ava i tó l ,  süt  az  emberek  társaságától  is  megfosztatik,  melly 
miatt  a'  régi  setét  időkben  számtalanok  az  éhség  áldozatjává  lenni 
kénytelenittetlek  ;  a'  kisebb  egyházi  kirekesztés  pedig  az  ,  midőn  valaki 
egyedül  a'  lelki  jókkal  való  éléstől  tiltatik  el.  Mind  ezen  egyházi  fe
nyítékektől  különbözik  némelly  részben  az  ugy  nevezett  i n t e r d i 
c t u m  vagy  is  egyházi  tilalom,  a'  mennyiben  t.  i.  ezen  egyházi  tilalom 
alá  egész  közönségeket  is  lehet  vetni,  jóllehet  azok  között  némellyek  ár
tatlanok  legyenek,  mellynek  az  a'  következése'  is  vagyon,  hogy  az 
afféle  közönségek  a'  lelki  jókkal  való  éléstől  és  a'  keresztényi  elte
mettetéstől  megfosztatnak;  valamint  szinte  annyiban  is  különbözik  ez 
amattól  ,.  hogy  a'  tilalom  által:  a'  keresztényi  hívekkel  való  közösülés  el 
nem  t i l ta t ik 'a '  s ze rén t ,  mint  az  egyházi  kirekesztés  által.  Egyébiránt 
az  egyházi  fenyítékekre  nézve  meg lehet  még  jegyezni  a'  többi  közt  e' kö
vetkezőket  :  1)  Hogy  azokat  csak  a'  pápa ,  érsekek  's  püspökök  gyaíko
lolhatják  és  pedig  egyedül  esak  a'  keresztény  'hívekre  nézve ,  mivel  a1 

Pogányok  a'  keresztény  anyaszentegyházból  különben  is  ki  vannak  re
kesztve.  2)  Hogy  az  egyházi  fenyíték  mind  addig  t a r t ha t ,  míg  vagy 
az  o k ,  a'  miért  adatott ,  meg  nem  szűnik,  vagy  az  alól  a'  vétkes  fel' 
nem  oldo/.tatik.  3)  Hogy  minden  egyházi  főpap  egyedül  a'  tulajdon 
egyházi  törvényhatósága  alá  tartozókra  hozhat  egyházi  fenyítéket.  4) 
Hogy  a'  vétkes  embert  ugyan  azon  főpap  oldozhatja  fel  az  egyházi  fe
nyíték  a ló l ,  ki  az  alá  ve t e t t e ,  vagy  pedig  más  feljebb  való;  ha  pedig 
a'  püspöki  szék  ü r e s ,  akkor  a'  káptalan.  5)  Hogy  halála  óráján  a' 
vétkes  embert  akarmelly  felszentelt  pap  is  feloldozhatja  'sat.  Végtére 
meg  lehet  jegyezni:  hogy  a'  régi  időkben  az  egyházi  fenyíték  igen  is 
sűrűen  gyakoroltatott  's  hazánkban  leginkább  II.  András  király  uralko
dása  idejétől  fogva  !s  kivált  111.  András  király  idejében  még  a'  törvény
hozás  alkalmival  is  keletben  volt  annyira,  hogy,  a'  mint  több  marad
ványok  bizonyítják,  méga '  királyok  sem  voltak  mentek  az  a lól ;  mostani 
időben  ezen  valóban  igen  kemény  fenyítéknek  használása  egészen  meg
s z ü n t ' s  csak  szomorú  emlékezete  maradt  fen.  L.  erre  nézve „Col
/egium universi juris cunonici ele."'  (Salisburgi  1700). l'erger János. 

K O Y I I Í Z I  O V Á M S Á O Cjus p/clronatus),  törvényes  szabadság, 
inellynél  fogva  az  azzal  biró  valamelly  egyházi  személyt  bizonyos  egy
házi  h ivata l ra ,  következésképen  az  azzal  já ró  jövedelmeknek  szedésére 
kinevezhet.  Ezen  jusnak  vagy  szabadságnak  gyakorlása  hazánkban'  a1 

főbb  papi  méltóságokra  nézve  ,  minthogy  azoknak  dotatiójik  többnyire 
királyi  jószág  adományból  veszik  eredeteket ,  egye.iesen  a'  királyhoz 
tartozik  ;.  még  pedig  a'  magyar  királynak  ahhoz  való  jusát  közönsége
sen  már  Sz.  István  királytól  fogva  származtatják,  's  ugyan  azért  a'  ma
gyar  királyok  ináig  is  apostoli  királyoknak  is  neveztetnek.  A'  kisebb 
papi  hivatalokra  nézve  pedig ,  mellyekhez  tartozó  egyházi  jövedelmek 
vagy  birtokok  a'  földes  urasági  gazdagításból  vagy  dotatióból  veszik 
eredeteket ,  a'  földes  urak  szokták  azon  just  gyakorolni;  és  pedig  illy 
formán:  hogy  az  érsekeket  és  püspököket  azon  hivatalokra.  A'  király 
szokta'  ugyan  kinevezni,  mindazáltal  egyházi  hivatalokban  való  meg
erősítés  végett  a'  dolog  a'  pápa  elejébe  szokott  terjesztetni;  az  apátok 
's  prépostok  pedig  többnyire  egyedül  a'  király  által  neveztetnek  k i ;  az 
alsóbb  egyházi  személyeket  pedig  a!  földes  urak  nevezik  ugyan  ki,  mind
azáltal  ezek  is  egyházi  hivatalokba  megerősítés  végett  a'  megyés  püspö
kök  elejébe  terjesztetnek.  Egyébiránt  hogy  a'  catholica  valláson  kívül 
lévő  ollyan  papokra  nézve  is  ,  kik  a'  földes  uri  dotatióból  húznak  jöve
de lme t ,  gyakorolhatja  a1  földes  uraság  az  egyházi  gyámságot,  magától 
értődik.  í j ,  Kollár  Ádámnak .JJisloria diplomutica. juris patronalus 
aposí. regum, Hungáriáé"  (Vindobonae  1702). Perger János. 

E C  Y  H Á 7. I  G  Y Íj í,  K S , 1. C 0  N  C  I I. 1  U Itt. 
E G Y H Á Z I  H í T d . i m u  K  neveztetik  a z  egyháznak  azon  jnsa, 

melly  szerént  az  meghatározza  azon  módokat,  mcllyek  tulajdon  czéljának 



EGYHÁZI  H1UDETÉS  EGYHÁZI  KORMÁNY  2 1 9 

elérésére  's  előmozdítására,  n?m  különben  az  alaptörvényeknek  fentar
tásáia  hasznosok  és  szükségesek  ,  melly  hatalom  egyházi  törvényszék, 
egyházi  íYiiyiték,  törvényhozás,  egyházi  törvény  igazságkiszolgálta
tás  és  fenyíték  által  szokta  magát  kinyilatkoztatni.  Ezen  hatalom  a ' r é 
gibb  századokban  kiterjedő  's  igen  önkényes  volt  annyira,  hogy  gyakorta 
még  a'  fejedelmek  is  értették  annak  fenyítő  erejét ,  mostani  időben  azon
ban  a'  fejedelmek  tulajdon  birodalmokra  nézve  az  egyházi  hatalom  nii
niódon  való gyakorlására  igen  felvigyáznak  's  hirek  nélkül  semmi  törvényt 
tartományaikba  bevinni  nem  engednek. l'erger János. 

E G v H  A  z i  H i  R i) K T Ł s  K K K (Jtanna ecclesiastiea)  mondatik az, mi
dőn  a'  házasodni  kivánó  felek  azon  parochiákhoz  tartozó  egyházakban, 
a1  hol  laknak,  három  innep  vagy  vasárnapon  isteni  tisztelet  végezetével 
kihirdettetnek  a'  végett,  hogy  ha  ki  valamelly  akadályt  t u d n á ,  melly 
miatt  azoknak  öszvekelni  nem  lehetne 3  adná  tudtára  azt  az  illető  pap
nak.  Ezen  kihirdetéstőlázonban  a'  Catholicusokat  feloldozhatják  aJ  me
gyés  püspökök  vagy  azoknak  helytartóji  ;  a'  Protestánsokat  pedig  a' 
vármegyék  fő  vagy  alispányai.  Ezen  kihirdetésnek  elmulasztása  sem
mivé  ugyan  nem  teszi  a'  már  megtörtént  házasságot ,  mindazáltal  azt 
elmulasztani  tilalmas. l'erger Jdnos. 

E G Y H Á Z I  J K G Y ZŐ K Ö N Y V N K K > (malríc>il/r~)  nevévíffttik  az  a' 
könyv ,  mellybcn  valamelly  parochiához  tartozó  hivek  szülöttjeinek'  ne
ve ,  megkereszteltetések  ideje ,  atyjok  ,  anyjok,  a'  keresztatyák  's 
anyáknak  neveivel  egyetemben,  nem  különben  a'  megholtaknak  nevei 
's  tenietések  ideje  a'  parochiához  tartozó  papi  személyek  által  feljegyez
tetnek.  Ezen  jegyzőkönyvnek  ollyah  hitel t  tulajdonítanak  hazánk  tör
vényei,  a'  miolta  azok  rendesen  iratnak,  hogy  azoknak  kivonatjai  által,  ' 
ha  azok  egyszersmind  szolgabíró  's  eskiitt  által  a'  könyvbe  Írottakkal 
öszveegyeztetvén,  azzal  egyenlőknek  lenni  megesmertetnek,  a7  szárma
zás  bebizonyítására  elegendőknek  lenni  tartatnak.'  Ezen  jegyzőkönyvek
tói  különböznek a'  hiteles  helyeknek  jegyzőkönyvei. l'erger János. 

E G Y H Á Z I  K O R M Á N Y (hierurcláa ecclesinstica),  áll  az  egyházi 
személyek  között  a'vallásbeli  isteni  tisztelet  módjának  elrendelése  véget t 
az  egyházban  felállított  különbféle  tisztségékbőTs  rangbéli  megkülönböz
tetésekből,  mellj éknek  fejek  a1  keresztény  catholica  anyaszentegyházban 
a'  romai  pápa.  Különben  az  egyházi  kormány  kétféleképen  tekintethetik 
t.  i.  be lső ' s  külsőképen.  A'  belső  kormány,  melly  ssolgálatbelinek  is 
(minislerii)  neveztetik,  á l l a '  keresztény  hitnek  taní tásában/  oktatásá
ban  és  a'szentségekben  váló  részesítés  által  a'  szent  hitben  való  erősí
tésben;  a'  külső  pedig ,  melly  igazgatásbelinek  is {regiminiíy  nevezte
tik,  áll  az  egyházi  hatalom  gyakorlásában.  A'  belső  vagyis  szolgálatbe
li  kormányozáshoz  tartozó  tisztségek  kétfélek,  t.  i.  Istentől  's  az  egyház
tól  rendeltettek.  Az  elsők  között  főbb  helyezetben  áll  a'  püspöki  vagy 
egyházi  őri  hivatal ,  ezt  követi  a'  presbyterr  vagy  egyházassági,  ezt  is
mét  a'  diaconusi  vagy  is  egyházi  segédhivatalok.  Az  egyház  által  felál
lított  szolgálatbeli  tisztségek  között  pedig  az  aldiaconus  vagy  alsegéd, 
melly  tulajdonképen  ininisteri  vagy  is  ministráns!' kötelességet  szokott  vég
hez  vinni,  ezt  követik  a'  kisebb  rendűek ,  mint  az  acolytusok  vagy  is 
szentségsznlgák,  az  exorcisták  vagy  is  ördögűzők,  a1  leetorok  vagy  is 
szent  lajstromolvasók  ,  és  az  ostiariusok  vagy  is  az  tigy  nevezett  egy
liá/.iiak,  kik  az  egyházak  kulcsaira  felvigyáznak  és  azokat  kinyitják  és 
bezárják.  A'  külső.vagy  is  igazgatásbeli  tagok  között  első  helyen  van
nak  szinte  a'  püspökök  ,  kiknek  fejek  a'  pápa,  ezek  után  jóllehet  megint 
patriarchák  következnek,  mindazáltal  mostanában  azoknál  elébb  valóknak 
tartatnak  a'  cardinalisok.  A'  patriarchákat  ismét  követték  régenten, 
mig  el  nem  enyészeteit  ezen  elsőség,  azexarchák ,ezeke t  az  érsekek,  kik 
inelropolilanusoknak  is neveztetnek,  kik  után  következnek  a'  csupa  plispö  1 
kök/ezután  a'  püspöki  helytartók  és  apá tok ,  prépos tok,  káptalanok. 
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Egyébiránt  az  egyházi  kormányban  főhelyet  érdemiének  az  egyházi}  zsi
natuk  ,  a'  papák  és  cardinalisok  gyűlései. l'erg&r János. 

E G Y H Á Z I  M  K Q  v  E ,  I.  M i t e . t E . 
E G Y H Á Z I  M U Z S I K A .  Csaknem  minden  nemzetek,  kiknél  innepély 

istentisztelet  vala ,  tetemei  részévé  tette'k  a'  hangmivészetet.  Ennél  fog
va  az  Egyiptomiak  ,  Hebraeusok  ,  Görögök  e's  Romaiak  istentiszteletére 
tartott  innepekkori  muzsikát,  valamint  a'  Bárdok  és  Skaldok  vallási  innep
dalait  i s ,  egyházi  muzsikának  nevezhetnók.  De  miveL  a1  vallási  muzsi
ka  a1 Keresztényeknél,  kiknek  egyedül  tulajdonítunk  egyházat ,  a'  reli
gio  cltaiacteréliez  képest  sajátlag  ffjlett  k i ,  helyesben  '• meghatárzot
tabban csak a' keresztény istentiszteletre szánt muzsikát mondjuk egy
házi muzsikának. A' Görögök és Romaiak tökéletlen muzsikája a' ha
nyatló pogányság pazara (luxusa) által romba dőlt. A' Keresztények, 
kiket községeikben a' vallási éneklésre a' szertartás több helyei ösztönzé
n e k , áltvivék a' zsoltárok és hymiiiisnk éneklését , mellyek az ó testa
mentumban találkoztak 's mellyekhez a' Zsidókeresztények már szokva 
vol tak , egyházaikba, főkép a' keletiek; énekeltek az agapék vagy sze
retetvendéglések , ugy szinte az Úrvacsoránál is. A' laodiceai coucilium 
3(i4 rendszabályos énekeket hozott b e , mellyeket külön cantorok és ca
nonicusok kottákból éneklettek. A' nyugotnak A m b r u s , mailaudi püs
pök , adott rendszabályos és a' keletihez hasonló éneke t , melly nevé
ről ambrusi hyniniisnak neveztetik. Az egyházi a tyák tanúsága szerént 
már az első századokbeli keresztény községekben divatlott az éneklés, és 
sokan közülük , mint maga Ambrus és Augustin , nagy tiszlelőji voltak. 
Mi az elsó községekbeli éneklésmódot illeti, az majd soloének volt, majd 
váltó ének {anliphonid), majd karéneke az egész gyülekezetnek, melly 
élői nekleit vagy előmondott szavakba vága, miből hihetőleg csak későb
ben záratott ki az asszonyi nem. Hogy rendszabály os legyen az éneklés, 
nem sokára külön elóéneklók neveztettek ki. Saját énekoskolák csak ké
sőbb támadtak. A' romai egyházban főkép Nagy Gergely pápa (590 — 
604) lett hitessé egy uj énekoskola alkottatása á l ta l , iiieliybe fiuk vétet
tek fel 's taníttattak. Ezek több illy nemű intézetek példányai rutának. 
Külön énekesek képeztetése által nem csak mesterségest] lón az éneklés, 
hanem a' néptől el is vonaték annyival inkább , mivel latán nyelven 
folyt. Gergely öazvegyüjté a' fenálló egyházi ének«ket antiphoniariumá
ban 's róla vette nevét a' hymnus gregoriánus, melly általa és titánjai 
által egész keleten élterjesztve, a1 keresztény egyházi muzsika alapja 
lett. Camus choralisnak — karéneknek — i s nevezték, mivel a' kar ének
let te . A' karének által fejlett ki a' négyszavu ér.ek , de erre bizonnyal, 
valamint a' tökéletes harmónia kifejtésére, még több befolyással voltak 
a' hangszerek , ezek közt főkép az orgona , melly nem sokára elsőséget 
nyere az egyházban. Most a' figurális muzsikul 's a' canto figtirato fejlék 
k i , melly csík a' 15 században kezde tökéletesbbé lenni, elébb a' meló
diának csak kísérő szózatit változtatván , terjesztvén és ékesítvén , el
lenben a1 főszózatot, t. i, a z t , melly az alapmelodiát foglalta magában, 
változatlanul hagyván (innen canlo fermo , plein v/ta/tt) de ugy , hogy 
a' fiiszózat gyakran az alszózatba tétetek ált. Ez történt később a' me
lódiával is. Azután a' mensuralis (mérték) muzsika tévé , hogy a1 kar
ének is határzottabb mértékben adaték elő, '« ez tetemesen emelé a' har
mónia fejlését. Most szükségesbek lónnek az énekkarok 's az éneklés, 
főkép I tal iában, az istentisztelet fényesbbé tételére alkalmaztatott. Az 
orgona a" 15 század olta mindég tökélyesillt '• az egyházba egyéb hang
szerek is behozattak. Altaljában uj időszakot láta az egyházi muzika is 
a' 15 és 16 században, midőn nagynevű mivészek terjesztek I tá l ia , Né
•••PtAlföld, Fianczia és Németország Keresztényei közt. Az 17 és 19 
században mindég ragyogóbb lett 's mindég több osuszott belé a' világi 
muzsikából. Hanyatlásának ujabb időkbeli okait 1. Főikéinél „Gem:Aich
ie der Musik^ (a't>2 köt. bevezet) . — Az egyházi muzsika czélja az, 
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hogy  a'  hallgatók  szivet  áhítatosság  és  kegyességre  epessze,  stylusót  t e 
hát  komolyság,  innepise'g,  fenség  e's  méltóság,  távol  a'  szenttelep  me.s
te rké le t ,  nehéz  futások,  távol  édes  ,  szenvedelmes  és  tréfás  melódiák
t ó l ,  különböztesse  a'  világi  szabadabb  muzsikától,  főkép  a ' j á téksz in i 
t ő l ,  melly  az  egyházinak  ellenébe  tétetik.  Technicai  és  acnsticai  tekin
tetben  is  nagy  figyelmet  érdemel  az  egyházi  muzsika,  mert  nagyobb 
templomok  utánhangzó  boltozati  a'  harmónia  nagyobb  nemeit  könnyen 
homályosakká  teszik,  könnyen  álhangokat  szülnek.  Legjelesb  ujabb  egy
házi  ..hangszerzők  :  Palestrina,  Aliegri,  D u r a n t e ,  Morales,  Lol l i ,  Scar
l a t t i ,  J.asso,  Caldera ,  Leo  ,  Pergoles i ,  Hándel ,  Buci i ,  Hasse ,  Jomelli 
Stölzl,'  Kerl,  Rolle,  Naumann,  Schulz,  Kunzen ,  Wolf,  Hjydn  Mih. 
és  Jós . ,  Mozar t ,  Vogler ,  Cherubini.  Nálunk  a'  t.  k.  Dömény  és  Bar 
tai  tettek  próbát  az  egyházi  muzsikában.  Vö.  Thibaut „Viber die 
Reinheit in der Tonkuml"  (Heidelberg  1825);  Gerber  , , / )« musica  »a
«.•/•//" (St. Blasii 1774, 2 köt.) ; Hiller „Was ist wahre Kirchenmu
tik?í (Lipcse 1789). 

E S V H U I R K N D , szélesebb értelemben annyi, mint egyházi sze
mélyek. Törvényes értelemben azonban hazánkban Szent István 1. 
t. k. 3ik fejezete a' koron, utánni 1608iki t. k. lő rzim. valamint 
szinte Verböcz I r. lő czirae szerént azon nevezet alatt egyedül az 
ecciesiáknak kormányozóji, mint az é r sekek , püspökök, apátok, 
prépostok és káptalanok értetnek. Jóllehet pedig az egyházi rend a' 
fenébb emiitett 1008iki lő czim szerént külön statusnak lenni állít
t a t ik , mivel mindazáltal hazánkban a' magyar polgári alkotmány javai
ban 's elsőségiben egyedül azért részesül az egyházi rend , mivel a' 
hazában nemzetségi "g nemesi jósokban 's elsőségekben is részt nyer t , 
kérdést sem szenved, hogy az egyházi rend a' nemesivel egy rendet 
teszen; egyedül egyházi állapotjáramézve adatik meg azon rendnek az 
elsőség. (Vö. EGYHÁZI SZKMIÍI.YKK.) Ferger János. 

E G Y H Á z r S T A T U S , 1. P Á P A R I R T O K A . . 

E G Y H Á Z I S Z K M É T , Y E K . E G Y H Á Z I M É f. T ÓS A G O K. Egyházi 
személyeknek nevezzük az anyaszentegyházhoz tartozó minden felszentelt 
személyeket. Felosztatnak világiakra és szerzetesekre. A' világiak vagy 
főpapok (praelatusok), kik valamelly e g y h á z i m é l t ó s á g o t viselnek, 
mint az érsekek, püspökök, apátok és praepostok. vagy a' kisebb pap
sághoz (clerushoz) tar tozeak, mint a' kanokok (canonici), esperesek (ar
chidiaconi, az archi (fő) és diaconus (egyházi szolga)ból), plébánosok 
'sut. A' seminariumokban tanuló papokat nevendék papoknak hijuk. 
(Vö. CLKRIJS.) A' szerzetesekről 1. SZKRZRTKSKK; VÖ. KI.ASTR.OM. — 
Az egyházi személyek jósainak, a' mennyiben a' praelatusokat vagy 
is főpapokat, mint érsekeket, püspököket, püspöki süveggel biró 
prépostokat, illeti, nagyobb része az ország vagy is királyság kezde
tétől fogva 'veszi eredetét hazánkban. Ugyan i s , minekutána Sz. Ist
ván királyunk több püspökségeket állittott volna fel , azokat birtokos 
jósokkal is meggazdagitotta, és mivel a' püspököknek a1 szerént, mint 
más nemzetségeknek, nem voltak tulajdon vasallusaik, azoknak a' várak
hoz vagy is vármegyékhez tartozó népes jószágokat ajándékozott azon 
okból, hogy ez által azokat a' banderialis vagy is szabad zászlós urak
hoz hasonlókká tegye. Innen a' püspökök tulajdon bandériumokkal is 
birtak régenten, az országgyűlésen szinte, mint a' bárók, személyesen 
megjelennek, azoknak dija szinte, mint az ország barójié, 400 ftot tévő 
100 markát teszen, ügyvédeket szinte, mint az ország báróji, tulajdon pe
cséteik alatt vallanak. Különben vannak az egyházi személyeknek a' 
nemesekétől különböző jósaik is hazánkban. Hlyének 1ör: hogy az egyházi 
személyek mint tanuk hitet nem szoktak letenni, egyedül lelki esmeretek 
tisztaságára vallanak, melly kiváltságot a' törvény t. i. a' II. r. 40 czikk. 
egyedül a' prarlatusoknak tulajdonítja, ugy látszik azonban, hogy az 

• ' 
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már  más  egyházi  személyekre  is  ki  szokott  terjesztetni;  2or  az  egyházi 
személyek  a'  nagyobb  hatalmaskodás (actus mtijoris poteiitiae)  esetében 
nem  büntettetnek  fej vesztésben,  egyedül  fejváltságban;  3or  ha  valamelly 
nagy,  p.  o.  főben  járó,  vétket  követnek  el,  elébb  a'  papságból  kitétetnek  's 
ugy  büntettetnek  meg;  4eraz  ecclesiához  tartozó  jószágaikat  semmi  eset
ben  sem  veszthetik  el,  egyedül  azoknak  jövedelmét. l'erger János. 

E G Y H X Z I  T Ö R V É N Y (canon , lex ecclesiastica, jut. eccletia
tticum)  alatt  értünk  a'  keresztény  anyaszentegyháznak  fentartásáia  's 
kormányozására  czélzó  rendszabásokat.  Ezek  pedig  mindenek  előtt  két
fé lék ,  úgymint  isteni  és  emberi  törvények.  Az  elsők  magától  az  Isten
től  veszik  eredeteket  és  ezek  az  ó  és  uj  testamentomi  törvények  ;  az 
utóbbiak  alatt  pedig  ollyan  törvényeket  éltünk,  mellyeket  azok  szereztek, 
kik  az  anyaszentegyházat  kormányozzák.  Ezek  ismét  kétfélék  .  u.  m. 
közös (puilicum)  és  magányos (privát)  törvények,  az  elébbiek  az  egész 
keresztény  anyaszentegyházat ,  az  utóbbiak  pedig  az  anyaszegyháznak 
tagjait.illetik.  Ismét  vannak  közönséges  törvények (commune),  mellyek 
az  egész  keresztény  anyaszentegyházra,  és  helybeliek (particulare),  mel
lyek  csak  bizonyos  helyekre  terjednek  ki;  ugy  szinte  az  egyházi  törvények 
vagy  Írottak (teripta),  vagy  nem  Írottak {non teripia},  a'  mint  t.  i.  azok
nak  némellyike  beszédből  vagy  is  szokásból,  másika  pedig  irott  törvé
nyekből  veszi  a'  maga  eredetét.  Azon  törvényeknek  szerzése,  mellyek 
a/  egész  keresztény  catholica  anyaszentegyházat  illetik,  egyedül  az 
egyházi  gyülekezeteket  és  a'  rnmai  pápát  i l l e t i .  különben  pedig  a'  kü
lönözött  helybeli  törvényeket  a'  püspökök  vagy  azoknak  gyülekezetei  is 
szerezhetik,  mellyek  ha  közönségesen  bevétetnek,  köz  törvényekké  is  vál
hatnak.  Egyébiránt  az  egyházi  törvények  közönségesen  elosztatnak  3. 
részre:  t,  i.  régiekre,  ujakra  's  legújabbakra;  's  azoknak  kútfejei  az  ó '»  uj 
testamentomi  rendelések,  aJ  szent  atyáknak  hagyományai ,  az  egyházi 
közönséges  és  helybeli  gyűléseknek  rendelései,  az  apostoli  széknek  bul
láji  j  reser iptumai ,  privilégiumai  's  más  egyéb  statútumok  's  szokásbeli 
tö rvények ,  mellyek  közé  számláltatnak  az  apostoli  Kancelláriának  's  itelő 
széknek  Ítéletei  's  végzései. Ferger János. 

E G Y H Á Z I  T Ö R V É N Y K Ö N Y V  vagy  törvénytár  a '  keresztény 
anyaszentegyházat  illető  törvényeket  's  rendeleseket  foglalja  magában. 
Áll  hét  könyvből  vagy  részből:  lő  ezek.  között  Gratiannak  decretuma 
vagy  törvénykönyve,  melly  1150ikben  III.  Ödön  (líugen)  pápa  idejében 
Gratianus  nevű  szerzetes  által  adatott  ki  ' s á l i  IV.  részből:  u.  m.  a z l 
rész  canonokra  vagy  capituluniokra  osztott  101  distinctiót  foglal  magá
ban  ;  a'  2  rész  kérdésekre  és  ezek  ismét  capitiilumokpa  osztott  36  causá
ból  á l l ,  a ' 3  rész  a1  poenitentiáról  szól  'g  capituluniokra  osztott  hét  di
stinctiót  foglal  magában  ;  a'  4ik  rész  a'  consecratióról  szól  's  szinte 
capitulumokra  osztott  5  distinctióból  áll. — ]Iik  részét  teszik  a' IX.  Gergely 
pápa  parancsolatjából  ,  ugyan  annak  capellanusa,  Raymund  ,  által  öszve 
szedett  decretalesek  vagy  rendelések.  Ezen  decretalesek  5  könyvre, 
ezek  ismét  czimekre's  a'  czimek  capitulumokra  vannak  felosztva.  —  111ik 
része  a'  decretalesek  hatodikának [sextus dtcretalium)  neveztetik  azért, 
mivel  ez  a1  fenébb  emiitett  IX.  Gergely  pápa  5  decretalese  után  ÍVIU. 
Bonifacius  pápa  által  adatott  ki.  Ezen  rész  szinte  5  könyvre  osztutik 
fe l ,  mellyek  szinte  ollyan  titulusokra  's  rubrikákra  vannak  felosztva, 
mint  az  elébbeni. — lVik  részét  teszik  az  ugy  nevezett  clementinák [éle
menlinae)  melly  V.  Kelemen  pápa  szerzőjétől  veszi  nevezetét  annyi
ban,  a'  mennyiben  azt  a'  nevezett  pápa  szedte  öszve,  de  minekelőtte  azt 
kiadta  volna,  meghalálozott,  's  csak  XII.  Jánog  pápa  által  adatott  ki. 
Ezen  törvénykönyv  szinte  titulusokra  's  capituluniokra  osztott  5  könyvre 
vagyon  felosztva.  —  V  és  VI  részét  teszik  XXII.  János  pápa  ugy  neve
l e t t extravagantesei  és  a' commune extratagantesek,  azért  neveztetvén 
i g y ,  hogy  azelőtt  a'  törvénykönyvben  nem  foglaltattak.  Jóllehet  pedig 
későbben  a'  könyvek  's  titulusok  rendeszerént  oda  kapcsoltattak,  mind
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azáltal  regi  nevezeteket  továbbra  is  megtartották.  Utoljára  kapcsolla
tott  az  egyházi  törvénytárhoz  a'  decretaleseknek  Vlle,  mellyet  Mathaeu* 
Péter  törvénytudó  1590  kiadott.  Üzen  része  a'  törvénytárnak,  jóllelitc 
a'  pápák  által  helybenhagyást  nem  n y e r t ,  mindazáltal  a 'későbbi  kia
dásokban  az  egyházi  törvénytárhoz  kapcsoltatott.  Jde  tartoznék  még 
Lancellottinak  1503  kiadott  törvénykönyve  is,  hielly  jóllehet  szinte  hely
ben  nem  hagyatott ,  mindazáltal  az  egyházi  törvénytárnak  részévé  lett. 
Az  egyházi  törvénytáron  kivül  vannak  még  más  egyéb  munkák  is,  mel
lyek  mintegy  törvény  gyanánt  tartatnak  ,  's  illyenek  a'  tridentumi  gyüle
kezet  végzései,  ismét  az  ugy  nevezett  bullarium  ;  a'  szentszeki  cancel
lariának  rendszabásai;  a'  cardinalisok  gyülekezetének  rendelései  és  az 
ngy  nevezett  romai  rotának  végzései  vagy  is  a'  romai  pápa  itélő  széké
nek  íteletei.  Egyébiránt i. „Collegium Lniversi Juris Canonici"  sat.  (Sa
lisbiugi  1700). J'erger János* 

E G Y H Á Z I  T Ö R V Í N T S Ü Í  K ,  1 .  C O N S I S T O R I L K . 
E G Y I D K J Ü (taulochronum  vagy isoehronnm  a'  Görög  loo^fovostól). 

így  neveztetnek  azon  s ikerek ,  mellyek  egyenlő  hosszú  időkben  történ
nek  avagy  egyenlőn  tartanak.  A'  függönynek (penduluni)  hintálási  (».?e/
lationes)  p.  o.  mind  addig  egyidejüek  ,mig  a'  függönynek  hoss/.asága 
változatlan  ,  és  a'  hintálási  ivek  egyenlők  maradnak. Albert Ferencz. 

E G Y  I D Ő B E N  K U T Ó  V O N A T O K [curvae tauloc/ironae"),  a  fe
nébb  mechanicában  neve  ama'  görbe  vonatoknak,  mellyek  azon  kíilö
nös  tulajdonsággal  birnak,  hogy  a'  bennek  valami  adatot t  erőtől  mozdított 
testnek  egy  adatott  pontnak  elérésére  mindég  egyenlő  időköz  k e l l ,  a' 
görbe  vonat  akarmelly  pontjában  legyen  bár  mozgásának  kezdete. 
Természetes,  hogy  különMéle  erőkhöz  képest  az  egy  időben  futó  vona
tok  is  különbféle  idomuk.  A'  nehézkedés (vis gravitalionis')  és  minden 
más  ollyas  erőkre  nézve,  mellyek  mindég  egyenlő  hatósággal  és  egyközii 
irányzatokban  működnek,  a'  cyclois  az  egy  időben  futó  vonat.  Bővebben  1. 
ezen  tárgyról : „Vommenlaltnnes Academ. Pelropol".  Tom.  Vll .  p.  49.  s. 
és „Euleri mechanicau  Tom.  II.  Prop.  46.  seqq. Albert Ferencz. 

E G Y I P T O M  (Mizraim,  Kham  Itahab  ,  az  Araboktól  Mersnek ,  a ' 
Koptusoktól  Kheminek '»  a'  Törököktől  KlKabitnak  [neveztetik  )„  hajdan 
nagy  ország,  a'  magas  pallérozottságnak  helye,  az  emberi erő  csudateremt
ményinek  honja  's  a'  legvonzóbb  erejű  vizsgálódásoknak  szakadatlan  tár
gya ,  —• most török t a r tomány , alig van ötödrésze megmivelve 's egy 
a' sultantól meghatalmazott basa vagy helytar tó , most MOHAMIHFD Ai.r 
basa ( 1 . e.), által kormányoztatik. Ejszakafrikában , a z é . sz. 22—32° 
"s a' h. 45—52° közt fekszik. Ha tá ra i : éjsz. a' földközi t enge r , kel . 
Arábia , mellyel a' suezi földszorosnál fogva öszveköttetésben van , 's 
az arábiai tengeröböl, dél. Nub ia , nyűg. Barka 's a' nagy pusztaság. 
Kiterjedése 8793 nsz. mf., mellyből mindazáltal csak 756 alkalmatos a' 
miveltetésre, a' Nilus 125 mf. hosszú 's 4—9 ór. széles völgyében. La
kosainak száma mintegy 4 mii. A' földleiróktól három részre osztatik, 
mint: FelsőEgyiptomra ( Said ), Középegyiptomra (Vastani ) és Alsó
Egyiptomra (Babri) , mellynek része a' termékeny Delta. Ezek 12 tar
tományból állanak, mellyek közül mindeniket egy l>ey kormányoz 
's öszveséggel mintegy 2500 vár. 's falut foglalnak magokban. Moham
med Alinak engedelmeskednek még Egyiptomom kivül : Dongolah, Sen
naar és Kordufan vagy Nubiának DarFurnál és Habesnél eső része; 
Hedsas tart . szent városaival, u. m. Mekkával 's Medinával; és Can. 
dia szig., mellyet 1S30 adott kormánya alá a' porta. — Egyiptomot há
rom hegyláncz hasít ja, 's a' Nn us ( 1 . e . ) (kék folyó) folyja keresztül 
délről éjszaknak. A' régi világban igen nevezetes Moeris taván kívül, 
melly most BirketKarun (Charon tava) nevet visel , de csaknem egé
szen kiszáradt , más kiváltképen nátron vagy sós tavai is vannak. Eg
hajlatja felelte hév és csak AlsóEgyiptomban mérséklettebb. A' nagy 
hévség legbnjább plántaj életet 's igen nagy termékenységet szül ugjan, 
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de  egyszersmind  a'  Samum  (Chams in ) ,  egy  rettenetes  déli  szél ,  melly 
rendszeren*  a'  tavaszi  nap's  éjegyenlőség  első  50  napja  alatt  szokott 
funi,  döghalál  és  gyakori  megvakulás  hazájává  is  teszi  Egyiptomot.  Itt  csak 
két  eszteiidőresz  van,  tavasz  és  nyár,  melly  utolsó  Áprilistól  November
ig  tart .  Mindég  tiszta  's  fellegtelen  ég  és  hév  napok  jelelik  a'  nyarat; 
hives  és  megfrisitő  éjekkel  kedveskedik  a'  tavasz.  —  Egyiptomnak  na
gyobb  része  szárasz  és  égető  fövénnyel  fedetik,  csak  ott  terem 
és  pedig  buján,  gabona  's  gyümölcs,  hol  a'  Nílus  áldást  hozó  árjai, 
meliyek  az  áradás  természeti  határain  tul  eső  földre  sok  csatornákon 
vi te tnek,  a'  földel  termésre  alkalmatossá  teszik.  Gabona,  r i s ,  kö
l e s ,  hüvelyes  vetemények  ,  konyhanövevéiiyek,  d innye,  arhus  ( a '  tök
nek  egy  neme)  ezukornád  ,  ká lmos ,  papiro.splauta,  mellynek  honja 
Egy ip tom,  l e n ,  kender,  senneslevelek,  veres  hagyma,  vad  sáfrány, 
indigó,  a l o e ,  j a l appe ,  keseril  ugorka,  széksó,  paradicsmag  ,  pamut, 
gyümölcs ,  déli  gyümölcs,  pálmaerdők,  tamarinda,  kázsiababér,  akácV.fa 
'sat.  diszesitik  a'  földet;  tU/.i  fája  ellenben  nincs.  Kerti  virágai  nem 
igen  számosak,  mindazáltal  rózsá t ,  főképen  a1  lapályos  Fajúmban, 
sokat  plántálnak  's  a'  rózsavíz  nevezetes  része  a'  kivitelnek.  —  Föld
je  mészből  áll  számtalan  csigával  's  kővé  vált  testekkel;  van  benne 
márvány,  alabástrom,  porphyr ,  jáspis,  gránit,  konyhasó,  salétrom, 
timsó  'sat.  —  Szarvas  marha ,  b iva l ,  szamár,  l ó ,  t e v e ,  kövér  farku 
j u h o k ,  kutya,  macska,  oroszlány,  t igris ,  hyaena,  sakál,  farkas ,  róka, 
z e r g e ,  teveparduez  (giraffa),  g ó l y a ,  i b i s ,  melly  a '  Nilus  iszapjában 
lévő  kígyókat  elpusztít ja,  tyúkok,  mellyeknek  tojásai  kemenczében 
költetnek  k i ,  krokodilok,  vizi  l ó ,  ichneumoq  'sat.  lakják  az  erdőket, 
posványokat ,  folyókat  s  mezőket.  —  lígyiptom  lakosai  (most  2^  tnil
nál  több  KOPTOKRÓL  ( 1 .  e . ) ,  legfeljebb  30,000  háznép;  Arabokból,  kik 
legszámosabbak  "s  Fellahkra  (Fe l l ack ra l  vagy  földmivelőkre  és  Bedu
inokra  (Bedewi ,  Bedami  )  ,  pusztákon  kóborlókra,  osztatnak;  Törökök
b ő l ,  kik  az  uralkodó  nemzetet  teszik;  és  MAMKI.UCKOKRÓI.  ( I .  e)  ál
lanak.  Ezeken  kiviil  laknak  benne  Zsidók,  Görögök,  Örmények  'sat.  is. 
Az  egyiptomi  ember  közönségesen  e rős ,  ügyes  tes tű ,  barnás  sárga  szi~ 
n ü ,  vidámít*fkii,  jósz ivü ,  mér ték le tes ,  vallásos  (az  ország  fővallása 
a'  mohammedana,  babonás,  de  egyébiránt  szép  lelki  tehetségekkel  bir. 
Főnyelv  az  arab.  Kairóban,  a'  fővárosban,  lakik  a'  napkeleti  Kereszté
nyeknek  egy  pa t r ia rchá ja .—  Földmivelés,  méhészség,  tyuktenyésztés, 
rózsavíz  és  szalamiakészités  ,  borkészítés,  len,  kend«r,  selyem,  és  pa
mutmivek,  szönyegkészités,  Üveg,  fazokas  munka  '»  jeles  kereskedés  fog
lalatoskodtatják  a'  lakosokat.  Konstantinápolyt  Egyiptom  most  ugy  tart
ja  gabonával ,  mint  hajdan  Romát  táp lá l ta ,  midőn  romai  tartomány  volt, 
a'  honnan  Koma  gaborásának  neveztetett.  Legjobb  kikötőji  Alexandria, 
Damiette  és  Suez.  A'  szárari  kereskedést  karavánok  Űzik,  főképen 
Syria ,  Arábia  's  Nyugotafnka  felé. 

Valaha  Egyiptom  a'  legelevenebb  munkásságnak,  magas  palléro
eottságnak  's  tudományoknak  honja  volt.  Egy  régi  astronomiai  vizs
gálódásra  alkotott  rege  szerént  K.  e.  3362  babyloniai  Hermes  ( T h o t ) , 
íí°  mesés  ősi  időnek  ezen  hóse,  Aetbiopiába  (mini  idővel  Cerops  a'  Ní
lusnál  fekvő  Saisból  Afrikába)  jöt t ,  mellynek  kebelében  honjának,  a' 
honnan  jöt t  i de ,  pallérozottságát  elterjesztette.  (Az .  Aethiopiaiak  és 
Babyloniaiak  voltak  t.  i.  a'  régi  világnak  indiai  pallérozottság  által  leg
kitetszőbb  népei) .  Hihetőképen  Aethiopiának  Hermes  által  let t  rendbe 
szedetése  után  csak  hamar  vándoroltak  be  aethiopiai  gyarmatok 
felső  Egyiptomba,  mellyet  akkor  kóborló  pásztornépek  laktak.  Azolta 
Egyiptom  lett  a'  régiség  nemzetei  közt  harmadik,  melly  a'  többieket 
kitetsző  pallérozottiágával  felülmúlta.  A'  néptörzsök  és  nyelv  hasonló, 
s á g a ,  csaknem  bizonyossal  teszik  azt  a'  vélekedést,  hogy  íígyiptoni 
Aethiopiától  kapta  első  pallérozott  lakosait  Ezzel  Mosesnek  azon  tudó
sítása  is  megegyezik,  hogy  az  özöntiz  után  először  Chain  maradékai



EGYIPTOM  2 2 5 

nak  valamelly  á g a ,  telepedett  meg  felső  Egyiptomban;  magok  az  Israt
liiak  is  Jósef  nagyvezér  alatt  még  a'  határszéleken  lakó  kóboYló  né
pekhez  tartoztak,  inig  Moses  alatt  ismét  ki  nem  vándoroltak.  Jóllehet 
Eíyiutotu  Babylonban  és  Aethiopiában  jó  's  nagy  példaadókra  talál t , 
elejénte  még  is  csak  lassan  haladott  elő  a'  pallérozotttág.  A'  mindenre 
kiterjedő  czéhnemü  alkotmány,  a'  népnek  örökös  K<SIÓKRA  ().  e.)  vá
ló  osztatasa  's  a'  papság  fogságban  tárták  az  egyébiránt  is  nem  igen 
eleven  lelket.  A'  kereskedés  és  ebből  következő  más  népekkel  való  ösz
veköt te tés ,  kiváltképen  a'  ha józás ,  Sesostris  idejéig  igen  csekélyek 
voltak.  Ismét  nj  ok,  melly  miatt  az  Egyiptomiak  pallérozottsága  sebes 
lépésekkel  nem  mehetett  elő.  Csak  akkor  derült  fel  a'  pallérozottság 
hajnala,  midőn  Egyiptom  idegen  népektől  hódit ta tot t  meg*  Mindazál
tal  már  annakelőtte  voltak  csillagvizsgálójik  az  Egyiptomiaknak.  Az  e
gyiptonii  napesztendőnek,  mint  a'  Francziák  köztársasági  kaledáriomá
nak  ,  12  hónapja  's  ezeken  felül  5  pótló  napja  vol t ;  a'  föld  formája 
esmeretes  volt  az  egyiptomi  tudósok  e l ő t t ;  a'  napés  holdfogyatkozáso
kat  kiszámolták;  hanem  a'  holdat  aetheri  földnek,  az  álló  csilagokat 
égő  fáklyáknak  tar tot tak;  a'  nap 's  vízórákat  esmérték,  erre  használták, 
ngy  látszik,  Osymandias  nagy  gjüri i jét ;  a'  quadrans  (ka r ikanegyed) 
sem  volt  esmeretlen  előttök.  Már  ezekből  lehet  l á t n i ,  hogy  a'  számolás 
mesterségében  nagy  előmenetelt  tettek  Egyiptom  lakosi,  kik  számaikat 
(ugyan  azokat,  meilycket  mi  araboknak  nevezünk)  jobbról  balra  írták. 
A'  földmérés  mesterségének  esineretét  szükségessé  tette  nálok  a'  Nílus 
kiöntése.  A 'Ní lus  vi/.niérőji  Syeneben,  Memphisben  's  a ' folyó  mentében 
fekvő  más  helyeken  a 'számos  csatornák  ;  a'  Morris  tavának  zsilipéi,  mel
lyek  szükségesekké  teszik  a'  mechanicát ,  hidraulicát  és  hydrostalicát, 
mind  csalhatatlan  tanúbizonyságai  az  Egyiptomiak  mathesisben  való 
jártasságának.  Egyiptomi  hangmivészség  volt  alapja  a'  Zsidókénak,  Gö
rögökének  és  Romaiakénak;  az  első  muzsikai  eszköz,  a1  háromhuros  lant 
( I V R \  1.  e.),  kö/.tök  találtatott  fel  H e r m s  á l ta l ,  kinek  vizsgálódásai  fe
dezték  fel  a'  hangok  harmóniáját,  de  a'  találmány  a'  papok  titkává  té 
tetett  's  a'  mythusok  leple  alatt  tökéletesittetett.  Ebben  's  a'  nemzeti  ko
mor  characterben  kell  annak  okát  keresni,  hogy  az  Egyiptomiak  csak  t e 
metések  alkalmával  's  közönséges  istentiszteléskor  használták  a'  muzsikát, 
és  igy  ennek  örömöt  szülő  's  bájoló  ingerét  a1  nép  nem  esmérte.  Az 
említett  lyr.in  Kívül  volt  még  nekik  dichordjok,  kétféle  Hantájuk,  sistru
mok,  dobjok,  tromhitájok  és  háromszegü  lyrájok.  Kottákat,  ugy  látszik, 
nem  esmértek  az  Egyiptomiak,  :s  apró  együgyű  énekeiket  azok  nélkül 
is  tudták  és  énekelték  el.  Természethistóriai  esmereteik  csak  honjukra 
's  ennek  terméseire  terjedtek  ki.  Többre  mentek  a'  chemiáhan  's  metal
lurgiában  (ércztudornánylian);  ezen  tudományokban  való  jártasságokra 
mutatnak  az  ásványoknak  általuk  készíttetett  szinmáza  (encaus t i ca ) , 
mesterséges  smaragdjaik,  'sat.  Még  mélyebben  állottak  az  orvosi  tudo
mányban;  minden  betegséget  különös  orvos  gyógyítot t ;  Osiris  ,  Isis 
és  líermes  egészség  istenei  voltak;  az  orvosok  pastophoroknak  f a '  pap
ságnak  egy  osztálya  )  neveztettek  ;  az  ezek  által  rendelt  élésmódnak  é
pen  ugy  alá  volt  vettetve  a'  . i r á l y ,  mint  legutolsó  alattvalója;  innen 
ment  ki  mis  tartományokba  is  a'  diaetetica;  a'  bőrnek  's  testnek  és 
mindennek  tisztán  t a r t á sa ,  ferdés  és  körülmetélkedés  voltak  legfőbb 
orvosi  rendszabások.  Azon  szokásokból,  hogy  a'  holtakat,  kik  múmiák
nak  neveztettek,  bebalsamozták,  's  ezen  balsamozásban  való  jártasságok
ból  néméllyek  anatómiai  esmereteket  is  akarnak  az  Egyiptomiaknak  tu
lajdonítani  —  Természettudományok  titkos  vol t ;  mindent  az  istenek 
közbevetetlen  befolyásának  magyaráztak;  innen  jöt t  varázslások  i s . 
A'  mivészség  ágaiban  löbbé  vagy  kevesbbé  voltak  jár tasak.  Képfaiagó
jik  miveinek  fóvonásai  tűrhetetlen  saárazság  és  egy formaság;  festések 
csak  abból  állott ,  hogy  a'  köveket ,  f á t ,  szőtt  miteket  's  t.  efféléket 
sziunel ét  pedig  egyetlenegy  színnel  bemázolták,  vagy  legfeljebb  hí
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eroglypheiket  kivilágosították,  a z a z ,  több  színeket  festettek  egymás 
mellé  minden  rend  nélkül.  Az  egyiptomi  festésmivészségnek  legfelsőbb 
pontját  az  Osymandias  sírjának  boltozatján  lévő  csillagos  ég  's  a'  the
baei  (Egyiptomban)  királyok  hajdani  sírjaiban  találtatott  ugy  nevezett 
képek  teszik.  Megjegyzést  érdemlőbb  az  Egyiptomiak  típitésmestersége, 
mindazáltal  ebben  is  inkább  az  erősséget  "s  tartósságot  tették  fóczélul, 
mint  a'  szépséget.  Említésre  méltók  e'  részben:  a1  labyrinthusoU, 
pyramisok,  obeiiskek,  templomok,  mausoleumok  'sat.  ( L .  ÉPITKSMI
VÉSZET  És  TÖRTÉNETEI) .  —  Vaugondi  Róbert (Essai sur P hisloi
re de la Géographie  czimii  mánkájábanj  azt  mondja  az  Egyiptomi
ak  föld  leírásáról,  hogy  ók  készítettek  legelőször  (  Sesostris  a l a t t )  föld
abroszokat;  ellenben  Gatterer  azok  készítését  Josue  idejére  akarja 
felvinni.  Hajózásokat  Nagy  Sesostrisoknak  köszönhetik;  mert  elébb 
alig  mertek  szálfájikon  a'  Nílus  kiáradt  vizén  evezni,  mivel  a'  tengert 
gyűlölték;  ez  ugyan  is  Typhon  volt  ná lok,  a'  ki  a'  Nilust ,  nemzeti 
isteneket  ( O s i r i s t ) ,  elnyelte.  Az  első  parti  hajózást,  ugy  látszik, 
a'  Phoeniciaiak  lopvakeresdése  's  azon  egyiptomi  gyarmat  ébresztették 
fel,  mellyet  lnachns  szálitott  Görögországba  pboeniciai  hajókon  K.  e. 
1836.  Mindazáltal  csak  Egyiptom  éjszaki  partjainak  lakosai  ilzték  azt, 
ellenben  az  ország  belsejében  lakókat  emiitett  babonás  hitek  visszatar
tot ta  a'  tengertől ;  itt  csak  a'  Níluson  űzetett  hajózás,  főképen  mi
nekutána  a'  közönséges  istentiszteletnek  alkotó  részévé  tétetett.  Ha
nem  Nagy  Sesostris  szétszaggatta  a'  babonás  hit  gá t já t ,  Osirisnek  pom
pás  hajó  szentel te te t t ,  ez  által  a'  pagság  jóváhagyása  rnegnyeretett, 
a'  hajózás  a'  könyörgésekbe  befoglaltatott,  's  az  Egyiptomiak  nem  ir
tóztak  többé  a'  gyülőlse'ges  Typhtontól.  Így  nyert  szélesebb  kiterjedést 
az  egyiptomi  kereskedés  és  a'  status  históriájának  nagy  befolyása  volt 
a'  hajózás  állapotjára  Egyiptomnak  különböző  időszakaszaiban;  leg
jobban  virágzott  pedig  a'  hajózás  a'  Ptolemaeusok  alatt.  Alexandria  első 
kereskodő  hellyé  l e t t ,  a '  híres  Pharus  (világító  to rony)  ekkor  építte
t e t t ' s  30  néni.  mf.  (1000  stadiumnyi)  csatorna  ása to t t ,  hogy  a'  ve
res  tengert  a'  fölközivel  öszvekösse.  Csak  akkor  enyészett  el  Egyiptom
nak  hajózási  dicsősége,  midőn  Cleopatra  halála  után  romai  tartománnyá 
té te te t t .  A'  földmivelést  csudálásra  méltó  szorgalommal  űzték  az  Egyi
ptomiak,  mellynek  előmozdítására  bámulást  érdemlő  intézeteket  alkot
tak.  Melly  módon  űzték  legyen  a'  bányászságot,  azon  óriási  munká
j ikból ,  mellyekkel  egész  hegyeket  keresztülástak 's  az  erezet  oda  árkolt 
folyókkal  mosatták  k i ,  lá thagyuk;  a r a n y ,  ezüs t ,  r é z ,  ón ,  czin  és  vas 
voltak  előttök  esmeretes  főérczek.  —  A'  mi  áltáljában  (mer t  a'  különös 
tengeri  kereskedésről  már  szóltunk  fenébb)  az  egyiptomi  kereskedést 
i l l e t i ,  ez  sokáig  csak  honi  kereskedés  volt.  Csak  Psammetich  olta 
űzetett  az  kivül  is.  A'  karavánkereskedés  mindég  legnevezetesebb 
neme  volt  a'  szárazi  kereskedésnek  ;  a'  mértékeket,  fontokat,  pénzt — a' 
kereskedés  főeszközeit  —  esmérték  's  gondos  vigyázat  volt  az  igaz
ságra  's  a'  csalás  eltávoztatására.  Szövéseik  's  festéseik  sok  keres
kedési  portékákat  készítet tek,  mellyek  nagy  tökéletességre  vitethettek, 
ha  az  Egyiptomiak  e1  részben  is  egy  j ' s  ugyanazon  ponton  meg  nem 
állapodtak  volna. •—• De 

Tekintsük meg az egyiptomi embert házi életében 's a' statusban 
i s , nézzük meg erkölcsi tulajdonságait, szokásait 's törvényeit , hogy 
az ezen különös népet fedező homályt neminemüképen eloszlathassuk. 
Az Egyiptomiak komor vallása minden vidám 'érzést számkivetett 
házi életek köréből. Az öröm egészen idegen volt előt tök; 's magok 
csak komoly, áhítatos emberek voltak. Az éneklést, tánezot 's játékokat 
gyűlölték; ellenbenigen szorgalmatosak, munkások, jóindulatúak,nyájasok, 
becsülettudók; de egyszersmind olly hiúk is voltak, hogy|;csak azt ma
gasztalták 's tartották jónak, a' mi tőlök származott. Mint idővel a' Gö
rögök és Romaiak mindent, a1 ki nem volt Görög és R o m a i , barbárnak 
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neveztek,  ugy  hi t tak  's  nézték  az  Egyiptomiak  is  mind  azon  népeket, 
mellyek  n :m  az  ők  nyelvén  beszéltek;  de  ezen  megvetések  mellett  is, 
mellyel  azok  iránt  viseltettek  ,  egy  volt  nemzeti  jó  tulajdonságaik  közt 
a'  háládatosság  minden  nemzetbeli  i r á n t ,  a1  ki  vélek  valami  jót  tet t . 
A'  status  kormányoztatása  áltáljában  asszonyok  kormánjozása ;  minde
nik  papnak  szabad  volt  legalább  egy  feleséget  venni ;  a'  világiakat  fele
ségeik  számára  nézve  semmi  törvény  sem  kötelezte.  A'  férj  ügyelt  a1 

házi  gazdálkodásra  ,  az  asszony  pedig  a'  vevéssel  's  eladással  és  a'  há
zon  kivül  való  dolgokkal  foglalatoskodott.  A'  kevéssel  megelégedés  és 
mértékletesség  nemzeti  virtusok  voltak;  bort  az  Egyiptomiak  soha  sem 
i t t ak ,  hanem  ser  vagy  ugy  nevezet  árpabor  volt  i talok:  ken3'eret  tön
kölybuzából  sü tö t t ek ,  az  árpát  nem  tartották  arra  alkalmatosnak; 
konyhájukon  mindennemű  főzeléket  használtak  's  széles  baromfite
nyésztéseket  a'  tojások  mesterséges  kiköltetésével  mozdították  e l ő ;  a' 
babot  's  disznóhúst  vallások  t i la lmazta ,  mivel  azok  tisztátalanitó  ételek
nek  t a r t a t t ak ,  más  állatok  húsával  ellenben  azért  nem  é l t ek ,  mivel 
szentekké  te t te  azokat  a'  val lás,  és  nem  volt  szabad  megölni.  Öltözetek 
igen  együgyű  vol t ;  a'  becsületes  asszony  azzal  különböztettef meg  ma
gát  a'  leányoktól  's  buja  személyektől,  hogy  fátyolt  viselt  arczán,  melly 
ezeknek  tilalmaztatott.  A1  gyermekek  csak  későn  kaptak  öltözetet;  csu
pán  a'  temetések  és  gyász  ideje  adtak  alkalmat  a'  külső  pompázásra. 
Mindazáltal  az  uralkodó  és  körüle  lévő  nagyok  mindég  napkeleti  fényt 
's  pompát  űztek.  A'  farao  (közönséges  nevezetek  a'  korábbi  egyiptomi 
k i rá lyoknak)  h a t a t t a  határtalan  volt;  tetszése  szerént  lökte  ez  le  a' 
nagyvezért  nagyságának  magas  polczáról  's  emelte  fel  arra  a'  legutolsó 
rabszolgát,  mint  Jósef  története  bizonyítja.  —  A'  munkásság,  melly 
vele  született  tulajdonsága  volt  az  Egyiptominak,  közönségesen  tisztel
tetett  's  az  országlás  még  a'  gonosztévők  szünteleni  foglalatosságban 
tartásáról  is  gondoskodott;  már  Jósef  alatt  voltak  a'  tömlöczökbe  zárt 
rabszolgáknak  munkaliázaik.  A'  társaságok  kerülése  's  attól  való  féle
lem  ,  hogy  ha  idegenekkel  társalkodnak  ,  az  istenek  megharagusznak 
reájok  ,  ellenállott  ugyan  az  Egyiptomiak  pallérozottságban  teendő  elő
lépéseinek  ;  de  más  felől  az  a'  hasznok  volt  azoknak ,  hogy  ősi  és  igazi 
charactereket  'a  nemzeti  virtusaikat  tisztán  megtartották.  Csak  akkor 
vesztett  valamit  munkásságok,  midőn  a'  Görögökkel  szorosabb  öszve
köttetésbe  léptek,  a'  honnan  Amasis  kénytelenittetett  olly  törvéuyt  adni 
k i ,  melly  minden  Egyiptomit  a r ra  kö te leze t t ,  hogy  esztendőnként  fel" 
Írassa  a'  felsőségnél  nevét,  mesterségét  's  azon  módot  és  eszközt,  melly 
által  élelmét  megszerzi;  a 'k i  ezt  elmulasztotta,  halállal  büntettetett  meg. 
Az  igazság  hamar  's  keményen  szolgáltatott  ki.  Egyiptom  törvény
adóji  Menés,  Tnephactus ,  Bochoris  és  Amasis  voltak  ,  kik  írott  törvé
nyeket  adtak  az  Egyiptomiaknak.  Minden  ügyek ,  mellyeket  a'  felek
nek  magoknak  kellett  ügyvéd  n é l k ü l ,  de  í rásban ,  vinniek  's  egymással 
perelniek,  az  ország  legfőbb  törvényszéke  által  intéztettek  1s  döntettek 
el.  Hamis  esküvés  és  gyilkosság  (h a  valaki  rabszolgát  ölt  is  m e g )  ha
lállal  büntettek  meg  ;  Ja'  rágalmazók  és  hamis  vádolók  azt  a'  büntetést 
kapták,  mellyet  az  általok  feladott  vétek  érdemlet t ,  ha  a1  vád  be
bizonyíttatott  volna  ;  az  áruló  nyelvét,  a'  levelhamisitó  kezeit  vesztette  el, 
's  a1  seregtől  elszökő  és  kivándorló  becstelennek  hirdettetet t  ki  ;  a'  há
zasságtörő  pálczával  veretett  meg.  A'  király  ezen  büntetések  közül 
mindeniket  lágyíthat ta;  de  fejedelmi  hatalmának  ezen  kimutathatása 
mellett  is  az  uralkodó  akaratja  a'  papi  hatalom  láncza  alatt  nyögött, 
mivel  a'  papok  által  hozott  törvényekhez  kellett  a'  fejedelemnek  is  házi 
életeket  alkalmaztatni,  kik  ezen  lánczokat  a'  környülállásokhoz  ké
pes t ,  mint  t .  i .  a ' pap i  politica  k ívánta ,  tágították  m e g ,  vagy  hozták 
öszve  szorosabban.  Még  a'  rabszolgához  hasonló  király  napi  rendje 
is  pontosan  meg  volt  harároz ta tva ,  sőt  az  étellajstrom  's  a'  háló  szoba 
titokban  léte  is  a'  papok,  kik  egyszersmind  udvari  orvosok  is  voltak, 
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munkassági  köréhez  tartozott.  —  A'  mi  a'  gyermekek  neveltetését  illeti, 
gondosan  okia ' la t tak  azok  atyjuk  keresete  *s  elete  módjára  és  különbféle 
közönséges  oskolákban  tan i tu t tak  a1  papoktól ;  irni  's  olvasni  kevesen 
tanul tak;  mindazáltal  az  Egyiptomiak  voltak  a ' ha rmad ik  iró  nép,  niel
lyet  említ  a'  Babyloniak  és  Phoeniciaiak  után  a'  régi  világ  históriája. 
Minekutána  először,  mint  az  emiitett  nemzetek  ,  kóré  's  téglára  írtak 
volna  ,  papyrus  plántából  csináltak  papi ros t ,  nielly  tovább  használtatott 
2000  esztnél  az  egész  iró  világtól  ,  még  a'  pergamen  feltaláltatasa  után 
is.  írás  mesterségére  csak  azok  (iktattattak  ,  kik  kereskedőkké  nevel
t e t t e k ,  mindazáltal  igen  keskeny  határok  k ö z t ,  mert  hogy  a'  nép  ne 
tani t tassék,  főczélja  volt  a'  papságnak.  —  A'  népnek  hét  osztályra, 
U.  in.  papokéra ,  katonákéra ,  marha,  se r téspás / torokéra ,  mesterembe
rekére,  tolmácsokéra  és  halászokéra  lett  osztatása,  részént  helybeli  kör
nymál lásokból ,  mivel  némelly  tájékok  csak  bizonyos  életmódot  enged
tek  meg,  részént  a'  papok  politicájáiiól  vette  létét,  mivel  a'  status  alkot
mányára  nézve  szükséges  volt,  hogy  az  egész  nemzet  különbö
ző  eredeti  alkotó  részei  közt  erős  határfalak  húzassanak.  E'  sze
rént  az  említett  hét  néposztály  ugyan  annyi  különböző  néptörzsök
re  (  de  nem  ezekekre)  muia t ,  «'  honnan  örökösök  is  voltak.  A'  más 
hat  osztályfeje  a'  papoké  volt,  mint  e lső 's  legfőbb,  mivel  a'  papok  voltak 
a1  nép  tanitóji  és  a'  tudományok  fentartóji.  Köziilók  neveztettek  ki 
a"  statustisztek,  ők  voltak  orvosok,  b i rák .  épitő  mesterek,  csillag
vizsgálók,  csillagokból  jövendölők  sat.  De  esmereteiket  's  tudomá
n y o k a t ,  mellyeket  ( ' s  méltán  i s )  politicai  fontosságok  's  hatalmas  be
folyások  védfalainak  néztek,  mély  titokban  tar to t ták .  Sót  azt  írják, 
hogy  midőn  a"  nemzet  közönségesen  állatokat  tisztelt  istenek  gyanánt  'g 
képeket  imádott ,  nekik  világos  megfogások  volt  az  istenségről  ;  de  ők  azt 
szántszándékkal  rejlettek  képek  alá  's  csak  a'  in\steriumokba  beavatták
nak  fedezték  fel.  Kgyébiránt  az  Egyiptomiak  vallása,  mythologiája  és 
philosophiájá  politicai  históriájuk  különböző  időszakaszaiban  változ
tak ;  más  volt  vallások  és  philosophiájok  Moses  előtt ,  más  Moses
től  Herodotusig  és  így  továbh  mindég  messzebb  távoztak  el  azok  ere
deti  belső  valóságoktól  a'  Ptolemaeusok  és  Romaiak  idejéig.  Az  egész 
vallás  és  mytho'ogia  csillagvizsgáláson  alapult;  mert  természetes  volt  az , 
hogy  az  égi  testek  tapasztalható  befolyásai  azoknak  tis/.teltetését  is  ma
gok  után  húzták  legyeíl.  Osiris  és  Isis  ( n a p  és  hold)  voltak  fóisten
ségek  's  a'  Nílust  ezekkel  igen  közel  lévő  öszveköttetésben  gondolták 
lenni.  Gyakran  talál juk,  hogy  Osiris  és  a'  Nilus  égi  valóságoknak 
nézetnek;  a1  folyónak  nyári  napforduláskor  történni  szokott  rendes 
kiöntése  szerént  számláltatott  3G0  napból  álló  időköz,  tehát  valláseszten
d ő ,  a1  3fi5  napból  's  6  órából  álló  pedig  természeti'  napesztendő  volt. 
A'  bujdosó  csillagok  's  az  állatkcir  ( zod iacns )  je le i ,  mint  istenségek 
's iC  hét  napjainak  és  nap  órájinak  igazgatóji,  égi  rangrendjek  szerént 
tisztelteitek.  A1  nap  első  órájinak  igazgatója  volt  az  egész  nap  véd
istene  's  adott  annak  nevet;  a'  természeti  tulajdonságok  's  mindenik  hó
napban  tétetni  szokott  különböző  gazdálkodási  foglalatosságok  is  isten
ségek  gyanánt  tisztelteltek  az  állatkör  12  jele,  alatt.  E/,  volt  a'  vallás
esztendő.  A'  későbben  felfedeztetett  5  napnyi  és  6  órányi  hijány  még 
hét  istennek,  mint  ezen  astronomiai  időszámlálas  ábrázoló  képeinek, 
adott  léteit,  's  igy  állott  elő  a'  napesztendő  Egyszersmind  pedig  ezen 
ábrázoló  valóságokat  valósággal  lévőknek,  az  idő  és  világ  teremtőjinek 
és  igazgatójinak,  Osirist  és  Isist  élő,  tetszések  szerént  munkálódó  's  a' 
földre  és  ennek  lakosaira  közbevetetlen  befolyással  bíró  valóságoknak 
gondolták  's  képzelték.  Mindenik  istenségnek  különös  papság  szentel
t e te t t ,  mellyben  asszonyoknak  soha  sem  volt  szabad  részt  vinni.  Bnrsu
járások  's  áldozások  szokásban  voltak,  az utolsók  nevezetesen  az  elkövetett 
vétkek  el tör lésére;  az  áldozó  kezét a'  megáldozandó  áltat t  fejére  tette,  átko
kat  mondott arra  's  azt  hitte,  hogy  annak  utolsó  1  Iekzet  húzásával  minden 
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bűne  megsemmisíttetett.  Amasisig  embereket  is  áltoztak  az  egyipto
miak.  A'  osillagimád  ison  kiviil  szokásban  lévő  ál latintudást,  a'  mennyi
ben  bizonyos  állatok  nem  csupa  ábrázolóknak  nézet tek ,  hanem  valósá
gos  istenek  gyanánt  t iszteltettek,  mint  Apis  és  Mnevis ,  részént  az  t E 
gyiptomiaK  HiKROoi.YPHKiBÖfj  ( I .  e.)  lehet  kimagyarázni.  Ez  a'  hie
roglyphi rás ,  ha  értelmét  homály  nem  fedné ,  legjobb  felvilágosítást 'ad
na  az  hgyiptomiak  vallására  és  philosophiájára  nézve  's  néminemű  rész
ben  philosophiajok  felemelkedettségének  mértékéül  szolgálna.  Legneve
zetesebb  ezikkelye  az  Egyiptomiak  philosophiájának  a'  I.KI.KKVÁNI>ORI.4» 
(. 1.  e . )  tudománya,  nielly  a'  csillágimádasnak  közbevetetlen  szülemé
nye.  Plató  tehát  igen  megtisztelte  az  Egyiptomiak  metentpsychosisát 
(  lélek vándorlás  tud.  ),  midőn  a z t ,  mint  az  ember  megtisztulásának  ábrá
zoló  képé t ,  philosophiájába  bevette,  mert  olly  nagyon  nem  különböz
tették  meg  azok  a'  lelkit  a'  testitől1,  '• a' léleknek mint t iszta, 
okos valóságnak megfogása esmeretlen volt az Egyiptomiak előtt. 

Egyiptomnak polgiri históriája. Ha Egyiptom mesés idejét , mellybe 
tartoznak mesés faraóji (királyai) Menés ( í í . e. 2000), Osymandius, Moe
r i s , Sesostris , Rhampsinit 's mások, elmellőzzük, legszélsőbb históriai 
határpontnak Jósef faraóját, azután Cecropsnak, Mosesnek és Danaus
nak a' zendülések szélvészei alkalmával történt kivándorlását találjuk. 
A' külső statusok történeteiben K. e. 878 észt. Sisak, Egyiptomnak fara
ója, Jeroboam szövetségesének említtetik; Diodorus Tnepbactusa , He
rodotus Asychisa és Diodorus Bochírise. mint törvényadók dicsértetnek. 
Egyiptomnak Aethiopia alatt való 40 esztendei l é t e , a' 33 észt. tartott 
belső anaichia vagy fótlenség, a' dodecarchia (12 fejedelem országlása), 
nielly 15 észt t a r to t t . Egyiptomnak egy fő alá jutása előtt történtek. 
Monarchiává Egyiptomot Pstinmetich (a ' 12 fejedelem egyike) l e t t e , 's 
mint monarchia Egyiptom K e <>36tól 525ig állott fen, nielly idő alat t , 
Psaminetichen ki>ül, a' híres Necho, Psan in i s , Apries vagy Hopfra, 
Alítania és Psamutenit nevei említtetnek. Ezen időköz világos pont Egyip
tom palléro/.ottságának históriájában. De mjjd Camliyses persa király 
hatalma alí jött az ország, 's persa felsősig alatt is maradt Nagy Sándo
rig, K. e. 332ig, kinek halála után a' roppant macedóniai birodalom szét
osztatván , a' Ptoletirieusok (vö. Proi.n>uKU OK és At.KxtNDnut os
Kor.*) fényes ideje felderült. Ptolemaeus f^agi vagy So te r , Ptole naeus 
Ph ladelphus (ki alatt tétetett le Koma Egyiptomon való későbbi ural
kodásának ta lpköve) , I. Ptolemaeus Everge tes , Ptolemaeus Ph lopator, 
Ptolemaeus Epiphanes, Ptolemaeus Philometor, II. Evergetes , Cleopatra 
Minor (Ptolemaeus Soterrel vagy Lathyrussal és I. Ptolemaeus Sándor
r a l ) , II. Ptolemaeus Sándor, Berenice , III. Ptolemaeus Sándor , Ptole
maeus Auletes, Cleopatra Tryphana és Berenice s Cleopatra Gyermek 
Ptolemaeussal , kik Caesar és Antonius védelme alatt "s idejében ural
kodtak , az ezen időkeli egyiptomi fejedelmek nevei , kik közül többen 
dicséretesen említtetnek a1 tudományok és mivészség históriájában. Cleo
patra magát megölvén Uctavianusnak Au'iiimuál nyert győzedelme után, 
Egyiptom romai felsőség alá jöt t 's romai tartománnyá tétetett a' hatal
mas köztársaságtól. Ez 3 észt. történt K. e. Egyiptomot a' Romaiak 
670 észt. birták. Ezalatt a' keresztény vallás általplántáltatott Egyip
tom földjére, mel ly , mint a' mysteriumok hajdani idejében, most újra 
vallásos szakadások, vak bttzgólkodás és lelki setétség honjává lett. Az 
anachoreták és klastrnmokban lakó szerzetesek itt jöttek először létre. 
Midőn a' romai birodalom Nagy Theodosiustól napnyugotira és napkele
tire osztatott, 's Egyiptom az utolsónak alkotó részévé l e t t , mindég 
mélyebben süllyedt a' tudatlanságba, pallérozatlanságba és erőtlenségbe, 
a' honnan könnyen elfoglaltathatott a' Saracenektól vagy Araboktól, mi
nekutána' Amru nevű vezérek aiatt, Omar khalifaságának idejében, a' 
fővárost, Alexandriát, ostrommal megvették volna. Ez K. u. 640 történt, 
midőn lleraclius ült a1 napkeleti vagy görög császári székben. Mint a' 
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khalifaság  ta r tománya,  az  Abassidák  (Abas  maradékai)  Harnn  al  Ra
s id ,  Al  Maimnn  's  ama'  nagy  saracen  hős,  Saladin,  dicséretes  ország
lása  alatt  volt  Egyiptom.  De  az  utolsónak  maradékai  1250  kiszorittattak 
Egyiptomból  a'  Mameluckoktól,  's  ezen  rettenetes  despoták  alatt  Egyip
tom  hajdani  nagyságának  és  pallérozottságának  árnyéka  is  eltiiut.  Végre 
Selim  török  sultan  (1510—1517)  győzedelmeskedvén  az  utolsó  minie
luck  sultanon,  Tumanbaion,  Egyiptom  török  tartománnyá  le t t ,  's  egy 
basa  kormányozása  alá  adatott.  Ez  idő  olta  Egyiptom  a'  manielnck 
beyek  's  Törökök  közt  folyt  szakadatlan  belső  hadak  mezeje  volt ,  's  a1 

török  uraság  több  í zben ,  kiváltképen  Ali  bey  alatt  (1766)  közel  volt 
végéhez.  1798tól  1801ig  Francziák  birták  Egyiptomot.  (L .  EGYIPTOMI 
KISZÁLÁSA  's  TÁKOBOZÁSA  A'  FRANCZIÁ  KNA  K.)  Azolta  ez  a'  tartomány  sokkal 
nagyobb  mértékben  vonta  magára  a'  statuskormányozók  és  tudósok  figyel
mét  ,  mint  valaha  azelőtt.  Európa  csudálkozással  lát  ott  egy  fejedel
met  uralkodni,  melly  nemzete  előítéleteinek  rablánczaitól  meg  tudván 
menekedni ,  európai  intézeteket  viszeu  be  Egyiptomba,  hogy  ezt  minden 
tekintetben  ismét  a1  Ptolemaensok  országává  tegye.  Ez  a'  fejedelem  M O 
HAMMED  Ar.i  BASA  (I.  e . ) ;  ugyan  csak  helytartó  de  a'  szokott  adón  's  e' 
mellett  küldött  ajándékokon  kivül  és  a'  GÖRÖGÖK  (1.  e.)  ellen  folyt  szá
razi  és  tengeri  hadban  való  részvételén  kivül  (a '  mit  azért  te t t ,  mivel 
1823  Yemennel ,  Cyprussal ,  Candiával  és  Moreával  megajándékoztatott 
a'  porta  á l ta l ) ,  a1  nagyur  iránt  (Konstantinápolyban)  hivatalos  és  alatt
valói  köteleztetésének  semmi  különös  jelét  sem  mutatta.  O  Egyiptomban 
valóban  teljes  fejedelmi  hatalommal  uralkodik.  Mohammed  (Mehmed) 
Ali  későbbi  nagyságának  talpkövét  még  Egyiptomnak  a'  Francziáktól  lett 
elfoglaltatásakor  tette  le,  kikkel ,  mint  a'  nyughatatlan  Mamelnckokkal 
i s ,  vitézül  hadakozott.  Midőn  5  észt.  helytartóvá  lett  kineveztetése  után 
(1811)  inkább  kegyetlen  fortéllyal,  mint  erővel ,  a'  Mameluckoktól  meg
menekedett  's  a'  tartomány  megháboritatlan  birtokosává  lett  volna,  leg
első  és  főgondja  az  volt ,  hogy  a'  hadi  erőt  jó  állapotba  helyheztes.se  's 
katonai  fenyítéket  vigyen  be  seregébe.  Ifjui  esztendeiben  kereskedéssel 
foglalatoskodván,  hogy  Egyiptom  gazdag  terméseit  méltóképen  hasz
ná lhassa ,  európai  nemzetekkel ,  főképen  Francziakkal,  kiket  minden 
nemzetbeliek  közt  leginkább  kedvel,  kereskedési  öszveköttetésbe  lépvén, 
megesmerkedett  az  Egyiptomban  eddig  esmeretlen  pallérozottsággal.  Az 
ezen  kereskedésből  bejövő  jövedelem  sokat  tet t  hatalmában  való  megerő
södésére.  A'  po r t a ,  melly  már  1806  nem  örömest  nevezte  ki  őt  hely
t a r tónak ,  mind  ezt  félénk  szemmel  nézte  's  hogy  megmenekedjék  tőle, 
a'  WAHABIK  (1.  e.)  elnyomását  neki  parancsolta  meg.  Mekkát  's  Medi
nát  (a '  Mohamedamisok  szent  városait)  visszafoglalván,  Hedsas  tarto
mányába  ment  által  a'  had  tüze ,  de  végválasztó  következés  nélkül;  a' 
honnan  Tussun  basa,  Mohemmed  Ali  fija,  Abdallah  Sauddal ,  a'  Waha
bik  fejével ,  fegyvernyugvást  kötött.  Mind  a'  két  fél  készült  a'  hadra. 
Ez  időtájban  (Jul.  18Í5)  adta  ki  Mohammed  Ali  a1  NIZAM  DSRDIDKT  (l.e.) 
vagy  azon  parancsolatját,  melly  a'  katonai  alkotmánynak  uj  formát  adott 
's  a'  katonákat  európai  fegyvergyakorlásra  kinszeritette.  A'  sereg  e' 
miatt  zúgolódni  kezdett  's  Mohammedet  keresztény  basának  nevezvén,  fel
zendült.  Mohammed  a 'kahirai  erősségben  kénytelenittetett  menedékhelyet 
keresni .  A1  városban  dühösködött  iszonyú  zabolátlanságot  lecsendesítet
te  ugyan  Mohammed;  de  a'  katonai  alkotmán}'  megváltoztatását  tárírya
zó  feltételét  nem  merte  megújítani  ;  hanem  1816  uj  sereget  küldvén  Hed
sasba ,  a'  rendetlen  katonaságot  's  a'  lármás  Albániaiakat,  kik  feltéte
lét  akadályoztathatták  volna,  fogadott  fijának  (mint  Planattól  neveztetik), 
Ibrahimnak,  vezérlése  alatt  eltávoztatta  Egyiptomból  's  midőn  Ibrahim 
1818,  bár  nagy  veszteséggel  ,  a'  Wahabik  erősségét  Derájehet ,  elfoglal
ván  's  Abdallah  Saudot  magát  is  elfogván,  visszajött  volna,  részént  hogy 
útjában  ne  legyenek,  részént  aranyat  's  kereskedési  portékákat  re
ménylvén,  a ' m é g  megmaradt  rendetlen  katonáknak  egy  részét  Ismail  fija 
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alatt  1820  Senaarba ,  a'  másikat  pedig  egynéhány  hónap  múlva  a'  Dar
Furhoz  tartozó  Kordofannak  meghódítására  küldötte.  Ismail  Syenetől 
Dongolahig  benyomult  a'  Nílus  partján  Nubiába,  megverte  a'  Mame
luckok  maradványit  's  Dongolaht  egyiptomi  tartománnyá  tette.  Azonköz
ben,  Egyiptomból  az  egész  rendetlen  katonaság  kitakarodván,  munkába 
vette  Mohainmed  feltételét,  mellynek  régrehajtásában  segédül ,  Drovetti 
franczia  consul  tanácsára,  Seve  ezeredest ,  Ney  marsall  segédjét,  vette 
maga  mellé.  Francziaországból  fegyverek  hozattak.  Sevet  több  alat
ta  lévő  franczia  tisztek  segítették,  's  Mohammed  örömmel  látta  feltételé
nek  előhaladását.  Legtöbb  bajt  a'  Törökök  okoztak,  kik  megszokván  a' 
innnkátlanságot's  könnyű  életet,  nem  akartak  drága  öltözeteikről  's  szép 
lovaikról  lemondani  és  a'  főváros  örömei  helyett  az  ország  határszélein 
lévő  fövenytérségeken  fegyvergyakorlásban  izzadni ;  a'  honnan  zúgolód
tak  's  szidalmazták  a'  Keresztényeket  és  nehéz  puskájikat  elhányták;  de 
Seve  hasonló  franczia  szitkokkal  válaszolt  nekik  's  a'  dolog  men t ,  ha 
lassan  is.  Minő  mély  belátással  's  állhatatossággal  közelgetett  czéljá
h o z ,  megtetszik  ebből:  Egysze r ,  midőn  egy  osztály  l ő t t ,  fejénél  re
pült  el  egy  golyóbis.  „Ügye t l enek , "  monda  hidegen  ,  „ m é g  egyszer !'* 
A1  puskák  elsüttettek;  de  már  egy  golyóbis  sem  süvöltött  Seve  füle  mel
lett.  Ez  a'  rettenthetetlenség  lefegyverkeztette  a'  Törököke t ,  kik  min
dég  bizodalmasabbak  lettek  i ránta ,  lemondtak  lassanként  előítéleteikről, 
's  nevendékei  közül  többen  különös  hűséggel  viseltettek  Seve  iránt.  Ez 
idő  tájban  Dussap  franczia  orvos  katonaispotályt  állított  fe l ;  a'  már 
4000  főből  álló  sereg  számára  kaszárnyák  épí t tet tek;  Gonon,  egy  Mo
hanimedtől  különösen  kedvelt  Franczia ,  Kahirában  fegyvertárt  alkotott; 
ágyuöntő  's  fúró  műhelyek  emelkedtek  fe l ;  salétrom  készíttetett  's  a' 
Nílus  Kodak  nevű  szigetén  lévő  hajdani  franczia  puskapormalom  njra  fel
építtetett.  Ibrahim  basa,  hogy  példát  adjon,  maga  is  részt  vett  a'  gya
korlásokban.  1823  az  egyiptomi  uj  sereg  ö  regementből ,  1  regement, 
5  bataillonból  's  1  bataillon  8  emberből  állott.  A'  lovasság  elébbi  álla
potjában  maradt,  Csak  hamar  eljött  az  az  időpont ,  mellyben  az  újítás 
haszna  kitetszett.  Jan.  1824  ugyan  is  az  első  regement  a'  Senaarban 
lévő  rendetlen  katonák  segítésére  küldete t t ,  kik  még  most  is  csatáztak 
a'  SegiaArabokkal .  Egy  másik  regement  Hedsasba  rendeltetett . 
Bámultak  a'  W a h a b i k ,  midőn  a'  czifra  Osmanlik  he l lye t ,  durva  ujas 
derékravalókba  öltöztetett  katonákat  láttak  lassan  és  szép  renddel  felé
jek  nyomulni.  Már  az  első  ütközet  végét  szakasztá  a'  hadnak  ,  a'  mit 
midőn  Mohammed  meghallot t ,  felugrott  örömében  divánjáról.  —  A' 
szárazi  hadi  erő  rendben  lévén,  a'  tengeri  e r ő ,  melly  hasonlóul  felette 
rossz  állapotban  vo l t ,  javítására  fordította  figyelmét  Mohammed  Ali. 
Néhány  régi  corvettek  fedelén  tengeri  oskola  állíttatott  fe l ,  mellybe 
számos  ifjú  Arabok  vitettek  a1  Níluson  hajózók  közül.  A'  tanítást  Vill
nik  tengeri  hadnagy  's  más  Francziák  vállalták  magokra  's  rövid  idő 
alatt  sokra  mentek  a'  tanítható  Arabokkal.  Egy  másik  corvetten  100 
nevendék  oktattatott.  Az  alexandriai  tengeri  fegyvertár  európai  tisz
tek  felvigyázása  alatt  jobb  rendbe  hozatott.  Elejénte  Marseilleben  és 
Livornóban  építtetett  a'  basa  hajókat ,  de  majd  az  alexandriai  műhely
ben  is  szorgalmatosan  dolgoztak  a'  hajóépítők  Francziák  ügyelése  alatt 
's  nyáron  1824  Mohammed  Ali  03  hadi  hajóból  álló  hajóssereget  indított 
útra  a'  Török  kegyetlen  uralkodása  miatt  felzendült  Görögök  ellen.—A' 
hadi  erő  mellett  az  ország  polgári  boldogságáról  sem  felejtkezett  el! Mo
hammed  Ali.  A'  döghalál  pusztításai  ellen  tisztuló  intézeteket  állított 
fel ;  a'  himlőoltását  bevit te;  Ismail  Gibraltár  nevű  követét  Európába 
küldötte,  hogy  fabrikásokat  hijon  Egyiptomba  és  Svédországgal!  keres
kedési  egyezést  kössön.  Alexandriánál  csatornát  ásatott  ,  mellyet  a' 
sultanról  Mahniud  csatornájának  nevezett.  Ezen  óriási  munka  6  euró
pai  mathematieus  felvigyázása  alatt  ment  tökéletességre;  elejénte,  Jan. 
8.  1819  100,000en  dolgoztak  ra j ta ;  de  lassanként ,  bár  7000nél  több 
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munkás  holt  is  meg  ragadó  nyavalyákban,  290.000re  hágott  fel  a1  napszá
mosok  száma,  kik  közül  mindenik  6  garas  napi  bért  kapott.  Így a'csatorna 
Sept.  13  készen  lett.  Savnen  ;.lól  kezdődik  a'  Nílusnál  's  Ponipejus  oszlopá
nál  végződik.  Hossza  41 ,706,  szélessége  15  's  mélysége  3  ölnyi.  Kz  azon 
nagy  feltételnek  kezde te ,  melly  szerént  Alexandriának  Arabiával  és  In
diával  közbev  tétlen  öszvekőttetésbe  kell  jőnie.  Kevéssel  ezelőtt  tele
grapbokat ,  Bulakban  Kahiránál  könyvnyomtató  intézetet  (niellyből  már 
több  munkák  jelentek  m e g ,  a'  többek  közt  egy nl/iziona.rio ilaliano et 
uralio," JSolucvo,, della ttamp. reale,  1822,  2  tom.  ,  katonaoskolát  's 
felsőbb  tanító  intézetet  állított  fe l ,  főképen  tolmácsok  's  polgári  tisztek 
formálására.  A'  tanítók  franczia  és  olasz  katonatisztek.  1820  sok  ifja
ka t  küldött  Francziaországba  ,  hogy  itt  az  európai  pallérozottsággal 
megesmerkedvén,  Egyiptomba  plántálják  által  azt.  Némellyek  a'  bresti 
tengeri  oskolábau  tanultak  's  mind  a'  két  oceant  behajózták  Bourbon 
s/.igetétől  Chiléig.  1832ban  28  nevendék  szándékozott  Egyiptomba  vissza
térni .  1829  olta  török  és  arab  nyelven  egy  újság  is  jelenik  meg  minden 
héten  kétszer  Egyiptomban  , .Kahirai  tör ténetek"  czim  alatt.  Foglalat
j á t ,  a'  franczia  újságokból  merittetni  szokott  tudósításokon  kivül,  hely
beli  h i rdetések,  a'  különbféle  katonai  osztályok  vezéreinek  parancsola
ti  's  más  hivatalos  dolgok  teszik.  —  Syriai  táborozása,  mellyel  Mi
hammed  Ali  az  ott  kiütött  nyughatatlanságok  elnyomásának  szine  alatt 
tett  Oct.  1831,  a'  portának  ollyan  nyilatkoztatásokra  adott  okot,  m  llyek 
a1  sultánnak  a'  hatalmas  basától  való  tartására  mutatnak.  Ibrahim  basa, 
Mohammed  fija,  25,000ból  álló  seregével  s  számos  bajókkal  indulván  el 
Egyiptomból  ,  győzedelmesen  nyomul  elő  a1  Libanon  hegye  felé.  Ha  az 
a'  basa  czélja,  hogy  a'  portával  való  már  is  gyenge  öszveköttetést  ketté 
szakassza,  mivel  erre  mutatnak  eddigi  tettei  's  feltételei,  bár  melly  en
gedelmesnek  mutatja  is  magát  a1  sultán  i rán t ,  —  kétség  kivül  fontos
nak  kell  reá  nézve  Syria  bírásának  lenni ,  mivel  az  itt  keresztülhuzódó 
hegylánca  országának  bátorságos  határul  fogszolgálni.  Meg  fog  e'  gyö
kerezni ,  a'  mit  Ali  ép í t e t t ,  vagy  vele  elenyészik,  az  idő  fogja  megmu
tatni  s  attól  függ,  ha  a'  környülállások  az  egymástól  különvált  két  nép
törsök  öszveolvadását  segiteodik.  Ha  Egyiptom  független  status  lesz, 
ha  a'  Törökök  száma  nem  fog  többé ,  mind  eddig ,  napkeletről  pótoltat
n i ,  —  hihetőképen  elenyészik  nemzetségek  Kgyiptomban  ,  mivel  itt 
többnyire  magtalan  házasságban  élnek,  's  az  Arabok  erős  nemzetségei, 
Mohammed  Ali  czélriányos  rendelései  által  palléroztatván,  függetlenség
re,  emelkedhetnek  fel. 

Megjegyzést  érdemel  Mohammed  uralkodása  alatt  az  i s ,  hogy  azon 
európai  utazók,  kiket  a'  tapasztalás  vágya  számosabban  édesget  a'  haj
dani  pallérozottság  ezen  honjába,  mint  valaha  ezelőtt ,  védelmet  és  se
gítséget  találnak  nála  ;  mindazáltal  igy  sem  lehet  mind  azon  nehézségeket 
e lhár í tan i ,  mellyek  (nevezetesen  a1  Beduinok  sejkjeinek  idegenek  iránt 
való  gyiilölsége  és  telhetetlensége)  »z  Európaiakat  hátráltatják.  Elmellőz
vén  Browne  Angolnak  's  flimvKiitw  és  BURCKHARDT  Németeknek  (1. e.) t 

kik  közül  az  elsők  semmi  nyomára  sem  akadtak  Jupiter  Ammnn  tem
plomának,  korábbi  utazásait ,  itt  csak  az  ujabbakat  lássuk.  Legneveze
tesebb  ezek  közt  BKI.ZOXI  Olasznak  (I.  e.)  utazása  1818.  F R E D U N I  Olasz 
(I.  e.)  pompásan  leitta  Jupiter  Atnruon  templomának  omladékait  Si
wahban  Mart.  30.  1820  irt  levelében,  hanem  Gur  (I.  e.)  kölni  burkus 
épitő  mester  ellene  mond  Fredianinak,  mint  Drovet t i ,  elébbi  egyiptomi 
franczia  főconstil  is.  Caillaud  Franczia  i s ^ z t  írja,  hogy  megvizsgálta 'a 
felmérte  ugyan  azon  omladékokat.  A'  Zabarah  hegyén  lévő  régi  smaragd
bányákat  is  felfedezte  ő  's  egészen  abban  az  állapotban  ta lá l ta ,  melly
ben  a'  Ptolomaeusok  földmérőji  h a g y t á k ,  minden  bányászeszközökkel, 
mellyekből  a'  régiek  bányászásáról  néminemű  esmeretet  szerezhetünk. 
1820  Cailliaud  a'  vicekirály  fiját,  említett  táborozásakor ,  Dongolabba 
kisérte.  Cailliaudnak  a'  thebaei  fövneysziget  (oase)  felé  's  az  ezzel  ha
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táros  kel.  és  nyűg.  posztaságokon  tett  utazását  Jomard  adta  ki.  Henry 
Light  angol  pattantyús  kapitánynak  egyiptomi  ,  nubiai  "s  szent  földi 
ut.izása  (ford.  Jenában  1820),  alig  érdemel  említést  a1  Burckhardté 
mellett;  mindazáltal  a'  mi  az  egyiptomi  b a s á t ,  Jerusalemet  'i  a'  Dru
sokat  illeti  ,  nn:ltó  olvasni.  Nevezetesebb  FitzClarence  ezeredes  had
nagynak  (Hastings  keletindiai  főkormányozó  segédjének)  Bombaytói  In
dián  és  Egyiptomon  keresztül  Londonba  való  utazása  1818.  Méltók,  hogy 
megemlittessenek  két  Angolnak,  u.  in.  Maddingtonnak  és  Hanhurynak 
utazásai  i s ,  kik  az  egyiptomi  basának  nubiai  táborozásában  (1820)  jelen 
voltak.  Mint  írják,  Dongolaht  és  Oarsheggát  szorosabban  megvizsgálták 
's  a'  hajdani  Sábát  ? ) ,  melly  későbben  Meroe  nevet  kapott,  felfedez
ték.  Salt,  NagyBritanniának  egyiptomi  consula ,  is  leitta  Egyiptomot. 
1824  Gordon,  angol  hajóskapit.  is  útra  indult  a'  Nílus  mellett  felfelé, 
hogy  a'  Behr el    Abiad  forrásait  felfedezze;  de  csak  Viliéi    Medinetig  v 

(Sennaartól  1  napi  járásnyira)  mehetett,  hol  megholt.  —  Kov,'s  idő  olta 
több  Németek  is  fellelték  napkeletnek  és  Egyiptomnak  tudományos  meg
vizsgálását;  mint  SKK'IZKN  (I.  e.) ,  kinek  napkönyve  hihetőleg  elveszett; 
SiRftKR  (I.  e  ),  ki  Kré tá t ,  Cairót  és  Jeruzsálemet  irja  le  ( i ' rug  1823);  és 
Ritppel  maini  Frankfurtból  (I.  A m i m ) .  Ugyan  azon  czéllal  indult  útra 
M I N I ' T O M  M*M)  ( I .  e . ) ,  burkus  vezérőrmexter,  Aug.  1820.  Három 
ifjú  berlini  tudós  ajánlotta  magát  uti  társul,  mint  Limán,  prof.  épitő  mester, 
Hemprich  <s  Ehrenberg  orvosok,  a1  burkus  országlásiól  seg.ttetvén.  Ko
mában  Mimit >Ií,  Niebuhr  ajánlására,  még  egy  orientalistát ,  Scholzot 
Breslauból,  v< tt  maga  mellé,  a'  kinek  syiiai  utazása  már  megjelent, 
lámán  prof.  helyébe,  a'  ki  csak  Oct.  10.  1820  ért  el  az  u tazókhoz,  kéí 
ola«z  hadi  földmérő  t i sz t ,  Voltrini  és  Groke t ,  lettek  a'  IWsaság  tag
jaivá.  Winu'olt  Sept.  1821  tért  vissza  Németországba,  hol  g jüj te
ményeiről  's  felfedezéseiről  jeles  munkát  adott  ki.  Egyiptommík  mosta
ni  állapotjára,  földjének  mivelietésére.  az  adókra né/.ve  'sat.  nuHyek  i  é
szént  még  a'  régi  kastaalkotmány  marailványi  ,  RVynier  (a '  ki  Napó
leon  alatt  szolgált  Egyiptomban),  ugyan  nem  régi  his tóriai ,  de  tanúság
gal  teljes  statisticai  munkál  adott  ki,  ezen  czim  alatt:  , . / )«  /'cconmiiepufj/i
gue et rurnle des Egyptiens et des Córthaginnii  (Paris  1823)."  —  Ujabb 
történeliróji  Egyiptomnak  's  korm^nyoztatásának:  Félix  Mer.gin .^Histoire 
de t' Egyjite xous le gouvernement de ftlohnvimed Alyík  (I 'ari>l823),  és  J. 
Planat „Histoire de la régénération de l' Egyple''  (Paris  1830).  / .—ú . 

E G Y I P T O M I  K  I  S Z  Á  I, Á  S A  'S  T Á B O R O Z Á S A  A' V R  A  V «:  z  i  Á  K
« u .  Két  ütközetben  (1796  és  1797)  Bonaparte  kivitta  a '  szárazon  a1 

békeséget  Francziaországn^k.  Most  már  az  volt  hátra,  hogy  Angolország
tól  is  kicsikarja  azt.  I','  végre  hadi  sereg  állíttatott  ki  az  Angolok  ellen, 
mellynek  vezérévé  Bonaparte  tétetett .  Febr.  1798  be  is  utazta  a'  csatorna 
(la Manche']  partjait  Bonaparte ,  azonban  Maj.  8.  1798  Toulouban  jelent 
meg,  mint  fővezér,  a'  hol  azon  nagy  feltételre  tet t  a'  franczia  országlás, 
készületeket,  hogy  Egyiptom  elfoglalása  által  az  angolkeletindiai  keres
kedést  semmivé  tegye.  Bonaparte  katonai  vizsgálatot  tar tot t  's  azt  hirdet
te  ki  a'  katonák  köz t ,  elmellőzvén  mindazáltal  Kgyiptom  nevét,  ,,hogy 
a'  jelen  lévő  táborozásból  leendő  visszatérések  után  közillök  mindenik 
annyi  vagyonnal  fpg  birni  ,  hogy  hat  hold  földet  vehet ."  Ezen  állalányos 
tudósítása  után  hajóra  ült  a'  katonaság  Toulouban  Mart.  19.  1798.  A' 
hajók  száma  194,  a'  katonáké  40,000  t e t t ,  kik  közt  egy  pár  ezer  tudós, 
mivész,  orvos,  seborvos,  mesterember  's  mindennemű  dolgozók  voltak. 
A'  hadi  erő  színét  azon  olaszországi  sereg  t e t t e ,  nielly  njer te  a'  campo 
formioi  békeséget  's  melly et  Ber th ie r ,  Desa ix ,  Reyn ie r ,  Menou.  Kle
b e r ,  Dumas,  Caffarelli,  Murá t ,  Juno t ,  Marmont ,  Bell iard,  Davoust, 
Lannes ,  Durve,  Bonaparte  Lajos,  Beauharnois  Engenius  's  más  vezérek; 
lelkesítettek  jelenlétekkel.  11  linea  hajó  ,  két  régi  ötven  ágyus  hajó  ésj 
hat  fregatt  kisérte  's  védte  a'  szálitó  ha jókat ,  mellyek  útközben  mindég 
szaporodtak.  A'  fővezér  a1  1'  ür ient  nevű  hadi  hajóra  ült.  Jun.  9.  megér  i 
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kezett  a 'hajós  sereg  Máltához;  Bonaparte  engedelmet  kt>rt  a'  vitézi  rend 
nagymesterétől,  báró  Hompeschtől,  hogy  a'  sziget  vasmacska  levelesre 
alkalmatos  helyein  fris  vizet  töltethessen  hordójiba.  Hompesch  nem  telje
sité  a'  kérést  's  tette  eldönté  Málta  sorsát.  Más  nap  reggel  minden  ol
dalról  meglepték  a'  Prancziák  a1  szigetet  's  estve  ,  bár  mint  ágynztak  is 
a'  szigetbeliek,  uraivá  lettek  annak.  12dikén  éjjel  a'  sziget  erősségeivel 
együtt  általadatott  a'  Francziáknak,  kik  ott  4000  főből  álló  őrizetet 
hagytak  's  17én  Alexandriába  eveztek.  Bonaparte  parancsolatot  adott 
k i ,  mellyben  seregét  a'  következendő  nehézségek  állhatatos  tűrésére  's  a' 
Mohammedanusok  vallása és  egyiptomiak  rendtartásai  iránt  leendő  kiméllő 
magok  viseletére  intette.  Jul.  1  érkeztek  meg  a'  Francziak  Alexandria 
elejébe,  hol  kevéssel  azelőtt  Nelson  már  kereste  őket.  Attól  való  félelme, 
hogy  ez  a'  nagy  tengeri  hős  reménytelenül  visszatérhet,  siet tet te  a'  fő
vezérrel  a'  sereg  partra  szálitását.  Ez  egész  csendességgel  meg  is  tör
tént  Alexandria  előtt  az  ugy  nevezett  Arabok  tornyánál ,  bár  a'  szél  és 
habok  alkalmatlankodtak  is.  Némelly  lovon  ülő  Törökök  szemlélték  az 
idegen  jelenést.  Más  nap  12  órakor  5000  ember  állott  Alexandriának 
r é g i ,  egynéhány  tornyokkal  felkészített  falai  e lő t t ,  mellyek.  ostrommal 
megvétettek.  Ugyan  akkor  foglalta  el  Marmont  Kosettet  's  Jul.  6  az 
egész  hajóssereg  az  abukiri  kikötő  torkolatban  veté  le  vasmacskáját.  Ale
xandriában  ,  Rosetteben  és  Abukirban  őrseregek  maradtak  's  a'  30000.ből 
álló  hadi  nép  5  osztályban  Egyjplom  fővárosa,  Cairo,  ellen  nyomult.  Et
től  nem  messze,  a'  gizehi  pyraniisoknál,  véres  ütközetre  jö t t  a'  dolog. 
Az  Egyiptomiak  vezére ,  Murád  b e y ,  mintegy  0000  lovassal ,  egyné
hány  ezer  gyaloggal  's  38  ágyúval  várta  itt  a'  Francziákat  besánczolt 
táborában.  A'  Francziak  czélirányos  tüzelése  's  az  az  elszánás,  mellyel 
tudták  puskatőreiket  (bajonettjaikat)  használni,  a'  Mameluckoknak  min
den  rohanásait  sikeretlenekké  tették,  kik,  minekutána  táborok  's  Emba
bey  (egy  falu)  is  ostrommal  megvétetett  volna,  a'szomszéd  pusztaságon 
szétszaladtak.  Minden  ágyujik  és  400  tevéjik  elvétettek  's  Cairo  Jul.  22. 
áltadatott  a1  Francziáknak  ,  mivel  Ibrahim  b e y ,  a1  kinek  azt  védni  kel
'e t t  volna,  a'  pyraniisoknál  történt  ütközet  szerencsétlen  kimenetele után, 
Desaixtól  nyomon  kergettetvén,  a'  felső  egyiptomi  pusztaságra  húzta 
magát  vissza.  A'  franczia  hajósseregnek  AmJKiRnál  (I.  e.)  Nelson  által 
Aug.  I.  1798  lett  öszverontatása,  semmivé  tette  a'  nagy  feltétel  gyümöl
cseit.  Bonaparte,  a 'cairoi  véres  jelenésről  tudósíttatván,  Francziaországgal 
's  Európával  való  öszveköttetését elvágatással  fenyegettetni  látván,  a1  leg
veszedelmesebb  el lenségtől ,  a'  szükségtől  ,  kezdett  tartani .  Elkesered
vén  a'  porta  szép  Egyiptomának  franczia  tartománnyá  lett  változtatásán, 
Sept.  12.  1798  hadat  izent  Francziaországnak,  's  Asia  felől  megtámadás
sal  fenyegetőzött.  Cairóban  felzendültek  a'  lakosak;  sok  Francziak,  ki
váltképen  tudósok ,  mivészek  és  mesteremberek,  meggyilkoltattak;  de 
a'  Sept.  23  és  25  történt  véres  csatázás  után  a'  főmecsetbe  szaladt  lá
zadóknak  feltételetlenül  kellett  magokat  megadniok.  Helyre  állván  a' 
csendesség,  Bonaparte  Egyiptomnak  franczia  uralkodásformát  adott; 
Febr.  28.  1709  mintegy  18,000  emberrel  Cairoból  Syria  felé  indult,  meg
vette  a'  pusztán  ElAris  várá t ,  azután  Jafl'át,  megverte  Zetánal  a1  Na
plosinokat  's  élelmet  zsákmányolt,  mellyre  nagy  szüksége  vol t ,  hogy 
St.  Jean  d'  Acret  ostrom  alá  vehesse  's  még  egyszer  győzedelmeskedett 
Jafetnél.  Azonközben  az  Angolok  sir  Sidney  Smith  alatt  Acre  alá  megér
kezvén  ,  az  itt  lévő  török  őrsereget  egynéhány  száz  katonával  's  pattan
tyússal  erősitették  meg  és  élelmet  szálitottak  a1  várba,  a1  honnan  a'  Tö
rököket  olly  állapotba  helyeztet ték,  hogy  a'  Francziáknak  több  rohaná
sait  visszaverték  's  a'  franczia  ágyusorok  kemény  tüzelése  ellenére  az 
ostromot  mind  addig  k iá l lha t tak ,  mig  Bonaparte  visszavonulni  's  az 
ostromot  félbenszakasztani  nem  kénytelenittetett.  Seregének  harmadja  a' 
had  és  döghalál  prédájává  lett.  20  napi  súlyos  utazások  után  érkeztek 
meg  az  életben  maradtak  Cairóba.  Eri'e  csak  hamar  egy  18,000  főből 
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álló  török  sereg  szálott  ki  az  abukiri  öbölnél,  melly  az  ott  lévő  erősséget 
megvette.  Hirtelenséggel  hu/.la  öszve  Bonaparte  seregének  színét ,  az 
Alexandria  és  Abnkir  közt  lévő  kútnál  megállapodott  's  Jul .  20  megüt
kiizött  a'  Törökökkel.  Mustapha  basa  a'  vele  lévőkkel  's  minden  ágyuji
val  együtt  elfogatott;  2000  török  a'  tengerbe  fnlt  's  a'  török  sereg  ma
radványának,  melly  az  abukiri  erősségben  keresett  menedékhelyet ,  fel
tételetleniil  kellett  magát  megadnia.  Bonaparte  egyiptomi  urasága  ismét 
megerősödött.  Ekkor  hirtelen  azt  té te t te  seregében  közönségessé:  ^ E u 
rópából  jött  tudósítások  ,  visszautazásomat  elkerülhetetlenné  t é v é n ,  a' 
fővezérséget  Kleber  vezérre  bízom  ,  a'  kibe  mind  é n ,  mind  az  országlás 
teljes  bizodalmat  helyeztetünk."  Midőn  ezen  elválás  a'  seregben  kihir
dettetett,  Bonaparte  fregattja  már  a1  tengeren  volt.  Aug.  26  hagyta  oda 
Abukiit.  A ' se regnek ,  mellynek  most  Kleber  volt  fővezére,  helyezte
tése  naponként  kellemetlenebb  lett.  Megverte  ugyan  Verdier  a'  Nov. 
1799  ismét  kiszálott  Törököket ;  de  a1  legcsekélyebb  veszteség  is  igen 
érezhető  volt  egy  olly  seregnek  ,  mellyet  nem  lehetett  egészíteni.  Az  Eu
rópából  jött  tudósítások  nem  igen  lelkesítők  voltak  's  a'  vezérek  kevés 
dicsőséget,  a 'ka tonák  semmi  hasznot  sem  láttak  magok  előtt.  Ezen  okok 
miatt  's  azon  h í r r e ,  hogy  a'  nagyvezér  sok  néppel  nyomul  Syria  felől 
Egyiptomba,  Kleber  Jan.  24.  1800  El Ar i sban  a'  nagyvezérrel  és  Sid
ney  Smitthel  egyezést  kötöt t ,  melly  a 'Francziáknak  három  hónapi  fegy
vernyugvást  engedett ,  hogy  azalatt  az  egyezést  a'  franczia j'országlással 
erősíttessék  meg,  azután  pedig  bazájokba  visszatérjenek.  De  Klebernek 
a'  franczia  directoriumhoz  ir t  levele,  mellyben  a'  sereg  kedvetlen  he
lyeztetését  leirván  ,  az  egye«és  aláíratását  k é r t e ,  Keith  angol  admiral
tól  elfogatott  's  Londonba  küldete t t ,  a'  hol  azt  kívánták,  hogy  az 
Egyiptomban  táborozó  franczia  katonák  hadi  foglyokká  tétessenek.  Ekkor 
Kleber  ismét  fegyvert  fogott  's  Mart,  20.  megverte  Heliopolisnál  a' 
nagyvezért,  adót  vetett  a1  népre,  hogy  katonájinak  a 'zsoldot  kifizethesse, 
Koptokból  's  Görögökből  uj  regementeket  állított  f e l ,  a'  partokat  bátor 
ságba  helyeztette  's  éléstárakat  építtetett.  Ezen  munkásság  közepette 
Jun. 14.  Kleber  fővezér  Cairóban  egy  Töröktől  meggyilkoltatott  's  a'  fő
vezérség  Abdallah  Menonra  jött.  Azonközben  Londonban  elvégestetett 
Egyiptomnak  visszafoglaltatása.  Mart.  1.  1801  jelent  meg  az  angol  hajós
sereg  Alexandria  e lő t t ' s  12  Abukirnál  ki  is  szálott  a'  szárazra.  A'  Fran
cziák  mintegy  4000en,  megtámadták  más  nap  az  jAngolokat,  de  vissza 
kellett  vonulniok.  18Uán  megadta  magát  AÍmkir  's  az  Angolok  besán
czolták  magokat.  Mart.  21  Menou  10,000ed  magával  reájok  ütött ,  hanem 
megveretett  's  Alexandriába  szaladt;  de  az  angol  vezér  Abercrombie  is 
halálos  sebet kapo t t ' s  Mart.  28  megholt.  Helyébe  Hutchinson  lépett.  2öén 
egy  török  hajrissereg  segítséget  hozott  's  a'  nagyvezér  is  közelgetett  Sy
riából.  April  19.  megadta  magát  Rosette  az  egyesült  Angoloknak  és  Tö
rököknek;  egy  4000  főből  álló  franczia  sereg  S00O  Angoltól  's  0000  T ö 
röktől  megveretett  Ramaniehnél;  5000  Franczia  a'  Cairo  felé  20,000ed 
magával  nyomuló  nagyvezértől  Maj.  10  Elmenayernél  visszaveretett  's 
az  egész  franczia  sereg  már  csak  Cairóra  és  Alexandriára  szoríttatott. 
Jun.  20án  kezdődött  el  Cairónak  valóságos  ostromoltatása  ,  mellyet 
csak  7000nek  kellett  védelmeznie.  Cairo  Jun.  27én  az  Angoloknak 
's  Törököknek  megadta  m a g á t ,  ezen  feltételek  a l a t t ,  hogy  Bel
liard  vezéi'  seregivel  a'  városból  's  országból  kitakarodjék,  az  An
golok  költségén  {Francziaországba  szálittassék  és  az  Egyiptomiaknak  is 
engedtessék  meg,  hogy  vele  ellmenjenek.  Aug.  17  ültek  hajókra  Ro
setteben  's  Sept.  1801  érkeztek  meg  Toulonba  mintegy  13,000en, 
kik  közt  alig  voltak  4000en  felfegyverkezve.  Menou  vezér  még 
Alexandriában  volt.  Gantheaume  admiral  elevezett  ugyan  több  linea
hajókkal  's  3—4000  emberrel  Francziaországból  és  már  Alexandria  előtt 
állott,  de  négy  corvette  veszteséggel  kénytelenittetett  Toulonba  vissza
térni.  Ellenben  az  Angolok  5000ből  álló  fris  sereget  kaptak  Angliából 
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kik  egyesülvén  a'  már  Egyiptomban  levőkkel,  Alexandria  alá  siettek, 
Marabou  erőssége  már  kehekben  volt,  midőn  Menou  fegyvernyugvást  kért , 
melly  lépésre  Menout  élelembeli  szükség  és  a 'Bai rd  vezérlése  alatt  Kelet
Indiából  jöt t  .0000  Angol  megérkezése  kinszeritették.  Sept.  2  általadta 
Menőn  Alexandriát  az  Angoloknak,  az  ágyukkal  és  tábori  eszközökkel, 
6  hadi  és  sok  kereskedő  hajókkal,  továbbá  minden  arab  kéziratokkal, 
egyiptomi  földabroszokkal  és  más  a'  franczia  köztársaság  számára  s/.er
zett  gyűjteményekkel  együ t t ;  a'  franczia  sereg  fegyvereivel  's  hadi  készü 
léteivel  egy  franczia  kikötőbe  vi tetet t ;  Nov.  vegén  ért  Fruncziaországba, 
három  esztendő  's  hat  hónap  múlva  Totilonból  lett  első  elutazása  után. 
Az  alexandriai  őrsereg'8000  katonánál  8  1307  matrozn.il  erősebb  volt. 
.Ne'gy  héttel  Egyiptom  elvesztése  után  Londonban  Oct.  1.  1801  a'  béke 
eloczikkelyei  aláírattak.  Ez  a'  Nilus  völgyében  Philaig  (Nubia  határ
szélén) ,  azon  szigetig,  melly  a'  romai  birodalom  legszélsőbb  déli  erős 
pontjának  tartatik  (egy  Waldeek  nevű  német  mindazáltal  azt  áililja,  hogy 
egy  a'  iloldbércz  alján  Vespasianus  kaionáji  által  felállíttatott  oszlopot 
látót1) ,  terjedt  táborozás ,  hasznos  volt  a ' tudományokra  és  mivészségpe 
n é z v e ,  inert  a'  fegyverek  csattogása  közben  ezen  nemes  foglalatosság
ról  sem  felejtkeztek  el  a 'P rancz iák .  Igaz  ugyan ,  hogy  NagyBritannia 
ha ta lmi  elfojtotta  I  gyiptouiban  a'  pallerozottsagnak  ezen  táborozás  állal 
elvetett  magvait ;  de  legalább  uj  kútfő  nyittatott  fel AI.  által  az  Eu
rópaiak  tndományos  esmereteinek,  meJlyet  elébb  a'  tudatlanság  és 
haszonkeresés  eltakartuk  a'  vizsgálódó  lélek  előtt.  A'  hajdani  Den
dera l i ,  T h e b a e ,  Latopolis  ,  Edfu  templomaikkal,  palotájikkai,  omlódé* 
kaikkal,  obeliskeikkei  és  catacombéjikkel  megháborittatás  nélkül  vizsgál* 
tatha.'tak  azon  tudós  fvíjfiak  által,  kik  a1  táborozásban  ezen  nemes  czélra 
részt  vettek.  A'  m.t  sem  Herodotus  ,  sem  S t rabo ,  sem  Diodorus  nem 
tehettek  "s  a'  mit  az  uj.ibb  utazók  nem  fedezhettek  fel  s  nem  írhatlak  le, 
most  a'  vizsgálódók  szeme  előtt  először  állott  nyitva,  "s  azon  akadályok, 
mellyeket  hajdan  a'  honi  lakosok  szent  buzgósága,  későbben  a1  Törökök 
tudatlansága  tettek  a'  tudni  kívánók  útjába,  ekkor  meggyőzettek  's  el
m o z ' i t u t t a k  a'  franczia  vitézek  fegyverei  által,  Ezolta  egész  nagyságá
ban  kifejlett  az  olly  gyakran  félreesmert  egyiptomi  épitésmesterség  ;  's  fel 
húzatot t  azon  ká rp i t ,  melly  eddig  ezen  ország  történeteinek  nagy  ré
s z é t ,  az  Egyiptomiak  szokásai t ,  tudományát  s  földleírását  eltakarta. 
Épen  ttgy  napfényre  hozattak  ezen  nép  isteneinek,  királyainak,  égvizsgá
lásának,  szent  szertartásainak  "s  házi  életének  a'  paloták  templomok  és 
temetők  falaira  vésett  képei.  Ezen  kőtradit.ók  az  emberi  léleknek  legré
gibb  nyomai,  mellyek  a'  nemzetek  meséseknek  hitt  időszakasz.ihan  szo
kásban  volt  szertartásait  élénkbe  terjesztik.  A'  régiségek  és  törvényhozás 
figyelmetes  tanulása,  mint  Egyiptom  története  i s ,  meggyőz  bennünket 
annak  igazsága  felől,  hogy  a1  mivészségben  's  tudományokban  való  elő
menetel  a'  polgári  alkotmány  "s  orszagbis  minemüségéhez  van  köttetve 
's  meíly  gondosan  kell  ápolnunk  a'  törvényességet  és  mennyire  kell  tisz
teletben  tartanunk  az  emberi  jusokat.  Hogy  a'  mostani  egyiptomi  hely
tar tó  nemzetének uj  alkotmányt  a d o t t ' s  az  országot  uj  rendbe  hozni  mer
t e :  azt  ő  azon  nagy ,  de  hajótörést  szenvedett  feltételnek  köszönhette, 
melly  szerént  a'  Francziák  Egyiptomot  gyarmatjokká  akarták  tenni.  Most 
tudjuk  ,  hogy  minden  polgári  társaságban  egyesült  népek  közt  legelőször 
az  Egyiptomiak  vizsgálgatták  a'  csillagokat  s  ezeknek  futását,  mivel  Eu
rópa  a'  Francziák  által  mind  azon  kép  és  épitésmivekkel  esmeretessé  té
tetet t ,  mellyekben  örökítették  netninemüképen  a'  régi  Egyiptomiak  astro
nnmiai  esmereteiket. tV  denderahi  zodiacus,  melly  most  Parisban  van, 
és  az  esnei  arra  muta tnak ,  hogy  az  Egyiptomiak  voltak  ebben  a'  Görö
gök  tauitójik.  Elébb senki  sem  esmérte  azon  papyrus  kéziratok  kincseit,  mel
lyek  a'  thebaei  sírboltokban  ta lá l ta t tak ;  sőt  az  egyiptomi  paliétozotts^g
nak  ,  hatalomnak  és  nagyságnak  ezen  csudált  emlékei  sem  voltak  annake
lőtte  esmeretesek.  Mind  a'  gazdag  ékesi tések,  mind  a1  még  csaknem  sér
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tétlenül  maradt  festések,  nem  keres  világosságot  nyújtottak  hajdani  épi
ti'ijili  belső  és  házi  életére,  's  a'  rosettei  hires  kő  megtaláltatása  azon  édes 
reménnyel  táplálja  a'  régiségek  barát i t ,  hogy  a'  hieroglyphek  értelmének 
kiniagyarázásiira  szolgáló  kulcs  valahára  felfedeztetik.  (L.  ÍTOHN). 
Egyiptom  emlékei  láliák  Tyrust  ,  Carthagót  és  Athénét  létre  jőni  '» 
elenyészni ,  és  imé!  még  most  is  fenállanak.  Már  Plató  életében  ezen 
tiszteletes  névvel  „ rég i ségek"  emiittettek,  's  még  akkor  is  viselni  fogják 
a z t ,  midőn  a'  mi  városunknak  talán  nyoma  sem  lesz  többé.  Az  egyip
tomi  nemzetben  minden,  a'  mi  Csak  a'  vallást  és  orgzáglást  i l le t te ,  örök
kévalóság  characterét  öltözte  fel  ,  bár  olly  éghajlat  alatt  é l t ,  mellyben 
minden  állati  's  plántai  kifejlés  gyorsan  siet  az  érettség  's  enyészet  felé. 
Közönséges  emlékeiknek,  mellyeken  az  idő  vasfoga  Injában  igyekezett 
élét  megmutatni,  szakadatlan  látása  kétség  kiviil  sokat  tett  intézeteik 
tartósságára  Titkos  horzadás  futja  el  a'  nézőt ,  ha  megtekinti  azon  em
beri  miteket ,  mellyek  az  örökkévalósággal  megmérkőzni  akarni  látszanak, 
's  ha  visszaemlékezik  azon  nemzetségekre,  mellyek  azoknak  előállása 
olta  elenyésztek,  's  azon  időkre,  mellyek  még  el  fognak  múlni  ,  mig  a' 
pyramisok  leroskadnak '»  a'  föld  porával  egyesü lnek .—A'  mit  a ' tudomá
nyok  iránt  való  t ü z ,  párosodván  a'  legszélesebb  esmeretekkel  ,  egy 
minden  netnil  emlékekkel  és  figyelemre  méltó  legritkább  tárgyakkal  olly 
gazdag  tartományban,"  mint  a'  millyen  Kgyiptom,  öszvegyiljtögetbetett, 
az  egyiptomi  régiségekre  ügyelő  biztosság  által  az  országlás  költségén 
kiadatott , ^Uescription de f Egvpte ou rectieil des oitervaliont tt 
rie* rechtrclies pendnnt Vexpediíion de Varmée frmigaúet*  czim  alat t , 
25  köt.  900nál  több  rézmetszésekkel  's  3000en  felül  lévő  rajzolatokkal. 
(Utolsó  kötete  1826  jelent  meg).  Károm  főosztálya  közül  az  első 
Egyiptom  régiségeit,  a'  második  ujabb  állapotját,  a'  harmadik  természet
históriáját  foglalja  magába  Napóleon  c/.élja  szerént  csak  kevés  példány 
nyomatott  le  's  kevés  osztogattatott  ki  a'  barátságos  külföldi  udvarok
nál.  Minden  tárgy  csak  ugy  vétetett  fel ,  ha  egy  ar ra  rendelt  biztosság 
á l ta l ,  melly  a'Napóleon  alatt  Egyiptomban  táborozott  seregnél  jelen  volt 
tudósokból  és  mivészekből  állott,  elébb  megvizsgáltatott.  Ezek  közt  vol
tak  :  Berthollet,  Costaz,  Degenettes  ,  Fot t r ier ,  Girard  ,  Monge ,  Conté 
éa  Laurent.  A'két  utolsó  helyébe,  kik  a'  munka  foly  >matja  alatt  mholtak, 
Joinard  és  Jallois  léplek,  kikhez  jöttek  azután  még  Delille  és  Devilliets. 
XVIII.  1/ajos  é s X .  Károly  folytatták  ezen  óriási  és  becses  munka  kiadá
sát  s  1821  Panckoucke  párisi  könyvkereskedőnek,  az  első kiadás  becses  réz
tábláéinak  használása  mellett  megengedtetett,  hogy  azt  másodszor  is  kiad
hassa.  Jacotin  pompás  egyiptomi  fölriabros/a,  mellyet  a'  franczia  földmérők 
Egyiptomban  készítettek,  az  egyiptomi  állashoz  ragasztatik. 1.—ú. 

E o v i i : í NT, I. S o M ' f i O T E i . 
En v  K <i  z K p v  (homeo  vagy  concentricus),  a1  minek  ugyan  egy  kö

zéppontja  van.  Két  kör  mondatik  p.  o.  egyközépünek  ,  ha  mind  a'  ket
tő  egy  középpontból  van  hiizva. 

K  G v  N ő  s é a  , 1.  II * z  »  s  s í o. 
E G Y S É G  a'  miiben  annyi ,  mint  részeinek  egy  öszvehangzó  's  ma

gában  bevégzett  egésszé  egyesülése ,  azaz,  viszontagos  meghatározása. 
Ez  minden  szép  miiben  múlhatatlanul  szükséges  ,  mert  egyébként  nem  le
het  szép.  A/onban  valljon  ezért  kimerítő  e  Baumgarten  oskolájának  vé
leménye  ,  hogy  a'  különbfélék  egységében  áll  a'  szépség,  más  kérdés. 
(L.  S Z ! : P ,  SzKPSÍn).  A'  dráma  egységeiről  I.  SztvjvriÍK. 

E G Y S K O [unitat),  a '  mennyiségtudományban  azon  megfogást  j e . 
lenti  ki  ,  melly  a'  számlálásban  vagy  mérésben  fenekűi  vétetik  és  ismét
léséből  a1  szám  származik.  —  Az  egység  igen  sokféle  lehet,  mivel  mind 
a'  mérésben,  mind  a'  számlálásban,  önkényt  való.  Ha  valami  valódi  do
log  egységnek  vétetett  fel ,  p.  o.  egy  ló  ,  egy  ház  ,  egy  ke r t ,  egy  fo
r i n t ,  akkor  az  egységet  e g y e s ü l t n e k [uvitat cnncretá);  ellenben 
pedig,  ha  az  egyet  csak  áltáljában  gondoljuk  a'  nélkül,  hogy  valami 
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bizonyos  tárgyat  akarnánk  vele  kijelenteni,  e l v o n t  e g y s é g n e k 
{jinilas abstracld)  nevezzük. Albert Ferencz. 

E o T S í A i t v o .  Az  egysaarvuról (monoceros')  szóló  régibb  's  ujabb 
időkbeli  különbféle  tudósítások  Zách  által  tett  vizsgálatiból  kisül,  hogy 
azt  BufFon  olta  helytelenül  tették  a'  mesés  állatok  sorába.  Meroe  táján 
is  találkozik  illyen  á l l a t ,  melly  teliennyi  nagyságú,  zerge  alkatú  's  a' 
hímnek  hosszú  egysnes  szarva  van  homlokán. 

E G Z S Z E R Ü  a z ,  mi  általellenében  áll  a '  sokszerünek  és  különbfé
l ének ,  mint  a'  könnyen  áltlátható  a'  zavartnak,  nehezen  áltláthatónak 
's  megesmerhetőnek.  Lehet  ezt  é r te lmi ,  erkölcsi  és  aestheticai  szem
pontból  tekinteni.  Ha  az  értelemnek  tulajdoníttatik,  ennek  kis  hatás
körre  korlátozását  jelenti  's  együgytiségnek  mondatik.  Igy  tekintve  az 
egyszerűség  hiba,  hanemha  serdületlenség  következése.  Az  erkölcsi  kép 
egyszerűt  egyenes  szivünek  's  jámbornak  is  nevezzük  ;  ennek  szükkörü
sége  önkényes.  Amaz  nem  tud  messzeható  's  'öszvetett  czélok  szerént 
munkálkodni;  ez  nem  akar.  Lelki  esmerete  szavát  követvén,  szőrszál
hasogatva  nem  okoskodik  kötelességeiről,  teljesiti  azokat ,  nem  aggód, 
ván  alapjokról,  mellyre  nézve  a'  philosophus  gyakran  örömest  zavaro
dik  kétkedésbe  's  mellyet  a'  kicsapongó  örömest  felforgatna.  Eletét 
tetteinek  's  érzéseinek  minden  messzelévő  's  önhasznu  mellékczélokat 
kizáró  öszvehangzása  diszesi t i ,  's  ekkor  szive  egyszerűsége  a'  világ  fija 
előtt  együgyüségnek  látszik,  Az  értelemre  nézve  egyszerű  általellené
ben  áll  az  ügyesnek,  a'  szívre  nézve  egyszerű  a ' ravasznak,  előrenéző
nek.  Am  bámuljuk  gyakran  a'  fortélyost,  még  is  gyakrabban  félünk  tőle, 
az  erkölcsikép  egyszerű  bizonyos  benne ,  hogy  kellem  által  szivet  hódit; 
de  nem  akarva  hódi t ,  mert  itt  sem  tör  czélra.  Az  egyszerűséget  áltál
jában  őszinteség  bélyegzi,  melly  az  ártatlansággal  elenyészik.  Valamint 
ezen  őszinteség  ellenkezik  a°  mesterkél t te l ,  ugy  a'  mübeli  egyszerűség 
sem  egyéb,  mint  mesterkéletlenség  és  természetesség.  A'  mű  egyes 
részeinek  egy  egésszé  való  mesterkéletlen  egyesülésében  áll  az  aesthe
ticai  egyszerűség.  Megvetvén  minden  eszközöket,  mellyek  által  a'  tet
szeni  vágyás  figyelmet  törekszik  magára  vonni,  idegen  kivánatokra  so
ha  sem  ügyelvén,  sem  az  idő  széllemének  rabul  nem  szolgálván,  vágy
talanul  nyilatkozik  az  aestheticati  egyszerűség  's  nyugodtan  várja  az 
az  őt  értő  lelket.  Többet  soha  nem  nyúj t ,  mint  mennyit  czélja  kíván, 
miieszközei  legegyszerűbbek,  elrendelése  és  öszvekapcsolása  legfoghatóbb 
mellékuton soha sem  igyekszik  tetszésre  szert  tenni,  távol  minden  keresettől, 
pompától ,  megterheléstől.  Nem  gazdag  és  nem  vakít,  de  biztos,  ügyes 
és  való.  Biztos  és  egyenes  lépéssel  tart  czélja  felé,  mindenütt  bizonyos 
gyermeki  nyiltszivüséget  mutat.  Az  aestheticai  egyszerűségről  is  állit
hatni  ,  hogy  az  ártatlansággal  elenyészik,  mert  az  ujaknál  keresett, 
mesterkél t ,  a ' rég ieknél  pedig  önkénytelen  vol t ,  már  a'  Komaiaknak  is 
nehezebben  sikerült  miveikbe  e'  lelket  lehelni.  Egyébiránt  az  eg) sze
rűséget  nem  kell  elcserélni  az  egyformasággal:  ez  a'  tárgy  részeinek 
hasonlósága  formára  nézve  és  hiba  a'  miiben,  ha  az  érdekletet  gyengíti 
vagy  elrontja. B. L. 

E G Y V E L G E S E K  S Z Á M V T É S E ,  I .  Ar .  r .  I G A T I O N I S  R E G Í J  r .  * 
E H G Y Ó G Y  M Ó D .  így  neveztetik  közönségesen  azon  gyógymód, 

melly  szerént  a'  test  más  hatalmas  szerek  (  érvágás ,  vértisztitó  italok, 
izzasztók,  h igany ,  dárdacs  's  t . )  alkalmaztatása  mellett  csak  annyi 
étekkel  táplál tat ik,  a'  mennyivel  tengődketik.  Innen  tehá t  láthatni, 
hogy  az  éhség  csak  egy  részét  teszi  ezen  gyógymódnak,  mellynek  hasz
nálása  a'  testben  mélyen  gyökerező  avul t ,  különösen  a'  tenyészéletben 
alapodó  betegségekben  az  egész  tenyészélet  megváltoztatása  czéljából, 
ajánltatik.  De  ha  igaz  marad  azon  tapasztalás,  hogy  az  étekhijánynál 
a'  kiürítések  kevesbednek,  a'  test  részei  között  szüntelen  tartó  csere 
nralkodik  anny i ra ,  hogy  Hufeland  szerént  minden  3  hónapban  uj  ré
szekből  á l l ,  Bernoulli  szerént  pedig  fél  esztendő  alatt  2/.3d  része  újul 
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meg:  az  fog  következni,  hogy  maga  az  éhgyógymód  mellet  a'  tenyész
élet  avult  betegsége  elalél  u g y a n ,  de  nem  irtatik  k i ,  's  minthogy  a' 
gyógyítást  az  adott  szerek  éhség  nélkül  is  elvégzik,  a'  nagy  dicséretre 
érdemetlen.  Nálunk  a'  köznépnél  is  divatban  van  egy  illyenféie  gyógy
mód,  mellyet  mindazáltal  éhgyógymódnak  nevezni  nem  lehe t ,  minlhogy 
a'  kovásztalan  és  sótalan  pogácsa ,  minden  fűszer  nélkül  való  növényi 
étel  mellett  a'  beteg  éhséggel  nem  kiizködik.  Használtatik  az  éhgyógy
mód  Albertini  szerént  a'  sziv  betegségeiben,  Massa,  Fuchs ,  ltust  sze
lént  a'  lujasenyvben,  az  ujabbak  után  az  idült  kiitegekben (exan
1/icma)  görvélyben,  kőkemes  keményedésekben,  szalonnás  's  egyéb 
daganatokban  'sat. Dr. Fúlya 

E H R E N S T R Ö M ,  Svéd,  III.  Gusztáv  titoknokja  's  oberstere,  a '  sü
dermannlandi  herczeg  kormánysága  ellen  koholt  öszveeskiivés  részese 
Arrnfelt,  Rudensköff  grófné  's  egyéb  tekintetes  személyekkel,  kik  az 
elhunyt  király  tíját  az  apja  által  kiszabott  idő  előtt  akarák  teljeskoruvá 
tenni  's  throura  emelni.  Azon  levelek,  mellyeket  Ai nifelt ,  Nápolyba 
menvén  követül,  elvesztett ,  a'  svéd  országláshoz  jutának  's  a'  titkot  vi
lágra  hozák.  E.  pallosra  Ítéltetett.  Vérpadon  álla  már  's  a1  bakó  kar
ja  a'  csapásra  készen  ,  midőn  a'  halált  holtiglani  fogsággá  változtatta  a' 
kegyelem,  's  Karlstein  vára  lón  E.  kinhelye.  IV.  Gusztáv  thronralépte
kor  visszanyeré  szabadságát  's  visszavonultan  éle  királya  adta  évpénzéből. 

E H S É O ,  azon,  kezdetében  nem  kedvetlen,  később  kínos  érzés  a ' 
gyomorban,  melly  ennek  étellel  leendő  kielégítésére  nógat.  Oka  az 
éhségnek  a'  test  oeconomiájában  felhasználandó  részek  h i jánya ,  melly
nek  be  nem  töltésével  először  a'  gyomortáj  behúzódik,  majd  gyengü
lés ,  ásitozás,  nyáladzás  következik;  azután  a'  gyomor  fá j ,  görcsösen 
öszvehuzódik,  a'  test  inkább  inkább  gyengül,  a' bűrgőzölgés,  lehelet  kedvet
len  szagot  ad,  olvasztó  láz  jelenik  m e g ,  végre  kinos  halál  (1 — 5—9  's 
több  napok  múlva)  következik.  Az  éhség  a1  nem,  életkor,  nedvmérsék
let,  szokás,  foglalatosság,  testalkotás  's  betegségek  'sat.  szerént  az  egysze
ri  kielégítés  után  különböző  időben  szokott  megjelenni,  igy  az asszonyi  nem, 
a'  Igyermek  többször  többet  eszik,  mint  a'  férjfi,  a'  fe lnőt t ,  a'  sangvi
neus  és  cholericus  többet,  mint  a'  melanchoücus,  a'  torkos  többet  mint 
a'  mértékletes,  a'  dolgos  többet,  mint  a'  henye ,  ha  ez  elegendőleg  nem 
mozog;  néniellyek  természeteknél  fogva  nagy  ehe tők ,  másoknál  az  éh
ség  beteges  állapot,  mint  a'  gyomorzár (pylorus~)  el tágulása  'sat.  A' 
levegő  mérséknek,  —  vegyületnek  is  nagy  befolyása  van  az  éhségre, 
melly  hamarább  következik  a'  hideg,  tiszta  levegőben,  mint  a'  nedves, 
gőzös  melegben.  Nevelik  az  éhséget  némelly  szerek ,  mint  a'  lélesek, 
fűszeresek  's  t . ;  mások  tompítják  mint  a'  mézgák  ( főkép ) ,  bódítók, 
savanyúk. Dr. l'ólya. 

E H S T H L A N D , I . E S T H f , AND. 
E I C H H O R N  (János  Gottfr ied) ,Ja '  német  tudósok  egyik  Iegjeleseb

bike,  ncpkeleti  nyelvek  esmeróje ,  bibliai  eriticus,  a'  literatura  tö r t é 
neteiben  's  a'  történetek  nyomozásában  felette  j á r t a s  férjfiu;  szüle
tett  Dorrenzimmernben  a'  hohenlohe    öhringi  herczegségben  1752. 
—'  Egy  Sídéig]  az  ohrdrufi  oskolának  a'  gothai  herczegségben  kor
mányozója  volt ;  1775  a ' jenai  egyetemhez  ment  professornak  itt  azonban 
csak  1788  t an í to t t ,  általmenvén  Göttingába.  —  1811  theologia  docto
r a ,  1813  az  ottani  tudós  társaság  mellett  együtt  igazgató,  1810  a'  Guelf
rend  vitéze  és  1819  hannoverai  titkos  igazsági  tanácsnok  lett.  Munkáji: 
„Einleitung in dat allé Testament"  (Leipz.  4  kiad.  1823); „Einleitung 
in die apokryphischen Bücher det neuen  T . "  (Leipz.  1794); „Einleilung 
in das neue Teslament"  (Leipz.  1804  és  1810,  uj  kiad  1820); „Allge
meine Biíliolhek der bibi. Literalur''  (Leipz.  1787  —  1810,  10  köt.,  nj 
kiad.  1814); „Weltgeschichte1'  (Leipz.  1 7 9 9 — 1 8 1 4 ,  5  k ö t . ,  3  kiad. 
1 8 1 8 — 1 8 2 0 ) ; „Geschichte der  3 lelzlen  J / Í . "  (Leipz.  uj  kiad.  1817); 
„Geschichle des  19  JA."  (Leipz.  1817)  ; „Geschichle der Lileratur von 
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ihrem Anfangt bis auf die neuesten Zeiten*'  ( l e i p z .  "1805  —  1812,  12 
k ö t . ) ;  „ Intiqiia história ex ipsis veler scriptor. greeor. narratiotiibut 
conlexta"  (Leipz.  1811  —  12) ; „Antiq. história ex ipsis veler. scriptor. 
latinorum narrationib. conlexta"  (Götting  1811)  'sat.  Egyes  értékelései 
a'  göttingai  tudós  társaság  commentára  és  a' „Fundgruben des Őriem s'' 
czimü  gyűjteményben  állanak.  1S12  olta  a'  göttingai  tudós  jelentések 
kiadását  intézé. 

E J  (Nox),  a' myth. ,  Chaos leánya,  Erebus  testvére,  kivel a* Hemerát (nap 
—  dies  —)  és  Aethert  nemzette.  Minden,  a'  mi  esmeret len,  homályos, 
i szonyú ,  ivadékához  ta r toz ik :  ha lá l ,  a lvás ,  á lmok ,  sorsok,  betegségek, 
csapások;  továiibá:  v i ta ,  veszekedés,  visszavonás,  háború,  öldöklés, 
csalás,  gáncskórság.  A'  Hesperidákat  is  leányainak  mondják.  A'  napp*l 
váltogatva  rémséges  palotát  lak  az  alvilágban.  Orpliicns  mondák  szeren* 
szerelem  istennéje  is  volt  Az  ujabb  mythologia  szekerén  jártat ja  az 
égen  "s  csillagos  fátylot  ad  neki. 

E J ,  csillagtudományi  értelemben  azon  időköz,  mellynek  folytában 
lá thatár  (látkör)  alatt  vagyon  a'  n a p ;  a z a z ,  azon  idő ,  nielly  annak 
nyugvása  és  kelése  közt  múlik.  Az  éjnek  valódi  csillagtudományi  kez
dete  ama '  szempillantat,  mellyben  a'  tetsző  naptányérnak rdiscus tol is) 
középpontja  a'  lá thatár  alá  süllyed.  M i .  a'  sugártól  ölés {refrartio lucis) 
m i a t t ,  sokszor  a'  napot  még  akkor  is  látjuk  t.  i.  ,  mikor  valóban  már  el
nyugodott.  —  Mindnyájan  tudjuk,  hogy  az  éj  hossza  nem  mindég  egyenlő, 
hogy  nagyobb  télben,  kisebb  nyárban.  —  Tartása  azonban  nem  csak  az 
esztendőnek  részei re ,  hanem  a'  földnek  különbféle  helyeire  nézve  is  kü
lönbféle  ;  mert  ezen  tar tás  nem  csak  egyedül  a'  nap  állásától,  hanem  a' 
helynek  szélességitől  is  függ.  Mennél  jobban  közelget  az  ember  a1  sar
kakhoz,  annál  szembetűnőbb  is  a'  n,  p  és  éj  közt  való  különbség.  A'  sark
körökön  egyszer  esztendőben  egy  n  > p  éj  n é l k ü l ;  és  egyszer  ismét  egy  éj 
n a p  n é l k ü l  vau;  az  első  esetben  a'  n a p .  másodikban  pedig  az  éj  24 
óráig  tart .  —  Kétszer  esztendőben  (Mart .  21  és  Sept.  23dik  körül ,  mi
kor  a'  nap  az  egyenlítőben  van)  az  egész  földön  egyenlő  a1  nap  hossza 
a/,  éjével;  csak  a  sarkakon  n e m ,  mivel  itt  az  egész  esztendő  csak  egy 
n a p .  és  egy  éjből  áll  ,  mindegyik  6  hónapig  tartván.  A'  többi ,  az  egyen
lítő  és  a'  sarkak  közt  levő  helyeken  a'  nap  és  éjnek  leghosszabb  tartása 
a'  naptérések  idejébe  es ik ;  minekünk,  mint  éjszaki  golyóbison  lakóknak, 
p.  o.  Június  21  körül  legrövidebb,  December  21dike  körül  leghosszabb 
éjünk  van  ;  a1  déli  félgolyóbison  pedig  ugyan  azon  időpontokra  a'  leg
hosszabb  és  legrövidebb  nap  esik.  —  Ha  ama'  6  hónapi  éjt  meggondoljuk,  , 
nielly  a'  sarkakon  közönséges  és  te rmésze tes ,  önkény telén  isszonyodunk 
ezen  csaknem  örök  setétségen.  De  a'  természet,  ezen  hiv  a n y a ,  vala
mint  jót  tesz  és  áldást  ad  mindenüt t ,  ngy  itt  a'  föld  sarkain  is  enyhí
te t te  a ' fé l  esztendei  setétség  rettenetét,  inert  i t t :  I)  a'  reghajnal  és  est
hajnal  legtovább  tar t ,  (majd  nem  hét  hétig  mindeayikj;  2)  a'  hold  pályá
jának  felét  a'  lá thatár  felett  futja;  és  3)  majd  szüntelenek  a 'dé l és  éjszaki 
fények,  és  a'  tőlök  elterjesztett  világosság  a'  hónak  vakító  fej őrsége  által 
még  emeltettik.  , Albert h'erenez. 

EJ  ( szen t ) ,  a '  Karácsony,  Húsvét  és  Pünköst  é j e ,  mellyen  az  első 
•zázadokbeli Keresztéinek éneklés és imádkozás végett gyülekezének 
egybe. Husvét éjén keresztelték a' catechtimenusokat. 

É J K K , é j s z a k á k , olly festmények vagy rajzok, hol a ' je lenés t 
nem a' nap vagy közönséges nappali vi lág, hanem hold vagy egyéb 
mesterséges fény, p. o. fáklyák, világítják. I.eghiresb e' nemben Coireg
gio é je , a' dresdai képteremben. A' NémetAlföldiek közt, kik az éjekben 
főkép je leskedtek, Schalken Gottfriedet különösen becsülik. 

EJ Kiír, vagy R J F IÍ 1.1 T Á J K K , a' hajósnyelven annyi mint éj
szak. Ezen tájék felé látjuk m i , a' földnek éjszaki felén lakók, az égnek 
azon tájékát, hol az égvagy világsark, azaz, azon pont van , melly kö
rit! az égnek tetsző fordulása történni látszik. —• Az i t t lévő csillagok 
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közül  tehát  némellyek  le  sem  nyugodnak,  mint  p.  o.  a'  nagy  gönczöl 
[ama major')  a1  kis  gönczöl  szekere (itrsa minor),  a'  Perseus,  a'  fu
varos  és  egyéb  csillagzatok. —  É j f é l  vagy  é j f é l i  idő,  a1  délnek  épen 
ellenében  lévő  azon  időpont,  mellyben  a'  nap,  tetsző  forgását  folytatván, 
valamelly  helynek  láthatára  alat t  legnagyobb  mélységet  elért.  Ezen 
szempillantat  egyszersmind  a1  közönséges  napnak  kezdete.  —  É j f é l i 
pont,  azon  pont  az  éjszaki  tájék  felé,  hol  a'  déli  kör  keresztülvágja  a' 
láthatárt .  A'  tengeri  utazók  ezen,  egyszersmind  a1  négy  főpontból (puneta 
cvrdinalia)  való  pontot  é j s z a k i  pontnak  nevezik. Albert Ferenct. 

E J S A I ' K C T E K I , Ü T I V É S Z Ü K , I . A E Q D I S O C I I A t . i l V É S Z E K . 
E J N A P E G Y E N r , I l ' Ő , 1 . A K Q U A T O R . 

E j N A P E G Y N r . Ő S K G , 1 . A K Q U I N O C T I U M . 

E J N A P I  K Ö R (Cireu/us diurnus).  A'  nap,  ha  nincs  épen  az  egyen
lí tőben,  öszvetett  mozgása  (napi  és  évi)  miatt,  napról  napra  más  egyen
lőközii  kört  ir  az  égszinen  l e ;  melly  mindenkori  éjnapi  körnek  nevezte
tik.  Továbbra  terjesztvén  ezen  megfogást ,  mostan  áltáljában  valamen
nyi  egyenlőközü  kürt  éjnapi  körnek  nevezünk.  Mivelhogy  az  egyenlítővel 
egyenlőközü  irányzatban  történik  az  éggolyóbisnak  tengelye  körül 
való  megfordulása,  tehát  azon  k ö r ö k ,  niellyeket  a'  többi  csillagok  végig 
futnak  ,  mind  egyenlőközü  —  és  azért  hasonlóképen  éjnapi  körök  is.  — 
Egy  meghatározott  helynek  lá thatárára  nézve  sok  csillagoknak  éj
napi  körei  egészen  felette  ,  soknak  egészen  a l a t t a ,  még  többek
nek  pedig  részént  felette,  részént  a 'at ta  esnek  ezen  láthatárnak.  — 
Mekkoraságok  az  egyenlítőtől  való  távollétektől  függ,  és  annál  kisebb, 
minél  nagyobb  ezen  távollét.  Az  egyenlítőt  magát  legnagyobb  éjnapi 
körnek  tekinthetjük.  —  Minden  ollyas  kör  szokás  szerént  360  fokra  osz
tatik  ;  innen  következik,  hagy  valamint  az  éjnapi  kö rök ,  ugy  azon  fo
kok  is,  a'  sarkak  felé  mindég  kisebbednek.  —  Valamelly  csillag  éjnapi  kö
rének  azon  része  ,  melly  egy  helynek  láthatárán  felül  esik  ,  ezen  csillag 
napivének (cireulus diurnus)  azon  része  pedig,  melly  alatta  esik,  éjivnek 
(cireulus noctitrnus)  mondatik. Albert Fer. 

E j s A R K i  C S I L L A G ,  második  rendű  álló  csil lag,  melly  az  éjszaki 
sarkhoz  legközelebb  állván  ,  azon  pont  helyének  és  az  éjszaki  tájéknak 
feltalálására  használtatik.  A' •kis medve csillagzatba t a r toz ik , farka 
legszélsőbb végét foglalván el. Minthogy olly közel van az éjszaki pont
hoz, vezető csillagnak is neveztetik. Albert Ferencz. 

É J s 7. A K A M e R i K \ , az uj világnak (1. AMERIKA) nagyobb éjszaki 
fele, egy a'csendes ésatlasi tengerek közt, az éjszaki földsark felé mes
szére kiterjedő, báromszegletet formáló 's 344,776 nsz. mf. nagy fó'Id, 20 
mii. lakossal. Koppant vizmassák borítják földjét. Belföldi tájékait 
megmérhetetlen nádasok, mocsárok (stvamps) és füvei gazdag térségek 
(Savannen) fedik, mellyek az Andesek nyűg. láncza (hol az llléshegy a' 
s/,. 60"alat t 17.300 1. magas) , 's a' kősziklahegy vagy kőhegy (Roeky 
Monntains, 12,500 1. magas) , és a' 3000 1ra emelkedő Apalachok keleti 
kegyes tájéka és a' 6600 I. magas Alleghanybérczek köz t , a' Missisippi 
éjsz. forrásaitól ennek mexicoi öbölbe szakadásáig leereszkednek. Az é. 
sz. 8° alatt Éjszakamerika Délszakamerikával a' panamai 14 mf. széles 
földszorostól köttetik öszve. Talán régre hajtja itt a1 szabadság meré
szebb lelke az t , a' mit a' spanyol féltékenység nu'g eddig munkába nem 
akart venni, t. i. az uj viiág két nagy félszigetét egymástól kiil.ön választja 
's az atlási tengert a' csendessel egyesít i , melly által a1 Horn (szarva
fok körül lévő 1000 mf. tengeri ut megkíméltetnék, ha t. i. az é sz. 
12 3alat t a1 Nicaragua tavának forrása, egy a1 déli vagy csendes tengerbe 
ömlő kicsiny folyóval egyesittetnék 's egy 6 mf. térség keresztülvágat
nék. Ejszakamerikának a' földsarki világgal valő öszveköttetését, ha 
t. i. a' 80D alatt tengerszoros választja e el Grönlandot Ameriká tó l , 's 
van e éjszaknyugoti áltevezés a' földsarki t e n g e r r e , 1818tól 1826ig mind 
angol hajósok, mind 177ÍtóI 1827ig Szárazon utazók próbálták felfe
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dezni.  (L. EjszAKFör.SARKl  UTAZÁSOK).  Azon  10  mf.  széles tengerszoroson, 
melly  a"  földsarki  kör  alatt  Ejszakamerikát  Asiától  elválasztja,  legelőször 
a'  dánországi  B E R I N G  (1.  e.)  evezett  által  1741,  2 orosz  hajúval.  Azután 
a'  nyűg.  partokat  vizsgálták  meg  Cook  és  Vancouver,  angol  hajósok,  kik 
ugy  t a l á l t ák ,  hogy  a'  Bering  szorosától  délre  eső  sok  öblök  mellett 
sincs  keleti  áltevezés  a'  csendes  tengerről  az  atlasira.  Az  egyesült  statu
sok  parancsolatjára  Éjszakamerika  belsejét  Pike  major,  a'  ki  1805  a' 
Missisippi  folyását  forrásáig  nyomozta,  's  Lewis  és  Clarké  kapitányok 
utazták  b e ,  kik  1805—8  a'  Missuri  és  Columbia  egész  futását  9000  an
gol  mf.  megvizsgálták,  minekutána  a'  kősziklahegy  kietlen  pusztájin  ke
resztül  a'  csendes  tenger  partjaiig  előnyomultak  volna  ,  a'  mit  már  1703 
te t t  egy  Macken/.ie  nevű  Angol.  —  Nagy  kiterjedésű  tengeröblök,  mint 
BAFFIN  és  HUDSON  öblei  (1.  e .) ,  kel.  oldalán  a'  mexicoi  öböl ,  nyugo
tin  a'  bársonytenger  vagy  Mar  Vermejo,  mintegy  200  tóva l ,  mellyek 
közt  legnagyobbak  az  egész  földön  az  U b e r ,  Misigan,  Huronok, 
Krie  és  Ontario  tavai  (öszveséggel  4300  nsz.  mf.  foglalnak  el),  továbbá 
a'  rabszolgák  és  Winipeg  tava  és  sok  mások  fedik  Éjszakamerika  föld
j é t ,  az  éj.  sz.  40 = tóI  a'  70°ig.  Az  emiitett  5  tóból  folyik  ki  a'  400  mf. 
re  hajózható  jSz.  Lörinczfolyó,  melly  az  atlasi  tengerbe  ömlik.  A' 
többi  folyók,  p.  o.  az  569  mfre  hajózható  Missur i ,  a1  200  mfre  hajóz
ható  Ohio  's  más  40  folyó,  a'  800  mf.  hoszu  Missisippibe,  Ejszakame
rika  belföldi  tartományinak  legnevezetesebb  kereskedő  csatornájába,  öntik 
vizeket.  Kisebb  part i  folyóji  erdős  magasságaikról  kősziklaüregeken 
keresztül  rohannak,  részént  a'  csendes  tengerbe ,  mint  a'  Columbia  ,  Rio 
grandé  de  los  Apostolos  's  mások  ,  részént  az  atlasiba,  mint  a'  Connecti
cut  ,  Delaware,  Hudson,  Savannah.  28  más  folyója  részént  a'  jeges  ten
gerbe,  mint  a ' r ézér ésMackenz ie  folyó,  részént  belföldi tengerekbe  ,  p.  o. 
40  folyó  az  1800  nsz.  mf.  nagy  Obertóba,  részént  a'  mexicoi  öbölbe,  mint 
a'  Colorado,  Rio  bravó  'sat.  ömlenek.  Ez  a'  temérdek  viz ,  valamint 
ama1  roppant  erdők  is>,  mellyek  fedték  valaha  egész  Ejszakamerikát,  ma
gyarázzák  ki  ezen  világrésznek  hidegebb  's  nedves  éghajlatját;  ezért  om
lik  alá  sok  tájékokon  egyszer  annyival  több  viz  a'  felhőkből,  mint  a' 
régi  világnak  azon  részeiben,  mellyek  a1  szél.  ugyan  azon  gradusai  alatt 
feküsznek,  's  éjjel  a'  harmat  nagy  cseppekben  hull  alá  a'  fák  leveleiről; 
azért  lehet  nyargalóezot ,  melly  Európában  csak  a'  60°  alatt  talál  magá
nak  alkalmatos  hideg  lakhelyet ,  Amerikában  már  a'  40°  alatt  l á tn i ,  's 
fejér  medve,  melly  nálunk  a'  hideg  földöv  lakosa,  Éjszakamerikában  már 
az  53°  alatt  találtatik  ,  azért  kezd  a'  szőlőtő  csak  rövid  idő  olta  te
nyészni  az  egyesült  statusokban,  mindazáltal  még  most  sem  bejebb  éjszakra 
Pennsylvaniánál ;  azért  szűnik  meg  végre  Éjszakamerika  kel.  tartományi
ban  már  a'  00°ná l  minden  plántai  élet.  A'  meleg  ezen  nemléte  aka
dályoztatta  meg  Ejszakamerika  ősi  lakosainak  pallérozódását  is.  Az  ame
rikai  nemzetek,  mellyek  Indusoknak  neveztetnek,  a'  nyűg.  tartományok
ban  hihelőképen  Tatároktól  's  éjszaki  Asiának  más  népeitől  származnak, 
mint  Éjszakasia  népei  nyelveinek,  erkölcseinek  's  szokásainak  az  éjszak
amerikai  népekéivel  való  hasonlóságából  következtetni  l ehe t ,  melly  ha
sonlóság  az  állatokra  is  kiterjed.  Azok  közt  a'  most  csaknem  egészen 
kiirtatott  lllinoisok  és  Blenilenapesek  nevezik  magokat  eredetieknek  's  igazi 
embereknek.  Szépségre  nézve  az  Osagok  minden  más  nemzetségeket  fe
lülmúlnak.  Az  Óságokkal  atyafias  azAkansasok  sokfelé  elágazott  nemzet
sége.  Mind  ezen  eredeti  népek  az  Európaiak  első  megtelepedése  idejé
ben  *s  részént  még  most  i s ,  vadászatból  élnek,  egymással  szakadatlan 
familiai  háborúkba  keveredve;  egy  sem  tartott  nyájat,  's  a'  roppant  tér
ségen  csak  egy  nép  ta lá l ta tot t ,  melly  néminemű  pallérozottságra  jutott, 
u.  m.  a'  Mexicóiak  vagy  Toltekasok.  Ezt  a'  népet  a'  Spanyolok  (I.  CÜR
TEZ)  1518  olta  meghódították  's  későbben  kereszténységre  téritették. 
Mindazáltal  a'  Missisippinél  és  Ohiónál  fekvő  tartományokban  is  találtat
tak  az  előidő  paüérózottságának  emlékei,  p.  o.  földbástyák,  mellyek  ren
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des  erősséget  formálnak,  pyramis  formájú  földkupok  ,  tégláral  kirakott 
kutak  's  a'  hajdani  földmivelésnek  több  nyomai ,  valamint  idegen  nemil 
embercsontok  's  csontvázak  is.  (L .  AMERIKA.) 

Ejszakamerikának  ujabb  pallérozottsága  spanyol  és  angol  eredeti!, 
későbben  Francziák  (u.  ni.  Canadában  és  Louisianában) 'a  Németek  is 
nagy  számmal  telepedtek  meg  benne.  (L.  EGYESÜLT  STATUSOK).  AZ  első 
gyarmatokat  Wal terRale igh  alkotta  1586  az  atlasi  tenger  partjának  azon 
részében ,  mellyet  ő  sziiz  királynéjának,  Ersébetnek,  t iszteletére  Virgi
niának  nevezett;  mindazáltal  csak  1607  olta  kezdett  a'  gyarmat  tenyész
ni, midőn Jamestown építtetett benne. (L. PENNSYLVANIA.) AZ európai mive
lődés,  miolta  a'  kel.  parti  tartományokat  világ  szabad  statusává  változ
tatta,  's  az  éjsz.  tartományok  az  angol  néppel  törvények  's  kereskedés  ál
tal  mindég  szorosabban  köttetnek  öszve,  most  szép  renddel  csinált ország
utaUnál,  csatornáknál ,  kereskedői  és  katonai  postáknál  7s  uj  földet  ke
reső  utazásoknál  fogva  belső  Ejszakamerika  erdős  és  puszta  tar tományi
ban  ,  sőt  a'  nyűg.  partokon  is  jó  előmenetellel  t e r j ed ,  hogy  a'  régi  vi
lágot  az  ujjal  hasonlóul  öszvekösse.  Ebben  a'  tekintetben  az  éjszakameri
kai  népek  szabad  ősi  nemzetségei  nyelveikre,  erkölcseikre  's  szokásaikra 
nézve  közelebbről  megvizsgáltattak,  hogy  az  európai  élettel  esmereteseb
bekké  tétessenek.  Legkönnyebben  ment  ez  a'  Creekeknél  és  Cherokesek
nél.  Ezeknek  rendes  házaik  's  öltözeteik  vannak  és  baromtartásból  él
nek ;  többen  tehetősek  köztök  's  szeretik  az  európai  élet  könnyebbségét 
és  mulatságait.  —  Kevéssel  az  előtt  Ejszakamerikának  éjszaknyug. 
par t ja ,  a'  telepítések  előmenetele  's  az  európai  kereskedői  politicától 
okoztatott  visszavonások  á l t a l ,  fontos  alkudozások  tárgyává  t é t e t e t t 
Miolta  az  egyesült  statusok  1803  I.ouisianát  Francziaországtól  megvették, 
a1  congress  figyelmét  ezen  tar tomány  nyűg.  tájékának; megvizsgálására, 
fordította.  1811  olta  a'  gazdag  prémbőrrel  kereskedés  véget t ,  a'  Colum
bia fo lyónál  gyarmatokat  te lepi te t t ,  hol  a'  föld  a'  szántásvetésre, 
hajózásra  és  kereskedésre  nézve  is  hasonló  hasznokat  igért.  Hanem  An
golok  és  Oroszok  is  telepedtek  meg  Amerika  éjszaknyug.  partjain, 
's  hasonló  czélból.  Az  egyesült  statusokkal  folyt  utolsó  hadban  tehát  el
foglalták  az  Angolok  1S13  a'  Columbiánál  lévő  amerikai  gyarmatot  's  a' 
canadai  angol  éjszaknyug.  társaság  jövedelmes  prémbőrkereskedést 
Űzött.  Hanem  a'  genti  egyezésnél  fogva,  1814,  visszaadta  ezt  a'  t a r to
mányt  NagyBritannia  az  egyesült  statusoknak.  Az  Angoloknak  mindazál
tal  yolt  ezen  partokon  birtokok  ,  u.  m.  a'  Cooktól  1778  megvizsgált 
Nutkasund  (az  é.  sz.  49°56 '  alat t) ,  hol  már  1789  űztek  prémbőrkereske
dést  és  halászatot.  Spanyolország  ugyan  erőszakosan  is  meg  akarta  azt 
akadályoztatni ,  hanem  az  escorialban  Oct.  28.  1790  kötött  egyezésnél 
fogva  NagyBritanniának  engedte  Nutkasundot,  mellyet  az  emiitett  hatal
masság  1795  vett  valósággal  birtokába.  1816  a'  britanniai  egyesült  éjszak
nyugoti  és  hudsonöbli  társaságok  vadászőrhelyeket  állítottak  fel  ott  's 
egyszersmind  gyarmatokat  telepitettek  meg  a'  part  azon  részén ,  mellyet 
először  Drake  látogatott  meg  1578  az  é.  sz.  48°a la t t .  Drake  ezt  a'  h e 
lyet  UjAlbionnak  nevezte,  's  Ersébet  angol  királyné  számára  elfoglalta; 
de  csak  Vancouver  vizsgálta  meg közelebbről  1795.  Midőn  mindazáltal  az 
egyesült  statusok  tulajdonosi  jusokat  Louisianára  UjAIbionig  (Californiától 
éjszakra)  kiterjesztették,  ugy  lá t szo t t ,  hogy  az  Angolok  a'  partnak  csak 
azt  a'  részét  akarták  megtartani  Uj  vagy  Nyugotcaledonia  név  alatt , 
melly  különben  UjGeorgiának  is  neveztetett.  Hanem  gyarmatjaik  telje
séggel  nem  gyarapodtak  ;  ellenben  a'  Guatemala  (1.  KÜKKPAIKKRIKA) 
környékén  fekvő  Honduras  öblénél ,  Blewfieldsben,  a1  MusquitoIndusok 
földjén  !s  Baliseben  jó  előmenetellel  telepitettek  uj  lakókat.  Legneveze
tesebb  pont  ezen  parton  a'  Spanyoloktól  1751  alk.  SanFernando  d 'Omoa 
városa  ,  mellynek  nagy  és  bátorságos  kikötője  a'  Guatemalából  's  Guate
malával  űzött  kereskedésnek  igen  alkalmatos  helye.  Itt  is  telepedlek 
meg  Angolok  favágás  és  angol  miveknek  honi  portékákért:  való  becseré
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lése  végett.  Mig  az  Angolok  Californiától  délre  's  az  Amerikaiak  éjszakra 
telepedtek  m e g ,  az  Oroszok  is  elterjedtek  éjszakról  lefelé  a'  parton,  hol 
1741  körül  a'  szél.  60  és  50°  közt  fekvő  földet  felfedezték.  Berrenoff 
kereskedő,  a1  prémbőrrel  kereskedő  orosz  társaságnak  igazgatója,  1792 
UJARCHANGELSKET  (az é  sz.  57°  a l a t t ,  1.  e.)  alkotta  1792  a'  társaság 
gyarmatjainak  középpontjává;  innen  űzték  az  Oroszok  a'  tengeri  vidraha
lászatot  Californiáig,  hol  a'  38°  alatt  katonai  ^őrhelyet  (a '  boddgoi  erő
séget)  alkottak  ugy ,  hogy  az  ők  két  gyarmatjai  közt  fekildtek  az 
Kjszakamerikaiakéi  és  Angolokéi.  A1  három  nemzet  közt  perlekedés  tá
madván,  Oroszország  Sept.  1821  egy  ukast  adott  k i ,  mellyben  nyug. 
Amerikának  partját  az  éj.  sz.  Ł 1  a tói  Bering  szorosáig  orosz  tartomány
nak  's  a'  dél  felé  lakó  szigeti  Indusokat  az  51° ig  orosz  alattvalóknak 
hirdette  k i ,  egyszersmind  minden  nemzetbeli  hajósoknak  megtiltotta  az 
ezen  parton  lakókkal  való  kereskedést,  vagy  a'  hozzájuk  100  mfné l  (36 
órány.)  bejebb  való  közelítést.  Ellenben  az  egyesült  statusok  Columbia 
tartományáhaz  's  az  Angolok  Nyugotcaledoniához  just  formáltak,  a' 
honnan  Éjsza,íamerika  éjszaknyug.  partja  fonton  politicai  tanácskozások 
tárgyává  lett  Petersburgban.  Csak  a ' spanyo l  országlás  nem  vett  azok
ban  r é s z t ,  jóllehet  njföldfelfedezési  jusainak  1543,  midőn  egy  Cabrillo 
nevil  Spanyol  látta  még  legelőször  ezen  par to t ,  1588,  1642  's  1774  lett 
közönséges  ruegesmertetése  o l t a ,  Caíifornia  minden  parti  tartományihoz 
a'  sz.  5 8 °  i g ,  kivévén  Nutkasucdot,  mellyról  egyezés  szerént  mondott  le, 
igazságos  just  formálhatott  is.  (L.  Schöll „Traites de paixíí,  4  köt.  112 
1.).  Majd  a'  szövetséges  statusok  elölülője  kezdette  Oroszország,  Angol  ' 
és  Spanyolország  ellen  a1  Columbia  mellekén  fekvő  tartományokhoz; 
mást  kirekesztő  jtisát  vi tatni ,  részént  azé r t ,  mivel  legelőször  az  egye^ 
sült  statusok  vizsgáltatták  meg  a'  száraaon  befelé  eső  tájékokat,  részen* 
's  főképen  azon  oknál  fogva,  mivel  az  egyesült  statusok  Spanyol  Loui+ 
sianát  Napóleontól  raegvévén,  ezzel  együtt  a1  Francziaktól  Louisianában 
felfedezett  nyug.  folyóhoz  vagy  (mint  az  Amerikaiak  nevezik)  a  Colum
biához  való  tulajdonosi  just  is  megszerezték  's  ezen  jus  következésében 
az  egész  tartományt  birtokokba  vették  Oregan  louisianai  kerület  név 
alatt,  meliy  Carey  sv.erént  15,896  geogr.  nsz.  nif.  fekszik,  liz  a'  kerület 
formálja  a'  Columbiának  csaknem  egész  á r k á t ,  mellynek  éjsz.  ágába  öm
lenek  Uj,  vagy  Nyugotcaledoniának  többnyire  minden  ,  's  a'  délibe  Uj
Californiának  sok  vizei.  Middieton  amerikai  követnek  az  emiitett  ukas 
végett  az  orosz  udvarnál  Petersburgban  tet t  lépései  végre  April  17.  1824 
olly  egyezést  húztak  magok  után  ,  melly  szerént  mind  a'  két  fél  just  ka
pott  a'  déli  tengeren  való  szabad  hajózásra,  halászásra,  a1  nyug.  partnak 
nkarmelly  pontján  való  kiszálásra  's  az  ősi  lakosokkal  való  kereske
désre.  Az  é.  sz.  54°  50'  huss  határ l ineát ;  ettől  éjszakon  az  egyesült 
statusoknak  's  délen  az  Oroszoknak  nem  szabad  gyarmatot  telepíteni. 
Mind  a'  két  félnek  van  jusa  6  észt.  egymás  kikötőjibe,  öbleibe  'sat. 
beevezni,  halászás  és  a'  honi  lakókkal  való  kereskedés  végett.  Csak  a' 
puskával  és  erős  italokkal  való  kereskedés  tilalmaztatik. 

lijszakamerikának  egyes  tar tományi :  I.  Éjszakon  a'  földsarki  körön 
belől  faggyal  és  hóval  fedet t ,  részént  még  esmeretlen  tartományok  fe
küsznek  Baffin  öblénél ,  mint  G S Ő M . A N D ,  SPITZRKRGKS  (1.  e.)  's  az 
1819  felfedeztetett  éjszaki  p a r t ,  mellyen  egy  a1  többi  világot  nem  es
mérő  's  az  Eskimoktól  nyelvekre  nézve  is  különböző  nép  lakik.  Kzen 
éjszaki  felföldhöz  ért  Pa r ry  1819,  midőn  a1  kel.  partot  vagy  Wilhelm 
herozeg  t a r tományá t ,  melly  Baffin  és  H.idson  öblei  közt  fekszik  's 
a1  jeges  tengerig  sehol  sem  alkalmatosa1  miveltetésre,  vizsgálgatta.  Parry 
J,ancasler  szorosán  evezett  a'  jeges  tengerre,  hol  több  szigeteket  fede
zett  f e l ,  mellyek  közül  a'  nyugoton  Iegbejebb  esőnek,  a'  Melvillenek 
f̂ a'  sz.  75°  alatt),  téli  kikötőjében  telelt.  Négy  általa  | t t  felfedeztetett 
sziget  Éjszakgeorgiának  neveztetik.  A1  Lancaster  szoroíától  délre  fekvő 
tatományokat  P a r r y  1821—23  vizsgálta  meg,  főképen  a"  Kepnlse  öblét, 
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az  uralkodó  herczeg  beerezését ,  Melville  félszigetét  's  ezen  nagy  havas 
és  jeges  pusztaságnak  más  részeit  (a '  sz.  7 4 ° —  62°  közt).  Ő  ugy  ta
lá l ta ,  hogy  az  úgynevezet t  Cumberland  szigete  ,  mint  félsziget,  az  éj
szaki  földdel  öszveköttetésben  van,  hogy  tehát  Cumberland  szorosa  nincs. 
—  II.  Az  E S K I I Ó K  (I.  e.)  földje  Hudson  öblénél ,  melly  az  öböllel 
együtt  nagybritanniai  tulajdonnak  nézetik  az  Angoloktól  's  a'  quebecki 
angol  kormányozó  alatt  van.  Az  öböl  kel.  oldalán  fekszik  IJABUHKIR 
(1.  e.).  A'  déli  és  nyűg.  parton  UjWales  (23,500  nsz.  mf.)  van,  melly  a' 
Churchill  folyójától  UjKjszak,  és  UjDélwalesre  osztatik  ;  gazdag  préiu
börii  vadakkal,  főképen  hódokkal  és  halakkal.  Erdei  és  megellető 
bogyóji  is  vannak.  Földje  csak  délen  terem  kerti  veteinényeket.  Ón,  vas, 
r é z ,  asbest ,  márvány ,  kőszén  'sat.  találtatnak  benne.  Belől  l j  W a 
lestól  nyűg.  a ' jeges  tengerig  a'  rabszolgák  tava  (1400  nsz.  mf.),  a'  réz
ér  és  Mackenzie  folyóji  megjegyrésre  méltók.  —111.  A'  nyűg.  parton  lévő 
tartományok  (a1  kikötőtől  és  SanFrancisco  vagy  Szent  Ferencz  keresz
ténység  terjesztő  intézetétől  az  é.  sz.  38°10'tól  az  éjszaki  fokig  70 345ig , 
32,000  nsz.  mf.);  mellyek  a ' jeges  tengerrel,  niigy  óceánnal,  a 'spanyol  tar
tományokkal  "s  egyesült  statusokkal  határosak.  Itt  erednek  a'  Missisippi  y 

és  Missurl.  Folyók  által  öszveköttetett  sok  tavak  könnyítik  a'  prémbőr
rel  kereskedőknek  a'  portékaszálitást.  Az  egyesült  statusok  és  Nagy
Britannia  közt  Oct.  12.  1818  kötött  kereskedési  egyezés  a'  két  nép  ha
tárait  ugy  állapította  m e g ,  hogy  a'  Missisippitől  nyűg.  a'  49°  húzzon 
hatíirlineát  az  egyesült  statusok  birtokai  's  az  Angolokéi  köz t ,  az  erdei 
tótól  (Woodlake)  a 'kősziklahegyig  (Rocky  Mountains);  az  ezen  hegyen  tul 
lévő  föld  pedig  a'  csendes  tengerig  10  észt.  alatt  mind  a'  két  nemzet  ke
reskedőéinek  nyitva  legyen.  A1  belföld  Ő3Í  lakosai  több  kazikjaik  alatt 
ide  's  tova  kóborló  nemzetségek,  p.  o.  a'  Tsipevük,  Nadovessik,  Missu
riak  ,  Kiiistannk  délen,  rézszinti  Indusok,  a'  veszekedő  nemzet ,  Nyub, 
és  Hodindiuok  's  mások  éjszakon,  többnyire  vadászok  és  halászok.  A' 
déli  tájékokat  szép  tölgy,  czédrus ,  j u h a r  ,  's  más  erdők  diszesitik. 
Ugyan  ott  vannak:  jávorszarvas,  nyargalócz,  bölöny,  ökör,  ló,  kecske, 
vad  j u h ,  sok  prémbőiü  és  szárnyas  állatok.  Európai  zöldség  is  terem, 
's  vas ,  r é z ,  ó n ,  gálicz  'sat.  találtatik  benne.  Az  éjszaknyug.  part 
szigeteit  és  öbleit  600  m f j e ,  a'  Mendociuo  40°  alatt  lévő  fokától  a'  jég
fokig,  durva,  vadász  's  halásznemzetek  lakják.  Mindazáltal  prémbőr
j el  kereskedés  és  főképen  (most  ugyan  már  nem  igen  jövedelines)  ten
geri  vidrafogás  végett  Oroszok,  Angolok  és  Amerikaiak  is  telepedlek 
meg  kőztök.  «)  A'  Norfolksiindnál  lévő  orosz  telepítések,  mellyeknek 
déli  h á t i r a ,  az  egyesült  statusoknak  Oroszországgal  A p r i l l 7 .  1824  Pe
tersburgban  's  hasonlóul  Oroszországnak  Angliával  Febr.  28.  1825  kötött 
egyezése  szerént ,  az  é.  sz  54°  50*  vagy  az  Oroszok  alatt  lévő  walesi 
herczeg szigetének déli csúcsa, az  UJARCHK\GM,SKI  gyarmatot  (1. e.) fog
lalják  magokban.  Továbbá  orosz  Amerikához  tartoznak:  Alaska  félszi
gete  és  Kodjak  szigete ,  a'  kormányozó  lakhelyével,  Alexandriával  vagy 
Sz.  Pállal. 6)  Amerika  gyarmátjainak,  a'  sz.  38°  10 ' tó l  éjszak  felé  az 
54"  50'ig,  főhelyek  a'  Columbia  vizénél  van. <•) Az IJjAlbionban és 
Nutkasundnál lévő angol telepítéseket, a1 700 nsz. mf. Vancouver szigete, 
melly nevét azon hires hajóstól ' kap ta , a' kitől felfedeztetett, Sarolta 
királyné, walesi herczeg és 111. György király szigetei teszik. Magához 
a' parthoz, a' 38° lO'tól dél felé, a' mexicoi kormányszék tartja .birto
ko si jusát. — IV. NagyBritanniai Ejszakamerika (Labradoron 's UjWale
sen kivül) 40,000 nsz. mf. n a g y ' s 8 helytartóságból á l l : ezek «) U J  F U M ) 
r,AM) (I. e.) A) Eduárd herczeg szigete 100 nsz. mf. Sz. Lőrincz öblén; 
fővárosa Chatlottetown. Itt St. Pierre és Mizuelon szigeteit a' Francziák 
bírják halászat végett, c) és IÍ) UjSkóczia és UjBraunschweig , együtt 
Akadia, (1. UJSKOTORSZ.) . e) Breton foka, terméketlen, de tőkehal fogá
sért nevezetes sziget Lőrincz öble előtt, 112 ns í . mf. 3000 lak. / ) é s , e ) . 
Britanniai Canada (az é. »z. 43° 3 0 ' ^ r 5 a ° ) » t ssmékeny, d« bid«g tart*
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m á n y ,  Sz.  Lőrinc*  vizénél  *s  5  tónii l ,  meg  mérhetetlen  's  liajó^pl
tés re  nézve  fontos  erdőkkel  fedetik,  mellyek  főképen  juharfa  czukiot 
adnak.  A 'F rancz iák  ezt  a'  he lye t ,  mellyet  ők  fedeztek  fel  és  raktak 
meg  gyarmatokkal  legelőször,  az  1763ki  párisi  békeségig  birták.  "Két 
helytartóságra  osztatik  :  u.  m.  alsó  canadaira  vagy  quebeckire  (6800  nsz. 
mf.  350,600  lak.;  és  felső  canadaira  vagy  yorkira  (4700  nsz.  nif.  151,100 
lak.).  Ha  Canadáhóz  még  UjWales  é s a '  nytig.  belföld  is  hozzá  számlálta
tik ,  az  egész  82,350  nsz.  nif.  teszen.  A1  lakosok  szabad,  NagyBritan
niáéhoz  hasonló  alkotmány  alatt  é lnek ,  a1  honnan'1827  Dalhousie  angol 
kormányozó  és  a'  canadai  parlament  közt  nagy  meghasonlás  ütött  ki,  az 
utolsó  jusait  megsértetve  lenni  vélvén.  — Alsó  Canada  lakosai  nagyobbára 
franczia,  felső  Canadáéi  angol  eredetnek.  Ősi  lakosai  Nigeponik,  Algon
k i n e k ,  Huronok  's  ngy  nevezett  6  nemzetek  vagy  liokesek.  Az  Ango
loknak  az  i t t  lévő  igen  jövedelmes  prénibűrkereskedés  végett  sáfárságaik 
's  erősségeik  vannak  köztök.  Főváros  QUERECK  (l.  e.)  ;  felső  Canadában 
York  az  Ontario  tavánál.  Montreal  és  Kingston  fő  lerakóhelyei  a'  prém
bőrkereskedésnek,  mellyben  főszemélyt  játs/.ik  a'  m m ,  mert  a1  vadak 
tőié  elbódittatván,  könnyebben  megcsalatnak •, innen jő a' több vad 
nemzetségek közt naponként harapódzó testi és erkölcsi romlottság. /() A' 
Bermuda (nyár vagy ördög) szigetek heiytartósága (az é. sz. 32° 5' — 
32° 5 0 ' ) , szám szerént 800 , mellyek közül csak 8 lakható , 45 nsz. mf. 
11,000 lak. kik közt 4900 Néger van. A' bermudi czédrusfa igen jó 
hajóépítésre. Sz. György szigete has. nevű fővárosával a1 helytartó 
lakhelye. — V. Az EovKsür.T STATUSOK (1. e.), az 1819 ezekkel öszvekö
töt t Floridákkal, mellyekben még sok , részént az Amerikaiakkal barát
ságban élő és földmiveléshez szokot t , részént vad és hadakozó nemzet
ségek l aknak , p. o. délen a' Seminolok , Creekek , Choctawnk, Chero
kesek 's mások. — VI. Az eddigi spanyol Ejszakamerika, mellyet HUM
BOLDT Sándor (1. e.) tett részént esmeretessé előt tünk, éjszakon a' St. 
Francisco missiojáig terjedt ki á' St Crux partján 's ezeket foglalta 
magában: a) az ujspanyol vicekirályságot (I. M K X I C O ) ; ehhez tartozik 
UjMexico is (fővárosa SantaFé a' Rio del Nortenél) California félszige
tével ; 6) a' guatemalai főkapitányságot (I. KÖZÉPAMKRIKM) ; ide tar
tozott a' dariai vagy panamai földszoros i s ; földje termékeny 's szám
talan nyájak legelnek ra j t a ; gabona, knkorieza, czukor , pamut, kakaó, 
főképen indigó termesztetik benne. A' Mosqnito partján (Balize váro
sával) , mint OMexicoban, Yncatan tartományában Honduras öblénél is, 
vannak az Angoloknak gyarmatjaik, mellyekből a'legszebb fanemek, p. o. 
campechefa, vitetnek ki. — Régibb utazók munkájin kivül, mellyek Ejszak
amerika népeit esmertetik (p. o. Isaak Weldnek jeles könyve London 1799), 
gazdagok uj szemlélődésekkel : Adairnak „Hislory of the American In
diám"; Sam. Farmar Jarvisnak „On the religion etc, of the Indián Tri
bes" (UjYork 1820); Heckewelder evang. prédikátornak „Saehricht 
von der Geschichte, den Sitten und Gehrüuchen der indianischen Yül
fcersahaften" (angolból, más i r o k , mint Carver , Loskiel, L o n g , Yolney 
előadásaival bővitve, Hessetől és Schulzetól , Götting 1821); Jos.Nuttail 
éjszakamerikai természetvizsgálónak „Journal of travels inlo the Arkani 
tan terrilory 1819" (Philadelphia 1821); John líowisonnak „Stetehes of 
Vpper Canada"; továbbá angol tengeri hadnagynak, Fitzgerald Rnos
nak „Besehreióung einer Reiie in die vereinigt. Staalen und Canada 
1826" (London 1827); Friedr. Wi lh . Assal l , pennsylvaniai statusbá
nyászkapit. „Naehrieht über die friihern Eimnohner von Mordam erika 
und ihrfi Iienkmahler, herausgegeben vo?n Profesaor Mone" (Heidelberg 
1827); főképen Careynek és Leának „Geography , hittory and ti átüt ii 
of America etc.1, (London 1824); Vuchanannak „Skelchrt of the manners 
and^uttomt of the nordamerican Indiánt" (London 1824) , Edwin Ja
mesnmjL,,Account of an expedition from Vittthurgh to the Rocky Moun
<«j'«»*j|London 1823) és Talbotnak „Fite yeart residence in the Cana
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da, íncluding a tour ihruugfi t/ie United Slaten of America in  1823 
(London  1824)  's  részént  Roquefeuil  francziá  kapit, „Reise um die Welt 
1817—19"  (Paris  1824)  és  Beltraminak nPilgrimage<  (London  1828) 
czimü  munkáji.  (L.  M I S S I S I P P I ) .  Éjszakamerika  földabroszai  közt  dicsér
tetést  érdemel  a'  Spehre' „Handatlas von Amerika"  9  Bl .  (Braunsehweig 
1827v) L—>i. 

É J S Z A K  A M E R I K A I  S Z A B A D  B T A T . , 1 .  E G T E S Í ' H T  S T A T U S O K . 
É J S Z A K  F Ö L D S A R K I  U T A Z Á S O K .  Harmadfél  század  olta  áll 

nyitva  előttünk  a'  merész  xVngolok  próbatételei  után  az  éj  setétsége  és 
jég  által  eltakartatott  földsarki  világ.  Forbisher  áltevezett  1577  egyen  a' 
Hudson  öblébe  vivő  tengerszorosak  közül  ;  DAVIS  (1.  e.)  1587  a'  nagy 
öbölbe  való  bemenetelt  (Davis  szorosa)  Grönland  nyng.  's  Éjszakamerika 
kel.  partjai  közt,  Hudson  1610  a'  róla  neveztetett  tengerszorost  és  öblöt 
fedezte  fel  's  vizsgálta  meg;  BAFFIN  (I.  e.)  1616  megvizsgálta  a'  has .  ne
vű  öböl  éjszaki  és  kel.  tájékait ,  mellyekre  Davis  szorosa  szolgált  út
mutatóul.  Az  emiitett  öböl  nyűg.  oldalán  talált  bemenetelt  Baffin  (az  é. 
sz.  74°  3 0 ' ) ,  mellyet  Lancastersundnak  nevezet t ,  de  bejebb  meg  nem 
vizsgálhatott;  J o n e s ,  Middleton  ( 1 7 4 2 )  's  mások  meghatározták 
Hudson  öblének  nyűg.  déli  's  éjsz.  ha t á ra i t ;  mindnyájan  reménylették, 
hogy  itt  egy  nyngot  felé  vivő  utat  fognak  találni  7s  egy  a'  parlamenttől 
annak  felfedezésére  tett  jutalom  szerencsét  próbáltatott  arra  Bilissel 
1746  ;  későbben  a'  szárazon  mentek  be  éjszak  felé  H#arne  1771  a'  hud
sonöbli  társaság  éjszaknyugoti  telepítésétől  és  Mackenzie  1780,  kik  a'  sz. 
69—71°  felfedezték  az  éjszakföldsarki  jeges  t enge r t ,  mellybe  2  folyó 
ömlött  (Hearne  a'  rézér,  's  Mackenzie  a'  róla  neveztetett  folyónak  torko
latját  's  a'  czethalszigetet  fedezte  fel).  Ugyan  ekkor  Barington („Possi
bilily of approaching t/te Norlh Föle asserted'^  London  1818,  czimü  mun
kájában)  azt  igyekezvén  megmutatni ,  hogy  az  esztendő  bizonyos  ré
szeiben  á'  földsarki  tengerek  szabadok  volnának  a'  jégtől  's  a'  földsark
hoz  lehetne  közelíteni,  az  angol  országlás  1773  Phipps  kapitányt  ( k é 
sőbbi  lord  Mulgravét)  2  hajóval  Spitzbergen  felé  küldöt te ;  hanem  a' 
sz.  80°  48'  alatt  jégmezőktől  meggátoltatott  útjában,  mint  Cook  is 
1778  ,  midőn  Bering  szorosán  a'  sz.  70°  44'ig  vagy  éjszaki  fokig, 
Éjszakamerika  nyűg.  partjának  legéjszakibb  csúcsáig  bement.  Ez  's  az 
Angoloknak,  Oroszoknak  és  Hollandiaknak  más  próbatételei  elég  hitele
sen  megmutatták,  hogy  az  atlasi  tengerről  a'  csendesre  éjszakon  álteve
zés t ,  vagy  Asia  éjszaki  partja  körül  Bering  szorosára  tengeri  utat 
találni  lehetetlen.  ö)  líllenben  az  ugy  nevezett  Pol is ták ,  mint  Barrow 
(az  ő ,yC/ironological history of voyages inlo llte polar regionsi'ábaa 
London  1818)  's  mások  azt  reménylték  ,  hogy  ama'  sokkal  rövidebb  éj
szaknyugoti  u t ,  melly  Baffin  öbléből  Amerika  éjszaki  partját  kerüli 
meg ,  o t t ,  hol  Mackenzie  és  rézér  folyóji  a ' j e g e s  tengerbe  ömlenek, 
a'  jégfokig  's  Bering  szorosáig,  és  hogy  a'  legrövidebb,  u.  111.  maga  a' 
földsarki  u t ,  hihetőleg  nincs  egészen  elzárva  a'  jégtől.  Eddig  t.  i.  min
dég  igen  közel  eveztek  a'  hajósok  a'  jégmassával  körülvett  partokhoz; 
ellenben  a'  földsarki  tenger  közepén,  mellynek  áltmérője  hoszabb  2000 
ang.  mfnél  's  melly  Grönland  és  Spitzbergen  közt  csaknem  feneketáen 
mély  's  egyszersmind  szüntelen  mozgásban  van,  következésképen  egészen 
nem  fagyhat  b e ,  utat  lehet  ta lá ln i ;  m e r t ,  igy  okoskedának  vélemények 
támogatására,  a'  földsarki  tenger  Spitzbergennek  éjsz.  partjánál  szabad 
a'  jégtő l ' s  az  Oroszok  Spitzbergenen  telelnek  a'  sz.  80°  a l a t t ,  hol  dám
vadak  is  tenyésznek.  Ez  egyik  sem  lehetséges  Novaja  Semlján  (a '  sz. 
7 5 ° ) ,  a 'miből  azt  lehet  k ihozni ,  hogy  amott  az  időjárás  szelídebb, 

*)  Azt  monflj.ik  ugyan,  hogy  egy  DesneíF  Simon  nevű  Kozák  i648  a'  jeges  tengerrSl 
Anadyrig  íiecvezett  egy  tengeiszoroson  (Bering  szorosán)  'a  Miiller  orosz  tör ténet í ró 
azt  is  á l l í t j a ,  hogy  az  erről  tett  tudósítás  i73G  a'  jakittzU  levéltárban  megtaláltatott ;  ea 
a'  tengeti  ut  mindazáltal  inig  mintlóg  kétségbe  oozalik. 



2 4 3  ÉJSZAXFÖLDSARKI  UTAZÁSOK 

mint  itt.  Egyébiránt a ' ke l . parton  keményebb  a*  h ideg,  mint  a1  nyugotin. 
Mintegy  5  észt.  olta  ugyan  azon  időtájban,  midőn  a'  mágnestó  huzamo
san  nyugot  felé  kezdett  á l lan i ,  temérdek  jég  szakadozott  le  a 'partokról 
Grönland  tá jékán,  talán  önön  súlyának  nevekedése  vagy  földindulások, 
vagy  végre  több  egymást  követett  lágy  telek  mia t t ;  's  ezért  úszkáltak 
1815  olta  az  é.  sz.  40°nál  is  nagy  kiterjedésű  jéghegyek  's  jégszigetek. 
Ezenfelül  több  czethalászok  erősí te t ték,  hogy  rövididő  olta  Grönlandnak 
jéghegyekkel  fedett  kel.  partját  ismét  lehet  látni.  Végre ,  mind  azon 
vízfolyások,  mellyek  éjszakról  Davis  és  Bering  szorosán  keresztül 
veszik  i rányoka t ,  a'  mi  a'  csendes  és  atlasi  tengerek  kö/.t  lévő  vizekben 
sziinteleni  körformáju  vizkerengést  és  mozgást  okoz  a'  föld  éjszaki  felén, 
továbbá  az  a'  sok  vizén  úszkáló  fa,  melly  éjszak  belső  részeiből  lsland 
és  Grönland  partjai  felé  haj tat ik,  nem  különben  több  özet  halak,  mel
lyek  a'  beléjek  döfött  szigonyok  jele  szerént  Spitzbergennál  sebesittettek 
meg  's  mellyek  Bering  szorosától  délre  ,  vagy  megfordítva,  Grönland
nál  és  Davis  szorosában  fogattak  k i ,  hihetővé  teszik  az  eddig  ugy  ne
vezett  Baffin  öblén  vagy  a'  földsarki  tengeren  való  áltevezést.  Históriai 
tudósítások  szerént  a'  földsarki  tengerhez  ÓGrönland  kel.  partjánál  csak 
4  század  olta  lehet  eljutni.  Mert  jóllehet  Veres  Erich  már  983  telepitett 
meg  ott  egy  dán  gyarmatot ,  de  a'  par t  1406  olta  az  ott  megállapodott 
jégtől  annyira  e lborí t ta tot t ,  hogy  az  emii te t t ,  hihetőleg  semmivé  lett 
gyarmattal  való  öszveköttetés  többé  helyre  nem  állíttathatott.  Ez  idő 
olta  vesztette  el  lsland  földje  i s ,  mellyet  valaha  sürü  erdők  fedtek,  plán
tai  életét.  Ehhez  jő  az  i s ,  hogy  az  éjszaki  fény,  mellynek  változásai 
a'  földsarki  jég  fagyásától  ,  olvadásától  vagy  öszvetöretésétöl  függe
n e k ,  a ' j é g  Grönland  partjai  mentében  megtelepedvén,  csak  mintegy  1 
század  ol ta ,  az  utóbbi  észt.  pedii^  (a'  földsarki  jégnek  fogyása  olta)  igen 
ri tkán  látszott.  Ezen  vizsga  ódásokia  nem  csak  az  a'  vélekedés  ,  hogy 
a'  földsarki  j é g ,  mint  lassanként  gyűlt  r a k á s r a ,  épen  ugy  fog  ismét  el
fogyni  's  az  éjszaki  főldsark  felé  való  evezést  felnyitja,  hanem  az  a'  gya
nitás  is  épí t te te t t ,  hogy  Grönland,  mellynek  kel.  partja  a'  80 c  ig  es
mertetik  's  nyng.  partja  eddig  csak  a'  77°  30'ip  vizsgáltatott  meg ,  szi
get  és  hogy  Baffin  öblén  a'  jeges  tengerre  ált  lehet  evezni.  Azt  el
lenben  nem  hiszik,  hogy  Amerika  a'  jégfokon  kivül  UjSiberiával  's 
Ejszakasiával  öszveköttetésben  legyen. 

Mindezek  az  angol  országlást ,  mint  későbben  az  orosz  udvart  i s , 
arra  indí tot ták,  hogy  a'  földsark  felé  utazókat  küldjenek,  kik  nem  csak 
az  éjszaknyugoti  áltevezést  keressék  fel,  hanem  áltáljában  Amerikának  's 
Asiának  éjszaki  határait  is  vizsgálják  meg  ;  ha  t.  i.  olly  nagy  föld  ter
jed  e  el  a'  földsark  k ö r ü l ,  melly  nyűg.  Éjszakamerikával  's  kel.  UjSi
beriával ,  vagy  azon  nagy  földdel,  mellyet  Sannikoff  (mint  állitá)  látott 
UjSiheriától  é jszakra,  öszvefüggésben  van?  vap^',  ha ,  mint  sokan  hi
szik  ,  Éjszakamerika  egészen  el  van  e  válva  a'  földsarki  tartományoktól? 
A'  parlament  azon  első  h  jósnak,  a'  ki  éjszaknyugotról  a'  csendes  ten
gerre  áltevez,  20,000  s  annak  ,  a'  ki  az  éjszaki  földsarkat  eléri  's  tul 
evez ,  5000  font  sterl.  jutalmat  rendelt.  1819  az  uralkodó  herczeg  még 
különös  5—15,000  f.  st.  jutalmakat  is  igért  a'  hajósoknak,  ahhoz  képest, 
mint  a'  főldsarki  tengeren  előnyomulnak.  Az  angol  országlás  annakoká
ért  nyáron  1818  két  utat  tétetett  az  éjszaki  földsark  felé.  Buchan  kapit. 
t.  i.  a'  Trent  és  Dorottya  hajókkal  Spitzbergen  és  Novaja  Semlja  közé 
küldetet t ,  a'  földsarkon  keresztül  a1  csendes  tengerre  vivő  útnak  felfe
dezésére  's  Ross  kapit.  az  fsabella  és  Sándor  hajókkal  Davis  szoro
sából  's  Baffin  tengeréről  a'  jeges  tengerre  's  innen  Bering  szorosán 
kerefcitü!  a1  csendes  tengerre  vivő  áltevezés  felkeresésére.  Kormán3'ozók 
"3  hajóslegények  leggondosabban  választattak,  5s  minden  szükséges  dol
gokkal  gazdagon  felkészíttettek.  Hanem  Buchan  kap.  Jul.  29.  ISIS Spiíz
bergenen  felül  csak  a'  80=  32'i#  mehe te t t ,  hol  3  hétig  állottak  hajóji  a' 
jég kőrÁ  nzorulva "n  csa!>  Oct.  10  vergődhetett  vissza  az angol  partokhoz. 
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Ross  k a p ,  kinek  főképen  Baffin  öblének  nyng.  partját  kellett  volna 
pontosan  megvizsgálni ,  Aug.  9.  1818  csak  a'  sz.  75°  554ig  (a'  nyűg. 
hosz.  65°  32'ig)  mehetett  be.  Itt  megvizsgálta  Grönland  nyűg.  partját 
's  felfedezte  ugyan  annak  éjszaki  par t já t ,  Baffin  öblének  éjszakkeleti 
szegletében  a ;  sz.  76—77°  és  a ' n y .  h.  60—72°  köz t ,  mollyet  éjszaki 
felföldnek, arctic liighlandsnaSí  nevezett.  Ez  egy  120  ang.  mf.  nagy 
's  éjszaknyug.  irányban  kiterjedő  partmelléki  föld,  sok  jégfedte  hegyek
kel.  Mohot ,  hangafát  és  durva  füvet,  vadat  's  nyulat  és  egy  darab  ter
més  vasat  is  talált  benne.  A'  lakosoknak  ,  kik  hasonlók  a'  Grönlandiak
hoz  ,  egyetlenegy  házi  állatjok  a1  k u t y a ,  mellyet  tengeriborju  csontból 
csinált  szánjaik  húzására  használnak.  Nyelvek  az  íiskimókénak  ága. 
Magok  mocskos  rézsziniiek,  5  láb.  magasak  's  avas  halzsirral  szokták 
magokat  bemázolni.  A'  húst  nyersen  is ,  főve  is  eszik.  Az  istenségről 
semmi  megfogások  sincs,  ellenben  bűbájosokat  hisznek.  Azon  asszonyok, 
kiknek  gyermekeik  vannak,  igen  becsültetnek.  Tánczaik : s  énekeik  test
rángatózásokkal  vannak  öszveköttetve.  Magokon  kivül  a'  világról  sem
mit  sem  tudtak.  Uoss  kap.  Baffin  tudósításait  nagyobbára  mind  helye
seknek  ta lál ta ;  felfedezései  szorosan  véve  csak  a'  sz.  74°  30'  tul  kezdőd
t ek ;  a'  77°  4(/  alatt  elérte  Baffin  öblének  Iegéjszakibb  határát  's  uta
zásának  a'  földleírásra  nézve  az  a'  főhaszna  volt ,  hogy  Baffin  öblének, 
mellyről  eddig  azt  vélték,  hogy  kel.  felé  10°  nyúlik  bejebb,  fekvését 
szorosabban  meghat.írozta.  Őt  is  meggátolta  a'  jég  's  nem  közelíthe
tett  az  éjszaki  parthoz  ;  a'  levegő  olly  ködös  volt ,  hogy  csak  12  hét 
múlva  (30  Aug.)  látta  a'  legelső  csillagot,  a'  kecskét  (e«j»e//a).  Egyéb
iránt  Boss  kétségen  kivül  valónak  t a r to t t a ,  hogy  Davis  szorosáról  's 
Baffin  öbléről  a'  jeges  tengerre  épen  nincs  áltevezés.  Azonközben  a' 
Lancastersundot  (74°  3ü')  's  a'  200  angol  mf.  kiterjecfésü  Cumberland 
szorosát  (a'  sz.  0 3 ° ) ,  hol  valósággal  mutatta  magát  vízfolyás,  és  Midd
letonnak  Kepulse  öb lé t ,  a'  Baffin  öblétől  éjszaknyngotra  nem  vizsgálta 
meg  pontosan;  mert  későn,  u.  m.  Oct.  I.  jöt t  ezen  tájékra  's  a'  jeges 
partokat  el  kellett  hagynia ,  hogy  hajójit  épségben  hozhassa  vissza. L. 
John  Boss  kapit. „Voy. of discovery fi>r ihe purpqse of exploring Baf
finsBai elC."  (London  1819). iV  britanniai  országlás  tehát  1819  kísé
rőjére,  PARRY  (I.  e.)  hadnagyra ,  bizta  a1  Baffin  öblébe  való  második 
evezést.  Ez  a'  Hekla  és  Gripper  (Liddon  hadnagy  alatt)  hajókkal,  a' 
Lancaster  tengerszorosból  (melíy  e'  szerént  nem  tengerszoros) ,  Bar
row ^szorosán,  mellyet  az  ó  hajója  látogatott  meg  legelőször  's  mellyen 
az  uralkodó  herczeg  beevezését  déli  irányban  megvizsgálta,  a'  földsarki 
tengerre  evezett  's  egy  lakatlan  szigeten  telei t ,  mellyet  Melville  szige
tének  nevezett  ( a ' s z .  74°  45').  Mivel  (Sept.  10)  a'  nyűg.  hosz.  110°
nak  (Greenwichtől  számlálva)  déllineáján  á l ta lment ,  tehát  megnyerte 
a1  parlamenttől  feltett  jutalmat.  Az  ő  felfedezései  szerént  l.ancaster 
's  Barrow  szorosai  éjszaki  oldalának  mentében  ,  a'  ny.  h.  93° ig  foly
vást  menő  part  nyúlik  e l ;  azon  tul ,  Melville  szigete  felé,  csak  egyes 
szigeteket  lehet  lá tni ,  mig  a'  déli  oldalon  nyng.  irányban  egymásból 
folyó  föld  fekszik,  melly  az  uralkodó  herczeg  beevezésén  tul  nyugot 
felé  messzére  elterjed  's  azután  egy  jeges  térséggel  ütközik  öszve,  melly 
a'  Melville  szigetétől  délnyngot  felé  latható  felföldig  megyén.  A 'Ra r^ 
row  szorosától  's  Melville  szigetétől  éjszakon  látott  föld.  ugy  látszik, 
mintha  szigetcsoport  volna;  egy  közülök  N'ordDevonnak  neveztetett 
Parrytól .  Parry  II  kísérőjével  bejárta  Melville  szigetét  's  Jnn.  6.  az 
éjszaki  partra  ért  a ' s z .  75°  3 4 ' 4 7 "  's  a'  h.  (Greenwichtől)  110°  36' 
52".  Lakosokat  nem  talál t ,  hanem  Eskimók  kunyhójinak  maradványait , 
egy  muskökröt  's  több  nyargalóczokat.  Aug.  1  hagyta  el  Par ry  a1  tél i 
kikötőt,  mellybcn  10  hónapot  t ö l t ö t t e l .  Innen  ismét  nyűg.  felé evezett, 
felfedezte  délen  Banksland  par t ja i t ;  de  a'  113°  46'  33"tól  (eddig  leg
nyugotibb  pont ,  méllyhez  hajósok  jutottak  a'  fö'dsarki  tengeren)  's  a' 
se.  74°  27'  50"tói,  hol  mozdulatlan  jégmezőire  a k a d t ,  Aug.  16.  1820, 
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vissza  kellett  térnie  's  Davis  szorosán  keresztül  Angliába  evezett, 
hol  mindenik  hajó  megérkezett  Oct.  29.  a'  leithi  kikötőbe.  Ezen  felfe
dezések  ve'gre  azon  reménységgel  biztatták  az  Angolokat,  hogj'  a 'nagy 
feltételt  szerencsés  következés  koszorúzza,  's  a'  bátor  Parry  harmadszor 
is  (mint  főkormányozó  másodszor)  utra  indult  az  éjszaki  földsark  felé, 
á'  mindennemű  szükséges  dolgokkal  több  esztendőkre  felkészített  Heklá
val  é3  Fu ryva l ,  Maj.  8.  1821,  azon  czéllal,  hogy  az  amerikai  száraz 
éjszaki  szélét  szemlélje  meg.  A'  Heklát  P a r r y ,  a'  Fnry t  pedig  Lyon 
kapit.,  a'  ki  épen  most  jöt t  vissza  Afrika  pusztájin  tet t  utazásából,  kor
mányozták.  A'  sz.  02  és  68°  közt  először  Hudson  öblébe  eveztek, 
az  éjsz.  fekvő  öblök  megvizsgálására.  Hanem  az  elsőn,  u.  m.  a'  Kepul
se  öblön  (a'  sz.  6 8 ° )  Aug.  22.  sehol  sem  találtak  nyűg.  áltevezést.  A' 
főczélt  tehát  nem  érték  el.  Innen  Pa r ry  éjszaknak  t a r to t t ,  hogy  azután 
nyugoton  nyomuljon  e l ő ,  d e ,  minekutána  a'  pa r to t ,  mellynek  fele,  ne
vezetesen  a 'Repulse  öblének  kel.  oldala,  szárazföldhöz  tar tozik,  200 
ang.  mfre  megvizsgálta  volna ,  jégtől  gátol ta tván,  vissza  kellett  térnie 
's  Oct.  S.  téli  kikötőbe  evezett.  I t t  a'  hosszú  telet ,  mint  elébb  Melville 
Szigetén,  astronomiai  és  physicai  szemlélődésekkel  töltötte  e l ;  mulatság
ból  játékszínt  állítottak  fel  's  já tszot tak;  az  ő  's  társai  figyelmét  egy 
pompás  éjszaki  fény  's  fényes  kettős  hold  foglalatoskodtatták;  's  ázigen 
jó  indulatú  és  barátságos  Eskimóktól,  kik  tiszta  erkölcsitek,  taníthatók, 
szelídek  's  muzsikakedvellők  vol tak ,  gyakran  meglátogattatot t ,  a'  mi 
kétség  kívül  legörvendetesebb  jelenés  volt  az  életnek  ezen  éjjel  fedett 
pusztaságán.  A'  hideg  25°nál  gyalog  utat  is  tett  jegén  a'  száraz  belse
jébe.  A'  tenger  jege,  bár  5  hónapig  tar tot t  a'  kemény  fagyás,  nem  volt 
vastagabb  4  lábnyinál.  A'  hajó  körül  's  fedelén  lévő  hófalak  visszatar
tották  a'  hideget.  Az  Eskimók  hóbarlangokban  lak tak ,  meilyeknek  jég
ablakaik  voltak.  Csak  Jun.  30.  1822  vágattak  ki  a'  hajók  ismét  a'  jég
ből.  Ekkor  Pa r ry  éjsaak  felé  evezett ,  felfedezte  Jul.  13.  egy  plántákkal 
benőtt  parton  Barrow  folyóját,  mellynek  itt  pompás  esése  van,  szárazon 
több  ntazást  te t t ,  szemlélte  a 'magnestő  eltéréseit  *)  's  felfedezte  a 'Mel
ville  félszigete  (nem  kell  felcserélni  a'  délen  fekvő  Melvillerel  's  az  éj
szaki  Cockburn   szigettel)  közt  lévő  Fnry  és  Hckla  szorosát  Melville 
félszigetének  éjsz.  csúcsáig,  mellyet  éjszakkeleti  foknak  nevezett.  Nyűg. 
nem  látott  földet;  de  a'  vastag  jégmezők  miatt  nem  evezhetett  a'  szoros
ból  a ' földsarki  t enge r re ;  hanem  meg  kellett  elégednie  Amherst  szigeté
nek  (Greenwichiül  84°  ,  az  é.  sz.  69°  45')  vizsgáitatásával.  Sept.  vé
gén  Pa r ry  a'  tengerszorosból  Igloobikba  (a1  sz.  09°  20')  evezett  vissza, 
hol  az  Eskimók  közt  telelt.  Aug.  7.  1823  ismét  meglátogatta  az  emii
tett  tengerszorost ,  hogy  a'  földsarki  tengerre  evezzen;  de  keskeny  utja 
el  volt  zárva  és  mivel  Pa r ry  vérveszély  miatt  a'  Furyval  magával  nem 
merte  az  evezést  folytatni ,  tehát  Aug.  utolján  mind  a'  két  hajó  vissza
t é r t ,  de  csak  Sept.  21 .  szabadult  meg  a'  jégtől  's  Oct.  10.  1823  kötött 
ki  a'  shetlandi  szigeteken.  Nevezetes  hajózási,  földleirási  és  természet
históriai  esmereteken  kiviil  a'  főczélt,  hogy ama' jégpusztát  szorosan meg
esmertesse  Európával ,  Parry  el  nem  érte.  Egyébiránt  a'  földnek  ezen 
kietlen  szegletében  talált  rozmárt,  tengeri  borjnt,  medvét,  nyargalóczot, 
farkast ,  fejér  és  barna  nyula t ,  fejér  r ó k á t ,  hölgymenyétet,  egyetlenegy 
mókus t ,  a7  kacsának—sol<  nemei t ,  egy  hatíyufészket,  hófajdot,  havasi 
s á rmány t ,  egyes  hollót  **)  's  nyomorult  havasi  plántákat,  erdei  sóskát, 

*)  El té rés  (tleviíttío.)  a*  rendes  állástól  való  elhajlás.  A*  mágnestűnek  rendes  állásától 
való  eltérését  Fl inders  kap.  fedez'e  fel.  Legnagyobb  ez  az  éjszaki  földsarkhoz  közel  'a 
a'  hajon  és  hajón  kiviil  különbfclekepeti  mutatja  magát. 

**)  Bzeken  kívül  Parry  03  F r a n k l i n  kapi t .  's  Ricliardson  az  eml í te t t  fö'lílsarki  tartomá
nyokban  wolmerinét  (egy  rókával ,  kutyával  és  farkassaV  atyaíias  á l la to t ) ,  éjszaki  ró
kát r  különbféle  nemű  egereket ,  pézamaökröt,  a'  murmnt iniak  egy  nemet  (arctomys 
Parryi)  ,  éjszaki  főldsarki  fogolyuiadara!  'sat,  talál tak. 
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alacsony  cserjét  'sat .  L.  az  admiralitás  parancsolatjára  csmeretesekké  t é 
etett  tudósításokat  ezen  czim  a l a t t : „Journal of a second voy. for the 
discovery of a norlhwest passage frotn the Allanlic to the Pacific  (1821 
—23) under the orders of Cap. Parry''  (London  1824).  Jannson,  Hoo
ker  e's  Ríchardson  professorok  a'  P a r r y ,  Lyon  's  az  utazás  más  tagjai 
által  öszveszedett  természethistóriai  ^tárgyakat  egy  különös  kötetben 
tudományosan  leirták.  L.  Fisher  Sándornak,  a'  Heklán  lévő  orvosnak, 
ezen  munkáját  is „Journal of a vny. of discovery to the arctic regioni 
1719  és  1820"  (Lond.  1824).  —  Par ry  után  csak  Immár  (Dec.  1823) 
Sabine  kapit.  f s ,  ki  a'  függöny  mozgásának  megvizsgálása  végett 
küldetett  az  éjszaki  földsarkhoz,  megérkezett  a'  Griper  hajóval  Spitz
bergentől  Angliába.  Ez  Aug.  1823  az  é.  sz.  81°  's  a'  k.  h.  75°  lü 'ig 
előnyomult.  Spitzbergenen  az  itt  85  észt.  előtt  eltemetett  Oroszok  testét 
olly  teljes  épségben  ta lá l ta ,"hogy  arczaikon  az  életnek  eleven  szine  is 
látszott.  A'  függönnyel  tett  próbáji  's  tapasztalásai  megerősítették  azon 
vélekedést,  hogy  a'  föld  két  sarka  benyomott  's  narancsforma.  Jnn.  a ' no r 
végiai  Lappland  part ján,  Hammerfast  sz igetén,  tett  astronomiai  méré
sei  a'  tudományok  kir.  academiájával  közöltettek.  Végre  Grönlandnak 
ama'hi res  hajósa,  Scoresby  kapit.,  a'  ki  már  1817  és  1820  tett  utazásai
ban  igen  közel  ment  Grönland  kel.  par t ja ihoz,  1822  még  szorosabban 
kikémlelte  ezeket ,  mivel  a ' s z .  83° ig  megvizsgálta,  az  a'  ropant  jég
m e z ő ,  nielly  a'  kel.  parthoz  evezést  elébb  akadályozta t ta ,  nagyságából 
sokat  elvesztvén.  Hanem  még  mind  eddig  kétséges ,  ha  lehet  e  az  ezen 
partokon  volt  régi  norsi  gyarmatokról  néminemű  világosságot  szerezni. 
L.  Scoresby „Journ. of a voyage to the northern whalefishery  , invlu
ding researches and discoveries on the eastern coast of WestGreenland^ 
(Edinburgh  1823).  —  Azon  időtájban  ,  midőn  Ross  és  Parry  kapitányok 
Amerika  földsarki  tengerére  éjszaknyng.  áltevezést  kerestek,  kapott  Fran
klin  tengeri  kap.  parancsolatot  az  angol  országlástól ,  hogy  szárazon 
Hudson  öble  és  a ' r ézé r  folyója  mentében  nyomuljon  elő  Amerika  éjszaki 
partján.  Franklin  negyedmagával,  's  ezek  közt  Richardson  természet
vizsgálóval  és  seborvossal,  Aug.  30.  1819  megérkezett  a'  Hudson  öblé
nél  lévő  yorki  sáfársághoz  's  innen,  a ' fo lyók  menését  követvén,  egy 
több  1000  nsz.  mf.  sivatag  pusztaságot,  mellyet  legfeljebb  120  família  la
kott  a1  barátságos  Creek  nemzetségéből,  bekóborolt.  Providencetől,  a1 

prémbőrrel  kereskedők  legéjszakibb  helyétől  (a'  sz.  62°  17'  19'')j  elin
dulván,  Canadaiaktól,  mint  tolmácsoktól,  k i sé r te tve ,  több  még  esnieret
len  pusztákat  járt  be  Franklin;  de  Sept.  1820  kezdve  10  hónapig  kellett 
i t t  telelnie.  Nyáron  1821  elérte  a'  rézér  folyóját  's  Jnl .  végén  behajóz
ta  a'  hyperboraei  tenger  partját.  Élelemheli  szükségtől  kinszerittetvén, 
visszatért  's  elbádjadva  nehezen  ért  Dec.  17.  a'  hndsonöbli  kereskedő 
társaságnak  egy  Moose  Dear  szigetén  lévő  álláspontjához's  Jul.  14.  1822 
a'jyorki  sáfársághoz,  minekutána  5550  ang.  mf.  utat  tet t  volna.  Ta 
pasztalásait  's  rajzolatit  a' „Narrative of a jovrney to the shores of the 
J'nlar Sea"  (London  1823)  adja  elő.  Maj.  1824  harmadik  földsarki  uta
zást  is  rendelt  az  angol  országlás  Pa r ry  és  Lyon  vezérlések  a l a t t ,  az 
éjszaknyng.  áltevezésnek  az  uralkodó  szorosán  (Regentensund,  Regents
lnleO  keresztül  leendő  keresésére.  Pa r ry  a1  Hcklával  és  Fnryval  Jul. 
13.  1824  elérte  a1  Baffin  öblén  lévő  czethalszigeteknél  a'  jég  határá t ,  a' 
sz.  7 1 =  a la t t ;  Sept.  13  Barrow  szorosán  az  admiralitás  öbléig  benyo
mult  és  Sept.  27.  Port  Bowenbe  evezett  az  uralkodó  berezeg  öblén,  a' 
hol  maradt  egész  télen  hajójival.  Innen  P a r r y  Jul.  20.  1825  délnek  vet
te  ntját.  Szélvész  és  jéghegyek  parthoz  verték  hajójit  's  25ben  egészen 
el  kellett  hagynia  a'  széttöretett  Furyt .  A'  Hekla  ennél  fogva  visszaté
résre  kinszerittetett  's  felvévén  a'  Furyn  lévőke t ,  Oct.  11.  1825  An
gliába  megérkezett.  Lyon  kap.  a'  Gr iperre l ,  természetvisgálóUól  és 
astrononiusolitól  kisértetve,  'hasonlóul  Baffin  öble  felé  evezet t ,  hogy 
innen  szárazon  a'  földsarki  tájékok  felé  nyomulván,  az  itt  lévő  parton 
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nyáron  1825  P a r r y  kapitánnyal  öszvetalálkozzék.  Hanem  a'  Lyon  Aug. 
1824  Labrador  partján  jéghegyek  közé  szorult  'a  csak  nagy  veszélyek 
közt  tudott  Sept.  Soupthaniptou  szigetéhez  vergődni.  Erre  a'  Griper 
a'  sz  60°  alatt  a1  kegyetlen  hófergetegekben  's  szélvészekben  elvesz
tette  vasmacskáját  's  kénytelenittetett  Angliába  visszatérni.  Megjegyzést 
érdemelnek  Lyon  kapitánynak  a'  mágnestű  eltéréseire  nézve  tett  észre
vételei.  A'  vadak  szigeteinél  (Savagelslands)  ingadoztak  a'  mágne3tők 
's  ellenkeztek  egymással ;  bejebb  nyűg.  még  változóbbak  voltak  's  áltál
jában  haszonvehetetlenekké  lettek.  Végre  a'  SirThom.Rowes  Welco
mén  (egy  Southampton  szigeténél  lévő  tengeri  folyón)  a'  tőkön  épen 
semmi  elhajlást  sem  lehetett  észrevenni.  (L. „Narratioc of an unsuc
cessfull attempt to reach Repulseboy through the Welcome in H. M. 
Ship Griper  e f c " ) .  Franklin  kap.  is  utazott  szárazon  1825,  hogy  az
után  Mackenzie  folyójától  nyűg.  Bering  szorosára  evezzen  ,  míg 
uti  társa,  d.  Richardson,  az  emiitett  folyónak  torkolatjától  a'  rézér  fo
lyója  felé  eső  tájékokat  fogja  megvizsgálni  természethistóriai  tekintet
ben.  Egyszersmind  Beechey kapit.  Blossim  kir.  hajóval  a'  szarufok  mel
lékére  küldetet t ,  hogy  a1  jégfoknál  vagy  Kotzebae  szorosán  ált  mene
telt  keressen.  Franklin  elérte  6  hónap  alatt  Garrys  szigeténél  (a1  sz. 
69°  30')  az  éjszaki  tengert  's  azután  Mackenzie  folyóján  fel  felé  téli 
szálasra  evezett  vissza Franklin  erősségébe  a'  medvék  tengerén.  .  Jun .21 . 
1836  hagyta  el  téli  szálasokat  :s  Jul.  2.  vált  el  (a '  sz.  07°  3b'  's  a' 
ny.  h.  133°  52')  az  utazók  két  osztálya  egymástól.  Franklin  a'  Ma
ckenzie  legnyugotibb  ágán,  Inelly  a'  Rocky  Mottntáins  alján  folyik  el ,  le
evezett.  Azután  meghatározta  a1  földsarkj  tenger  par t já t ,  mellyet  fal
forinabán  elnyúló  kőszikla  fed ,  a1  h.  113°tól  a'  l l ü c  i g .  Zajló  jég  és 
siiiit  köd  miatt  vissza  kellett  t é rn i e ,  mindazáltal  azon  meggyőződéssel, 
hogy  az  éjszaknyug.  áltevezés  nyitva  van  és  lehetséges.  A'  kél.  osztály 
Richardson  és  Kendall  a l a t t ,  Mackenzie  folyójának  kel.  ágától  kezdve 
vi'.sgáita  meg  a'  partot  kelet  felé  a'  rézér  folyójáig,  mellynek  torkolat
jához  A;ig.  8.  jutott*  el  's  71  napi  távolléte  után  tért  vissza  Franklin  erős
ségébe.  A'  parton  sok  úszó  fát  talált.  Tapasztalása  szerént  itt  Aug. 
vége  felé  szabadon  áltevezhet  a'  hajó  Amerika  éjszaki  partja  mentében 
a1  nyng.  h.  100—J56° tói ;  Mackenzie  folyójától  kel.  több  alkalmatos  ki
kötők  fekiisznek.  Az  utazók  két  osztálya  e'  szerént  megvizsgálta  a' 
par tot  a'  hosz.  36  gradusányi ra ,  midőn  más  felöl  Par ry  kap.  által  a' 
tenger  a'  h.  115°ig  tétetett  egészen  esmeretessé.  Ezen  a1  parton  még 
csak  11°  esmeretlen  a'  jékfokig.  Azonközben  Beechey  kap.  a'  Blossom
mal  Kotzebue  szorosáról  éjs/.aknak  vette  útját  's  a1  jégfokon  tul  120 ang. 
mf  nyomult  elő.  i t t  bájában  várta  Franklin  kap.  megérkezését  a'  ny.  h. 
150°a l a t t ,  a7  szék  azon  tá ján,  hol  a'  hosszúság  gradusai  alig  5  geogr. 
ml'öldnyiek;  de  Oct.  14kénytelenittetett  visszavonulni.  ( VBlossom  Sept. 
28.  1828  érkezett  meg  Portsmonthba).  Franklin  kap.  a ' jégiokhoz,  melly 
a'  ny.  h.  160°  alatt  fekszik,  és  igy  a'  Blossomhoz  i s ,  30 . ' s  egynéhány 
mfLre  közel i te t t ,  midőn  embereinek  megtartásáért  kinszerittetett  azon 
czéljával,  hogy  Kotzebue  szorosára  evez,  felhagyni  's  a'  medvék  ten
gere  felé  visszaindult ,  a'  hova  Sept.  21  érkezett  meg.  A'  partnál  lévő 
földnyelv,  mellyet  az  utazók  e lér tek ,  a'  sz.  70  >/*  °  alatt  fekszik.  Ter
mészethistóriai  gyűjtemények  ,  a'  mágnestőre  nézve  tett  tapasztalások  's 
az  éjszaki  fénynek  a'  mágnestőre  való  befolyása  voltak  az  utazásból, 
mellyből  Franklin  Sept.  1827  jöt t  haza  Londonba,  származott  hasznok. 
Ez  idő  tájban  küldé  az  angol  admiralitás  Parry  kap.  a'  Heklával  az  éj
szaki  földsarkhoz.  Hammerfastban  (Lapponiában)  nyargalóczokat  's  jég
sajkákat  tett  hajójára;  Maj.  27.  1827  elérte  Spi tzbergent ;  Hekláját  a' 
j ég  közt  hagy t a ;  két  sajkával  Jun.  21.  a'  tengerre  evezet t ;  24  elhagyta 
a'  sajkákat  's  a1  81°  12'  5l"nál  elkezdette  az  éjszaki  födlsark  felé  uta
zás t ;  hanem  35  napi  jegenutazása  u t án ,  midőn  csaknem  mindég  esett  az 
eső  's  legnagyobb  nehézségek  kök*;  csak  a'  82°  45'  15"ig  mehetett. 
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A'  jég  mindenütt  el  volt  töredezve  ;  végre  azt vévén  észre  ,  hogy  minden 
jégmassa  nagy  sebesseggel  dél  fele"  rohan,  visszatért.  Egyenes  irány
ban  292  's  a'  szükséges  krrülő  utakkal  580  geogr.  mf.  utat  tett.  A1 jég
nek  dél  felé  menetele  siettette  visszautazását.  48  napi  jegenutazása 
után  Aug.  12.  Kleintableerlandba  j ö t t P a r r y  's  Aug.  2 1 .  61  nap.  távolléte 
után  a'  lleklához  "ért.  A'  rnágnestő  elhajlása  (midőn  t.  i.  a'  magnestő 
vizirányosan  fekvésétől  elhajolván,  kisebb  vagy  nagyobb  mértékben  a' 
föld  felé  elhajlik)  nevekedett  éjszak  felé  's  nyugoton  elhajlása  fog3'Ott. 
A'  80° tói  kezdve  nem  volt  zaj  ,  e s s e m  m a d a r a t ,  sem  czethalat  nem 
lehetett  látni  többé  's  500  ölnél  mélyebb  volt  a'  tenger.  Sept.  29.  1827 
találkoztak  öszve  P a r r y  és  Franklin  egy  és  ugyanazon  fél  órában  az  ad
miralitásnál  Londonban.  A'  Beecheytől  és  Franklintól  vizsgálatlanul  ha
gyatott  partok  felkeresésére  a1  feljebb  emiitett  Ross  kapitány  tulajdon 
költségén  's  planuma  szerént  April.  1829  elutazott  az  éjszaki  foldsark  fe
l é ,  nevezetesen  Lancaster  szorosához  's  az  uralkodó  herczeg  beevezé
séhez,  egy  Victory  nevű  gőzhajóval  's  élelemvivő  hajóval,  100ad  ma
gával  's  3  esztendei  élelemmel.  Azon  feltétale mindazáltal ,  hogy  az  atla
si  tengerről  a1  csendesre  éjszaknyugoti  áltevezést  fedezzen  fel,  az  angol 
tengeri  és  kereskedő  politicára  nézve  kevesbbé  fontos  ,  mint  a'  tudomá
nyokra  nézve.  Az  Indiába  vivő  kereskedőutra  nézve  haszna  nem  lehet, 
mint  Zách  az  ő  Corresp.  astronom.jában  a'  passát  és  moussonszelek 
idejének  Le  Gentiltől  lett  kiszámoltatásából  megmutatta.  Ha  szinte  Bar
row  antipolisticai  ellenmondójinak,  kiknek  feje  Lessiie  professor  (1.  ,,/Jí'e 
Grundé der l'olistcn und der Antipolisten''  Hermes  I  dar.  a1  36  1.)  's 
kik  a'  Grönlandnál  lévő  jégmassának  szétszakadozását  's  parttól  lett  el
válását  történetes  nyári  szeleknek  tulajdonítják  és  a7  chemiából  's  physi
cából  azt  következtetik  ,  hogy  lehetetlen  valaha  a'  földsarki  tenger  j ég 
massájin  keresztül  nyomulni ,  igazságok  volna  i s ;  még  is  van  ezen  ten
geri  utazásoknak  annyi  hasznok,  hogy  legalább  Amerika  éjszaki  's Grön
land  nyugoti  partjait  szorosan  megesmertették  's  a'  földsarki  tenger  vi
zének  mélységét,  hidegségét  vagy  melegségét,  sósságát  és  nehézségét, 
vize  folyásának  sebességét,  mint  a'  gőzkörnyék  electricitását  's  ennek  a' 
magnestő  eltérésével  's  erejével  az  éjszaki  földsark  mellékén  való  öszve
köttetését  bizonyossá  teszik  előttünk.  Egyébiránt  ezen  próbatételek 
emlékoszlopául  szolgálnak  a'  legállhatatosabb  igyekezetnek  's  legmeré
szebb  niagamegtagadásnak,  mint  a1  legczélirányosabb  rendeléseknek  is, 
mellyeket  egy  már  több  próbán  keresztülment  tapasztalás'  ama'  nagy 
tudományos  feltételnek  szerencsés  kimenetelére  bölcsebben  nem  tehetett 
volna.  Ezen  emlékoszlop  tiszteletessé  teszi  a'  tadományt ,  az  emberi 
erőt  's  az  angol  nemzetet. 

Az  orosz  országlástól  's  gróf  Rumjánzofftól  (tulajdon  költségén) 
rendelt  ujföldetkereső  és  éjszakföldsarki  utazásoknak  tárgyai  részént 
Kamtsatkának  és  éjszaknyugoti  Amerikának  part jai ,  részént  Asiának  éj
szaki  partja  és  Novaja  Semlja  voltak.  KOTZEBIJE  Ottö  kap.  (1.  e.)  ,  a' 
ki  fedezte  fel  első  utazásának  alkalmával  (1814—18)  Hering  szorosá
tól  éjszakra  eső  "s  róla  neveztetett  tengerszorost,  1824  ismét  uíra  indult 
a'  föld  körülhajózása  vége t t ,  azon  feltétellel,  hogy  Amerika  nyűg.  par t 
jai  mellett ,  a'  mennyire  csak  lehet ,  éjszakra  bemegyen  's  a'  jégfokon 
tu l ,  mellyet  Cook  fedezett  fe l ,  hasonlóul  beevezést  keres  a'  földsaiki
tengerre  kel.  vagy  nyűg.  felé.  Hanem  a'  jég  miatt  vissza  kellett  fordul
nia  's  IS2Ö  Kronstadtba  megérkezett.  —  Báró  Wrangel ,  kinek  uti  társai 
Anjou  hadnagy,  Kober  orvos  és  egynéhány  hajósok  vol tak ,  az  éjszaki 
földsark  leié,  April.  1820  éjszaki  Siberiából  indult  »«?].  Itt  és  a ' föld
sarki  ocean  jegén  4  észt.  töltött  e l ,  szakadatlanul  küzködvén  a1  hideg
gel  és  éhséggel ,  mivel  kutyáktól  húzatott  szánjaikon  csak  kevés  ele
séget  vihettek  magokkal.  Minekutána  a1  íöldsarki  tenger  jégmezejin  ,  a' 
hideg  15—24°  lévén,  46  napot  töltött  volna  el  szánjain,  a'  sz.  72"  3 '
hoz  ért.  Báró  Wrangel  fáradságát  olly  szerencsés  következés  jutalmaz
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t a ,  hogy  a'  Salagskoi  fokától  Bering  szorosáig,  t.  i.  a1  Billingstől 
látott  pont ig ,  menő  egész  par to t ,  97  német  mfre  délkeleten  Cook  éjsza
ki  „fokától,  és  Siberiának  eddig  esmeretlen  éjszaki  partját  astronomiai 
tekintetben  felvette  's  az  Asia  és  Amerika  közt  lévő  áltevezést  kétségen 
kivlll  valóvá  tette.  A'  Salagskoi  fokától  (a '  sz.  71°  's  k.  h.  178°) 
éjszakra  fekvő  földnek  csak  hegyeit  látta.  Wrangel  Maj.  1824  tért  vis
sza  Petersburgba.  L. „Vhysicul. Beobachtungen auf dem Eis?neere in 
d. J.  1821—23' herausgeg. von O. F. Parrot  (Berlin  1827).  —  A'har
madik  éjszakföldsarki  ut  Wassiljeff  kap.  alatt,  a'  ki  Jun.  1819  evezett  el 
Kronstadtból  ,  Bering  szorosához  és  a'  földsarki  Óceánhoz  volt  rendel
tetve.  Wassiljeff  kap.  felfedezett  egy  Aleutoktól  lakott  sz ige te t ,  a z é . 
sz.  50°  59'  57"  és  a'  hossz.  (Greenwichtől)  IÖ0°17'  2"  alatt.  Azután a' 
sz.  71°  7'ig  (és  igy  Cooknál  19  minutával  bejebb)  bement  és  Ameri
ka  éj szaknyng.  partján  két  fokot  t a l á l t ,  mellyeket  Golowinnak  és  ,IU
cordnak  nevezett.  A'  két  hajó  egyike  Siberia  kel.  partja  mentében  eve
ze t t ;  de  a'  C9 = 10'tól  a'  jég  miatt  vissza  kellett  térnie.  1822  késő  nyá
ron  jöt t  haza  mind  a'  két  hajó  Kronstadtba.  —  Novaja  Semlja  szigete 
vizsgálatlan  partjainak  felvevésére  az  orosz  országlás  1819  LasarefF, 
1821  Lawroff  's  1822  Litke  kapitányokat  küldötte  el.  Az  utolsó  a1  No
vaja  Semljáról  's  Lapponia  partjairól  szerzett  elébbi  esmereteket  igen 
nieggazdagitotta,  a'  honnan  1S23  uj  ut  bizatott  reá  Waigats  szige
tének  megvizsgálására,  's  ő  nem  csak  ez t ,  hanem  az  éjszaki  tájéknak 
minden  par t ja i t ,  Wardhuus  szigetét  's  a'  worongi  tengeröböl  fekvését 
is  felmérte  és  leírta.  Aug.  31.  1823  tért  vissza  Archangelbe.  Egy  más 
orosz  hajó ,  Neptun  névvel ,  mel ly ,  Krusenstern  szerént,  1817  az  é.  sz. 
83°  20'ig  előnyomult,  semmi  tudósítást  sem  tett  azon  földről,  melly 
Spitzbergentől  éjszakra  fekszik,  és  ezt  Pa r ry  usolsó  útja  is  megbizo
nyította.  Az  orosz  éjszakföldsarki  utazások  által  bizonyossá  tétetett , 
hogy  Asia  Amerikával  nincs  öszveköttetésben. L—(/'. 

É J S Z A K I  F É N Y ,  é j s z a k i  h a j n a l .  Szép  hajnalfényü  tünemény 
mutatja  magát  néha ,  kivált  a'  hosszabb  tiszta  éjeken,  naplemenet  utántól 
éjfélig  (igen  ritkán  éjfelutánnig)  éjszaknyugottól  éjszakkeletig  fel  szinte 
a'  tetőpontig  (zenitig).  Gyakrabbak  ezen  látományok  földünk  éjszakibb  ré
szein;  onnan  ritkán  emelkednek  fel  olly  magasra ,  hogy  a'  mi  láthatá
runkon  is  feltűnnének.  Az  éjszaki  fényt  az  5ik  század  olta  vizsgálják 
szorosabban,  's  következő  félék  a'  viszgálatok  resultatumai:  1)  A'  mágnestő
nek  az  éjszaki  fény  alatt  elhajlásából,  melly  szerént  ennek  közepe  a' 
mágnesi  délvonatba  lenni  tapasztaltatik  ,  azt  húzták  ki  az  ujabb  physi
cusok  ,  hogy  az  éjszaki  fény  a'  mágnesi  folyárnak  az  éjszaki  sarkon  lévő 
kitódulásábol  áll.  Hogy  a'  mágnesi  matéria  volna  az  a'  fény,  állitani 
vakmerőség, — de  meghatározni,  mi  befolyása  lehett  itt  a'  mágnességnek, 
más  kérdés.  El  nem  kell  felejtenünk  hogy  DÉLSZAKI  KKNY  is  van  (I.  e.) 
és  igy  a'  mágnesi  materiának  mind  éjszaki ,  mind  délszaki  sarkai  vilá
gitnsínak.  2)  Hogy  a'  felsőb  éjszaki  részekre  phosphor  fényű  gőzök  emel
kednének  fel  magasra ,  ezt  is  mondják.  3)  Hogy  nemi  könnyű,  leve
gőforma  folyárok  emelkedhetnek  fel ,  mellyek  a'  napsugarukat  vissza
verik  (Euler  u t á n ) ,  igen  hihető ,  és  sok  környülállásokat  kimagyaráz. 
A'  földforgás  által  ngyán  az  aequatornál  legmagassabb  a'  levegő,  de 
kérdés ,  hogy  a'  főidnek  esztendei  40  millió  mértföldnyi  áltmérőjü  keren
gése  által  (melly  a1  forgásnál  sokkal  sebesebb,,  nem  hajtatnak  e  el  szint
ngy  messzére  a'  főldsarkak  felé  sok  könnyű  lebelek  (gőzök,  levegők), 
mint  Euler mondja  az  üstökös  csillagok  hosszú  farkai  példája  szerént.  Ugy 
is  tudjuk,  hogy  nálunk  is  nappal  (azaz,  a ' n a p  felé fordulva)  oxygen,  éjjel 
pedig  (a'  naptól  elfordulva)  azot  uralkodik,  a'  melly  könnyebb  és  több. 
4)  Említeni;  kell  azt  i s ,  hogy  sokan  csalatásnak  tartják  az  éjszaki  fényt, 
okoztatni  t.  i.  azon  napfénytől,  melly  az  éjszaki  havasokról  a'  levegőben 
visszaverődik.  Ugy  látszik,  hogy  némelly  környülállások  azokat  is  pártfo
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golják  5),  kik  Franklinnal  az  éjszaki  fényt  electroni  tüneménynek  állítják. 
A'  föld  sarkai  körül  gyűlt  electricitas  az  ott  lévő  szigetelő  fagy  's  jegek 
által  el  nem  vezettethetvén,  a'  felsőbb,  ritkább  (és igy  conductor,  vezetőj 
levegői  körökön  elterjed,  's  éjszaki  fényt  mutat. N. I 

É J S Z A K I  H Á K O R C .  1700—21.  Ugyan  azon  időben,  midőn  Európa 
nyugoti  részét  a'  spanyol  öröklési  háború  marczangolná,  éjszakon  's 
nyugoton  az  éjszaki  háború  viseltetett.  l l .Auguszt ,  Lengyelország  királya 
's  szász  jválaszt),  Pctér  Oroszország  czára  's  a'  dán  király  1698  és 
köv.  esztendőben  titkos  szövetségre  léptek  XII.  KÁROLY,  (I.  e.)  Svédor
szág  10  esztendős  királya  el len, '  hogy  a'  kopenhagi  (1600),  olivai 
(1000)  cardisi  1001)  békekötések  által  Svédországnak  engedett  tar tomá
nyokat  ismét  elfoglalják.  Egy  dán  sereg  beütött  1700ban  a'  holstein
gottorpi  berezeg,  XVI  Károly  sógora,  birtokaiba,  hogy  ott  Dánia  jusá t 
a'  schleswigi  fejedelemségre  divatba  hozza;  egy  szász  sereg  pedig 
Lieflandot  boritá  el.  Hanem  XII .  Károly,  ki  a'  tengeri  hatalmasságok
kal  (Angliával  's  Hollandiával)  védszövetségre  lépett  Haagban  1700, 
kiszála  Seelandban  's  a ' svéd    hol landbr i t  hajóssereg  Kopenhagot  ágyu
zá.  tíz  a'  dán  királyt ,  IV.  Fridriket ,  a'  trawenthali  békeségben  (Aug.  18 
1700)  szövetségéről  lemondani  's  a'  Gottorp  ház  Schleswig  feletti  feje
delemségét  megesmérni  kinszerité.  Károly  most  az  orosz  sereg  felé 
fordulván,  melly  Narwát  ostromlá  Esthlandban,  's  Nov.  30.  1700  töké
letesen  megveré  a z t ;  erre  a'  Szászokat  üzé  ki  Leiflandból  1701ben,  's 
midőn  Lengyelországban  a'  Sapieha  pár t  Auguszt  király  ellen  nyilatkoz
nék  ,  Varsó  ellen  men t ,  a'  szászlengyel  sereget  Klissownál  megveré 
(Jul.  20  1702),  azután  a'  Szászokat  Pultusknál  (Maj.  1.  1703),  's  kiesz
közlé  a'  varsói  országgyűlésen  (Febr.  14.  1704)  Auguszt  király  letételét 
's  Lescinsky  Szaniszló,  poseni  nádor,  lengyel  királlyá  választatását  (Jul. 
12).  Végre  szász  generál  Schulenburg  punitzei  (Nov.  9.  1704)  's  frau
stadi  (Febr.  13  1706)  szerencsétlen  ütközetei  után  Szászországba  nyo
mulása  által  kinszerité  Auguszt  királyt  Sep.  24.  1700  az  altranstaedti 
béke  aláírására.  Azonközben  megverték  az  Oroszok  generál  Semereteff 
alatt  svéd  generál  Schlippenbachot  Lieflandban  (Jun.  11.  1712),  elfog
jalak  Marienburgot,  's  Oct.  22én  a'  Ncwa  mellett  Köteburgot ,  mellyet 
már  most  a'  czár  Schlüsselburgnak  nevezett.  Május  12.  1703  a'  liyeni 
sánezot  is  elfoglalá  P é t e r ,  's  Május  27én  letevé  alapját  a'  Newa  Lu
steiland  szigetében  Sz.  Pétervárának.  1794  elfoglalá  Doipatot  és  Narwat ; 
1706  's  1707  olly  hatalomra  emelkedék  Lengyelországban,  hogy  i t t  nj 
királyválasztást  készítene.  Itt  szövetségre  lépett  vele  a'  sandomiri  con
foederatio  1707,  noha  maga  a1  köztársaság  1705  Svédországgal  kötött 
frigyet.  Most  végre  visszatért  XII  Károly  Saxoniából  43,000  ember
ből  álló  jól  fegyverzett  seregével  Lengyelországba  (Sept.  20).  Csak  ha 
mar  elfoglalván  a'  legfontosabb  városokat,  Jul.  10  1708  áltkele  a1  B e 
rezinán,  's  14kén  megveré  az  Oroszokat  Seremetetf  alatt  Golowtsu
nál.  Mohilewből  Mazeppa,  a'  Kozákok  hetmannja,  meghívására  Sept.  15 
Ukraina  felé  fordult.  Azonban  generalát,  Löwenbauptot  ,  ki  hozzá  se
gítséget  's  hadi  és  élelmi  szereket  v i t t ,  egészen  megveré  Péter  Lies
nánál  (Oct .  9 ) ;  Mentsikoff  Nov.  elpusztitá  ü k r a i n á t ,  's  Károly  i t t 
kénytelenittetvén  telelni ,  éhség  's  hideg  által  4000  embert  veszte.  A' 
saporogi  Kozákokat  szövetségébe  huzá  ugyan  Mazeppa  XII  Károlynak 
(Mart.  28.  1709);  hanem  épen  ez  készleté  a'  királyt,  a'  helyet t ,  hogy  a' 
Dneprnél  Legyeiországgal  való öszveköttetését  helyre á l l i tná ,  POLTAWÁT 
( I .  e . )  ostromolni  (Api.  4 ) .  Itt  az  ő  12,000  Svédből  's  13,000  Kozák  és 
Oláhból  állott  serege,  a1  60,000  embernyi  orosz  hadtól ,  mellyben  Péter 
ezeredeskedett,  Seremeteff,  Mentsikoff  és  Bauer  vezérlése  alat t , 
Jun.  27kén  (Jul .  8)  tökéletesen  megveretett .  Károly  áltszökött  a ' 
Dnepren,  fővezére  Löwenhaupt  Jul.  11  Prewolotsnánál  hadi  fogságba 
esett  10,000  emberrel.  Öt  esztendeig  törekedett  Károly  a'  kaput  a'  czár 
ellen  háborúra  birni.  ( V ö  P R U T H ) .  Ellenben  a ' t d á n  király  megujitá 
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szövetséget  II  Auguszttal  Dresdában  Jun.  28.  1709.  Ez  az  altranstSrlti 
békekötést  Aug.  8  nem  kötelezőnek  nyilatkoztaid,  's  13,000  emberrel 
Lengyelországba  ment ,  a'  hol  ismét  királynak  esmértetek,  's  helyre 
állitá  Thornban  öct .  8  szövetségét  a'  czárral,  Oroszország  javára  a'  len
gyel  köztársaság  Lieflandra  való  minden  igényéről  lemondván.  A1  czár 
Oct.  22.  1709  Dániával  is  s é r  é s  védfrigyre  lépett  Kopenhagában.  Most 
becsapolt  egy  dán  sereg  Schonenbe  (Nov.  12),  hanem  gen.  Steenbock 
által  Helsinborgnál  Mait .  10.  1710  egészen  megveretvén,  kénytelenit
teték  ismét  hajóra  szálni.  Svéd  Pomeraniát  ellenben  szászlengyelorosz 
sereg  boritá  el  Aug.  1711,  's  egy  dán  sereg  elfoglalá  ( Ju l .  fogva  Sep
temberig  1712)  Bréma  és  Verdén  svéd  herczegségeket.  Klóré  nyomult 
ugyan  Steenbock,  a'  svéd  germral,  miután  a'  dán  királyt  's  a'  Szászo
kat  Fleniming  fővezérsége  alatt  Gadebuscbnál  Mecklenburgban  Dec. 
20án  megverte  volna,  egészen  Holsteinig,  's  Jan.  9.  1713  Altonát  is 
hamuvá  égeté ,  hanem  az  oroszdánszász  sereg  á l t a l ,  mellynél  a'  czár 
maga  is  jelen  volt ,  a'  Gottorpok  erősségébe,  Tönnigenbe,  kinszerittetett 
vonulni  ( Febr.  1 4 ) ,  a'  hol  éhség  miatt  Maj.  16.  11,000  emberrel  capi
tulált .  Ekkor  elveszte  statusait  a1  gottorpi  berezeg,  's  az  Oroszok  el
fogtalak  Stettint  (Sep t .  30.  1713) ,  melly  helyet  1.  Fridiik  Wilhe lm,  a' 
Burkusok  neutrális  k i r á l j a ,  az  Oct.  7kei  békekötésig,  mint  zárgondvi
selő  vévé  bir tokába,  a'  minek  XII.  Károly  Demoticából  (Rumeliában) 
Maj.  20.  1714  haszontalan  mondott  volt  ellene.  Ugyan  azon  időben  fog
lald  el  Péter  Rigát  ( 1 7 1 0 ) ,  Finnlandot  's  az  Aland  szigeteket.  Károly 
Nov.  22.  1714  Stralsunrlba  érkezvén,  azonnal  kiváná  Burkusországlól 
Stettin  kiadatását ,  's  midőn  ez  meg  nem  tör tén t ,  ugyan  annak  hadat 
izent.  Most  20,000  porosz  csatlódott  Leopold,  AnhaltDessau  herczeg, 
alatt  a'  Stralsundot  ostromló  dánszász  seredhez.  (A1  Szászokat  tábor
nok  gróf  Araim  és  gróf  Wackerbar t  vezér lé) .  Midőn  XII.  Károly  ma
gái  végső  szorultságban  látá,  békét  ajánla  XIV.  Lajos  követe  á l ta l ,  ki
nek  fejdelmével  Versaillesban  Apr.  3.  1815  lépett  védfrigyre;  de  nem 
fogadák  el  ajánlatját  a'  szövetségesek.  Így  lévén  a'  dolog,  Dec.  21kén 
éjjel  egy  svéd  hajóra  lopózkodott,  mellyre  Stralsund  Dec.  23.  1715  ca
pitulált.  W i s m a r ,  német  földön  az  utolsó  svéd  b i r tok ,  is  kénytelen 
volt  magát  a 'Dánoknak  megadni  (Apr .  19.  1716).  Dánország  Bréma  és 
Verdén  herczegségeket  már  elébb,  nevezetesen  Jun.  26.  1715  egyezsége 
által  eladta  6  tonna  aranyon  a'  hannoveri  választó  fejedelemnek  ,  a'  ki 
e r re  hada t izen ta ' Svédeknek.  A'  cz i r  is  egyesült  Svédország ellen  NagyBri
tanniával  (Greifswalilban  Oct.  28  1715)  és  líurkusországgal  (Öct.  39). De 
csak  hamar  elválasztáirigy  vetekedés  a'  szövetkezeiteket;  a1  czár  Dánor
szágot  Anglia  pedig Oroszországot  nem  akará  igen  hatalmassá  lenni  engedni. 
A'  Lengyelek  is  öszveszövetkeztek  kiűzni  a'  szász  sereket  Lengyelország
ból.  Végre  megállapitá  az  országgyűlés  Varsóban  (Nov.  3.  1710),  hogy 
a1  király  testőrségnek  1200nál  több  Szászt  ne  tarthasson  Lengyelország
ban,  's  az  országgyűlés  hire  's  tanácsa  nélkül  támadó  háborút  ne  izenhessen. 
Ez  által  lemonda  II.  Auguszt  minden  részvétéről  az  éjszaki  háborúban. 
Ez  1716  csupán  Scbonenben  's  Norvégiában  viseltetett  ,  hanem  a'  czár 
nem  segité  a'  Dánokat.  Svédország  ellenben  legrégibb  frigyesétől,  Fran
cziaországtól,  hagyaték  el,  melly  1716  Poroszországgal  s/.övetkezék  ösz
ve  alattomban.  Ekkor  báró  GÖRTZ  (1 .  e . )  az  Alland  szigeti  alkudo
zásban  1718  Oroszországot  igyekezék  Svédország  rész i re  hajtani  a' 
kelettenger:  tartományok  áltengedése  á l ta l ,  hogy  orosz  segítséggel  a1 

német  tartományokat  ismét  visszaszerezze,  Norvégiát  meghódítsa,  s 
Ar.RKP.osi  (1.  e.)  plánja  szerént  a'  Stuart  házat  Anglia  királyi  székére 
ismét  felemelje.  De  XII.  Károly  halála  után  ( D e c .  11.  1718)  Uhika 
Eleonóra  svéd  királyné,  kit  a'  Horn  párt  kormányozot t ,  felhágja  azon 
plánnal  's  félbeszakasztá  az  alkadozásokat  (Sept.  24.  1719).  Ellenben 
békét  köte  Ffancziaország  közbenjárása  alatt  :  o)  Stockholmban,  I)  a' 
hannoveri  választófejedelemmel  Nov.  20.  171Ö;  Hannover  megtartá  Bre
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mát  és  Verdent ,  Sveciának  1  millió  tallért  fizetvén;  2)  Poroszország
gal  Febr.  I.  1720;  ez  meglartá  Stettint  's  Előpomcraniát  a'  Peeneig  qs 
2  millió  tiillcrt  fizeíe  Svédországnak,  Ł.)  Fiiedrichsborgban  Dániával 
Jul.  14.  1720;  Dánia  megtaílá  a'[Schleswig  herczegség  felét,  melljet  a' 
Gotlorp  ház  elvesztett,  s  visszaáda  minden  elfoglaltat  ( W i s m a r t ,  Rii
gent,  Stralsnndot  ' ía t . ) ,  ezért  lemonda  Svédország  a'  sundi  és  belti 
vámszabadságról  's  fi/.ete  Dániának  600,000  tallért,  c.)  Lengyelország
gal  titkos  fegyverszünetet  Stockholmban  (.lan.  7.  1720),  melly  1729  bé
kének  nyilatkoztatott  's  elfogadtatott  mind  a'  két  ország  rendjeltől;  l í . 
Atiguszt  megesmértetek  Lengyelország  királyának  ,  Lescinski  Szanisz. 
lónak  1  millió  tallért  fizetvén.  A'  czár  ezenközbenj  folytatá  a'  hábornt; 
egy  svéd  hajóssereget  megvert  egy  orosz  tengeri  sereg  (  Aug.  7  1720}; 
)i)iigoti  Bothnia  par t ja i t ,  1721  Norlanndéit  is  barbár  módra  pusztiták 
eí  az  Oroszok,  4  várost ,  509  falut  's  79  majort  égetvén  fel ;  Stockhol
mot  angol  hajóssereg  védelmeié  az  Oroszok  megtámadása  ellen.  Végre 
e'  részről  is  eszközie  békét  Francziaország  Nystadban  Finnlandban  Sept. 
10.  1721.  Svecia  áltengedé  Oroszországnak  :  Lieflandot  ,  mellyért  a'  czár 
2  ínillio  tallért  fizetett,  továbbá  Esthlandot ,  lngermanlandot  és  Care
lent ,  Wiborg  egyik  r é szé t ,  minden  e'  par t  körüli  szigetekkel,  neveze
test n  Ösellel  ,  Oagoeval  és  Moennel  együtt .  Ezekér t  visszaadá  a'  czár 
Finnlandol  's  megigéré ,  hogy  nem  avatkozandik  Svecia  belső  ügyeibe. 
Így  emelkedék  Oroszország  éjszakon  első  hatalmassággá,  Svecia  pedig 
elveszte  ezen  ál lását ,  mellyet  1648  —  1709  megtartott  volt. 
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É J S Z A K I  X V T H O I ,  O G I A .  AZ  éjszaki  mythologia  a '  skaldok  (ázass 
régi  éjszaki  dalnokok  Dánia,  Norvégia,  Svédország  és  Islandban) 
munkája.  A'  vallás    és  niiveltségnek  itt  is  a1  poé'sis  volt  szüléje.  És  pe
dig  itt  is  a'  cosmogenia  tett  a 'vallásnak  alapot;  olly  cosmogenia,  melly
nek  groteszksége  egyszersmind  szerzőji  vad  phantasiájának  és  a'  tar to
mány  ,  a1  hol  támadt ,  minemüségének  tanuja.  Veleje  következő.  Alán 
nem  vala  föld,  fen  nem  é g ,  csak  mélység  vala  s  ködvilág  (Nebehvelt , 
Niflheim),  ebben  e«;y  kútfő  (Hwergelmer) ,  mellyből  12  folyó,  nevek 
Eliwagar,  ered.  Olly  messze  távozván  forrásoktól,  hogy  a'  bennek  lévő 
nedv  megkeményedék,  megszűntek  folyni  's  faggyá  mereviilének  's  fagy 
fagyra  torult,  mig  a'  mélység  iirét  betölté.  Délszak  felé a'  ködvilágtól  tüzvi
lág  volt  (Mispelheim).  Amabból  hidegen  és  homályosan  jőve  minden,  ebből 
héven  's  világosan.  Forró  szél  lengvén  ebből  a'  fagyra,  ez  elolvada  '8 
cseppekké  lőn  's  a'  cseppek  annak  ereje  á l t a l ,  ki  a'  szélt  kü ldöt te ,  éltet 
nyerének  's  belűlök  Ymer  származék  ,  a'  j ég  óriása.  Ennek  bal  karja 
alatt  egy  férjfi  és  egy  asszony  nőve  ki  ,  's  egyik  lába  a'  másikkal  egy 
fiút  nemze.  Ezekből  támadtak  a'  Ievegőoriások.  A'  fagy  és  hév  öszve
vegyilltéból  az  Audumbla  nevű  tehén  is  származék  ,  mellynek  tölgyéből 
4  tejfolyam  eredé  's  ezek  adának  táplálatot  Ymemek.  Atidumblát  a' 
sóá  fagykövek  nyálasa  tartá.  Midőn  egykor  igy  nyála  egy  fagyköve't, 
ime  estére  férjfi  baj  nőve  a'  kőből ,  másod  napra  emberfő,  harmad  na
pra  egész  férjfi,  's  Búrénak  neveztetek.  Ennek  fi  j a ,  B ö r ,  Belstát, 
Bergthor  óriás  leányát,  vette  nőül.  Ezzel  3  fija  volt:  Odin  ,  Wi le  és Ve, 
kik  az  ég  és  föld  urai  lettek.  Bör  fijai  j ó k ,  Ymer  gyerekei  gonoszak 
vaUnak  's  örök  habomban  egymás  ellen.  Végre  Bör  fijar  megölék  a' 
jég  óriását,  holt  testét  a1  mélységbe  huzák  's  a'  világot  teremték  belő
l e :  véréből  tenger  és  folyókat,  húsából  a'  földet,  hajából  a'  füvet, 
csontjából  kőszálakat,  fogaiból  és  állkapczájiból  köreket  és  szir tokat ;  fe
jébál  pedig  az  eget  csinálták,  mellyet  a'  föld  felibe  tőnek  4  végénél 
fogva,  's  mindenikre  egyegy  törpét  á l l í tanak,  kiknek  nevei :  Anstre, 
YVestre,  Sudre  és  Nordre.  A'  Mispelheimból  jövő  világokat  és  szikrákat 
pedig  az  égre  tevék,  hogy  a'  földnek  világítsanak.  Ymer  agyvelejét  a' 
levegőbe  vetek,  's  ebből  támadlak  a'  fellegek.  Egykor  a'  tengerparton 
sétálának  Bör  fijai  's  két  tőkét  leiének,  mellyekből  embereket  teremté
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nek,  's  a1  férjfit  Askur  (kőrösfa)  's  a'  nőt  Emblának  (égerfa)  neveztek. 
A'  világtámadás  ezen  tanitmányában  az  éjszaki  természetköítésre  talá
lunk.  A1  tél  halálával  látjuk  a'  természetet  életbe  áltmenni  's  tavasznap 
tekintésivei  öszveíüggni  a'  világ  kezdetett  Éjszakon  a7 jég  óriásnál  egyébből 
nem  is  támadliata,  's  ennek  gonosznak  kellett  l enni ,  mert  a'  tél  a'  termé
szet  minden  kellemét  gátolja.  így  pbysicai  allegóriára  utal  minden,  Ida 
tartoznak  következő  pótlékok  a'cosmogeniához,  melly  nem  lehet  még elvé
gezve,  mivel  nappal  és  é j ,  nap  és hold  még  nem  támadtak.  Támadások  ez: 
Niörwi  vagy  Narfi  (setét)  óriásnak  egy  Nottcéj)  nevii  leánya  vol t ,  fekete 
's  komor,  mint  nemzetsége.  Ez  háromszor  méné  férjhez  's  először Nagel
farival  (lég,  ae ther ) ,  egy  fiat,  Andort  (anyag)  nemzette,  azután  Anarral 
(képzési  ösztön)  Jördöt  ( fö ld) ,  végre Dellingurral  (hajnal)  Dangurt  (nap
p a l ) ,  melly  világos  és  ragyogó  va la ,  mint  atyja  nemzetsége.  Alfadur 
erre  Nottot  és  Dangurt  magához  vévé,  ki vezeté  az  égre  's  lovat  és  kocsit 
ada  nekiek,  hogy  mindennap  fussák  körül  a1  földet.  Nőtt  elől  ment 
Dunkelmahne  (homályserény)  nevű  lován ,  melly  minden  reggel  tajté
kával  harmatossá  be  a'  földel.  Dangur  lova,  Glanzmiihne  (fényserény.), 
serényével  világita  a'  levegőnek  és  földnek  Mnndilfarinak  (tengely  moz
gató)  két  szép  gyermeke  volt ,  Sool  leánya  és  Maan  fija  (nap  és  hold). 
Kevélykedvén  leánya  szépségében  ,  Glemurnak  ,  az  öröm  istenének  adta 
nőül.  Az  is tenek,  megharaguván  illy  nagyranézésen,  az  égbe  tevék  a' 
két  gyermeket .  Soolnak  a'  nap  ,  Maannak  a'  hold  kocsiját  vonó  lova
kat  kellé  kormányzania.— Eddig  mehet  fel  a'  legrégibb  mythologia.  Itt. 
is  óriások  nemzik,  mint  a"  Görögöknél ,  az  ég  és  föld  u ra i t ,  az  istene
ket.  Itt  is,  mint amott  termászetideákból  indul  k i ' s  azokra  tér  vissza  ;  de 
itt  i s ,  mint  amot t ,  nj  istenrendszer  tolja  el  az  ót,  's  a'  természetideák 
közé  történeti  anyag  vegyül.  Az  ó  és  uj  közt  pedig  Odin  látszik  köz
benjárónak  ,  mint  Zevs  a'  Görögöknél.  De  két  Odint  kell  megkülönböz
tetni,  az  öregbiket  és  ifjabbikat.  Amaz  a7  világosság  és  nap  istensége  volt 
's  több  kellemes  költemények  vannak  r ó l a ,  mellyek  későbben  az  ifjabb 
Odiivra,  az  Asek  tanácsa  elöljárójára,  vitettek  ált.  A s e k  (Asiaták)   nek 
neveztetik  az  uj  istennemzetség,  melly  az  ifjabb  Odinnal  vándorla  be 
vagy  tőle  származék.  Éjszaki  krónikákból  kiviláglik,  hogy  időszámo
lásunk  első  századiban,  ha  nem  e l é b b ,  S igge ,  egy  asiai  n é p ,  az  Asek, 
vezé re ,  a'  caspiumi  tenger  és  a'  Kaukasus  felől ,  hihetőleg  a'  Romaiak
tól  nyomatva,  Éjszakeuropába  nyomnia  seregével.  Éjszaknyugot  felé  a' 
fekete  tengertől  Oroszországnak  vonnia,  mellynek  mint,  a  rege  mondja, 
egyik  íiját  adá  uralkodóul,  mint  később  a'  Szászoknak  és  Frankoknak. 
Azután  Cimbrián  keresztül Dániába nyomnia,  melly 5ik  íiját,  Skiöldöt,  es
mérte  meg  uralkodóul,  7s  most  Svédországba  men t ,  hol  Gylf  uralkodott, 
ki  a'  csudálatos  idegennek  és  tanitásának  hodolu.  Nem  sokára  korlátlan 
uralkodóvá  emelkedék  itt,  Sigtnnát  épité  nagy  birodalma  középpontjául 
és  uj  törvényszerkezetet  's  uj  istentiszteletet  alapított.  O  maga  Odin 
nevét  vette  fel,  a'  12  drot tar  papi  hivatalát  alkotta,  kik  az  istentisztele
te t  és  törvényszolgálatot  vivék  's  mint  jóslók  jövendőlének.  6  az 
éneklés  és  hadmivészség  istene  is.  0  találta  fel  a'  rúnákat  's  mint  va
rázsnok  félelmessé  tette  magát.  Az  A s e k  pedig,  azaz,  az  ujabb  skald
ég  i s t ene i ,  következők:  Odin ,  az  istenek  istene,  első  's  legrégibb  isten. 
Magas  thronuson  ü l ,  honnan  mindent  I á t ,  tő le^ 's  Frigga  nevű  nejétől 
származik  az  egész  istennemzetség  's  innen  Alfadur  (mindenek  atyja) 
vagy  m.  sz.  Walfader  ( a '  csatában  minden  elestek  atyja)  neve.  Frigga 
férjével  osztozik  a'  throuusban.  Minden  emberek  sorsát  tud ja ,  de  hallga
t a g ,  's  titka  keblében  nyugszik.  Fijaik  :  T h o r ,  a'  dörgés  istene,  physi
cai  erő  je lképe ,  minden  istenek  és  emberek  legerősbike,  és  Ba lder ,  az 
ékesszólás  és  a'  törvényes  ítélés  ifjú  szép  istene.  Nanna ,  Gewar  leánya, 
asje  ,  szerény  szemekkel  csudálja  férje  szellemét.  Vele  nemzette  Forfetét, 
a ' b é k e  i s t sné t ,  ki  minden  pert  eligazít.  Niord  ,  ki  viharban  mozgatja 
augó  szárnyai t ,  a'  sze lek ,  a'  tengerhajózás,  kereskedés  és  gazdagság 



ÉJSZAKI  MYTHOLOGIA  2 5 9 

istene.  Skada  nevű  nejével  Freit  és  Freiat  nemzette.  Amaz  a'  nap 
u r a ' s  az  Alfheimban,  hol  az  Llfek  iáknak  uralkodik.  Neje  Gerda,  Gyrmer 
leánya.  Freia,  Fraa  a'  szerelem  istennőinek  egyike.  Férjével ,  Odurral , 
ke't  leányt  nemze:  Nossát  és  Gersemit.  T y r ,  Odin  fija,  az  erő  's  ret
tenlietlenség  istene,  tes tvére ,  B r a g a ,  a '  bölcseség  és  költésmivészeté. 
Ennek  neje ,  Iduna,  a'  halhatlanság  almájit  őrzi.  Odin  iijai  m é g :  Her
m o d e ,  az  istenek  követe;  V ida r ,  a '  hallgatagság  i s tene ;  és  VVale,  az  ir 
istene.  Uller,  Thornak  egyik  fija,  a'  párbajvivók  védje.  Igen  titkos 
lényii  istenek  Hoder  és  Heimdal.  Az  istennek  közül  említendők  még: 
S a g a ,  Frigga  után  e lső ;  Kyra ,  gyógyistenné  ;  Ges ione ,  a '  szüzesség 
istennéje;  Fy l l a ,  Fr igga  meghitt je;  G n a ,  ugyan  annak  k ö r e t e ;  Hlyn 
( L y n a ) ,  a'  barátság  és  kegy  is tennéje;  S iöna ,  első  édes  érzelmeket 
ébreszt  a'  szivekben;  Löbna  (Löffna),  meghasonlott  szerelmeseket  egyesit 
és  békéltet;  VVara,  a 'menyekzo  és  házasság ,  Sno t r a ,  a '  szemérmesség 
istennéje;  W ö r a  a'  szivnek  minden  titkait  tudja;  Synia  az  eskszegéseket 
teszi  nyilvánossokká.  Van  egy  nagy  kórösfa  (kőrösliget)  ,  neve  Ygdra
sil,  világfa  az  ősidőnek  kútja  felett.  Ágai  a'  világ  felett  terjednek  el  's 
teteje  niagasb  az  egeknél.  3  egymástól  távol  gyöke  van ,  az  isteneknél, 
óriásoknál  iés  Mélánál.  A'  középső  gyöknél  van  a5  bölcseség  kútfeje, 
Mimer  kútfeje,  az  égi  gyöknél  van  a'  szent  for rás ,  hol  az  istenek  taná
csot  tártának  's  végzéseikéi  közzé  teszik.  Ezen  forrásból  3  szép  hölgy 
kel,  a ' N o r n á k ;  neveik:  ü rd  ( a ' v o l t ) ,  Varande  ( a ' j e l e n )  és  Skuld  (a ' 
jövendő) ,  ezek  a'  sors  istennéji.  A'  kőrösfa  tetején  egy  sas  ül  's 
messzére  néz  körül ;  egy  mókus  futkos  a'  fáu  fel  's  alá  ;  4  szarvas  jár ja 
a'  gallyakat  's  rágja  a'  fa  kérgé t ;  alán  a'  kigyó  a'  gyöket  rágja,  rotha
dás  a'  fa  oldalait;  a'  hölgyek  vizet  meritnek  a'  forrásból  's  öntözik  a' 
f á t ,  hogy  ki  ne  asszék.  A'  falomb  édes  harmatot  izzad,  a'  méhek  étkét. 
A'  forrás  felett  2  hattyú  dalol.  Iit  zeng  Heimdal  éneke  a'  nagy  világ
fa  sorsáról  ,  a'  mú l t ,  jelen  és  jövendő  szózati  az  istenek  tanácsában. 
Örökké  hangzanak  itt  e'  szózatok,  mert  a'  Nornák  törvényeket  szabnak, 
ők  határozzák  az  idő  fijai  életét  's  a'  halandók  sorsát.  Magokaz  iste
nek  is  törekednek  a'  Nornák  bölcseségét  kitudni.  K'  miatt  nagy  t iszte
letben  valának,  's  kápolnák  épittetének  nek iek ,  mellyekben  ezen  isten
nek  a'  sors  iránt  kérdeztettek.  A'  Wálkyriák  vagy  Disek  borzasztótag 
szép  lények,  sem  é g ,  sem  pokol  l eány i ,  nem  istenektől  nemzettek,  sem 
halhatlan  anyák  kebelén  ringottak.  Azért  leng  mély  hallgatás  eredete
ken.  Az  istenek  lakhelye  Asgard,  az  is tenvár ,  honnan  a'  Bifrost  nevű 
híd  vezet  le  a'  földre.  Asgardban  valának  az  istenek  palotáji.  Ott  a'  W a 
laskialf,  Odin  ezüst  palotája.  Az  Asgard  középen,  Ida  völgyben  ,  gyü
lének  öszve  az  istenek  's  itélének.  Ezen  hely  különösen  fel  volt  ékítve; 
itt  vala  Gladheim,  az  öröm  t e remé ,  Wingolf,  a'  barátság  és  szerelem 
palotája,  és  Glasor ,  arany  fákkal  diszlő  liget.  Egy  sájat  palota  lige
tekkel  's  kies  könyeivel ,  a '  W a l h a l l a ,  az  ütközetben  elhullt  hősök 
lakja  volt.  Az  itt  lévő  hősök  száma  végtelen,  's  számtalanra  növend; 
de  az  istenek  azt  ohajtandják,  hogy  még  nagyobb  legyen  ,  ha  a'  Feu
ris  nevű  farkas  eljövend.  Ezen  környülroény  a'  gonosz  Lókéra  kény  te  t 
tekintenünk.  Loke,  Farbante  óriás  és  Laufeya  fija,  nem  isten  ugyan, 
de  niagasb,  emberfeletti  l ény ,  teste  s z é p ,  de  lelke  gonosz.  Angerbode 
(szerencsétlenség  hírnöke)  oriásnéval  H e l á t ,  az  alvilág  istennéjét,  nem
zet te ,  ki  majd  kék ,  majd  hússzínű  's  undok  alakú,  Fenris  farkast  és 
Jorniungandur  k igyót ,  melly  az  egész  földet  körül  veszi.  Hela  a'  Nifl
heimban  uralkodik.  Palotája  Elidir  (fájdalom),  ágya  Kör  (betegség), 
asztala  Hunger  (éhség),  szolgáji  Ganglati  és  Ganghöl  (késelem  és  lassú
ság).  Mindnyájan,  kik  betegségés  vénségből  halnak  meg ,  hozzá  vándor
lanak  a'  setét  lakba.  így  áll  Asgar  és  Niflheim  mint  lét  és  nemlét  egy
mással  áltellenben,  's  a'  skaldok  bölcselkedő  phantasiája  kifürkészé,  hogy 
végre  az  enyészet  meggyőzendi  a'  létet.  Ebből  eredt  a'  világ  elenyésze
ttének  regé je ,  szintolly  éjszaki  és  borzasz tó ,  mint  támadásáé.  Három 
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szörnytt  t é l ,  és  ismét  három  követendi  egymás t ,  a1  hó  mindenünnen  Ic
rohanand,  a1  hideg  kemény,  a ' v iha r  nagy  lesz,  's  a'  nap  elrejtve,  az 
egész  világ  véres  harczokba  keverve.  Ezen  jelre  a1  föld  öszveomlik  's  a' 
nagy  istenhoinály  (igy  neveztetik  a1  világ  elenyészése)  áll  he.  Fenris 
farkas ,  a'  szörnyeteg,  melly,  ha  száját  feltátja,  felső  állával  az  eget, 
az  alsóval  a'  mélységet  é r i ,  mindent  elnyel,  mig  a'  Mispclheim  lako
sai  Surtur  vezérlete  alatt  az  Ásgardot  támadják  meg.  Ezen  óriások  beveszik 
az  eget,  's  az  éghid  romba  dől,  ha  keresztül  lovaglanak  rajta.  Azért  áll 
ott  Heimdall  őrt  's  azért  örülnek  az  istenek  a'  Walhallából  jövendő  szá
mos  haiczlársoknak.  De  sikeretlen  minden  vigyázat  's  el lenállás,  mert 
az  istenek  elvesznek,  a' mindenható  Odin  és  a'  hatalmas  Thor  is.  De  a' 
tengerből  újra  egy  kiesen  zoldelő  föld  emelkedik  fel.  Uj  nap  világitand 
a'  földnek  's  egy  megszabadult  emberpár,  Lift  és  Liftrasor,  megújítja 
az  emberi  nemet.  Az  igazak  és  igaztalanok  számára  uj  lakok  lesznek 
ismét  jutalmul  és  büntetésül ,  Ginile  és  Nastrand.  Widar  (a '  győző)  és 
W a l e  (a '  hatalmas)  fogják  az  istenek  szent  helyeit  lakni ,  ha  Surtur 
lángja  elaludt.  Mode  (lelki  erő)  és  Magne  (testi  erő)  veszik  ált  a'  Thor
nál  lévő  zúzó  kalapácsot,  ha  ő,  harcztól  faradtan,  meghal  ;  Widar  pedig 
ketté  szakasztja  a'  farkas  száját.  Ezen  regék  traditorai  az  EDDÁN  (1.  e.) 
kivül  Caesareai  Prneopius,  Jornandes ,  Pan lu s ,  Diaconus,  Ernioldus, 
Nigellus,  Brémai  A d a m ,  Saxo  Grammaticus.  Históriai  értekek  iránt 
Síiiilözer,  Adelung,  Del ius ,  Mailét ,  N y e r u p ,  Grater  és  Itiihs  igen  kü
lönböző,  résznyire  ellenkező  véleményeken  vannak;  de  az  ebbeli  vizs
gálás  befejezettnek  még  nem  tekintethetik.  L.  Miiller .,$agebi/)liothek 
des scundinavischcn Altért hums"  (Lachner  dán  kezir.  után  Berlin  1536): 
Suhr „Fon dem Glanhen  , Wissen und der Dic/ilung der altén Scandi
naeierci  (Kopenh.  1815);  Nyerup „WörterbucJi der sctmdin. Wlythologie" 
(Sander  dán  kézir.  után  Kop.  1816);  Kaltenfld „Aikandlung iiber die 
Asalehre und ikre Anwendung"  ( , , lsis"  1829);  Mone  , ,GÍ>UA.  <íe.s Hei
denthums int nördl. Európa'*';  MUnter „Kirchengeschicfile von Díine
marh und Norwegen1*  (Lipcse  1823);  Vulpius „Haiiduört der H'Iytholo
gie der deutuchen^ verttmiid/en, benuchb rten und nordischen íülker.1'' 
Vö.  Öhlenschláger  eposát :  „Zh'e Götter Nordens"  (Lipcse  1829)  és  Gijer 
„Geschic/ite von Sc/iweden*'1  (Svédből,  1826  1.  köt). 

É J S Z A K I  P O N T ,  1 .  É F J É I . 
É J S Z A K I  S A R K ,  1 .  S A R K . 
É J S Z A K I  S Z É L ,  1 .  S Z É L . 
É J S Z A K I  vagy  N É M K T  T K S C E R  az,  melly  NagyBri 'annia,  Hol

land  ,  Németország.  Dánia  és  Norvégia  kö/.t  fekszik.  ííjszaki  tenger 
nevét  Németországtól  és  Hollandtol  éjszakra  eső  fekvésétől  kapta.  Te
rülete  10,000  nsz.  mfre  tétetik.  Áradása  's  apadása  van,  mellyek  Hol
land  és  Angolország  partjain  legészrevehetóbbek,  mivel  itt  legkeske
nyebb  a'  tenger.  Vize  sósabb,  mint  a'  keleti  tengeré,  és  sok  helyen  fé
nyes ,  a'  minek  okaira  nézve  1.  ezt  a'  czikk.  Mor.r.usicOK.  Árkát  's  belse
ét  Róbert  Stevenson  angol  l e i r t a sz „Edinburg/i philosophicnl journal''

ban.  Stevenson  vizsgálódásai  szerént  a'  tenger  mélysége  délről  éjszak 
felé  nevekedik.  Egyébiránt  mélysége  a'  középen  legszélesebben  el ter
jedő  fövenytorlások  miatt,  mellyek  területének  s  4  részét  (Stevenson  sze
rént  153,709  ang.  nsz.  mf.)  foglalják  e l ,  igen  egyenetlen.  / . — ú . 

E J T E G E T É S .  így  teszik  ki  némelly  grammaticusaink  a '  declina
í iót ,  azaz,  a 'név  végtagjainak  váltogatását. 

É K ,  fahasogatásra  szolgáló  szerszám,  melly  egy  .négyszegletű, 
szélességéhez  és  vastagságához  képest  hosszú  's  egyik  végén  egyenes 
élen  vagy  hegyen  végződő  testből  áll,  munkalatjának  hatása  vagy  nagy
sága  oldallapjainak  hajtásától,  magának  a'  hasadéknak  nagyságától ,  és 
a'  hasítandó  terület  ellenállásától  függ,  's  annak  meghatározása  a'  me
chanicanak  nehéz  feladásai  közé  tartozik.  Pontos  az  épitésmeateiségben 
az  ékről  (zárkőről)  való  t an í t á s ,  jelesen  a'  boltozatoknál. 
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E K B KT Ü K N K K  neveztettek  néhány  napkeleti  betiik  a'  persa  ésj ba
byloni  emlékeken,  mivel  a/.oknak  jegyei  inkább  vagy  kevesbbé  ékform* 
vonások  öszveköttetéséből  állának  mindenféle  irányzatokban.  (Vfi „Die 
axsyrixffie Keiluchrift erlaulert und heruiugeg. von Dornie.*'  (Wiesba
den  1820). 

ÉKKSKNSZór . Á s ,  legtágasb  értelemben  azon  tehetség  vagy  mi
vészség,  melly  által  helyesen  és  kellemetesen  fejezzük  ki  magunkat, 
üzen  tehetség,  mennyire  a'  kötetlen  beszéd  minden  nemeire  kiterjed, 
kedvesenszólásnak  is  mondatik.  Szoros  értelemben  az  ékesenszolás  olly 
inivészség,  mellynél  fogva  élő  szóval  (beszédtar tás  á l t a l )  mások  aka
ratjára  behathatni,  azokban  érzést  és  eltökélést  gerjeszthetni.  Amaz  szép 
prosa  áltáljában,  ez  olly  prosa ,  mellynek  főczélja  mások  akaratjának 
elhatározásában  áll  ;  és  tetőpontján,  midőn  beszédnttinek  tekintetik, 
azon  készség,  melly  nyilvános  beszédtartás  által  a1  hallgatók  szivét  bi
zonyos  czélra  elhatározza.  Azonban  az  ékesenszolás,  mivel  külső  czéí
ra  törekszik,  nem  tiszta  szép  mivészség,  mint  a'  kö l tés ,  de  ehhez  még 
is  különbféleképen,  kivált  érzéki  kifejezései  által,  kö/.elít.  Az  ékesen
szolás  beose  abban  gyökerezik,  hogy  szükségesnek  érezzük  gondolatin
kat  másokkal  közölni  és  többek  akaratját  egy  czélra  vezérelni.  Az  éke
senszolás  birása  egyszersmind  nagy  lelki  erők  b i rása ,  melly  a ' szónok
nak  maga  iránt  bizodalmat,  másokra  behatást,  sőt  ezek  felett  bizonyos 
felsőséget  szerez.  Czéfjaira  nézve  becse  is  nagyobb  vagy  kisebb.  Neki 
ugyan  szinte  ugy  szabad  az  alsó  mint  a'  felső  vágyó  tehetségre  hatni, 
szinte  ugy  szabad  a'  boldogságra  mint  az  erkölcsiségre  ügyelni ;  mind
azáltal  akaratjaira  nézve  az  emberi  lélek  örök  törvénye  alatt  á l l ,  melly 
a'  boldogságot  az  erkölcsiség  alá  rendeli.  K'  szemponttól  függ  az  éke
senszólás  mivoltának  és  köívetetlen  okozatjának  meghatározása.  í ía  t.  i. 
ebből  induljanak  meg  az  ékesenszólásról  értekező,*,  soha  sem  helyez
tették  volna  azt  a'  mások  elhitetésére  és  altatására  törekedő,  pontosan 
kiszámolt  mesterségben,  mint  a'  régi  í.toicusok.  L.  Cicero  de  orat  1. 
1.  c.  51—55,  ujabban  Kant.  I. Kritik der Lrtheihkraft.  205.  lap  ,  vagy 
annak  becsét  és  hathatósságát  nem  tartották  volna  csekélyebbnek,  mint 
a1  költését.  Mert  ámbár  az  ékesenszólással  i s ,  mint  egyéb  jóval  a'  ter
mészetben,  csnpa  érzéki  czélokra  visszaélhetni,  mindazáltal  e'  tévedés 
sem  eredeti  mivoltában,  sem  rendeltetésében  nem  gyokerez'k.  Ujabb  idő
ben  az  ékesenszólás  egyházira  és  polgárira  osztatik.  Amaz  közvetetie
iittl  vallásos  czélokra  szolgál  's  a'  kereszténységben  fejlett  ki.  Ez  tár
gyait  az  ország  nyilvános  életéből  veszi  's  a 'polgári  élet  bizonyos  czéljai
iiak  elérésére  kivánt  tettek  eszközlését  irányozza.  Az  ország  élete  pe
dig  belső  vagy  külső.  Az  első  e'  három  főtárgyat  foglalja  magában,  a' 
polgári  alkotmányt,  uralkodást  és  igazgatást,  a'  másik  pedig  az  ország 
azon  viszonyait,  mellyek  közte  és  a'  külföld  közt  előjőnek.  Kzen  pol
gári  ékesenszólást  érdeklé  a'  régiek  rhetoricája,  beszédjeik  felosztása 
's  ezek  részeinek  meghatározása.  Virágzott  ez  kivált  a'  régi  köztár
saságokban,  mellyek  minden  fontos  dolgaikról  nyilván  tanácskoztak;  de 
az  ujabb  nemzeteknél  sokkal  szűkebb  körre  van  szorítva  és  az  Angoltól, 
Francziáktól,  Németektől  országgyűlési  tanácskozáskor  tartott  beszédek 
ínég  nem  érik  el  a'  régi  ékesenszolás  remek  miveit.  Honfijainknak  elég 
tágas  pálya  nyilik  a 'polgár i  ékesenszólásra  országgyűléseinken  's  a'  vár
megyei  öszvejöveteleken,  's  tagadhatatlan,  hogy  mindég  vojtak  ,  kik  e' 
dicső  utori  ragyogtanak;  de  többnyire  csak  készületlenül  és  miveit  lel^ 
kek  erejéből  szólalnak  feles  senki  még  mint  iró  ,  mint  mivészi  késziileüi 
iró,  e'  pályán  meg  nem  jelent. B. [,. 

É i u  P  r , Á S T Á K ,  d i s z p l á n t á k .  így  neveztetnek  azon  növények, 
mellyek  áltáljában  színek,  formájok,  különösen  virágjuk,  gyümölcsök 
'sat.  különségei,  kellemei  vagy  ritkaságok  mia t t ,  —  idomjokat  vagy 
a.'  természetre  hagyva,  vagy  bizonyos  mesterséges  formához  szabva.  — 
a'  kertekben  mjveltetnek.  Hogy  a'  diszplánták  valamelly  helynek  valódi 
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díszt  adjanak,  nem  elég  azokat  egyveleg  e lül te tni ,  hanem  ngy  kell  e l 
rendeln i ,  olly  földnemet  kell  tenyészhelyeknek  választani ,  hogy  a'  né
zőt  kellemesen  lepjék  meg.  élénkek  maradjanak,  a'  természet  által  ki
szabott  növéshelyek  utánaztassék  ( a '  kertészség  szabásai  szerént). 
Ezeknél  fogva  az  egész  növényország  plántáji  közül  lehet  diszplántákat 
választani.  —  Az  e l ő d i e k {protophyta~)  seregéből  (1.  I I . ) ,  a '  gombák 
ifitngi') f  moszatok (algae),  zuzmók (lic/iene.i~),  mohok (musci)  a' 
vadont  ékesítik.  A'  g y ö k e r e z e k  (111.)  közül  a ' p á f r á n y o k  (/Í/«'C«J  ) 
a'  keitek  díszei ;  hazájok  ezeknek  jobbadán  a'  meleg  éghaj la t ,  a'  mér
sékelt  kevesebbnek  kedvez  ;  szeretik  leginkább  a'  nedves  sziklahasadéko
ka t ,  e rnyőt ,  rothadó  törzsököket;  silányan  nőnek  a'  verőfényes  kőszá
lakon,  omladékokon  's  kőfalakon.  Nagyságokat  leveleik  elágazását,  gyen
gédségét ,  formáját  tekintve,  számtalan  különbféleséget  mutatnak,  mi 
cégett  az  ujabb  időben  lettek  diszplántákká.  Mivelések  nem  bajos ,  tar
tósságok  hosszú.  A'  honiak  egész  gyökerestül  ásóval  vétetnek  ki  va
lón  állásokból  's  mesterséges  sziklákra,  kőfalakra,  tócsák ,  árkok,  kutak 
mellé  vagy  reájok  ültettetnek.  A'  meleg  éghajlatiak  a'  többi  plánták 
.07,6  vagy  cserepekbe  ültetve  a'  hév  házaknak  adnak  díszt.  A'  páfrá
jyok  nevelése ,  változó  formájok  mia t t ,  midőn  öszvegöngyölödött  lomb
okat  kifejtik,  egyszersmind  gyönyöívetes  leveleik  alsó  lapján  termő 

~nagyokat,  meily  több  esztendők  múlva  is  megtartja  csirázó  ere jé t ,  íino
'iiul  kiszitált  erdőföldbe,  lapos  cserepekbe  kell  ve tn i ,  hogy  az  nedves 
fliaradjou  tépett  mohval ,  sőt  üvegdarabokkal  is  betakarni .  Szabad  iiltet
ményre  használ ta tnak:  ceterach  officinarum,  polypodium  vu lga re ,  cam
iricuin,  phego'pteris,  dr iopter is ,  calcareum,  aspidium  lonchit is ,  oreop
'eris  ,  thelyptefis  ,  rigidum  ,  aculeatum,  filix  m a s ,  spinulosnm,  bulbife
•ilhi , fragiíc , íiiix íoemina; onoclea sensibilis, struthiopteris germanica, 
lUxsortis erispus , blechnum borea le , occidentale, asplenium trichoma
ics , v i r ide , adianthiirn nigrum , scolopendrium officinarmn , pteris aqui
iiia, adianthnin pedatum , woodsia i lvensis, osmunda regalis. Tenyész 
lázukba való szép fajai ezen nemeknek: acrostichum, hemionitis, gymno
; iamma, notochlaena, polypodium, aspidium, blechnum, woodwardia, 
loodia, asp len ium, a l lantodia , p t e r i s , adianthum, che i lan tes , daval
ia, dicksonia, todea, osmunda. Nevezetesek a' lomhjával övező lygodium 
agy hydroglosum és a' c y a t h e a , mellynek fajai szarokat 20—30 lábnyi 
nagasra emelik 's ez által a' fiatal pálmákkal vetélkednek. A' tökéle
tesség legfőbb pontján állanak azon páfrányok , mellyek eredeti lomb és 
szárképződéseket megtartván, gyümölcsrészeiket saját hajtásokban re j 
tik el. Ide tartoznak a 'ke le t  és nyugotindiai ságohozó cyeas és zárnia.— 
A' h ü v e 1 y e z ő k (1 V.) hoznak tulajdonlag leveleket és virágokat; csirájuk
ban a' levelek egymásra fodródva találtatnak 's czövek gyanánt jőnek ki 
i' földből, mellynek színén azután leveleiket 's virágjaikat szétfejtik. 
Ide tartoznak a1 sások ( 1 ) , füvek ( 2 ) , saját lag, liliomok és pálmák (3). 
Diszplánták az JbőI az a ro ideák , alismaceák, nympheák. Az aroideák 
közül fajai ezen nemeknek: á r u m , cá lad ium, r i cha rd ia , cal la , bracon
t i u m , pothos hoszu leveleikkel, botos virágjokkal 'sat. ékeskednek. Az 
aiismaceák között a z : aponogeton, sagi t tar ia , a l i sma, bu tomus , s t ra
t i o t e s , ez utolsó fejér, háromlevelű kurta szárú virágjával , mint ho
niak a' tavak partjait szépítik. A' nymphaeák közül a' nuphas és nym
phaea nemek némelly fajai (n. l u t e a , — álba) a' sárga virágú nelum
lioval tavaink bájai, midőn a' veres nelumbo és anneslea napkelet álló 
vizein kérkedik. A' füvek (2) kalászokkal karcsú szárokkal 'sat. ké r 
kednek. Ide tartoznak: a9 phalaris arundinacea p ic t a , csikós levelei
vel , briza major , arundo donax , bambusa arundinacea; a' hasznot ho
zó saccharum officinarium , oryza sativa , zea m a i s ; a 'csomót lan cype
rareák , a' liliom virágn commelina, t radescentia , mellyek közül gyenge 
virágjok miatt némellyek hév házba valók. A' viz és szárazkedvelő nő
szirmok ( ÍVÍ ' Í ) , a' füvektől a' liliomokhoz vezetvén á l t a l , nagyobb apróbb 
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Jomjok  gyengéd  virágjokkal  diszesitik  B ' t a v a s z t ,  mint!  t lgrídia,  slsy
kinchium,  i r i s ,  gladiolus  ,  bab iana ,  i x i a ,  crocus ;  ezek  tóv«lt  a ' v i r ág 
zás  után  ki  szokás  venni  's  télre,  beültetni.  Az  amaryl l ideák,  brome
liaceák  felülhaladják  az  ele'bbieket;  nevezetesek:  a'  bromelia  anauas, 
agavé  americuna,  pi tcairnia,  tillandsia.  A' l i l iomokhoz  at3afiak  a ' c o n 
vallariák.  A'  liliomok  (3)  közé  valók  a'  vera t rum,  colchicum,  heinero
callis,  bulbocodlum,  erythroninm,  gloriosa,  liliimi  (album,  bulbiferum, 
t igrinum,  chalcedonicum),  fritillaria  ( imperialis ,  meleagris) ,  tulipa 
(gesneriana),  muscai i,  hyac'uthus  (orientális),  scilla  ,  aloe  'sat .  Kö
vetkeznek  meleg  tartományokban  az  odvas  fákon  tenyésző  orchideák,  a1 

fűszeres  scitamineák,  a'  heliconiák:  iiuisa,  hel ieonia,  ravenala.  A'  má
sa  paradisiaca  ,  sapientum  ,  rosacea  nálunk  is  virágzanak  ,  a'  ravenala  és 
uiania  speciosa,  mellyek  a'  pálmákhoz  hasonlitnak,  nem.  Bezárják  ezen 
nüvényseregét  a'  pálmák:  draeaena,  calamus,  corypha ,  cocos  (nucifera), 
pboenix  (dactyllfera).  E z e k ,  ha  hozzá  szoktak az  éghajlathoz,  könnyen 
tenyésznek.  A'  v i r á g t a l a n  levelezők  (V.)  két  vagy  több  maghasábból 
fejlenek  ki  's  ismételik  az  eddig  emiitettek  formájit.  A'  sumatrai  fák 
ebisdije  ,  a'  három  lábnyi  széles  virágú  rafflesia  lehet  az  elődiek  között 
diszplánta,  a'  tökélyesebbek  közül  a'  proteaceák  (protea  argentea), 
thymelaeák  ( t imelea,  s t ru th io la .  passer ina ,  gn id ia ,  daphne) ,  atr ipl i
ceák  (salicornia,  salsola,  a t i ip lex ,  axyr i s ,  chehopodium,  pollichia, 
camphorosma,  hritum  ,  basel la ,  b é t a ,  spinacia,  the lygonnm,  amaran
t lms ,  celosia,  gomphrena:  phytolacea ,  r iv ina) ,  különbféleségeikkel  kér
kednek  ;  az  amentaceák  berkeket ,  erdőket  képeznek:  s a l ix ,  populus, 
betu'.a,  a lnus ,  corpinus,  quercus,  corylus,  l iquidambar ,  fagus  ,  casta
nea ,  ulmus.  Más  oldalról  díszlenek  az  ur t iceák ,  a1  humulus  ,  caouabis; 
a ' fák  közül  a'  morns,  ar tocarpus,  íicns  ,  mellyekhez  atyafiak  az  estve 
illatozó  calycanthus  és chimonanthus•, az aristolochiák, főkép a ' l eve les 
színnek használt a. sipho. Az euphorbiaceák, p ipereák , főkép a' lau
rineák több nemei kedvesek; id tartozik a' myristica is. — Az egyszir
muak (monopetala) közül a' plumbagineák nemei : statice szabadon és 
cserépben, az armeria virágágyak körül ültettetnek. A' nictagineák kö
zött a' mirabilis estve illatozik. Szépek a' dipsaceák közül a' valeriána 
( rabra) , patr inia , fedia , scabiosa, knaut ia , dipsacus. A 'capr i fo l iák
ból nevezetesbek a' diervilla, symphoricarpos, l innaea, atyafiak hoassá
j o k : viburnum, sambucus. A' rubiaoeák csillagbokrétájokkal kérked
nek: galium, aspernla, crucianella, rub ia , spermacoce, i d e v a l ó k a ' 
bokros , fás: psychotria, i xo ra , houstonia, bouvardia , coffea, ga rdé 
nia. A1 compositák számos nemekkel ékeskednek, közülük a' cichyria
ceák Ccatanche, crepis , hieracium) , a' corymbiferák (eupatorium , ver
nonia, l iatris, s tevia , cacalia, balsamita, tanacetum, a ' hervadhatat lan 
gnaphalium, elichrj 'sum, xeranthennm), a' radiaták (tussilago , doroni
cum, arnica, inu la , solidago, a s t e r , cineraria, kaulfussia, senecio, 
boltonia, verbesina, j aeger ia , galinsogea, sanvitalia, helioptis , buph
thalinum , telekia, ximenesia, centrachena, chrysanthemum, pyrethrum, 
anthemis, bellis, achillea, helenium, tage tes , ziuuia , b idens , oosmea, 
georgina, calliopsis, coreopsis , rudbeckia, t i thonia, hel ianthus , sil
phinm , calendnla, arctotis , gor te r i a , gazania) a'bogácsfejii cynareák 
(seiratula, carthamus, ca rduus , cnicus, cen taurea , echinops említést 

érdemelnek. A' cucurbitaceák közül a' momordica és trichosant'iesí ad
nak diszplántákat; sokkal többeket a' campanulaceák: jasione, phyteuma, 
trachelium, campanula, adenophora, wahlenbergia , roé'lla , niichauxia, 
canarina; hasonlólag a' labiaták: rosmarinus , collinsonia, sa lvia , mu
n a r d a , teucrinm, sa ture ia , hyssopus , nepe t a , e lsholtzia , iavandula, 
s ider i t is , mentha , lamiiim , galeopsis, be tonica , stachys, ba l lo ta , mar
rubiiim, leoiiiirus, phlomis, thymus , dracocephalum, mel i t t i s , ocy
mum, plectianhus, scutellaria, prunella; az atyaíi verbenaceákkal: ver
'•ena, aloysia, s tachytarpheta , v i t ex , rayopornm , stfnochylus. A* 
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asperifoliák  között  díszlenek:  a'  heliotropium  ,  myosotis,  lithosperroiim, 
anchusa,  cynoglossum ,  omphalodes  ,  puímoiiaria  ,  sympliytum,  cerintlie, 
borrago  ,  echium.  Ide t a r toznak  a'  poiemoniaccák:  hydrophyllum,  al
d e a ,  polemonium,  a'  szép  phlox.  A'  polygaleák  közül:  polygala,  mu
rai t a ;  az  acanthaceák  közül:  a'  just icia ,  dicl iptera,  eraiitlienmm,  thun
b e r g i a ,  crossandra  (harrachia)  ,  bar ler ia ,  ruell ia ,  acanthus;  a'  ges
nereák  közül :  gesneria,  columnea,  trevirania,  martynia ,  gloxinia,  bes
l e r i a ;  a'  bignoniákkal  :  catalpa,  bignonia,  j acaranda ,  spathodea,  leco
m a ,  cobaea  szépségeikkel  kérkednek;  nem  különben  a1  scrophulariák 
közül :  graliola,  schizanthus  ,  calciolaria,  veronica,  bannaya,  horne
mann ia .  tittmannia  ,  conobea,  stemodia,  ge ra rd ia ,  castilleia,  berpestis, 
dodartia,  neniesia  .  linaria  ,  antirrbinuni,  anarbinum  ,  celsia,  hemiineris, 
rhinaiithus  ,  alectorolophus  ,  nielainpyrum  ,  euphrasia ,  pedicularis  ,  mi
mulus ,  chelone  ,  pentastemon,  digitális.  —  A'  sokszirniu  bokrétájukat 
és  csészéjeket  a1  kelyhen  hordó  kehelyvirágzók  (VU.)  között,  elmellőzvén 
azuinbeliiferákat,  aT mindenfelé  futó  hederaceák  sokféle  formát  képzenek,  a' 
therebinthaceák  ,  i hanineák  ligeteket  adnak;  a  rosaceák  közül  a'  rubus 
és  rosu  számos  formájikkal  kedveskednek,  lilének  a'  kopárokra  a1  se
deák.  Az  amerikai  cactusfélék  virágjukkal  és  idomjokkal  különködnek. 
Virágja  és  gyümölcse  alkotását  tekintve,  közel  esik  ebhez  a'  ribes.  A' 
polygoneák,  paronichiák,  portulaceák  közül  kevesen  díszesek.  Azai
zoideák  között  a 'sokfaju  niesembryantheiiiuiu  ,  te í ragonia ,  glimis  ,  se
suviuui,  aizoon  szemre  valók,  nem  különben  a'  pomaceak  közöt t i  gillei 
n i a ,  spiraea,  p y r u s ,  cydonia.  A'  salicariákból  ékesek:  ciiphea,  ly
t h r u u i ,  rhex ia ,  melastoma,  blakea,  lagerstromia  'sat.  az  illatos  levelii 
myrteákkal :  m y r t u s ,  punica,  melaleuca,  nietrosideros,  callistemon, 
calothamnus,  eucalyptus,  eugenia  'sat .  Gyümölcseikkel  is  Kedvesked
nek  a1  sokféle  prunus  és  amygdalus.  —A'  k o c s á n y  v i r á g z ó k  (VIII.)  kö
zül  a'  cruciferák,  cappar  d e á k ,  papaveraceák,  kivált  ez  utolsók  több 
diszplántákkal  szolgálnak.  Ékesek  a'  cesteák  közül:  a1  viola,  helianlhe
inum  ,  cistus.  A'{eguminosák  számos  nemekkel:  lupinus  ,  orobus  ,  la
t h y r u s ,  vicia ,  ga lega ,  lo tns ,  ntedicago,  aslragalus,  COronilla,  trifoi 
I i um,  meli lotus,  cassia,  robinia ,  acacia,  niimosa  kérkednek.  Díszle
nek  a ' rauunculaceák  között:  a'  ranunculus,  anemone,  hepat i ra ,  pulsa
t i l l a ,  clematis ,  tbalictrum  ,  adonis  ,  gariddla,  nigella,  delphiniuin,  aco
n i tum,  t rol l ius ,  helleborus,  paconia,  mint  cserjék  és  fák:  a'  dilbenia, 
l i r iodendron,  ntag'nolia  ,  asimina,  annona.  Kedvesek  az  erős  illatú  ruta
ceák  közöt t :  r u t a ,  dictamnus,  fagonia,  zygopliyllum  ,  gvájacum,  crn, 
w e a ,  eríostemon,  z ier ia ,  peganum,  meliantbns,  d iosma,  agathosma, 
barosma  'sat.  A1  sapindaceák  közül  diseplánták  kevesek  :  koelreuleria, 
paullinia  ,  hesculus;  ellenben  a 'malvaceák  számos  nemekkel  kérkednek: 
inalva,  lavatera ,  kitajbelia,  a l t haea ,  hibiscus,  pentapetes,  inalope, 
gossypium,  urena,  malachra  'sat.  basonlólag  sok  fajokkal  a'  geraniaceák: 
erodiuiu,  geránium,  pelargonium,  inoiisonia.  A'  caryophylleák.  kevés  nemei 
közül  a'  dianthus  számtalan  fajtaji gyönyörűek,  kevesbbé  az  ide  tartozó  lych
n i s ,  silens  ,  agiosteninta  ,  linunt.  Az  elaeocarpeák  ,  t i l iaceák,  theaceák, 
malpighiaceák,  hypericeák  csaladjai  (fanti l ia)  után  az  aurantiaceák  vi
rágos  és  gyümölcsös  fajikkal  meglepők.  A'  kertészek  a :  diszplántákat, 
életek  idejét  tekintve:  1)  egyév iekre ,  2)  kétéviekre,  's  3)  öriiködőkre 
osztják  el  Az  1)  évenként  a'  virágzás  után  elvesznek.  A'  2}  az  első 
évben  zöldelenek,  a'  másodikban  virágzanak  's  vesznek  el.  A'  3)  a) 
gyökerek  megmarad,  meilyből  minden  éven  ujra  hajtanak;  b)  gyökerek 
's  fájfikvis  ál landó,  ezek  ismét  vágj '  csemeték  vagy  fák. hr. l'ólyn. 

É K Í T  ÉS (decoratio),  altaljában  valamelly  tárgynak  ékszerek  (p.  o. 
szobának  szőnyegek  'sat.)  czélos  alkalmaztatása  által  kedvesb  alakban 
előállíttatása.  Szorosb  értelemben  a'  játékszini  festésben  (szinfestésben) 
azon  festések  értődnek  a l a t t a ,  mellyek  a'  jelené"  helyét  adják  jelenünk
be.  Jde  tartoznak  a'  színfalak,  a 'há tu l só  kárpit  'sat.  Az  ékíestűnek 
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főkép  a1  vonal  és  légperspectivet  kell  é r t en i e ,  hogy  helybeli  ámítást 
teremtsen  ecse te ;  szükség  e'  mel le t t ,  hogy  a'  v i l á g ,  főkép  a1  mécs  vi
lág  hatásait  's  a'  fellépő  alakok  hosszát  számba  tudja  venni.  Innen 
van,  hogy  a1  legszebb  ékitések  is  nappal  csaknem  nézhetetlenek.  L. 
.,picuni,liun fiir die Sc/iauíiiJiii.ii  (Braunsch.  1824,  1  füzet  előbesz.) 
Beuthertől. I. 

ÜL  A  S T I C  11 AtS  (rugó  e r ő ,  rugósság,  ke lékenység) ,  azon  testi 
tulajdonság,  melly  s/.erént  a'  valami  erőtől  változtatott  (öszvébb  nyomott 
vagy  kihúzott)  testrészek  elébbeni  helyeket  visszavenni  igyekez
nek.  Világos  innen,  hogy  ez  a'  rugósság  kétféleképen  tűnik  fel :  a'  nyo
más  ellen  e l r ú g ó  és  a '  kihúzás  ellen  v i s s z a r ú g ó  erői  jelenetekben 
mutatokozván.  (Klrugó  e x p a n  s í  v a ,  visszarúgó  a t t r a c t i v a  elastici
tas,  két  eset,  mellyekben e1  világi  alaperők,  az  expansiva  és  attractiva,  ma
gokat  világosan  mutatják.)  Ha  közelebbről  akarnók  megesmérni  a'  ru
gó  e rő t ,  kétféle  kemény  és  folyós  állapotú  testekben  kell  felvennünk. 
A'  kemény  testekben  annál  nagyobb  a'  rugó  e rő ,  mennél  inkább  kihúzat
nak  azoknak  részei.  Így  az  iv,  lia meghaj tá t ik ' s  ez  által  külső  kanyarodása 
kifeszittetvén,  megszűnvén  a'  feszítés,  elébbi  állapotjára  rngódik  vissza; 
igy  huzatnak  ki  az  érez  's  más  hurok,  mellyek  pendités  által  helyekből 
kijiiozdittalván  rezgések  után  (hangozva)  igyekeznek  visszavenni  álláso
kat.  Azonban  lá thatni ,  hogy  ha  a'  húzó  erő  a'  testnek  rugó  erejét  meg
győzné,  el  kell  szakadni  (vagy  törni)  a'  testeknek.  Egy  márvány  vagy 
elefántcsont  golyóbis,  márvány  felületre  ütődvén,  egy  kevéssé  öszvenyo
mul, de  azonnal  tijra  visszaállván,  felpattan.  A'  híg  rugósak,  mint  a' 
levegő,  a 'gőznemek  ,  a'  pá ra ,  f ü s t ' s  több  öszvenyomható  folyósak,  a' 
rajtok  fekvő  felsőbbektől  természet  szerént  öszvenyomatnak  ,  ugy  hogy 
a'  levegő  alsóbb  részei  sűrűbbek  's  felsőbbjei  mindég  ritkábbak.  Valami 
mérési  irány menetelt [geotne(ric<i progressiol)  formál  levegőnk 
ezen  eüi übbödése  's  nyomása,   melly  által  a'  helymagasságokat  is  fel 
lehet  vetni,  a1  sulymérő  (baroméi r í /m)  segítségével.  Ha  az  áita
lányos  és  tulajdon (alisoluta  és specifica eiasticitas)  rugósságot 
megkülönböztetjük,  a '  tiszta  általányos  e l   és  v i s s z a r ú g ó  erők 
szemlélései  között  a1  tiszta  attractiva  és  expansiva  erőkre  emelkedhetünk 
fel;  a'  mikor  a'  tulajdon  rugósság  az  ebben  vagy  más  testben  levő  ru
gósság  tünete  lesz.  A1  meleg  nagy  hordozója  a'  rugó  erőnek.  Innen  a' 
gőzöknek  erejét  az  ujabb  gőziniiszaiekben  uielegmérővel (t/termőmet rum') 
is  meghatározzák  (e  1 as  t i  ci  t a s  ni é r  ő).  A'  levegőszivó  körül  szük
séges  egy  barometrum,  mellynek  alja  az  üvegharang  alatt  lévén,  a'  ki 
húzott  levegő  ritkulása  szerént  mindég  lejebb  szál  a'  kéneső  magas 
ágában,  melly  által  tudhatják  a'  levegő  ritkábbulását  's  nyomását.  Hz  az 
elasticitast  fmutató  levegősulymérői  próba,  mellyet  Smeaton  antliájá
hoz  legczélosabban  alkalmaztatott.  IV. J. 

E t. A S T I C I T A S M Ú R Ő, I. E I, A S t I C IT i S. 
Et , BA.  Ez  a1  kicsiny  (7 '/*  nsz.  mf.  13,000  lak),  most  toscanai  fel

sőség  aiatt  lévő  sz ige t ,  melly  1814  fejedelmi  jósokkal  Napóleonnak  en
gedtetett  a1  győzedelmes  szövetségesektől  's  Febr.  26ig  1815  a'  volt 
franczia  császár  birtokában  volt ,  a'  piombinoi  tengerszoros  által  válasz
tátik  el  Olaszország  partjaitól.  Corsicától  9,  l ivornótól  II  '/a  mf.  tá
volságra  fekszik.  Főgazdagságát  bányáji  (mágnes,  ezüst,  márvány)  te 
szik.  A'  rioi  vasbányák  észt.  36,000  mázsa  erezet  adnak,  mell}'  legalább 
50  proc.  tiszta  erezet  foglal  magában.  Tengeri  sót  észt.  mintegy  600,000 
zsáknyit  készit;  a'  tiu  és  szardellahalászat  is  nevezetes.  Ellenben  a1 

íöldmivelés  tés  baromtartás  igen  tökéletlenek  annyira  ,  hogy  gabonát 
máshonnan  viszen  be.  Fővárosa i :  Por to Fer ra jo ,  két  hegy  tövében, 
menyeknek  legmagasabb  csúcsain  2  várkastély  á l l ,  bátorságos  kikötővel. 
's  3000  lak.  Portol.ongotie,  hasonlóul  jó  k ikötővel ,  1500  lak.  Midőn 

II.  Filep  spanyol  király  1557  Siena  környékét  1.  Cosmónak,  Florencz  fe
jedelmének,  engedte,  némelly  sz ige teket ' s  partmelléki  tá jékokat ,  név 
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tzerént  a'  píoinblnoi  fejedelemséget,  magának  tartotta.  Ez  1730  a'  ná
polyi  királysághoz  kapcsoltatott,  és  Stato  degli  Presidii  (őrstatus)  név
vel  a'  mellett  is  maradt  1801ig,  midőn  Francziák  kezére  került.  Elba 
az  említett  kicsiny  fejedelemséghez  t a r tozo t t ,  's  Por tóFerrajón  kivül, 
mellyet  a'  toscanai  nagyherczeg  b í r t ,  Napóleon  főurasága  alatt ,  a' 
Biiimoompagni  házból  raló  sorai  herczegek  tulajdonja  volt,  kikhez  tarto
zott  PIOMBINO  (I.  e.)  is.  —  Az  elhai  kéziratra  nézve  1.  KÉZÍRATOK. I^—Ú. 

E !. B K ,  Németországnak  nevezetes  folyója,  az  Eibbrunnenből,  Cseh
ország  ha tá rában ,  Slesia  kynasti  uradalmában  ered  's  alább  10  más 
forrás  által  neveltetik  vize.  Főforrása  (az  Elbbrunnen)  4260  I.  fekszik  a' 
tenger  szine  felett.  Első  2  >/*  mf.  futásában  Hohenelbeig  2814  1.  esése 
van.  A'  nagy  és  kicsiny  Élbe  (két  patak)  Geedorfnál  folynak  öszve.  Mei
nleknél  (Csehorsz.)  kezd  az  Élbe  hajózható  lenni ,  a'  Moldaunak  beléfo
lyása  után.  Herrenkietschamnál  a'  szász  királyságba,  Miihlbergnél  Biirkus
országba  megyén  be ,  azután  egy  felől  Hannover  és  Mecklenburg,  másik 
felől  Dánország  és  Hamburg  melléke  közt  folyik  's  148  mf.  pályája  után 
Kuxhavennél  az  éjszaki  tengerbe  ömlik,  minekutána  53  folyó  's  300nál 
több  patak  egyesült  volna  vele.  Hamburgig  tengerfelduzzadáskor  tenge
ri  hajók  is  eveznek  ra j t a ,  azután  a'  folyó  sokkal  csekélyebb,  mintsem 
elbírná  azokat.  Hallal  igen  gazdag  's  a'  szászországi  hegyi  folyók  arany
szemeket  is  hoznak  belé.  Carneol  és  granat  is  találtatik  benne.  Dres
dáná l ,  Meissennél ,  Torgauná l ,  Wittenbergnél  és  Magdeburgnál  hidak 
vannak  rajta. L—;/. 

K r,  is i: v.  (Gigot  d'),  a'  vendéei  royalisták  generalissimusa,  nagy  cha
racterü  vitéz  ember ,  szül.  Dresdában  1752  a'  száz  vál.  fejdelmi  seregnél 
szolgait ,  's  mint  Jovashadnagy  a'  franczia  hadhoz  állott.  A'  zendülés 
alat t  Anjou  melletti  mezei  jószágára  vonult,  hol  a*  vendéebeli  feliáz
zadt  parasztok  vezéreknek  választák.  Győzö t t ,  de  meggyőzetett;  sebet 
kapot t ,  's  igy  Noirmoutiers  szigetén  elfogták,  hadi  törvény  elejébe  álliták 
's  Jan.  2.  1794  meglőtték. J. 

E L B E S Z É L É S N E K mondjuk valamelly való vagy  költött  történet 
közlését.  Tárgya  tehát  mindég  a'  múlt  időből  vétetik  's  ez  által  külön
bözik  a*  LEÍRÁSTÓL  ( 1 .  e . ) .  Az  elbeszélő  vagy  közleni  akarja  mással 
a'  tö r téne te t ,  ki  arról  még  semmit  sem  tud,  vagy  felőle  bővebb  's  pon
tíisl)  tudósítást  adni  vagy  a'  tudtakra  visszaemlékeztetni  vagy  előadása 
áital  olvasójit  bizonyos  itéletejtésre  hirni.  E'  czéloktól  és  az  elbeszé
lésnek  a1  történettel  eredetre,  kifejtésre  's  okozatra  nézve  megegyezésé
től  ( igazságától )  függ  az  elbeszélés  minemüsége  valamint  becse  is  ál
táljában.  Ide  j á r u l ,  ha  az  elbeszélő  maga  tapasztalta  e  a'  történetet, 
vagy  mástól  ha lo t tá ,  mert  tudósítása  az  éüsó  esetben  rendszerént  telje
sebb  's  pontosabb.  Igazsága  kinymozására  a'  történetírási  eritica  (1. T Ö R 
TKNKTIRÁS)  szab  törvényt.  Azonban  sokszor  előadásbeli  gyakor lás ,  vagy 
mások  mulattatása  is  lehet  czélja;  és  ekkor  nem  annyira  igazsága  jő  t e 
kintetbe,  mint  főkép  formája,  és  utolsó  esetben  különösen  a'  vele  öszve
kapcsolt  é rdekle t ,  mellyet  helyes  előadás  által  még  költött  tárgynak  is 
szerezhetni .  A'  való  elbeszélésnek  világosan  's  tökéletesen  kell  tárgyát 
közölni.  T e h á t  világosság,  tárgyasság  's  a1  beható  környülállások  belső 
Sszvefüggése  főkivánati.  Ezek  még  inkább  szükségesek  a'  költői 
e lbeszélésben,  mint  valamelly  aesthetieai  ideának  történet  vagy  csele
kedtformabeli  tökéletes,  a z a z ,  élénk  és  szemlélhető  előadásában.  Ide 
tartozik  nem  csak  a1  versben  vagy  folyó  beszédben  i r t ,  's  rendsze
rént  költői  elbeszélésnek  nevezett  kisebb  elbeszélés,  hanem  a'  na
gyobb  hősköltemény  és  az  ettől  egyébként  különböző  román  is.  —  Tár 
gyai  nem  csak  emberi  cselekedetek  és  esetek,  hanem  az  emberi  életre 
viszonyló  csudatettek  is  lehetnek.  Innen  a*  költői  elbeszéléshez  szük
séges  1)  poé'tai  tö r t éne t ,  azaz ,  egy  alapul  szolgáló  idea  által  öszvefog
lal t  's  olly  egészet  képző  esetek  sora,  mellyben  az  emberi  élet  individuá
lis  's  .magában  tökéletes  képét  előadhatni.  Ezt  elbeszélés  mesézeté
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iiek  Is  mondják,  és  innen  már  önkényt  következik  ,  hogy  a'  költői  el
beszélés  eme'  tá rgya  nem  állhat  a'  mindennapi  élet  j;köz  viszonyaiból 
vagy  mindenhonnan  öszvehordott  történetekből.  Altaljában  az  elbeszé
lés  mesézete  személyeinek  mind  viszonyaiból  és  helyeztetéséből,  mind 
szabad  akaratjából  eredhet ,  hanem  mivel  a'  cselekedet  már  teljesülve 
's  véghez  vive  adtatik  elő,  ez  inkább  történet  gyanánt  jő  elő  és  az  em
ber  függve  a'  külső  rendtő l ,  mellybe  helyeztetett .  Itt  tehát  a'  szabad
ság  kevesbet  munkálkodik,  mint  a'  sors  vagy  eset.  Főtnlajdoni  a'  jó 
mesézetnek  ezek:  vonzó  személyek,  helyeztetések  's  viszonyok,  és  kel
lemetes,  változékony  folyamatu  történet.  Er re  nézve  abban  is  külön
böznek  az  elbeszélések,  hogy  érdekletek  majd  inkább  személyeiken  's 
ezeknek  mind  characterein  mind  esetein  ,  majd  inkább  személyeik  fel
lépésének  viszonyain  és  a'  történet  folyamatján  ( a '  szoros  értelemben 
vett  mesézeten)  a lapu l ,  ámbár  a'  tökéletes  elbeszélésben  ezeknek  egy
mást  viszontag  meg  kell  határozni  's  egymással  megegyezni.  A'  csele
kedet  terjedtségére  's  characterek  számára  nézve  az  elbeszélés  egy
szerű  vagy  öszvetett.  Ez  utolsóban  főkép  szükséges  a'  költői  ellentétel 
vagy  a'  characterek  különb félesége.  A'  cselekedet  folyamatjában  előjő 
annak  "eredete ,  szövevénye  és  kifejlése.  Még  az  öszvetett  mesézet 
szövevénye  is  áldatható  világos  képben  felfogható  legyen ,  és  melléktet
tei  (episodinmok) ,  egyezőleg  a'  gépelyes  egész  köz  törvényeivel ,  ne 
vonják  el  a'  figyelmet  fő tá rgyátó l ,  hanem  az  egésznek  kifejlését  és  töké
letesítését  segéljék.  Már  mind  ezekben  mutatkozik  2)  a'  költői  előadás, 
melly  főkép  a'  lassanként  történtek  világos  és  élénk  kifejtésében  ,  t e 
hát  egyszersmind  a'  characterek  viszonyok  és  helyezetek  elrendelésében 
lesz  láthatóvá.  Innen  azoiban  nem  következik  ,  hogy  a'  költő  mindég 
a'  tulajdon  kezdettel  nyissa  meg  elbeszélését ,  mert  ez  gyakran  legkevés
bé  érdemel  figyelmet;  sokszor  ellenben  történetét  olly  ponton  kezdi, 
melly  hallgatóját  vagy  olvasóját  azonnal  annak  közepébe  vezérli  és  kí
váncsivá  teszi  elejét  és  kifejlését  bővebben  megtudni ;  ámbár  azért  ezt 
minden  elbeszélés  szükséges  törvényének  nem  tar thatni .  Az  esetek  és 
változások  folyamatját  tehát  i t t  nem  az  idő  vagy  csupán  a'  logica, 
hanem  a'  költői  előadás  czélja  határozza  meg.  Tehá t  az  előadás  szem
Jélhetőségétől  és  élénkségétől  függ.  Az  első  az  esetek  világos  ál tnézhe
tését  kívánja,  a'  természetes  felosztások  és  nyugpontok  is  e'  végre  szol
gálnak.  Itt  azonban  az  elbeszélést  a 'drámától  megkülönböztető  sajátságot 
nem  kell  szem  elől  elveszteni.  Ugyan  is  mivel  t á rgyá t  az  elbeszélő  múlt
nak  t ek in t i ,  nagyobb  nyugalommal  mulat  nála.  Innen  előadása  csende
sebb  és  terjedtebb,  mint  a'  drámai  és  lyrai ,  ámbár  sem  az  érzelem  emel
kedését  ki  nem  várja,  sem  szószaporitássá  nem  fajulhat.  Tárgyai t  a1  cse
lekvő  személyre  te t t  behatástól  függetlenebbül  festi.  Ezé r t  az  elbeszé
lő  költőnek  tágasb  és  szabadabb  miiköre  van,  mint  a1  drámaírónak,  mert 
amaz  a'  képzelő  erőnek  ,  ez  közelebbről  az  érzékeknek  fest.  A'  mi  pe
dig  a'  szemlélhetőséggel  párosult  élénkséget  i l le t i ,  ez  a'  vonzó  tárgyak 
érzelmet  gerjesztő  kifejtésében  á l l ,  's  épen  ez  okozza  azon  folyvást 
tartó  részvéte l t ,  mellyel  az  olvasó  vagy  hallgató  az  elbeszélést  ki
séri,  llly  részvételt  mutat  az  olvasó,  ha  az  elbeszélés  személyei
ről  aggódik,  sorsokon  vélek  örvendez  vagy  szomorkodik,  a'  kimene
te lér t  feszült  figyelemmel  türhetet lenkedik;  ebben  leginkább  bol
dogul  a'  köl tő ,  ha  a'  characterek  's  az  egésznek  hangja  által  meg
határozott  tettek  könn3'en  és  természetesen  simulnak  egymáshoz.  E
gyébiránt  ha  a'  szoros  értelemben  vett  's  ' egyes  személy  eseteit  festő 
költői  elbeszélésnél  maradunk,  ez  beszélgető  formája  által  a'  drámá
hoz,  levelező  formája  által  pedig  a'  lyrai  költéshez  közelí thet;  alapfor
mája  azonban  mindég  a'  magányosan  elbeszélő  marad.  Hangra  és  czél
ra  nézve  különbféle  lehet  az  elbeszélés;  egyikben  inkább  képzelő  erejét, 
másikban  inkább  világ  és  emberesineretét  mutatja  a1  költő.  A'  tulajdon 
romántól  különbözik  a'  szoros  értelemben  vett  elbeszélés,  ha  nem  is 
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versmértéke,  legalább  rendszerént  kisebb  kiterjedése  's  episodiumok 
nem  léte  által,  honnan  nem  teljed  ki a?  személy  egész  életélé.  Azon
ban  itt  is  vannak  kö/.éptagok.  Versmértéke  a'  szabad  rimetlen  jambus, 
dactylussal  veg}'es  ottava  'sat.  llly  kisebb  költői  elbeszélést  írtak  Boc
caccio,  Tassoni,  Berni,  Casti  's  más  Olaszok;  Maró t ,  Lafontaine,  Fló
r i a n ,  Boniler,  Maimontel  'sat.  Francziák;  Less ig ,  Wieland  ,  Tinimmel, 
Steigentesch,  Pfeffcl,  Langbein,  Kleist  'sat.  Németek;  nálunk  a'  két 
te&tvér  Kisfaludy,  Horváth  Endre,  Sz.  MikIo3y,  Döbrentei  's  mások,  — 
Mivel  a'  drámában  nem  lehet  mindent  szem  elejébe  varázsolni,  abban  is 
gyakran  jő  elő  elbeszélés,  de  ez  vigyázva  és  takarékosan  történjék,  ha 
a'  drámai  érdékletet  nem  akarjuk  gyengíteni.  Azonban,  hol  szükséges, 
rendszerént a1  iőeseteket illeti  és  élénkebb  előadást  kivan,  mint  a' köz  elbe
szélés  ,  mert  itt  rendszerént  az  esetnek  az  elbeszélőre  való  behatását  is 
észre  kell  vennünk. B. h. 

E Í . I I E I I K ,  fabrikálj  és  manufacturás  város  Norniandiában,  az  alsó
seinei  departarnentban ,  GOOO  lak, ,4  ór.  llouentől  's  20  ór.  Paristól.  Sok 
posztó  ,  és  posztó  nemű  mivek  készíttetnek  benne,  mellyek  není  olly  fi
nomak  ugyan,  mint  a'  Louvierben  és  Sedanban  készültek,  de  tartósságok
ra  és  színek  állandóságára  nézve  épen  nincsenek  utánnok.  Fő
eladó  helyek  Francziaország;  mindazáltal  Olasz,  Spanyolországokba  's 
napkeletre  is  vitetnek  ki. L—ú. 

E L B O N T Á S ,  azon  mivelet,  mellynél  az  emberi  test  részei ,  vagy 
azok  kikészítése (praeparaiio)  vagy  a'  beteges  állapot  kifürkészése 
végett  a r ra  való  eszközökkel  felbontszoltatnak.  (L.  ANATÓMIA). 

E  t, D o N  (John,  l o rd ) ,  NagyKritannia  nagycaneellara  's  paire,  hí
res  törvénytudós,  harmadik  hja  a'  Tyne  melléki  newcastlei  (Nortlium
beríandban)  kereskedő  Scott  Williamnak  ,  's  szül.  1750.  Oxí'.irdbaii  ta
nula  's  a'  törvényt  azután  Londonban  végezé  a ;  Middle  Tenipleben.  Az 
ügyvédi  pályára  felléptekor  csekély  figyelmet  gerjeszte.  De  mihelyt  al
kalma  akadt  észtehetségének  kimuta tására ,  azonnal  a'  cancellaria  tör
vényszékbe  lépet t ,  leginkább  mivel  T h u r l o w ,  a1  nagycancellar,  által 
kitüntetek.  Ezen  magas  pártfogás  megszerzé  neki  a'  selyemöltözetet, 
!s  a1  parlament,  NagyBritannia  főbb  rendjei  közt  oily  sokak  törekedé
seinek  !s  kivánatinak  t á rgya ,  megnyilék  e lő t t e ,  mellyben  elébb  VVeob
ley  mezővárosának  's  utóbb  Boroughbridgenek  képviselője  lőn.  I t t ,  a' 
nemzet  tanácsában,  valamint  minden  törvényes  ügyekben  i s ,  mellyek
ben  segítsége  k ikére te t t ,  éleseszü  törvénytudósnak  mutatkozék;  's  1788 
neki  adá  a'  király  a'generalügyvédi  fontos  hivatalt  a'  szokott  lovagi  mél
tósággal.  Sir  John  Scot t ,  a'  mint  ekkor  neveztetek  ,  hat  esztendeig  vi
selé  e'  hivatalt  's  1793  generalfiscalisnak  választatott.  Ezen  —  felette 
sok  kellemetlenséggel  já ró  —  polczon  's  olly  nyugtalan  időben  is  meg 
tudá  magát  törvénytudósi  hire  magasságán  tartani  's  1799  lord  főbíró 
lön  of  the  common  pleas,  's  pairi  rangra  emeltetek  illy  czimmel:  lord 
Eldon  ,  Eldonban  a'  durhami  grófságban.  Erre  következett  1801  nagy 
cancellari  főméltósága,  Lord  High  Chancellor.  Letéve  ugyan  e z t ,  mi
dőn  Fox  ministeriuma  foglalá  el  a1  kormányt ,  de  újra  megnyeré,  midőn 
1807  Foxxal  együtt  lord  Erskine  is  kénytelen  volt  lemondani.  Ezután, 

'  mint  fejek  a'  nagybritanniai  törvénytudósoknak,  hosszú  ideig  's  olly  lé
lekesmeretességgel,  mérsékletté  's  ügyességgel  viselé  terhes  hivatalát 
ímer t  a'  felső  háznak  szónokja  's  ministere  is  volt  egyszersmind),  hogy 
még  az  ellenkezethez  tartozó  törvénytudósok  sem  tagadhaták  meg  tőle 
e'  dicséretet.  Még  most  is  járja  a'  felső  ház  üléseit  's  nem  mulasztja 
el  minden  tetemesb  tárgyban  szavát  hallatni.  Más  kifogást  nem  tehetni 
el lene,  mint  hogy  gyakran  kétkedik (he dou/ils)  és  sokáig  gondolkodik, 
mi  előtt  végitéletét  kimondaná.  Hanem  gondolkozó  embereknél  épen  ez 
válik  dicsőségére.  Inkább  lehetne  azt  vetni  szemére ,  hogy  a'  régihez 
nagyon  ragaszkodik,  's  csupán  azér t ,  mivel  régi.  Legalább  annyi  bizo
nyos ,  hogy  hosszú  hivatalviselése  alat t ,  legnagyobb  lélekismeretessége 
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mellett,  nem  csak  lépést  nem  tett  az  ügyek  sietőbb  végzése  's  a'  költsé
gek  kevesitése  i r á n t ,  sőt  minden  erre  czélzó  javalatnak  is  ellene  szegezé 
magát.  A'  refonnbillnek  mindég  nagy  ellensége  volt. Zs. G. 

E L D O R Á D Ó ,  mesés  tartomány,  hol  arany  és  drága  kövek  olly  bő
ven  ta lá l ta tnak,  mint  nálunk  az  iszap  e's  kövek.  Orellano  F e r e n c z ,  Pf
zarro  kísérője,  hozta  legelőször  ezen  mesét  Európába,  sőt  egy  Angol  a' 
10  század  végével  leírását  is  kiadá. 

E  r.  E C T R A ,  Agamemnonaak  és  Clytaernnestranak  leánya.  Mostoha 
atyja,  Aegisthns,  nem  akarta  férjhez  adni,  jóllehet  sok  kérőji  voltak,  a t 
tól  félvén,  hogy  annak  gyermekei  Agamemnon  halálát  megbosszulnák. 
Azért  egy  alacsony  sorsú  argosi  embernek  adta  feleségül,  de  a1  ki  nem 
élt  vele  házasok  módjára.  Electrát  testvéröccse,  Ores t e s ,  megszaba
dította  Aegisthns  dühétől,  's  midőn  utóbb  Orestes  az  anyján  elkövetett 
gyilkosságért,  mellyre  őt  ezen  nénje  b iz ta t ta ,  a'  Fúriák  által  gyötre
tett ,  's  Klectra  Delphiből  az  oracnlumtól  azt  a'  tudósítást  v e t t e ,  ;hogy 
Orestes  Tauriábán  Diana  papnéja  által  megöletet t ,  testvérnénjét,  Iphige
niá t ,  ki  mint  Diana  papnéja  épen  a'  templomba  ment,  esmeretlenül  egy 
tüzes  üszöggel  csaknem  megölte,  de  Orestes  szerencsére  akkor  menvén 
o d a ,  a'  testvéri  gyilkosságot  meggátolta.  Utóbb  Electra  Orestes  kedves 
barát jához,  Pyladeshez ,  ment  férjhez. h. L. 

EL K cr R i c A M A CH i N A (villámszer eszköz, villányerő mii), azon szer
szám,  nielly  által az  electricitas  felébresztetik,  közöltetik,  meggyüjtetik.  Fő
részei  :  1)  electronos  szigetelő  test  p.  o.  üveg ,  a 'mel lynek  felülete  dör
gölletik;  2)  a'  dörgölő;  3)  az  elvezető.  Mindezeknek  alkamasabb  szer
keztetései  onnan  fejtetnek  k i ,  hogy  az  electricitas  felületes  különvált 
kétszeresség [eine Flachenkrafl und relatíve Dupplicit(it')  (L.  BLRCTní
CÍTAS.) E'  szeréut:  1)  Mennél  nagyobb  felület 's  mennél  sebesebben  dör
göltetik,  annál  hathatósabb  a 'machina.  Noliet,  Watson,  Muschenbroek 
üveggolyóbisokat  dörgöltetének.  Az  üveghengerek  azoknál  halható
sabbak,  mert  ezek  a'  legnagyobb  sebbel,  legnagyobb  felületet  dörgölnek, 
lngenhoust  után  1766tól  fogva  üvegtányérok  dörgöltetnek,  mert  ezek
ben  az  üveg  mind  a'  két  felülete  dörgoltetvén,  legnagyobb  electricus  felil
let  jő  munkába.  Legnagyobb  illyen  eszköznek  tartatik  a'  Harlemben 
levő  teyleri  imiseumban  Cutheison  által  csináltatott  electrica  machina, 
melly  egy  minutumban  300szor  ad  24  iznyi  szikrákat ,  's  mellyet  Ma
rum  még  bathatósabbra  csinált  ugy,  hogy  most  40  lábnyi  körbe  hat  ki 
a1  levegőbe  's  125  palaczkhól  álló  battériája  160  forgatással 4  hü
velyknyi  vastag  és  bosszú  fát  elhasgatott ,  mellyre  9850  fontnyi  erő 
kellet  volna.  2)  Mennél  nagyobb  felületet  dörgölnek  a'  párnák  egy 
részről,  de  más  részről  mennél  inkább  alkalmatos  ez  ellenkező  electr i
citast  szerezni,  's  e'  szerént  a'  különváló  kétszerességet  elősegíteni:  annál 
tökéletesebbek  azok.  Ha  üveget  kell  dörgölni,  a'  párnáknak  ollyan  szé
nieknek  kell  lenni,  a'  mellyek  negativa  electricitast  támaszthatnak,  és 
igy  éghetőknek,  ( a z a z ,  az 'oxygcnhez  huzódól.nak).  A'  nemtelen  ér
ezek  leginkább  illyenek,  mivel  ezek  levegőn  magokban  is  rozsdásodnak 
(oxygent  vonnak,  lassan  égnek) .  Ez  az  alapja  Kirnmeyer  ama*lgamájá
nak  =  2  rész  kéneső,  1  rész  zink,  1  rész  czin  amalgania,  zsírral  b e n e 
fel  kenve.  Egyébiránt  elejénte  csak  a'  kezeket  tartották  az  üveggo
lyóbisra  párna  helyett,  's  igy  is  elég  hathatósságot  mutatott,  a'  kezeken 
támadván  a'  negativa  electricitas.  3)  A'  vezető (conduclor)  nagyobb
ka  felületit  erczpléhcylinder,  mellynek  az  üvegfelé  való  vége  fésüforma  he
gyes  fogakkal  szija  fel  az  üveg  felületén  támadt  electricitast.  Ha  a'  con
ductor  van  elszigetelve  (üveggel,  gyantával) ,  \:gy  ez  f̂  electricitassal 
telik  meg ; .ha  pedig  a'  párnák  szigeteltek,  e;ek  —  electricitast  muta t 
nak.  Ha  egy  üveg  palaczk  belsőjét  és  külsőjét  czin  levéllel  beborít
j á k ,  szája  körül  kivül  2—3  iznyire  pusztán  hagyván.  Mikor  a 'conductor 
ezen  palaczk  belső  borékjával  ÖszvekÖttetésfce  j ő :  ez  a'  belső  érczes 
bórék  f»  E.,  és  igy  kihalási  környében  a'  külső  (dexüveggel  elválasz
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tot t )  borék  — electricitast  kap,  mert  e'  szerént  a"  killaő  borék  f  electri
citása  ellöketik  's  elvesztetik.  Mennél  nagyobb  felületű  a'  palaozk 
(  leydai  palaczk  ),  annál  hathatósabb  lehet  az.  Ezért  szoktak  több  pa
laczkokat  alkalmaztatni  (bat téria) .  Akármi  keményen  legyenek  a'  palacz
kok  megtöl tve,  a'  vékony  üvegen  m é g s e m  ütnek  keresz tü l ,  inkább  a' 
a'  boritatlati  részen  üt  által  az  üveg  felületén,  a'  mikor  sokszor  a'  palaczk 
is  öszvetörik.  AT. I. 

E u E c  r R I  c  i T A s  (mennykőszer, villámszer,  villanj',  gyantárosság), 
a*  testeknek  olly  különös  tulajdonsága,  melly  szerént,  azoknak  felülete  dör
göltetvén,  könyü  kis  testeket  magokhoz  húznak  's  ismét  ellöknek,  's  ezen 
dörgölés  alatt  a'  setétben  fénylenek,  sisteregő  szikrákat  hánynak.  Ez 
történik  nevezetesen  a'  dörgölt  üveg ,  g y a n t a ,  gyantakő  (electron,  innen 
electricitas)  büdös  kő  felületein  szembetűnőbb  képen.  'S  mivel  ezen 
tünemény  másmásféle  testeken  különbféle  mértékben  mutatkozik:  e'  sze
rént  elosztják  a ' t e s t e k e t :  electroni  's  nem  electroniakra.  Az  elecho
niak [idioeleelrict),  mellyeknek  felületein  támadhat  és  meg  is  ma
radhat  darabideig  az  electricitas,  szigetelőknek  —insttlatoroknak — és  az 
electrontalanok,  mellyek  rendszerént  azonnal  el  is  vezetik  az  electricitast, 
vezetőknek  —  condnetoroknak  —  neveztetnek.  De  a'  jó  vezetők  és  szi
getelők  között  is  sokan  vannak  kevesbbé  's  jobban  szigetelők)  (félszi
getelők)  és  vezetők  (félvezetők)  's  ugy  lá tszik ,  hogy  a'  vezetők  nem 
azért  mondatnak  electrontalanoknak,  mivel  felületeken  dörgölés  ál
tal  nem  lehet  electricitast  támasztani;  mert  valóban  erednek  azokon  is 
villámszerek,  de  azonnal  elvezetődvén,  érezhetetlenek.  Meg  kell  esmér
nünk  e'  világi  testeket  ezen  nevezetes  természeterőhöz  a'  villámszerhez 
képest  annyival  inkább  ,  hogy  Franklin  megjegyzése  szerént  az  electri
citas  és  melegségvezetők  és  szigetelők  együtt  mennek  ,  ugy  hogy  az 
idioelectricumok  egyszersmind  szigetelőji,  tartózta  tóji  a'  melegnek  is. 
Hlyének:  az  üveg  's  minden  üvegesedettek,  drága  kövek,  gyanták ,  se
lyem,  büdös  kő,  száraz  levegő,  kemény  jég.  —  Félszigetelők  :  a'  gyapjú, 
pamut,  tollak,  száraz  fa,  papiros,  ezukkor,  olajok,  hamu ,  kemény  kövek 
\sat.  Vezetők  pedig  :  minden  érezek,  nedves  levegő,  v iz ,  pára,  szalma, 
len  's  kenderfonalak,  'sat.  De  ismét  két  részre  oszlanak  a'  szigetelő 
clectroniak  is.  Mert  a'  dörgölt  üveg  felületén  épen  ellenkező  kihatása 
electricitas  t ámad ,  mint  a'  gyanta  felületén.  Az,  a'  mit  az  iivegvillám
szer  von,  ellöki  a'  gyantavil lámszer,  ugy  hogy  ezen  két  electricitas 
ugy  viseli  egymáshoz  képest  magá t ,  mint  a'  positivumok  (J)  a'  ne
gatívumokhoz  (—)  's  amazokat  +  E,  ezeket  —  Enek  nevezik.  Ugy 
Játszik,  hogy  az  éghetés  (—  E)  és  éghetetlenség  vagy  már  megégettség 
•~ (+ E) meglehetős világos határokat huz a' — E és f E természetűek 
között. Mert positiva electricitasuak az éghetetlen : üveg , kövek , le
vegő, hamu, jég 'sat. Negatívak: a' gyanták, selyem, büdös kő 'sat. 

De minthogy az egynemű electricitasok (a' f a' ft és a' — a' 1) 
egymást ellökik, 's a' különbözők egymáshoz vonatnak: következik, 
hogy (p. o.) az üvegelectricitas környébe lévő testeknek positiva electri
citasok e lhár i t ta t ik , és azoknak negativájok visszahúzódik. Ha tehát 
ezen testekből az elhárítottf E elvettet ik: csak a' — E marad azokban, 
's ekképen akármi testeken előállíthatjuk akarmellyik electricitast. 
így támad a' dörgölt és dörgölő felületeken is különböző villámszer. 
Franklin azt al l i tá , hogy a' f. E kelleténél többje, 's a' — E kelleté
nél kevesebbje vagy hijányosa az electricus folyatnak. De még 1756tól 
fogva megmutatta Kobert Simmer, hogy a' +• E és —E különböző folyár, 
melly megmutatás azolta is több bizonyságokkal erősíttetett meg. 
Már Thales esmérte a 'húzó és lökő erőket. Hogy az electron (succinuni, 
porosz gyantakő) magához húzza a' könnyű testeket, azt a' craesusi Theo. 
phiastus (300 észt. kr. el.) , azután Plinius, Strabo, Dioscorides és Plut
uichus emiitik. De hogy azon vonzó erőt dörgölés által inkább felébreszt
hetni , azt csak 1600 Gilbert William („de Magnete" Eondini 1000) 
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lette  közönségessé.  —  Majd  Gwerik  Ottó  dörgölt  egy  kénkő  golyóbist 
's  megjegyzette  az  electiicitast  követő  világosságot.  —  Boyle  1G70  ra
gadós  és  olajos  kifolyásoknak  lenni monda  's  majd  a'  nagyelméjü  Newton 
üveget  dörgöle  elsőben  7s  a'  dörgölő  matériát  is  kezdette  megválogatni. 
1733  kezdettek  Iegelőszször  Gray  és  du  Fay  közlés  által  embereket 
electrisálni ,  a'  +  és  —  electricitasokat  is  ók  különbezteték  meg  lege
lőször.  Legnevezetesebb  lett  Kieist  és  leydai  prof.  Muschenbroek  talál
mánya  1745,  a/,  ugy  nevezett  leydai  palaczk  töltés.  ŁL.  EI.KCTRICA  MA
CHINA.)  Az  electricitasnak  a'  mennykővel  való  egyneműségét  's  egyéb  tu
lajdonságait  végre  Franklin  fedezte  fel,  kinek  ebbeli  levelei  1751  jöt tek 
ki  Angliában.  Azolta  mind  az  ujabb  időkig  minden  tulajdoni,  eszközei  's 
kivált  maga  az  electrica  erő  mivolta  körül  mély  felfedezések  történ
tek.  Sokáig  megnyugodtak  a'  természeti  bölcsek  azon ,  hogy  az  electri
citas  egy  különös  súly  nélkül  való  természeti  e r ő ,  mellyet  feljebbről  \s 
egyszerűbbről  lehozni  nem  lehet.  Más  ujak  a'  melegségi  és  világossági 
tárgyakkal  rokonos  szernek  állították  ezt,  amilyben  még  szövevényesebb 
gondolatok  vannak  's  nagyobb  nehézségek  tűnnek  lel  ,  mert  e'  szerént  a' 
melegség  és  világosság  tárgyait  is  ki  kellene  magyarázni.  Az  uj  termé
szet  plulosophusok  's  különösen  Schelling  elfejtése,  melly  legtöbb  esete
ket  kimagyaráz,  legegyszerűbb  '»  legvilágosabb.  Azt  tanitja  ő,  hogy 
az  eredeti  főerők  a'  positiva  és  negativa,  (az  expansiva  és  attractiva, 
reális  és  ideális)  öszvetételei ,  szükségesképen  kétlélék  :  Mert  1) 
együtt  mind  a'  két  erők  2)  külön  válva  lehetnek.  Meg  van  mutatva,  hogy 
a'  két  fó'erőnek  együttléteié,  a'  viszonyos  azonság (relatica identitás), 
lineát  formál,  melly  épen  a'  mágnesi  tüneteket  mutatja,  t la  pedig  kü
lönvált  viszonyban  vagy  viszonyos  kétszerességben (jelalisa tlupplici
tas)  vannak  a'  főerők:  akkor  ezek  1  felületbe  terjednek  el  és  2  electrici
tasi  tünetet  fognak  mutatni.  Onnan,  hogy  az  electricitas:  1  felük'tes 
és  2)  különvált  viszonyos  kétszeresség,  következik:  1)  az  electiicitast 
felületes  's  mind  a1  két  szélhosszba  (dimensióba)  való  dörgölések  által  lehet 
feleleveníteni.  2)  Ollyan  testek  között  támad,  mellyeknek  egyikén   (  Ą.., 
másikán  —  E.  válik  külön.  3)  Ezen  {viszonyos  különválás  nélkül  nem 
eredhet  érezhető  electricitas.  4)  Minden  villámszereszközök,  mellyekkel 
azt  ébreszteni ,  vezetni ,  szigetelni,  eloszlatni  lehet,  azon  okföböl  tö
kéletesittethetnek  ,  hogy  az  electricitas  felületben  terjed  el. 

E i. K c; c T n i ci T AS  (állati),  1.  GA I. V A N I SM ÍJ S. 
E I . E C T R O M A G N K T I S M U S , Örstednek azon felfedezése, hogy a 1 Vol

ta  oszlopának  (cnlumna  voltana)  egyik  sarkát  öszvekötő  érczszál  (d ró t ) 
működik  a1  niágnestöre,  bebizonyította  a'  viliányos  (electricns)  és  magne
ticus  erőknek  már  régen  gyanított  atyafiságát,  's  oka  lett  ezen  tárgy 
bővebb  kil'ürkészésének  ég  szülte  az  electromagnetismusról  való  uj  tanit
mányt.  (L.  MAGNHTISMU.S.) D. P. 

K i. K c T R o M K T KR (villán}' villámszermérő),  a' villámszer hathatós
ságát  megmérő  electrometer  még  mind  eddig  nincs.  Cantor  pöfetegfa 
vagy  bodzfa  völgyéből  való  fonalon  függő  golyóbiskája,  a'  conduclor
ra  akasztatván,  ellöketik  ugyan  az  electrisált  conductortól,  mint  az
zal  egynemű  electricitast  kapot t ,  's  ez  az  ellökés  a1  hathatósabb  ele
ctricitas  által  nagyobb  l évén ,  az  ellökött  szegeletből  a'  nagyobb 
hathatósságot  tudni  lehet ,  —  de  soha  sem  az  electricitas  általányos. 
mennyiségét.  Achard  a'  lógók  (pendulomok)  kiszámolt  bJHcngésből 
a1  földi  nehézségre  viszi  electronieterével;  Cavallo  és  Keimet  nranyle
velekből  csináltak  electronietereket,  Lane  a'  kiütés  távoiságából  iiéli 
a'  töltések  lépcsőjit,  mell}  ek  kivált  a 'betegek  körül  alkalmatosaknak.'  A . / , 

El . KC T R O P H o R (villany villámszertartó), paviai  prof. Tolta jeles t a 
lálmányai  közé  tartozik  az  eleotrophor.  Ennek  alapja  egy  lapos  érez. 
tepsibe  (akar  csak  czinlevellel  borított  nagy  fatányérbu)  vizmértékre  ön
tött  gyantából ,  szurokból,  spanyol  viaszból  ( v a g y  alul  czinlevellel  be
vont  üvegtáblából)  áll.  Erre  jó  a'  gyantánál  valamivel  kisebb  á l t 
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mérőjil  érczlap  r agy  czinlevel  boréteku  t ányér ,  melly  selyemsinó
rokun  függ.  Ez  az  eszköz  az  electricitas  ;  különvált  kéttűs  felü
letességét  világosan  mutatja.  Mert  száraz  rókafarkkal  megveretvén  a' 
gyan taa lap ,  's  ez  által  —• electricitas támadván felületén: az erre le
eresztett tányér alsó lapján a' f. e. Vonatik a' gyanta electricitasálioz, 
és a' tányér —• electricitasa eltolódik a' tányér felső szinére. Ha ez 
innen hozzáérésünk által elvezettetik : a' tányéron csak •+• electrici
tas marad , mig még a' gyanta alapon marad , ennek — electrici
tássával megköttetve) . Felemelvén tehát • a 'j; selyemsinórokon' a' tá
n y é r t , ezen { eletricitasa érezhető l e sz , szikrát ad 's vele ezen 
leeresztés , — elvesztés és felvevés által a' Ieydai ^palaczkot is meg lehet 
tölteni. IV. /. 

Er. K F A X T , Blumenbach szerént »' sokkörmük (inultungula) rendjé
be tartozik. Nemi bélyegei ezek: első fogai nincsenek, szemfogai helyett 
két tömeg (soiidus) agyara van , ormánya (proioscis) leghosszabb, fogó
zó (prehensilis). Két faja van: 1) az asiai elefánt bélyegei: feje nynladt 
homloka homorú , fiilei kisebbek, zápfogai koronája habos párhuzamos 
vonásokkal különzött; 2) az afrikai e. bélyegei: feje gömbölyded, honi
loka domborud , fülei legtágasabbak, zápfogai koronája rhombnsokkai 
különzött. Az elefánt a1 legnagyobb szárazföldi ál lat ; az asiainak közép
magassága 15—16, hossza 10 láb ; az afrikainak fc. m. 8 — 9, hossza 
Q'/i l á b ; három rőfnyi hosszú, mindenfelé fordítható ormánya végén 
van egy ujforma toldalék, mellynek közepén az őrlikak nyilasa látszik, 
ezen toldalék által csomót o ld , virágot, falevelet tép 'sat.; ármányával 
viszi eledelét szájába, ugyan azzal védelmezi magát, emel nagy terheket,', 
csap a' földhöz, a' mi dühében elejébe kerül. Ormánya töve két agya
rai között fekszik, mellyek egyenként az asiai enál 70—100, az afrikai
nál 1()0 fontosak; agyarain alól van lefüggő ajka 's szája húsos nyelvé
ve l ; jóval felül apró eleven szemei; sziigyén tölgye, kurta nyakát fedik ka
r imás fülei; vastag, majd nem kopasz bőre ránc/08, érzékeny, lábai iho
z.sárformák, idomtalanok, 5 körműek, farka hegyén a' kemény vastag sér
tek bojtra állanak. Vad koriban étele: fii, falevél, gyümölcs, néme'ly 
gabona; szelid korában leginkább ris (naponként 100 font). Sokféle mun
kákra tanitható, különösen az as ia i , az afrikait agyaráért vadásszák. 
Hajdan a' napkeletieknek a' hadban bajvívó társok volt. Az asiai Takik 
Hindostanban, Bengaliábau , Cochin, Tunkin és Pegiiban ; a' Ceyloniak 
legszebbek. Az afrikai lakik déli Afrikában. Szereti az árnyékos, v:' 
zenyős erdőket , a1 hol csordánként tanyázik. A' régiek ezen állat fo
gása módjáról , alvásáról sokat meséltek. A' fejér elefántot Siambaiij 
mint szent állatot tisztelik. Dr. Pólya. 

E r. K F A N T TE TE M. Az elefánt agyarából mindenféle luxus cs'ik
kflyeket készítenek; becses technológiai tekintetben i s , mint különb
féle nagyságú t á b l a , mellyet leginkább a' finomabb festésre használ
n a k , mint égetett elefántcsont szénné válva fekete, mésszé égetve fejér 
festéket ád. —• E l e f a n t p a p i r o s , a' három rőfnyi széles és hosszú 
ivek nagyságokról neveztetnek igy. Dr. Pólya. 

E i . ü c i . t ál tal rendszerént szomorú éneket értenek, 's görög; neve 
is erre muta t , mert nem egyebet tesz , mint : „ O h ! oh! kiáltani ( l i ! e! 
Asyiuv), néha pedig minden, váltva hexameterben és pentaméterben (ver
sit* impariter junctí) irt költeményt. Való ugyan, hogy az elégia több
nyire szomorú hanggal ömledez ; de nem t á g í t á e körét már Horat ius: 

,,Versi6us impariter junctis quaerimoilia primum , 
Fost etiavi indusa est voti sententia compos ?" 

nem volt e a' Görögöknek v ig , nai> elegiájök; éski nem esméri Her
mesinax szeszélyes töredékét'? Nem irt e Ovidius libri amorum czimii 
köl teményt , m; Ily cynismtisra hajlik ugyan , de sokkal nagyobb költői 
beccsel b í r , mint szomorú elegiáji ? Ellenben Callinos és Tyrtaeos csa
tadalait , Theognis, Phocylides 's mások gnomájit csupán a' versmérték 
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miatt  hibásan  tárták  a'  Görögök  elegiáknak,  valamint  Catullus  költemé
nye  Berenioe  hajfiirtjére  sem  tartozik  e1  nemhez,  holott  nem  kevés  odáfj 
éneket  és  idylliont,  Virgilius  eclogáját  Gallusra,  Pet rarca  nénielly  can
7,onéjit,  Kisfaludy  Sándor  némelly  dalait  és  számtalan  másokat  ezen  osz
tályhoz  kell  számlálni ,  mert  valóban  nem  egyebek,  mint  líoratiiisként 
versus querimoniae.  Saját  bélyegénél  fogva  az  elégia  a'  gyengéd  's  ér
zéseiben  mérsékelt  léleknek  ,  az  édes  busongásnak,  következőleg  vegyes 
érzésnek  hangja.  Tehát  épen  nem  v a d .  csapongó  ömlése  az  első  fájda
lamnak  's  altaljában  nem  hangja  a'  fájdalomnak,  hanem  ennek  csak  elő
adása,  melly  ugy  lehetséges,  ha  azt  a'  mérséklő  távolból  tekintjük,  ezen 
tekintésben  pedig  magában  gyönyört  érzünk.  A'  sziv  megnyugndva  táp
lálja  a'  fájdalmat,  mellyből  neki  egy  egészen  különös ,  édeskeserü  éle
mény  fakadoz,  a'  busongásban  való  gyönyör.  Abból  hogy  az  elégia  mér
sékelt  érzelejh  kifejezését  kívánja,  önkényt  következik  saját  hangja.  — 
Gyengéd,  búsongó  panasz  elvesztett  boldogságért ,  elszakasztott  szere
lemért ,  elhalt  bará tokér t ,  elenyészett  századok  ár ta t lanságáér t ,  lelke
sítő  emlékezete  a'  birt  jónak,  's  buzgó  sóvárgás  az  óhajtott  boldogsághoz1 

teszik  az  elégia  tárgyát .  A'  hányféle  a/.után  a'  szomorkodás  alkalma  és 
a'  busongónak  é rzése ,  az  elégia  hangja  is  annyiféle.  Máskép  búsong  a' 
l eányka ,  kit  hajfürtjei  közé  font  virágjai  a*  halálra  emlékeztetnek,  más
kép  innét  a'  feldúlt  városból  elfutott  polgár ,  ki  hölgye  mellett  's  neve
letlen  magzatai  közt  majd  mostani  kunyhójára,  majd  hajdani  háza  ham
vaira  pillant.  Egyenlő  környülállások  közt  sem  egyenlő  a1  bnsongás 
hangja,  ha  a'  szomorkodók  cbaracterei  különbözők.  Mivel  az  elégia 
gyengédebb  nemű  vegyes  érzésből  e r e d ,  hosszabb  lehet  mint  az  o d a ;  és 
mivel  a1  felindult  sziv  elmélkedő  szava  ,  az  érzelemről  való  elmélkedés 
kifejezése  a'  költő  lelki  állapotját  hosszasb  leírásokban  's  közbeszőtt 
elbeszélésekben  is  festheti.  Gyengédsége  nem  zárja  ki  ugyan  egészen  a' 
szenvedélyek  felzúdulását  és  v ihará t ;  de  határ t  szab  a'  szenvedelem  ki
fejezésének,  mellyen  ált  nem  léphet,  hogy  az  egésznek  alaphangját  el  ne
rontsa.  Az  elégia,  mint  a'  leányarcz ,  soha  sem  kellemetesb  ,  mint  mi
dőn  könnyei  közt  mosoly  mutatkozik,  ha  a'  nyugodt  pillantás  szép  ké
pek  sorára  es ik ,  de  mellyek,  mint  az  őszi  virágok,  könnyű  ködben  úsz
nak  és  a'  jobb  évszak  eltűnését  hirdedik.  Valamint  az  elégia  hangja  sem 
tiszta  ö r ö m ,  sem  keserű  panasz  és  vegyetlen  busongás  nem  lehet;  ugy 
a'  gyengélkedő  érzelősségtől,  asszonyos  panaszoktól  és  álérdekléstől  is 
távol  maradjon.  Ez  utolsó  a'  hiba  Ovidiusban.  A'  való  's  buzgó  érzéssel 
és  az  illája  rendelt  phantasiával  csak  va ló ,  természetes ,  mesterkéletlen 
kifejezés  és  előadás  fér  meg.  Ha  tehát  az  elégiaköltő  egészen  tárgyával 
foglalatoskodik  és  azt  csupán  önszemélyére  's  mostani  á l l apo tá ra  's  at
tól  okozott  érzelmére  nézve  tekinti;  önkényt  elkerül  minden  mesterkélt  és 
keresett  elmésséget,  minden  szükségtelen  k é p e t ,  hasonlóságot  's  egyéb 
ékesitést  és  minden  hideg  erkölcsi  mondást  olly  költeményben  ,  mellyberi 
a'  szívnek  kell  szólni  's  áz  érzelemnek  önmagát  voltaképen  kifejezni.  Az 
ének  versmértéke  nagyon  gyors  az  elegiára  nézve ,  's  az  odá  versnemei 
igen  innepélyesek  az  érzelem  elégiái  hangjára.  Az  erős  hexameterrel  pá
rosult  olvasztó  pentameter  leginkább  megegyez  e'  költemény  charnoteré* 
vei.  Ezzel  éltek  a'  régiek  és  némelly  ujabbak.  Alkalmatos  az  ötlábú 
rímelt  trocheus  i s ,  ha  bnsongás  mélyebb  hangja ,  és  az  ötlábú  rímelt 
jambus,  ha  tüzes  szeretem  hevíti  a'  phantasiát.  A'  régiek  elegiájáról  1. 
Schneider  értekezését  Creutzer  és  Daub  ,,.S<«rfíe»"jeiberi. B. í. 

K l . K J B B K Ü T Í S , 1 . A l ' P O O O I A T O . 
E t s r , B » ,  mindenféle  t e rmések ,  mellyeket  az  ember  táplálására 

használhat  vagy  is  táplaszerek  ;  —  melly  utolsó  nevezet  alatt  altaljában 
mind  azt  ér thetni ,  mi  az  élet  fentartására  szükséges.  Az  eledel  kívül
ről  felvétetvén,  belső  megemésztés  által  tápláló  anyiggá  változik,  és 
igy  az  élő  test  elveszett  részeinek  kipót lását ,  képződését,  növését  esz
közli.  ( V ö .  T Á P L Á L Á S )  Az  élelem  kémény  vagy  íágy  formában  étel

1 8 



2 7 4  É L E L E M 

n e k ,  higan  italnak  mondatik  ;  ha  iigy  élünk  ve le ,  mint  a*  természet  ad
j a ,  nyersnek,  mesterség  által  alkalmaztatva  pedig  készítettnek  p.  o.  főtt
n e k ,  siilttnek  'sat.  mondatik.  Eleiem  részént  a'  növevények  országá
ból ,  részént  az  állatokéból  van.  Szokás,  szükség  és  éghajlatra  nézve 
különbféle  népek  és  nemzeteknél  az  élelem  is  különféle.  A'  mi  az egyik
nek  mindennapi,  az  másnak  r i tkaság ,  a'  mit  ez  kellemes  izfinek  tart, 
azt  egy  másik  megutálja;  's  nincs  olly  á l l a t ,  a'  melly  élelem  kUlönh
féleségére  nézve  felülhaladná  az  embert.  Szükséges  éhség  szokatlan  dol
gok  evésére  is  kinszeritnek.  F.  o.  rég  olta  ostromlott  városokban,  ha
j ó k b a n ,  mellyek  szélvészektől  elcsapatva,  élelmekből  kifogytak,  az  ege
re t  és  az  utolsó  patkányt  is  meg  evek.  —  Chinában  kutyahussal  élnek, 
Afrika  több  részében  kígyókkal ,  nevezetesen  az  óriás  és  csergő  kígyó
v a l ,  szintúgy  megeszi  a 'Guinea  paitmelléki  Szerecsen  a'  gyikot,  az  ege
re t ,  patkányt ,  kigyót,  hernyót  's  más  mindenféle  bogár  és  féregneinet. 
Az  Ottomákokról  azt  Leszéli  Humboldt,  hogy  nemi  agyagot  gyűjtenek, 
öszve  's  azt  esős  idejekben  —  telekben  —  megeszik.  Hogy  az  élelem 
czéljának  megfeleljen,  táplánedvvel  kell  bírnia,  melly  az  emésztés  utján 
vérré  vá l toz ta tván ,  assimiliatio  vagy  is  animalisatio  által  a'  testnek 
táplálást  adhat .  Minden  élelemnek  t e h á t ,  hogy  tápláló  legyen  ,  Olly  ré
szekből  kell  á l lania ,  mellyek  állati  anyaggal  rokonok  vagy  pedig  az
zá  á tvál tozta thatnak.  A'  táplaszerek  abban  különböznek  a'  gyógysze
rektől  ,  hogy  ezek  saját  minemüségeket  megtartják  az  organismus  ellen, 
az  emésztőéletmivek  által  meg  nem  változtatnak,  's  az  állati  anyaggal  ro
konságok  nincsen,  hanem  mint  idegennemü  anyagok  az  érzékéletmiveket 
vagy  az  organismus  rendszerét  ingerlik.  Ennél  fogva  tehát  minden  dolog
nak ,  hogy  táplaszerül  szolgáljon,  könnyen  oldozékony  anyagok  egy  részé
vel  kell  birnia,  melly  a1  test  közönséges  ősanyagjának  megfelel,  és 
saját  liiinemüségét  az  emésztő  életmivek  befolyása  által  megsemmi
sitni  engedi.  Az  ép  erejű  emésztő  életmivek  könnyebben  választják  el 
az  eledel  egyes  anyagját  és  a'  táplálanedvet  könnyebben  veszik  fel 
azoknál ,  mellyeknek  ereje  imár  gyenge;  's  ennél  fogva  az  élelem  saját 
természetét  meg  nem  győzhetik  's  azoknak  chemiai  kifejtését  sem  esz
közölhetik.  Az  élelem  egészséges  vagy  egészségtelen  létének  kiszabása 
mindég  viszonylati [relatív)  és  csak  táplálósága,  ódozékonysága  és  a' 
személy  emésztési  erejére  nézve  határoztathatik  meg.  Gyakran  vala
melly  ételt  vagy  italt  egészségesnek  mondunk,  mivel  a'  testben  határzott 
következést  okoz,  de  épen  ezen  határzottság  csalfa,  mert  annak  hatása 
nem  tápláló  hanem  gyógyszerképi  's  ennélfogva  csak  akkor  lehet  va
lakinek  egészségeié,  ha  testi  alkotásának  megfelel.  De  valamelly  egyszerű 
táplaszernek  oldozékonysága  nem  ritkán  mesterséges  készítés  által  is  ki
sebbittetik,  és  igy  mint  magában  egészséges  szer,  nehezen  emészthető  és 
egészségtelenné  tétetik.  Különösen  minden  vagy  magában  igen  zsiros,  vagy 
igen  sok  zsírral  készített  étel  egészségtelen,  minthogy  a'  gyomornedv  a' 
zsirt  nehezebben  oldozza  és  emészti.  Szinte  ugy  az  igen  fűszeres  eledel 
sem  egészséges,  minthogy  a'  fűszernek  semmi  tápláló  ereje  nincsen  ,  ha
nem  saját  természetét  az  emésztő  erő  ellen  megtartja,  és  mint  annyi  kü
lönös  részecske,  a'  testalkotás  különös  részeire  is  hat.  A'fűszerrel  élés 
kényes  és  elpuhult  emberek  Ízlésének  szüleménye,  kik  már  nem  táplálás 
okáért,  hanem  szájok  csiklandozása  miatt  evének,  's  az  étvágyat  szükség 
nélkül  ingerleni  akarván.  — Végre  valamelly  eledel  egészséges  létének  meg 
határozására  ,az  emésztő  erőt  is  szükséges  figyelembe  venni.  Egészsé
g e s ,  erős  embernek  akar  milly  étel  is  egészségére  válik,  's  könnyen 
emészthető ,  mel |y  a'  betegesnek  nagyon  megárthat  és  táplására  épen 
nem  szolgálhat.  Tehá t  csak  áltáljában  mondhatni,  ez  vagy  amaz  eledel 
egészséges:  ha  elegendő  tápláló  anyaggal  b i r ,  könnyen  emészthető,  ol
dozható  és  az  emésztő  életmivekhez  alkalmaztatott. —  Politia  dolga,  arra 
ügyeln i ,  hogy  az  eladásra  kitett  dolgok,  mellyek  közönséges  élelemre 
szolgálnak,  ártalmas  tulajdonnal  ne  bírjanak.  így  ne  legyen  p.  o.  a 'gabo
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na  romlott,  nedves  és  rothadt  vagy  pedig  kicsirázott,  sem  a'  liszt jidegen
nenitt  részekkel  elegyítve,  vagy  fövénnyel,  gipsszel  's  effélével  hamisít
va  'sat  'sat.  Az  élelemnek  határ/ott  és  nagy  befolyása  van  az  egészségre, 
az  é le t re ,  de  az  ember  characterére  is.  A'  természet  növevényi  és  ál
lati  élelemhez  utasította  az  embert.  Azonban  azt  tanítja  a1  theoria, 
valamint  a'  tapasztalás  is,  hogy  állati  eledel  a'  vér  siirübh  részeit,  a'  rost
anyagot  és  következőleg  az  izomrendszer  erejét  inkább  neveli,  g)  uladó,  rot
hadó  és  sülyös  betegségekre  okot  ad  és  a'  character  durvaságára  és  he
vességére  nagy  befolyással  van  ;  a'  növevénji  eledel  ellenben  könnyil, 
folyékonyabb  vért  nemz,  de  gyengébb  izomrostot  is  képez,  lankadásra  és 
elgyengülésre  nagy  befolyású  's  egyszersmind  szelíd  és  nyugalmas 
charactert  szül.  Az  éjszaki  nemzetek  és  népek  hússa l ,  a'  keletiek  in
kább  plántaeledellel  szoktak  élni ;  azok  erősebbek,  hadra  t e rme t t ek ,  de 
durvábbak  i s ,  ezek  gyengék,  puha  éltüek,  de  miveltebbek  is  azoknál. 

E t, K MK N T A R I s  vagy  is  e l e m e s  o k t a t á s n a k  altaljában  azt  ne
vezik  ,  melly  kezdőknek  adatik  's  a'  tárgy  mélyebb,  rendszeresb  elő
adását  megelőzi.  Különösen  a'  kisdedekre  nézve  most  ugyan  csak  az 
olvasás,  irás  és  számolás  első  esmeretei  közletét nevezik  igy;  de  világos, 
hogy  a'  gyermekkorhoz  szabott  legelső  elemeit  minden  esmeretnek  's 
emberi  tudásnak  kellene  magában  foglalnia;  a'  mit  magok  az  ujabb 
paedagogusok  az  által  bizonyítanak  b e ,  hogy  a '  b e t ű k  esmeretét  most 
a '  (betű)  h a n g o k ,  a ' számvetés t  a '  puszta  s z á m ,  a '  geometriát  és 
rajzolást  a 'pusz ta  a l a k  (forma,  figura)  esmertetésén  kezdik. Csaló Pál. 

K r, E ' P H A N T I A Sí s.  Ezen  néven  kétféle  bőrbetegség  neveztet ik:  a' 
lepra  nodosa  (csomós  bélpoklosság),  a'  Görögök  s z e r é n t ,  és  az  igazi 
elephantiasis,  az  Arabok  szerént.  Kz  utolsó  áll  a'  bőr  és  sejtszövetnek 
tultengésében [liypertrophia)  ;  csak  külső  formája  vagy  inkább  rakhe lye 
egy  belső  betegségnek,  melly  nyilvános  jelekkel  vá l tó ,  rendes  vagy  ren
detlen  lázostromokkal  szokta  megtámadni  az  ember t ,  leginkább  a1  meleg 
éghajlat  a la t t ;  's  minekutána  a'  láz  bizonytalan  ideig  tar tot t  volna,  a'  be
tegségi  anyag  valamelly  r é s z r e ,  az  arczra,  fülekre,  n y a k r a ,  emlőkre, 
szeméremrészekre  's  leggyakrabban  a'  lábakra,  rakodik;  a1  meglepetett 
rész  dagadni  kezd  ?s  a'  több  izben  előkerülő  lázas  ostromok  után  idom
talanul  megdagad,  gumósodik,  barnul,  elérzéketlennl,  kisebesedik,  szélü
tötté  lesz.  Nevét  ve t t e ,  hihetőleg,  a'  lábak  idomtalan  formájától.  Déli 
Amerikában  ezen  betegség  Sz.  Lázár  bajának  neveztetik. Dr. Pólya. 

É G E T N E K  mondjuk  a '  közönséges  életben  a '  testek  s a j á t ,  önállá
su  működését  (mivelését),  é l ő n e k  pedig  nevezzük  mind  azoa  testet , 
mellyben  a'  működés  végbevitelére  eszközöket  szemlélünk;  minthogy 
a1  működés  eszközeinek  saját  elrendeltetése  határozza  meg  a'  testek  for

muláját,  magokét  az  eszközökét  p«dig  az  anyagnak  különböző  vegyitéke: 
következnék,  hogy  a1  testek  formája  és  az  anyag  vegyitéke  volnának hé
%'egei  az  életnek,  l. 'gyde,  mivel  minden,  a'  mi  él  ,  nem  magában  's 
niitga^ á l t a l ,  hanem  m á s ,  akármi  nemű ,  testek  behatásánál  fogva  é l ;  és 
ollyan  testeken  is  ,  mellyek  különben  holtaknak  mondatnak,  illyes  beha
tásnál  fogva  működés  vétetik  é sz re :  következik,  hogy  minden  anyag 
ható  erejénél  fogva  é l ,  's  az  egész  természetben  halál  nincs,  hanem 
csak  az  életnek  lépcsőji  számtalanok,  i g y :  az  ugy  nevezett  anorganicus 
testek  közt  a'  savak [acidu)  és  az  alapok [bases)  egymáshoz  való  von
zódását  nem  lehet  nem  életnek  neveznünk;  a'  mit  már  a'  növények  or
szágában  nyilvánosabban  szemlélünk,  az  állatokéban  pedig  tökélyesedve 
találunk;  annyival  inkább  n e m ,  minthogy  a'  növényi  és  állati  áltválto
zásokban  nyilvánosan  a'  két  ellentesteket (organicaanorganica)  egymás
sá  válni  tapasztaljuk.  Az  élet  valóját  megmagyarázni  minden  időben  tö 
rekedtek  a '  természet  buvári ;  d e ,  ámbár  nem  egyenlő  s iker re l ,  annak 
tolmácsai  kevesen  l ehe t t ek ,  az  igazságot  fedő  leplet  pedig  még  eddig 
halandó  nem  vonhatta  fel.  Voltak  ollyanok  ,  kik,  az  élő  és  holt  testek 
között  absolutus  különbséget  á l l í tván ,  sa já t ,  a1  ho l t tes tekkel  épen  nem 
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közös  életelvet (princípium vitae) ,  egyet  vagy  többeket,  alapítottak; 
mások  ellenben  a/,  élő  és  holt  testek  között  közös  életelvet  tévén  fel,  vagy 
u g y ,  hogy  az  élő  testek  törvényeit  a'  holtakéból  következtetnék,  vagy 
pedig  egy  feuebbi ,  általányos  elvet  ál l í tanának,  —  azon  testek  között 
esak  viszonyos (relatív)  különbséget  tettek.  Ez  utolsók  közé  tartoz
nak  az  erobeli  rendszer ^(systema dynamicum)  követőji  és  a'  természet
bölcsek. Dr. Pulya. 

É L E T B I Z T O S Í T Á S . Azon időt, mellyet ember még hihetőleg élhet, 
az  élet  természeti  véghatára  és  tapasztalásból  merített  következések  sze
rént  lehet  meg  határozni.  Ennél  fogva  vélhetnők  hogy  —  p.  o.  90  esz
tendőt  vévén  természeti  véghatárnl,  az  életkor  biztosítását  ahhoz  képest 
lehetne  meghatározni,  's  így  tehát  egy  ujonszületett  gyermek  90  esz
tendeig ,  egy  10  esztendős  még  80ig,  'sat.  hihetőleg  élhetne.  De  a' 
sokféle  ves/.ély,  mellybena '  gyermekkor  forog,  betegségek,  mellyek 
sok  embert  éltek  legszebb  virágában  elragadnak,  szenvedély  vihara  's 
az  élet  nyomorúsága  ,  azon  számtalan  buja  fény  és  puhaság  által  okozott 
baj  és  szenvedés  egészen  más  számolást  tesznek  szükségessé.  A'  ta
pasztalás  azt  tanitja,  hogy  tán  100  ember  közt  csak  egy  él  90  eszten
d e i g ,  fele  elébb  hal  e l ,  mintsem  a'  I7ik  esztendőt  áltélé.  A1  legna
gyobb  halandóság  a1  gyermekek  közt  van  az  első  esztendő  után  ,  minthogy 
ezen  korban  100  közt  26  hal  meg,  a'  második  esztendőben  a'  megmaradt 
74ből  ismét  4;  a'  harmadikban  a ' többi  70  közt  ismét  8;  a'  negyedikben 
3;  az  ötödikben  és  hatodikban  2;  a'  hetedikben  1;  a'  nyolczadikben  1; 
a'  kil 'nczedikben  1  ;  tiz  esztendős  korokban!  már  csaknem  fele  holt  el; 
mert  100  gyermekből  csak  54  maradt  meg.  Ezekből  ismét  3  hal  meg  J5 
esztendős  ko rá ig ;  csak  44  éri  el  harminczadik  évé t ;  csak  38  a'  40ket; 
csak  31  az  50ket ;  csak  22  él  00  esztendeig;  csak  13  70  ig  ;  csak  7—8 
lesz 80  esztendős.  Minthogy  tehát  életbiztosítási  intézetek, özvegyeassák
's  effélékhez  hihetőleges  caloulus  kívántatik,  meddig  élhet  még  egy  em
b e r ;  ezen  fenebbi  számolást  sinórmértékül  vévén,  illy  számolást  tehetni: 

'  egy7  1  esztendős  gyermek  hihetőleg  még  élni  fog  41  esztendeig  és  9  hó* 
napig  ;  egy  3  esztendős  még  45  észt.  és  7  hónapig  ;  egy  5  észt.  még  46 
észt.  4  hónapig';  egy  10  esztendős  még  44  észt.  és  9  hónapig;  egy  15 
észt.  személy  hihetőleg  élni  fog  41  esztendeig,  6  hóuapig;  egy  20  esz
tendős  meg  38  észt.  3  hónapig;  25  esztendős  még  35  esztendeig;  30 
esztendős  még |32 ;  35  esztendős  személy  még  élhet  29  esztendeig;  egy 
40  észt.  nrég  2 6 ;  egy  45  észt.  még  2 3 ;  egy  50  esztendős  még  20ig,  egy 
55  esztendős  még  17  esztendeig;  egy  60  esztendős  14;  egy  65  esztendői 
még  H  i g ;  egy  70  esztendős  még  tán  9 ig ;  75  esztendős  még  6  eszten
deig;  80  esztendős  4  észt.  és  10  hónapig  egy  85  esztendős  még  3  eszten
deig  3  hónapig  ;  's  egy  90  észt.  személy  még  élhet  2  esztendeig.  Ebből 
ki te tszik,  hogy  gyermekek,  mellyek  már  a'  7ik  évet  é r t ék ,  még  leg
több  esztendőt  reinénylhetnek  ;  hogy  12 és  13  es/.tendős korunkban  éltünk
nek  negyedrészét  töltöttük  be,  28—29  észt.  korunkban  pályánknak  felét, 
50  észt.  korunkban  körül  belől  3/4  részét.  —  A'  szép  nem  —  ha  élte 
bizonj'OS  korát  tul  élte  —  közönségesen  tovább  él  a'  férjfinemnél. 

É r . K T H O S S Z A R B I T Á S , 1 . M A C R O B I O T I C A . 

E L  K T  Í R Á S ,  é l e t r a j z ,  egyes  emlékezetes  személyek  történetei
nek ,  tetteinek  és  tulajdonsaginak  előadása.  Altaljában  a1  helyes  elbeszé
lés  és  characterfestés  szabályainak  van  alávetve,  az  utóbbitól  azonban 
az  által  különbözik,  hogy  nem  csak  a'  belső  és  á l landó ,  hanem  a'  külső 
környiilniények  és  változások  is  tartalmai.  Az  életrajznok  csak  olly  sze
mélyeketjválaszthat,  kiknek  élete  elég  vonzó  's  te rmékeny,  's  kik  rang
juk  .  jeles  érdemek  vagy  emlékezetes  szerencseváltozások  által  külön
bözűdtek  meg.  —  Különös  neme  az  életirásnak  az  önéletrajz (aulobiogra
phia),  mellyben  nemi  személy  törtenetei t ,  tetteit  és  véleményit  maga 
beszéli.  Ititka  önesmeret ,  r i tka  igázságszeretet  kívántatik  i t t ,  miket 
csak  attól  vá lha tn i ,  ki  morális  becse  igaz  érzetében,  gyengéji  és  hi
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bajiról  Is  gyónást  tehet,  mint  Alfieri  jeles  önéletrajzában.  — Az  életirási 
gyűjtemények  közül  ezeket  említjük  :  Michaud „liiographie universelh'' 
(Paris  1812  's  köv)  ;  Vieilh  de  Boisjoslins: „Biographie universelle ele. 
portat, des contcmporainsil  (Paris  1828  's  köv) ;  Watk in „Cniver.ial bio
graph. dictionary  (uj  kiad  London  1825);  F e s t : „Denkmahle verdienst
voller Deutsc/ten"  (Lipcse  1828  's  köv.) ;  Mokry  Benjámin  „Közönséges 
liistor.  biograph.  kézi  lexicon"  (Pest  1819—20);  Kölesi  Vineze  ésMelczer 
Jakab  ;,Nemzeti  P lu ta rchus . "  (Pest  1815—16.) XX. 

É L E T K O B ,  Ezen  név  alatt  éltjük  az  emberi  életben  azon  idősza
koka t ,  mellyek  a'  testnek  bizonyos  időben  történő  változásai  s z e m i t 
egymástól  különböznek.  Altaljában  három  illy  időszakot  lehet  a1  fő
testváltozás  szerént  állapítani:  első  a z ,  mellyben  a'  test  mind  addig 
fejlődik,  mig  a'  természettől  elejébe  szabott  tökélyesedhetés  főpontját 
el  éri  r r r  20  — 25  esztendeig,  's  egymisége  kárával  tartja  fen  nemét, 
nevezhetni  ezt  f e j l ő d  é s  i d ő s z a k á n a k .  Második  az ,  mellyben  az 
emberi  test  czélját  érve  a'  tökélyesedhetés  idealához  közelit,  's  rendelte
tésének  megfelelvén  egymisége  kára  nélkül  némít  fentartja •—• 25től 
40 — 45 esztendeig , nevezhetni ezt á 11 a p o d á s i d ő s z a k á n a k . 
Harmadik a z , mellyben a' test a' tökélyesedhetés főpontjától elhajolván, 
eg) inisége kára nélkül nemét fen nem tarthatja, tart ez a' meghaladott idő
szakokban tett eróbeli gazdálkodáshoz mérve rövidebb, hosszabb ideig, 
? s nevezhetni ö s z v e e s é s i d ő s z a k á n a k . A ' nevezett időszakokban 
különleg két két fokot lehet észre venni. A' fejlődés időszakában a' gyer
mek és ifjúkor különbözők. A' gyermekkorban a' nemi különséget nem 
tekintvén, a' két nem testi különségei elenyésznek, a' mit benne látunk 
az a 'szokott nevelésnek sikere. Bélyegei: a1 testalkotmány lágy, gyengéd; 
a1 nagy érzékenység és izgékonyság mellett a' tenyészösztön sebes; kü
lölés csekély addig sírásból áll , mig a1 jóllét érzését az első elmosolyo
dás nem árulja e l ; egész világa az emlőkre van korlátolva, mellyekről az 
esmerkedés ösztönénél fogva az anyára (étel nyújtóra) 's tovább a' kö
rüle lévő dolgokra figyelmez, mig a' fogadzás (dentitio) elő nem jő; 
ekkor a' fejre való vértorlódás sokaknak halálos. A' különböztető tehet
ség nőttérel a1 j á r á s , beszélés, második fogadzás, itélő tehetség öreg
bedése következnek egymás után , mig a1 nemi részek kifejtése nem vé
tetik munkába. Főbetegségei ezen életkornak kifejtési betegségek , mint 
az agyvizkórság, görvély (tcrophulae) 'sat. A' gyermekkor kedve vál
t o z ó , e leven, v ig , já tékos; ereje könnyen fáradó , gyakori 's hosszú 
álmot kívánó, akaratja állhatatlan, birtokot szokásból e smérő , szive, ha 
a' nevelés nem ijesztő, nyilt. — A' nemi ösztön felébredésével a1 vir
goncz, vad gyermekből tüzes , eleven, rátartó sultancz, legény —; sze
r ény , szemérmes szűz válik. Mind a' kettőt szokatlan vágy lepi meg ; az 
egymással való társalkodást a1 tartózkodás kívántatja, a' tetszvágy a' 
testre hajlékonyságot, kellemes állást ruház. A' vérnek a' nemző részekre 
Yaló tódulása a' két nem medenczéjének külön irányt ad ; tódul a ' v é r ez 
időben a' melyre is 's a' két nemnél formájára nézve ennek is külön 
irányt jelel ki, innen gyakoriak a' melybetegségek. A'nemi működésen a' 
szűznél a' hószám kezdetével uyilvánosobbak mint á' suhancznál , kinél 
hasonlóra a' buja álmok mutatnak. A' nemi ösztön kielégítése hátráltatja 
ez életkorban a' további fejlődést, 's mintegy az álkipodás időszakát el
mellőzvén az öszveesés időszakát hozza elő; különben az itélő tehetség 
további kifejlése által nem csak a' testi félrelépések korlátoltatnak, ha
nem a' lelki kimiveltetésnek a1 testivel egyirányos elólialadása az állapo
dat időszakát hozza e lő , mellynek első felében a1 test és lélek működé
seinek őszvehangzása , sulyegyene főbélyeg; a1 másodikban pedig a' 
vérnek a' hasra gyűlése a1 majd beköszöntő öszveesés időszakát jövindőli. 
Minél kevesbbé volt a' kicsapongások által rongálva a' fejlés időszaka, 
annál egészségesebb, munkásabb, fáradhatatlanabb, tartósabb az állapo
ddá időszaka ; ellenben unnál gs mgébh. '« tüvidebb aat 's az ö«zir«esá» »n
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hál  súlyosabb,  mellybe  különben  örömmel  tekint  a'  maga  kürtit  helyesen 
betöltötte  férjfi  ,  's  midőn  tápiáltatasa  kevesbedik,  lágy  részei  keményeb
bé  válnak,  ereje  gyengül,  érzéki  tompulnak,  bátorsága  csökken;  kicsiny
ségeken  való  aggódásait  a'  jelennek  a'  multakkal  váló  öszvehasonlitásából 
származtatja,  most  vékonyuló,  enyésző  idegeibe  a'jelen  csekély  behatását 
a*  multak  édes  emlékezetével  cseréli  el  és  serdülő  magvában  önmag* 
képét  szemlélve  éli  a ' je lent ,  felejti  őseikez  leendő  megtérését. Dr.l'ólya. 

E l . K T H E N D , 1 . D U E T A . 
l i i ,  K i ' s i s ,  Atticának  Athénén  kivül  legjelesebb  városa  7«  nevezetes 

az  ott  tartatni  szokott  mystéri uniókról  vagy  titkos  isteni  tiszteletekről,  mel
lyek  eleusisi  mysteriumoknak  vagy  eleusiniáknak  hivattak.—  Ezeknek  ere
dete  's  szerzője  bizonytalan;  az  bizonyos,  hogy  egész  Görögországban  leg
régibbek  voltak  's  legnagyobb  tiszteletben  tar ta t tak  's  hogy  Ceresnek 
és  Proserpinának  voltak  szentelve.  Igen  h ihe tő ,  hogy  elejénte  egy  nem
zeti  aratási  innep  adott  reá  alkalmat ,  mellynek  czélja  nem í egyéb  volt, 
mint  Ceresnek  a'  föld  gyümölcséért  hálákat  adn i ,  az  embereknek  föld
mivelés  előtti  állapotjáről  megemlékezni,  ujabb  's  jobb  állopotjokon  örülni, 
minden  ellenkedésről  lemondani  's  talán  uj  törvényekről  's  uj  nagy  szán
dékokról  is  tanácskozni.  —  Ezen  mysteriumok  Eleusisben  Ceres  templo
mának  kőfallal  kerített  udvarában  tartat tak.  Az  azokat  kormányozó  sze
mélyek  a1  következők  voltak  :  1)  a'  hierophant,  ki  mindenkor  az  Emnnl
pidák  nemzetségéből  választatot t ,  's  ugy  jelent  meg  ezen  szent  foglala
tosságnál ,  m i n t a '  világ  alkotója,  a'  mindenhatóság  jelképeivel  ékesked
v e ;  2)  a'  fáklyavivő.  Ez  a'  nap  példázója  volt  's  foglalatossága  abban 
á l lo t t ,  hogy  a'  fels/.entelendőket  megtisztí totta,  's  az  ötödik  éjtszakán, 
midőn  Ceresnek  az  Aetna  hegye  körül  tett  bujdosása  adatott  példázatban 
elő,  a'  többi  fáklyavivőket  vezérletté;  3)  a'  szent  herold,  ki  a'  beavatan
dóknak  csendet  az  avatlanoknak  eltávozást  parancsolt;  4)  az  oltár  szol
g á j a ,  ki  a'  hold  jelképét  vitte.  Ezen  személyeken  kivül  a'  második  ar
chon,  a'  basileus,  a'  külső  rendre  ügyelt,  a'  nép  könyörgéseit  az  istenek 
elejébe  v i t t e ,  's  az  avatlanokat  és  nagy  bűnben  lévőket  elmenni  kinsze
r i t e t t e ,  a'  rend  háborgatójit  utóbh  büntette  meg.  —  A'  mysteriuinokon 
papnék  is  voltak  j e l en ,  de  foglalatosságaikról  semmi  bizonyost  nem  tu
dunk.  Két  rendbeli  mysteriumok  voltak:  nagyok  és  kicsinyek;  melly 
megkülönböztetésre  a'  következő  eset  adott  alkalmat.  Midőn  Hercules, 
Athénébe menvén,  magát  a'  mysteriumokba  be akarta  avattatni,  akkor  még 
egy  külföldi  Görögöt  sem  volt  szabad  bevenni. —  De hogy  ezen  hős,  kit min
denek  féltek  's  egyszersmind  t isz te l tek,  meg  ne  bántassék  's  más  felől 
a'  régi  törvények  is  sérelem  nélkül  maradjanak,  a'  kisebb  mysteriumok 
rendeltettek  's  Hercules  azokba  vétetett  fel.  Ezek  utóbb  készület  gya
nánt  szolgáltak  a'  nagyobbakra.  A1  kisebb  mysteriumokra  különbféle 
áhitatoskodásak  ,  szent  szertartásak  és  példázó  cselekedetek  által  készít
te t tek  e l ,  mellyeknek  czélja  az  vol t ,  hogy  a1  beavatandpk  legalább 
egy  ideig  a'  világtól  's  annak  foglalatosságaitól  és  örömeitől  el 
vonassanak,  bennek  áhítatosság  gerjesztessék,  megjobbulás  eszközöltes
sék  's  a'  reménylhető  isteni  jelentéseknek  buzgóbb  óhajtása  támasztassék. 
A1  tisztulásnak  ezen  ideje  egy  esztendeig  t a r to t t ,  's  halálos  büntetés  alatt 
nem  volt  senkinek  is  szabad  tisztulatlanul  a'  mysteriumokban  részt  venni. 
A'  beavatás  éjjel  t ö r t én t ;  a'  beavatandók  fejeken  myrthuskoszorut  vi
seltek  's  a'  belépéskor  kezeiket  szent  vizzel  megmosták;  's  fenszóval  is 
kihirdettetet t ,  hogy  a'  szent  titkokhoz  csak  tiszta  kezekkelj,  tiszta  lélek
kel  és  tiszta  görög  beszéddel  járuljanak.  A'  mysteriumok  innepe  a'  15rod
romion  hónap  15  napján  kezdődött  's  9  napig  tartott .  Az  inneplés  leg
inkább  abban  á l lo t t ,  hogy  Ceres  és  Proserpina  tö r téne te i ,  a'  Tartarus 
kinjai  és  az  Elysium  örömei  igen  lelkesítő  módon  adattak  elő  titkos  pél
dásatokban,  mellyeknek  czélja  nem  egyéb  vol t ,  mint  testi  érzékekbe  öt
ló  "s  érzékenyítő  eszközök  által  a'  nép  között  a'  lélek  halhatatlansága  's 
más  világi  jutalmak  és  büntetések  felől  való  hitet  elterjeszteni.  A'  be
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arattak  az  istenek  különös  védelme  alat t  állottak  's  egyedül  6k  lehettek 
a'  jövendőbeli  élet  ölöméi  felől  bizonyosak.  —  A'  kis  mysteriiimoktól 
egészen  különböztek  a'  nagyok.  Ezek  tulajdonképen  titkos  tudományo
kat  foglaltak  magokban,  mellyeket  a'  hierophantok  a'  templom  legszen
tebb  helyén  csak  egynéha'ny  avattakkal  közöltek,  's  mellyeknek  titokban 
tartása  a'  legkeményebb  büntetések  alat t  meghagyatott.  Átok  és  halál 
érte  a z t ,  a'  ki  a'  hallgatást  megszegte.  Ezen  tudományok  hihetőképen 
oda  czéloztak  ,  hogy  általok  a'  nép  vallása  és  az  abban  előfordult  niy
thnsok  magyaráztattak  és  igaz  mivoltokban  adattak  e lő ,  vagy  inkább 
helyettek  az  egy  istenről  szóló  tudomány  taní t ta tot t ,  az  emberi  lélek 
méltósága  és  halhatatlansága  h i rde t te te t t ,  a1  természet  esmerete  terjesz
tetett  és  útmutatás  ada to t t ,  miképen  kelljen  a'  természet  nagyságából, 
rendjéből  és  szépségéből  az  istent  igazán  esmérni. K. L. 

K L v K K,  az  éjszaki  mythologiában  lábmagasnyi  lelkek.  Az  Edda  két
féle  Klfeket  emut,  fényes  Elfeket  (Liosalfar),  kik  az  égben  (Alfheim),  és 
fekete  Elfeket  (Schwartalfar)  kik  a'  földben  laknak. 

Er .FOOA.DU, 1. A C C E P T A N S , V Á L T Ó l . K T E ( . , V Á L T Ó T Ö R
V É S V , l N D O S S A L N I . 

E i. F oo  i. A  r,  Á  s,  f o g l a l á s (ocru; aíio),  kétféle  t.  i.  b i rói ,  1.  V É G 
RE H  AJ T  Á  s,  és  erőszakos  1.  H A T A L M A S K O D Á S  és,  V I O I E N T I A . 

E Í  O I N  ( lord  g r ó f ) ,  1709  született  liruce  Róber tnek ,  Hóditó 
AVilhelm  híres  és  gazdag  társának,  nemzetségéből.  A'  tudományokra, 
főkép  a'  régiség  és  mütiidományra  adta  magát.  1792  mint  angol  kö
vet  az  austriai  udvarnál  NémetÁIföldre  mt'it;  1799  pedig  ugyan  azon 
tisztet  Konstantinápolyba,  hol  a1  sultantól  a'  holdrendjével  diszesittetett . 
Visszahivatván  1800,  beutazta  Görögországot ,  h o l ,  mivel  javasiá
sát  a'  kormány  el  nem  fogadta  ,  önköltségén  több  jeles  mivészeket 
mint:  Tita  Eusicrit,  Balestrát,  It tart  és  a'  hires  Kalmük  iwanonits  Feo
dort ,  kiméréssel ,  és  rajzolással  foglalatoskodtatok.  Utazása  és  nyo
mozásai  gyümölcse  1811  jelent  m e g ,  és  1814  szörnyű  költséggel  sok 
jeles  régiséget  szálitott  Angolországba. B. L. 

E r, G I N  MÁ R v Á \ Y E M r. K K E i  (Elgin  Marbles).  így  nevezik  a' 
Phidias  idejebeli  görög  szobrászság  jeles  töredékeinek  gyűjteményét, 
mellyet  lord  Elgin  az  osman  birodalomban  tartózkodtakor  öszveszer
zett  és  1816  a'  brit  niuseuninak  35,000  font  sterlingért  áltengedett. 
A'  konstantinápolyi  követségétől  nyújtott  alkalmat  haszonra  fordítván,  az 
építés  és  szobrászság  emlékeit,  mellyek  az  idő  viharait  kiállták  's  a' 
Török  durvaságát  elkerülték,  ügyes  mivészek  által  lerajzoltatta  és  le
öntet te ,  hogy  a'  képek  közrebocsátása  által  honjában  a'  mivészségek 
tőkeletesölését  elősegélje.  A'  török  kormánytól  k inyer te ,  hogy  6  ügyes 
mivésze  Athénében  lakhassék.  Itt  ezek  3  évig  dolgoztak,  de  idő  közben 
Görögország  egyéb  tájékain  is  felkeresték  a'  mivészség  maradványait. 
Minden  nevezetesb  épületet  kimértek  részeiknek,  alap  és  arczrajzát  fel
vették  ;  a'  domború  miveket  's  építési  ékességeket nagy  részben  leformálták. 
A'  mivészek  láták  a'  szántszándékos  pusztí tásokat,  mellyeket  a'  szob
rászság  és  épités  szép  miveinek  a'  török  vadságtól  vagy  az  utazók  sze
rénytelenségétől  kellett  szenvedniek.  Sok  i l l y ,  még  50  év  előtt  az 
utazóktól  vizsgált  és  leirt  emlékek  azolta  egészen  elenyésztek  vagy 
nagy  részént  elrontattak.  Megesik  gyakran ,  hogy  szobrokat  törnek 
porrá  a'  Törökök  nyomorú  házaik  felépítésére;  sokszor  pajkosságból 
vagy  azon  buta  reményből  i s ,  hogy  alattok  kincs  re j tez ik ,  öszvetörde
lik  e'  becses  emlékeket.  Lord  Elgin  Athénében  mulattakor  szeméi ve\ 
látta  e'  pusztításokat,  és  ez  bírta  a r r a ,  hogy  a'  szobrászság  miveiből 
mennyit  csak  lehet,  megmentsen  és,  Görögországból;hazájába  vivén,  .«' 
világnak  megtartson.  Igyekezete  's  költsége  által  sikerült  neki  az  athe
nei  lerontott  templomokból,  ujabb  falakba  rakot t  emléktöredékekből  és 
ásások  által  görög  szobrok,  dnmboru  mivek,  oszlopfejezetek,  ormózatok, 
koszorúk  's  oszlopok  azon  nagy  és  drága  gyűjteményét  ószveszereziii 
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mellyről  itt  szóvan.  Engedelmet  nyert  az  athenei  érsektől  á'  város  és 
vidéke  templomaiban  's  klastromaiban  régiség  ntán  nyomozódni,  's  ezen 
fétjfi  tekintetétől  segélve  jeles  darabokat  szedhetett.  Különbféle  airhal
mak  felásása  is  tetemes  nyerességgel  jár t ,  kivált  mivedényekből.  Mar
ván} képmiveken  kivül  a1  lord  érczképmiveket,  cameákat,  bevésett  niire
ket  és  sok  görög  pénzt  is  gyűjtött.  Angolországba  utaztakor  sok  dom
ború  mivekkel  terhelt  hajóját  Cerigo  szigeténél  szerencsétlenül  elvesz
te.  Csak  néhány  ládát  menthetett  meg  az  öszveznzott  hájóról.  E'  gyűj
teménynek,  nielly  Canova  Ítélete  szerént  a'  Phidías  és  Praxiteies  ide
jebeli  görög  főmiveket  foglalja  magában  ,  jelesb  darabjai  ezek  :  14  szo
bor  töredékei,  mind mestermü,  és 60nál  több domború  mii  a' PARTHKNON
ból  (I.  e.)  vagy  Minerva  athenei  nagy  templomából,  egy  oriasi  szobor 
Thrasyüus  emlékéről,  különbféle  töredékek  Atliene  egyéb  épületeiből, 
sok  müedények,  hamvvedrek,  kisebb  sirékesitések  és  mindenféle  felírások. 
Szerzésmódja  a'  megvételéről  folyt  parlamenti  vitatásokban  kemény  ol
csárlókra  talált  és  Clarké „Travels in var. counlries of Eurupe, Asid 
and Africa"  munkájában  ( 1 8 1 4 )  az  angol  nemzet  nevében  elkö
vetett  gyalázatos  templomrablásnak  nevezi.  Szinte  illj'  hevesen  kelt  ki 
B'  lordi  ellen  Byron „Vliilde Harold"  mivében.  Történetét  leirja  ezen 
etnlékirás  : „Lord Élqins Erwerbwngeii in Griec/tenland''  (Leipzig. 
181?). B. L. 

Ér . HA J I . Ás  ( declinatio).  A'  csiila&tudományban  valamelly  csillag
nak  az  egyenlítőtől  való  függőleges  távozatja  éjszak  vagy  délfelé.  Mér
téke  ezen  elhajlásnak  amaz  ive  az  e l h a j l á s k ö r n e k ,  melly  a'  csillag 
és  az  egyenlítő  közt  találkozik  ;  és  az  elhajlás  vagy  éjszaki  vagy  déli
nek  mondatik,  a'  mint  a1  csillag  vagy  éjszak  vagy  dél  felé  áll  az  egyen
lítőtől.  —  E l h a j l á s  k ö r é n e k (circuluM derlinationit'),  neveztettek 
a'  csillagtudományban  azon  legnagyobb  kör  az  égszinen,  melly  valamelly 
csillagon  és  a'  világ  sarkain  képzeltetik  keresztülhúzva.  A'  csillagok 
távolának  az  egyenlítőtől  meghatározására  szolgál.  A'  déli  kor  is  el
hajláskor. Albert Fer. 

E i . H A í j A s a T A i i i .  E ' s z ó  a ' t ö rvényszékek ,  nemzeti  és  országgyű
léseknél  vagyon  használatban,  's  az  ülés  befejeztetését  s  egy  időre 
megszűnését  jelenti .  Az  elhalasztás  törvényszékeknél  törvény  által  va
gyon  meghatározva,  nemzeti  és  országgyűléseknél  pedig  vagy  a'  fejede
lem  vagy  a'  gyűlés  vagy  mind  a'  kettő  jnsa. 

E U B I K A T I O  (k i i r tás ) ,  a '  mennyiségtudományi  taglalatban rana
lysis mathematica')  azon  bánás ,  mellyuél  fogva  több  egymástól  voltaké
pen  megkülönböztetett  és  független  egyenletekben (aeguutiones')  taláitaíó 
mennyiség  kiirtafik  ugy ,  hogy  az  által  egy  vagy  több  egyenletek  ered
n e k ,  mellyek  ama'  mennyiséget  nem  foglalják  már  magokban. 

E 1,  1  s  ,  Peloponríesus  egyik  ta r tománya,  hol  Olympia  volt ,  I.  Or,Ym
PÍAI JÁTÉKOK. 

E t ,  i x j R t r j M ,  borral  vagy  bori éllel  gyantás  fiiszeres  növényekből 
áztatás  és  pállitás  által  készült  gyógyszer.  A'  festvénytől (tincturq)  ke
vesb  lélessége,  setéteb  (barnás)  sz ine ,  nagyobb  töménysége (concenten.
í»o)  által  különbözik.  Nevét  származtatják  az  arab  :  a l  e c s i r c h e 
iniai  gyógyszer,  a'  görög  e6As|<atóI  segítek,  vagy tÁzatól  kivonom,  a' 
deák  e 1  i  g o  t ó i  kiválasztom,  vagy  e 1 i x 0 tó i ,  kiáztatom.  A'  régieknél 
nagy  becsű  volt;  mai  időben  nevét  vesztette. Dr. Pólya. 

Er. J K G Y Z K S ,  férjfi  és  asszony  kölcsönös  egyezete  egymással  kö
tendő  házasságtól.  Megegyezés  lévén  az  eljegyzés  alapja,  világos,  hogy 
a'  kik  egyezésre  tes t i ,  mint  az  eszelősek,  vagy  erkölcsi  tehetséggel  nem 
b í rnak ,  mint  a'  hét  évűnél  csekélyebb  kornak,  vagy  a'  kik  közt  a1  há
zasságnak  örökös  választó  akadálya  forog  fen,  azok  eljegyzésre  sem 
léphetnek  egymás  közt.  Egyébiránt  az  eljegyzés  erejére  csupán  a'  há
zassági  kötelékkel  egybekapcsolandók  egyezése  szükséges,  a'  szülőké  in
kább  hasznos  és  illő  semmint  szükséges,  egyedül  ezeké  pedig  koránt  sem 
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elegendő.  Azonban  megkívántatik,  hogy  az  egybekapcsolandók  egyezése 
tévedés,  erőszak,  félelem  és  csalárdságtól  ment ;  továbbá  valódi ,  nem 
tréfás  vagy  színlet t ;  bizonyos  és  egy  személyre  ha tá rozot t ,  világos  ,  és 
élő  szóval  vagy  Írással  kinyilatkoztattatott  legyen.  —  A'  romai  egyházi 
törvény  szerént  van  :  1)  Tiszta  és  megszorított  eljegyzés.  Amannak  niin
gyárt  van  sikere,  ennek  pedig  csak  a'  kitelt  idő  eljöttével  vagy  feltétel 
és  mód  betöltével.  2)  Felnőttek  és  gyermekek  eljegyzése.  Ennek  csak 
iigy  van  ereje ,  ha  az  eljegyző  felnővén  ugyan  azt  vagy  világosan  vagy 
tet tel  helyben  hagyja.  3)  Eljegyzők  vagy  ezek  nevében  szülők  avagy 
megbízottak  által  tar tot t  eljegyzés.  A'  szülők  által  gyermekeik  számára 
történt  eljegyzés  sikeres,  ha  ezek  j e b n  lévén  annak  ellene  nem  mondanak, 
vagy  ha  a'  dolog  gyermekkorokban  tö r tén t ,  azt  annak  idejében  helyben 
hagyják.  Hogy  pedig  a1  megbízott  által  tet t  eljegyzés  foganattal  biijon, 
erre  megkívántatik  1)  hogy  a'  megbízott  egyenes  és  bizonyos  meghatá
rozott  személy  eljegyzésére  intézett  hatalmazással  legyen  felruházva;  2) 
hogy  a'  megbízott  ezen  foglalatosságot  ne  más  által,  hanem  maga  teljesítette 
legyen;  3)  hogy  a'  hatalmazó akaratja  az  eljegyzés  esete  előtt  vissza nem  vé
tetett  vagy  eszelősség  miatt  meg  ne  szűnt  legyen.  —  Mi  a'  törvényes 
eljegyzés  erejét  i l le t i ,  ez  következőkben  á l l :  í)  az  eljegyző  feleket  há
zasságkötésre  mind  lélekben  mind  killsőkép  tökéletesen  köte lezi ,  's  aa 
ártatlan  félnek  teljesítési  vadat  ad  a1  visszaszökő  el len,  kit  a'  bíró  is 
minden  módon  tartozik  adott  szava  megtartására  szorítni,  ha  csak  gyászos 
következéssel  nem  fenyeget  a'  kinszerités  ,  melly  esetben  ennek  nincsen 
helye. 2)  A'  menyasszony  az  eljegyzési  ajándékoknak  olly  annyira  ura , 
hogy  azokat  a'  vőlegény  még  akkor  sem  kapja  vissza,  ha  a'  menyasszony 
a'  házasság  megköttetése  előtt  meg  találna  halni.  De  ha  már  házas  élet
ben  gyermek  's  végrendelés  nélkül  hal  meg  az  asszony,  akkor  az  eljegy
zési  ajándékok  férjére  maradnak.  3)  A'  törvényes  eljegyzésből  nyilvános 
becsületi  elválasztó  házassággát  származik.  Mind  ezek  csak  a1  catnolica 
szentegyház  tagjairól  értetnek  ,  mert  az  Kvangelicusoknál  ,  akar  meliyik 
vallástételt  kövessék  ,  sem  házasság  kötésre  sem  büntetésre  nem  nyújt 
vádat  az  eljeg5'zés,  sem  nyilvános  becsületi  gátat  nem  eszközöl.  —  Az 
eljegyzés  ereje  kétfelekép  szánketik  m e g ,  vagy  u g y ,  hogy  mind  a'  két 
részről  elmúlik  a'  kötelezés,  vagy  ugy,  hogy  az  egyik  annak  terhe  alól 
felszabadulván,  a'  másik  még  lekötve  marad.  Az  elsőhöz  tartoznak:  a'  halál; 
kölcsönös  visszalépés;  az  időnek  mellyhez  az  egyezés  kötve  vol t ,  el
multa;  szent  rendbe  lépés ;  kivilágosodott  elválasztó  házassággát ;  's  a7 

egyezéshez  kapcsolt  feltétel  be  nem  teljesittetése.  A'  másodikhoz:  a' 
testi  vagy  lelki  paráznaság;  a'  testnek  vagy  léleknek  időközben  történt 
tetemes  változása;  más  személlyel  kötött  házasság;  novitiatuaba  lépés, 
kisebb  rendek  felvétele,  vagy  más  személy  eljegyzése;  "s  hosszú  földre, 
költözés,  a'  másik  fél  tudta  nélkül. Zs. G. 

E r. r. K N X r, r, Á s  ,  törvényes  értelemben  hazánkban  az  ítélet  vég
rehajtásának  erőhatalommal  megakadályoztatása,  melly  régenten  fegy
veres  erővel  's  nagy  sokaságnak  öszvegyiijtése  által  ment  végbe;  kéi 
sőbbi  törvényeink  által  azonban  az  rendel te te t t ,  hogy  az  ellenállás  egy 
botnak  vagy  pálczának,  vagy  fegyvernek  felemélése  's  az  ellenállásnak 
szóval  kinyilatkoztatása  által  a'  per  azonnal  való  elvesztésének  bünte
tése  alatt  történjék  meg.  Ujabb  törvényeink  szerént  az  ellenállás  kétfé
le  t..i.  oppositio  (ellenállás  sz.  é.)  és  repulsio  (visszaüzés).  Az  első  csak 
a'  rövid  az  utóbbi  pedig  csak  a'  hoszu  folyamata,  perekben  (1 .  P K R ) 
használtatik.  Továbbá  az  oppositio  csak  a'  perbeli  formalitásokban  esett 
hibáknak  orvoslása  végett  használtat ik,  's  annak  közönségesen  négy 
okai  lehetnek  u.  m.  1)  Ha  valamelly  perben  nem  állott  fél  ellen  intéz
tetik  a'  bírói  dúlás  (exeoutio).  2)  Ha  azon  javakra  nézve  is  kiterjeszte
tik  a'  bírói  dulás,  mellyek  vagy  a'  keresetlevélben  (actio)  vagy  a1  bírói 
ítéletben  nem  foglaltatnak.  3)  Ha  valamelly  pernek  törvény  szeréntmeg 
engedett  feljebbvitelét  a'  bíró  meg  nem  engedi.  4)  Ha  a'  peres  tárgy. 
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nem  azon  biró  elejébe  tar tozik ,  melly  előtt  követel te t ik 's  ez  iránt  az 
alperes  annak  idejében  kifogást  teszen.  A'  repulsio  vagy  is  visszaüzés 
által  ellenben  nem  csak  az  ellenállás  okai  között  előszámlált  Libák  or
vosoltatnak  ,  hanem  a'  visszaűző  fél  egyszersmind  magát  a'  dolog  vele
jére  nézve  ujabban  védelmezheti.  Különben  mind  az  ellenállásra,  mind 
pedig  a'  viss/.aüzésre  nézve  is  leginkább  megjegyzésre  méltók  ezek  le
hetnek  :  I)  Hogy  törvényeink  szerént  az  ellenállással  egyedül  a'neme
si  rangban  lévők  élhetnek;  2J  A'  kir.  városi  házakra  '»  házhelyekre 
nézve  az  ellenállásnak  nincs  helye;  3)  Ha  többen  ugyan  egy  jussal  ma
gokat  oltalmazok  állaltok  volna  is  ellen,  még  is  csak  egy  ellenállási  's 
visszaiizési  büntetés  következik;  4)  Mind  az  ellenállást,  mind  a1  vis
szaülést  csak  maga  a'  peres  fél  vagy  annak  törvényes  meghatalmazottja, 
vagy  pedig  ezen  tettnek  végbevitelére  különös  megbízottja  viheti  véghez; 
5)  Jóllehet  régenten  kétszer  lehetett  ellenállássiil  's  visszaüzéssel  ugyan 
egy  perben  élni,  és  ha  a'  máso  Iszori  abbeli  tett  törvénytelennek  lenni 
Ítéltetett ,  a'  megbukott  fél  a'  nagyobb  hatalmaskodás  büntetésében  ma
rasz ta l ta to t t ,  ujabb  törvényeink  által  azonban  azon  kemény  büntetés 
eltöröltetvén  ,  a'  helyett  az  rendeltetet t ,  hogy  ugyan  egy  perben  csak 
egyszer  lehessen  ellenállással  's  visszaüzéssel  élni,  különben  a'  másod
szori  ellenállás  uláu  a'  bírót  dúlás  a'  törvényhatóság  által  rendelendő 
erőhatalom  (brachium)  által  vitetik  véghez,  a'  másodszori  visszaüzés  pe
dig  ellenállásnak  vé te t ik , ' s a ' szerént  tekintetik;  6)  A'  törvénytelennek  ta
lált  ellenállásnak  büntetése  200  ftból  álló  50  marca  egyszersmind  pe
dig  az  időközben  vett  haszonnak,  kárnak  's  költségnek  megtérítése; 
a'  törvénytelennek  talált  visszaüzésnek  büntetése  pedig  72  ftot  tévő  1 
arany  marca,  egyszersmind  szinte  az  időközben  vett  haszonnak,  kár
nak  's  költségnek  megtérítése  ; 7)  Régenten,  minthogy  régibb  törvénye
ink  egyedül  a1  visszaüzésről  emlékeznek,  ezen  nevezet  alatt  az  ellenállás 
is  értődött  's  a'  helyett  is  használ tatot t ;  8)  A'  visszaüzés  mellett 
régenten  Verbőczi  II.  r.  73,  7 4 ,  75  és  76  czimei  szerént  más  törvé
nyes  orvoslásokat  is (juridica remedia  )  kellett  egyszersmind  használni, 
különben  a'  visszaűző  fél  derékvédelembe  nem  ereszkedhetett,  mai  idő
ben  azonban  a1  visszaüzés  egyedül  használtatik,  Ugy  szinte,  ö)  régen
ten  a1  visszaüzéssel  a'  beiktatás  's  közönséges  tantiv.Hatás  ellen  is  lehe
tett  é ln i ,  mostani  időben  egyedül  az  ítélet  végrehajtása  ellen  használ
tatik;  10)  Krdélyben  az  ellenállás  emeretlen  ,  hanem  a'  helyett  a'  vis
szaüzés  használ tat ik ,  és  pedig  mindennemű  perekre  nézve ,  sőt  sok
szor  a'  per  kezdetében  is. Perger Jánns. 

E  r, i. R N  * f.  r. k  s,  tartóztatás  ( resislentia  ).  A'  mozdulatokban 
két  főellenállás  jő  számvetés  a l á :  1)  A'  testnek  res tsége ,  melly 
szerént  az  jelen  állapotját  (nyugvást  vagy  mozgást)  magától  nem  változ
ia t ja ,  mind  a'  mozdításnak,  mind,  ha  már  mozog,  a'  megállapitásnak 
ellenáll.  2)  De  legnagyob  ellensége  a'  mi  erői  számvetéseinknek  «)  aa 
ellenálló  vagy  tartóztató  köz,  p.  o.  a'  levegő  a'  hajitott  testek  sebessége
it  feltartóztatja; 6)  a'  dörzsölés,  surolás Qfrictio),  melly  az  erő
nek  harmadját  szokta  elvenni,  mit  kenéssel  szoktak  kisebbí teni ;  c) 
a'  kötelek  feszessége.  N.  /. 

E r.r.ifN H i Z O N Y i T Á s,  a'  perlekedő  felek  egyikének  azon  cselek
vése  ,  mellyel  az  ellenfél  bizonyítását  megerótleniteni  igyekszik.  Az  el
lenbizonyítás  határ ideje ,  a'  mennyire  törvény  által  ki  van  szabva ,  a' 
bizonyítás  beiktatása  idejétől  számmittatik.  Ha  a'  vádoltatott  fél  áll  elő 
ellenbizonyítással,  a'  vádra  nézve  felhozott  bizonyítás  megerőtlenitésén 
kívül,  kifogásainak  bebizonyítása  a'  czélja.  Ha  a 'vádoló  lépik  fel  ellenbi
zonyí tássa l ,  ennek  a'  vádoltatott  fél  bizonyítása  megerőtlenitésén  tul, 
saját  feleletének  bebizonyítása  a 'czélja.  Az  ellenbizonyítás  mindég  csak 
fentartatik  ,  biró  által  pedig  soha  seat  par  incsoltatik.  Az  ellenbizonyí
tásnak  az  a'  haszna  ,  hogy  világos  lévén  már  a'  bizonyítás  ereje  's  i rá
nya ,  e'  szerén*  intéztethetik  az  ellenbizonyítás.  (Vö.  P E R . ) 
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E r , i  EN no  R  o ti OH  (Eduárd  Law,  lord) ,  a'  kingsbench  törvényszék 
főbírája,  szül.  Great  Salkedben  Cumberlandban  J748,  törvénytudós  volt, 
kinél  születés  ,*  természeti  adományok,  esmeretek,  szerencse ,  öszve
köttetések  és  alkalom  egyesültek,  nevezetessé  tenni  azon  belyet,  mellyen 
ő  a'  társasági  életben  állt.  Atyja,  doctor  L a w  Edmund,  carlislei  püs
pök  's  tudós  theologus,  Londouban  oktat tatá  őt  a?  dere'k  Carthusiában, 
utóbb  Cambridgeben  t anu l t ,  's  olly  szorgalommal,  hogy  azon  oskola 
cfncellarától  1771  egy  emle'kpénzt  kapna ,  's  1773  a'  ju ta lmat  n)  érné 
meg.  Megszerezvén  a'  baccalaiireusságot  mint  az  academiai  első  gra
dust ,  a'  törvénytiidoinányra  adá  magát  Lincolnslnnban  Londonban. 
Csak  hamar  hirre  kapot t ,  's  nem  sok  idő  múlva  Scottal  eg \ü t t  (1.  Ei .nos) 
első  helyre  az  ügyvédek  között.  Erskine  is  akkor  kezdé  fényes  pá
lyáját  ;  de  meg  volt  esmérve,  hogy  őt  Law  a'  törvénytiidoniányhan  fe. 
liilmulá.  A'  törvényszék  korláti  előtt  szerzett  híre  barátjává  tévé  sir  F. 
Buliért,  a1  kingsbench  törvényszéknél  egy  albirót,  kinek közbenjárása  kiesz
közlé  neki  a'  síik  gownot.  Angol  ügyvédnél  olly  megkülöni  öztetés  a" 
selyem  r u h a ,  melly  neki  kötelességévé  teszi  olly  perekben,  hol  a'  fél 
több  ügyvédet  vesz  fel ,  mint  vádoló  vagy  védő  főszerepet  játszani, 
's  alárendeltet  soha  el  nem  fogadni (,/ie tiiusl lead or do nol/ting); 
merész  válalkozás  olly  fiatal  emberre  nézve ,  a '  niillyen  akkor  l a w 
volt.  Azonban  még  hitét  is  felül  multa.  Midőn  Warren  Hastings  J785 
Bengalából  visszatér t ,  hogy  az  ellene  indított  per  lefolyta  alkalmával 
jelen  legyen,  törvényes  védőt  kereset  magárak.  A'  híres  Erskine  el
mellőzé  az  ajánlatot ,  Law  pedig  elfogadá.  Erre  nagy  bátorság  kiván
taték  ;  mert  a 'vádolók  B ü r k e ,  F o x ,  Sbefidan  és  más  fontos  emberek 
voltak.  Lawot  Plotner  és  Dallas  segítek,  érdemes,  de  még  akkor  ke
véssé  esmeretes  ügyvédek.  'S  még  is  győztek  ,  daczára  az  ellenpárt 
látszató  tulságának.  L a w  a'  hires  Fox  előtt  egy  mákszemnyit  sem  tá
gult  's  olly  merészen  felelt  neki ,  hogy  a'  magas  parlamenti  törvény
szék  több  ízben  intené  a'  rendre.  Csak  a'  per  ötödik  évében  kezdheté 
el  a'  védelmet.  Vizsgáló  éles  elmével  ment  végig  a1  hosszú  vádon,  meg
mutatá  annak  alaptalanságát  's  bebizonyitá ,  hogy  Hastings  ártatlanul 
üldöztetett  ember.  Ellenfeleinek  tekintete,  szép  beszédje  's  üres  szó
halmozásá  ellen  józan  logicai  ,  minden  fényt  megvető  világos  előadás
sal  vivott,  melly  nem  maradt  foganat  nélkül;  mert  nyolcz  év  mul ta ,  mel
lyeknek  lefolyta  [alatt  e1  per  148  napot  foglalt  el  ,  csak  29  lord  állt 
elő  i té lethozásra,  kik  közül  2Ien  "VVarren  Hastingst  ár ta t lannak,  8an 
pedig  csak  a'  vád  riémelly  pontjára  nézve  mondák  vétkesnek.  A'  per
költségek  71,080  fontra  mentek.  Ez  fa'  statusper  alapitá  az  ő  és  se
gédjei  szerencséjét.  Law  kiváltképen  hamar  emelkedett.  A1  nélkül, 
hogy  generalügyvéd  volt  vo lna ,  generalfiscalissá  választatott  's  lovag
gá  csapatott  1801.  Meghalván  lord  Kenyon  1802,  őt  tévé  a'  király  a' 
kingsbench  törvényszék  fóbirájává  ,  pairségre  is  emelvén  ő t ,  melly  a l 
kalommal  Ellenborough  cximet  vőn  fel,  egy  halász  falucskától,  a'  hol  ele
ji  laktanak.  Midőn  lord  Grenville  a'  mjnisterium  feje  l ő n ,  ülést  adott 
neki  a'  titkos  statustanácsban  ,  a'  mi  néminemű  kedvetlenséget  szült, 
minthogy  e'  mód  szerkezetelleninek  tartatott .  A'  parlamentben  ellensé
ges  indulattal  viseltetet  az  irlandi  Catholicnsok  i ránt :  azt  monda, 
hogy  azok  legkiterjedtebb  türelemben  részesülnek  's  csupán  politi
cai  hatalomra  vágynak;  addig  pedig ,  míg  ők  a'  romai  székkel  szövet
ségben  maradnak,  meg  nem  engedhet i ,  hogy  e'  czéljokat  elérjék,  melly 
az  ország  jóllétét  megsemmisitendené.  A'  kingsbench  törvényszék  lord
főbirói  hivatalát  15  évig  vise lé ;  az  ezzel  járó  rendkívül  bajos  foglalatos
ságok  ártottak  egészségének.  'S  meg  is  hanyatlott  ez  végre  következő 
alkalommal.  Könyváros  Honé  hires  bárom  paródiát  adott  k i ,  mellyek
ben  a'  keresztény  vallás  kicsufolratot.  Az  első  ellen  a'  törvényes  fej
tegetések  Abbot  alat t  történtek,  a'  két  utóbbi  ellen  Illenborough  alatt . 
A'  paródiákat  gunyirásnak  monda  felvilágosító  beszédjében  mind  a'  két 
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biró  :  's  meg  sem  nyilatkoztatták  az  esküdtek  Honét  vétkesnek  's  a' 
jelenlévők,  minden  illendőséggel  daozolva,  tapsoltak  ezen  Ítéletnek. 
Lord  Ellenborough  ,  ki  már  ele'bb  is  beteges  vol t ,  mélyen  megrázatott 
ezen  eset  által.  Hosszas  betegeskedése  után  letevé  hivatalait  's  mholt 
Dec.  13.  1818.  élte  70  évében. 

E r , r, E K É N E K , 1. A N T 1 P H O N I A. 
Er. r,  K N H A T Á S  ( r e « e í í o ) ,  az  a'  viszony,  a'  melly  által 

egy  mozgó  vagy  nyugvó  test  a'  más  nyugvó  vagy  mozgóba  hatván: 
egymás  állapotjában  változtatni  igyekeznek.  Főtétel  i t t ,  hogy:  a 'ha tás 
ellenhatással  egyenlő (actio reactinni aequatiir')^  melly  az  okozásoknak 
természeti  örök  törvénye (lex causalitatis physicae a' priori aeterna). 
A1  hatás  és  ellenhatás  ezen  megfogásai  a'  természetből  a'  társaságra,  poli
ticára  is  alkalmaztatának.  De  mindenütt  igaz  ez,  csak  a 'munkásság  ésmun 
kálr.t  tisztán  különböztessék meg,  mert  örök  és  elsőbbeli  törvény  ez. N.I. 

E  r,  r.  E  N  K  É  z  K  T  ,  1.  V I S S Z Á S S Á G . 
E I. r. E N b Á R V A K , 1. A N T I P 0 D E 8 . 
Er, r. E S M O N D Á S  alatt  értetnek  néha  ellenbe  tett  meghatározások 

vagy  az  ellenbetétel.  De  a'  formális  logica  megkülönbözteti  az  ellenté
telt  a'  logicai  ellenmondástól (cunlradictio, rcpugnunlia logica')  az  által, 
hogy  ez  olly  két  gondolkozási  meghatározás  viszonyát  jegyzi ,  mellyek 
egymáshoz  képest  ugy  vannak,  mint  ugyan  azon  tárgynak  általányos  erő
sítése  vagy  tagadása ;  mellyen  alapul  az  ellenmondásnak  ama'  logicai  tör
v é n y e :  „Ne  gondolj  magának  el lenmondót,"  vagy  mivel  az  ellenmondót 
tulajdonképen  gondolni ,  a z a z ,  egy  eszméletben  öszvekötni  nem  lehet: 
,,/V'  mi  magának  ellen  mond,  azt  gondolni  nem  lehet.'4  E'  szerént  az 
ellenmondás  csak  egy  olly  vázképnek  egybekötését  határozná  meg  a1  kép
zeletben,  mit  öszvekötni  nem  lehe t ;  's  legvilágosabban  szembetűnnék  ez 
a'  v á z ,  de  ugyan  annál  fogva  a1  legnagyobb  gondolkodásbeli  ürességet 
és  együgyűséget  is  tenné  fel  a'  közvetetlen  ellenmondásban,  mellyet 
contradictio  in  adjectonak  is  neveznek  ,  hol  az  ellenmondó  előterjeszté
sek  épen  egymás  mellé  lépnek,  p. o.  négy  szegletii  kör.  Könnyebben  elő
áll  's  elrejtezik  ez  a'  vázkép ,  hol  az  előterjesztések 's  ácsoknak  jegyei 
egymástól  eltávolodnak  's  következésképen  az  értelmi  munkásságnak  na
gyobb  mértéke  kívántatik  r e á ,  hogy  az  ember  öszvehasonlitást  tegyen 
és  magához  hiv  maradjon. A. B. S. 

E M . B N  M O N D Á S (contradictio')  törvényes  értelemben  használtatik 
valamelly  jusnak  fentartása  végett.  Legnevezetesebben  pedig  élnek  véle 
hazánkba  a'  jószágha  való  iktatás  ellen  ,  mellyből  bizonyos  nemű  peris 
szokott  támadni  1.  IKTATÁS.  > 

E r,  r. EN M o z o Á  s  (a '  muzs.),  leeső  és  emelkedő  hangok  folyamatsá
nak  öszveköttetése,  mellyek  a'  harmóniát  nem  zavarják  meg. 

K  r,  r,  E  s  s  z  Á  M  or.Á  s  (1.  C O N T R O I E ) , 
E  r,  r,  K  N  T  K  T  E i,,  I.  A N T I T H R S I S  és  V I S S Z Á S S Á G . 
Er . rwoT  (György  Auguszt),  lord  Heathfield,  Gibraltár  védője,  Stobbs

ban  szül  Skócziaban  1718,  régi  nemes  famíliából.  Edinburghban  a'  mathesist 
a'  relé  rokon  tudományokkal  együtt  elvégezvén,  a'  la  ferrei  franrzia  katona
oskolába  ment ' s  1733  a1 •vvoolwichi ingenieurosztályban szolgálatba lépett. 
Ezeredes hadnagyságra lépvén, Maj. 1743 II. Györggyel Németországba jött, 
midőn ez M. Theresiának segítséget hozot t , 's a' következett hónapban 
vezérsegéddé neveztetett ki. A1 hét esztendős habomban 1757 olta a' 
cumberjandi herczeg 's Braunschweignak örökös herczege, Ferdinánd, 
alatt katonáskodott. A' béke után vezérhadnagyságra emeltetett 1775 
Gibraltárnak kormányozójává tétetett . Spanyolország, melly F ranc ia 
országgal kezet fogván, 1779 olta az Angolország és Ejszakamerika közt 
folyt hadban részt v e t t , már hadizenés előtt mind vizén., mind szárazon 
bekerítette Gibraltárt . 3 észt. tovább tétettek az ostromra készületek, 
Jun. 1782 jelent meg Crillon herczeg, a' spanyol seregek fővezére, nii
nekutána Minorca szigetét az Angoloktól elverte, volna, Gibraltár ílótt, 
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Francziaország  királyi  herczegei  mindnyájan  táborában  voltak.  30,000 
részént  Francziákból ,  részént  Spanyolokból  álló  sereg  fenyegette  a'  ma
gas  kősziklán  ülő  várat  's  a'  benne  lévő  Angolokat.  A1  vár  bizonyosabb 
megvétethetésére  úszó  battériák  bocsáttattak  a'  tengerre.  Sept.  13.  1782 
közelgettek  a'  várhoz  's  a'  rajtok  levő  katonaság  ,  melly  gonosztévőkből 
á l lot t ,  k iknek,  ha  kötelességeket  teljesítik,  200  livres  észt.  pensio  igér
te te t t ,  elkezdett  tüzelni.  Elliot  a'  battériákat  tüzes  golyóbisokkal  akar
ta  lövöldözni,  de  nem  tud ta ,  miképen  készíttethessen  elegendő  számmal. 
Hanem  egy  Schwánkendiek  nevű  német  kovács  segített  a1  nehézségen, 
kemenczét  csinálván  neki  ahhoz.  4000nél  több  tüzes  golyóbis  repült  az 
ellenség  batteriájira.  Már  délután  füst  emelkedett  fel  a'  fő  és  két  úszó 
battériából  ;  híjában  iparkodott  az  ellenség  a1  tüzet  oltani  's  a"  lyukakat 
beduggatni;  1  órakor  éjfél  után  a'  három  battéria  lángolt  's  a'  többiek 
közül  is  el  kezdettek  némellyek  égni.  Híjában  adott  jelt  rakétákkal  az 
azokon  lévő  katonaság  a'  spanyol  hajósseregnek;  ez  nem  mehetett  a1 

megerősíttetett  battériáknak  segítségekre  's  csak  az  embereket  igyeke
zett  megszabadítani.  Hanem  12  ágyusajka,  mellyek  Cnrtis  kapitány  alatt 
ereztek  ki  a'  várból,  megakadályoztatta  az  ostromlók  sajkájinak  oda  me
netesét  '«  egyszersmind  keményen  tüzelt  az  ellenség  úszó  batteriájira. 
Nap  feljöttekor  lá t ták,  miképen  kiáltozott  az  ezeken  lévő  katonaság  se
gítségért.  Ekkor  az  ostromlottak  ,  bár  melly  veszedelmes  volt  is  az  os
tromlók  helyeztetése,  mivel  a'  megtüzesedett  ágyuk  golyóbisai  's  a' 
szétzúzott  battériák  fadarabjai  szem  közt  repültek,  segítségre  siettek  'a 
Curtis  maga  és  emberei  kezeivel  13  tisztet  's  344  köz  embert  mentett 
meg  a'  vi/.befulástól.  Gibraltárnak  száraz  felől  lett  megtámadtatását  is 
sikeretlenné  tette  Elliot  's  mivel  ezenfelül  a'  szélvész  nagy  kárt  tet t  a' 
Spanyolok  hajósseregében  ,  az  ostromlás  1782  Nov.  közepe  olta  csupa  be
zárássá  változott,  de  esnek  is  végét  szakasztotta a1  Jan.  20.  1783  Veisail
lesban  köttetett  béke.  Az  angol  király  Elliott  a'  Bathrenddel  t isztelte 
m e g ,  melly  az  általadótól  nynkába  azon  a'  helyen  függesztetett  fel,  me
lyen  az  ellenség  tüzének  magát  kitette  's  ezen  fontos  erősség  védésére  ren
deléseket  tett.  Azon  3  bataillon,  mellyek  az  ostrom  alatt  Gibraltárban 
voltak,  zászlót  kapott  ezen  felírással:  ,,Elliot  dicsőségével  's  győzedelme* 
vei."  El l io t ,  királya  engedelmével,  ezüst  emlékpénzt  vere te t t ,  mellyet 
a'  vele  együtt  viaskodott  bajnokok  közt  kiosztott.  Béke  köt tetvén,  E l 
liot  Angolországba  ment,  hol  lord  lleathfielddé  '» a'  parlament  tagjává  n e ' 
veztetett  ki.  Gyengesége  miatt  1790  az  aacheni  ferdőbe  u t azo t t ,  hol 
kedves  mulató  helyében,  Kalkofenben,  szélütésben  megholt  Jul.  6.  Teste 
Angolországba  viteteti,  's  maga  a'  király  rajzoltaié  emiéké t ,  melly  Gib
raltárban  állíttatott  fel. L—ú. 

Ef.  r,  I P S I S ,  1)  a1  nyelvtanban  és  rhetoricaban  az  érzelem  nagysága 
vagy  rövidség  miatt  egy  vagy  több  szó  kihagyása  a'  beszéd  folyamat
sából.  —  2)  A'  mennyiségtudományban  (csucsháránték,  kupháránték), 
azon  görbe  vonat ,  melly  ugy  e r ed ,  ha  a1  KÜP  (1.  e.)  egy  lapos  tér 
által  harántékosan  vágatik  keresztül,  de  n g y ,  hogy  a'  vágó  tér  a'  kúp
nak  oldaltérével  egyenlőközü  irányzatban  ne  legyen.  Az  ellipsis  tehát 
a'  kúpszeletek (sectiones conicae)  közé  való.  Idomja  hos^zndad  körhöz 
hasonlít,  de  a'  tojásdad  vonattól  igen  különbözik,  ámbár  közönséges  szo
kás  szerént  tojásdad  vonatnak  nevezzük.  —  Áltmérőjinek  legnagyobbikát 
nagytenge lyének ,  legkisebbikét  pedig  kis  tengelyének  mondjuk.  Mind 
a1  két  tengely  az  ellipsis  középontjában  egyenes  szeglet  alatt  vágja 
egymást  keresztül.  —  A'  nagy  tengelyen  találtatik  két  pont ,  mellyeket 
gyújtópontoknak,  katlanoknak (foci),  nevezünk,  mellyeknek  azon  külö
nös  tulajdonjok  van,  hogy  a'  belölök  a'  karimának  akannellyik  pontjá
hoz  hozott  egyenes  vonatok  summája  minilég  egyenlő  a'  nagy  tengely 
hosszával.  Ez  az  ellipsisnek  legfőbb  bélyege,  mi  által  a'  többi  kúpsze
letektől  szintúgy,  mint  más  görbe  vonatoktól,  különbözik,  melly  egy
szersmind  ezen  vonatnak  lerajzolását  is  igen  könyüvé  teszi.  Ha  tudni  i l 
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lik  valamelly  térbe  két  czöveket  verünk,  azok  körül  pedig  egy ,  vé
geivel  öszvekötött  fonalat  teszünk,  e's  azon  fonalon  belől  egy  óntollat 
ugy  viszünk  körül ,  hogy  a'  fonal  általa  mindég  háromszegé  marad  ki
feszítve,  ugy  az  óntollnak  útja  valódi  ellipsis  leszen.  —  Mint  a'  kupsze
lelek  a l ta l jában,  ugy  különösön  az  ellipsis  i s ,  igen  esmeretes  volt  a' 
hajdani  Görögöknél.  De  az  ezen  vonat  tulajdonságait  illető  vizsgálatok 
mindazonáltal  csupán  csak  oskolai  vizsgálódások  voltak  mindaddig,  mig 
Kepplcr  János  1609  te t t  nagy  találmánya  á l t a l ,  h o g y  a '  v á n d o r 
c s i l l a g o k  m i n d  e l l i p s i s e k b e n  m o z o g n a k ,  ezen  vonatot  a '  valódi 
tudományos  életbe  vezette  és  igy  minden  görbe  vonatok  közt  legfonto
sabbá  tette. Aliért Ferencz. 

Er, i, O K A ,  falu  Keletindiában,  a 'Mara t tok  fejedelmének,  Nőikarnak, 
hajdani  tartományában  (260  ang.  mf.  Bombay tó i ,  650  nif.  Madrastól  és 
1000núl  több  mf.  Calcuttától)  ,  csupán  Braminok  lakhelye.  Az.  itt  lévő 
templomok  a'  legcsudálatosabb  tnivek  közé  számláltathatnak,  mellyeket 
valaha  emberi  kéz  csinált.  Azon  granitkősziklák,  mellyekbe  vágattak, 
(1 '/a  mf.  kiterjedésben)  nagyságok  (mert  100  1.  magasak,  1451.  hosszak, 
62  láb.  szélesek)  's  ékességeik  mind  fáradságos  munkára  és  a'  civilisatio 
legutolsó  lépcsőjére  mutatnak.  Eredetekről  semmit  sem  lehet  tudni.  Egy 
rege  Visvacarmát  nevezi  a'  főtemplom  építőjének  's  Visnut  és  a'  Santho
nokat  segitőjinek.  A'  főtemplom  most  is  Visvacarma  nevet  visel.  E. „The 
wonders of Ellora'  (London  1824). L—ú. 

Ki,  MÁI . i.  ÁS,  omlás  (fatiscentia),  azon  chemiai  mivelet,  melly  által 
a1  kemény  bizonyos  idomú  testek  a'  levegő  behatásánál  fogva  ös/.vefii
geséke t ,  ált látszóságokat,  fényeket  elvesztik  's  porhanyókká  lesznek. 
Helye  van  az  omlásnak  a'  savitható  testeknél  altaljában  ,  különösen 
pedig  a'  jegeknél  ( crystal l i ) ;  oka  a'  savitónak  a'  savitható  testekkel 
egy ülése,  még  pedig  vagy  egyszerűen  vagy  egyszersmind  a'  jegezet
viznek (aqtta e.ryslallisalianis)  feloszlásával  vegyülve;  p.  o.  a'  Epyrites 
(radiatns)  ferri  áll  vasból  és  kénből  ,  az  omlás  által  a'  vas  és  kén  meg
savittatnak  's  lesz  belőlök  vasacs (ferrosunQ  és  kénsav {acidwn sulphu
ricam').  A'  kénsavas  vasacs (sulphas ferri)  a'  levegőn  elveszti  jég  for
máját  a'  jegezetviz  elvesztése  által  's  szétomlik.  Vannak  ollyan  jegek, 
inellyek  nem  hogy  elvesztenék  jegezetvizeket,  hanem  a'  levegőből  in
kább  több  vizet  húznak  magokhoz  's  elolvadnak  még  pedig  némellyek 
magokban,  mások  többekkel  öszvetéve;  neveztetik  ezen  mivelet  deli
quescentiának. Dr. Fúlya. 

E r. M  K,  I.  L I Ó I E K T K H E T S I Í G E K . 
E r . M E H Á B O K O D Á S , I. L É T , K K N Y A V A L V X K. 

, E L M É S S É G , 1. L É r, K K T K H E T S V. G E K. 
E L Ő A D Á S  ál tá l jában 'S  különösen  a '  gyakorló  mivészségben  (p .  o. 

hangmivészségben,  színjátszásban,  szónokságban)  azon  mód,  melly  sze
rént  a'  mivész  vagy  saját  vagy  mások  gondolatit  és  érzéseit  természe
tes  eszközök  (hangok,  tagmozgások  )  által  közli  ;  főkép  pedig  igy  neve
zik  a'  jó  előadást,  melly  ugy  szem  elejébe  varázsolja  vagy  fülbe  bájolja 
t á r g y á t ,  mint  az  természete  szerént  vagyon.  Az  előadás  vagy  csak  ér
telmes  és  hibátlan  ,  vagy  egyszersmind  szép ,  velős  szabad  és  változatos. 
A'  külső  ábrázoláshoz  tar tozik;  de  ha  s zép ,  a'  belsőből  veszi  eredetét, 
( í j .  ÁimÁzor.Ás.) B. L. 

K I . Ú A D Í Í K A K (referens)  hivatik  azon személy,  melly  valamelly  dol
got valamelly  polgári  társasági  gyűlésben,  vagy  törvényszékeken  előad  vagy 
felolvas.  Hlyének  a'  vármegyéknél,  városoknál  's  más  törvényhatóságoknál 
a1  nótáriusok  vagy  is  jegyzők  a'  királyi  táblánál  a'  négy  referens,  's  négy 
itélő  mester,  a'  királyi  cancelluriánál  az  ugy  nevezett  referendariusok. l'.J. 

Er, ŐR E T Ü Z É S N E K (sigla~)  nevezik  a'  diplomaticusok  azt  az  Írás
beli  szokást,  midőn  valamelly  szónak  kijelentésére  csak  annak  első  ,  egy 
vagy  több  betüji  minden  kihagyó  jel  nélkül  iratnak  ki,  melly  szokás  a1 

regi  irományokban  's  kőmetszésekben  igen  használtatott.  Az  előbetüzés 
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pedig  kétféle  t.  1.  szóbeli  és  számbel i ;  ezek  számoka t ,  azok  pedig  sza
vakat  jelentenek.  Továbbá  a'  szóbeli  e 1  ő b e  t ü / . és  e k  vagy  magányo
sak  vagy  többesek,  azok  a'  s/.ónak  csupán  első,  ezek  pedig  annak  több 
betiijiből  állanak.  Továbbá  mind  a1  magányos  mind  a1  többes  előbetüzések 
lehetnek  még  táisaságosak;  az  első az,  midőn  a :  s/.ónak  betiiji  többször  egy
más  mellé  minden  ponttal  való  elválasztás  nélkül  iratnak  az  azon  szó  alatt 
értett  dolog  vagy  tárgy  számának  kijelentéséje  p.  o.  ezen  szavakat  k é t 
i g a z  e m b e r  magányoan  előbetüzve  i g y :  II.  E E ;  a '  második  pedig  az, 
midőn  a1  többes  előbetüzés  között az  utolsó  betli  annyiszor  iratik  le,  a'  men
nyiszer  a1  tárgy  száma  vagy  mennyisége  azt  megkívánja  p.  o.  ezen  sza
vakat  h á r o m  v e r e s  t o r o n y  igy  írnám  k i :  Verrr  Torr r .  Az  eft'elé 
szóbeli  előbetüzések  keletben  voltak  az  oklevélben  a1  9  századtól  fogva 
majd  a'  17ik  szálad  kezdetéig.  Továbbá  a'  számbeli  előbetüzések  is
mét  kétfélek  t.  i.  romai  és  arab  előbetüzések;  az  elsők  közönségesen 
hetükből  á l lanak,  az  utóbbiak  pedig  eléggé  esmeretesek  előttünk.  így 
M.  annyit  tészen  mint Mille  ( E z e r )  C.  mint Centum  'sat.  Az  arab 
számokra  pedig  megjegyezni  méltók  :  1ször  Hogy  régenten,  midón  több 
arab  számok  Írattak  le  egymás  mel lé ,  azok  némelly  czifrákkal  is  elvá
lasztattak  egymástól.  2or  Hogy  azok  közül  ,  midőn  valamelly  iromá
nyon  az  esztendő  számát  je lentet ték,  az  ezeres  és  százas  számok 
gyakran  kihagyattak.  3or  Hogy  a'  zérus  néha  kisebbre  íratott  mint 
más  s z á m ,  és  pedig  vagy  amás  számok  tetejébe  vagy  al jába,  vagy  kö
zepébe  helyeztetve. Ferger János. 

E L Ő F I Z E T É S ,  egyezeti  feltétel,  mellynél  fogva egyik  a '  két  fél  kö
zül  a 'másiktól  veendő  valamelly  szolgáltatásért  a'  tartozást  előre  teljesiti. 
Kz az  egyezés  erőfordulhat  különbféle  ügyeknél,  p. o.  béregyezetekben,  ke
reskedésben, kiváltképen  pedig  a'  német  és  magyar  könyvkereskedésben  jöt t 
nagyon  divatba,  hogy  igy  a'  tetemes  költséggel  já ró  válakozasoknál  a'  kia
dás  terhe  fedeztessék.  Az  előfizetők  az  előre  teljesített  szc.gál tatásért  rend
szerént  olly  elsőséggel  bí rnak,  hogy  ők  azt,  a'  mire  előfizettek,  cseké
lyebb  áron  kapják  meg,  mint  mások  a'  kiszabott  idő  után.  Az  előfi
zetés  vagy  egyszerre  történik  az  egész  summa  letétele  á l t a l ,  vagy  r é 
szént  az  aláíráskor,  részént  pedig  az  egész  munka  vagy  egyes  részeinek 
általvételekor.  A'  kiadó  tartozik  a'  munkát  a'  meghatározott  időre  's 
megállapított  áron  szolgáltatni,  's  csak  akkor  igazolható  a'  reáfizetés  igénye, 
midőn  a 'munka  sokkal  nagyobb  kiterjedésű,  mint  az  eredeti  meghatározás
ban  kijelentetett;  a 'későbbi  megjelenést pedig  csupán  ugy  l^het  menteget
ni,  ha  véletlen,  p.  o.icensura  akadályok,  vagy  a'  munka  j ó ságá ra ' s  belső 
oeconomiájára  való  szükséges  tekintelek  késleltetek  annak  elkészíttetését. 
Néha  nem  áltáljában,  hanem  a'  szolgáltatandó  ivek  száma  szerént  határ 
roztatik  meg  az  ár,  a 'mi  tetemes  aláírásoknál  nagyobb  szokásban  is  van. 
Az  előfizetés  ujabb  időkben  találtatott  fel,  midőn  az  elevenebb  kereskedés 
szűkében  az  eladás  híjányos  vol t ,  vagy  a3  l i teratúrai  tulajdon,  az  oltal
mazó  törvények  hija  miatt ,  veszélynek  volt  kitétetve.  Az  előfizetés  az 
aláírástól  (supscriptiótól)  azza l ,  különbözik,  hogy  ezzel  előrefizetés 
nincs  öszvekötve,  hanem  az  itt  is  rendszerént  csekélyebb  ár t  csak  a'  mun
ka  áltvételekor  kell  lefizetni.  Az  előfizetés  és  aláírás  beszedőjinek  a"' 
kiadó  némelly  hasznot  enged.  Németországban  a'  könyvkereskedés 
szerkezete  miatt  az  apróbb  könyvkereskedések  iránti  méltány  azt  hoz
za  magával,  hogy  a'  csekélyebb  ár  a'  kiszabott  határidő  után  megszün
tessék.  Ha  bár  gyakran  történtek  is  visszaélések  a'  literatúrai  kereske
dés  ezen  módjával  ,  azért  még  is  nagyon  előmozdította  ez  a'  hasznos 
munkák  eltei jes/.tetését,  mert  lehetővé  tévé,  hogy  a'  kiadó  csekély  á r t 
szabhasson.  Az  angol  és  franczia  könyvkereskedésben  csak  aláírást  es
mérnek  ,  meliy  azonban  olly  formában,  mint  Németországban,  szinte 
ritkán  fordul  elő.  Angliában  a'  kiadók  ,  mielőtt  vallamelly  tetemes  mun
ka  lenyomatnék,  miitársaikat  hiják  meg  reiulszei ént  bizonyos  számú 
példányokra  a l á í rn i ,  mi  által  sebes  és  bizonyos  eladás  hasznában  része
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sülnek;  olly  m ó d ,  melly  az  angol  könyvkereskedés  tulajdon  folyamat
ján  alapul ,  mellytől  a'  Németországban  az  újságok  elküldése  által  szo
kásban  lévő  elterjesztés  egészen  idegen.  (Vö.  ABONNEMRNT); 

E L O G E S ,  e l o g i a ,  dicsbeszédek,  a '  franczia  literaturában  saját 
nemét  teszik  az  ékesszólásnak  Főkép  XIV  Lajos  alatt  jöttek  divatba, 
midőn  a'  sajátképi  életrajzok  helyébe  lépének.  Van  néhány  jeles  illy
nenm  beszéd  Thomas,  dAlembert ,  Laharpe .és  Condorcettől. 

E L ő 1 T É 1. E T,  olly  vélemény,  melly  a'  nélkül,  hogy  valaki  vala
melly  tárgynak  elhatározásába  elegendő  okokat  gyűjtött  volna,  Ítélet
tétel  képében  felállíttatik  és  táplál tátik.  Nagy  számmal  előáll  az  vala
melly  tárgy  iránt  való  hajlandóságból  vagy  idegenkedésből,  fentartja 
magát  a'  vizsgálódó  szellem  hijánya  vagy  a'  szokás  á l t a l ,  sót  a'  soka
ságnak  uralkodó  előítéletévé  is  válik. A. B. S. 

G L Ú K C ,  I .  A P P O O O Í J T O . 
K L Ó J Á T  ÉK (praeludiiun');  1)  muzsikai  gondolat  (vagy  több  gon

dolatok  fo lyama) ,  melly  a'  sajátképi  melódia  előtt,  mellynek  characterét 
kell  jegyzenie,  szokott  játszatni.  Különösen  pedig  azon  bevezetés  nevez
tetik  igy ,  mellyel  az  orgonista  készíti  elő  hallgatójit  a'  következő  kar
énekre.  Az  orgonisták  számára  vannak  különbféle  elifjátékok  gyűjtemé
nyei  's  közülük  sok  különbféle  melódiákhoz  szolgálhat  bevezetésül;  2) 
kisded  drámai  mivek  ,  mellyeknek  sajátkép  a'  fóinivhez  kellene  beveze
tésül  szolgálniok;  de  erre  nincs  mindég  figyelet,  's  a'  főmivvel  öszvenem 
függő  já ték  is  adatik. 

E t ó u í a ó ,  1 .  P R Í K P O S I T I O . 
E L Ő T É T É I , ,  1 .  S í r . i , o o i s » ü s . 
E L Ő T E R J E S Z T É S ,  e l ő t e r j e s z t ő  t e h e t s é g .  A z  előterjesz

tés  megfogása  különbféleképen  határoztatik  meg.  Mi  úgy  nézzük  azt , 
mint  a'  léleknek  olly  változását  ,  melly  által  az  valaríielly  tárgyat  (az 
Éntől  megkülönözölt  valamit)  eszméletébe  felfog.  Lenyes  czimere  az 
előter jesztésnek,  Fr ies  szerént,  a'  tárgyra  's  létre  való  viszonyzat  áltál
j án  fogva.  Az  előterjesztésnek  meghatározot t ,  érzéki  vagy  érzékfeletti 
szemlélet  által  adatott  tárgyára  való  viszonxatja  pedig  a/,  esmeret,  hon
nan  k i jő ,  hogy  az  előterjesztő  tehetségnek,  mint  ezen  változásokra  való 
képességnek,  megfogása  egyetemesb  megfogás,  mint  az  esmérő  tehetségé, 
ugy  t.  i . ,  hogy  minden  esmeret  előterjesztéseken  épül  ,  de  nem  minden 
előterjesztés  esmeret.  Az  előterjesztésnél  megkülönböztetik  az  előter
jesztő  lélek (suijectum'),  az  előterjesztett  tárgy  és.  az  előterjesztés 
mint  a'  subjectumnak  a'  tárgyhoz  való  viszonyzatja.  Ez  a'  viszonyzat  ma
ga  is  az  eszméletnek  módosulása,  és  eszmélet  nélkül  semmi  előterjesz
tés  nem  lehetséges.  Ha  tehát  homályos  előterjesztésekről  van  szó  ,  el
lentétben  a'  világosakkal  ,  tehát  ez  a'  különbség  az  eszmélet  különbféle 
grádicsain  alapul.  Gyakran  eszméljük  mi  t.  i.  a'  tárgyakat ,  de  azt  nem 
eszméljük  mindenkor ,  hogy  előterjesztünk  (p.  0.  az  álomban)  és  a1  mit 
azelőt t  előterjesztettünk  (azaz ,  a'  mit  azelőtt  eszméltünk) j  mint  p.  o* 
valamelly  álom  után.  Mindazáltal  megesmérjük  később  a'  következések
b ő l ,  hogy  valamit  előterjesztettünk.  Továbbá  maga  a'  szempillantati 
előterjesztés  is  világosabb  vagy  homályosabb  a'  szerént ,  a'  mint  vala
melly  előterjesztett  tárgyon  többet  vagy  kevesebbet  lehet  megkülönböz
tetni  és  azt  az  által  másoktól  külön  választani.  Régebben  azonban  a' 
léleknek  minden  változásai,  mellyeket  az  ember  közvetetten  nem  eszmél* 
de  a'  mellyeknek  jelenlétét  azoknak  tagadhatatlan  következéseiből  ki
hozza ,  és  igy  az  érzések  's  kívánások  is  igen  czéliránytalannl  homályos 
előterjesztéseknek  neveztettek  Ezekről  különösen  ir t  J.  C.  >Sch\vab 
(1813).  Minden  előterjesztések  pedig  a)  érzéki  előterjesztések  (szemlé
letek  tulajdonképi  értelemben  és  az  azokon  alapuló  képek ) ,  niellyek  a 
különösre,  az  érzékire  vi tetnek; 6)  megfogások  vagy  egyetemes  előter
jesz tések,  mellyek  által  a'  dolgok  viszonyai  terjesztetnek  elő;  és'  c) 

• ; i d eák , valamelly tapasztaláson tú lemelkedő tökély előterjesztései; — 
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honnan  az  előterjesztő  tehetség  is  érzéklségre  ,  értelemre  és  észre,  vagy 
érzéki  ,  értelmi  és  eszi  előterjesztő  tehetségre  osztatik.  (Vö. „lieiit
/w/d's Versuch einer neueti Theorie des Vorstellungsvermögens'1',  Jena,, 
1790). A. B. S. 

K i,  ő v K  n ő  R  ,  e  1  ő  ő r ,  a'  katonaság  azon  része  ,  melly  a'  meneten 
lévő  had  előtt  azért  megyén  ,  hogy  azt  az  ellenség  megtámadása  által 
meg  ne  lepje.  Az  előőr  rendszeréiit  a'  meneten  lévő  seregosztály  ere
jéhez  van  mérsékelve,  a'  távolság  p e d i g ,  mellyre  osztályától  van, 
részént  áz  ellenség  közellététől ,  részént  egyéb  környülniényektől  függ. 

E i. ő  v  K T É  r.  i  J U S (praeemtio).  Ez  a'  jus  azon  szoros  egybeköttet 
tésnek,  mellyet  némelly  országok  törvényei  a'  famíliákban  's 'községek
ben  rendelnek,  és  a'  vagyon  különbféle  felosztásainak  a'  következése.  Az 
utóbbinál  fogva  különben  is  korlátok  közé  vágjon  szorítva  a'  birtokos 
rendelkezési  j'usa  ;  az  elébbi  pedig  a'  fekvő  jószágoknak  a1  família  kezé
ről,  való  elesését  's  idegeneknek  történendő  eladatását  gátolja.  Ha  elada
tik  valami ,  a'  mire  a'  birtokosnak  semmi  illyen  rendelkezési  jusa  néni 
vu l t ,  mint  a'  feudális  és  hitrebizott  jószágokban,  akkor  ingyen  való 
visszavételnek  van  helye  ;  csupán  öröklési  's  nemzetségi  jószágokra  nézve 
olly  formák  vannak  némelly  országokban  rendel te tve ,  mellyeknél  fogra 
elébb  a'  famíliát  és  községet  kell  megkínálni;  máshol  a'  község  és  famí
lia  tatjainak  legnagyobb  részént  esztendeig  van  jusok,  az  idegennek  ma
gában  erővel  biró  vételébe  lépni ,  's  az  e!adó  iránt  minden  feltételt  telje
sí tvén,  a'  vevőnek  pedig  minden  költségét  megtérítvén,  az  eladott  jószá
got  általvenni.  Hlyen  elővételi  jusok  hajdan  felette  sok  viszonyban  for
dultak  e l ő ,  p.  o.  a'  birodalmi  lovagrend  j a v á r a ,  a'  lovagi  jószágokra 
nézve;  a'  kereszténység  javára  a1  Zsidók  ellen;  de  ezek  közül  ujabb  idők
ben  sok  eltöröltetett.  Az  elővételi  jus  legfontosabb  's  leggyakrabban  elő
forduló  nemei  ezek:  1)  az  illetőség  jusa (jus congrui),  mellynél  fogva 
a z ,  a'  ki  valamelly  darab  földnek  egy  részét  már  birja  ,  annak  többi  r é 
szeire  nézve  elővételi  jussal  bi r ;  2)  a'  szomszédság  jusa (jus vicinatus')j 
melly  azt  illeti ,  kinek  birtoka  az  eladandóval  közvetetlen  határos  ;  3)  azr 
örökségi  elővételi  jus (rectractus gentilitiut)  ,  melly  a1  rokonokat ,  's  4) 
a'  helységi  elővételi  jus (Jus incelatusl,  melly  a'  község  tagjait  illeti. Az 
elővétel  jusa  e lenyészik ,  ha  az  eladás  feltételei  ol lyanok,  hogy  nem 
mindenki  által  tel jesít tethetnek,  mint  p.  o.  ajándék,  c se re ,  egyezségnél 
'sat.  Az  elővétel  jusa  a'  jószág  minden  vevője  ellen  használha tó ,  's 
ennyiben  reális  természetű;  hanem  a'  csupán  egyezet  által  nyert  elővé
teli  jus (jus protimiseos)  egyedül  az  ellen,  ki  igéretét  meg  nem  tartá , 
nyújt  kárpótlásra  vádat ,  nem  pedig  jus t  a'  harmadik  vevő  ellen  vagy 
magára  a'  dologra.  Az  elővétel  által  az  elővevő  áll  az  elébbi  vételbe;  ez 
nem  uj  e ladás ,  's  ugyan  azért  nem  is  vettethetik  uj  adó  a l á ,  millyen  az 
eladási  esetekben  szokásban  van.  —  Hazánkban  elővételi  jussal  birnak 
1)  nemesi  jószágokban  a'  vérszerénti  atyafiak  és  szomszédok;  2)  váro
siakban  a'  szomszédok  ;  3)  ingó  javakra  nézve  a'  cásári  jussal  birok  a' 
v.isár  alkalmával/,  de  csak  magok  szükségére ;  4)  bőrökre  nézve  idege
nek  előtt  minden  magyar  hazafi,  de  csak  vásárokon  kivül. Zs. G. 

ErP X ao r . G X s  ,  következése  az  elpárnlásnak ,  azon  chemiai  mive
lésnek,  melly  által  a'  testekből  a'  szálékony  részek  a'  szabad  levegőn  az 
állandóktól (fixa)  elválasztatnak.  Feltétele  ezen  miveletnek  a1  testek  ki
terjedése (expansio);  mellékokai  pedig  a'  léghuzódás ,  melegség  ' s . a ' 
súlytalanok (imponderabilia)  hatása .  Használtatik  a'  jegezésnél (cry
ttal/isatio),  szári tásnál ,  főzésnél,  vonatok  készítésénél,  égetésnél ,  ' sa t . 

Dr. I'ólya. 
E M I K N I ) E I , Í I ,  mint  műszó  áltáljában  jelenti  a '  műrészének  egy 

egésszé  szükséges  és  törvényszerű  egyesítését.  Az  elrendelés  lelki  és  ér
zéki  ;  amaz  belső,  ez  külső  öszvefüggésbe  hozza  a'  tárgyat .  A'  különbfé
lék  egyesítése  által  mutatkozik  a'  mii.  A'  kűlönbfélék  pedig  háromféle  vi
szonyban  állnak  egy máahoz  ,  vagy  ugy  1)  mint  okfő  a'  következéshez, 
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ok  az  okozathoz,  vagy  2) mint  eszköz a'  czélhoz,  vagy  3)  mint rísz a'  rész
hez  és  egészhez.  Minden  öszvekapcsólás,  rend  és  elrendelés  alapja  tehát 
az  okság  és  idomzat  tö rvénye ,  vagy  mindenik  kü lön ,  vagy  öszvevéve 
mind  ketten.  Az  első  törvény  teljesithetése  végett  minden  szép  miiben 
egy  főgondolatnak,  főképnek  kell  szükségképen  lennie,  minden  egyébnek 
pedig  ez  alá  rendeltetnie  's  ezen  alárendelésben  nyilatkozik  az  okság  tör
vénye.  Ez  a'  tárgyakat  ugy  kapcsoltatja  öszve ,  hogy  eg3,mással  olly  vi
szonyba  lépjenek,  millyen  van  az  ok  és  okozat ,  az  eszköz  és  czél  kö
zött.  Ennyiben  az  elrendelés  a'  motiválástól  függ ,  mert  motiválni  annyit 
t e s z ,  mint  mindent  ugy  rendelni ,  hogy  mindég  egyik  a'  másikból  lássék 
következni.  Azonban  az  időt  és  helyet  is  tekintetbe  kell  venni.  Időre  és 
helyre  nézve  a'  cselekedet  nem  csak  ugy  öszvekapcsolva  jő  e l ő ,  mint 
okfő  a'  következéssel,  ok  az  okozattal ;  hanem  ugy  i s ,  mint  rés/,  a'  rés
szel  és  mint  rész  az  egésszel.  Ez  által  az  idomzat  törvénye  alá  kerül 
a'  mü.  Már  csak  az  van  hátra ,  hogy  a'  mii  öszveséges  hatást  tegyen.  K' 
régre  ismét  különös  elrendelés  kívántat ik ,  hogy  t.  i.  mindenek  olly  vi
szonyban  legyenek  egymáshoz,  millyenben  áll  eszköz  a1  czélhoz.  Ez  a' 
motiválás  felsőbb  értelemben.  A*  rhetoricá'nan  megkülönböztetik  az  elren
delés  a'  feltalálástól,  valamint  a1  kifejezéstől  és  előadástól  is.  Itt  a'  fel
osztásban,  a'  beszéd  jéazeniek  meghatározásában  's  egymásra  következte
tésében  ál l . h. L. 

Er ,  R O T H A D Á S ,  1 .  F O R R Á S . 
E I.  s  A s s  vagy a' felső és alsó rhenusi  departamentok  (amaz  83 nsz.  mf. 

370,660  lak.  ez  101  nsz.  mf.  504,600  l ak . ) ,  szép  és  termékeny  tartomány, 
mellynek  déli  része  Felső ,  az  éjszaki  AlsóElsassnak  neveztetik  ,  hajdan 
német  herczegség  volt.  A'  miinsteri  békeségben  (1648)  mind  azzal  együtt, 
a'  mit  az  austriai  ház  's  a1  német  birodalom  (10  szabad  birodalombeli  vá
ros t )  addig  ugyan  ott  birtak  ,  Francziaországnak  engedtetet t ,  mindaz
által  a'  birodalom  többi  rendjeinek,  kiknek  benne  birtokaik  voltak,  a' 
német  birodalommal  való  öszveköttetése  's  közbevetetlen  birodalombeli 
szabadsága  kiköttetett .  Hanem  későbben  Francziaország  terjeszteni 
akar ta  birtokait  Elsassban,  's  a'  ryswicki  békeségben  1097  Strasburg 
városa  '»  mind  az,  a'  mit  a'  Francziák  a'  Khenus  bhl  partján  elfoglaltak, 
franczia  kézben  maradt.  Azonközben  még  több  német  tartományoknak 
mint  Würtembeignek  ,  Zweybrückennek  ,  Badennek  ,  HessenDarnistadt
n a k ,  Speiernek  's  má r oknak  is  szép  birtokaik  valtak  Elsassban.  Ezen 
német  birtokokat  ugy  tekintette  a'  franczia  zendülés  után  az  első  nemzeti 
gyű l é s ,  mint  Francziaországnak  magától  a'  természettől  kimutattatott 
zsákmányt ;  a'  honnan  nem  akart  tovább  Francziáország  határain  belől 
idegen  statusokat  megszenvedni  :s  megígérte  ugyan  a'  német  fejedelmek
nek  a1  kárpót lást ,  de  csak  kevesen  mutatták  annak  elfogadásához  ked
veket,  's  ez  a'  tárgy  volt  főoka  a'  Franczia ét  Németországok  közt  azu
tán  kiütött  hadnak.  A'  párisi  egyezés  által  (Nov. 20.  1815). Elsaisnak.  egy 
r é s z e ,  név  szerént  l .andall ,  elszakasztatott  Francziaországtól  's  ismét 
Németországhoz  kapcsoltatott.  L. „Reiumé dt  /' hisloire tt álsace, par 
M. V.(í  (Paris  1825)  és Nouv. detcripl. hislor. tt topogr. dts deux de
part. du Rhin, par J. F. Aufichlager ,"  (Strasb.1815). L—ú. 

K 1 . S Ó S Z Ü 1 . Ö T T S Í C ,  olly  öröklési  r e n d ,  melly  szerént  némelly 
jószágok  mindég  a1  família  első  lineáját  's  ebben  is  csak  az  elsőszülöttet 
i l let ik,  a'  többi  testvérek  kizáratván  belőlök.  P.  o.  Anta l ,  elsőszülöttségi 
jószággá  tévén  Boldogfalvát,  meghal  's  három  fiút  hagy  maga  után,  Pé
ter t  ,  Pál t  és  Endrét.  Boldogfalva  Péteré  lesz  mint  elsőszülötté.  Pé
ternek  utóbb  négy  fi ja  lesz ,  J a k a b ,  J ános ,  Bertalan  és  Tamás.  Péter 
halála  után  Boldogfalra  megint  az  elsőszülöttre  ,  J a k a b r a ,  szá l ,  's  igy 
tovább.  Az  öröklés  illy  megszorítását  eddig  igen  könnyen  vevék  a'  sta
tusok ,  pedig  helytelenül.  Mert  minél  kevesebb  kezekbe  szorul  a'  vagyon, 
annál  inkább  terjed  a1  szegénység,  minthogy  a'  gazdag  nemzetségek  ré
Bzént  az  országon  kirül  költenek  soka t ,  részá i t  nagy  fényt  űznek,  a'  mi 
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rendszerint  csak  a'  külföldnek  válik  hasznára.  Milly  káros  legyen  aa 
illy  megszorító  öröklői  rend  következése,  mutatja  Spanyolország  és  An
glia.  Ennek  tulajdonithatni,  hogy  évenként  150,000  Britt  él  a'  szára
zon  ,  nem  hogy  szerezzen,  hanem  hogy  költsön.  Hazánkban  az  elsőszü
löttség  az  1087ki  9ik  czikkely  álial  vétetett  b e ,  's  elsőben  csupán  a' 
mágnásoknak  engedtetett  m e g ,  de  az  1723ki  50  czikkely  által  a'  lovag
rendre  is  kiterjesztetett.  Elsőszülöttséget  tehát  nálunk  minden  mágnás 
és  nemes  szerző  állithat  tiszta  szerzeményében;  de  hogy  törvényes 
erővel  birjon  a z ,  szükséges:  1)  hogy  az  illyen  hitrebizottság  innepélyes 
t e t t ,  nevezetesen  örök  vallás,  végrendelés  ragy  királyi  adomány  által  te
tessük;  2J  hogy  királyi  megerősítés  járuljon  hozzá,  h a n e m  királyi  ado
mány  által  a lapí t ta tot t ;  3)  hogy  mások  kára  nélkül  's  a'  hitrebizottság 
felállítása előtt felvett  idegen  pénz  lehozta  után  történjék,  's hogy 4)  a'  jólelkű 
hitelezők  's  mások  csábításának  kikerülése  végett  azon  vármegyének,  hol 
a'  hitiebizott  jószág  fekszik,  köz  gyűlésében  kihirdettessék  's  annak  hite
les  jegyzőkönyvébe  beiktattassék.  Már  most  szokásba  kezd  jőni  a'  h i t re
bizottságnak  az  ország  minden  vármegyéjében!  kihirdettetése.  Az  első
szülöttségnek  ,  mint  minden  hitrebizottságnak,  czélja  a'  família  fény« 
fentartása.  Ez  pedig  ugy  eszközöltetik  ,  hogy  az  ollyan  jószágban  min
dég  csak  az  elsőszülött  örökösülvén,  a'  vagyon  együtt  ma rad ,  's  ennek 
elidegenítésétől  vagy  adóssággal  terhelésétől  a'  birtokos  törvény  ál tal 
tilalmaztatik.  De  ha  ínég  is  találkoznék  olly  könnyelmű  e m b e r ,  ki 
illyen  jószágot  megvenni  vagy  reá  hitelezni  bátorkodnék  ,  az  csak  bajba 
keveri  magát ,  's  ha  az  adósnak  más  jószága  n incs ,  pénzét  tisztán  el
veszt i ;  mert  a1  hitelező  adósa  halála  után  sikeresen  kinszerittethetik  a' 
hitiebizott  jószág  visszabocsátására  az  á l ta l ,  kit  a'  jószág  öröklés 
utján  i l le t ,  ezt  rendelvén  a'  fenébb  érintett  törvények.  Z í . G. 

K i r Á o u r .  » s ,  erőlankadás  a '  különben  egészséges  tes tben,  melly 
vagy  az  élet  működéseiben  alapszik,  vagy  következése  az  erőlködésnek. 
Az  első  esetben  az  életerő  az  organicus  munkásság  által  körönként  ki
meiittetik  a'  nélkül,  hogy  az  fáradságos  munka  által  történnék;  illyen  kör* 
(cyclut~)  lehet  rajta  észre  venni  naponként  's  hónaponként  ,  mellynek  al
kalmával  az  állati  életet  tekintve  a'  kellemek  kevés  részvételre  ingerel
nek  ,  ellenben  a'  kelletlenség  a1  kedvetlenek  iránt  részvevőbb  (indulatos
ság)  ;  a'  tenyészéletben  is  nyilvános  ezen  min  ti  ét  a'  csökkenő  elválasztá
sok,  emésztés  'sut.  által.  A'  második  esetben  nem  csak  az  életerő,  hanem 
magok  az  orgánumok  is  szenvedni  láttatnak  inkább  mind  a'  kétéleti  fog
lalatosság,  mint  az  egyes  á l ta l ;  igy  a'  testi  ellankadás  után  a'  lelki  fog
lalatosság  ujitó  és  megfordítva;  a'  kettő  pedig  együtt  téve  már  nyuga
lomra  int. Dr. Vólya. 

E r . v Á t A S Z T Á s  (a '  csecstől).  A'  te rmésze t ,  tigy  l á t sz ik ,  a '  fogak 
kifejtése  által  akarta  azon  időt  meghatározni ,  mellyben  a'  csecsemőnek 
azt  anyatejjel  való  táplál tatása  felesleges  ;  hanem  ezen  természetintésre 
részént  készakarva  kevéssé  szoktak,  részént  nem  lehet  figyelmezni. Az 
említett  idő  előtt  az  elválasztás  nem  mindég  káros  a'  csecsemőié  nézve, 
csak  hogy  annak  étele  testalkatásához  legyen  alkalmaztatva;  's  akarmelly 
időben  történjék  ,  azt  nem  egyszerre  ,  hanem  apródonként  kell  eszközle
n i ;  ugyanis  az  első  esetben  a'  gyermeknél  a'  megszokott  eledel  hirtelen 
elvonása  ártalmas  befolyások  nélkül  nem  lehet ;  de  az  anya  teje  sem  zül
lik  (apad)  el  egyszer re ,  's  annak  az  emlőkben,  netalán  pangása  lo
b o t ,  keményedést  'st.  okozhat.  A'  csecsemő  egészségi  állapotját  is  tekin
te tbe  szükséges  venni ,  igy  nem  tanácsos  azt  elválasztani  a k k r r ,  midőn 
valami  betegség  érte  vagy  épen  a'  fogjövés  történik  ,  illy  esetben  mind
azáltal  kifürkészni  i l l ik,  valljon  nem  a'  sokféle  okok  által  elváltozható 
tej  hozta  e'  a'  jelen  betegséget  e l ő ,  mellynek  további  adásával  a'  beteg
ség  inkább  neveltetnék,  mint  csilapittatnék.  —  Elválasztás  (a'  testben), 
azon  organicus  működés,  melly  által  a'  vérből  bizonyos,  a'  test  oeco
nomiajában  különböző  czélra  fordítandó  nedvek  készülnek.  Ezen  czélt  te

19* 
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Idntve  azon  nedvek  vagy  ollyanok,  mellyek  egyenesen  kiOritni  valólc, 
mint  a1  hngy  'st.  vagy  magában  a'  testben  használtatnak  ,  mint  a/,  epe 
'st.  Műhelyek  ezen  nedveknek  rendszerént  meghatározott ,  de  egymás 
között  bizonyos  rokonszenvet  mutatnak,  minthogy  egyik  kiválasztási  nedv 
szaporodlával  csökken  a'  másik  (a'  bélcsőnyák  szaporasága  mellett  el 
van  nyomva  a"'  bűrgőzölgés),  sőt  néha  az  egyik  működését  a'  másik  vál
lalja  magára  (a1  vesék  helyett  a'  bór  választja  el  a'  hugyot)  ;  a'  melly 
tünemény  már  maga  is  ezen  nedveknek  egy  általányos  kutfőbeli  eredeté
r e ,  a'  vérre,  mutat,  ámbár  belőle  egyik  vagy  másik  elválasztási  nedvek 
készítését  a'  mesterség  nem  Utánozhatja;  a'  mi  ismét  arra  utal,  hogy 
az  elválasztásnál  főszerepet  játszik  az  idegrendszer  's  magoknak  az  el
választás  orgánumainak  saját  formáltatása  (télimbelek—parenchyma—  e
dényeik  falainak  vastagsága  vagy  vékonysága,  e/.ek  Öbleinek  különböző 
áltniérője,  elágazások,  azon  szegletek,  mellyeket  az  ágtúk  képeznek,  a/.on 
hajlisok,  görbedések,  mellyek  menetelekben  bélyegezik),  szitó  és  sajátí
tó  tehetsége  a'  vérkerengés  sebessége  vagy  lassúsága,  a'  vér  mennyisége 
és  misége,  savitottságának  nagyobb  kisebb  lépcsője.  D e ,  miként  készül 
valameliy  elválasztási  nedv ,  magoknak  az  orgánumoknak  bontszolási  es
merése  mellett  sem  tudhat juk 's  kénytelenek  vagyunk  ezen  munka  említé
sénél  az  életnrő  vagy  életfolyam (processusi titalia')  előhoznsával  meg
elégedni.— A'kiválasztási  nedvek  saját  orgánumaikban  elkészülvén,  több
nyire  nem  mindjárt  érik  el  tökélyességeket,  ennél  fogva  az  orgánumok 
kivivő  ut ján,  vagy  saját  felfogójikhan  t ö b b ,  kevesebb  ideig  mulatnak, 
mint  a'  nyál  a'  nyálcsatornákban,  a'  hugy,  epe,  mag  saját  hólyagjaikban; 
ezen  idő  alatt  rendesen,  higabb  részeiktől  megfosztatván  vagy  más  elvá
lasztási  nedvvel  (nyákkal)  egyesülvén,  töményebbekké  lesznek;  a'  mi  nem 
történik  akkor,  ha  hogy  kikészítéseknek  erőltetőleg  kell  megesni,  mint  a' 
magpazarlásnál.  —  Az  elválasztási  nedvek  a'  test  oeconomiájában  kü
lönböző  haszonra  fordít tatnak;  némellyek  a'  vért  a1  felesleges  higságtól, 
mentik  m e g ,  mint  a'  bőrgőz,  h u g y ,  hószám  ;  mások  az  emésztést  és 
táplál tatást  segél ik ,  mint  a '  nyá lak ,  e p e ,  a '  bélhuzam  nedvei ,  mag 
'sat.  ,  némellyek  a'  nemi  fentartásra  valók,  mint  a'  m a g ,  tej  's t . ;  mások 
az  orgánumok  ő re i ,  mint  a1  takarók  gőze ,  a'  bőr/sir,  kövérség,  velő, 
iznedv  'sat . Dr. Vúhja. 

E L V Á L A S Z T Á S (divortiuiri)  alatt  értjük  hazánkban  a '  házasság 
által  öszvekelt  személyeknek  még  életekben  a'  házassági  kötés  alól  való 
felszabadítását.  Közönségesen azt  tartják,  hogy  a'  Catholicusoknál  minek 
utána  a'  házasság  tökéletesen  végbe  ment  és  elhalás  által  is  meg  erősít
t e t e t t ,  a'  valóságos  elválasztásnak  soha  sincs  helye,  ámbár  ugy  is  lehet 
vélekedni,  hogy  mind  azon  esetben,  ha  valamellyik  fél  sziUeji  vagy 
feljebbvalóji  által  a'  valakivel  való  öszvekelésre  erőltetnék  ,  mind  pedig 
a k k o r ,  ha  valameliy  félnek  orvosolhatatlan  ollyan  testi  vagy  lelki  hibája 
volná,  melly  még  a'  házasság  előtt  is  meg  volt  's  a'  mellyről  ha  egyik 
fél  t u d ,  a'  házasság  meg  nem  történt  volna,  ha  az  i rán t ,  mihelyest  azt 
e'szre  veendi,  az  illető  helyen  jelentést  tészen  ,  a'  valóságos  elválasztás
nak  helye van, annyival  inkább  ,  mivel  a'  házassági  kötésben  szinte,  mint 
más  kötésekben,  a'  feleknek  tökéletes  megegyezése  kívántatik.  Különben 
felszabadittatnak  a'  Catholicusok  az  együtt  való  éléstől  a'  nélkül,  hogy  más 
házasságra  léphetnének  a'  következő  esetekben.  1)  Ha valamellyik  fél  pa
ráznaságba  keveredik,  és  az,  iránt  a'  másik  azonnal  jelentést  teszen,  mivel, 
ha  az  egyszer  történt  paráznaságot  tudva  hallgatással  elmellózi,  többé  az 
i ránt  panasza  meg  nem  hallgattatik.  2 )Ha  valameliy  fél  vallásbeli  tévelye
désbe  esnék.  3)  A'  lelki  elcsábítástól  való  félelem  miatt.  4)  Az  élet  és 
egészség  veszedelme  esetében.  5)  A :  férjnek  kegyetlenkedése  miatt, 
melly  esetekben  való  felszabadítások  csak  addig  tarthatnak,  miglen  azok, 
a1  miért  az  megengedtetett ,  meg  nem  szűnik.  A'  mi  a'  Protestánsokat 
illeti,  II.  Jósefczászárnak  kiadott  rendelése  szerént  a»ok  között  a'  tökéle
tes  elválasztásnak  helye  van  e'  következő esetekben.  I) Valamellyik  félnek 
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a'  másik  fél  életére  való  törekedése  esetében.  2)  Paráznaság  elkövetése 
miatt.  3)  Ha  valamelly  fél  egymást  rossz  indulatból  elhagyja  's  a'  har
madik  kihirdetésre (editum)  sem  jelenik  meg  * ) .  4)  Ha  a'  házasfelek 
egymás  iránt  megbékélhetetlen  gyűlölséggel  viseltetnek  ,  melly  esetben 
elébb  köztök  a'  megbékéltetés  megpróbáltatván,  ha  bizonyos  időre  sem 
békélhetnek  meg  egymással,  az  elválasztásnak  helye  leend.  —  Kiválasz
tó  bíróság  a'  Catholicusoknál  a'  püspöki  szék,  a'  honnét  valamelly  fél  ké
résére  a'  felsőbbi  egyházi  székekhez  vitetik  által  bővebb  megvizsgálás 
>égett  a'  dolog;  a'  Protestánsok  váló  ügyei  pedig  Magyarországon  a' 
vármegyék  törvényszéke  előtt  kezdődnek  's  a'  királyi  curiára  minden  e
setre  bővebb  megvizsgálás  végett  áitalvitetnek.  Erdélyországban  pedig 
az  ottan  keletben  lévő  egyházi  törvényszék  intézi  el  az  illyes  dolgokat. 

J'erger János. 
E L Y S I U M .  1)  A'  régi  mythologia szerént  azon  része  az  alvilágnak, 

hova  a ' jók  lelkei  jutot tak  holtok  után.  2)  Így nevezik  a1  Parisiak  egyik 
niulatáshelyeket,  melly  az  ugy  neveztetett  elysioni  mezőkön  fekszik. 
(L .  P A R I S ) . 

l i i . i K v n  vagy  E l z v i e r .  Ezen  amsterdami  é s  leydeni  könyv
nyomtató  nemzetség  szép  kiadásokról  lett  nevezetes.  Munkálkodások 
ideje  1595—1680.  I.egesmertebbek  :  L a j o s ,  Mátyás ,  I s ák ,  Ábrahám, 
Bonaventura,  János ,  Daniéi  és  Péter.  Lajos  volt  az  első  könyvnyomó, 
ki  a'  V  consonanst  az  U  vocalistól  megkülönböztette.  Ábrahám  és  Bo
iiaventuránái  jöttek  ki  a'  classiousok  kisded  kiadásai  12  és  16odrétben, 
niellyek  csin  és  hibátlanságokért  ma  is  kerestetnek.  Dániel  nemzetsé
gének  egyik  legmunkásb  tagja  volt.  BeosUltetnek  tőlök  :  Virgil ius,  T e 
rent ius ,  az  uj  testűm.,  a'  zsoltárok  'sat,  L.  Brunet „Noliee de la col
lect. d'auteuri ele. par 4es E.il  a' „Manuel du libraire"  4  köt. 

E M A 11,  (encaustum,  zománcz),  Uvegfolyadék,  mellynek  készítés 
módja  különböző  ;  áltáljában  10  rész  ólom  és  3  rész  ón (ttannum)  a' 
tűzben  addig  savittatnak (oxydantur),  inig  mésszé  nem  válnak;  ezen  ércz
mészhez  10  rész  kovapor  és  2  rész  konyhasó  tétetik  's  az  egész  vegyi
tek  a'  tűzben  megolvasztatik,  mellyból  a'  fejér  zománcz  l e s z ;  más  szinit 
pedig  akkor  ,  ha  az  emiitett  vegyitékhez  színes  érezmész  is  tétetik.  A' 
megolvasztott  zo.náucz  ismét  porrá  töretik  és  vízzel  kimosatik  's  azon 
nedvesen  a'  kifényesített  éiczlemez  vonatik  be  ve le ,  melly  a'  tűzbe  té
tetvén,  addig  hagyutik  o t t ,  míg  a'  zománcz  rajta  egyformán  szét 
nem  olvad;  kivétetvén  a'  tUzből,  kiköszörttltetik  és  fényesittetik.  Ha 
festés  jő  az  egyszínű  zomáuezra,  akkor  az  érczfestékekkel  befestet ik 's 
újra  égettetik.  A*  vasedények  zománczolása  a'  fabrikák  titkai  közé  tar
tozik.  Többnyire  ehhez  kova ,  ólmag (oxydtim plumbi),  szikag (natrutn\ 
vagy  hamag {halt)  ,  salétrom  és  b o r a x ,  néha  az  olmag  helyett  feldspa
thurn  vétetik.  Ezek  porrá  törve  megolvasztatnak,  meghűlvén  megtöret
nek,  őröl tetnek,  mosatnak  's  péppé  gyura tnak ,  mellyel  az  edények  bél
színe,  azokat  forgatván,  bevonatik,  a'  pép  megszikkadván  a'  tűzben  ol
vasztatik  zomácczá. Dr. Pólya. 

E M A N A T I O ,  kifolyás;  innen  van  a '  régiek  theologiájában  és  phi
losophiájában  a'  systema  emanationis  vagy  a'  minden  dolgoknak  egy  leg
főbb  princípiumból  való  kifolyásáról  szólp  tudomány,  tíz  a'  tudomány 
napkeleti  származású,  a'  mint  kimutatja  magát  az  indiai  mythologiában 
és  ZnnoASTF.R  (I.  e.j  régi  persa  vagy  bactriamediai  tudományában. 
Nagy  befolyása  volt  a1  régi  görög  philosophok  philosophiájára,  a'  mint 
Pythagorason  is  észre  lehet  venni.  A'  theologiai  dogmaticában  emana
tiotudomány  az  az  előterjesztés  és tanítás  a'  Szent  Háromságról ,  melly
nél  fogva  a'  Fiu  és  a'  Szent  Lélek  ugy  tekintetnek,  mint  az  istenség  k i 

*) Ezen esetben régenfen Sa. István II, t. \. 98ík fefeaete gzeránt a* CatnoHcmoknál íi 
meg engedtetett ni olvalaaatáa , de a* kesSbM itgyháaí 's .világitörvények oct iámét meg 
másolták. 
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folyásai.  —  A'  t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n  éltetik  az  alatt  Newton
nak  azon  véleménye,  melly  s/.erént  a'  világossági  sugárok  világosító  tes
tekből  kifolyó  vagy  kiömlő  részecskék.  Az  utóbbi  esetbén  systeina  emis
sionist  is  mondanak. 

K M A N C I P A T I O .  így  neveztetett  a1  Romaiaknál  a1  fiaknak  az  atyai, 
's  a1  rabszolgáknak  az  uri  hatalomból  való  elbocsáttatások.  Ez  a1  prae
tor  előtt  történt  bizonyos  innepélyességekkel.  A '  C a t h o l i c u s o k 
e m an  ci p a t i  ó j  a  alatt  azon  polgári  és  egyházi  szorongattatások  eltö
röltetése  ér te t ik ,  mellyeknek  Nag3'Britannia  's  kivált  Illand  catholicus 
lakosi  voltak  alájok  vetve.  A1  győztesek  hajdan  keményen  bántak  a' 
meghódított  Irlanddal,  's  mind  annyiszor  keményebben,  valahányszor  ez  az 
igát  lerázni  igyekezett  (1.  ORANGEMEN).  Az  ország  ősíakosi,  mind  ca
thol icusok,  ki  valának  zárva  minden  nyilvános  hivatalból,  ki  minden 
részvételből  a'  parlamenti  választásban  ;  csak  a'  püspöki  egyházat, 
naelly  lrlandban  is  uralkodóvá  t é t e t ek ,  kövttő  AngolIrlandiak  ,  kik  az 
eredeti  lakosoktól  nagyobb  részént  magokhoz  ragadák  a'  földbirtokot, 
viselhetének  nyilvános  hivatalokat  's  választathatának  parlamenti  ta
gokká,  lliy  nyomatásban  voltak  az  irlandi  Catholicusok  1793dikig. 
De  midőn  a'  franczia  revolutio  idejében  nyilatkoztatott  okfejek  álta
lányos  zndnlást  szültek  az  indulatokban,  akkor  az  irlandi  Catholicu
sok  is  felébredtek  's  élénken  kívántak  protestáns  polgártársaikéival 
egyenlő  jusokat.  Angliában  is  jeles  párt  gyámolitá  őke t ;  a'  hires  Bürke 
több  ízben  szólt  feísiabadittaíások  mellett.  1792  kérelmet  terjeszte
nek  a'  király  elejébe,  mellyben  az  eddigi  szorongattatások  teljes  eltö
rilltetését  kívánták.  Noha  az  irlandi  grófságok,  megkérdetvén  ez  iránt, 
legnagyobb  részént  ugy  vélekedtek,  hogy  ezen  kérés  teljesítése  bajos, 
még  is  megparancsold  az  angol  udvar  az  irlandi  parlamentnek,  a'  Catho
licusok  könnyebbitéséről  gondolkozni.  Ennek  következésében  megtör
tént  ,  nli  a'  constitutio  szerént  megtörténhetett.  Az  irlandi  parlament 
1793  kijelenté,  hogy  ezentúl  a1  Catholicusok  nem  csak  vallások  gyakor
l á sá ra ,  hanem  polgári  viszonyaikra  nézve  is  egyenlő  jusuak  lesznek  a' 
Protestánsokkal,  's  just  ada  nekik  a'  parlamenti  választásoknál  szavaz
hatni.  Csak  30  statushivatalból  's  a'  parlamentből  maradtak  kizárva,  mit 
azonban  az  egész  szerkezet  megváltoztatása  nélkül  eszközölni  nem  lehe
te t t ;  mert  a'  szerkezet  szerént  a'  ki  parlanienttag  kivánt  lenni,  tartozott  a' 
testhitet  (1.  T E S T Í C T * )  letenni.  Ezzel  meg  nem  elégedhettek  az  Irlandiak, 
'»  ugyan  azért  Anglia  hatalma  alól  szabadulni  igyekeztek.  Fel  is  lázad
tak  e1  v é g r e ,  Francziaországtól  segítséget  várva;  de  lord  Camden,  a1 

hely ta r tó ,  elnyomá  a'  zendülést.  Hanem  1798  újra  kiütött  a'  lázadás, 
's  Irland  néző  helye  lón  egy  véres  polgári  háborúnak.  Ebből  áltlátták 
Anglia  és  Irland  nagyeszű  embere i ,  hogy  valamíg  a'  két  ország  mind
egyike  saját  törvényhozással  b i r ,  valamíg  a'  gyengébbnek  törvényhozása 
a'  hatalmasabbétól  függésben  van ,  's  a'  két  ország  lakosait  külön  érdek 
le lkes í t i ,  addig  az  irigy  vetekedés  's  bizodalmatlanság  meg  nem  szűnik, 
'g  szoros  öszveköttetésról  gondolkozni  sem  lehet.  Sőt  az  Angollrlandiak, 
kik  elébb  Irland  függetlenségét  kívánták  's  a'  lázadiist  gyámolítottak, 
magok  is  ált láták,  hogy  a'  Catholicusok  sokkal  nagyobb  száma  's  a'  Pro
testánsok  iránti  gyiilölsége  miatt  Irlandnak  elválása  Angliától  legnagyobb 
szerencsétlenség  lenne.  Ennél  fogva  elvégeztetett  Irlandnak  öszvekötte
tése  Angliával,  's  a'  lázadás  után  három  esztendővel  meg  is  történt  az 
unío,  mert  Jan.  22.  1801  már  megnyittatott  az  egyesült  parlament.  Az 
egyház  ügyére  nézve  az  unioactában  csak  az  állapíttatott  m e g ,  hogy  a' 
püspöki  egyház,  mint  eddig,  ezután  is  uralkodó  legyen  Irlandban (esla
ilished churcíi)  's  az  angliaival  egyet  tegyen.  A'  Catholicusok  viszonya 
pedig  nem  határoztatott  m e g ,  's  Pitt  azt  monda,  hogy  ezen  ügy  későb
bi  külön  tanácskozásra  hagyassék  fen.  Alig  ült  egynéhány  napig  az  egye
sült  parlament,  már  is  terjengtek  h i r ek ,  mellyek  a'  csak  imént  eszköz
lött  unióra  árnyékot  vetettek  's  aggodalmat  gerjesztettek.  Panaszkodtak 
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ugyan  is  az  irlandi  Catholicnsok,  hogy  teljesittetlen  maradt  azon  remény 
mellyel  ők  a/,  unió  elfogadására  kecsegtettek.  Azt  mondák ,  hogy  nekik 
az  egyesillés  következésében  tökéletes  emancipatio  igér te te t t ;  hogy  P i t t , 
az  univ.  plán  kezdője,  's  társa i  megfogadák  a'Catholicusok  kivánatjának 
teljesittete'sét  előmozdítani  ;  most  pedig,  az  unió  megtörténte  után,  meg
gyö/.hetetlen  akadályokra  találtak  ígéretek  teljesítésében,  's  azért  lép
tek  ki  a'  ministeriuinból;  's  hogy  tehát  igy  a'Catholicusok  meg  volná
nak  csalatva.  'S  valóban  gerjesztették  is  e'  reményt  Pi t t  és  t á r s a i ,  gon
dolván  ,  hogy  azt  teljesithetendik.  Azért  igyekeztek  az  unió  után  ugy 
intézni  a'  dolgot,  hogy  bizonyos  számú  Catliolicusoknak  a'  parlamentbe 
's  azon  statushivatalokba  lépés,  mellyekből  1793  még  kizárva  maradtak, 
parlamentvégzés  által  lehetővé  té tessék,  felmentetvén  a1  testhit  tételé
től.  De  a'  király  ellene  szegezé  magát  ezen  rendszabásnak,  meg lévén 
győződve,  hogy  ez  meg  nem  egyez  az  ő  koronázási  esküjével.  Ez  birá 
Pitt  et  és  társait  1801  hivatalok  letevésére.  P i t t  előre  l á t á ,  hogy  ha  el
fogadná  is  mind  a'  két  ház  a'  javalatot ,  a'  király  azt  meg  nem  erősi tné, 
's  igy  a'  Catholicnsok  elégedetlensége  a'  király  személje  ellen  fogna  in
téztetni.  Ezt  mint  bölcs  kormányfi  ki  akará  kerü ln i ;  azért  1805  is  az 
emancipatio  ellen  beszél t ,  midőn  az  oppositio  újonnan  javala,  a'  Catholi
cusoknak  ülést  's  szavat  adni  a'  parlamentben  's  just  a'  statushivatalokra. 
Az  utolsó  időben  számtalanszor  jöt t  szóba  az  emancipatio.  Meg  is  nyerek 
a'Catholicusok  az  alsó  házban  Canning  javalására  1822;  hogy  hitsorosik 
Üljenek  a'  parlamentben  ,  de  a'  felső  ház  félre  tévé  a'  bilit.  E'  történt 
1825  és  1827  i s ,  hanem  1829,  miután  a'  testhit  eltörültetett ,  's  a ' D i s 
senterek  is  helyt  nyertek  volna  a'  parlamentben,  keresztülment  az  eman. 
cipatiobill  mind  a'  két  házon  ,  's  a'  király  által  is  megerősíttetvén  a'  Ca
tholicnsokat  a'  Protestánsokkal  egyenlő  jusokra  emelé  egész  NagyBri
tanniában.  Z». G. 

E M A N v E r.  (Nagy),  1495től  Portugál  királya.  Uralkodása  alatt  es
tek  Vasco  de  Gama  (1497),  Cabral  admiral  (1500)  és  Americo  Vespucci 
( 1 5 0 1 ,  1503)  felfedező  ut jai ,  valamint  a ' n a g y  Albuquerque  vitéztettei 
is  's  ezek  fáradozásai  által  (minekutána  Diaz  Bertalan  a1  jó  reménység 
fokát  már  1486  felfedezte)  a'  keletindiai  ut  fel ta lál ta tot t ,  a'  portugali 
uraság  Goaban  megerősitetet t ,  Brasi l ia ,  Molukka  'sat.  felfedeztetett.  A' 
portugali  kereskedés  E.  alatt egy  még  soha  nem  esmért  magasságra  há
got t ,  Amerika  kincsei  Lissabonba  folytak  's  Emánuel  uralkodása  „ P o r t u 
gália  arany  időszakának"  neveztetett.  Megholt  Bee .  13.  1521  52  évé
ben ,  alattvalójitól  s i ra tva,  de  a'  Maurusoktól ,  kiket  elkergetett  's  a' 
Zsidóktól,  kiket  keresztségre  kínszeri tet t ,  átkoztatva.  A'  felfedezések 
emlékéül  a'  belemi  barátklastromot  felépítette  's  ott  is  nyugszik.  A'  tu
dományoknak  és  tudósoknak  barátja  vol t ;  Indiáról  maga  is  irt  valamit. 

E I H I A R O O ,  spanyol  szó  ' s  letartóztatást  vagy  zárt  j e l en t ,  melly 
valamelly  kikötőben  álló  hajókra  té te t ik ,  vagy  hogy  elfoglaltassanak, 
mint  háború  kiütésekor  az  ellenséges  hatalom  hajójival  történik,  vagy 
pedig  hogy  az  elutazásban  bizonyos  ideig  gátol tassanak,  midőn  p.  o.  a1 

kikötőben  hadi  készületek  tétetnek  ,  mellyeket  nem  akarnak  idő  előtt  a' 
világgal  tudatni. 

E M B E R  ( P á l ) ,  debreczeni  szüle tés ,  1679  íratott  be  az  ottani  ref. 
collegium  főrendü  tanulóji  közé.  Azután  S.  Patakon  oskolaigazgató  's 
vallástanitó  vala.  Onnan  Franeqnerbe  '»  Leydenbe  ment  tudományöreg
bités  végett.  Visszajövete  után  S. Patakon,  Losonczon,  Szatmáron,  Deb
reczenben  viselt  egymás  után  egyházi  tanítóhivatalt.  Az  ifjabbik  Bá
kóczi  Ferencz  által  gerjesztett  országos  háború  kénytelenité  őt  ez  utolsó 
lakhelyének  és  hivatalos  helyezeíének  elhagyására.  Liszkára  költözvén 
t ehá t ,  itt  laktában  hozzá  fogott  a'  magyarországi  reformatio  történeté
nek  kidolgozásához.  Késztette  őt  e'  munkára  Jablonszki  Dániel  Erneszt, 
Oder  melléki  Frankfurtban  istentudomány tanító,  gyakor  panasza  a'  ma
gyarországi  reformatio  történetének  hijányos  volta  felől.  Adatokat  szol
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gáltatának  neki  saját  jegyzései ,  a'  mellyeket  különböző  lakhelyein  az 
egyházi  gyülekezetek  és  oskolák  könyv  és  levéltáraiból  irt  vala  magá
nak  öszve,  és  Szilágyi  Benjámin  István  e'  nemtl  dolgozatja,  melly  kéz
iratban  a'  zempléni  ref.  egyházi  megye  ládájában  vala  letéve.  Kés* 
munkáját  1708  elkilldötte  Jablonszkinak,  ez  pedig  Lanipe  Fridrik  Adolf 
Wtrechti  t an í tónak ,  a1  ki  azt  kiadta  a'  szerző  neve ,  élőbeszédje  's  né
melly  az  ő  Ítélete  szerént  csekélyebb  érdekű  ludatványok  kihagyásával 
és  a'  maga  hozzátételeivel  e'  czim  a la t t : „Friderici Adolphi Lumpé hi
ttoria ecclesiae reformatae in Hungária el Transsylvania  —  — ex  J/IO
numentis fide dignissimis a viro guodum doctissimo magnam partém 
cngeslu, nunc autem accessionikus mull is locupletafa" Trujecti ad 
Mhenum  1728.  4.  —  Megholt  Ember  Pál  Liszkán  1710. Fúliri l'ál. 

E M B E R .  AZ  első  hely  földünk  életmives  lényei  közt  az  embert  ij
leti.  T e s t e ,  mellyben  a1  szépség  és  tökély  képét  lát juk,  de  még  inkább 
lelki  ereji  által  sokkal  felülmúl  minden  teremtményeket.  Az  ember  az 
emlős  állatok  osztályába  tartozik  's  itt  az  első  rendben  áll.  Testalkat
jának  sok  bélyegei  különböztetik  meg  a1  többi  emlős  ál la toktól ,  még  az 
emberhez  hasonló  majomtól  is.  Ide  tartozik  az  egyenes  j á r á s ,  melly  a' 
majomnál  csak  l e h e t ő ,  nem  természetes.  Hogy  ellenben  az  embernél 
természetes,  egész  testalkatja  bizonyítja.  A'  lábak  sokkal  hosszabbak  a' 
karoknál,  a'  könyök  csuklója  a'  test  felé  haj l ik,  mi  csak  egyenes  állás
nál  7s  a'  kezek  és  karok  egyéb  használásánál  lehet  sikeres.  Továbbá  a' 
lábak  hasonló  és  egyenlőn  fekvő  csontjai, szalagai  (kötőji)  és  izmai  vas^ 
tágabbak  és  eresebbek,  mint  a'  hasonlók  és  egyenlőn  fekvők a'  karokban. 
A'  lábalj  szilárd  öszyedomborult  csontjai  's  a'  rajta  halul  kiálló  sark
csont  nyilván  mutatják  ,  hogy  az  egész  test  bordására  van  alkalmazva; 
holott  ellenben  latjuk  ,  hogy  a'  kisebb  ,  hajlékonyabb  's  kevesbbé  szi
lárd  kézgyök  egészen  niás  czélokra  van  alkotva.  Különösen  pedig  a1  hát
geréncz  csak  egyenes  állásra  alkalmas.  De  mind  ezeknél  inkább  mutat
ja  a'  beszédtehetség,  hogy  az  embert  illeti  minden  teremtmények  előtt, 
az  elsőség.  A'  beszéd  orgánumai,  mint  Camper  megmutatta,  az  orang
outangban  egészen  hibáznak,  a 'honnan  nem  gondolható  a1  lehetőség,  ezen 
állatot  beszélésre  taníthatni.  Lelhetni  még  egyéb  különségeket  is  az  em
ber  és  más  állatok  közt.  Ide  tarto/.ik  termesz  ti  csupas/.sága  's  fegy
vertelensége,  ide  késő  érettsége  'sat.  A'  nevetés  és  sírás  egyedül,az  em
beré  e,  kétséges.  A'  mi  az  emberek  egymásközti  hasonlóságát  vagy 
kttlönségét  i l let i ,  tudjuk,  hogy  a'  különbféle  éghajlatok  alatt  tetemesen 
különböznek  egymástól  ,  mi  az  embernem  különbféle  ágait  (racej  a ' aP' '? 
j a ,  melly  azonban  csak  egy  fajt  teszen.  Ezen  különbféle  ágak  megha
tározása  észrevehetetlen  áltmenetele  miatt  egyikének  a1  másikba  némelly 
nehézségeknek  van  alá  vetve.  Legközönségesb  a'  kaponya  alakja  szerént 
az  5  főágra (Blumenbach  után)  osztatás:  l ) A ' k a u k u s u s i  ág.  Ezt  Blumen
bach  őslörzsöknek  tartja.  Ide  számláltatnak  minden  Európaiak,  a'  Lap
pokat  és  Finneket  kivévén;  továbbá  a'  nyugoti  Asiaták  az  Ohyn .  Cas
piumtengeren  és  Gangesen  innen  és  az  Ejszakafrikaiak.  Közönséges  bé
lyege  ezen  ágnak :  fejér  bőrszín  veres  vegyületével  az  arczon,  rendes  al
katú  kaponya  legszebb  arpzalakkal  európai  megfogásink  szerént  's  a' 
többi  ágak  bélyegeinek  hija.  2)  A  m o n g o l  ág.  Magában  foglalj '  a1 

többi  Asiatákat ,  a'  Malájokon  kivül,  európai  Finneket ,  éjszakamerikai 
Eskimókat  a'  Beringszorostól  Labradorig.  Színek  többnyire  fejérsárga, 
kevés  hajók  merevény  és  fekete,  arczok  lapos,  szempillájik  hegyzeitek 
's  pofiicsontjaik  oldalt  kiállók.  3)  Az  a e t h i o p i a i  ág.  Ide  tartoznak  a' 
többi  Afrikaiak,  főkép  a '  Négerek.  Az  a m e r i k a i  ág.  A'  kankasusi
ból  a'  mongoliba  teszi  az  áltmenetelt.  Ide  tartoznak  ,  az  Eskimókat  ki
vévén  ,  Amerika  egyéb  részének  minden  őslakosi.  Főbélyegeik  :  rézszin, 
egyenes ,  merevény,  fekete  h a j ,  s zé l e s ,  de  nem  lapos  arcz  vastag  vo
nalakkal.  Altmenetelt  a'  kaukasusiból  az  aethiopiaiba  tesz  5)  a'  m  a
\ a y i  ág. Magiban foglalja o1  keletiod.  Msigetek  legnagyobb  részének 
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lakosít  's  az  Ötödik  világrész  mtnden  lakosit.  Színek  ba rna ,  bajok  sürü, 
bodor,  fekete ,  orok  széles,  szájok  nagy,  E'  seerént  a1  fejér  volna  az 
ember  eredeti  vagy  ósszine,  's  a1  barnasárga ,  barna  és  fekete  különb
féle  fokozatikban  csak  későbben  támadtak  a'  cl ima  befolyása  által.  (Vö. 
Meiner ,.,Lntersuc/iu?tgen Uber die Verschiedenheit der Mensvhennatu
ren,"  Tüb.  1815;  Desmoulius „Mit. naturelle des ruces humaines ;>c 

Edwaid ,,Ues charactéres pliysivlogiqu.es des races humaines co/isidérées 
da?ts leurs rapports avec P fiisloire,cí  Par is  1829),  Figyelemre  méltó 
azon  környülmény,  hogy  a'  fejérnek  rendesen  különbféle  szinü,  de  sima 
és  lefilggó,  a'  fekete  embernek  ellenben  mindég  feke te ,  szőrnemit  haja 
van.  Ha  féjer  emberek  Négerekkel  közösülnek  ,  feles  ág  támad  belőle. 
A'  barna  és  fekete  emberek  szine  nem  a'  felső  hár tyában ,  hanem  az 
alatta  fekvő  nyálkás  reczehártyában  alapszik.  Ezen  setétebb  színnek  ható 
oka  kétségkiyül  a'  nap  heve.  De  hogyan  szül  illy  hatás t ,  még  nincs 
eldöntve.  Meglehet ,  hogy  a1  fejérek  több  nemzedék  multával  feketékké 
lesznek  az  égető  égalj  a la t t ,  's  a'  Négereknek  lassanként  megfejériíl  bő
rök  ,  ha  hidegebb  tartományokban  szaporítják  nemeket.  A'  színnél  még 
kevesbbé  szolgálhat  az  emberek  nagysága  fajokbeli  különbségének  alap
jául.  Hogy  a'  földsarkaknál  kisebbek  az  emberek  egészen  öszvehangzik 
azon  köz  tapasztalással ,  hogy  a'  hideg  nem  kedvez  a'  növésnek.  —  Az 
emberek  nembeli  különbsége  az  orgunismusban  még  szembetiinőhbleg 
mutatkozik,  mint  egyéb  állatoknál.  Az  asszonyi  nem  rendesen  kisebb, 
gyengébb  és  gyengédebb.  Az  asszonyi  test  merő  részei  kevesbbé  kemé
nyek  és  erősök.  A'  vér  vizenyősb  és  szelídebb;  az  izmok  kisebbek,  tö
jnegtelenebbek,  az  idegek  érzékenyebbek.  A'  sejtszővet  iránylag  tá
gabb  's  több  zsírral  egyesült  ;  ugyan  az  okból  a'  bőr  is  simább.  A' 
csontalkatban  legszembetűnőbb  a'  különbség,  a'  medencze  alkatjában, 
melly  tetemesen  tágasb.  Az  asszonyi  vállkulcsok  is  egyenesebbek,  az 
oldalbordák  véknyabbak,  az  egész  melyüreg  gömbölyűbb.  Az  asszonyi 
test  korábban  érik  meg  a'  ferjfi  tes tnél ,  de  korábban  el  is  hervad.  Lelki 
tehetségeikre  nézve  is  nagy  a'  különbség  az  asszony  és  fe'rjfi  közt.'  (L . 
NEM) .  Hogy  az  emberi  test  a'  sinimetria  legtökélyesb  szabályai  szerént 
van  alkotva,  szembe  ötlik.  Az  egyes  > részek  egymáshozi  iránylagos 
nagysága  fej  vagy  arezhosszak  szelént  batároztatik  meg.  Tiz  arezhossz 
teszi  egész  magasságát  a1  jóidomu  kifejlett  embertestnek.  Egy  egészsé
ges ,  középszerkezetü  ember  150—180  fontot  nyom,  egy  közönséges 
nagysága  újszülött  0—8  fontot.  Az  emberi  élet  4  időszakra  oszlik.  (I , . 
Ét .ÉTKOR).  AZ  embeit,  mint  az  állatok  nagy részét,  bizonyos  climára  nem 
szorította  a'  természet.  Az  egész  lakható  földet  jelelte  ki  lakhelyéül. 
Megváltozik  ugyan  némelly  tekintetben  ,  de  nemes  alakja  megmarad  's 
tehetsége,  előhaladni  szellemi  miveliségben.  Azonban  a'  mérsékleti  elí
rna  legjobban  látszik  kedvezni  az  ember  nemesülésének  és  képződésének. 
Az  állatok  és  ásványok  országából  minden,  a'  mit  megehet,  ki  van  az 
embernek  éleimül  mutatva.  —  Mint  szellemi  erővel  felruházott  lény  nem. 
csak  az  állat  némelly  kepességivel  bir  je lesebb,  az  állatnak  nem  saját 
mértékben,  hanem  ésszel  és  gondolkozástehetsegge!  is  's  egyszersmind 
beszéddel.  Ha  amazok  magasi)  nemű  szükségeket  ébresztenek  benne,  ez, 
melly  által  szellem  szellemmel,  sziv  szívvel  közlődik,  mindég  amazok 
szellemibb  tökélyére  szolgál.  Az  ember  é rző ,  kivánó  és  képzelő  lény. 
Ha  érzelme  a1  kivánástehetséget  költi  fel  benne,  ez  a'  gondolkozás  te
hetséghez  szól,  hogy  a'  kiváná  skielégitésére  a'  legjobb  eszközöket  jelel
je  k i ,  ' s ó  értelmes  lény  annyiban  ,  a'  mennyiben  ezeket  megesméri;  és 
eszes,  ha  az  értelem  czéljait  megesméri  és  cselekvése  által  valósítja.  Az 
utolsó  tekintetben,  a1  mennyiben  több  eszközök  közt  választhat ,  mint 
akaró  lény  jelenik  meg.  Az  érzékiség  ösztönét  e  ,  vagy  az  ész  törvé
nyit  kövesse,  szabadságának  áll  hatalmában;  azonban  lakik  keblében  ol ly 
valami,  melly  azt  súgja,  h«gy  az  ész  tórvényeit  kiivesse,  's  ezen  vala
mit  a'  lelkesmeret  neve  alatt  esmérjük,  melly  által  ac  ember  mint  er
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kölcs i ,  morális  lény  jelenik  m e g ,  mellynek  igazról  és  kötelességről,  jó
ról  és  rosszról ,  erényről  és  vétekről  megfogásai  vannak.  És  igy  az 
ember  két  világnak  polgára ,  az  érzékinek  körüle  és  az  érzékefe
lettinek  benne ,  melly  őt  magasb  rendeltetésre  utalja,  mint  az,  mellyet 
ez  életben  elérhet.  Mert  megszűnjék  e  a'  halállal  ő,  ki  haladásának  az 
igazban  és  jóban  egyáltalján  nem  láthatjuk  határai t?  A'  halál  csak  or
ganismusát  éri ,  melly  természeténél  fogva  az  érzékvilág  chemiai  és  me
chanicai  törvényinek  van  alávetve;  a'  végtelen  tökélyre  képes ,  érzékfe
letti  szellemi  erőn  az  emberben,  mellyet  ellentételben  a'  testtel  léleknek 
nevezünk,  alapszik  hite  az  ember  halhatatlanságának,  sajátképi  énjének, 
mel lyre ,  mint  a'  t e s t r e ,  nem  hatnak  az  örökké  dúló  's  örökké  njra  kép
ző  elemek.  Igy  az  ember  középlény  az  állat  és  szellemviliig  közt ;  ama
zé  érzéki  ösztöne,  ezé  az  ész  érzékfeletti  törvénye  által,  ezé  kívánságok, 
amazé  akarat  által.  A'  mint  szabadon  vagy  az  ész  erkölcstörvényét  ve
szi  fel  akarat jába,  vagy  száműzi  belőle,  a'  szerént  már  az  életben  an
gyal  vagy  ördög  lehet.  Kétféle  tulajdonságán  alapszik  társasági  viszony* 
is.  Az  ember  emberek  közé  lépik,  elébb  egy  família,  azután  vele  egy 
nagyobb  egész  tagjává,  .statuspolgárrá,  lesz.  Végre  viszonyban  áll  az 
ember  a'  Iegfelségesb  lénnyel  i s ,  mellyhez  há la ,  szeretet ,  h i t ,  r emény 
csatolják;  ő  egyszersmind  valláso* (religiotus)  lény.  (L.  EMBERI  RENDEL
T E I É  ;  EMBERKÉP/.KS,  EMBERESMERET,  ORGASON,  ORQAMSHUS,  ANTHROPO
LOGIA,  PHYSIOT.OGIA,  PsvcHor.oGSA  'sat.)  Vö.  Seileff ,,Xaturle/tre iles Men
teken  ' s a t "  (Dresd.  1826);  Baer ^Vorlesungen über Anlhropologie für 
den Sel6stunterric/ttií  (Königsberg  1824). 

E M B E R Á B R Á Z O L Á S ,  tágasb  értelemben,  a '  történetíró  és  költő mi
yészsége.  (L.  TÖRTÉNETÍRÁS  és CHARACTER).  Szorosb  értelemben  először 
Iffland  fejezé  ki  ezzel  a'  színjátszó  mivészégét,  mert  általa  a'  nagyon  ke
veset  becsült  mivészségnek  uj  tekintetet  reménylett  adhatni.  „Az  ember
előadás  ,"  ugy  mond  ezen  gondolkodó  mivész  's  általa  a'  színjátszó  köz
előadását  é r t i ,  „inkább  az  ember  külsejét  i l l e t i ,  szinte  csak  módosság, 
conventionalis  szabások  által  meglehet  tanulni  és  ügyesen  gyakorolni;  kö
vetkezőleg  a'  kézi  mesterségek  közé  kell  .számlálni,  és  kik  ezt  űz ik ,  ám 
legyenek  színjátszók  's  neveztessenek  azoknak.  Az  emberábrázolás  az  em
ber  belsejét  i l le t i ,  a'  szenvedelmek  folyamatját ,  a'  kifejezés  fenséges 
egyszerű ,  erős  valóságát ,  az  áltrezetések  élénk  alkotását ,  mellyek  a' 
lélekben  egymást  váltva  's  lassanként  czílhoz  vezetnek.  Ez  mivészség, 
dolog,  nem  játék,  tehát  nem  is  kell  annak  nevezni."  Mivel  pedig  az  em
ber  belsejének  eme'  kifejezése  a'  declamatióban  nyelv,  a'  mimicában  arcz
vonás  ,  a'  tagmozgatásban  illő  testtartás  és  hordozás  által  nyilatkozik, 
1.  e'  czikkelyeket. B. L. 

E M B K R E S M E R E T . Mihelyest lételünk ' s működésünk tiszta öntu
dására  jutunk,  nem  lehet  fontosabb  kérdés  reánk  nézve  ,  mint  ezek  :  ni  i 
vagyok  é n ?  miért  vagyok  i t t ?  's  mivé  leszek?  —  A'  ki  magának  e' 
kérdéseket  megoldani  gondosan  nem  igyekezet t ,  az  nem  mint  e m b e r 
élé  le  az  életet;  nem  hallá  a'  bölcseség  szavát,  mellynek  vezérlő  's  meg
nyugtató  karjai  közé  egyedül  e'  tiszta  és  szent  érdekek  vezetnek;  ho
mályban  járdái  szüntelen,  vak  kéj  és  indulatok  vezetvén  lépteit,  's  vég
re  mint  idegen  áll  ki  ez  é le tből ,  mellyben  önmagának  sem  vala  hono
sa.  De  az  ember  emberek  közt  is  él.  Hatnia  kell  reá jok, 's  ezek  vi
szont  ő  reá  hatnak;  kölcsönös  követelések  érik  és  ellenzik  egymást,  mi
hez  tartson ?  mikép  viselje  magát ?  —  e'  kérdések  helyes  megoldásától 
g y a k r a n ,  igen  gyakran  szerencsénk  's  nyugodalmunk  függ;  terveink  ha
ladása  ,  czéljainít  sikere  egyedül ,  biztosan  legalább,  egyedül  e z á l t a l 
eszközöltethetik.  Az  a'  bájvessző  ,  mellyel  minden  kor  és  század  nagy 
férjfiai  ezerek  sziveit  lengették  ,  bura  vagy  örömre  ,  te t t re  vagy  nem
tet t re  hajtották  —  az  emberesmeret.  Igen  méltó  és  szorgos  kérdés  te
hát ,  hol  lehet ezt  megszerezni.  Nem  helytelenül  utálják  azt,  kij  a'  philoso
phia  szabáaait  haszonnal  alkalmazni  's  élettudományi  szerezni  kivan  ,  a' 
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törtenetekre.  De  valljon,  nem  kell.  e  elébb  egy  mérvesszővel (Mass
stab~)  vagy  mintaképpel  birnia;  mellyhez  a'  törte'netekben  előforduló'  sze
mélyeket  ,  azoknak  tetteit  's  az  egyes  eseteket  szabhassa.  Ezt  a' 
mérvesszőt,  mellyet  magok  a'  történetek  nem  adha tnak ,  az  ANTHROPO
F.OGIA  (I.  e.  és  PSYCHOMIGÍA  CZ.  is)  vagy  is  embertudomány  kölcsönözi. 
Ennek  tiszte  előadni  1)  az  emberi  természet  characteristicáját áltáljában; 
2)  ugyan  annak  külön  módosításait  egyes  emberekben,  's  emberosztá
lyokban..  Első  része  tehát  az  e m b e r t ,  másika  az  embereket  tanit 
bennünket  esmérni  ,  's  ez  utóbbin  alapul  a'  kiváltkép  ugy  nevezett  em
bersemeret.  Már a' CHARACTKK czikkely alatt  megjegyzettiik, hogy  az  em
berek  közti  különbözések  esmerete  végett  tekintetbe  kell  venni  minden
egynek  külön  temészete,  véralkat ja ,  ész  ,  sziv,  érzés  és  erkölcsisége 
sajátságait;  mind  ezek  ismét  a '  n e m ,  k o r ,  r a n g ,  nevel te tés ,  életmód, 
é l e t v i s z o n y o k  és  égalj  különbözései  szerént  változnak  's  csaknem 
mindenegyben  külön  ,  a'  többiétől  inkább  vagy  kevesbbé  eltérő  typussá 
alakulnak  egybe.  De  a'  mit  azok  esmeretében  az  anthropologia  *s  psy
chologia  a d h a t ,  mind  az  köz  szabás  csak  ,  és  merő  ,  bár  nem  haszonta
lan  ,  theoria.  Közelebb  's  már  gyakorlatibb  útmutatást  a'  köl tők,  je le
sül  a'  jó  drámaírók,  továbbá  a'  tör ténet írók ,  biographusok  's  jeles 
characteristicusoktól  várhatni,  legtöbbet  's  leghasználhatóbbat  pedig  ma
gától  az  élettől  's  öntapasztalástól,  mellynek  gyakran  igen  sokba  telő 
leczkéji  nélkül  könnyű  és  éles  emberesmerétre  ,  könnyű  és  biztos  velek
bánásra  még  senki  sem  jutott.  L.  Kniggét  , ,A '  Társalkodásról"  superint. 
Kis  által  fordítva,  és  dr.  Salat „Lehrbuth der liöhcren Seelenhunde, oder: 
Vsycliiscke Anl/tropologie"  (München  1826,  2  kiadás), 

E M B E R I  R  E S  D KI  TE  T É S.  Mi  régre  vagyok  én  a ' v i l á g o n ,  és 
mi  lesz  belőlem  ?  E*  kérdések  kétségkívül  legfontosabbak  azok  között, 
mellyeket  az  ember  magának  feltehet.  Az  erre  való  felelet  tudtára  ad
ja  neki  hivatását  vagy  rendeltetését,  melly  közönségesen  véve  nem  egyéb, 
mint  tehetségeinek  okos  használások  vagy  áltajában  fogva lételének  czél
ja.  Az  embernek  természetében  hajlandóság  és  tehetség  vannak  ,  mel
Jyek  szüntelen  valami  után  törekednek.  Az  ő  iparkodásának  ezen  czélját 
ő  jónak  nevezi,  mivel  ugy  hiszi ,  hogy  annak  bírása  által  jobbítani  fogja 
állapotját.  llly  módon  kivan  ő  egészséget ,  gazdagságot ,  szépséget,  te
kintetet  'sat.  De  ezek  a'  jók  változandók  és  mula«dók,  és  ánibár  az 
ember  állapotját  egy  ideig  jobbítják  vagy  jobbítani  l á t t a tnak ,  mindazál
tal  azoknak  éldelete  állandó  nem  lehet.  Ennek  oka  a z ,  mivel  azok  nin
csenek  teljesen  az  ember  ha ta lmában,  és  minden  igyekezet ,  hogy  azo
kat  folyvást  tartókká  t e g y e ,  hijábavaló;  a'  honnan  a'  Stoicusok  azokat 
olly  dolgoknak  áll í tották,  mellyeket  mint  hasznosokat  méltó  egyebeknek 
elejébe  tenni.  Ezek  az  embernek  külső  rendeltetését  teszik  ,  a'  mennyi
ben  tagja  a'  testi  világnak.  Ezen  külső  rendeltetésnél  állapodott  meg 
Epicurus,  kinek  systemája  abban  á l l t ,  hogy  az  ember  az  életet  minél 
kellemetesebbé  tegye  magának.  Igaznak  ta lá lnék,  ha  az  ember  csu
pa  testi  lény  volna.  De  mint  erkölcsi  okos  l é n y ,  egy  erkölcsi  természet
felségesb  hajlandóságait  tapasztalja  az  ember  belsejében.  Az  ő  erkölcsi 
természete  a'  jók  becsét  nem  csupán  a'  testi  élet  kellemetessége  szerént 
határozza  m e g ,  hanem  okos  meghatározási  és  esmereti  okok  szerént, 
mellyekben  áll  épen  a'  felsőbb  kivánatokat  kormányozó  tehetség.  A' 
csupa  érzéki  élet  kellemetessége  az  erkölcsi  okos  lényt  semmiképen  ki 
nem  elégítheti,  mivel  az  igen  sok  feltételektől  függ,  mellyeknek  az  em
ber  nem  uruk.  Ellenben  a'  practicus  okosság  az  erkölcsiség  törvénj'ét 
teszi  legfőbb,  szükségesképen  való  és  feltételetlen  törvénynek,  a'  melly
re  minden  cselekvésnek  vitetnie  kell.  Az  a'  törvény  igy  van :  Tar to 
zol  minden  tiszteidet  haszonkeresetlen  szándékkal  teljes  tehetséged  sze
rént  betölteni;  tartozol  mindenüt t ,  a '  mennyire  tőled  te l ik ,  erényre 
törekedni.  Megengedi  ez  az  embernek  mint  érzéki  lénynek  ar  testi 
örömek  éldelését ,  mindazáltal  csak  olly  feltétel  a l a t t ,  hogy [az  él
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delet  a*  erénnyel  és  kötelességgel  megállhasson.  Minthogy] már  a/,  em
ber  részéről  semmit  felségesbet  nem  lehet  gondolni  az  erényes  tis/.tbe
tö l t i sné l ,  tehát  az  ő  legfőbb  és  utolsó  czéljánafc,  azaz ,  az  ő  rendelteté
sének  is  ebben  kell  állania  ;  csak  hogy  ez  alatt  az  értelmi  és  aestheticai 
kifejlődést  is  be  kell  egyszersmind  foglalni.  De  az  ember  véges  és  hatá
rok  közé  szoríttatott  lény.  Az  okosság  ugyan  szakadatlanul  elejébe  tart
ja  neki  az  erkölcsi  törvényt  és  annak  szoros  haszonkeresetlen  kivánatját, 
de  az  ő  végessége  mia t t ,  és  mivel  érzékiséggel  van  körülvétetve,  az  ű 
akaratjának  teljességes  tisztasága  és  a'  tökéletes  erkölcsiség  elérése  őreá 
nézve  csak  ideál  marad.  Lehetséges  mindazáltal ,  azért  is  kötelesség  ő 
reá  nézve  ezen  czélhoz  való  közel í tés ,  még  pedig  a'  veretlenségig  való 
közelítés.  Az  által  az  ő  erkölcsi  munkássága egy  határtalan  mezőt  nyer, 
a'  mellyen  szüntelen  elébb  elébb  mehet,  hz  az  elébbmenetel  erkölcsi 
nemesülésnek  neveztetik.  Az  ember  nem  szülelett  ugyan  erkölesiképeu 
j ó n a k ,  mindazáltal  arra  kell  törekednie,  hogy  a ' m a g a  akaratját  apró
donként  olly  közel  vigye  az  erkölcsi  jósághoz  ,  a'  mint  csak  lehet.  Fel
ségesbet  nem  lehet  gondolni  semmit ,  és  ő  ezt  a'  maga  szabadsága  ál
tal  véghez  viheti.  Ezen  ő  reá  nézve  lehetséges  erkölcsi  tehetséghasz
nálás  bírása  erkölcsi  erő  és  ó  reá  nézve  elveszithetetlen  jó .  Így 
tí 'hát  e1  kérdésre :  mi  végre  vagyok  én  a'  világon?  ez  volna  a'  fe
l e l e t :  hogy  niagadat  erkölcsiképen  nemesítsed.  Az  ember ,  a1  ki  a* 
főbb  kívánó  tehetségen  kívül  érzéki  kivánó  tehetséggel  is  b i r ,  nielly
nek  tá rgya  a ' jólléteinek  lehető  legnagyobb  foka,  mellyel  boldogságnak 
neveznek ,  törekedhetik  ugyan  ezen  boldogság  u t á n ,  de  csak  annyiban, 
mennyiben  azt  az  erénnyel  és  erkölcsiséggel  meg  lehet  egyeztetni.  E' 
szerént  az  ember  rendeltetése  áll  az  ő  erkölcsi  nemesülésében  és  a'  bol
dogságnak  ahhoz  alkalmaztatott  gradusában •, és ha szinte az az ember, 
a' ki a' maga akaratja erkölcsi jóságának ezen gradusát e lé r t e , nem 
ment is az éleinek kedvetlenségeitől és bajaitól , mellyek az ő hatalmá
ban nincsenek: mindazáltal mindenkor vigasztalja ót az a' gondolat, 
hogy tisztét a' lehetőségig betöltötte, A. B. S. 

E M U É R K É P Z É S , legnagyobb feladása a ' nevelésnek, mellynek a" 
theoria minden: a1 s t a tus , mivesség, mivészet és tudomány részéről a' 

Í
iaedagogus iránt tet t kiváltatokat méltán alárendel , nem tartván attól, 
logy az élet és â z emberi munkásság csak egyik köre is veszítsen vala

m i t , mert minden k a r b a , minden tisztre legalkalmasabb a z , kit ember
nek képzettek. Már a' régiek képzése humanitásra — emberségre — 
czé lzo t t , noha a' nepék miveltségre törekedésekben az embert gyakran 
elfeledték, csak a' polgárt tartyán szemsik e lő t t , 's a' bekövetkezett 
rangkülönbség ezen idea létesítését a' szabadokra és nemesekre szokta 
Volt szorítani. A1 18 század vette védelmébe az emberiség azon jusát, 
inellynél fogva minden osztálybeli ember humanitásra képeztessék, 's 
ltousseautól egész Pestalozziig minden liberális neveléstheoriák azt sürget
ték , hogy minden gyermekben öszveleges embererejének kifejtése 's er
kölcsi érettsége (öneltökéletkepességé) eszközöltessék , mielőtt valamelly 
különös karba vagy tisztbe lépett. De bár mi szépek , bár mi sziveme
lők ezen theor iák , csak egy esetet tekintsünk alkalmaztatásokban 's lá
tandjuk, mennyi csaknem álthághatlan gátak vonulnak ezen szép idea lé
tesítésének elejébe. A' gyermek már születése által nem csak fajához (az 
emberiséghez) , hanem egyszersmind bizonyos rendhez tartozik. Szüleji 
rendje különös életmódjának és nézeteinek befolyása alatt nevekszik, 's ki 
nem tudja , mennyire elsorvasztja a' gyermekben ezen — érzésének és 
gondolkozásának egész életére irányt szabó — környttlmény a' t i s z t a 
e m b e r i t . Bár mint ált legyenek hatva a' szülék az absolutus ember
képzés ideájától 's bár mint gondoskodjanak annak létesí tésén, ha már 
bizonyos helyen állnak a' tá rsaságban, nem fog sikerülniek, azon elke
rülhetetlen környezetek, mellyek ezen különös életmód és nézet körébe 
vonulnak, befolyását gyermekektől egészen eltávoztatni. Az oktató és 



EMBERNEM  SZÁRMAZÁSA  EMáSZTÉSADÓ  3 0 1 

nevelő,  kinek  a'  gyermek  mini  a'  t iszta  emberiségtől  már  valamennyit* 
elidegenült  egy mi  áltadatik,  a'  képzés  rövid  időszakában  még  kevesbbá 
lesz  képes ,  ama'  korábbi  benyomásokat  mind  eltörleni  's  a1  tiszta  em
bérré  nevelés  ideaját  rajta  létesíteni.  E'  mellett  ama'  külső  környezetek, 
mellyeket  igen  ritkán  lehet  a'  nevelő  ideája  szerént  intézni ,  folytatják 
a'  gyermekre  zavarólag  munkáló  hatásokat,  's  ez  inkább  fogan  mint  az  os
kola  szellemi  hatása.  Az  oskolától  is  többet  kivannak  emberképzésnéí; 
neki  a'  szülék  akaratja  és  status  czéljaihoz  képest  kell  nevendékit  bizo
nyos  polgári  viszonyokra  képzeni  's  korán  a'  társaság  szokásban  lévő  for« 
maságira  szoktatni.  Minden  fenálló  képzésinté/.etek  ezen  kivánatok  sze
rént  vaunak  elintézve.  A'annak  tn Visoskolák  ,  lovagoskolak  ,  kcresked "os
kolák  ' sa t . ;  de  egyenesen  emberképző  intézeteket  még  egy  status  sem  ala
pított.  A'  házi  nevelés  sem  tehet  e'  részben  többet  a'  nyilvánosnál.  Azon 
időpont,  hol  az  ember  közönségesen  minden  ereji  szabad  használásához: 
és  neme  méltóságának  teljes  birtokába  ju t ,  tol  fekszik  minden  paedago
gusi  hatások  körén.  A1  sokalaku  élet ,  a'  nyomor,  a'  kötelesség  és  becsü
let  ösz töne ,  másokkal  zsurlódus,  valamint  az  individuum  erkölcsi  érzel
mének  és  elveinek  ereje  végzik  el  elébb  vagy  utóbb,  mit  á'  nevelés  mi
vészet  csak  költhet  's  útnak  indíthat.  Épen  azért  kell  ezen  mivészetnek, 
akarmelly  karbel i ,  akarmelly  jövendő  rendeltetésű  gyermekekkel  legyen 
do lga ,  fenyiték,  szoktatás  és  okta tás ,  valamint  eleven  példa  által  i s ,  a' 
t i s z t a  e m b e r i  kifejtésére  törekednie  ' s  mindent ,  a '  mi  ennek  útjában 
áll,  elhárítani  's  kárfalanná  tenni  ,  hogy ,  mig  a'  statusnak  polgárokat  's 
a'  munkás  élet  különbféle  viszonyainak  hiv  dolgozókat  nevel  ,  az  emberi
séget  segélyre  kész  felebarátoktól,  a1  mennyet  istenhez  hasonló  lelkektől 
meg  ne  fossza. 

K l I I I K I t V E S I 8 Z Á R M A Z A S A 1. S Z Á R M A Z Á s A AB E M R H R 

KEHNEK. 
• K H H O S Í O , 1 . H U M A N I T Á S * 

E M R R Y O , I . F n t T U ü , 
E M R r, E r , I. A P s t s. 
E M E N D A C A P I T I S , J . P E J V X Í . T S A ' O . 
E í l E N D A r. / N O V A K , 1. N í í l i W Á t i T S A* G. 

E M É S Z T K R A D Ó , olly a d ó , melly az éldeletre vagy használatra 
vettetik. Ezen adó nálunk csak annyiban ran meg, a' mennyiben az él
delet 's használat tárgyai külföldről , hol már annak alája vettetének, ho
zatnak be hozzánk. De annyival nagyobb divatban van Európa egyéb tar
tományaiban , noha igen különböző formában 's ahhoz képes t , a' mint 
az adózás tárgyai elkerülhetetlen vagy elkerülhető szükségekhez tar toz
nak , foganattal is nagyon különbözővel. Két főosztályja van az emész
tésadónak, egyenes és egyenetlen. Egyenesnek az neveztet ik , melly 
közvetetten a' használótól szedetik; illyen adó alá főkép olly an javak i l
lenek, mellyek hosszab ideig tartanak elhasználtatásokig, mint p. o. ház, 
zsebóra, drága k ő , arany és ezüst készület , ló , kocsi. Az egyenetlen 
sdók csak közvetve szedetnek a' használóktól ; a' status rendszerént az 
adó alá tartozó éldeleti tárgynál* nem vevőjéhez vagy emésztőjéhez , ha
nem eladójához tartja magát , 's erre bizza a' költséget a' vásárlók által 
megtéríttetni. Az egyenetlen emésztésadók közt főhelyet foglal az a c 
c i s a és a' v Á M (1. e.). Az accisa főképen élelmi szerekre ve t te t ik , 's 
vagy általányos , melly alá az emésztés minden tárgyai esnek, vagy kü
lönös, melly az emésztésnek csak némelly tárgyaitól fizettetik. Az 
utóbbi Szászországban / i e s e név alatt már a' leipzigi országgyűlésen 
1438 behozatott, 's a' grimmain 1440 megszaporitattatott ; hanem az á l . 
talányos accise Francziaországban fejtetett ki tökéletesen, 's onnét ment által 
Hollandba, kevéssel a' köztársaság felállása u tán , továbbá a1 branden
burgi statusokba Nagy Fridrik Wilhelm választó fejedelem alatt 1635, 
Szászországba pedig a' 18 század elején. Az egyenetlen emésztésadók 
szintolly gyakran magasztaltattak mint kárhoztattak. JVIagasztalóji eze
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ket  hozzák  fel  mel le t te :  I)  a'  fizető  alig  veszi  e'szre,  mert  az  adózás 
alá  «ső  tárgy  árával  együtt  fizeti  meg;  2)  kinek  kinek  saját  tetszésétől 
függ  ezen  adóhoz  sokat ,  kevese t ,  vagy  épen  semmit  sem  adni;  3)  akkor 
fizeti  ezt  k ik i ,  mikor  legjobban  ke'pes; 4)  sokat  vehet  ugyan  el  az  em
ber  jövedelméből,  de  tőkepénzéből  semmit;  5)  a'  beszedésnél  soha  sincs
hátramaradás.  —  Más  oldalról  ellenben  ezeket  hal lani :  1)  ezen  adó  be
szedése  a'  nemzetre  nézve  legköltségesebb,  főkép  a'  tiszteknek  tőle  alig 
elváiasztatható  megvesztegettetése  miat t ;  2)  az  erkölcsiség  szenved  álta
l a ,  mert  olly  ingerlő  a'  csalás  nyeresége,  hogy  annak  kivihetésére  min
den  fortély  elővétetik;  ez  a'  fortély  yedig  könnyen  lopásba  mei.it  által; 
3)  a'  beszedés  formája  gyakran  olly  alkalmatlan,  hogv  általa  még  becsü
letes  statuspolgárok  is  elhagyják  magokat  az  adó  kikerüléseié  cs.ibit
t a tn i ;  4)  ha  az  élet  legelső  szükségeire  vet tet ik,  könnyen'  terhes  lehet 
a'  polgárok  szegényebb  osztályának.  Az  adózás  ezen  nemét  általányosan 
véve  feltételetlenül  sem  ajánlani  sem  kárhoztatni  nem  lehet,  hanem e ' rész
ben  minden  csak  a ' s t a tus  helyezetétől  's  viszonyaitól  függ,  inellyekbeu 
az  adót  behozni  szükséges.  Kendszerént  nem  szülend  az  káros  kövftke
ssést,  valamig  egy  részről  a'  szegényebb  osztálynak  az  élet  első  szüksé
gei  megszerzését  meg  nem  nehézi t i ,  's  más  részről  beszeietése  olly  böl
csen  van  elintézve,  hogy  általa  a'  kereseti  szorgalom  és  személyes  sza
badság  el  nem  nyomat ik ,  melly  utóbbi ,  ha  nehéz  i s ,  még  sem  lehetet
len.  Ha  mérséklett  az  adó  ,  könnyen  egyesül  az  áru  á r áva l ,  megfizetése 
nem  könnyen  okoz  nehézségeket,  's  kikerülése  nem  bir  elég  ingerrel, 
hogy  miatta  valaki  a'  büntetés  veszélyének  kitehetné  magát;  de  ha  njgy, 
már  akkor  szembe  tűn ik ,  az  emésztő,  elijedvén  a'  drága  á r tó l ,  nem 
vesz ,  a'  kereskedőnek  pedig  van  érdeke  az  adót  kikerülni;  az  emésztés 
kevesedése  kevesiti  egyszersmind  a'  status  jövedelmét  i s ,  a1  csalás  gátlá
sának  szüksége  ellenben  neveli  a'  beszedés  költségeit;  's  igy  a'  statusnak 
ezen  utón  szerzett  jövedelme  sem  azon  summával,  mellyet  az  adózók 
fizetnek,  sem  ezeknek  kénytelen  szükölködésével  nem  áll  idomzatban.  A' 
volna  tehát  a1  regula  :  az  emésztésadó  elkerülhető  szükségekre  vettessék, 
elkerülhetetlenekre  pedig ,  millyen  p.  o.  a'  kenyér,  csak  akkor ,  ha  felte
h e t n i ,  hogy  az  országban  minden  munkás  szerezhet  annyit ,  hogy  az 
emésztésadó  miatt  nem  lesz  kénytelen  az  élet  első  szükségeire  nézve 
magát  's  famíliáját  megszplitni.  Megjegyzésre  mél tó , .hogy  NagyBritan
niában,  hol  a'  status  iszonyú  költségének  legnagyobb  része  egyenetlen 
emésztésadó  által  fedeztetik,  az  élet  első  szükségei,  nevezetesen  a1  ga
bona  és  h u s ,  minden  adótól  mentek;  a'  miből  méltán  következtethetni, 
hogy  az  illyen  tárgyak  adó  alá  vetése  még  olly  tartományokban  is  aggo
dalmas,  hol  felette  nagy  summákat  kell  illy  adóval  beszerezni. Is. Q. 

E l E I I C l ,  I.  H  X  V  T A T  Ó  K. 
E M I G R Á N S O K (émigrés, kivándorlottak). A* történet ugyan több példá

kat  mutat,  hogy  valamelly  országnak  számos  lakosai,  vallásbeli üldöztetés 
miatt,  mint a1  Hugonották Francziaországban  (jelesen a'  17.  száz.),  és  a1 Pro
testánsok  Salzburgban  (1732)  ,  vagy  más  okok  miatt  hnzájokat  elhagyni 
kénytelenittettek  :  de  e'  név  alatt  előkelőleg  azon  kivándorlottakat  szokás 
é r ten i ,  kik  a'  polgári  zendülés  első  éveiben  költöztek  ki  Francziaország
ból.  Mind az  nj  rend  ellenségei,  mind  a1  politicai  üldözés áldozatjaielhagyák 
ekkor  honjokat ,  's  a'  szomszéd  tartományokban  kérésének  menedéket, 
némellyek  vagyonjaik  megmentett  maradványival  ,  mások  minden  segede
lem  nélkül.  Férjfiak  és  asszonyok,  gyermekek  és  öregek  ,  papok  és  ne
mesek  ,  egy  gzintolly  t a rka ,  mint  egyenetlen  keveréket  formálának.  Leg
többen  azon  reménnyel  illantak  el,  hogy  a'  rend  helyreálltával,  hazájokba 
rövid  időn  visszatérhetnek,  '»  azért  elejénte  csak  a'  határos  tartomá
nyokban  maradának.  Közöttük  a'  legnagyobb  megromlottságot  a'  legneg 
mesebb  önmegtagadás  mellett  lehete  találni ;  főházakból  származott  's 
egy  finnyás  élet  minden  kényeihez  szokott  személyek,  elszánva,  's  mél
tósággal  türék  szükségeiket ,  sőt  csekély  keresésmódokhoz  is  nyulának. 
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Igazságtalanul  mondták  semmirevalóknak  és  pulyáknak  mindazokat ,  kik 
hazájokat  a'  veszel}'  ideje'n  önsorsára  hagyták.  Hol  gonoszság  uralko
d i k ,  's  vétek  az  e r é n y :  ott  a1  jobb  érzésűnek  nincs  mit  reménylni. 
Azonban  nem  lehet  tagadni ,  hogy  az  első  kivándorlottak  nagyobb  része 
elpuhult  's  minden  erőltetéstől  és  munkásságtól  elszokott  emberekből  ál
l o t t ,  kik  erkölcstelen  viseletekkel  csak  hamar  mindazok  i r á n t ,  kik  emi
gráns  nevet  hordtak ,  kegytelen  előítéletet  gerjesztenek.  És  e z ,  de 
még  inkább  azon  aggodalom,  nehogy  Francziaország  bosszúra  ingereltes
s*!k  ,  vala  oka ,  hogy  a'  kivándorlottak  maradása  sok  országokban  egé
szen  megtil tatott ,  másokban  pedig  csak  bizonyos  korlátok  közt  engedte
tet t  meg.  A'  kivándorlottak  fejei ,  Condé,  Provence  és  Artois  királyi 
herczegek  valának,  kik  közül  az  első  a'  szökevények  nagy  részét  azér t 
egy esi t é ,  hogy  Németországban  a'  szövetséges  seregekkel  együtt  mun
kálódhassék  a'  régi  rend  visszaállítására.  Koblenzben  egy  tulajdon  tör
vényszék  alkottatott  ,  melly  az  ngy  nevezett  külső  Francziaország  törvé
nyes  dolgait  Ítélte.  De  Dumonrieznek  NémetAlföldre  's  Hollandba  nyo
mulása  tél  középen  a'  legsiralmasabb  állapotban  üzé  őket  el  e'  tartomá
nyokból  's  számokat  Francziaország  ret tenetrendszere,  ugy  a'  lyoni  és 
tiiiloni  véres  esetek  naponként  szaporiták.  Condé  serege  végre  orosz 
zsoldba  szegődött  's  az  oroszaust r ia i  táborozásban  17ÜS)  eloszlott.  Mi
dőn  NapoleOn  uralkodásra  lépe t t ,  minden  kivándorlottak •— keveset ki
véve — engedelmet nyertek a' haza térésre , de ezt többen, kik már kül
földön megtelepedtek, nem használták. XVIII. Lajos polgári alkotmányá
nak világos meghatározása ugyan azt t a r t á , hogy a' kiköltözötteknek 
elébbi jószágaik visszakivánására jusok ne l egyen , de ez még sem tar
tóziatá őket a' kárpótlás követelésétől, mi g jakran a' köz csend zavará
sára adott okot. Innen a' kamarák 1825 a' kivándorlottak eladott jószá
gaiér t , Viliéle java la t já ra , kamatokban 1000 mill. fr. tőkét engedének 
nekik. X 

E M I K (azaz , nemes, fejedelmi), becsülelczim, mellyet a ' Törökök 
azoknak adnak, kik származásokat Mohammedtől 's leányától , Fatimától, 
hozzák le. Emirek 1) Arabiában, hol a' kóborló csapatok vagy Beduinok 
vezéri, de eredetek kétséges , és 2) Törökországban talál tatnak. Az 
emirek örökös nemesek, megkülönböztetésül vizzöJd szinü (mellyet tar
t o l t , ni nt vél ik, Mohammed legszebbnek) turbánt viselnek, bizonyos 
szabadságokkal b i rnak, mindazáltal a' hivatalokhoz csak annyi jusok 
van , mint akarmellyik Töröknek 's nagyobbára súlyos szegénységben 
é lnek, mivel restek 's rendetlen életűek. — Az emir szó bizonyos hiva
talok és foglalatosságok mellé is té te t ik , p. o. Emir Hads i , szarándokok 
vezetője. L—a. 

E M I, E K E Z E T E S S É O E K, 1. M E M O 1 R 0 K. 
Ewr , I Í K K Z E T G Y A K O R L A T alatt altaljában a ' léleknek olly czélu 

működését értjük , melly által az képessé tétetik egész gondolatsort (szó
beli vagy irott előadás után) felfogni 's jövendő használattá hiven fentar
tani. Ézt a' köz életben memorisálásnak vagy könyv nélkül tanulásnak 
nevezik, minthogy a' gyakorló az igy megtanultat könyvét félre téve, 
puszta emlékezetből (de memória') szokta előadni. Nagy lévén az élet
ben és tudományban az olly emlékezetnek becse, melly könnyen és ha
mar fog, sokat és soká t a r t , hiven és kellőkor adja a' tanultat vissza: 
természetes , hogy a' gyakorlás és ennek módja , melly által emelhetni 
egyedül emlékezetünk erejét illy magas fokra , a' tanításnak és nevelés
nek nem legkisebb gondu á g a , a' gyermeki , mig fejlődő korban 
k ivá l t , minthogy e' tehetség a' testszerkezettel igen közel és szoros egy
beköttetésben áll. Főszabásul kell az emlékgyakorlatoknál venni azt , 
hogy azokban a1 rövidről hosszabbra, könnyűről nehezebbre, egyszerű
ről bonyoltabbra fokonként haladás megtartassék. Vannak azután segéd
rendszabások , mellyek a' haladást szerfelett könyitik és gyarapítják. 
Némellyek ezek közül egyszerűk vagy természet iek, mások mesterkél

i 
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tek.  Amazok  a'  következő  elveken  's  tapasztalatokon  nyugszanak: a) 
mivel ,  a1  mit  értünk,  könyebben  tapad  emiéhezetünkbe,  mint  a*  mit  nem 
er tünk:  igyekezzünk  a z t ,  a1  mit  meg  akarunk  t a r l an i ,  elébb  megérteni, 
vagy  azza l ,  a'  kit  gyakor lunk,  megértetni, b)  Minthogy  a z ,  a'  mi 
lassan  és  gyakran  vonul  él  elménk  e l ő t t ,  abba  könnyebben  betapad,  a' 
megtanulandó  darabot  lassan  és  többször  kell  elolvasni, c)  A'  mit  két 
érzék  (itt  szem  és  fül)  visz  egyszersmind  a';  lé lekhez,  szinte  mélyebben 
hat  ebbe  :  következőleg  jó  a'  megtartandó  darabot  fen  szóval  olvasni  'a 
irva  lemásolni.  </)  Tapasztal t  dolog,  hogy  a1  dalmadarak  leghamarabb 
megtanulják  az  előttök  reggel  vagy  estve  sipoltukat:  igy  az  embar  is 
könnyebben  tanul  (memorisál)  es tve ,  lefekte  e lő t t ,  midőn  már  semmi 
uj  kép  nem  ü/.i  el  az  utóbb  telfogottakat,  és  Jéggel ,  midőn  még  az  el
me  nj  ötletek  által  bágyasztva,  elfogva  nincs;  következéskép  igen  hasz
nos  ez  emiitett  időkben  fogni  az  eiulékgyakorlathoz,  vagy  legalább  a' 
már  gyakorlotíon  ujolag  áltmenni.  e)  A'  helynek  ,  mellyen  a"  megtanu
landó  szók  és  sorok  a  könyvben  á l lanak,  megjegyzése  is  igen  jó  segéd
szer  a'  visszaemlékezés  könnyebbitésére,  A'  mesterkéltebb  segédsze
rekről  1.  MNKMONICA; 

E M I . É K E Z Ő  T E H E T S É G ,  a '  léleknek  tehetsége  é s  készsége,  a z 
az  előtti  gondolatokat  megtartani  és  magában  s/.abad  kéj  szerént  megiiji
tani.  Előre  felteszi  a'  megtartandók  felfogását.  Valamit  hamar  felfogni, 
valamire  könnyen  eszmélni  és  azt  sokáig  megtar tani ,  olly  tökélyei  a'  lé
leknek  ,  mellyek  ri tkán  találtatnak  együtt.  A'  felfogás  tekintetében  az 
emlékező  tehetség  gyors  vagy  lassít,  az  eszmélés  tekintetében  hiv  vagy 
hivtelen,  könnyű  vagy  nehéz ,  a'  megtartás  tekintetében  perftg  erős  vagy 
gyenge ,  nagy  vagy  k ics iny ,  a1  szerént,  a1  mint  több  vagy  kevesebb  elő
terjesztéseket  hosszabb  vagy  .rövidebb  ideig  megtart.  Az  emlékező  tehet
ség  minemüsége  igen  nagyon  függ  a1  goldolkozás  és  figyelmezés  módjá
t ó l ,  mellyel  valaki  azon  tárgyak  iránt  van ,  a'  mellyeket  az  emlékezete
hetségbe  fel  kell  fogni.  Megkülönböztetik  a'  szóbeli  emlékező  tehetsé
g e t ,  melly  a'  mechanicus  könyvnélkültanulásra  mutat  és  a'  léleknek 
semmi  különös  munkájába  nem  k e r ü l ,  a'  dologbeli  emlékező  tehetségtől, 
mellyhez  itélő  tehetség  és  igy  önmunkás  lélek  kívántatik.  Rendkívül 
való  emlékező  tehetségbeli  ajándék  teszi  a'  tudós  embert ,  elmélkedés  a' 
lelkes  embert ,  a'  philosophust.  Az  emlékezőtehetség  ellenkezője  a'  fe
ledékenység,  midőn  a'  fő ,  bár  mennyiszer  megtöltetik  i s ,  ismét  üressé 
lesz.  Ez  a'  gonosz  néha  az  ember  hibája  nélkül  tör ténik,  mint  az  öreg 
emereknél ,  de  gyakran  a'  lerontó ,  kivált  ifjúi  kicsapongások  ,  az  elszó
TÓdás  megszokása vagy  a'  gyakorlás  fogyatkozása által  is  okoztatik. A. fi. S. 

E M  i.  E K j K  t,nek  mondjuk  tágasb  értelemben  mind  azon  mivet, 
m e l l y ,  mint  a'  múlt  idő  j e l e ,  készítése  idejére  vagy  valamelly  neve
zetes  esetre  és  személyre  emlékeztet.  A'  régiség  emlékei  lehetnek  írá
s o k ,  szép  mivek  és  kézmivek,  mert  reánk  nézve  Homeros  költeménye 
szinte  ngy  emléke  saját  idejének,  valamint  a'  Pantheon  vagy  valamelly 
Pompejiban  felásott  házi  bútor.  Ezen  emlékek  mind  fontosak,  mennyire 
a'  régiség  áltáljában  minden  embert  érdekel.  Erkölcsünk  ,  miveltségünk 
és  felvilágosodásunk  azokéból  sarjadzott ,  kik  e'  földön  előttünk  futak 
pályájokat.  Egy  szent  kötelék  fiizi  öszve  korunkat  az  élővilággal  ;  's 
ezért  olly  becsesek  előttünk  a'  régiség  emlékei.  Visszavezetnek  ezek 
bennünket  a/,  élővilágba  's  erkölcseit ,  szokásait ,  polgári  szerződéseit  's 
egész  életmódját  eleven  színekkel  szemünk  elejébe  rajzolják.  Szorosb 
értelemben  emlék  által  csak  a1  műemléket  értjük.  Ez  vagy  csak  azért 
becsiíltetik,  hogy  tulajdon  értelemben  emlék ,  azaz,  bizonyos  személy 
vagy  eset  emlékezetét  fentartani  segéli;  vagy  e'  mellett  belső  becse  is 
van  ,  inert  mint  szép  mii,  minden  tekintet  nélkül,  magáéit  tetszik.  Leg
szörösb  értelemben  emléknek  mondjuk  az  épités  és  képfaragás  miveir, 
mellyek  híres  személyek  vagy  esetek  emlékezetét  Örökítik.  Csak  ezek
ről  van  itt  s ió .  Majd  nyilvános  helyeket ,  kerteket  'st.  ef.  ékesítenek, 
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és  ezek  többnyire  esetek  emlékei;  majd  személyek  emléket  ragy  tfszte
letemiékek.  Ez '  utolsók  közé  számláltatnak  a'gyászemlékek.5  és  sírhal
mok  ,  mellyek  magányosan  és  vágytalanul  állnak  azon  csendes  helyeken, 
hova  szeretteink  drága  hamvait  takarítottuk.  Minden."  korholj *s  minden 
nemzetnél  találtatnak  illyenek  a'  mivészség  durva  kezdetétől  fogva  szinte 
teljes  tökéletességéig.  Az  esmértek  közt  legrégiebbek  Egyiptom  obe
liscusai  's  pyramisai ,  és  ezek  után  talán  azonnal  a'  persa  királyok  sir
halmai  j  mellyeket  Persepolis  omladékai  közt  bámulunk.  Tiszteletre kény
szerit  ezeji  emlékek  szörnyű  nagysága  és  fenséges  egyszerűsége.  Talán e' 
két  pontban  a1  görög  mivek  sem  érték  el  őket  ,  holott  ezeknek  a'  szép
ség  kizáró'tulajdonjok.  Nehezen  volt  valahol  annyi  emlék,  mint  Görög
országban  ,  melly  a'  csatában  és  innepi  játékban  győzött  fijainak  szinte, 
mint  egyéb  nagyérdemű  polgárainak,  emléket  emel t ,  de  gyakran  méltat
lanokra  is  pazarolta  azt.  A'  csatában  győztesek  szobrokat  's  diadali  j e 
leket  nye r t ek ,  az  innepi  játékok  hősei  pedig  szobrokat  és  emlékoszlopo
kat.  A'  corinthusi;,földszorosnál  állottak  Neptunus  temploma  mellett  az 
isthmusi  Altis  szent  berekben  Olympia  mellett  az  Jolympiai  játékokban 
győzők  szobrai.  A'  diadali  jelek  számtalanok  Voltak.  Tiszteletemlék 
gyanánt  sokszor,  formára  és  pompára  nézve  nagyon  különböző  ,  épülete
ket  is  emeltek.  így  álliták  Athénében  a1  choragusi  emlékeket  azok  tisz
t e l e t é r e ,  kik  mint  choragusok  ,  a'  drámai  és  muzsikai  játékokban  győz
tek.  Szokás  szerént  ezen  játékoknál  Athénében  a1  tiz  polgári  osztály 
mindenike  egy  chorágust  vá lasz to t t ,  ki  önköltségén  a1  já tékot  elrendel
te,  's  arra  felügyelt.  Kiki  törekedett  ebben  felmulni  a'  másikat ;  ki  va
lamennyit  meggyőzte  ,  jutalomul  e g y ,  rendszerént  híres  niivés.i  készítette 
érez  tripost  (lábast)  kapott  's  általa  egész  nemzetségére  díszt  árasztott . 
Ezen  jutalom  nyilván  felállíttatott  vagy  kisded  épületre  vagy  egyes  osz
lopra ,  mellynek  felirása  megenilité  a'  chorágust  's  a'  játék  idejét.  Illy 
emlékeknek  Athénében  saját  utszájok  volt , »'•  Tripodes.  Némellyek 
szinte  máig  fenmaradtak.  Legpompásabb  's  legtöbby  ékesitéssel  díszes 
volt  köztök  l.ysicrates  choragnsi  emléke,  mellyet  rendszerént  Diogenes 
lámpásának  neveznek;  ezután  Thrasyl lnsé  és  Tbrasyclesé  's  néhány  szo
brok.  A'  Romaiak ,  hogy  a'  Görögökkel  mivészségre  nézve  vetekedni 
kezdettek,  a'  tiszteletemiékek  állításában  sem  maradiak  hátra.  Ezek  egy 
neme ,  a1  D H D A I . I I V  ( l e . ) ,  egészen  sajátjok.  A'tiszteietemlékeknél  mind 
Görögországban  mind  Romában  kétség  kivül  régiebbek  a'  s írhalmok,  de 
mellyek  természetesen  csak  későbben  jeleskedhettek  mint  szép  mivek. 
Kétfélék  voltak,  vagy  azon  helyen  emelt  emlékek,  hova  az  elhunytak 
hamvai  takar í t ta t tak ,  tulajdon  (irhalmok  ,  vagy  tetszés  szerént  válasz
tott  helyen  állítottak  a'  nélkül  ,  hogy  a'  holt  hamvai  is  ott  volnának, 
cenotaphiumok.  Mindenik  félét  lehetett  látni  városokban  ,  ezek  környé
k é n ' s  az  országutak  me l l e t t ,  mellyek  nem  kis  diszt  veitek  tőlök.  A' 
durva  kőneniet  oszloppá  változtaták,  azután  kőalapra  két  kis  oszlopot 
állítanak,  ezeket  szelemennel  befedek,  a1  közöttük  maradt  üres  helyet 
pedig  elhunytáig  képeivel ,  felírásokkal  's  eiiMlt  mivvel  diszesiték.  így 
az  élesítést  egyre  szaporítván,  lassanként  temploiuforma  kisded  épülete
ket  emeltek  és  a1  pompát  legfőbb  pontig  űzték.  Legjelesb  illy  emlék 
volt  a1  Mausoleum  (1.  ARTKIHISU) . ,  melly  után  szinte  máig  minden  pom
pás  sírhalmot  Mansoleumnak  neveznek.  Az  ujabb  Kuropa  mind  a'  két
féle  emlékekkel  b í r ,  de  sokkal  több  gyász  mint  tisztelstemSékke!,  mint 
a'  dolog  természete  is  magával  hozza,  mert  amazokat  magányos,  ezeké* 
pedig  nyilvános  érdeklés  épiti.  Tiszteletemlékeket  kivált  fővárosokban 
láthatni  ,  mellyek  közül  soka*  leirt  és  lerajzolt  Sturm i^jtrehiteetoni
sche Reiseanmerkungen"').  Alkalmas  gyűjteményt  közlött  Lnbersac  az  ő 
„Discm/rn sur les monutyens pnblic, de tnnn les áges et de tous les peu
ples"  czimü  munkájában  (Paris  1776).  Francziaország  sok  illy  emlé
keit  lerajzollatá  IViiJlin „Antiguités vatiónales,''  Mivészeit  e'  foglala
tosságra  Francziaország  a'  felírások  aoademiája  által  vezérlé.  Egyéb
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iránt  különbféle  formák  közi  válogaihat  a'  mivész,  csak'ezélirányosan 
válasszon.  Egyszerűség  illik  a'  magányos  erényhez,  nagyság,  pompusság 
és  méltóság  a h h o z ,  melly  egész  nemzetnek  vagy  a'  nemzet  hősének  tet
teit  örökíti .  A1  választott  formával ,  melly  az  egyszerű  emlékkőtől  u' 
diadali  ivig,  az  oszloptól  a'  csarnokig ,  sőt  templomig  is  emelkedhetik, 
illő  viszonyban  álljon  az  ékesités.  I t t  a1  mivészek  többnyire  feleslegséí 
áltál  hibáznak  ,  meg  nem  gondolván,  hogy  a'  felesleges  gyengíti  a1  ha
tást  ,  holott  azt  gyarapítani  akarták. II. I • 

EM L É K p É N Z E K ,  valamelly  nevezetes  történet  vagy  személy  emlé
kéül  vert  pénzek.  Ezen  szokás  felette  r é g i ,  mert  a'  romai  pénzek  nagy 
része  az  emlékpénzek  sorába  tartozik.  Az  ujabb  időbeliek  többnyire  néz
pénzek (_Schaumünzen),  de  vannak  folyó  pénzek  i s ,  mellyek  nevezetes 
történetre  vagy  személyre  emlékeztetnek.  Vö. MEDA ILLÓK  és  PKNZTUUO
HÁNV. 

E^M  L Ő  S  Á  L  L  A  T  O  K  ,  S Z O P T A T Ó  Á L L A T O K . 
E M P H Y T K U S I S ,  ÍJ  valamelly  fekvő  idegen  jószágnak  haszonbirto

ka,  melly  valakire  javítás  feltétele  alatt ,  's  a'  főbirlokmegesmerése  végett 
évenként  fizetendő  adó  (örök  bé r , canon)  mellett  vagyon  ruháztatva;  2) 
maga  a'  föld,  melly  illyen (emphyleulieatis)  feltételek  alatt  használás 
végett  valakinek  engedtet ik;  3)  az  ezen  áltengedés  és  elfogadásról  s/.óló 
egyezet.  Az  illyen  jószág  haszonbirtokosát  emphyteutának  hiják  ;  a'  fő
birtokost  pedig  bérurnak.  Az  emphyteusis  nem  csak  az  utóbbi  engedel
méből  származik ,  hanem  elidösülés  által  is.  Az  első  másra  is  áltruház
hatja  a'  haszonbirtokot;  de  erre  a'  törvénytudók  helyes  véleménye  sze
lént  mindig  megkívántatik  a1  főbirtokos  megegyezése. 

E M P Í R I A ,  1 .  T A P A S Z T A L Á S .  E m p i r i s m t i s ,  azon  gondolko' 
zásmód,  melly  a'  tapasztalásnak  hódol  's  minden  esmeretet  erre  épit.  — 
E m . p i r i c u s  vagy  e m p i r i s t a  I)  ki  minden  esmeretet  tapasztaláson 
ép i t ,  2)  ki  csupán  a'  tapasztalást  követi ,  p.  o.  a'  gyógytudomán) ban, 
gazdaságban.  Itt  az  empirista  ellentételben  áll  a'  rationalistával. 

É s ,  Jgy  nevezi  kiki  önmagát ,  és  a'  mi  közTetetlen  személyéhez 
ta r toz ik ,  jelesül  az  ő  szellemi  magamját ,  vagy  az  ő  le lkét ,  melly  a' 
maga  saját  kinyilatkoztatásaival  és  munkálat ival ,  mint  a'  belső  érzék 
t á r g y a ,  a'  test től ,  mint  a'  külső  érzék  tárgyától  (melly  ennyi
ben  a 'neménhez  tartozik),  különböző,  de  azzal  a'  legszorosabban  egye
sülve  van.  Ez  az  é n ,  a'  mennyiben  a'  maga  individuális  nyilatkozásai
ban  és  jeleneteiben  (azaz ,  az  előterjesztésnek,  érzésnek  és  kívánásnak 
határozott  állapotiban  )  tekintet ik,  a9  philosophusoktól  empiiicus  énnek 
neveztet ik,  a'  midőn  megkülönböztetik  azt  az  ugy  nevezett  transcenden
talis  ( egyes  észrevétel  által  meg  nem  esmérhető)  én tő l ,  a z a z ,  a '  lélek
től  ,  mint  a1  gondolatok  tiszta  és  állandó  subjectumától,  félregondolván 
annak  minden  különös  állapotjait  és  kinyilatkozásait.  Kant  oskolája  az 
énnek  előterjesztményét  ugy  tekint i ,  mint  az  eszmélet  tiszta  munkássá
gának  productumát  és  t á r g y á t ,  vagy  mint  az  eszmélésnek  eszméletét, 
melly  önmagát  a'  maga  munkásságában  erősen  megragadja.  Fichte  ezen 
előterjesztményt  még  feljebb  igyekezék  emelni  é»  az  eszméleten  tul 
menni  ,  midőn  amaz  állítást  megforditá,  és  az  eszméletet  az  én  produ
ctumának,  magát  az  ént  pedig  (mellyet  azután  annyiban  általányos  vagy 
tiszta  énnek  nevezett)  azon  subjectumnak  tek in té ,  melly  az  eszméletet 
előhozza  és  constrnálja.  A'  t i s z t á é n — t a n i t á  ő — általányos  munkásság, 
melly  maga  magát  felteszi  (honnan  az  ő  philosophiájának  első  alaptétele 
ez:  én  vagyok  én,  A = A ) ,  és  magának  egy  nemént  (objectumot)  tesz  el
lenébe.  Ezen  előterjesztésmód  szerént  maga  az  én  nem  tárgya  az  esz
méletnek  (azaz  ,  soha  mint  valamelly  való  v.  reale  nem  jut  eszméletre), 
hanem  utolsó  alapja  annak,  mellyből  jő  ki  minden  egyes  empiricus  cse
lekvésmód,  sőt  a'  mellynek  még  az  empiricus  én  is  csak  accidentiája 
(járulmánya),  mind  az  pedig,  valami  az  énen  kirül  r a n ,  productu
m a .  . A. B. S. 
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E N C Y c r . o P A K D i A ,  az  Angoloknál  cyklopaedia  is.  Ezen  görögből 
képzett ,  de  a'  Görögök  előtt  (kik  helyette cyiívn^io; •xra.tZiia., xttifci* a 
Y.vy.'Ka, íyxvxMet, fca^>ifieiTa.t  mondtak)  ezen  ö&zvetételuen  eauierellen  szn, 
eredetileg  azon  esmeietek  és  ügyességek  körét  jelenté,  meliylie  eg)  sza
liacionszületettnek  niiveltségét  zára  az  ó  világ  (a'  R  maiak artes iibera
leseí).  Később  ezen  szó  az  életből  a'  tudományra  vitetett  á^tal  s  vála^ 
mint  az  emberi  tudomány  öszveleges  megyéjének {encyclopaediu univer
zális),  ngy  egyes  megyék [encyclopaedia particularis)  öszvefüggő  ált
nézete  vele  neveztetett.  Azonban  egyes  tudományok  encyclopaediai  abráz
lásá t ,  inelly  azok  főelveinek  vagy  legfontosb  tárgyainak  előadása,  meg
különböztetik  egy  tudomány  vagy  a1  tudományok  encyclopaediííjátót,  az
az,  tartalmok  tudományos  altnézetétől.  Az  elébbi  sajátkép  nem  e^yéb 
mint  a'  tudománynak  rövidebb  előadása.  Illy  áltnézet  szüksége  már  ko
rán  részént  a'  tudományok  egymás  közti  szilárdabb  elvek  szerént  inté
zendő  kiképzése,  részént  csak  egyes  tárgyak  fellelésének  könnyebbitése 
végett  is,  mindég  érezhetőbb  lón,  mennél  inkább  nevekedének  a'  megfogá
sok  és  esmeie tek ,  's  e'  kettős  tekintetben  majd  rendszeres ,  majd  abé
czés  alakban  szerkezteitek.  Az  öszvehordás  szelleme,  inelly ;"&  alexan
driai  oskolában  uralkodék  ,  nem  sokára  illynemü  próbákra  vezérle  ,  's  a' 
Romaiaknál  is  adának  Varró  és  az  öregbik  Plinius  (amaz  ezen  elveszett 
irományokban „Kerum humanaram et divinarum antiquitates'1  és „Dis.r 
cipiinarmn Libri  / A "  ez  a' „História naturálisban^')  hasonló  nemű 
könyveket.  Stobaeus  és  Suidas  Görögök  gyűjteményei,  főkép  pedig  a' 
Marcianus  Capelláéi  is  ide  vétethetnek.  Mind  ezek  azonban  csak  még 
élőmunkák  voltak.  A'  középkor  hoza  létre  számos  encyclopediákat  ,  nem 
csak  egyes  tudományokét  „ summae" „specula"  név  alatt, hanem  egy  közön
séges  encyclopediát  is  készített  Beauvais  (Bellovacensis)  Vincze  Domi
nicanus,  ki  a'  13  század  közepe  táján  a'  középkor  esmereteinek  egész 
ögzveséget  tetemes  nagyságú  munkában („Speculum históriaié, nalurale, 
doctrinale"  legújabb  kiad.  Douay  1624,  4  fol.  köt.)  aa  írók  munkájinak 
szóbeli  és  hü  kivanátiban  maga  előadta.  A'  17  században  Martinius  Má
tyás {„Idea methodicae et brevis encyclopediae sive adumbratio universi
tatisí<  Heiborn  1606)  és  Alsted („Encyclopaedia VII. lomig dtstincta1'
Herborn  1620  2.  fol.  köt.)  fontos  irományaik  után  Bncon  Franois  tette  le 
„Kovám organon scientiarum"  (először  Lond.  1620)  és  ,,/>« aiigmenlit 
scientiarum''  (lat.  Lond.  1038)  egy  encyclopaedia  alapját ,  tele  legmé
lyebb  vizsgálatokkal  és  fejtelmekkel,  mellyeket  időszaka  nem  érte.  Kora 
olta  nagy  számmal  nevekedének  az  encyclopaediák,  de  egyik  sem  tiixte 
ki  magának  Baco  tisztántudományos  czélját;  mert  mind  vagy  az  ifjú
ság  és  tanulatlanok  oktatására  viszonyiának,  vagy  tudósoknak  is  s iolgál
tak  iitánalátásnl.  Az  ujabb  kor  legnagyobb  munkáji  sorába  tartoznék 
Corelli „Galtria de Minerva'1'^  (Velencze  1696—1717  7  kö t . ) ,  inelly  45 
fol.  köt.  volt  számítva,  ha  egészen  megjelent  volna.  Szerencsésb  volt 
elkészülése  tekintetében  Zedler „Grosses vollstandiges Lur'versal/exicon 
aller Wissenschaflen und Künste"  Halle  és  Lipcse  1732—50,  64  köt., 
told.  1751—54,4  köt.)  Az  Angoloknak  Chambers  irt  egy „(yclopaedia or a 
universal diclionary of árts and  sc»'e«ce«"t,  melly  gyakor  izben  adatott 
ki.  A1  többiek  közül  ezeket  emietjük:  CleigEncyclopedia britnntrieu'*  (6ik 
kiad.  1823  készült  el,  20  négy.  köt.);  Napier „Rees encyrlopaedia"  (Lond. 
1802—20,  29  köt.)  ;  Brewster „Edinburgh encyclupaedia"  (1810  's  köv. 
18  köt.),  Wilkes „'Encyclopaedia Londonensis1'  (1796  o l ta ) ;  TVIillar „En
cyclopaedia Edinensis'  (1816  olta); .,Encyclopaedia metropnlitana''  (Lon
don  1825  ol ta) ;  Mitschel „Methodical cyclnpecdia''  (London  1823  'a 
köv . ) ;  Nicholson „British encyclopaedia"'  (1S09,  6  köt . ) ;  (jregory 
„üictionary of árts and Sciences''  (2  köt.  4 ) ; ..,Encyclopaedia perthen
»í»."  Ezeken  kivül  számos  kisebb  illynemü  munkák,  Wattson ,  Willich, 
Enfeld,  Kéndel 's  mtól  jelentek  meg.—  A'  franezia  encyclopaediák  közt 
legesnieretesb  Diderot  és  D 'Alember t : „Encyclopédie ou diclionnaire rai
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tnnné dei srience*, det árts, et des mctiers par une nocielé de gént de 
lettres mis en ordre par D. et quant a la partre math. par  <T A..  (Paris 
1751  —  72 ,  28  köt.  fol.  rezekkel) ,  Told.  (Amst. ,  P a r . ,  1776—77,  5  köt. 
fol.) „Table des matiére*iC  (Paris  1780,  2  köt.  fol.)  öszveleg  35  köt;  to
vábbá  Genf.  1777,  39  |kö t . , „Tabks"  Lyon  1780,  6  kö t . ,  öazveleg  45 
köt . ;  Lausanne  és  Bern  1781,  36  köt.  3  köt.  r é z . ,  öszveleg  39  köt.;  '8 

.  megbővite  Felicetől  Yverdun  1770—80,  58  köt.  Megjelent  belőle  egy 
„Expri/ dV Encyclopédie"  i s ,  's  Courtin  1823  kezdett „Encyclopcdie 
modernc"}e  által  akará  ki  egészíteni.  Legnagyobb  az  eddigleni  ency
clopaediák  közt  a'  párisi „F.niwclopédie mélhodíque ou par ordre de ma
tiéres,"  melly  1782  olta  rezeivel  együtt  200  köt.  többre  ment.  Ebben 
minden  tudománynak  saját  encyclopaediája  van.  1826  olta  Parisban  egy 
„Encyciopedie progressive,"  is  je lenik,  Gtiizot  terve  szerint .  —  Az  Ola
szoknál  Pivati  adott  egy  encyclopediát  illy  czim  a la t t : „Dizinnario ict
entifieo e curioso sacroprofuno'  1746—51,  10  köt.  fol.;  Coronelli  vá
lalat ja ,  mellynek  terve  szelént  40—45  fol.  kötetnyi  enryclopaediát  ké
szüle  adni,  csak  a1  7ik  kötetig  sikerült.  —  A'  német  encyclopaediák  közt 
jelesbek:  Xri^nitz „Ennyclopaedie^  1774  olta  Kriinitz  halála  után  a'  74 
kötettől  kezdve  Flörke  Frid.  Jak.,  a'  78tól  Flörke  Henrik  Gusztáv  szer
keztette,  az  125  kötettől  Korích  vette  ált  a1  folytatást  (1832ig  154  köt. 
jelent  meg).  A'  M.  rn.  Frankfurtban  elkezdett : ^.Deutsche Encyctopae
die, oder allgem. Wörterbuch aller Kiinste und Wi*senschafleníí  (1778 
— 1 8 0 4 ,  23  köt.)  a1  Kynél  abban  maradt.  Legnagyobb  német  encyclo
paedia  Ersch  és  fJruber ,.Encyclopaedie aller Wistentchaften und Kiin
ste"  (Lipcse  1  sect.  Ától  21  köt. ,  2  sect.  H—  8  kö t . ;  3  sect.  O—  1 
k ö t . ) ;  legújabb „Xeuesles Conversationslexicun für allé Standé"  (Leip
7,ig  1832,  1  Liefer.  A).  —  Magyar  nyelven  APÁCZAI  (I.  e.)  irt  legelő
ször  éncyclopaediát  illy  czim  ala t t :  „Magyar  Entziklopedia,  azaz ,  min
den  igaz  és  hasznos  bölcseségnek  egybe  foglalása"  (Ultrajectom  1655). 
Sok  helyett  homályossá  teszik  az  uj  műszók  ;  a'  históriai  és  geographiai 
rész  legértelmesebb.  I.egnyobhlag' prof.  Nyiri  indita  meg  egy  éncyclo
paediá t :  „Tudományok  öszvesége  ' s a t "  (Patak  1830  s.  köv.) 

K N C T ( , T , O P * K D J I S T Á K ,  a' d' Alembert és Diderot  kezdte  encyclo
paediának  dolgozi j i ,  különösen  azok,  kik  philosophiai  ,  theologiai  ,  sta
tus  tudományi  és  aestheticai  czikkelyeit  dolgoztak.  Ide  tartoznak  a'  szer
keztetőkön  kivül  főkép  Condillak  ,  Mercier ,  Raynal ,  Helvetius  ,  Mably, 
Buffon.  (Vő.  D I D E R O T ,  D'  Ar.EMBiíaT  és  a'  fen.  ez.) 

E N D K M I  *  fu  és  Síjjttíir,  a'  nép  közt  honos  ,  ollybetegség,  mellynek 
legközelebb  okai  a'  tar tománynak,  tájéknak  minemiisége,  a'  lakhely, 
foglalatosság,  szokások,  életmód  'sat.  p.  o.  napteritői  tartományokban  a' 
kütegek  különbféle  nemei. 

É s n m i O N ,  némellyek  fszerént  vadász  ,  mások  szerént  pásztor,  is
mét  egyebek  szerént  király  volt  Elisben.  Jupitertől,  kit  sokan  atyjának 
mondanak  lenni,  örök  ifjúságot  's  halhatatlanságot  kért  és  nyert  magának. 
Szépsége  a'  szűz  Diánát  is  szerelemre  gerjesztette.  (L.  D U N A . ) 

É N E K ,  olly  költemény,  melly  meghatározott  és  lelket  gyengéden  ér
deklő  érzelmet  ad  elő  tökéletes  szép  alakban.  Az  ének  hangjában  a'  fel
gerjesztett  érzelem  sulyegyenben  van  'önmagával  ,  5s  az  von  közte  Katart 
és  a1  lyrai  költés  egyéb  nemei,  jelesen  az  oda,  hymnus  és  dithyrambuS 
köz t ,  mellyekben  a'  fellengzőben  mereng  a1  képzelem  's  reptében  szelle
mit  és  földit,  magast  és  mélyet  érint.  Az  énekben  tiszta  ö röm,  meg
nyugvás  és  remény  hangja  leng.  Külső  alkatja  is  egyszerűbb,  stropháji 
és  versei  egyformák,  képei  kevesbbé  merészek,  kevesbbé  ragyogók,  mint 
az  ódában.  í l ly  nyugalom  és  egyszerűség  van  a'  muzsikai  énekben,  azaz, 
a1  költői  ének  compositiójaban  is.  Az  ének  istenes  vagy  egyházi  és  vi
lági.  Némellyek  csak  az  egyházit  nevezik  éneknek  ,  ide  értvén  az  egy
házi  elegiát  és  hymnust  i s ;  a'  világi  éneket  pedig  dal  névvel  különbözte
tik.  A'  világi  étrt'kek  lehetnek:  népénekek,  harczénekek  ,  borénekek  'sat. 
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Nálunk  az  egyházi  énekre  máiglan  keres  figyelem  volt 5  azonban  némely
Jyek  ,  mint  Ealudi  és  Verseghy,  e1  körben  i»  sikerrel  dolgoztak.  A1  vi
lági  énekben  nevezetesek:  ba l i tdy ,  Ányos ,  Verseghy ,  Kazinczy,  Kisfa
ludy  Sándor  és  Károly,  Berzsenyi,  Kis  János,  Kölesei,  Csokonai,  Döbreri
t e i ,  Bajza. XX, 

É .RKBS  J J Í T É Knak  nevezik  sokan  nem  egészen  hely esen  az jü;;e
j á t .  Helyesben  énekes  vagy  tnekjáték  olly  Jdramaij  mii,  hol  a'  be leszól t 
hangdarabok  vagy  olly  énekek,  mellyeket  a'  ptiblicum  esmér  ,  vagy 
legalább  a'  hangszerző  által  énekalakba  szerkezetiek  !s  kíséretek  az 
énekhez  illő  egyszerű  szermuzsika.  Hlyen  u,  o.  náluuk  :,,Béia  futása". 
(Vö  OPKRA  és  MKI.ODRAMA) 

E N lí K K A R , 1. E N K K O N K O T. í K . 
K s K k r ,  K S ,  költői  szókelőadása  szózatunk  mértékes  és  magasságá

nál  fogva  meghatározott  hangjai  által  ,|,vagy  szózatunk  muzsikai  czéfra 
alkalmasztatása.  Miért  mértékesek  és  magasságoknál  lógva  meghatárzot
tak  ezen  hangok,  a'  MUZSIKA  czikkelyben  Játaurijuk.  De  mi  adottja* 
embernek  alkalmat  szózatjának  illy  különös  módon  használására  ?  Mivel 
ezt  a'  köz  életben  ,  mindennapi  foglatossági  közepette ,  nem  teszi,  azon 
következést  kell  húznunk,  hogy  arra  kedvének  bizonyos  állapotja  ad 
alkalmat.  'S  ugy  is  van.  Midőn  énckliink  ,  muzsikáikig  akarjuk  vala
melly  belső  érzelem  kifejezését  ábrázolni.  Az  éneklés  tehát  muzsikai 
nyelve  az  érzelemnek.  Itt  kettőt  kell  megkülönböztetni,  a'  tartalmat  és 
előadást.  Amaz  belső  állapotunk  közvetetlen  ábráziására  viszony  lik  |  ez 
a'  szózatra.  Az  éneklés  e'  szerént  tökélyében  legszorosabban  egyesíti  a' 
Jyrai  poé'sist  és  muzsikát.  Azon  ok  t e h á t ,  inelly  lyrai  költésre  és  mu
zsikai  ábrázlásra  lelkesít ,  ad  alkalmat  arra  i s ,  hogy  az  emberi  szózat 
énekben  zendül  meg  's  melódia  és  harmónia  után  törekszik..  De  meg 
kell  különböztetni  a1  természetes  és  mivészeti  éneklést.  Amaz  muzsikai 
szozatelőadás  mivészeti  gyakorlat  nélkül;  azt  mirészet  képzel te ,  's  az 
énekes  (dalnok)  liangbetttk  (kották)  útmutatása  szerént  gyakorolja.  A' 
mivészeti  éneklésben  szükséges:  1)~  szép,  hajlékony  szózat ,  meflynék 
köre  tetemes;  2)  ügyesség  a'  hangbrtük  helyes  olvasásában  's  azok  sze
lént  a'  hangok  tiszta  eltalálásában  vagy  jelelésében  (intonatiójában);  3)  a' 
szótagok  és  szók  világos  kimondása  és  4)  az  előada'snak  a'  tartalomhoz 
illékenysége  ,  's  ez  azon  pont ,  hol  egyedül  bizonyíthatja  a'  dalnok  izle
lét  és  érzelmét.  1...  Nina  d'  Aubigny ,.Sa téliem liriefe iiber den  í»'e
natigíi  (2  kiad  Lipcse  1825)  és  A.  B.  Marx ,^Die Kunst des (jesungcs 
theoretisek und practi»clili)  Berl.  1826.) 

E v K K 1. K s M 6 D,  csaknem  minden nemzetnek saját  éneklésmódja  van, 
mindazáltal  az  olasz,  német  ésfranczia  niód  különösen  kijeleli  magá t ,  mi
vel  az  Olaszoknál,  Németeknél  és  lirancziáknal  jelesen  képezték  ki  a' 
muzsikát.  De  különben  csak  az  Olaszoknak  volt  legszorosb  értelemben 
Yéve  külön  éneklésmódjok,  a z a z ,  müszabályokra  épitet t ,  saját  bánások 
az  emberi  szózatnak  mivészeti  éneklésre  kiképzésében  ;  mert  nulok  az 
éneklés  már  korán  külön  tanítás  tárgya  lett.  (L  MUZSIKA  tör ténete i ,  és 
OLASZ  MUZSIKA)  AZ  olasz  éneklésmód  kivált  az  által  jeleli  ki  magát , 
hogy  a'  halló  műszerek  és  torok  első  képzésére  legnagyobb  szorgalmat 
fordittat,  hogy  lehető  tisztaságot  és  hajlékonyságot  nyerjenek  ,  ehhez  a* 
scalaéneklésben  és  solfeggiozásban  fáradhatlan  gyakorlás  kívántatik.  Az 
olasz  énéklésmód  második  elsősége  a1  hangok  gyengédendagadó  vitele 
és  öszveköttetése,  mi  nálok  PORTAJ^VNTO  DI  VOCK  (I.  e.).  Bájt  nyer  ez 
által  az  ének's  olly  tartást ,  millyen  egy  tökéletes  festményé;  semmi  nem áll 
magában,  's  még  is  minden  hang  tökéletesen  tiszta.  Harmadik  elsősé
ge  világos  kimondás  az  éneklésben;  noha  azt  inkább  maga  a'  nyelv  adja 
vagy  legalább  nagy  mértékben  segíti.  Még  egyik  főelsősége  a' RKCITATIIU 
nak  (I.  e.)  mint  muzsikai  beszédnek,  melly  a'  beszéd  és  éneklés  közt 
ál l ,  előadása.  Az  olasz  éneklésmód  legfenségesben  mutatkozik  az  opira , 
concertés  buffo  stylusában.  —  A1  német  éneklésmód  keményebb,  kei esltb* 
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hpí'ékoay,  fgyházis tyhuhoz  ilőbb;  diadalma  a'fuga,  szilárdság ía  biztosság 
(ryáaijai.  Édes  hizelgve  szól  az  olasz  érzékek  által  az  érzékhez  ;  a'  ko
moly  nemet  megvetni  látszik  e1  tolmácsot,  közvetetlenül  a'  sajátképi 
érzelmet  akarja  érdekelni,  mellyet  költő  's  hangszerző  ábrázol;  de  gyak
ran  azt  hiszi,  hogy  a'  hallgató  szók  nélkül  érti  meg,  rnellyeket  a'  német 
éneklés  ritkán  hangoztat  érthetőleg.  Itt  is  egyszerűsége,  character  és 
mélységre  törekszik  a 'Német .  —  A'  franczia  éneklésmód  olly  igen  hatá
ros  a'  declmaatióval,  hogy  ebből  is  ki tetszik,  melly  örömestlen  szűnik 
meg  a1  franczia  beszélni;  ha  éneklésre  kell  magát  tökélnie.  A'  fran
czia  éneklés  inkább  szavaló  's  az  olasszal  leginkább  áll  elleneiben. 
Mindég  olly  sikoltó,  erőltetett  és  szorongó  valami  je le l i ;  's  ezt  már  ma
JEJI  nyelve  okozza ,  mert  elnyelt  végsyllabáji  's  hangés  accentalan  sug
lása  az  énekléssel  teljesen  ellenkezik.  Egyetlenegy  k ö r ,  inellyben 
jól  hangzik  éneklése,  a7  nemzeti  romanczok;  a'  troubadourok  korára  em
lékeztetnek  's  különösen  ingatják  az  érzelmet.  Egészen  egyebek  a'  nép
dalok  ,  chansonok,  vaudevillek  és  rondelayok  ;  itt  a1  textben  mindég 
elmés  ötlet  a'  főczél  J  az  éneklés  a'  szóknak  van  alárendelve,  nem  a' 
szók  az  éneklésnek.  E.  a'  t.  k.  Hiller „Anweisung tum musihalisch
riclitigen Gesange'1  (3  kiad.  Eip.  1809);  Hiller „Anieeisung zum mtrsi
helUchxierlirhen Gesange'  (Eip.  1780);  Vogler „Sii?nmbildungtkumlil 

(1776);  Kighini „Uiliungen um sich in der Kitttst des Gesanges itt ver
vollhomnen";  Danzi „Singuiiungen für eine Sopranstimme  (Lipcse 
1S04);  Nageli .^Gesangsbildungslehre nach Pestalnzzis Wlelltode"  (Zürich); 
Nina  d'  Aubigny ,,Briefe an Natalie über den Gesang"  (2  kiad.  Lipcs. 
1S25);  Fröhlich „Singsc/ii/le'i  és „Solfeggien"  (Bonn); Gesanglehre 
des Conservatoriums in Varis1'  és ^Solfeggien des Conservatoriums1'; 
Natoip .,Anleitung zur (jnlerweisung imSingen für Lehrer in Volksschu
len"  (3  kiad.  Duisb.  1818);  Wachsmann „Vractische Singschule für Leh
rer si.nd Schiiler*1  (Magd.  1822);  Mart . „Die Kunst des Gesanges'''  (Berl. 
1826).  Gyakorlati  szerül  szolgál  Crescentini; „IHbungen für die Siiig
lt,imme ohne IVortg". 

B i K K O S K o r .  Á K ,  é n e k a c a d e m i á k ,  é n e k e g y e s i l  l e t e k . 
Minden  időkben,  minden  népeknél  szívbeli  szükség  volt  az  éneklés.  Mi
vészi  tanulása  az  által  szenteltetek,  hogy  valamint  az  ó,  ugy  az  ujabb 
korban  is  mindég  az  istentiszteletre  szolgált  's  a'  népnek  valódi  képző  sze
réül  tekintelek.  Az  Egyiptomiaknak  törvény  parancsolá,  gyermekeiket 
az  éneklés  és  muzsika  bizonyos  nemeiben  oktatni ,  's  méltán  állithatjuk, 
hogy  ott  valának  az  e'ső  énekoskolák.  A'  Hebraeusoknál  minden  szent 
cerimonia  énekléssel  jár t .  Sámuel  birótiszte  békés  éveiben  alkotá  a'  hires, 
prophetaoskolákat,  mellyekben  főleg  éneklés ,  muzsika  és  költészség  ta
nittaték.  Dávid  alatt  a'  Eevilák  elseje  egyszersmind  énekmesler  is  volt. 
A'  duna iakná l  hasonló  volt  az  enékoskolak  elintéztetése  már  a5  legrégibb 
időkben,  A'  Görögöknél  mindég  éneklés  közt  szóltak  az  oraciilumok.  Py
thagoras  tanítványinak  reggel,  ébredéskor,  's  e s t e ,  lefektek  előtt  ,  ének
leni  kel let t ,  hogy  a'  földi  dolgok  háborító  befolyását  elhárítsák.  Apolló 
tiszteletére  legkülönbféle  hymnusok  zengének.  A'  Görög  énekoskolák  vi
lágszerte  elhíresültek.  Romába  a'  Hetruriabeliek  és  Görögök  vivék  az 
éneklést ;  de  sajátképi  énekoskolákról  itt  keveset  tudatiak,  mert  a'  legaje
lesb  mivészek  külföldiek  voltak.  A'  Galliaiknal  a1  druidák  és  bárdok  ta. 
niták  és  gyakoriak  a'  muzsikát.  Britanniába  a'  driiidismussal  énekoskolák 
is  jöttek.  Skotország  és  Britannia  dalnoki  már  a'  legrégibb  'időkben  igen 
híresek  voltak  ,  a'  druidismtig  elenyészte  után  ministreleknek  neveztettek, 
's  kivált  Walesben  voltak  otthon.  Mit  ezen  tekintetben  a'  német  Tuis
konról  mondanak  ,  igen  bizonytalan  (I.  BÁRDIÉT)  ;  azonban  voltak  a'  Né. 
meteknek  is  dalnokaik  és  nemzeti  dalaik.  Így  zenge  az  ének  ,  különbféle 
oskolák  által  terjesztve  népről  népre ;  időről  i dő re ;  de  a'  kereszténység 
beálltával  az  énekoskolák  is  magasb,  szebb  irányt  nyerének.  Az  első  Ke
resztények,  főkép  a1  Therapeutek  Palaestinában  és  Egyiptomban,  vallási 
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innepségeiknél  hymnusokai  éneklőnek  egymá3»  váltó  karokban.  Az  egyház 
fejei  egyszersmind  az  éneklés  fejei  voltak,  Legbuzgalmasban  mozditák  elő 
Ambrus  és Chrysostomus.  Már az első  századokban  különös  énekoskoláknak 
tétettek  intézetei.  Az  éneklésnek  sajátképi  anyaoskolaji  először  Romá
ban  támadtak,  Sylvester  pápa  által  314 és  335  közt  alkotva.  Egy  énekos
kola  alapíttatott  ,  mellyet  a'  város  templomai  közösen  birtak  's  mellynek 
a'  pápa  vagy  presbyter  által  tar tatot t  szent  cselekvéseknél  és  innepély  mi
séknél  éneklenie  kellé,  Hlyen  oskola  feje,  neve  primicerius  volt,  éneklés
ben  ,  a'  szent  irás  olvasásában  és  jó  erkölcsökben  tanitá  az  ifjakat.  Ezen 
tanítványok  ministrales  és  clericusoknak  neveztettek  's  belőlök  támadtak 
a'  mi  choristáink  és  a'  primiceriusokból  kántoraink.  Nagy  Gergely  pápa 
tetemesen  terjeszté  's  niegjavitá  az  énekoakobíkat,  Azon  gyermekeket, 
kik  jól  éneklettek,  az  oskola  tartotta  's  később  pápai  komornokokká  let
tek.  A'  tanítványok  nagyrészént  a'  romai  árvaházakból  vétettek  ,  '»  azért 
hivatott  az  ériekoskola  orphanotrophiumnak.  Gergely  küldé  Augustinust 
is  sok  sengéd  és  dalnokkal  mint  missionarinst  Angliába.  Ez  's  a'  hires 
Alfréd,  a'  9  század  végével,  terjesztek  a'  valódi  éneklést  NagyBr i t an
niában.  Szintazt  tévé  Nagy  Károly  Franczia   és  Németországban.  Romá
ban  tanittata  dalnokokat,  kik  honjokban  alkotának  azután  énekoskolákat 
névszerént  először  Metzben  és  Soissonsban,  később  több  városokban.  A' 
provemjalok  ugy  nevezett  vidám  tudománya  a'  muzsikát  is  magában  fogla
lá.  A'  troubadourok  a'  I l dik  századtól  a'  14ig  plántálták  ált.  Tőlők 
származnak  a'  Minnesingeiek  oskoláji.  Későbben  az  ugy  nevezett  mester
dalnokok [Meisterstinger^  kezébe  jutott  az  éneklés  ,  kik  czéhileg  és  kéz
mivképen  üzék.  Nem  sokára  Franczia  és  Németországban  buzgalmasan 
gyakoroltaték  az  éneklés.  Jótékony  alapítványok  gyámoliták  a'  német 
intézeteket;  az  énekkarokpedig  éjszaki Németországban  nagy  reszént Luther 
kegyes  buzgóságának  köszönik  léteket.  A'  mysteriiimok  azon  régi  időben 
minden  országokban  divatló  előadása  és  népinnepeknél  gyakran  használ
tattak  az  énekkarok.  A'  12  és  13  századbeli  énekoskolák  egy  másik  ne
mét  nem  lehet  hallgatva  elmellőzuünk.  A'  középkorban  Olaszország  fej
delmei  és  statusai  egész  dalnoktársaságokat  tar to t tak ,  's  minden  jelesb 
innepen  nagy  számmal  szoktak  vala  megjelenni  illyen  dalnokok  ;  Arezzoi 
Gnido,  a'  13  száz.  elején,  sikerrel  hatott  az  éneklésre  's  uj  énekoskolá
kat  alkotott.  A'  16  században  magasb  és  tisztább  érzést  ébreszte  az 
énekléshez  főkép  PW.KSTRÍNA  (I.  e.).  A'  mi  ő  volt  a'  régibb  olasz  énekos
koíákra  nézve,  az  lett  az  ujabbakra  DURANTE  Francesco  (1.  e.).  A1  17 
század  végén  l'istochi  Franc.  Anti  énekoskohja  jeleskedett  Bolognában, 
mellyet  hires  tanítványi,  Bernachi  és  Pas i ,  folytatlak.  A'  18  században 
híresek  voltak  Brivio  oskolája  Mailandban,  a'  Pelié  Modenában,  Redié 
Florenczben,  Amadorié Romában,  főleg pedig a'PoRPORAÉ  (I.  e.),  Leóné  és 
Feóé  Nápolyban  (1. Or.ASz MUZSIKA).  Ezen  CONSKKVATORIVMOK  (1. e.) vagy 
nyilvános  ének  és  muzsikaoskolák  végtelen  sokat  hátának  a'  hangmivészet 
magasb  tőkéletesbillésére  Olasz  és Francziaországokban.  —  Németország
ban  különbség  van  most  az  énekoskolák  és  énekacademeák  közt.  Enek
oskoláknak  mondják  vagy  az  énektanításra  rendelt  intézeteketáital jában, 
vagy  az  oskolákkal  egybekapcsolt  énekkarokat;  az  énekacademiák  pedig 
az  éneklés, kedvelőjinek  gyakorlási  intézeteik.  Itt  ujabb  időkben  Hixr.KR 
(1.  e.)  Schicht ,  FASCH  ( Í .  e . ) ,  Dietrich  Charlotta,  Zelter,  Riem,  Schnei
der,  Schulz,  Poblenz  ,  Reichard  Louisa  e'körben  nagy  érdemeket  tettek. 
Említendő  Nageli  is  Zürichben.  Bécsben  PufFendorf  asszony  alkota  I79í> 
énekegyesületet,  's  az  austriai  bírod,  muzsikakedvelőjinek  társasága  egy 
uj  oskolát  Salieri  kápolnamester  igazgatása  alatt.  —  A'  honunkban,  hyí 
a'  hangmivészet  máiglan  parlag  mező,  illy  név  alatt  esmeretes  csekély 
intézetek  alig  érdemlenek  említést. 

E N G E D  KT. K M ,  igy  neveztetik  miniien  szabadság ,  melly  valamit 
tenni  vagy  elmulasztani  enged,  igy  kiváltképeit  a 'cselekvési  szabadság, 
'*  az  ebből  származó  erkölcsi  lehetőség  azon  cselekedet  megtételére; 
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sőt  maga  a'  cselekedet  i s ,  mellynek  lehetősége  illyen  szabadságon  a la
p u l ,  ragy  a ' m e l l y  ez  által  igazoltatik.  Maga  a'  szabadság  vagy  on
né t  származik ,  hogy)  a'  cselekedetek  bizonyos  osztálya  törvény  által  el 
van  t i l t va ,  mi  által  a1  többiek  (az  el  nem  ti l tat tak)  meg  vannak  en
gedve,  vagy  pedig  némelly  egyes  embereknek  különösen  adatik,  mint 
p.  o.  szabadságievei (privilégium')  és  kötés  által .  I!a  az  a'  törvény  ol
íyan,  melly  által  az  ész  az  egyes  emberek  egymás  iránti  vagy  egész 
társaság  .iránti  szabadságkörét  belső  v<igy  külsőképen  Altaljában  megál
lapí t ja ;  ha  ollyan  ,  a'  melly  az  emberek  közt  okos  közösséget  állit  fel, 
viszonyos  külső  cselekvésekre  nézve ,  azaz ,  ha  jogtörvény  ;  vagy  h.i  az 
adott  szabadság  illyen  törvényhez  van  alkalmazhatva  :  akkor  a'  cselek
vőnek  joga  van  másoktól  valamit  kívánni ,  ezek  pedig  ta r toznak ,  jogi
lag  köteleztetnek  őt  a/.on  cselekedet  megtevésében  vagy  elmulasztásá
ban  nem  háborgatni ,  's  ezen  jognak ,  hogy  sikere  legyen,  mások  aka
ratja  ellen, is  szükség  erővel  bírnia.  Kz  pedig  jogi  szabadságnak  avagy 
jognak  neveztetik,  melly  természete  szerént  olly  jogi  viszonyt  leszen 
fe l ,  melly  elsőben  a'  statusban  van  meg  tökéletesen.  így  tehát  nem 
minden  engedelemjog,  mert  nem  minden  szabadság  nyugszik  jogi  törvé
nyen.  Barátnak  p.  o.  gyakran  szabad  bará t já tó l ,  egymás  iránti  viszo
nyaik  tekintetéből ,  segítséget  kérni,  vagy  valami  ezt  illetőt  tenni ,  a'  mi 
egyezésen  nem  alapul ,  's  e'  nélkül  jogilag,  azaz,  kinszerités  által,  soha 
sem  kívántathatnék.  Azonban  még  is  tapasztaljuk  ,  hogy  a'  köz  életben 
a'  j o g , ' e n g e d e t e m ' é s  szabadság  szavak  gyakran  felcseréltetnek  egymás
s a l ,  's  az  utóbbiak  jogi  tartozásnak  szegeztetnek  ellenébe,  kivált  midőn 
olly  cselekvésmódról  van  a'  szó,  melly  et  a'  statusban  valamelly  törvény 
igazol. — 2)  E n g e d e l e m ,  egyházi  értelemben  indulgentiát,  bűnbocsána
tot  tesz ,  a ' jogokban  pedig  azon  határ időt ,  melly  valami  tartozás  teljesí
tésére  ada t ik ,  's  kiváltképen  azon  oklevelet ,  mellyet  a'  kormányszék  az 
adós  kérésére  .  bizonyos  környüJmények  közt  ugyan  ennek  a'  végett  ad
nak  ,  hogy  a'  benne  kitett  ideig  ment  legyen  hitelezőjinek  üldözésétől, 
s  illyenkur  ez  KÉsr,Kr/r,:r(inek  (1.  e. moratórium')  is  neveztetik. 7*s. G, 

E v  G  IÍ  i) v {: N v,  valamelly  dolognak  áltengedése,  engedelem;  kivált
képen  pedig  a'  status  által  valakire  ruházott  engedelem,  valamelly  mes 
t é r sége t ,  g y á r t ,  kereskedést ,  vendégfogadósságot  'sat.  űzni.  As 
engedvényesek  megkülönhözteinek  néha  azoktó l ,  kik  illy  engedelmét 
czéhileg  kap tak ,  vagy  mint  fenállott  reális  just  vették  á l ta l ,  's  illyen
kor  amaz  nem  egyéb  személyes  kedvezésnél.  Vannak  ugyan  némelly 
s ta tusok.  hol  a'  mesterségek  egeszén  szabadok;  hanem  az  adó  végett 
ott  is  kell  minden  esztendőben  váltaui  engedvényczédulát  (pátens). Zs. Q. 

K s o r c r .  ( J m o s  J a k a b ) ,  a '  legjelesb  német  prosaicusok  egyike, 
1741  született  Parchimban  ,  hol  atyja  prédikátor  volt.  Első  oktatást 
atyjától  ve t t ,  azután  a'  helybeli  oskolába  j á r t ,  innen  pedig  Rostockba 
ment  tanulását  folytatni.  Jtt  főkép  theologiát  tanult.  Bützowban,  ho
va  két  év  múlva  köl tözöt t ,  philosophia  ,  különösen  természettudomány 
lón  szerelme..  Lipcsén  még  inkább  philosophiára  és  nyelvekre  adta  uta
sá t .  Tanításból  és  fordításból  éldegélt ,  mig  végre  többek  közt  Berlin
ben  a'  joachimsthali  gymnasiiimnál  neki  ajánlott  t'attitŁszéket>:  elfogadta, 
hol  nagy  dicsérettel  tüni to t t ,  nem  sokára  a'  tudományok  k.  academiájá
nál  taggá  lón  és  munkájSt nagyobb  részént  i r ta .  Xéaőbhen,  mint  a1  mosta
ni  burkus  király  taní tója ,  ennek  atyja,  II.  Fridrik  Wilhelm,  előtt  esme
•vtesebbé lett 's tőle a' berlini játékszín főig tzgatójává t é t e t e t t , melly 
hivatalról azonban részén! bosszúságból, részént változó egészsége miatt 
1794 lemondott. Schwer i r . e ment. A' mostani burkus királynak thro
imfira léptekor visszatért hajdani nevendé;ke hívására Berlinbe 's a1 tudo
mányok academiája iránt tSbbféle érdemet gyűjtött ; közhasznú jeles írá
sai által a' köz fe'Világc.'oíLíst ri.ősBgéltej a' legjelesb férjfiakkal társal
kodot t ; még betegeskedése által sem tar tóz ta tha to t t , hopy erején felül 
«<» dolgozzon, d« épwi <w sisttetá ha l á l á t , mellyot ac fit látni vágyó 
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anyjához  te t t  utazása  okozott.  Szülő  földen, holt  el  1802.  Izlési  oritica 
és  miitheoria  sokat  köszön  neki.  Munkai: „Versueh eitier Methode, 
die leinunflielire áüs plalonisehen Dialógén  i« cntwickeln" f .A'hilo
topii J'iir die Heh",  mellyben  az  erkölcsökről  és  emberekről  tgtt  finom 
észrevételeit  világos  és  jó  izlésü  előadat  díszesül  ; t,Füp»ten«pieget*i  j e 
les  helyre  emelik  a'  német  philosophicus  irók  k ö z t ; ^,Anfangsgründe 
einer Theorie der Diehtungsarlen, uus den Maslern entwiekelt''  egyike 
az  illy  féle  szerencsés  német  első  dolgozásoknak  ; .,Ideen zu einer Mi
mik'í  magyarázó  rezekkel  Meiltól  ,  annyi  éleselmüséget,  emberesmere
tet  és  ízlést  m u t a t ,  ezen  mivészségre  's  más  vele  rokonokra  annyi  vilá
got  áraszt,  hogy  a'  színjátszó  kézi  könyv  gyanánt  tekintheti.  Mint  dra
inairó ,,Edelknabení, ,,Der dankbare  SH/ I / I "  'sat.  miveiról  esmeretes
Jalej  idő  és  erkölcsrajzában ,.Lnrencz IStark1  Brasch  nagyatyjának, 
prachimi  gazdag  kereskedőnek  és  tanácsosnak,  állandó  emléket  emelt . 
Munkáji  öszvegjüjlve  kijöttek  Berlinben  1801—6,  12  köt, B. L. 

E N G K I .  (János  Keresztély), jeles honi  töiténetviszgáló  és történet ire , 
cs.  k.  titoknok  az  erdélyi  udvari  caucellariánál  Bécsben,  világi  consistori
unitanácsnok,  cs.  k.  udvarikönyvcensor  'sat,  szül.  Lőcsén  Szepes  vármegyé
ben  Oct.  17.  1770  protestáns  polgárszüLéktől.  Tanulását  honvárpsában 
kezdé,  folytatá  a'  p  isonyi  13'ceumban  's  18  évében  Göttingába  méné,  holott 
J789  50  tallérnyi  dijt  nyere  alapos  jutalomirása: ,,Commenlalio de re
publica mitilari, sgu eomparalio Lacedaemoniorum  , Crttensivm et üo
tacorum"  (Götting  1790);  valamint  4  év  múlva  a'  göttingai  királyi  tár 
saság  is  dijjal  tiszteié  meg  ezen  Í rásá t : „Commentatio de expeditionibus 
Trajani ad Dannbium el origine ]'~alae/iortimii  (Bécs  1795),  nielly  al
kalommal  levelező  tagjául  kinevezte.  Elvégezvén  egyetemi  pályáját,  Bécs
be  ment ,  hol  gróf  Teleki  Sámuel  udvarkorlátnokban  kegyes  pártfogót 
Jele  's  az  erdélyi  udvarkorlátszéknél  elébb  accessista,  később  concipista 
lón,  nielly hivatalát sok  évig vitte,  inig  1812  ugyan  azon  széknél  titoknok
ká  neveztetett.  Érdemei  megesmeréséiil  nemesi  rangra  emelte  E.  t  Ferencz 
császár, 's  Szepes  vármegye  táblabiráji  közé  iktatta,  honvárosa  pedig  tisz
teletbeli  polgára  diplomáját  küldte  meg  neki.  Kevés  szünórájiban  ,  mellye
ket  tiszti  köre  hagya,  hazánk  politicai  és  egyházi  történetei  vállnak  főlog
lalatossági;  de  a'  tudományok  és  li terátura  egyéb  mezejin  is  dolgo/.gaia,. 
Mindjárt  megjöttekor  (.oltingából  honja ,s  melléktartományai  történetirójátil 
tökélte  magát  's  20  évig  fáradhatlanul  g)  üjtögele  's  vizsgálgata  eriticailag 
históriai  anyagokat.  Terve  kivitelét  a  magyar  melléktartományok  tör
ténetével  kezdé  meg  (a'  Halléban  kijött Allgemeine Welígesehiehtebeii) 
's  utolsó  munkája  Magyarország  históriája  volt („Geschiclle des Kii
tiigreiehs Vngarn, ersler T/t. Vorzeit, arpadisehe Könige, 'Átvisehenreieh 
bis  1309' '  Tiibing.  1811  ; „Geschichte des vn^arisehen Reiehs''  5.  köt. 
Bécs  1813—14.)  E.  már  több  ér  olta  szenvede  tüdőbajban  's  1813  nya
rán  állapotja  könnyítése  reményében  a1  Kárpátok  alá  Smerzonka  kén
ferdőjébe  vette  magát.  I t t  betegágyán  végzébe  utolsó  munkáját  's  fe
lüdülve  tért  vissza  hivatalkörébe;  de  baja  megrosszult ,  's  E.  a1  köveike
zett  év  Martiusa  14én  megholt.  —  Bámulatra  méltó,  hogyan  száuhata 
ezen  tudós,  kinek  hármas  tiszte  hivatalos  óiájin  kivill  is  ada  munkát, 
annyi  időt  a1  tudományoknak;  de  kifejlik,  ha  tudjuk,  hogy  felette  ta
karékosan  bánt  az  idővel,  lemondott  a'  köz  mul  itkozásokról  's  erős  vala, 
meggyózni  kór  teste  fájdalmas  érzetit.  Munkáji .  ide  értvén  az  emiitet
teket  is. „Danielis Cornides commenlatio de rtl'gione veterum Hanga
rorum, edidit suamque de origine gentis hungarieae disseríatinnem ad

jeeit Joh. Christ Engel"  (Bécs  1791); ,«Geschiehle von Halics und 
Wladimir bis  1772'  ("Bécs  1792,  1793,  2  rész), „Geschichte der ükrai
ne vnd der ukrainischen Kosaken''  'sat  (llalle  1796,  97,  2  rész)  ;  ,,GV
seliichte des unga isehen Reiehs und seiner Neben/ánder"  (Halle  1797— 
1804,  4  rész) ^Danteiit Cornides tindieiae anonyini fíelae regis nota
rW ediíae, auctac a J. Ck. E"  (Buda  1807}; Vesckifkté des Fteyttaats 



2 1 4  ENG.EN  ENHARMONICUS 

liagit»n«  (Bécs  1807); „Monumenta Ungarica"  (Bécs  1809)',  Ezeken  kí
vül  egyéb  mivék  és  időszakirásoknál  szorgalmas  munkatárs  vala.  T e 
temesen  segité  Grellmannt [Stali*ti>cne Aufkiarungen über ívichtige 
Gegensíande der liaterr. Monarchie),  Windischt  (Aeuet ung. Magazin), 
Sohlözert Qfíeilriige zur Gesckichie der DeuttcJtea in Siebenliürg.'), 
"Wielandot (Neuer deuscher Mercar~),  Sohedius  időszákirását ,  a/,  aust. 
császárság  honi  lapjait  's  egyéb  folyó  lapokat.  E.  több  külföldi  tudós 
társaságok  tagja  is  volt  's  eleven  levelezést  folytata  Európa  számos  tn
dósivaír XX. 

E S G B I K N  (Louis  Antoine  Henri  de Bourbon,  herczeg),  szül.  Cha
tillyban  Ang.  2.  1772.  Tanitója  abbé  Miliőt  volt.  Felzendült  bonját 
már  1789  hagyta  e l ,  több  európai  tartományokat  utassá  keresztül  's 
1792  Flandriában  Condé  seregéhez  zárakozot t ,  mellynek  előőrét  1796—. 
09  vezérlé.  1804  badeni  Ettenheimba  voná  Itochanllochefort  Cbarlotte 
berezegné  szerelme  's  ott  éle  mint  privát  ember.  Azon  időben  különb
féle  cselek  környezek  az  első  consult;  de  E  nem  vőn  berniek  részt,  no
ha  tudvák  lehettek  előtte.  Azonban  Napóleon  bizonyos  Querelle  vallo
másiból  's  Michaud  és  Marguerite  a'  kiráiyi  herczeggel  folytatott  leve
lezéséből,  mellyet  egy  füs/.eráros  ada  k i ,  elég  zavaros  tudósítást  für
késze  k i ,  hogy  a'  nevezettek  a'  franczia  thron  elfoglalását  vevék  szán
dékba,  hogy  Pichegru,  Polignac  herczegek  's  mások  e'  válalat  fejei, 
hogy  Anglia  tetemesen  segéli  őket.  Azt  is  véle  titkos  politiája,  hogy 
E.  álruhában  látogatta  meg  P a r i s t ,  minek  ellenkezője  azonban  még  a' 
herczeg  elfogatása  előtt  kiviláglik.  Statustanácsnok  R é a l ,  ezen  öszve
esküvési  ügy  vizsgáitatásának  vezére  ,  elámittatá  magát  egy  Ettenheim
ba  küldött  kém  á l t a l ,  ki  azt  monda  nekie,  hogy  a'  herczeg  gyakran 
tesz  alattomos  utakat  's  gen.  Oumouriezt  (marquis  Thumery  volt)  ma
gánál  tartja.  Azt  véle  tehát  Bonaparte ,  hogy  a'  herczeget,  kit  a'  szö
vetség  tagjául  tekinte,  el  kell  fogatnia, 's  Írásaiból  több  világot  remény
le  nyerendni.  E'  végből  gen.  Ordoner  Strasburgba  ment  's  a'  herczeg 
és  kísérete  elfogatását  a1  gendarmok  egyik  escadronfejére  bizta,  ki  Mart. 
15  3—400  emberrel  kerité  be  a'  herczeg  lakházát.  A'  herczeg  védni 
akar ta  magá t ,  de  az  ellenerő  győzöt t ,  's  a '  herczeg  és  T h u m e r y , ' k i t 
Duniourieznek  t á r t ának ,  oberst.  Grundstein,  hadnagy  Schmidt,  abbé 
Weinbrtinn  és  5  cseléd  fogatott  el  's  Strasburgba  vitetett.  Innen  Pa
risba  mentek  a'  herczeggel,  's  midőn  20án  esttájban  a'  főváros  kapnji
hoz  értek  ,  parancsot  leiének  már  ,  melly  a'  foglyot  Vincennesbe  rende
lé  vinni,  hol  őt  egy  consuli  végzés  szerént  (Cambacéres  elejénte  ellen, 
mondott)  katonai  biztosság  volt  Ítélendő.  Parist  Murát  kormányzá,  's 
a1  biztosság  kineveztetése  tisztében  álla.  A'  biztosság  elölülője,  melly 
20ika  estvéjén  ült  öszve,  gen.  Hulin  volt.  A'  gendarmoknak  Savary 
parancsolt.  Éhen  és  fáradtan  alig  szunnyadt  el  a'  herczeg  nyomorú, 
fekvén,  midőn  11  órákor  éjjel  felkölték.  7  tiszt  üle  a'  hadi  tanácsban. 
A'  bírák  4  órakor  kimondák  ugyan  a'  halál i téletet ,  mivel  E.  megvallá, 
hogy  Francziaország  ellen  visele  fegyvert  's  hónaponként  950  gnincefc 
kap  Angliából;  de  Hulin  azon  tekintetből,  hogy  a'  herczeg  magányos 
szólalkozást  ohajta  a'  consullal  ,  épen  tudósítást  akart  Bonapartehoz  kül
d e n i ,  midőn  Savary ,  ki  az  elölülő  széke  megett  á l l a ,  kinyilatkoztatá, 
hogy  a'  biztosság  dolga  elvégzett.  Erre  már  ötödfél  órakor  végre  haj
ta tá  Savary  a1  vár  sánczában  gendarmes  d' Eliteik  által  az  Ítéletet.  — 
XVIII .  Lajos  és  a'  kamarák  emléket  emeltek  E.nek  a1  vincennesi  tem
plomban. 

É N H A R MON I c O s.  1)  A'  Görögöknél  azon  hanglajtorjának  neve, 
mellyben  a*  quarta  ugy  volt  felosztva,  hogy  a'  két  első  intervallum  fél
hangoknál  kisebb  volt.  2)  Most  akkor  támadtak  enharmonicus  hangok, 
midőn  azon  hangok  cseréltetnek  fel  egymással ,  mellyek  a'  mi  hangrend
szerünk  szerént  ugyan  azon  fokon  állanak  's  fiileinknek  egyenlőn  hangza
nak  ,  p.  o. gii, as, cis és den.  Onnan  neveztetik  e n h a r m o n i c u s 
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c s e r t ü e t n e k  a'  keresztek  és  b  hangok  feleseiéltetése  ,  [mi  távolabb 
hangokba  hirtelen  eltéréskor  történik. 

E \ C A U S T I C * , 1. V U S Z K K S I ' Í I . 
E N C R A T 1 T K K , I. G N O S T I C U S 0 K. 
Ii N c R i N i T K K ,  tengerliliomok ;  liliomkövek,  kövévált állatok elenyé

szett  állatfajokból. 
E N N  I B S  (Qnintus) ,  híres  romai  költő  a '  korábbi  időből ,  239  K. 

e.  született  Rudiaeb.  Calabriában.  Cato  Censorinus  Sardiiiie.ban  esiner
kedett  meg  vele ,  tanítványává  lett  's  magával  Roniába  v i t t e ,  hol  Kn
nins  nem  sokára  a'  legele'bb  kelő  férjfiakkal  lepett  burátságba  és  előke
lő  ifjakat  tanított  görög  nyelvre.  Ezen  nyelv  és  literalura  bő  esmerete, 
párosulva  az  oscus  és  latánéval  ,  ok^zá,  hogy  az  utolsónak  mivelésére 
olly  nagyon  hathatott .  Zordon  és  darabos  írásmódját ,  niellyet  időkorá
nak  kell  tulajdonítani,  helyre  üli  erős  kifejezése  és  tüzes  nyelve.  Quin
tilianus  nagy  hévvel  dicséri  és  Virgilius,  melly  igen  becsüli  ,  azzal  mu
tatá  ,  hogy  tőle  egész  veraeket  vett  fel  önmiveibe.  Közel  minden  költés
nemben  tett  p róbá t ,  a 'Görögöket  majd  nagyobb,  majd  kisebb  méi ték
ben  követve.  így  irt  hexameterben  egy  epost: ,,Scij)io";  romai  évköny
veket  a'  legrégiebb  időtől  szinte  koráig;  szomorú  és  vig  já tékokat ,  mel
lyekből  némelly  töredékek  fenmaradtak  ;  satyrákat  és  epigrammokat; 
fordításokat.  A'  latán  nyelv  és  hangmérték  iránt  tett  érdemei  romai  pol
gári  just  szereztek  neki  és  azt  ,  hogy  a1  Romaiaktól  költések  atyjának 
tekintetett  (Horat. „Ars poet.1'  55  t.  k.).  Töredékeit  öszvegyüjté  Hes
selius  (Amsterd.  1707.  4.).  /*• 1» 

E N S K M B T . K, az egész, nem tekintve egyes részeit . Ha valamelly 
szép mii megítélésénél a' hatást tekintjük, mellyet részei öszvevéve okoz
nak , a' né lkül . hogy az egyesre ügyelnénk , azt szoktuk mondani : az 
egészt illyennek vagy ollyannak tapasztaltuk ; p. o. valamelly képnél: 
ha az érzést tekintjük, mellyet tárgyai öszvevéve gerjesztitek, akar 
szellemére, akar szinei egyezésére, fényére vagy homályára 'sat . néz
v e ; ha az egyes mi vészek előadásai öszveegyeztetve mivelnek, honnan 
ezen kifejezéssel a' színjátszó társaságról is élnek, midőn tagjainak ösz
veegyezése vagy egymástól elütése jő szóba. Így ha személyeikre és 
jelességekre nézve jól öszveillenek a' színjátszók 's mint szokás monda
ni , jól öszvetanullak , azt mondjuk : ezek jó egészet tesznek.; ha pfdig 
ellenkezőleg áll a' dolog , azt mondjuk : nem tesznek egy egészet. Né
melly miielőadások csak mint egészek okoznak behatást. Így némelly 
tájfestések a1 képírásban, hol a' tárgyak magányosan véve semmi hatást 
nem tesznek , öszvevéve pedig kellemes képet mutatnak. Viszont vannak 
mivek , mellyekben az egyes tárgy fődolog, p. o. a' vig játékokban, hol 
az egész sokszor semmi figyelmet sem érdemel , de egyes characterci 
miatt fontos .—A'muzsikában igy nevezik azon töhbhangu miveket , mel
lyek főhangjai őnlétüek, p. o. a' quintettokát és finálékat az operákban 
és oratóriumokban. A' karokat, mellyek főhangjai ngyan azon character
re nézve öszveegyeznek, és a' két vagy több főhangu miveket rendsze
lént igy nem nevezik. B. L. 

E N T H U S I A S M U S , 1. L K r, K K S Ü r, {• s. 

E N T ö n t ö k ö n I A , a1 bogarakról szóló tanitmány. E n t o m o l o g , bo
gáresmerő. E n t o m o l i t h e k , kővé vált bogarak. 

K N V O V Í . I. K ö v K r. 
E N Y K D , (Nagy), mezőváros az erdélyi nagyfejedelemségben, neve

zetesen Fejér várni, a' Maros folyója nyűg. oldalán, szép 's tiszta ma
gyarsággal beszélő lakosival és szépen virágzó reform, collegiumával, 
melly elébb GyiilaEejérváratt volt, Erdélynek ritka fejedelme, Iktari 
Bethlen Gábor, különös gonddal 's pártfogással volt ezen oskola iránt; 
mert collegiummá, vasry mint akkor nevezte te t t , aeademicum eynina
SÍnmmá tette, 's nem csak hires német tudósokat (mint Opitius Mártont, 
Joh'.. Ueur.. Alstediust , Marc. Phil. Ludov. Piscatort és Joh. Henr . 
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Bisterfeldet)  hitt  bele  tanítóknak,  hanem  gazdag  jövedelmekkel,  ne
vezetesen  a1  nagyenyedi  dézmával  's  az  ezen  város  körül  fekvő  Decse, 
Miriszló  ,  FYIenyed,  Masina  és  Henningfalva  nevtt  falukkal  és  nagy  tő
kepén/.zel  is  megajándékozta  azt.  Ez  az  oskula  1004  vitetett  által  1 
Apafi  VKih  ily  fejedelemtől  NagyEngyedre,  hogy  a 'maga  jószágaihoz  köze
lebb  es»ék.  Fájlalni  kel l ,  hogy  azon  szép  könyvtár ,  ineilyet  hasonló
ul  Bethlen  Gábor  szerzett  a'  még  GyulaFejéiváratt  lévő  oskolának,  1658 
a'  Tatároktól  lá.i^ok  prédájává  tétetett.  Megjegyzést  érdemel  a'  colle
gium  riti^a  régi  pénzekkel  gazdag  pénzgyüjteménye.  Ugy  vélik,  hogy 
Knyed  még  1239  építtetett  IV.  Béla  uralkodása  alatt.  1703  ,  midőn  a' 
császáriaktól  a'  Rákóczi  pár t jm  lévők  kikergetése  végett  felgyujtátott, 
sok  kárt  szenvedett. L—ti. 

E x v  K z  T ő  K u  N o  i; s ,  I. A « o  R  T  I  S  A  T  I o. 
K O S I) K 1! K « V M O '< T , 1. G K N K V 1 K V K. 
K o s ,  1.  Au n o  R  *. 
E P  V C T Í K  (holdkulcsok,  holdszámok),  a 1  chronologiában  azon  szá . 

inok  ,  mellyek  azt  muta t ják ,  hány  nap  múlt  el  uj  esztendő  előtt  az 
elébbeni  esztendőnek  legutóbbi  holdujulása  után.  Az  1830  p.  o.  utolsó 
holdujulása  Decemli.  14  tör tén t ,  1831  epactája  pedig  XVil  volt.  Tu
lajdonképen  tehát  az  epacták  a'  holdnak  azon  korát  mutatják  ,  ni?llyben 
Karácsony  hava  31  van.  Minthogy  a'  h  ddesztendő  354 'J,  napot  csak 
kevéssel  mid  felül  ,  a'  napes/.tendő  pedig  365  napból  áll,  természetileg  az 
epacta  évenként  11rl  nevekedik;  tehát  ha az  lső  észt.  XXX  avagy  0;  a1 

2ban  X I ,  a'  3ban  XXII  les/..  A'  negyedikben  XXXIMá  válnék,  de 
mivel  a1  hold  egy  egész  forgásának  ideje  mindég  kihagyatik  ,  csak  III 
írunk. — Az  epaeták  az  arany  számokból  számíttatnak  ki.  Az  1  arányszám
hoz  tudni  illik  XXX  vagy  a 'mint a'  kalendáriumokban szokott  előadatni.  >jc 
epac ta ,  2  (irányszámhoz  XI  epacta  való  és  u.  t.  —  llly  módon  ered  a' 
következendő,  a1  hold  cycliisa minden  11)  esztendejére  alkalmaztatott  epac
ták  táblája 
arányszám  epacta 

I . . . , . . • # 
2  X I 
3 . . . . . . . . XXII 
4 . . . . . . . . .  Ili 
5 » XIV 
7 . . . . . . ' . . XXV 
0 . . t . . . . VI 
8 , : . , , . . xvii 
0 . . . . . . . XXVi l l 

1 0  . . . . . . .  I X 

aranyszám epacta 
1 1 . . . . . . . . X X 
12  1 
1 3  . . . . . . .  X í l 
14 XXI11 
15 . . . . * « . IV 
16 . XV 
1 7 . . . . . . . . . XXVI 
18 Vll 
1 9 . . . . . . . XVIII 
20 . # 

A1 20dik évnek (melly egyszersmind az uj cyclusnak lső esztendeje) 
epactája XXIX volna valóban, de mivel egy uj cyclus kezdetével az 
cpactáknak ugyan azon rendben kell következniek, mint az elébbeni cy
clusban, a1 cyclus utolsó évének epactájához nem mint máskor 11et, ha
nem I2őt adunk. Ezen kivétel a ' közönséges rendtől h o l d u g r á s 
n a k (_»altu* Lunae) neveztetik. Eredetét onnan veszi hogy meton, nem 
egészen pontos cyclusa (235 synodicus holdhónap sot.19 napesztendő
vel) után számoltatik. D e , a' holdugrás által kipótoltatott egy napi 
különbségen kivül , minden cyclus végén, csaknem másfél órányi kü
lönbségmarad, melly 312 esztendő múlva egy egész nappá nő. Ennekókáért 
kell a1 jiilianum calendárinmban az epactát minden 312dik esztendőben 
egy egységgel megtoldani. (A' fenébb adatott táblácska a' 18dik és 19dik 
századra vagyon alkalmaztatva). — Az epacták elejénte azon okból vétet
tek fel , hogy a7 Húsvétnak felvetése könnyebedjék á l ta tok , és mivel 
czéloknak tökéletesen megfelelnek, az 1582, Xllldik Gergely Pápa által 
megjobbított kalendáriomban is megtar ta t tak , és csak elrendelések válto
•ott m e g ; — i t t tudni illik a1 számokat 1től XXXig visszás rendben a' 
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hónap  napjai  mellé  szokták  t enn i ,  ugy  hogr  p. n.  a' Jan.  1ső  mellé  X X X 
azaz  S|S,  a'  2  diU  mellé"  XXJX,  a'  3dik  mellé  XXVIII  és  ugy  tovább,  a* 
3ldikhez  pedig  újra  5jC  jó .  De  mivel  a'  synodicus  holdhónap  való
ban  csak  29  »/a  napig  t a r t ,  a/,  lső  3dik  5dik  'sat.  hnldváltozásokban 
30 :  a'  2dik  4dik  tidik  'sat.ben  pedig  csak  29  számlálnak.  Ez  által 
azt  nyerjilk,  hogy  az  epacta  mindég  azon  napokra  es ik ,  mellyekre  az 
uj  ho ld ;  —  csak  arról  nem  ksll  elfelejtkezni,  hogy  az  ezen  ugy  nevezett 
egyházi  epacták  szerént  felvetett  uj  holdak  csak  felületes  felvetések,  mivel 
a'  számítás  mindég  csak  egész  számban  készíttetik.  A'  Protestánsok  bé
révén  1700  a'  megjobbított  kalendáriumot,  belőle  az  epactákat  egészen 
kihagyták,  's  helyettek  a1  Húsvét  felvetése  alapjául  a'  csillagászt  megha
tározást  vették  fel.  De  mivel  számvetésekben  a'  Keppler  által  kiadatott 
Rudolph    táblájit  használ ják,  mellyek  már  most  az  égtől  nem  kevéssé 
különböznek,  innen  sokkal  nagyobb  fáradsággal  sem  nyernek  különös 
pontosságot. Albert Ferenrz. 

KP A M I NO x D A s,  hires  thehai  hadvezér ,  ki  hazáját  egy  kis  ideig  a' 
hatalom  és  szerencse  tetőpontjára  emelte.  A'  hajdani  boeotiai  kirá
lyoktól  származván  's  vagyontalan  lévén,  40  esztendős  koráig  homály
ban  élt,  's  Pythagorasnak  Kysis  nevű tanítványától  vőn  oktatást,  ki  ót  azon 
felséges  ideákra  lelkesí tet te ,  mellyek  utóbb  egész  életét  diszesiték. 
Polgári  fényes  pályáját elsőben  Spartában  kezdette  el,  hova  őt  a'  Thebaiak 
többekkel  együtt  a'  Lacedaemoniak  meghívására  a 'véget t  kiildőtt«:k,  hogy 
a1  két  nép  között  kiütött  háborút  alkudozások  által  elvégezzék.  Itt 
nem  csak  nagy  ékesszólást,  hanem  nagy  állhatalosságo*  és  méltóságot  is 
bizonyított,  's  nem  állott  semmiképen  r e á ,  hogy  Boeotiánák  a1  Thebaiak 
által  elfoglalt  városai  visszaadassanak.  A'  háború  tehát  folytattatott 
's  Epaminpndas  választatott  a'  Thebaiak  fővezérévé.  Hat  ezer  emberé
vel  a'  Boetiába  ütött  ellenségnek  két  akkora  seregével  kellett  vereked
nie.  Mindenek  szerencsétlen  kimenetellel  ijesztették  ,  de  ő  mind  a'  mel
lett  is  I.euctránál  egy  ütközetet  próbál t ,  Kr.  e.  378  esztendőben.  Ezen 
ütközetben  a'  Spártaiak  kirá lyokat ,  Cleombrotust,  4000  emberrel  együtt 
elvesztették,  's  hátravonulni'kényszeríttettek.  Két  esztendővel  azután  Epa
minondas  és  Pelopidas  boeotarchukká  választattak,  mind  a1  ketten  Pelo
ponnesiisba  ütöttek,  több  népeket,  kik  Lacedaemonna]  szövetségben  voltak, 
ettől  elpártoltattak  's  a1  Messeniusokat  megszabadították  és ezeknek városát is 
újra  felépítették.  Azután  lipaniinondas  egy  nagy  hadi  sereggel  Sparta  előtt 
jelent  meg,  melly  várost  mindazáltal  Agesilaus  olly ügyesen  és  vitézül  védel
mezett,  hogy  Epaminondas  a'  vidéknek  elpusztítása  után  annyival  is  inkább 
kénytelen  volt visszavonulni,  minthogy azalatt  a ' té l  elközelgetett 's  az  Athe
nebeliek  is  a'  Thebaiak  ellen  fogtak  fegyvert.  Thehában  bevádoltatott  's 
törvénybe  idéztetett  azért,  hogy  ő  és  Pelopidas  a1  boeotarchatust  a'  tör
vényes  időnél  tovább  megtartották.  „Jól  van"  igyszóla,  „én  halált  érdem
iek  ;  csf.k  azt  kívánom,  hogy  ez  Írassék  sírkövemre  :  a'  Thebaiak  halállal 
büntették  meg  lipaminondast  azért,  hogy  őket Leuctránál  a* Lacedaemonbe
lii'knek,  kikkel  elébb  soha szembe  szálani  nem  mertek,  megtámadására  's 
meggyőzésére  kényszeritette,  hogy  győzedelme  a'  hazát  megmentette  's 
öörögországot  szabaddá  t e t t é ,  hogy  a'  Thebaiak  az  ő  vezérlése  alatt 
Lacedáemont  bekerítették  és  kevés  hiján  végső  veszedelembe  döntötték; 
's  hogy  Messenát  ismét  felépítette  's  erős  falakkal  kö/ülvet te" .  Ezen  szók 
mindenekben  lelkesedést  gerjesztettek  „  's  Epaminondas  szabadon  bocsát
tatott.  Minekutána  Pelopidast,  ki  a'  pheraei  tyrannusnál  fogva  vo l t ,  csu
pa  tekintete  által  megszabadította,  Lacedaemon  és  Theba  közöt  uj  há
ború  támadott.  Mind  a'  két  részről  felette  nagy  hadi  seregek  gyűjtet
tek  öszve.  Epaminondas  ismét  beütött  Peloponnesusba  's  hirtelen  Spar
ta  előtt  termett ,  azt  vélvén;  hogy  védelmezők  nélkül  találja.  De  Age
silaus  tudósíttatván  ezen  szándékról  ,  visszasietett  's  Epaminondast  ké
szen  fogadta.  A'  Thebaiak  mind  a'  mellett  is  megtámadták  's  a\  vá
ros  közepéig  benyomultak,  de  a'  Spártaiak  kétségbeesés  által  lelkesített 
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vitézsége  győzedelmeskedett ,  's  a'  Thebaiuk  kénytelenek  voltak  mago
kat  visszahúzni.  Epaminondas  ezen  veszteséget  helyre  akarván  hozni, 
harminczhárom  ezer  emberrel  beütött  Arcadiába,  hol  ekkor  az  ellenség 
legnagyobb  ereje  együtt  volt ,  itt  történt  a'  hires  inantineai  ütközet. 
Seregének  egyik  szárnyával  reá  ütött  a'  lacedaemoni  phalanxra  's  azt 
megfutaintatta,  de  midőn  az  ellenséget  kerge t te ,  ettől  hirtelen  körülvé
tetett  's  egy  nyíllal  melybe  lövetett.  A'  Thebaiak  kemény  harczolás 
után  megmentették  testét  és  paisát.  A'  másik  szárnyon  az  ütközet  ki
menetele  bizonytalan  marado t t ,  's  Epatninondas  halálának  hirére  mind 
a'  két  felekezet  visszahúzta  m a g á t ,  mind  a'  kettő  győzedelmi  jeleket  ál
litván  fel  az  ütközet  helyén.  Epaminondas  még  ekkor  é l t ,  az  orvosok  azt 
mondották,  hogy  mindjárt  meghal,  mihelyt  a'  nyilat  sebéből  kihúzzák. 
Midőn  a'  győzedelem  hirét  halottá,  igy  szólott  örömmel:  Elég  soká  éltein, 
's  a'  nyilat  kihúzta  mellyébői.  BaráUai  sajnálkoztak  azon,  hogy  nem  voltak 
gyermekei.  , ,Hagyok  magam u tán" ,  igy  szóla  két  halhatatlan  gyermeket: 
a1  leuctrai  és  mantineai  győzedelmet1 ' .  Megholt  48  estendős  kordban 
Kr.  születése  előtt  3ö3dik  esztendőben.  A'  régiek  erkölcse  tisztaságát 
és  szive  jóságát  's  szelídséget  szinte  ugy  magasztal ták,  mint  hadvezéri 
talentumait.  Az  igazmondást  olly  igen  szerette  hogy  még  tréfából  sem 
hazudott.  Ollyan  férj ti  volt,  igy  szól  róla  Nepos,  kit  minden  erények  éke
sítettek  's  egy  vétek  sem  mocskolt. K. L. 

K P S ,  a'  máj  á l ta l ,  leginkább  a'  kapuér  (verőczér) ,  de  a'  inájiitér 
stb.  hozta  vérből  is  elválasztott,  enyüs ,  r agadós ,  zöldessárga,  a1  víznél 
valamivel  nehezebb,  tulajdon  kellemetlen  szagú,  keserű  izü,  a'  vízzel 
könnyen  keveredő,  a'  hiis  légen  elrothadó,  fejér  pelyheket  letevő,  büdös, 
utóbb  édesded,  pézsmához  hasonló  szagú,  megszárítva  sokáig  elálló  nedv. 
—  Az  epe  az  ételemésztés  idején  tulajdon  vezető  csőkön  ált  a'  tizenkét
ujnyi  bélbe  foly,  ottan  az  emésztést  hathatósan  elősegítendő;  különben 
a'  máj  alszinén egy  vájogban  levő  hólyagba  (epehólyag)  gyűlik  öszve. De  nem 
csak  az  emésztést  segiti  az  epe  elő,  hanem  az  ő  elválasztása  a1  lélek
/.esnek  egy  alsó  neme  ,  mert  a'  vért  sok  szénitőtől Qearbonium')  fosztva 
meg  ,  üteriebbé  teszi.  —  Berzelins  szerént  100ban  ezek  az  epének  ré
szei  :  viz  — 9 0 ,  7 4 ;  epeanyag  8,  6 0 ;  szabad  kalibán  felolvadt  takony 
0,  3 0 ;  szabad  nátron  ,  savak  és  vasacs  0,  96.  Thenard  szerént  az  ökör
epének  100ban  ezek  a'  része i :  víz  87,  5 0 ;  gyanta  3,  0 0 ;  epeméz  7,  54; 
sárga  anyag  0,  50  ;  szabad  nátron  0,  501  villos  nátron  0,  2 5 ;  kénsavas 
nátron  0,  1 0 ;  sósavas  natro»  0,  4 0 ;  vilisavas  mészföld  és  vas  0,  15.  —• 
Az epekövek az epebólyagban vagy vezetőkben erednek különbféle okból 
az epében olvadva volt anyagok jegesülése (chryslallisatio*) által; barna 
fekete színűek. —j—a. 

E P É K (Charles Michel, abbé del ' ) , szül. Versaillesban 1712. A' si
ketnémák ezen jóltévóje papi életre szánta magát ; de mivel a ' jansenistai 
hitvillongások alkalmával behozott formuláiét nem akarta aláírni, ideiglen 
törvény tudói pályára lépett ; később Froyesb. praedikátor és canonicus 
lőn. Soane püspökkel volt esmeretsége '» szellemi öszveharigzása reá vo
nák a' párisi érsek harag já t , ki az abbénak egy időre a' gyónszéket el
tiltá. Azon gondolat , siketnémán szüléiteket jelbeszéd által szellemileg 
visszaadni a1 társaságnak , nem neki ötlött ugyan legelőször eszébe , de, 
bizonylása szerént , minden külső alkalmadás nélkül támadn benne. Egy 
spanyol Benedictinus, Pedro Poncé, már a' 16 század végével olly siker
rel oktatá a' castiliai connetable két siketnéma gyermekét , hogy nem 
csak olvasni, í r n i , hanem számolást 's vallást és több nyelveket is 
megtanulának, sőt némelly esmereteket a' physicából és astronomiából is 
szerzének. Angliában, Schweizban 's m. is szerencsés próbákat tűnnek 
siketnémákkal, 's 1748 egy Pereira nevű Spanyol Parisban a' tudományok 
arademiájának bemutata néhány általa képzett s iketnémát , kik esinere
teikkel köz bámulatot gerjesztenek. De ezen tanítók egyike sem tette 
kfizzá azon módot, mellyel oktatásában követe, ' s e r rő l , Bonét ésKamirez 
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(két  Spanyol)  muiikájin  kívül,  nem  voltak  tökéletes  tudósítások.  Igy 
megfejthető  ,  hogy  PKpée  lett  neniike'p  feltalálója  e/,en  oktatásmódnak, 
meJlj'et  legelőször  két  siketnémán  született  leánytestvéren  próbála  ' so l l y 
sikerrel,  hogy  egész  életét  ezen  tisztnek  szánni  magát  eltiikélé.  Ezen  ne
mes  férjhuatyjok  iettilly  szerencsétleneknek,  kik  képeztetéséről  saját  költsé
gén  alapított  intézetben  gondoskodék.  Itt  egész  jövedelmét  's  a'  mivel 
pártfogók  segítek,  olly  önfeláldozással  száná  nevendékire,  hogy  gyakran 
maga  a'  legszükségesb  hiján  volt  és  saját  vagyonja  is  zavarba  ke rü l t ;  mé f̂ 
is  arra  kereté  11. Katalin  császárnét,  midőn  ez  segeteni  akará,  hogy  aján
dék  helyett  inkább  egy  sikctnéniát  küldjön  nekie  birodalmából.  Igy  kevert! 
könyörülete  egy  siketnéma  ifjú  i r á n t ,  kit  1773,  a'  Peronneból  vivő  utón 
rongyokkal  takarva  t a l á l t ,  számos  kedvetlenségbe.  Ezen  elhagyottban 
t.  i.  a'  gazdag  Solar  grófi  ház  száműzött  örökösét  vélte  felfedezni,  magá
hoz  vévé  's  vísszakövette  jusait.  Per  t ámada ,  a'  Chatelet  1781  grófnak 
esméré  a'  siketnémát  's  betevé  jusaiba;  de  1792,  miután  Epéé  's  berezeg 
Penthiévre ,  egyetlen  védjei  a'  szegény  Solar  Jósefnek,  meghalának  ,  el
döntetett  az  í té le t ,  a'  talált  elesek  jusa i tó l ,  nagy  nyomorra  juta  's  köz 
katonává  lenni  kénytelenitteték.  (Nemsokára  kórházban  hala  meg.)  Bouilly 
ezen  anyagból  i l lyczim  a la t t :  „ L 1 abbé de V Epéé"  nézjátékot  i r a ,  melly 
inkább  diulogisált  elbeszélés,  mint  dráma  s  csupa  nemigaz a ' ta r ta lma.  A' 
pert  Laharpe  beszéli  el „Corresp. Iitter.Í  111,  1801,  170  'sk.  1.  Abbé  de 
TE.  Dec.  23.  1789  holt  meg.  Sokszerii  fáradozási  mellett  sem  vala  sze
rencsés  kedvenezohajtását,  egy  siketnémaintezet  nyilvános  költségen  fel
ál l í t tatását ,  elérni;  's  csak  titánja,  abbé  Sicard  ,  ki  az  oktatásmódon  so
kat  javí tot t ,  juta  annyira.  A'  siketnémák  tanításáról  \s  az  általa  követett 
módról  több  írása  van  de  l'Epéenek.  Európa  tudós  társaságai  közül  csak 
a'  Parisban  fenalló  philanthropiai  vette  fel  e'  ritka  férjfit  tagjai  sorába. 

E P E K .  A'  haza  különbféle  részeiben  különbféle  értelmet  adnak  neki. 
Dunántúl  az  eper  annyit  tesz,  mint  a ' t iszaiak  szamóczája;  a 'DunaTisza 
melléken  pedig ,  mint  a1  Dunántúliak  szederje.  Az  eper  sajátkép  a z ,  a' 
mi  a'  latánok  fragariaja,  a'  Németek  E r d b e e r  j e .  És  igy  az  eper 
Linné  rendszerének  12dik  osztályába,  a z a z ,  a'  huszhimesek,  (több 
anyások)  közé,  a'  természeti  rendszer  szerént  a'  külnövetüek  (kétszikesek) 
főosztályába,  a'  dryasiak  famíliájába  tartozik.  Jegyei  ezek:  csészéje  10 
metszésű,  a'  külső  karéjok  kisebbek.  Szirma  öt.  Igen  sok  apró ,  nyu
lánytalan  gyümölcsű;  h ú s o s ,  lehulló  tartóban.  Két  faja  v a n ,  dunániu
liasan  igy  nevezve:  Szamóczaeper {fragaria vesca),  ezen  jelekkel: 
szára  ostorindákkal  ;  levelei  hármasok,  lerelkéji  kerekdedek  ,  hegyesen 
csipkések,  szőrösek,  a ' nye l  szőrei  távoliak  (ny í l t ak ) ,  a '  kocsányéi  rá
nyomottak.  A'  gyümölcs  csészéje  visszahajlott,  nagysága  2—5  hüvelyknyi. 
Legelőkön,  erdőkön,  pagonyokban,  gyümölcsösökben  terem.  Másik  faj:  a' 
c s a t t o g ó  e p e r (fragaria elatior).  az  elébbitől  abban  különbözik, 
hagy  szárasokkal  magasabb (egy  lábnyi  és  nagyobb),  gyümölcse  hosszú
kás  és  nagy ,  csészéjéhez  erősben  t apad ,  kocsányinak  szőre  nyilt  (tá
voli).  —j—a. 

E P E R K  *  1 .  S Z E D E R F A . 

E P E R J E S  (az  eper tő l ,  fragum,  a ' h o n n a n  deákul  Fragopolisnalc 
neveztetik),  szabad  kir.  város  Sáros  vármegyében,  806  ház.  7416  lak.  a' 
Tarcza  folyója  mellet ,  melly bői  csőkőn  vitetik  italviz  a'  városba.  Igen 
kies  helyen  fekszik,  's  a'  körüle  lévő  sok  szép  ke r t ek ,  r é t e k ,  szántó
földek,  erdők,  dombok,  hegyek,  régi  várak  nagy  díszére  vannak  ezen 
jeles  városnak,  mellynek  régiségét  némelly  irók  Árpád  idejére  viszik  fel. 
Királyi  várossá  1324  lett  I.  Károly  király  idejében.  Öszveomlott  régi 
várai  közt  különösen  méltó  megtekinteni  kiterjedéséért  és  a'  kilátásért 
a'  sárosi  hegyen  lévőt,  melly  valaha  Rákóczi  lakhelye  volt.  A'  hegy  alatt 
egy  kápolnát  lehet  látni  azon  he lyen ,  hol  a'  várban  fellobant  puskaportól 
levettetett  két  Franciscannsnak  holt  testei  találtattak  's  eltemettettek. 
Emlittetésre  méltók  az  i t t  történtek  köz t ,  hogy  Alber t ,  ki  testvére 
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II.  Ulászló  királyunk  ellen  fegyvert  fogott,  Zápolya  Istvántól  1491  meg
veretvén  ,  ide  vette  magát  's  itt  békélt  meg  bátyjával;  továbbá  a'  I I . 
Ferdinánd  király  és  1.  Rákóczi  György  közt  köttetett  b é k e ,  melly  sze
rént  amaz  kénytelenittetett  ezt  erdélyi  fejedelemnek  megesmérni.  Kő
fallal  kerületik  körül  Megjegyzést  érdemelnek  benne:  a'  tiszáninneni 
kerület  törvényszéke  (1723  o l t a ) ;  a'  szépen  virágzó  lutlier.  colle^ium; 
cath.  gymiiasiuni  ;  könyvnyomtató  müliely;  a'  Sz.  Miklós  és  Jésuitik 
templomai ;  a'  város  és  vármeg3e  háza ;  1817  olla  egyesült  görög  püspök 
és  káptalan  helye.  Szorgalmatos  tót  és  német  lakosai  sok  vásznat  és 
posztót  készítenek  's  nagy  kereskedést  űznek  vászonnal  és  hegyaljai  bor
r a l .  Népes  vásárok  tartatnak  's  postahivatal  van  benne.  Egy  órányira 
tőle  jó  savanyu  viz  van',  melly  a'  test  erőtlenségében,  a'  nedvességek  db 
tal  okoztatott  betegségekben,  s&drulásban  ,  sárgaságban,  aranyérben, 
havi  tisztulás  rendetlen  folyásában,  fuladozásban,  főszédülésben  hasz
nál  a'  szenvedőnek. L—ú. 

E P E R N A Y ,  Francziaország  marnei  depart.  városa  a 7 Marne  foljója 
mel le t t ,  nem  messze  Kheimstől,  750  ház.  's  4500  lak.,  főhelye  a'cliam
pagnei  borral  való  kereskedésnek.  A'  Moet  kereskedőház  nagyságáról 
's  alkottatásáról  hire»  pinczéjiben4—500,000 palaczk  champagnei  bor  volt 
1814  előtt.  /.—«'. 

E P H ' K S U R  a'  hajdani  Ionia  12  fővárosinak  egy ike ,  a1  kisasiai 
t engerpar ton ,  a'  Calystrus  torkolatjánál,  mondjak,  hogy  az  Amozonok 
alkották  legyen.  Diana  templomát  b e n n e ,  a'  világ  csudák  egyikét ,  a'  3 
világrészből  öszvefolyt  ajándékok  a'  föld  templomainak  egyik  legdu
aabbjává  tették.  Ezen  templomnak  Crnesus  és  Kphesiis  (Calystrus  fija)  ve
te t ték  meg  a lapjá t ,  's  minekutána  Herostratus  felgyújtotta  volna,  még 
pompásabban  emeltetett  fel.  A'  város  középpontja  volt  az  előasiai  keres
kedésnek  's  gyüléshelye  az  idegeneknek,  Zsidóknak  is,  kik  közt  Pál  apos
tol  keresztény  községet  alkotott.  Nem  messEe  Ephesus  romjaitól  fekszik 
most  AjaSaluck. 

E  p  H  i  A  r.  T  E  s  és  O T Ü S ,  az  A M I I D Í K  nevei  (1.  e.). 
E p H o R v  s.  Az  ephorusok  Lacedaemonban  polgári  tisztviselők  vol

t a k ,  kiket  K.  szül.  előtt  745  esztendővel  Theopompos  k i rá ly ,  vagy  má
sok  szerént  már  Lycurgus  rendelt  a'  végre ,  hogy  a'  királyok  távollété
ben  mint  ezeknek  képviselőji  az  ország  belső  igazgatására,  nevezetesen  a' 
törvények  kiszolgáltatására  Ügyelnének,  melly  végre  különös  épület  Epho
rion  adatott  számokra.  Kgyik  fófoglalatosságok  az  ifjúság  nevelésére 
vigyázás  volt.  Öten  választattak  a'  nép  közül  's  hivatalokat  csak  egy  esz
tendeig  viselték;  de  nem  sokára  a'  királyok  hatalmát  is  keskenyebb  ha
tárok  közé  kezdették  szoritani. K. L. 

E p t C H A R M U s  egy  bölselkedő  és  költő  ki  Pythagors  tanítványa 
folt. 
s  E P U S H I R E M A  (epicheireina;  iratik  epichercmáriak  is).  így  ne
veztetik  a'  logicában  és  rhetoricában  egy  okoskodásnem,,  mellyben  a' 
praemissákhoz  azonnal  hozzátétetik  azoknak  oka  is  ,  ugy  hogy  az  által 
megrövidített  öszvetett  okoskodás (polysyllogismus)  áll  elő. A. H. S. 

E P I C T E T U S  (Kr.  szül.  nt.  90  esztendővel).  A'  Síoának  ezen  hires 
követője  l 'hrygiának  Hieropolis  nevű  varosában  született.  Romában  élt 
mint  rabszolgája  Kpaphroditusnak,  ki  Nérónak  kevély  és  kegyetlen  sza
badosa  vol t ,  's  kinek  kegyetlenségeit  csodálkozásra  méltó  lelki  nagyság
gal  és  nyugalommal  tiirte.  ,  Utóbb  szabadon  bocsáttatott;  de  azután  is 
nagy  szegénységben  élt.  Érkölcstiidoinányának • főtörvényei ezek voltak: 
tűrj és tanulj sok nélkül el lenni. Jeles tanításaival köz csudalást nyert. 
Domitianns löbb bölcselkedókkel együtt őt is számkivetésbe küldötte. 
Epictetus F.pirusban telepedett meg ; de Domitianns halála után vissza 
ment Romába 's Hadrianus és Marcús Aurelius előtt nagy tekintetben 
volt. Ariánus Kpictetusnak, ki tanítója vol t , bölcs mondásait öszvesz*><!te, 
'í azokat még most is bírjuk „Enchiriition' czim alatt. Ezen kézi köny
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vén  kívül  me'g  ne'gy  beszélgetés  Is  van  tőle.  Munktíjit  legjobban  kiad
ta  Schweighauser  Lipcsében  1799beh  öt  kötetben.  Annak  bizonyságául* 
melly  igen  tiszteltetett  legyen  Epictetus,  azt  beszélik,  bogy  mécse,  melly
nél  tanult  vala ,  három  ezer  drachmán  adatott  el  halála  után. K. L. 

K P I C U R U S ,  szül.  Gargettusban  Athene  mellett  Kr.  szül.  el. J342 
Ezen  hires  görög  bölc^elkedóta'  mi  időnkig  kárhoztatták,  mintha  a'  tes
tiségnek  és  minden  vétkeknek  rabszolgája  volt  volna.  Szegény  szüléktől 
származott  's  olly  igen  szeretett  tanulni ,  hogy  már  tizenkét  esztendős 
korában  Athénébe  ment ,  's  egy  Pamphilius  nevű  grammatieusnak  osko
lájába  járt .  Midőn  egykor  etiől  Hesiodusnak  azon  versét  hallotta,  melly
ben  a'  Chaos  minden  teremtett  dolgok  között  legelsőnek  mondat ik ,  azt 
a'  kérdést  te t te :  hát  a' Chaost,  ha  legelső  vo l t ,  ki  teremtette  ?  A'  grani
maticus  őt  a1  bölcselkedőkhöz  igazí tot ta ,  kiket  Epicurns  ettől  fogva 
szorgalmasan  meg  is  látogatott.  De  Athénével  nem  elégedett  m e g ,  ha
nem  lelke  kimivelése  's  esmeretei  gyarapítása  végett  több  országokat  be
járt  's  végre  Athénében  egy  kertben  oskolát  nyitott.  Csak  hamar  sok 
tanítványi  lettek.  Azt  taní tot ta ,  hogy  a'  boldogság  a'  főjó  ,  de  nem  a' 
testi  vagy  világi  boldogság,  melryhéz  vétkek  által  is  lehet  ju tni ,  hanem 
a'  le lki ,  mellyre  csak  erények  vezetnek.  Ebhez  képest  kárhoztatta 
ugyan  a'  vétket  's  az  erénynek  hódolt,  de  egyikét  sem  magokért  te t te , 
hanem  a'  vétket  azért  kárhoztatta,  minthogy  a'  boldogsággal  nem  fér 
öszve,  's  az  erénynek  azért  hódolt,  minthogy  a'  boldogságra  múlhatat
lanul  szükséges.  Ajánlotta  a1  bölcseséget,  magamérséklést,  józanságot, 
békeszeretést ,  az  országos  hivatalok  távoz t a t á sá t ,  a'  lélek  erősségét ,  aa 
emberek  önszeretetcnek  kímélését,  az  örömekkel  annyiban  élést,  a1  men
nyiben  uj  örömekre  alkalmatlanokká  nem  tesznek,  's  az  élet  megvetését. 
A'  fajdalom  nélkül  léteit  kívánatos  dolognak  mondotta  ugyan ,  de  maga 
a'  legnagyobb  testi  fájdalmakat  is  békével  (ürte.  Jóllehet  saját  példás 
élete  által  (jnellvnek  mindazáltal  iiémellyek  kevélységet  és  irigységet  ihi
lajdonitnak  vétkül)  tanításai  értelmét  tökéletesen  megmagyarázta,  mind
azáltal  még  is  sokféleképen  félreértettek  's  balra  magyaráztattsk  azok. 
Valamint  erkölcstudománya  a'  boldogságon  épült ,  ugy  a1  világ  eredeté
ről  szóló  tasiitásában  is  atomista  és  materialista  volt.  Azt  az  elvet  vé
vén  fel,  hogy  semmiből  semmi  sem  lehet,  két  szükséges,  öröktől  való  és 
végtelen  főokat  állított  t.  i.  tökéletes  üreget  és  atomosokat,  azaz,  eloszt
hatatlan  és  végtelenül  sok  formájú  testecskéket.  Az  atomosok  termé
szeti  nehézségekhez  képest  mozogtak  az  üregben  ,  's  az  által  sokféleké
pen  öszveelegyedtek  egymással.  Hogy  ezen  elegyedést  könyebbé  tegye, 
nem  egyenes,  hanem  giirbe  lineákban  hagyta  ass  atomosokat  leesni.  Aas 
illyen  leesés  vagy  leszálás  által  igen  sokféleképen  értek  egymáshoz  's 
ebből  származtak  a'  mindenféle  testek,  's  azoknak  tulajdonságai  is,  mint 
p.  o.  szinek,  hangjok,  szagok  'sat.  Továbbá  azt  taní tot ta ,  bogy  vala
mint  mindenek  az  atomosok  elegyedéséből  származtak,  ugy azoknak  elosz
lása  által  mindenek  el  is  romlanak  ,  hogy  számtalan  világok  származtak 
csupa  történetből  's  most  is  szüntelen  származnak  és  viszont  elenyész
nek  ;  hogy  a'  mi  világunknak  v»lt  kezdete ,  's  azért  vége  is  lesz ,  's 
hogy  annak  romjaiból  ismét  uj  fog  származni.  Az  emberek  és  barmok 
között  nem  talált  különbjéget  's  a'  lélek  eredetét  hasonlóképen  testi  mó
don  magyarázta.  Ezen  tanítása,  mellyért  nem  ok  nélkül  atheismussal 
és  materialismussal  vádoltatott ,  sok  ellenségeket  és  rágalmazókat  siíer
zett  neki.  Hetvenkét  esztendeig  é l t ;  's  jóllehet  halála  után  tudománya 
Komában  is  sok  követőket  talált ,  kik  között  Celsus,  az  idősbb  l'linius 
és  Liicretius  legnevezetesebbek,  még  sem  tet t  soha  is  szert  olly  nagy  te
kintetre  ;  millyent  a'  Peripaten'cusok,  Stoicnsok  és  Platonicusok  csak 
kevéssel  régibb  oskoláji  nyertek.  Számos  írásai  közül  igen  kevés  ma
radott  m e g ,  mellyeknek  egyike  nem  régiben  a'  herculanumi  nyomozások 
alkalmával  találtatott  fel.  Különben  bölcselkedése  csak  Lnoretíus  költe
ményéből,  Cicero,  Plinius 'a  egyebek  tudósításaiból  és  azon  két  level
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bűi  esmeretes ,  mellyeket  Sclineider  Lipcséban  1813  kiadott .—  E p i 
c u i ' a e u í ,  Epicmus  tanításának  idézett  félremagyarázása  szerént  olly 
ember ,  ki  a/,  érzéki  élernénynek,  főkép  a'  finomabnak,  hódul. 

E i ' i c v i :  r.  u s  (környkerek).  Pontosabban  vizsgáltatván  az  é^i  testek, 
csakhamar  észre  vétetett ,  hogy  mozgásaikat  egyszerű  kerekded  pályán 
haladús  által  kimagyarázni  nem  lehet.  De  mivel  a'  földnek  teljeséges 
{jebíiotul)  nyugvása  nemi  szemlátomásnak  lá t ta to t t ,  mellyen  kételkedni 
képtelenség  volna,  az  ősök  pedig  az  égi  testeknek  öszvebonyolódott  moz
gásait  megmagyarázni  iparkodtak';  ennél  fogva a'csillagászok  Copernicusig 
azt  vették  fel ,  hogy  a'  csillag  egy  körben  mozog,  mellynek  középpont
ja  hasonlóképen  más  körnek  karimáját  végig  j á r j a ;  és  ugyan  azon  eléb
beni  kört  (mellyben  .a1  csillag  közvetetlenül  mozog)  nevezték  epicyclus
nak.  —  A1  csillagok  mozgásaiban  előforduló  tünemények  ezen  felté
tel  alatt  valóban  elégségesen  magyáraztatnak,  és  innen  természetes, 
hogy  még  azon  időkben  is,  mikor  a'  föld  teljeséges  nyugvásán  kételkedni 
anath'ema  vol t ,  ezen  feltétel  egészen  igaz  —  és  a'  környkerekek  igen 
fontosaknak  tartattak,  mer t :  milly  erő  által  vitethetnék  a'  környkereknek 
középpontja  (egy  valódi  mathematicai  pont)  körül  a'  pályában  ;  és  milly 
erő  lehetne  az,  melly  magát  a1  csillagot  a 'környkerek  körül  mozdíthatná, 
arról  az  ősök  nem  gondolkodtak.  Előttünk  azonban,  kik  ezen  erükről 
méltán  tehetünk  kérdést,  és  sem  nem  hihetjük,  sem  által  nem  láthatjuk, 
hogy  egy  mathematicai  pou t ,  azaz,  valódi  semmiségben  olly  erő  lehetne, 
az  egész  feltétel  semmivé  válik;  és  a'  környkereknek  csak  tölténetbeli 
gyönyörkédés  marad  fen  ;  annyival  inkább,  mivel  az  oily  sokféle'tünemé
nyekből  kitetsző  földmozgás  által  a'  csillagoknak  mozgásai  tökéletesen 
megmagyaiázta tnak,  és  olly  szemlátomást  megbizonyitatott  dolog  elhi

• telének mai napon s é m á t o k , sem pedig, a' pallérozottaknál legalább, 
bai vélekedés nem ellenzi. Albert Fercncz. 

E P I D A Ü R U S , ó gö rög városok: l ) Argolisban a ' saroni öböitiél, 
Aesculapius pompás templomával; sok beteg látogatá e' templomot 's a' 
jótékony isten csudaerejétől vára jobbulást; mis t Napoli di Malvasia; 2) 
Lacanieábau, E. Leimerának is mondatott; 3) Dalmatiában, most Kagusa 
v.'cchia. 

E P I D K M I A , n é p e n v a l ó (népeni) betegség, valamelly helyen 
vagy országban csak egy darab ideig uralkodó. Eredetét mindég külső, 
megszűnendő okoktól veszi, az egész népre hatóktól 's az emberi testben 
lassanként a' bizonyos betegségre szükséges változásokat előteremtőktől. 
Jgy némelly epidémia tulajdon, a' szelek által hozott levegői anyag által 
látszik eredni., mint például a' keletről nyugatra bujdosó influenza (gyul
láz) és cholera. (?) Az élelmek szűke , rossz minemüsége, ártalmas 
keveréke 'stb. is szülhet népeni betegséget, A1 gabonában és gyümölcs
ben szűk esztendők az embereket ma's pótolékok használására kinszeri
t ik, mint fahajéra Svédországban , Norvégiában ' s t b . , a' mi által beteg
ség, támad. Az anyarostól származtatják a' raphania (rozskór) ere
detét ; a' r o z s , á r p a , ha szédítő vadócczal (lolium temulentum) nagy 
mennyiségben keverve van, rossz, betegitő eledelt ad 's a1 belőle készü
lő ser nem kevesbbé ártalmas. A' lenyomó hus elmeindulatok és az 
ezeket okozó tör ténetek, p. o. hábora , vármegszálás, földindulás, az 
idegrendszert megtámadva nagyon elősegíthetik vagy legalább vészesbit. 
hetik az epidémiát. Ez néha egyes betegekkel kezdődik, néha pedig 
egyszerre sokakat megtámad 'e leginkább akkor , ha az időjárás vagy a' 
szél hirtelen az ellenkezőbe csap által. így p. o. hosszasan tartó nyu
goti vagy délnyugoti szélié hirtelen éjszakkeleti szél eredvén, mind
j á r t hu ru t , n á t h a , hiilgyuladás (rheumalismut") követi ezen változást. 
Kezdetben többnyire szelíd az epidémia, de jobban kiterjedvén gono
szabbá is í e sz , mig szünte felé viszont szelídül. Gyakran olly lassudan 
végződik, mint te r jedt , de néha igen sebesen. Nem mindenki támadta
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tátik  meg  tőle ;  a1  mi t ,  h ihe tő ,  hogy  az  uralkodó  befolyással  ellenkező 
testalkotás  okoz ,  minél  fogva  némellyek  az  ártokokuak  tovább  képesek 
ellenállani.  Tapasztalták  g y a k r a n ,  hogy  hosszas  betegségii  emberek 
nientek  maradtak  a'  népeni  betegségtől.  —  Nem  ritkán  szokás  az  epidé
miát  a'  ragadó  betegséggel  felváltani.  Az  epidémia  eredetileg  nem  raga
dó  ,  a1  beteg  testben  nem  fejlődtél  ki  raganyagot ,  melly  más  élő  testre 
áltvitetvén  ugyan  azon  kórt  szülné;  zárás  által  nem  menekedhetni  meg 
tőle  ;  's  valamint  általányos  befolyásokból  e redt ,  ugy  magában,  azon  be
folyások  szüntével,  elmulóképen  ellenkezőleg  a'  r agkó r r a l ,  melly  zárás 
nélkül  végtelenül  pusztítana.  Azonban  a'  népeni  kór  áltváltozhatik  ra
gartóvá,  ha  főfokán  dühödik  és  sok  betegek  szoríttatnak  szűk  helyre. 
Ekkor  raganyag  származik,  melly  a'  hajlandó  testre  áltvitetvén  hasonló 
betegséget  szül.  Azonban  itt  a'  csalódásoknak  tágas a'  mezeje. ~j—a. 

E P I O I ,  nt  T  i  s  ,  a '  torok  fedele. 
E P I G O N O K ,  1 .  T H K R A . 
E P I O R A M M A  (görög),  fel írás,  felülírás.  Eredetére  nézve  tem

plomokra,  s í rkövekre,  mivekre  's  t.  ef.  tett  felírás  tárgymagyarázás 
vagy  indulat  festés  végett.  Hlyen  volt  a1  Görögöknél.  Az  ujabbak  utá
nazni  kezdek,  de  ezzel  characterét  is  elváltoztatták  's  olly  elmés  vagy 
gúnyoló  költeménnyé  tették,  melly  nem  annyira  a'  képzelő  és  é r ző ,  mint 
inkább  az  értő  erő  elejébe  terjeszt  valamit,  midőn  benne  egy  vagy  több 
gondolat  nem  várt  öszveérésbe  hozatván  egy  más  's  egészen  különböző 
gondolat tal ,  ez  által  a'  lélek  kedves  megjátszatást  é r ez ,  vagy  a'  gon
dolatok  egy  pontba  csapnak  öszve,  niellyből  mindég  egy  bizonyos  tárgy 
felé  i rányzot t ,  nem  várt  's  magában  elmésséget  rejtő  szikra  pattanik 
ki.  Ennél  fogva  az  epigramma  valamelly  jelenné  tett  tárgy  egyes  tu
lajdonját  bizonyos  szorosan  meghatározott  ponthoz  függesztve  adja  elő. 
A'  költő  t.  i.  jelenlétet  ad  tárgyának  's  benne  valamelly  tulajdonságot 
fedez  fel,  vagy  reá  valamelly  tulajdonságot  ruház  költői  hihetőséggel, 
ugy  alkalmaztatván  előadását,  hogy  az  egészből  egy  bizonyos  pont, 
Inellyhez  minden  vonás  mérve  van ,  's  mellyből  a'  költői  képnek  tekin
tetnie  kell,  nyilván  kitűnjék.  Innen  önkényt  folynak  az  epigramma  saját 
kivánati.  Tárgya  eleven  jelenlétét  ugy  eszközli  a'  kö l tő ,  ha  gotido
latját  nem  száraz  reflexi* gyanánt  fejezi  k i ,  hanem  azt  valamelly  szemé
lyesített  's  emberi  tulajdonokkal  felruházott  lénnyel  mondatja  e l ,  ha  ész
revételét  bizonyos  személyre  alkalmaztatja,  ha  azt  képben  adja  'sat. 
áltáljában  ha  a'  lelketlen  dolgot  emberi  tulajdonokkal  hozza  rokonságba. 
Azon  véggondolat,  mellynek  kiemelésére  vagyon  minden  egyéb  használ
v a ,  czélpontnak  mondatik.  Ez  tehát  a'  legérdeklőbb  gondolatot  foglalja 
magában  's  mindent  elkövessen,  hogy  olvasója  szivére  és  lelkére  has
son;  következőleg  a'' czélponttal  öszvefuggésben  nem  ál ló ,  minden  mel
lékideát  el  kell  hagyni  's  egynél  több  czélpontot  nem  állítani.  Czélpont
ja  kiemelésére  törvén  az  epigramma,  kétségkívül  gondolatit  és  szava
it  fokonként  emelkedve  vagy  esve  következteti  egymásra  ,  folyvást  tö
kéletlenről  tökéletesebbre  hág  's  érdekleti  erőre  nézve  legfőbb  ponttal 
végződik  a1  szorosan  megtartott  egység  mellett  minden  szélesb  kicsapon
gástól  őrizkedik,  a'  kiemelő  árnyékozatokat  okos  takarékossággal  szo
rítja  ös/.ve  a'  czélpont  körül ,  epithetonokkal  kémélve  é l ,  körülírást  's 
minden  a1  tárgytól  távolabbi  eltérést  szorgosan  kerül.  Ebben  áll  az  epi
gramma  haladékony  előadása  és  rövidsége.  A'  felirásoktól  's  emlékek
től  veszi  ugyan  eredetét  az  epigramma;  de  várás  és  megnyugtatás, 
mellyeket  e'  költemény  mivoltának  nézett  Lessing,  csak  némelly  nemé
nek  kivánati.  Külső  formája  különbféle,  's  az  iró  önkényétől  's  a'  fog
lalat  minemüségétől  függ.  A'  Görögök  és  Romaiak  rendszerént  disticho
nokban  és  jambusokban  írták  ;  az  ujabbak  többnyire  rímekben.  Költőink 
a'  bájos  hangzású  's  teljes  kerekségü  distinchannal  élnek.  Emiitjük  itt 
Barótit ,  Rajnist,  Virágot,  Kazinczyt,  Vitkovicsot.  Sz.  Miklósit,  Kisfalu

2 1 * 



3 2 *  EP1CRAPHS  EP1NAT 

(ty 'Károlyt ,  Tőri>köt.  L.  Bajza  derék  manographiáját  az  epigrammáróí. 
Tud.  Gyűjt.  1828  VII  köt.  24—61  lap.  és  XII  köt,  1—43.  lap. B. L. 

E P I G R A P H E ,  felülírás  p.  o.  épületen  ,  Könyv  elején (niotto).  Ep i
g r a p h i c a ,  felülírások  (ismerete,  főkép  a 'Hollandiak  (Martin  Smer, 
Jau.  Gruter)  és  Olaszok  (Scip.  Mailéi)  által  alapított  segédtudománya 
a1  históriának. 

E I M I .  K P S I A ,  nyavalyatörés,  hullkór,  egy  hosszan  t a r t ó ,  különb
féle  s  gyakran  el  nem  hárítható  okokból  e redt ,  táplált  és  innét  olly 
gyakran  gyógyíthatatlan,  szakaszos (jperiodicut),  egye"  megtámadások
ban  látszó  idegbetegség.  Előjelül  többnyire  az  ugy  nevezett  aura  epi
leptica  (hullkóri  szellő)  j á r  egyik  vagy  másik  lábból  vagy  kézből  a1 

mely  vagy  fej  felé;  de  előjelei  néha  nem  vétetnek  észre.  Erre  hirtelen 
elhullás  következik,  többnyire  kiáltással;  a'  hüvelykek  beszorittatnak, 
de  a'  többi  testrész  többé  vagy  kevesbbé  mozog;  teljes  öntudatlanság  és 
érzéketlenség  áll  e lő ,  a'  lélekzés  szapora,  szorongó,  nyögő,  hörögő;  a' 
száj  habz ik ,  az  a r c ,  elhúzódik;  a 'fogak  csikorognak;  a'  szemek  forga
nak ,  merednek;  a'  hugy  és  más  kiürülések  akaratlan  történnek;  a' 
szemek  nyíltak  ,  mozdulatlan,  kiterjedt,  a'  világ  iránt  érzéketlen  pillá
juak.  Altaljában  10—20  perez  alatt  végződik  a'  tárnádat;  a'  beteg 
mintegy  mély  álomból  ébred  fel,  a'  történetekről  semmit  sem  tudó,  sem
mi  kellemetlent  nem  é rező ,  fáradságon  és  talán  izei  fájdalmán  kivül. 
Néha  napjában  9—10szer  is  történik  a'  megtámadat,  másoknál  hóna
ponként,  holdváltozáskor,  félévenként,  sőt  meg  nagyobb  szakaszonként is. 
A'  tárnádat  alatt  csak  arra  kell  vigyázni ,  hogy  magát  meg  ne  sértse  ;  a' 
hüvelyk  felnyi tás ,  szagoltatás  elébb  végezteti  ugyan  a'  támadatot,  de 
annál  elébb  is  fog  ez  visszatérni,  —  honnan  csak  a'  baj  nevekszik.  A' 
tárnádat  nem  épen  veszedelmes.  —j—a. 

 E P Í L O O U S ,  végszó,  hogy  általa  a'  munka  végén  még  némelly ész
revétel  közöltessék  a'  hallgatóval  vagy  olvasóval.  Nemikép  ellenében 
áll  a'  prológusnak,  előszónak,  é s ,  mint  e z ,  főkép  drámában  fordul  elő. 
így  Shakespear  sok  miveinek  prológuson  kivül  epilógusaik  is  vannak, 
mellyekben  a1  költő  részént  hallgatójitól  mivé  és  az  előadás  fogyatkozá
sáért  engedelmet  k é r ,  részént  a'  való  szempontot  kimutatja,  mellyből 
mivét  tekinteni  kell.  Az  epilógus  tehát  néha  csak  sziikségpotló,  men
nyire  a'  miiről  valamit  mond,  mit  ez  magáról  ki  nem  nyilatkoztat.  Va
lamennyire  elváltoztatott  értelemben  epilógusnak  mondják  azon  (többnyi
re  versben  irt)  beszédet,  mellyel  elköltözéskor  valamelly  szinjátszó  tár
saság  bucsut  vesz  közönségétől. B. L. 

E p t M K N i r > E S , a '  régiségnek  egy  hires  bölcselkedője  's  költője, 
Kr.  sz.  e.  a1  hatodik  században  Cretában  született.  Némellyek  Görög
ország  ugy  nevezett  hét  bölcsei  közé  számlálják  's  helyette  Periandert 
ezen  számból  kirekesztik.  A'  rege  ugy  fest i ,  mint  az  istenek  megbí
zottját  's  a'  jövendőnek  csalhatatlan  tudóját.  Nevezetes  az  a'  rege,  hogy 
ő  ifjú  korában  egy  barlangban  mély  álomba  merül t ,  melly  némellyek 
sz i rént  negyven's  mások  szerént  még  több  esztendeig  t a r to t t ,  's  melly
ből  midőn  felébredett  nagy  bámulására  mindent  megváltozva  talált  há
lájában. K. L. 

E P I M E T H K U B , l . P A N D O R A . 
E P I S I V  (Louise ,  mad.  d')  ,  ezen  szellemes  asszony  Tardien  Des

clavellesnek,  ki  XV.  Lajos  szolgalatjában  Flandriában  veszté  el  életét 
's  famíliáját  középszerű  környülmények  közt  hagyá ,  volt  leánya.  Ez  's 
azon  k e g y ,  mellyben  Desclavelles  az  udvarnál  ál la ,  t evék ,  hogy  a' 
leányról  gondoskodánák  néminemüleg  's  egy  Delalive  de  Bellegardehoz, 
kit  generalhaszonbérnökké {Generalpachdr)  tevének,  adák  nőül.  De 
Bellegarde  pazarlása  romba  dönté  a'  szerencsét,  mellyet  a'  hölgynek 
ezen  öszvekötés  vala  biztosítandó.  A'  fény  's  ifjúság  napjaiban  es
me.retséget  tőn  E.  Rousseauval,  k i ,  mindég  lenge  érzelmeiben,  a"  szép, 
kecses  és  szellemes  asszonynak  egész  hévvel  szentelé  vonzalmát,  melly
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nek  mélyét  és  erejét  maga  festi „Confefgioni"  nevll  rásában.  E.  I  »el
fogadá  Rousseau  hódolatit  's  megtéve,  mi  hatalmában  á l la ,  óhaj tusinak 
megfelelő  létet  szerezni  nekie  's  la  chevrettei  parkjában,  a'  Montnio
rency  völgyben,  egy házkát  ada  lakhelyéül,  az  ugy  elhíresült  remetelakot; 
's  itt  éle  az  „Uj  Heloise"  szerzője  romános  szerelmében  E.  hoz  boldog 
napokat  mind  addig,  mig  báró  Grimm  el len,  kit  maga  vezete  he  E n á l , 
fel  nem  ébredt  féltékenysége,  's  ezen  érzelem,  mellyet  nem  titkola,  kö
vetkezésében  E.  és  közte  elébb,  hideg,  azután  harag  támad  a  ,  4r.e!Iy  elég 
zordul  szól  a'  philosoph vallomásiból.  E.nak  Rousseau  iránt  mutatott  ké
sőbbi  viseletének  védelmét  Grimm „Correspondence"  cziniü  könyvében 
olvashatni,  hol  néhány  munkájiról,  mellyeknek  a'  dijt  nyert  .,í,es Con
versation.i (C Emilie'''  legnevezetesbike,  is  áll  tudósítás.  Vonzó  mcrnni
rainak  és  levelezésének,  melly  viszonyait  Duclos ,  Rousseau,  Grimm  , 
Holbach,  Lambert  's  másokhoz  érdekli,  kivonatja  Parisban  jelent  meg. 
1818,  3  köt.  Mad.  d'  Epinay  1783  hm. 

E P I P H A N I A ,  megjelenés,  Istenjelenés,  Krisztus  megjelenésének  in
nepe  Jan.  6án  vagy  vízkereszt.  Epiphaniának  nevezték  a'  keresztény  egy
ház  első  korában  Krisztus  születése  napját  is.  (Vö.  ISNEPEK.) 

E P I P H O N E M A ,  valamelly  leíráshoz  vagy  ábrázláshoz ,  elbeszélés
hez  rekesztett  mondás,  észrevétel  p.  o.  Virgiliusnál  Juno  haragjának 
ábrázlása  u tán , Tantaene animis coelestibus irae ? 

E P I P H O R A ,  rhetoricai  f igura,  melly  az  anaphorától  abban  külön
bözik,  hogy  az  elöl ,  az  epiphora  pedig  a 'mondások  végen  ismétel  ha
tóság  okából  egy  vagy  több  szókat.  (Vö  ANAPHORA) 

E P I R U S  ,  Görögországgal  határos  tartomány  (később  hozzá  is  szám
láltatott),  az  ujabb  Albániának  legdélszakibb  része.  Itt  volt  a'  dodo
nai  oraculiim.  (L.  DODONA.)  A1  hires  városnak  nyoma  sincs  már  's  a' 
tölgyeidőt  és  apadatlan  forrásokat ,  mellyek  a1  templomot  környezek, 
még  nem  keresték  fel.  A'  mythologia  innen  vette  tán  pokolfolyójit  az 
Acheront  és  Cocytust;  itt  emelkedének  fel  az  Avernusból  (most  Vall  deli' 
Orsó)  mérges  gőzök.  A'  föld  igen  hegyes  ,  de  a'  tenger  felé  kies  és  ter
mékeny.  Legrégibb  időkben  a*  Chaoniak  voltak  itt  leghatalmasb  népség. 
Köztök  sok  görög  gyarmat  telepedett  le.  Epirusnak  leghiresb  királya 
Pyrrhus  volt.  Többféle  változások  után  11.  Amurat  alatt  török  kézbe  ju
tott  Epirus  1432.  Skanderbeg  lerázta  ugyan  a'  török  igát  de  halUa 
után  ismét  Töröké  lett  e'  tartomány  1466.  Legnagyobb  reszént  Arnótok 
lakják. 

E P I S C E N M J M ,  a 'színpadnak  előrésze. 
EP  i s  Ó D I U M  Aristotelesnél  kétféle  értelemben  jő  elő.  Először  a ' 

dráma  mind  azon  részeit  tesz i ,  mellyek  egész  karénekek  közt  vannak, 
azután  pedig  a 'főcselekedettel  öszvekapcsolt,  de  ehhez  mivoltikép  nem 
tartozó  mellékcselekedetet.  Az  ujabb  mübirák  ezen  műszavat  csak  utolsó 
értelmére  szoriták.  Jeles  költőknél  az  episodium  nem  csupa  pótlék,  nem 
szükségtelen,  csak  bővítő  függelék,  hanem  a 'dolgot  világosítja  fel ,  a' 
cselekedet  fontos  következését  mutat ja ,  vagy  titkos  okait  fejti  ki.  Hlyen 
p.  o.  Trója  elfoglalásának  elbeszélése  Virgilius  Aeneisében.  líz  okozta, 
hogy  a1  költemény  hőse  hazáját  elhagyni  's  tengeren  tévelyegni  kénysze
r í t te te t t ;  de  a'  költő  nem  ezzel  kezdi ,  mert  a'  cselekedetet ,  hogy  szem
lélhetőbbé  's  élénkebbé  tegye,,  rövidebb  időre  szorítja  ,  hanem  elbeszé
lése  közé  szövi  's  olly  ügyesen  ,  hogy  mi  is  épen  azon  helyen  várjuk  és 
itt  nem  csak  a'  multakra  dérit  világot,  hanem  a'  jövendőre  —  Didó  sze
relmére  —  is  elkészít.  így  lesz  az  egész  mivolti  r é sze ,  mellynek  kell 
is  lennie,  ha  a'  költemény  egysége  nem  haszontalanság.  Hatásköre  na
gyobb  's  haszonvétele  gyakrabb  az  elbeszélő  költésben  ,  mint  a1  drámá
ban,  hol  minden  egy  jelen  cselekedetre  szorul  öszve.  (L.  ELBESZKI.ES  és 
EPOS. )  Ezen  kifejezést  a'  képírásba  is  áltvitték  's  alat ta  mellékrészekct 
értenek  ,  kivált  a'  históriai  festményben  ;  sőt  köz  életben  minden  félrs
<«i>ást  a'  gondolkozás  és  beszéd  főtárgyától  így neveznek. II. L, 
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R p ' i s r o r ,  »E  n B  s  c c  s n  R i; >i  v r i i n R i r M  (essiieretien  férjfiak  le
velei) ,  gunylevelek  gyűjteménye,  melly  1515  jelent  meg  először,  mint 
mondják,  rajnatájéki,  névszerént  kö ln i ,  akkor  esmért  papoktól  és  pro
fessoroktól  konyhalatinismussal  irva,  's  különbféle  theologiai  vélekedések 
mellett  az  akkori  egyháziak  kicsapongásait  vesszőzi,  lígyéb  tudósokon 
kívül  a'  hires  Hutten  Ulrich  dolgozott  rajta.  1517  a'  pápa  eltiltá  ezen 
leveleket.  1826ban  njra  kiadták. B. L. 

E P I T A P H I U M ,  s i r i rás ,  sirjel. 
É P I T É S H I T É S Z R T (architenliira),  snbjectiv  értelemben  minden

nemű  az  építtető  czélja  's  szükségéhez  képest  ta r tós ,  kényelmes  és 
szép  épületek  emeltetésére  annak  rendje  szerént (mel/iodice)  nyert  kész
ség;  objectiv  értelemben  (helyesben  építéstudomány, arrhitectoniva) 
az  emiitett  készség  megnyerésére  vezető  szabályok  rendszere.  Azon  tár
gyakhoz  képest ,  mellyekkel  foglalatoskodik,  lehet  a'  tágabb  értelem
ben  vett  épitésmivészet  polgári ,  had i ,  hajó,  malom,viz,  hid,  ntépi
tésmivészet.  Szorosb  értelemben  csupán  a'  polgári  épitésmivészetet  je
lenti  's  mivel  az  épületek  egyéb  nemeinek  esszédül  haszon  a1  czéljok, 
a7  szép  épitésmivészet  csupán  a'  polgári  építésre  's  itt  csaknem  egye
dül  a'  sajátképi  lakházakra  van  szorítva.  Hogy  az  épitésmivészet  szép
ségét  idomzatok ^prnpnrtio')  t esz ik ,  a 'Panon ionnak ,  a'  ioniai  szövet
séges  városok  nemzeti  templomán»k,  épít tetésekor '  feltett  ezen  okfőben 
mondatott  ki t  hogy  minden  épület  részeinek  képzésében  mindenütt  sza
bályosságnak  's  a'  részek  közt  ahhoz  hasonló  bizonyos  idomzatnak  kell 
lenni,  mellyet  az  emberi  test  képzésében  követett  a'  természet.  Ezzel 
a'  görög  épitésmivészet  tökélyére  meg  ion.  téve  a'  főlépés,  mert  a'  ma
gas  fokra  emelkedett  müizlés  a'  kellemes  alak,  részek  harmóniai  képzé
se,  ékes  proftlhez'nem  sokára  el juta,  mikkel  az  ékitések  szép  rajza 
és  kivitele  's  takarékos  használtatások  párosult.  De  a'  profilnél  nem 
maradhatunk.  Az  épület  geometrai  részekre,  osztott  t é r ,  azon  czélhoz 
szabva,  mellyre  szánra  van.  Ezen  bezárt  térnek  i s ,  részeivel  együtt, 
tekintetbe  kell  jőnie.  Bár  mi  különbfélék  legyenek  az  épités  czéljai, 
czélosságát  mindazáltal  két  tulajdonra  vezethetni  vissza,:  a'  szilátdság
és  kényelemre.  A'  szilárdságot  az  épület  tartósága  és  biztossága  teszi; 
kényelmét  a'  használat.  Mind  a'  kettő  csupán  hasznosságra  viszonylik; 
's  az  aestheticai  czélosság  megyéje  csak  akkor  nyiük,  ha  köz  tetsze
tességnek  is  van  befolyása  az  épitésbe.  Hogyan  lehet  már  szépség  egy 
épületben,  mint  rendszahályos,  különbféle  terekre  geometrice  eloszlott 
egészben?  A'  geometrice  elosztott  tervben  nincs  az  épület  szépsége,  ha
nem  igen  annak  archiíectonicai  arczrajzában  ;  a'  terv  csak  czélos,  de 
soha  magában  véve  szép  nem  l ehe t ,  de  a'  helyesen  elrendelt  terv  ma
gában  foglalja  a'  szépség  a lapjá t ,  mi  által  lehetőkké  válnak  a'  szép 
idomzatok.  Fenébb  mondot tuk ,  hogy  az  épitésmivészet  szépsége  he
lyes  ,  öszvehangzó  idomzatokban  áll  ;  mert  a'  helyes  és  öszvehangzó 
idomzatok  tetszenek.  Azonban  a'  mi  te tsz ik ,  még  nem. szép.  Ennél 
fogva  különböztetést  teszünk  's  mondjuk  :  az  idomzatok  szülték  tetszés 
az  alakra  {formára) ,  a'  szépség  szülte  tetszés  az  f,zen  alakot  lelkesitó 
szellemre  viszonylik.  Ha  e'  szerént  aestheticai  ideák  kifejezését  nyo
mozzuk  az  épitésmivészetben,  mi  által  lépik  egyedül  a'  szép  mivészetek 
sorába,  nem  tagadhatni ,  hogy  sok  alapost  lehet  mondani  ellene.  Min
den  szép  mivészetnek  van  ugyan  technicai  és  aestheticai  oldala,  de  a' 
képirás ,  szobrászság,  muzsika  és  poesisben  amaz  ennek  alá  van  ren
de lve ,  csupán  eszköz  a'  czélra.  Máskép  áll  az  ügy  az  épitésmivészet
ben,  melly  hasznot  tart  szemmel ' s  ezzel  az  aestheticai  tetszetességet csak 
annyiban  egyes i t i ,  mennyiben  a'  használattal  öszvefér.  A'  használat 
olly  létataposan  van  öszvekapcsolva  miveivel  ,  hogy  ott  i s ,  hol  nem 
használni ,  csak  ékíteni  aka r ,  használati  szint  kell  öltenie.  Ha  szép  mi
vészet  alakjában  jelenjék  meg  az  épitésmivészet:  a'  hasznost  a'  tetsze
tessel  kell  egyesitnie.  Az  épitésmivészet  miveinek  különböző  kifejezé
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sek  és  sajtit  characterek  van.  Hlyen  charactert  altkor  nyer  az  épület, 
ha  alapja  és  idomzati  pontosan  azon  czélt  fejezik  k i ,  a'  mellyre  épít
tetett.  EJÍ  a1  czélhoz  szabott  kivitel  által  magában  támad  ,  de  aestheti
oai  hatás  tekintetéből  a'  niivész  kés/,  akarva  élesebb  vonásokkal  jelelhe
ti  's  ékitések  által  gyámolithatja  és  emelheti.  Ha  már  logicai  és  aesthe
ticai  characíert  különböztetünk  m e g ,  nem  tagadhatjuk,  hogy  az  épi
lésnivészet  képes  az  utóbbikra.  Ki  nem  tudja,  hogy  épületek  nagyság, 
pompa,  cs in ,  fenség  érzelmét  ébresztik?  De  minekelőtte  pontosan  meg
mutatjuk,  hogy  az  épitésmivészet  aestheticai  mivészet,  próbát  teszünk 
theoriája  felállitásában.  Az  épitésmivészet  (csupán  mint  mivészet  t e 
kintve)  lak,  tár  's  egyéb  illyféle  he lyek ,  mennyiben  formájukat  nem 
a'  te rmészet , . hanem  önkényes  czél  határozta  meg ,  ezen  ezélhoz  ké
pesti  előállításának  mivészete.  E'  szerént  az  archiíectnrai  mii  előte
remtésére  szükséges  először  annak  öszvesz»rkeztetése  a'  mivész  leiké
ben ,  azután  előállítása.  Amaz  az  alak  első  támadása ,  ez  az  anyag 
és  tömeg  (matéria  és  massa)  bánása.  Az  anyag  niechanicai  törvények 
szelént  kivan  szerkezte tés t ,  az  alaknak  pedig  az  anyag  feltétele.  Az 
épitésmivészet  köre  annyira  ter jed,  mint  a'  mechunica  törvényei  a'  t ö 
meg  szerkeztetését  engedik.  Az  épitő  esmereteinek  tehát  a'  mathesis, 
főkép  geometria,  statica  és  mechanica,  physica  és  chemia,  rajzmivé
szet  's  az  ahhoz  tartozó  opticáia  kell  kiterjedniek  ,  részént  hogy  a'  tö
meggel  kivántatólag  bánjon,  részént,  hogy  illendő  alakot  válasszon.  Da 
mind  ezekkel  csak  technicus;  aestheticns  mi  vésszé  csak  akkor  lesz,  ha 
aestheticai  hatásuakká,  mire  a'  tömeg  és  alak  képesek,  érti  tenni  mi
veit.  Erre  azon  képességen  kivül ,  mellynél  fogva  aestheticai  nézete
ket  fog  fel  a'  természetről,  ama1  teremtő  erőnek  kell  benne  laknia,  melly 
szabad  tehetségből  hoz  elő  mivészeti  miveket,  uieliyek  nem  csak  a' 
természet  miveihez  hasonló  benyomást  okozhassanak,  hanem  ennél  sok
kal  magasbat,  mivel  mivészetének  az  elszórottat,  mint  egy  gyújtó  pont
ba  egyesítve,  kell  szelleme  segítsége  által  visszasngároztatni.  Géniének 
kell  tehát  előhozásában  lennie ,  mert  mivét,  mellynek  kész  példánya 
nincs ,  csak  saját  találmány  teszi  lehetővé.  Egy  ideából  indul  k i ,  és 
pedig  aestheticaiból,  melly  szerént  rendel  és  vitet  ki  mindent  mivében, 
mivel  egyszersmind  az  objectiv  czélosság  szorongató  korlátit  is  meg
győzi  ;  mert  őt  csak  aestheticai  czélosság  vezérli ,  mi  által  mivészetét 
szabad,  azaz ,  idegennémü  czéloknak  nem  szolgáló  mivészetté  emeli,  igy 
tehát  az  épitésmivészet,  a  stheticai  tekintetben  azon  képző  mivészet 
volna,  melly  aestheticai  ideákat  térrel  betöltött  organicus  testekben  áb
rázol  a'  szemnek.  —  Hol  az  ocjectiv  czélosság  kezd  uralkodni  ,  ott  az 
aesflieticai  és  polgári  fitt  niechanicai)  épitésmivészet  elválik  egymás
tól  ;  akkor  pedig ,  ha  a1  határok  egymásba  látszanak  áltmcuni  ,  a'  na
gyobb  súlyra  kell  tekinteni.  Fontosabb  az  architectura  előállítási  ké
pességét  és  ebből  szárma/ó  saját  hatósságát  egyéb  szép  mivésí.etekre, 
nézve  megvizsgálni.  Minden  szép  mivészet  előállítási  vagy  ábrázolási 
képességét  eszközei  feltételezik.  Az  architectura  a'  maga  eszközei  ál
tal  tér  mivészete,  ez  különbözteti  a'  poé'sistől  és  muzsikától;  képző  mi
vészet,  de  nem  érzéklátszat  által  h a t ,  mi  a1  képírástól,  's  a1  termé
szetben  már  kész  példányokat  nem  utánazhat ,  mi  a'  plasticától  külön
bözteti.  —  Mi  a*  épitésmivészet  theoriáját  illeti,  tudományos  és  techni
cai  része  számára  sok  szabályok  vonattak  le  a1  meglévő  mivekből  's 
számos  jeles  könyvekben  vannak  öszveszedve.  Az  aestheticai  rész  fez
zel  nem  dicsekedhetik. 

É P I T K S M I V K S Z R T  (történetei).  Legrégibb  lakhelyek  kunyhók, 
barlangok  és  sátorok  voltak.  De  midőn  az  emberek  a1  durvaság  első  állapotú
jából  kiléptek,  társaságba  egyesültek  's  azon  földet,  mellyen  laktanak, 
miveíni  kezdek,  tartósabb  's  kényelmesebb  lakkelyekről  is  gondoskodá
nak.  A'  fát  szorgosakban  készítették  e l ,  az  egyes  törxsökokeí  öszve
kapcsol ták,  agyagból  és  földből  téglájiat  készítet tek,  meliyeket  elébb 
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Jeveg'n  szárítanak  ,  azután  tűzben  égetének  'sat.  Miliőn  a'  házépítést 
uiegtanulák,  isteneiknek  is  emelének  Jakhelyeket ,  templomokat,  nagyob
bakat  és  drágábbakat,  mint  az  emberek  házai.  Így  támada  a'  szép  épi
tésmivészet,  meliy  először  az  istentemplomoKnál  fejlett  ki,  később  a'  fej
delmek  lakhelyeire  's  nyilvános  épületekre  ment  által  's  végre  a'  társaság 
Jköz  szüksége  lett.  így  támadt  a'  nyomorú  kunyhóból  a'  büszke  palota. 
Oszloptornáczokkal,  csarnokokkal,  udvarokkal  's  különbféle  czifrázatok
kal  ékitteték  minden.  A'  legr.'gibb  előttünk  esmért  nemzetekhez,  kiknél az 
épitésmivészet  neminemüleg  képződött ,  tar toznak:  a'  Babyloniak  kik
nek  legnevezetesb  épületeik  Belus  temploma,  Semiramis  palotája 'g  függő 
kertéi  voltának;  az  Assyriabeliek  ,  kiknek  fővárosa,  Ninive,  gazdag 
volt  pompás  épületekkel;  a'  Fhoeniciabeliek,  kiknek  városai,  Sidon,  Ty
rus,  Aradus  és  Saraphta,  hasonió  módon jeleskedének;  az  Israé'Iiták,  kiknek 
temploma  mint  az  épitésmivészet  csudája  magasztaltatik  ;  a'  Syrusok  és 
Philisteusok.  De  mind  ezen  népektől  egy  architectonicai  emlék  sem  ju
tot t  el  hozzánk.  Az  Indusok  kezeitől  ellenben  látunk  még  Elephanta 
és  S a l s t t a  szigeteken  sziklákba  vágott  templomokat;  a'  Persáktól  Per
sepolis  romjai t ;  az  Aegyiptusiaktól  obeliskeket,  pyrainisokat,  templo
k a t ,  palotákat ,  s i rokat ;  az  Etruscusoktól  néhány  sirokat  's  városfalak 
maradványait .  Aina'  korábbi  épitésmivészet  charactere  rendületlen  szi
l á rd ság ,  óriási  nagyság,  pazar  pompa  vo l t ,  mellyek  bámulatot  és  csu
dálást  igen  ,  de  valódi  tetszést  nem  ébresztettek.  A'  Görögök  mentek 
először  a1  durva  és  óriásitól  nemes  egyszerűség  és  fenséghez  által.  Ezen 
első  időszak  bélyegzi  a'  dóri  oszloprendet.  Közöltök  versenyeztek,  mi
ntán  kül  és  belülről  ki  volt  viva  a'  csend,  egy  Phid ias ,  Jctinus,  Cal
Ijcratus  's  m.,  Periolestől  buzdítva  's  gyámolitva.  Hasonló  mivérzet  éb
redt  fel  Peloponnesus  és  KisAsiában.  Magas  egyszerűség  egyesült  fen
séges  nagysággal  és  szépséggel  az  alakban.  A'  nemesitett  mivészetet 
nein  csak  templomokra  a lkalmaztalak,  hanem  játékszínekre,  odeonokra, 
oszloptornáczokra,  vásár terekre ,  gymnasiumokra  is.  A'  dóri  oszloprend 
mellett  még  a'  ioniai  és  corinthusi  támadt.  A'  peloponnesusi  háború  el
hervasztó  az  épitésmivészet  virágát.  A'  nemes  egyszerűség  pipere  lett. 
Ezen  bélyeget  viseli  a'  mivészet  Sándor  idejében,  ki  számos  uj  városo
ka t  épittete.  A'  pipere  mellett  még  is  mindég  szoros  szabályosság  ural
kodék.  Sándor  halála  után  (323  K.  e.)  az  ékesség  és  piperére  való 
mindég  nevekedő  törekvés  hanyatlásához  mind  inkább  közclbitette  az 
épitésmivészetet.  Görögországban  magában  már  kevéssé  űz ték ,  's  Asiá
T>an  a'  Seleucidák  és  Egyiptomban  a'  Ptolemaeusok  alatt  tisztáttan  íz
lettel  gyakoriak.  A'  Romaiak  a'  görög  remekekhez  hasonlót  semmit 
nem  mutathatnak  a'  polgári  épitésmivészetben,  ámbár  szorgalmokat  már 
korábban  egyéb  tá rgyakra ,  p.  o.  vizvezetésekre  forditák.  A'  capitoliiunot 
's  a'  capitoliumi  Jupiter  templomát  etrusciai  építők  emelték.  De  nem 
sokára  a'  második  puni  háború  után  (200  K.  e.)  megesmerkedtek  a' 
Romaiak  a''  Görögökkel.  Sulla  hozta  legelőször  a'  görög  épitésmivésze
tet  R o m i b a ;  ő,  Marius  és  Caesar  emelének  Romában  's  egyéb  városok
ban  nagy  templomokat.  De  csak  Augustns  alatt  hágott  a'  mivészet  a' 
tökélynek  azon  fokára  ,  mellyre  akkoron  képes  volt.  A'  görög  mivésze
k e t ,  kik  honjokat  Romával  cserélték  fel,  buzdí tot ta ,  Łj  résznyire  poli
t icából ,  sok  pompás  épületeket  emeltete.  Agrippa  templomokat,  viz
vezetéseket  és  játékszíneket  épitett.  A'  privát  lakokat  oszlopokkal,  már
vánnyal  ékítették.  Szintolly  pompásak  voltak  a'  mezei  házak.  Augus
tus  utánjai  csaknem  mindnyájan  szépítették  a'  város t ,  pompás  palotá
kat  és  templomokat  emeltek  's  az  elfoglalt  tartományokat  (mint  Hadrian) 
is  diszesitették  vélek;  inig  végre  Nagy  Constantin  lakját  Romából  Kon
stantiuápolyba  tette  á l t ,  melly  idő  olta  Roma  többé  nem  szépült.  — 
De  akkor ,  midőn  Romába  jé'tt  Görögországból  az  épitésmivészet,  itt 
nem  álla  már  tökélyében  és  tisztaságában.  Romában  ugyan  nem  soká
ra  ismét  elébbí  magasságára  emelkedékj  de  a'  császárok  mindég  neve
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fcedő  fényszerelme  mellett  terheltség  és  játék  által  nem  sokára  ismét  el 
fajult.  Már  Nero  o l t a ,  kinek  arany  palotája  liires,  kezde  a'  luxus  ural
kodni  ;  az  épületek  külseje  's  belseje  felesleg  ékitést  nyere.  Hadrian, 
ki  lehetőleg  buzdítgatta  a'  mivészeket,  a'  nemes  i/.Ietet  vissza  nem  hoz
hatta.  A'  meglévő  utánzása  helyett  ujat  akartak  feltalálni  '»  a'  szépet 
még  szebbé  tenni.  Hz  által  mind  inkább  eltávoztak  a'  nagytól.  A'  pro
vinciákban  még  alább  süllyedt  az  i/.lés.  Az  Antor.inusok  után  egyre 
aljasodott  a'  mivészet.  Alex.  Severus  mint  müesmerő  emelte  ugyan  va
lamennyire;  de  iitánjai  alatt  annál  elébb  süllyede  's  lassanként  végéhez 
köztige.  lizen  korbeli  épületek  vagy  enyelgő  's  kicsileges  ékitésekkel 
vannak  megterhelve,  mint  a'  Palmyrában  2U0  K.  e.  épültek,  vagy  a' 
durvával  határosak  ,  mint  Constantin  alatt  a1  Komában  épültek.  A1  kö
vetkezett  császárok  a l a t t ,  népeik  szüntelen  nyugtalansága  miatt,  keveset 
haladott  a'  városok  szépülése. (Vö.  BYZANTIUMI  MIVÍÍSZSIÍG.)  Justinian  me
gint  sokat  épite.  Legjelesb  épülete  a'  Sophia  templom  Konstantinápoly
ban.  Az  épitésmivészet  régi  szép  mivei  a'  Gothok,  Vandálok  's  egyéb 
barbárok  becsapásai  által  I ta l iában,  Spanyol  és  Görögországban,  Asiá
ban  és  Afrikában  nagyrészént  romba  dőltek,  's  a'  mi  a1  dulástól  ment 
marad t ,  nem  jött  figyelembe.  Theodorich,  ostgoth  k i rá ly ,  mivészetek 
bará t ja ,  szorgoskodott  a'  régi  épületek  fentartatásán  's  hclyreállittatásán 
's  ujakat  is  épit tete,  mellyekből  Kavenna  és  Veronában  vannak  még 
maradványok.  A'  Theodorich  alatt  emelt  épületeken  látszik  a1  törekvés, 
csak  egyeszerfit,  erősét  és  nemzetit  mutatni  kiilsejekben  (belsejeket  nem 
esmérjük).  A'  Longobárdok  Italiában  (508  olta)  uralkodása  idejebeli  min
den  épitésmódot  's  azon  kornak  egész  barátépitésmódját  hibásan  nevez
ték  goth  épitésinódnak  's  ált látrán  a'  tévedést,  később  ógoth  névvel  kü
lönböztették  meg  a'  sajátképi  gothtól ,  mellyet  ellentétel  kedvéért  mod
dottak  ujgoth  épitésmódnak.  A'  Longobárdok  nem  tisztelék  a'  régisé
geket ,  's  nem  kimélék  és  nem  tartogaták  fen.  A'  mit  építettek,  ízlés 
nélkül  volt  és  hibás.  A'  lombardi  épitési  stylus  a'  tudományok  és  mi
vészetek  hanyatlását  jegyzi.  Essen  módban  épültek  á1  7ik  száz.  Sz.  Já 
nos  és  Sz.  Mihály  Paviaban,  János  Pannában ,  Sz.  Júlia  templomai  Pa ' 
lermóban  'sat.  A1  Konstantinápolyból  elűzött  mivészek  a'  görög  építés
ből  elegyítettek  némellyeket  a'  lombardiba,  's  igy  támadt  a'  lombard
ujgörög  s tylus ,  mellyben  a1  bambergi  ,  wormsi  és  mainzi  dom,  a'  Mi
niato  al  nionte  templom  Florencz  mellett  és  a1  strasburgi  münsternek 
egy  része  van  épitve.  Azután  a'  napkeleten  divatló  kupolákat  is 
hozzá  rekesztek  °s  egyebek  közt  ezek  alkalmaztatásában  leljük  a'  sa
játképi  byzantiumi  vagy  napkeleti  épitésmódot.  Ebben  van  a'  kon
stantinápolyi  Sophia  templomon  kivül  a'  velenczei  Mark  's  ravennai 
St.  Vitai templom  'sat.  épitve.  A'  Normannok,  kik  Siciliában  tele
pedtek  l e ,  a'  mpssinai  dómot  egy  régi  templom  alapjára  építették; 
nagy  de  íztelen  épület  e z ,  mellyen  a'  különbféle  századokban  te t t  vál
tozásai  után  együtt  látni  a1  mivészet  hanyatlását  és  emelkedését.  A1 

Vandálok,  Alánok,  Suevek  és  Westgothok  Spanyolországba  és  Portu
gálba  nyomultak  vala;  az  Arabok  és  Maurok  kiüzék  őket  a'  8  században 
's  szétdúlták  a'  goth  birodalmat.  Ezek  csaknem  egyedül  bírták  a'  mi
vészeteket  és  tudományokat.  Saracen  épitők  lépének  fel  Görögország
ban  ,  I ta l iában,  Siciliában  's  egyéb  tartományokban;  később  sok  keresz
tény ,  fől<ép  görög  mesterek  egyesültek  vélek  's  czéht  alkotának,  melly 
mivészetét  és  szabályait  titokban  tar tá  's  mellynek  tagjai  bizonyos  je le
ken  esmérek  egymást.  Ezen  időszakban  három  különbféle  épitésmód 
uralkodó  :  az  arab  ,  sa já t ,  görög  példányok  után  képződött  épitésmód; 
a'  maur ,  Spanyolországban  a1  romai  épületek  maradvány ihol  támadt ,  és 
az  ujgoth  ,  melly  a'  westgoth  birodalomban  Spanyolországban  az  arab 
és  maur  épitésmivészet  közbejöttével  támadt  's  a'  11—15  századig  divat
'ott.  A'  két  első  épitésmód  kevéssé  tér  el  egymás tó l ,  a'  maur  főkép 
vatkódad.ivei  által  jelelkezik;  De  nagyon  küluiiböző'a'  goth  vagy  óné
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m e t  Swinburne  következő  különböztetésjeleket  hoz  fel:  a'  goth  ivek 
hegyesek,  az  arabeik  körivdedek;  a'  goth  templomoknak  hegyes  és  egye
nes  tornyaik  vannak;  a'  mecsetek  gömbökbe  végződnek,  imitt  amott 
karcsú  minaretekkel;  az  arab  fal  mosaikkal  és  stuccóval  vanekitve,  mit 
regi  goth  templomokban  nem  találni.  A'  goth  oszlopok  gyakran  csopor
tokban  állanak  's  egymásba  vannak  nőve,  felettek  vagy  igen  alacsony 
gerendázat  v a n ,  mellyeken  az  ivek  emelkednek,  vagy  az  ivek  közvetet
ien  az  oszlopfejezeteken  állanak.  Az  arab  és  maur  oszlopok  egyenesen 
á l lanak ' s  ha  néha  több  azon  végből  áll  egymás  mellett ,  hogy  az  épület 
valamelly  nehezebb  részét  tartsa,  egyik  a'  másikat  soha  sem  érint i ,  az 
iveket  pedig  erős  aliv  támogatja.  Ha  valamelly  arab  épületben  megesik, 
hogy  4  oszlop  van  egyesítve,  ezt  alul  az  osc.lopok  közt  kisded négyszegű 
fal  eszközli. i\'  goth  templomok  felette  könnyen  vannak  építve,  ablakok 
nagy,  gyakran  tarka  táblákkal.  Az  arab  mecsetekben  a'  fenparilat  többnyire 
alacsony,  ablakaik  magassága  csekély  's  még  sok  szobrászmivekkel  vannak 
befedve  ugy,  hogy  a'  kupolák  és  113'ilt  ajtók  több  világot  adnak,  min táz 
ablakok.  A'  goth  templomok  kapnji  mélyen  bemennek  's  az  oldalfalaknál 
szobrokkal,  oszlopokkal,  fülkékkel  's  egyéb  czifrákkal  ékesek; a'  mecsetek, 
valamint  egyéb  arab  és  maur  épületek,  kapuji  laposak  's  o!ly  nemük,  mint  a' 
mostani  kapuk.  Azonkiviil  megjegyzi  Swinburne,  hogy azon  különbféle  arab 
fejezetek  közt ,  meilyeket  l á t a ,  egyet  sem  ta lá l t ,  meily  a'  rajz  és  el, 
rendelésben  azokhoz  hasonlanék,  meilyeket  Angliában  és  Erancziaország
ban  találni  a'  goth  templomokban.  A',  maur  épitésmivészet  egész  fensé
gében  mutatkozik  a1  mohammedan  monarcha  granadai  régi  palotáján, 
melly  veres  háznak  neveztetik  's  inkább  varázspalota,  mint  emberkéz 
mivéhez  hasonlik.  Az  arab  épités  charactere  könnyiiség  és  pompa  volt. 
Az  ujgoth  épitésmivészetnek  ,  melly  az  által  támadt ,  hogy  a'  byzan
titimi  oskoiákbeü  görög  épitők  könnyiiség  szinével  igyekezének  takarni, 
a'  nsi  idomtalau  és  nehézleges  volt  az  ógoth  építésben,  dúsan  ékített 
bol tozat i ,  nagy  perspectivei  és  szent,  a 'festett  ablakok  szülték  homálya 
érdekük  a'  képzelmet.  Az  ógoth  építésből  a'  magas,  merész  boltozato
k a t ,  szilárd  és  erős  falakat  t a r t á ,  de  különbféle  czifrázatokkal,  virágok
k a l ,  fülkékkel,  ált tört  toionykákkal  raká  meg,  ugy  hogy  könnyűséget 
és  gyengeséget  mutassanak.  Később  még  tovább  mentek,  a'  magas, 
iszonyú  nagy  tornyok  álttöretének  u g y ,  hogy  a ' lépcsők  a'  levegőben 
látszanak  lebegni ,  az  ablakokat  felette  nagyokká  tevék  's  az  épületeket 
magokat  szobrokkal  ékiték.  Ezen  m ó d ,  mellyben  sok  templom,  klas
trom  és  apátság  van  épí tve ,  Spanyolországban  képződött  's  onnan  Fran
cz ia  ,  Angol  és  Németországba  terjedt  el.  —  A'  Németek  Nagy  Ká
rolyig  az  épitésmivészetet  nem  esmérek.  Károly  hozá  Italiából  Német
országba  e'  mivészetet  's  ez  az  akkor  divatló  ujgörög  épitésmód  volt. 
Azután az  arabnak  volt  befolyása  a'  nyugotiak  mivészségére;  a 'német  mi
vészség  is  mutata  már  némelly  sajátságokat ,  p.  o.  a'  hegyiveket.  Ez 
az  ujgörög  épitésmivészettel  egyesi t teték,  mellynek  akkor  még  egészen 
hivei  maradtak,  's  ebből  egy  vegyes  épitésmód  támadt,  melly  a'  13  szá
zad  közepéig  maradt  meg.  Most  ébredé  fel  az  ujgoth  vagy  n é m e t 
é p i t é s m ó d ,  mellyet  románosnak  is  mondhatunk,  mivel  a '  középkor 
romános  szelleme  által  képződött  ki  's  Németországban  mivelődve,  a' 
strasburgi  münster  t o rnya i ,  a '  kölni^dom,  a 'bécs i  Istvántemplomban 
'sat.  tökélyét   érte  és  onnan  Francz ia ,  Angol,  Spanyol  és  Olaszor
szágba  terjedt  el.  A'  német  épitésmivészet  is  climai  és  vallási  chara
ctert  m u t a t ,  melly.  főkép  a'  német  templomokban  látható.  Magasra 
emelkednek  itt  az  oszlopok,  mindég  többen  simulva  egymáshoz,  mint 
törzsökéi  azon  l igetnek,  mellynek  árnyaiban  a'  régi  Teiito  oltárit  épité. 
A'  doni  világhomályában  kell  a'  léleknek  magához  térni  a'  földi  elszóra
kodásból,  \s  mint  a'  doni  emelkedik  ,  a'  végtelenhez  emelkednie.  Ezen 
épületekben  kiki  a'  plán  mély  czélosságát ,  merész  jól  értett  elrendelést, 
megmérhetlen  szorgalmat,  a'  merész  massák  nagy  hatását  kívülről,  mély 
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komolyságot belüli•"»! , melly a' belépőt kegyes1 'érzelmekre ébreszd. 
kénytelen le.s/. bámulni és tisztelni. L. Costenoble ,,l;iber alldeulsche 
Archil.ee!ur mid derén VrtpraTtg'i (Ilalle 1812); Rumohr „FragmeJife 
einer Gesrltirhle der Brnikinist", Schlegel német miiseunia Mart. füz. 1813 
'st.). O l a s z o r s z á g b a n lassanként menekedtek az ujgörög Ízléstől. 
A' II száz. még görög épitők emelek a' pisai székes egyházat 's a1 ve
lenczei Marktemplomnt. A' 12 sz. egy Német Wilhelm , a' 13 egy Ja
kab iievii,(Capo mellék névvel nih. 1262) épitő emlittetik tanitványa vagy 
fija Arnolíl'al együt t , kik Florenczben templomokat és klastromokat épí
tettek. A' templomokról és apátságokról a' várkastélyokra . palotákra, 
hidakra és városkapukra is állment az i>jgoth épitésniód. Mind inkább 
emelkedék Itáliában az épitésmivészet, főkép a' 14 században. Legsike
resben kitünteté magát a1 15 század, mellyben az antik architectura is
mét lábra kapott, Ezen korbeli leghiresb épitők voltak Brunelleschi F i 
lippo, Alberti Ba t t i s ta , Wlichelozzi, Bramanfe, Buonarotti „• Giocondo. 
Ezen férjfiakat, kik utat tőrének, mások követtek, kik az ők szellemé
ben tovább törekvének , mint l 'al ladio, Scamozzi, Serlio, Barozzio, ki 
Vignola név alatt esmertetik. Ezek az építésben máiglan uralkodó izlés 
alapitóji. Így nj időszaka kezdődött az épitésmivészetnek Italiában. 
Olasz mesterek 's Itáliába küldött fiatal mivészek külföldre hozák a' ro. 
mai ízlést , mellynek lassanként helyt adott a' goth. Azolta különbféle 
tartományokban különbféle sors érte az épitésmivészetet, emelkfdék t[s 
hányat lék más más időszakokban; de a' legújabb időkben mindenütt di
csérettel törekednek a1 mivészetet igaz tökélyéhez közeli iteni. L. Stieg
litz : „Gese/iicfite der fíánhwiixt" (Nürnberg 1828), Kirt ,.Cc$r/tir/;te 
der limiluntl bei den Altén" (Berl. 1827, 3 r é s z , rzkkl'.) ; Mnrphy 
„Üiber die (IrundregeJn der gvlhisclien Kavlvnstií (angolból Engelhard, 
Darmstadt 1829, 4 , rzkkl.). 

É P Í T É S M Ó D , az épületek belső és külső részeinek elrendelésében 
és ékitésében uralkodó saját izlet. Az e g y i p t o m i epitésmód rendki
viili szilárdságot és erőt muta t , melly azonban résznyire még durvaság
ban áll. A' g ö r ö g b e n izlet van és szépség, főkép szabályosság; en
nek három főága ván : á' dóri (nemes egyszerűség és fenséges nagyság), 
ioniai (tetszetesbség) és cnrinthusi (a1 görög épületek fősajátságíval ösz
veférő minden pompa által jeleskedik). A' r o m a i épitésniód, tanítvá
nya a' görögnek, ettől gyakran felette nagy pnmpa által tér t el. Később 
a ' g o t h épitésniód mellett az a r a b divatlott , melly a ' görög, és a ' 
m a u r, melly a1 romai épületek maradványi után képződött Spanyolor
szágban. Az arab főkép könnyiided ékités és pompa által különbözteti, 
magát. A' g o t h , mi alatt itt az njgoth értődik, melly a1 goth biroda
lom feldnlalatása után az Arabok és Maurok által jött divatba faz ógoth 
épitésniód, melly hihetőleg Theodorich alatt lániada, kinek kormánya 
alatt Olaszországban a' Komaiak, érzelem nélkül a1 széphez, az óromái 
épitésmódot utánazták , idomtalan és nehézleges) , csudás naeyságot és 
pompát m u t a t , melly egyszersmind a1 legszorgalmasb kidolgozással van 
egybekapcsolva. Az o l a s z épitésniód, melly romai , főképen később 
korbeli , példányok után képződöt t , nagyságot és pompát egyszerűség
gel köt öszve, csak hogy néha pongyolaságot mutat. Az olnsz után kép
ződött az a n g o l , melly azonban inkább a' görög pontossághoz közelit. 
A' franczia könnyű , lenge és tetszetes. 

É P Í T É S T U D O M Á N Y , ) . E P I T K S I H I V Í S Z É T . 

E P I T H A T , A M I I T M , menyekzói dal, menyekzői versezet magasb sly
lusban. 

E P I Z O O T I Á K , a ' házi állatok epidemice uralkodó nyavalyáji. (Vő. 
BAROMORVOSTIJHOMÍNY.) 

E p o n o s , a ' régiek karénekénél végszakasz, melly akkor éneke?
t e t e t t , h a . a ' kar a' stropha és antistropha után tulajdon helyére vissz;
tért (1. K A R ) , tehát végének. Saját szótagmértéke vo't 's versei száma 
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önkénytől  függött,  Ezen  kivii"  epodns  alatt  bizonyos  gunyodákat  érte
nek ;  Hephaestion  észrevétele  szerént  ollyanokat,  mellyekben  a1 hosszabb 
jambust  rövidebb  keret i .  ILiratius  odájinak  5dik  könyve  e'  Cziniet  vise
li. Di'.  ezen  könyv  odáji  nem  mindnyájan  gúnyolok,  honnan  Sculiger  epo
doson  csíik  odafüggeléket  é r t ;  ezeket  a'  költő  halála  után  egyéb  nmei
hez  függesztek. B. L. 

Ü P í P A t l , 1 . E p OS. 
I Í P O P T Í K ,  tulajdonképen  nézők,  a z a z ,  ollyan  ava t tak ,  kik  min

denen  jeien  lehettek  ,  mi  a'  Görögök  nagy  mysteriumainál  történt. K. L. 
E P D S ,  tágasb  értelemben,  elbeszélő  költemény  áltáljában,  szoros

ban  ennek  csak  egyik  osz tá lya ,  az  epopöea.  Sajátságai,  mellyek  inas 
elbeszélő  költeménytől  megválasztják,  ezek:  cselekedetenagy,  egy nem
zeti  sőt  az  egész  emberi  nem  sorsát  eldöntő  történet.  Nem  egyes  sze
mély  sorsát  illeti  t ehá t ,  m i n t a '  dráma  és  román;  azért  is  érdeklete 
cselekedeten  épül ,  nem  pedig  egyes  charactereu  vagy  helyezeten.  Men
nél  nagyobb  a'  rendkívüli  tö r t éne t ,  melly  sokak  szerencséjét  vagy  sze
rencsétlenségét  magában  zár ja ,  annál  természetesebbre  emlékeztet  a7 

delnők  örökké  uralkodó  rendjére.  Ezen  gondolat  tökéletesíti  az  eposi 
nagyságot ,  végetlenhez  fűzvén  a'  végest.  A'  cselekedet  itten  nem  be
l ü l i ü l ,  mint  a  románban,  hanem  mint  történet  kívülről  alakítja  magát 
nagyszerU  jelenetek  sorává  ;  itt  nem  emberi  szabadság  mivel  's  uralko
d i k ,  a1  hős  csak  eszköze  a'  világ  felsőbb  kormányának,  nem  küzd  tehát, 
mint  a'  tragoediában  ,  az  ö rök ,  mindent  vezérlő  szükség  ellen,  hanem 
a'  felsőbb  hatalomnak  bizakodva  enged  's  tetteiben  arra  támaszkodik. 
Mivel  tehát  a'  cselekedetet  emberi  erő  és  szabadság  véghez  nem  viheti; 
természetesen  következik,  hogy  érzéshaladó  lényeket  kell  személyesités 
áital  felvenni  's  igy  a'  rendkívülit  csudálatos  által  hitelesíteni  (1.  CSU
DÁS ,  MLM'HÍSA).  A^lágos  már  ezekből,  hogy  eposban  legfontosb  dolog 
*'  niesé/.et,  vagy  a'  történetek  szövevénye,  a'  cselekedet  történeti  alap
ja.  Mivel  az  igaznak  és  csudálatosnak  egymást  minden  tekintetben  ált
hatniok  kell  ;  a'  nagy  történet  ugy  alkalmatos  t á r g y ,  ha  a'  mult  kornak 
homályába  re j tezik ,  hogy  a'  felsőbb  lények  valamelly  költői  mythus  sze
lént  beszövessenek  a'  coinpositio  históriai  részébe  ,  nem  pedig  csupán 
költői  figurák  legyenek  Hogy  az  epos  főkomolysága  's  teljes  méltósága 
ne  veszedelmeztessék,  tárgya  legyen  váló  tör ténet ;  mi  á l ta la '  költemény 
egyszersmtnd  individuális  határozottságot  nyer.  Legalkalmatosb  a'  nép  szá
jában  forgó nemzeti  történet.  Minden  nemzet  hagyományai  közt  vagyon  olly 
eset,  melly  annak  létét  elhatározá.  Ez  minden  nemzetnél  azon  időből  való, 
midőn  a'  természeti  erők  személyesítve  jelennek  m e g ,  midőn  az  ember
nek  rem  csak  a'  vele  egyenlővel,  hanem  a1  rémitő  esmeretlennel  is  kell 
küzdenie.  Honnan  a'  nemzetnek  csak  egy  nemzeti eposa  lehet.  Azonban 
tárgyát  az  eposköltő  nem  történeti  hűséggel  ,  hanem  költői  szükséggel 
dolgozza  ki.  Elhagyja  t ehá t ,  mi  az  egészhez  mivoltikép  nem  tartozik, 
változtat  némellyeket ,  hogy  czélhoz  simuljon  minden,  hozzá  toldozgat, 
j a ,  mi  által  ezt  könnyebben  elérhetni.  Így  a'  történeti  tárgy  is  önlele
ménye  l e sz ,  ujat  alkot az  óból.  Az  epos  egy  főcselekedetet  foglal  ugyan 
magában;  de  ennek  végetlenül  bővelkednie  kell  nagy  's  hatalmas  momen
tumokkal.  Mert  hathatós  erők  szabad  já téka ,  mellyek  mindannyin  egy 
czélra  törekednek,  de  ezen  törekedésekben  is  egymást  gyakran  gátolják 
vagy  ellenkezőleg  érdeklik,  llly  költemény  főszemélyei  rendkiviili  embe
rek  ,  isten  kegyeltjei,  hősök  lesznek.  Az  emberi  és  emberhaladó  erők 
rendszerént  ugyan  az  ellenkező  erőkkel  küzdve  jelennek  meg  ;  mindazál
tal  minden  hősségnek  még  sem  kell  hadakozónak  lennie  ,  hanem  annyifé
le  l ehe t ,  hányféle  az  emberi  rendkívüli  erő  munkássága,  melly  egy  nem
zet  sőt  az  egész  emberi  nem  dolgát  eldönteni  segélheti.  —  Második  kö
telessége  a'  költőnek  a'  választott  tárgy  illő  organisatiója.  Olly  cseleke
detet  kell  tehát  a lkotnia ,  m e l l b e n  sem  sok,  sem  kevés  nincsen  ,  minden 
egyes  tárgy  ugy  van  helyeztetve  's  kidolgozva,  hogy; természetes  és  il
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lő  viszonyban  álljon  az  egésszel.  Egy  ideából  indul  meg  t e h á t ,  min
dent  ,  a'  legidegfnebbnek  látszót  sem  vére  k i ,  arra  vezet  vissza  's  így  a' 
különbfélcségbe  egyseget ,  rendet  's  rzélirányosságot  hoz.  Az  idő  és 
hely  egysége  kevesbbé  jő  tekintetbe,  hacsak  a'  cselekedet  folyvást  előha
lad.  De  itt  is  mértéket  tartson,  ha  elbeszélését  kellemetlenné  nem  akarja 
tenni.  Olvasóját  mindjárt  ugyan  kezdetben  a'  cselekedet  közepére  viszi 
(in médiai res);  de  környiilállásosan  kipótolja  mind  a z t ,  mi  elébb  tör
tént  ,  a'  cselekedetet  elkészítette  's  megindította.  Ámbár  az  epos  vége 
nem  szükségképen  valóságos  végzet ,  mellyen  tul  semmit  hozzá  adni  nem. 
lehetne;  mindazáltal  benne az  egész  egyes  részeinek  kielégitőleg  kell  ösjs
vejöniek.  Az  eposi  cselekedet  egysége  azonban  mivoltikép  különbözik 
a'  drámáétól.  Ez  kívánja  az  KPÍSODIUMOK  (1.  e.)  organicus  behatását  a' 
cselekedetbe.  Episodiunuik  ugyan  eposhoz  részént  kiterjedése  ,  részént 
természete  miatt  épen  illenek,  azonban  még  is  csak  ott  vagyon  helyek, 
hol  közveletlenül  behatnak  a'  főcselekedetre  's  ennek  folyamatját  fen
tar t ják,  siettetik  vagy  öszvezavarják.  Független  érdeklettel  soha  se 
bírjanak,  mind  ter jedtségre,  mind  érdekleire  nézve  mindég  a1  főcsele
kedet  alá  rendeltessenek.  Végre  csak  ott  forduljanak  elő  ,  hol  a'  főcse
lekedet  megállapodik  vagy  megnyugszik,  erőszakosan  pedig  soha  se 
szakasszák  télbe  az  elbeszélést.  A'  cselekedetnek,  mennyire  lehet ,  kí
vülről  kell  kiffjlenie  ,  tehát  tárgyas  characterrel  bírnia.  Innen  a'  költő 
személye  egészen  hátravonni,  és  a'  cselekedet  magából  's  maga  állal 
látszik  kifejleni.  A'  költő  egyedül  szemlélő  gyanánt  áll  hősei  és  istenei 
felett  's  való  emberi  józansággal  rendeli  \s vezeti  a'  hatalmas  hangjaiban 
élő  világot.  Lelki  csendje  egyenlőkké  teszi  tárgya  minden  részeit , 
egyenlő  just  tulajdonit  nekik  az  előadásra.  A1  kevesbbé  fontosak,  de  a' 
huzamos  haladásra  szükségesek  sehol  sem  szoríttatnak  ki  és  szorosan 
megtartják  a'  fontosbak  mellett  kimért  helyeiket.  Az  epos  c!>aractere 
a'  haladó  nyugodt  előadásában,  nem  pedig  a'  nyugvó  festésében  vagy  az 
ugy  nevezett  költői  festményben  ál l ;  sőt  inkább  a'  nyugvót  is  haladó 
gyanánt  festi.  Egyszerűen,  csendesen  és  egyenlő  léptekben  mozog min
den  ;  sehol  sem  áll  meg  az  ének,  de  sehol  sem  is  siet  idétlenül;  min
denütt  a'  folyó  's  kifárasztbatatlan  költésmód  legszebb  mértéke  uralko
dik.  A'  múlt  mindenik  pontjánál  egész  lélekkel  mulat ,  mintha  azt  sem
mi  sem  előzte  volna  meg ,  és  semminek  sem  kellene  utána  következni 
's  igy  mindenre  egy iránt  áraszt  vidám  !s  élénk  jelenlétet.  Minden  pil
lán  tatban  tehát  egy  iitt  jár  a'  gyengéd  ingerlés  és  megnyugtatás.  Ebben 
Homerost  mindeddig  utói  senki  nem  érte.  Eposban  a'  motiválás  is  kö
zelebbről  és  főkép  nem  a1  cselekvő  személyek  szenvedélyeitől,  érzései
től  és  vágyásaitól ,  áltáljában  individnnlis  viszonyaitól  származzék,  ha
nem  a'  történeteken,  látszó  eseteken  és  felsőbb  lények  behatásán  épül
jön.  Továbbá  itt  nem  küzd  szabadság  a'  szükséggel ,  mint  a'  drámá
ban;  az  ember  nem  hull  el  a'  sors  csapásai  a la t t ,  mellyel  teljes  erejé
ből  tusakodott ,  hanem  egész  készséggel  engedelmeskedik  's  az  istenek 
vezérlése  és  örök  végzése  szerént  munkálkodik.  A'  sors  helyébe  itten 
a'  véletlenség  jő.  A'  mindent  kormányzó  szükség  olly  esetek  által  se
géli  a'  hős  szándékait ,  mellyeket  semmi  emberi  okosság  ki  nem  szám
lálhatott,  semmi  emberi  ész  előre  nem  lá tha to t t ,  mellyeknek  tehát ,  in
dividualitását  tekintve,  füstbe  kellett  volna  menniek.  Magával  hozza 
ezen  költemény  természete ,  hogy  több  kitűnő  charactert  fessen,  mert 
az  emberi  nem  vagy  egy  egész  nemzet  köz érdekletébe  bele vannak  sző
ve  az  egyes  emberek  minden  érdekletei ;  a'  nemzet  küzdése  behat  az 
élet  minden  viszonyára,  minden  rendre ,  korra  és  nemre;  minden  fel
sőbb  emberi  erőnek  elő  kell  itt  jónie  individuális  alakjában  és  saját 
munkálkodásában.  Ez  által  támad  az  epns  azon  elevensége  és  közönsé
gessége  ,  mellynél  fogva  egy  világhoz  hasonlít.  Azonban  a'  különbféle 
characterek  közül  egy  főszemélynek  kell  k i tűnnie ,  ki  a'  többit  erőre  és 
méltóságra  nézve  felülmúlván,  a'  különbféle  csoportok  egyesítő  pontja, 



3 3 4  KPOS 

az  epos  hőse  s  kinek  sorsához  van  kapcsolva  az  emberi  nem  vagy  egy 
nemiét  sorsa  Hanem  a'  főhősre  nézve  is  különböznek  egymástól  epos 
és  jtidgoadia.  Ebben  minden  a'  főhős,  mint  középpont,  körül  forog; 
eposban  a'  főhős  hosszabb  ideig  is,  mint  p.  o.  az  iliasban,  hátra  marad
hat.  A'  többi  személyek nem  egyedül  érette  jőnek  elő;  nem  magányosan 
tűnik  k i :  sokan  kisérik,  környékezik,  sokfélekép  közelitnek  hozzá, 
ellenkeznek  vele ;  's  egymást  váltják  az  alakok  és  csoportok.  Egyébiránt 
hogy  minden  charactert  költői  módon  kell  foglalni  's  következőleg  ha
tározottan  individuálisáivá  's  egyszersmind  idealitásban  tartva  előadni, 
magában  értetik.  Fődolog  a'  belső  életpontnak,  mintegy  azon  magnak, 
feltalálása,  mellyből  az  egész  alak  lassanként  szinte  tökéletességéig  ma
gát  kifejti.  Ezen  kifejtésnek  pedig  belülről  kell  megindulnia  's  a'  cha^ 
racternek  élénken  szóban  és  testben  mutatkoznia.  Azonban  eposban,  a' 
mi  drámában  megbocsáthatatlan  vétek,  a'  mellékes  charactexfestés  is 
szabad;  sőt  némelly  esetben  ez  a'  finomabb  mód.  Felmulhatatlaiml  szép 
példa  e r r e ,  mint  l lomerus  characterisálja  Heléna  szépségét.  Ideális  tö
kélyü  charac te r t ,  millyen  Jézus  Klopstocknál,  felvehet  ugyan  az  epos, 
hanem  teljesen  tökéletlen  cha rac t e r t ,  g y á v a ,  kárravágyó,  becstelen 
gyengeséget  féreg  gyanánt  lök  el  magától  e'  Miisa.  Egyezőleg  az  epos 
természetével  characterei  külrajza  nagyobb  's  vonásai  épen  ezért  egyen
ként  gyengébbek,  határozatlanabbak 's  csak  öszvevéve  bizonyos  távol
ságban  nyújtanak  áltlátható  világos  képzetet.  Egyébiránt  a'  characterek
nek  nem  csak  magokban  véve  különbözőknek,  hanem  különbfélekép  mér
sékelteknek  is  kell  lenniek  ;  főkép  pedig  öszvetételekben  ,  csoportozások
ban  és  viszontagos  egymásra  hatásokban  fog  a'  mivészi  bölcseség  mutat
kozni.  —  Leir t  mivoltából  végre  előadása önkényt  következik.  Nagysá
g a ,  fenséges  menetele,  méltósággal  teljes  komolysága  egy  részről ,  tár
gyassága  's  cselekedete  ,  terjedtsége  más  részről  főkép  előadás  által  té
tessék  tisztán  's  világosan  szemlélhetővé.  Nyugalmas  kifejlés  és  tárgyas 
világosság  főtulajdonja  ezen  előadásnak;  egyenlően  távol  marad  mind  a' 
lyrai  élénkségtől,  mind  a'  drámai  sebességtől,  méntele  kiterjedt  és  tar
tós.  Méltósága  melleit  legyen  főkép  egyszerit  és  természetes.  Kerülje 
tehát  szinte  ugy  a'  lyra  képpel  teljes  nyelvét ,  valamint  a'  buja  saijad
zásokat  és  szónoki  ékesitést,  mert  ezek  sértik  az  epos  komolyságát  és 
méltóságát ;  nemes  egyszerűsége  által  egyszersmind  képes  leszen  magast 
és  alacsonyt,  nagyok  és  kicsinyt  illőieg  előadni.  Erzékités  végett  főkép 
festő  melléknevekkel  és  találó  hasonlóságokkal  é l ,  kivált  hol  természet 
szerént  hamar  enyésző  tárgyat  fest.  Alapformája  elbeszélő  ugyan; 
azonban  ezt  gyakran  a'  beszélgető  váltja  fef  ,  mivel  szenvedély  és  csele
kedet  élénkebb  előadása  már  magában  beszélgetésre  változik.  Csakhogy 
az  eposi  dialógus  ismét  különbözik  a'  drámaitól ,  kevesbbé  darabos,  ke
vesbbé  gyorsan  haladó  's  azért  inkább  szétáradó.  A1  beszédek  i s ,  mel
lyek  nagy  részét  teszik  az  eposnak,  ennek  bélyegét  hordozzák.  Nem 
létszik  bennek  egy  fóczélra  törekedés ,  ámbár  foglalatjokban  ott  vagyon; 
itt  is  minden,  mi  a'  következőt  elkésziti ,  csak  magáért  látszik  jelen  len
n i ,  egészen  azon  mulató  haladás ,  érzéki  elevenítő  környülállásosság,  jó
zan  elrendelés,  könnyű  folyamat,  tág  kapcsolat,  mint  az  eposbán  áltál
jában.  Saját  versneme  csak  kifejezése  és  hallható  képe  belső  rhythmu
sának.  Egyedül  a'  hexameter  a' való  eposi  vers.  Rhythmusa  sem  nem 
hanya t ló ,  mint  a ' t rochaicus  trimeteré  ,  melly  ezért  szenvedelmesen  ra
gad  magával;  sem  nem  emelkedő,  mint  a1  jambicus  t r imeteré ,  melly 
tar tás  felfelé  törekedése  mellett  még  is  határozottan  erősnek  's  mintegy 
munkálkodónak  mutatkozik, ,,»«/«•« relms agendis" mint Horatius mond
j a ; hanem lebegő, fo lyó, múlatás és haladás közt egyenlően mérsékelt, 
és ezért hallgatóját, ki nem fárasztva, közép magasságon mérhetetlen 
messzeségre viheti. Innen nyelvünkön csak hexameterben kell epost ir
tsi. A' meliy nyelvek nem képesek hexametert adni , nyolcz vagy négy 
saru öt lábas staaczábati irjúk. Külső elrendelésére nézve első helyen 
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áll  a'  foglalat  előjelenfése  's  valamelly  felsőbb  lény  segi'diil '•  hívása. 
Ama/,  ne  legyen  igen  közönséges  ,  nagyon  sokat  igéi ő  ,  hanem  áltgon
dolt ,  rövid  és  szerény;  ez  tárgyhoz  illő,  tiszteletadó  és  innepi.  Gyak
ran  öszvekapcsolíatnak  's  ez  áltál  az  előjelentés  szerényebb  "s  keveshbé 
gűgös  leszen.  Terjedtsége  miatt  szakaszokra  osztat ik ,  nieliyek  iiomcrus 
költeményében,  mint  egyes ,  önlétü  részei  egy  jövendő  egésznek,  rhapso
diáknak  neveztetnek  ,  a'  Romaiaktól  's  mostaniaktól  könyveknek  vagy 
énekeknek  mondatnak.  Számokat  a"  tárgy  bősége  és  a'  költő  elorajza  ha
tározza,  meg;  valamint  az  eposi  cselekedet  idejének  ha tá r t  áltáljában 
nem  szabhatni.  Helyek  azonban  nem  önkénytől,  hanem  azon  környülál
lástól  függ,  hogy  a1  cselekedetben  ott  bizonyos  nyugpont  vagy  áltmene
tel  van ,  inelly  a'  költő  pihenését  igazolja, B. L. 

Ü P Ü r . K S ,  1.  1 .KI .K I  K  P  Ü  t, KS. 
E P Ü L E T R » J  z ,  valamelly  épület  terve  ra jzban ,  mellyből  belső 

'a  külső  alakját  'a  intéztetését  teljesen  megfoghatjuk,  's  e'  szelént  kell 
az  építőknek  igazodniok,  hogy  az  épület  az  építtető  czéljának  megfelel
jen.  Vannak  főrajzok  ,  alaprajzok,  arcziajzok  (fenrajzok},  proíilrajzok 
(ál t rajzok),  perspeptiv  és  fedelrajzok. 

E R ,  K R K K .  Néha egyértelmüleg  véve  a z  e d é n y e k k e l  azon  rend
szert  teszik  az  emberi  testben  ,  melly  a'  nedveket  magában  tartja  's  to
vább  vezeti.  Ekkor  ide  tartoznának  a'  njirkedények  "s  minden  válasz
tott  nedvek  vezető  csőji  is.  De  ezen  értelem  nálunk  szokatlan  és  mi  az 
erek  alatt  a'  véredényeket  értjük,  nieliyek  a'  (szénsavanyos)  vért  a'  (sa
vitást  munkáló) tüdőkön  ált  a'  szivbe  és  a'  szívből  viszont  az  egész  test
be  kerengtetik.  Tehát  a'  vérkerengés  rendszerének  nagyobb  részét  ők 
teszik;  középül ,  köíéshelyül  szolgálva  nekik  a'  sziv.  Az  ereknek  két 
osztálya  van  ,  az  egyikbe  az  literek (arleriae),  a'  másikba  a'  vérerek 
(cenae)  tartoznak.  Az  literek  a'  szívből  viszik  ki  a'  vért  és  pedig  a'  sziv 
jobb  gyomrából  a'  tüdőkbe  fekete  v é r t ,  a'  sziv  bal  gyomrából  az  egész 
testbe  (táplálandó)  hiborvért  vezetnek;  a'  vérerek  pedig  a'  szivbe  viszik 
a'  vért  és  pedig  az  egész  testből  a'  fekete  vért  a'  sziv  jobb  üregébe  és 
a'  tüdőkből  a'  savitott  vért  a'  bal  üregbe.  Ha  a'  tüdőket  vennők  a'  vér
kerengés  rendszerének  közepéül  V  a'  tüdőkbe  vért  hozó  ereket  vérerek
nek,  a'  tüdőből  a1  szíven  ált  vért  vivőket  pedig  ütereknek  mveznők ,  ak
kor  a'  vérerekben  csupa  fekete ,  szénsavanyult  (carbonisált),  az  iiterek
bfii  pedig  csupa  biborveres,  savitott  vér  volna.  —• Az literek főtörzsöke 
a1 függér (ffo/'ía), melly kezdetétől ferdén hág felfelé, ivet képez , le
siet a' rekesz felé, annak egyik nyilasán ált a' hasüregbe é r , az ágyék
gerénczek melső oldalán a' negyedikig jutván, a' két csipütérre oszlik. 
Ezek viszont alá mennek a' medencze sz t lé ig , 's mindenik viszont két 
ágra oszlik, a' szálütérre és medenczütérre .(hasalatti literre). A' függ
ér lemenő részéből, mihelyt a' rekeszen ált a' hasüregbe é r t , több és 
részént nevezetes ág származik , az .alsó rekeszütér , •—• a1 rekeszt 's a' 
közel részeket ágakkal tartó, — a' hasütér (menyütér), ágakat küldő a' 
gyomorra, má j ra , léphez , a' felső fodorütér, a' vesüterek, a' belső on
dóütér, az alsó fodorütér , és ágyékiiterek. A' függér felhágó részéből 
erednek a' sziv koszorns ü te re i , a' szivet táplálók ; az ivéből pedig a' 
névtelen i i tér , a' bal főér és a' bal knlcsalatti ü t é r , mellyek a' fejbe, 
nyakba 's a' felső végtagokba hordják a' vért. — Az literek mindég vé
konyabb ágokra oszlanak, míg utoljára hajszáledényekbe végződnek (I. 
IIAJSZÁLIÍDKNYEK). Az üterek erősebb hártyájuak a' vérereknél, négy 
hártyájuak, nieliyek közül az első sejtszövetidomu, a' második (a ' tulaj
don hártya) e rős , szívós, rugerejü (elasticus) , a' harmadik gyengéd, 
gyűrűs izomszalagu, a' belső pedig vékony , fejér, sima. Az ütereknek 
tulajdon mozgások van, mint a1 szívnek; a ' jövő vérhullámíól kitágittatnak 
és viszont öszvehnzódnak a' vért tovább hajtandók. Ezen munkálat kül
sőképen is érezhető, ha valamelly ütér megmeztelenittetik vagy ujjal vizs
gáltatik. A' megsértett vagy áltmetszett ütér nem hanyatlik (esik) Őszre, 
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a"szüntelen!  mozgás  miatt  pedig  alig  gyógyul  b e ,  nyílása  fenmarad  és 
kerekes.  Ezért  minden  iitér  sértése  veszedelmes,  a'  belsőé  halálos. •— 
A' vérerek az egész testben legvékonyabb ágacskákként erednek és a' 
megváltozott , a' test táplálásút végzett vért felveszik. A' kisebb ágak 
nagyobbaká egyesülnek , ezek viszont két főcsatornává válnak, a' IViső 

» és alsó üres vérérré , mellyek öszveütközvén , a' sziv jobb üregébe öntik 
a' vért. A' fej, nyak és felső végtagok vérét a' toiokvérerek (torkolate
rek) adják ált a' felső üres vérérnek. Az alsó végtagok, has és belek vé
rerei utoljára mind az alsó üres vérérbe egyesülnek, melly az ötödik 
ágyékgeréncz melső színén a' két csipővérérbői képződik, az ágyékgerén
czek melső színén a' függér jobb felén a' hasháriya megett felmegy, és 
a1 máj hátulsó részén ált a' rekeszhez é r , mellynek inas részében egy 
négyszegletű nyilas van számára, azon által a' meljüregbe j u t , a' sziv
zaoskóba bemegy 's a' felső üres ütérrel a' sziv jobb pitvarába végződik. 
Azon vér pedig, melly a* belekből a' fodoriérerek, u' gyomorból a' gyo
mor koszorús vérere , a' lépből a' lépvérerek által hozatik , különös ke
rengést tesz. Ezen vérerek ugyan is egy törzsökbe a' verőczérbe (kapu
érbe) egyesülnek, melly a" májba megy 's ott finom ágakra és hajszál
edényekre oszlik 's az epe elválasztó műszereivé lesz. A1 májban pedig 
viszont uj vérérrendszer kezdődik, uj erekké egyesülő 's végre mint máj
vérér az üres vérérbe nyíló. — A' vérerek alkotása nagyon különbözik 
az üterekétől. Csak két hártyájuk van. A' külső sejtszöveiü, a' belső 
pedig billentyűkkel (redekkel) gazdag, mellyek a' vért előre ugyan eresz
t i k , de hátra nem. Azonban nem találni billentyűket a' hasal j , tüdők 
és agy vérereiben. Az alsó végtagok vérerei a' többi részekét íeiett erő
sebbek. Nagy ágaikra nézve számosabbak a' vérerek az litereknél; több
n y i r e , k ivá l t a ' végtagokon minden literét két vérér követ. Azon kivül a' 
felbőr alatt egész szinlegesen nagy vérerek vannak , átlátszó kékes szí
nűek. Ezek közül némellyek azért nevezetesek, mivel a' vérboc3átásra 
használlatnak. A' tényeiben és kézfőn mindjárt a1 bőr alatt v^n egy 
nagy vérérfonat, mellynek erei egymásba nyílnak. A' kézfő vérérfonaljá
ból ered a' kar külső fővérere (véna cephalica), mellynek kezdete a' hü
velyk és mutató uj középkezi csontjai közt fekszik és a' hüvelyk fővére
rének mondatik. — A z a z alkar melső részén a' felkarhoz megy. Az orsz
ér (véna basilicd) szinte a1 kézfő fonatjából ered a' kis és negyedik uj 
középkezi csontjai között, 's a' könyökcső hátulsó színén felmegy. A' kar 
közepetti vérere többnyire a' fővérértől ered, 's az előkar hajló felén fer
dén az orszérhez törekszik, mellybe mintegy az alkar közepén áltömlik. 
A' könyökizesülésnél az alkar izmainak .szalagos részén fekszik, a' hol 
ezek a' kéthasu izom inával egyesülnek, és a' karüteret 's médián ide
gét fedi. A' médián vérér többnyire ezen helyen nyittatik meg, a' hon
nét nagy figyelem szükséges, nehogy a1 vérér áltvágatván, a' mondott iitér 
vagy ideg megsértessék. A' lábfejen szinte illy vérérfonat vagyon a' bőr 
a l a t t , mellynek nagyobb ágai közül , ha lábon kell vért ereszteni, az 
egyik megnyittatik. — A1 függér és üres vérér (a ' nagy kerengés) mű
szerén kivül a' kis kerengés miiszere vagy a' tiidőereké , különös jegy
zést érdemel. A1 tüdőütér a' sziv jobb üregéből ered , hamar két ágra 
oszlik, a' két tüdőbe menendőre, tovább ágazóra 's hajszáledényekbe vég
zendőre. Vissza felé pedig vérérrendszer képződik a' másik törvénye 
szerént, és két nagy ággá egyesülvén, a' sziv bal üregébe megy. így a' 
kis vérkerengés ütereiben setét veres , vérereiben pedig biborveres vér 
folyik, a' nagy vérkerengeséivel ellenkezőleg, hol az üterekben biborveres, 
a' vérerekben pedig setét veres vér találtatik. —j—a. 

ER ASM us (Desiderius), Gheeraeds nevű goudai Hollandusnak és 
egy orvos leányának tiltott ölelkezéséből 1467 született Rotterdamban, 
9dik évéig énekes gyermek volt az utrechti főtemplomban, azután Dever
terben já r t oskolába, hol lelki tehetségeinek jeles fejledezése nem hiti 
reményt látszott nya j tan i , hogy valaha időkora legtudósb férjíija leend. 

y 
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Szüleji  halála  után,  kiket  15dik  evében  veszte  el,  gyámjai  papságra  eről
tették  's  17dik  évében  reábirták  ,  hogy  a'  goudai  Emmaus  monostorba 
lépett.  A'  cainbrayi  püspök  menté  meg  ezen  kényszerítéstől.  1402  pappá 
szenteltetvén,  Parisba  u tazot t ,  hogy  a'  theologiában  's  emberiség  tudo
mányaiban  tökéletesítse  magát.  Ott  néhány  gazdag  Angolokat  tanított, 
kiknek  egyikétől  holtáig  érdemdijt  húzott.  Ezekkel  Angolországba  ment, 
hol  a1  királytól  jól  fogadtatott.  Mindazáltal  nem  sokára  visszatért  Pa
risba.  Hogy  esmereteit  gazdagí thassa ,  Olaszországba  utazott.  Bolog
nában,  hol  theologiából  doctori  koszorút  nyert ,  fejéi  scapularéja  miatt  pes>
tise§  betegek  orvosának  nézetett  's  kövekkel  hajigáltatott.  Ez  adott 
a lkalmat ,  hogy  a'  pápától  szerzetes  fogadiisátólf  feloldoztatást  kérjen, 
meilyet  meg  is  nyert.  Volt  Paduában,  Velenczében  és  Romában;  azon
ban  bár  milly  fényes  remények  kecsegtetek  ,  még  ;is  barátja!  hívására 
inkább  Angolországba  ment,  hol Vili.  Henrik  előtt  szerzett  tekintete  még 
többéi  biztatá.  Hogy  itt  a'  híres  nagycancel lar t ,  Morus  jj T a m á s t ,  ki 
nem  nyilatkozva  meglátogatá ,  ez  tái salkodásában  annyira  gyönyörkö
dö t t ,  hogy  ezekre  fakadt ,  „ T e  Erasnius  vagy,  vagy  ördög."  Piabániát 
ajánlottak  n e k i ,  de  nem  nagy  kedvet  mutatott  arra,  hogy  igy  le  engedje 
magát  kötni.  Oxfordban  egy  ideig  görög  nyelvet  tanitott.  Továbbá  Né
metAlföldön  és  Németországon  tett  utazásai  után  Baselbe  ment,  hol^mun
káji kiadását  vezeté  és  1530  mb.  Tetemei  ott  nyugosznak a'  reform,  templom
ban.  Erasnius  bő  és  alapos  íudóssággal  szintannyi  tisetult  iz.lést  és  ta
lálós  elmésséget  párosított.  Nemvengedé  vele  született  hajlandósága  a' 
függetlenségre  és  nyugalomra,  hogy  tudós  csendjétfés  szabadságát  a' 
nagyok  fényének  feláldozza.  Nagyok  és  állandók  érdemei  a'  tudomá
nyok  visszaállítása  körül.  Ámbár ,  minden  kötekedéstől  i r tózván,  a'  re 
formatión  közvetetlenül  nem  dolgozott;  mindazáltal  üldözte  a'̂   fonáksá
got  's  segélte  az  igazságot.  Közönséges  egyházi  gyülekezetet  óhajtott^ 
melly  legtudósb  és  legmiveltebb  férjfiakból  álljon  ;  de  azt  nem  érhetej 
meg.  Tehát  csak  munkáji  által  használt  a'  világnak,  mellyek  fontos 
tarialmok  és  kellemetes  írásmódjuk  miatt  most  is  becsülteinek.  Legjobb 
kiadás  a 'Eeclercé (Leiden  1S03.  10.  köt.)  Munkáji  közt  különösen  neveze» 
tesek  : „Encomitnii moriue^  és  „CW/of/»»'«". fi. L. 

E R A T O .  egyik  Musa,  kinek  neve  szerelmest  vagy  szeretetre  méltót 
jelent.  Öltözetére  :s  több  tulajdonságára  nézve  egészen  megegyez  Terpsi
choréval,  sokszor  lyra  is  van  kezéBen.  A'  szerelmes  versek  Musája  's  Ovi
dius  szerént  olly  bájoló  hangon  énekel,  hogy  még  a'  legkeményebb  leá
nyok  szivét  is  meglágyítja. K. L, 

E R A  T o s T H K N K  s,  egyik  leghíresebb  tudós  a'Ptolomaeusok  ideje, 
bői  ,  született  Afrikának  Cyrene  nevű  városában  Kr.  sz.  e.  275dik  esz
tendőben  's  könyvtárnok  volt  Alexandriában.  Különösen  nagy  érdemeket 
szerzett  a1  uiatbesisi  földleírásban,  meilyet  nagy  mértékben  tökéletesített . 
Legnagyobb  hirt  szerzett  a'  föld  nagysága  körül  te t t  vizsgálódásaivá,!  ;  a' 
csillagvizsgálásban  is  sokat  tett  's  ő  vette  először  észre  az  eclipticának 
harántságát.  írásai  közül  csak  egy  maradott  meg  egészen  ezen  czim  alatt : 
„VMlaslérismiil  melly  a'  csillagzatokról  szól.  Földreisási  munkájiból 
csak  töredékeket  birttnk. 

É n e n ,  r, A  y  Z UN  I G A  (don  Alonso  d e ) ,  atyja  spanyol  törvénytu
dó  volt;  Zuniga  nevét  anyjától  öröklé,  Az  ifjú  Alonso  í'ilep  infai.sná'l 
apród  volt  's  németalföldi,  német  és  olaszországi  utazásában  's  1554 
öszvekelésére  Maria  királynéval  Angliába  kísérte  urát .  Midőn  newi  soká
ra  az  Arauco  ,  egy  u ;  chilei  partokon  íekvő  t a r tomány ,  lakosi  közt  ki
lobbant  zendülés  lecsilapiíása  végett  egy  sereg  küldetett  Amerikába,  E. 
is  részt  vőn  a'  táborozásban;  üzen  harcz  történetei  egy  ppos  ideáját 
ébresztek  fel  lelkében  's  még  ugyan  ott  a'  , , / .« Aramanit''  hóskölte
ményhez  fogott ,  de  nem  1558  előtt.  Később  zendülés  támasztása  hamis 
gyanújából  csaknem  elveszte  é le té t ;  már  a'  vérpadon  á l l a ,  midőn  ár ta t
lansága  világra  jött .  Mély  fájdalommal  illy  séitetés  miatt  visszament 
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Spanyolországba.  1570  megházasodik.  Érdemeit  nem  jutalmazták meg; 
\  isszavonnltaii  és  szegényül  hala  meg  Madridban,  mikor ,  bizonytalan: 
1590  még  élnie  kel lé ,  mert  Mosquera  a 'harczfenyitékről  irt munkájában 
mint  kortársát  említi.  Áz „Araucana"  (először  1560,  15  ének,  2  oszt. 
1578;  az  egész  3  osztályban  1590,  37  ének ;  uj  kiadása  Madrid  1776) 
történeti  eposi  költemény  o t ta rákban,  mellyben  E  némelly  költött  dol
gokon  és  episodionokon  kiviil  egészen  a'  történt  dolgokhoz  tartotta  ma
g á t ,  azért  gyakorta  história  hangján  szól  eposa.  O r r á n t e s  don  Quixo
teja  6  részében  a'  legjobb  olasz  eposok  mellé  teszi.  Lope  de  Vega  be
lőle  vette  a'  „Meggyőzött  Arauca"  czimü  játékához  az  anyagot. 66. 

K R C Z E K ,  egyszerű,  elemtestek,  lényrészekre  nem  oszlók;  ált 
nem  látszók  ,  tulajdon  tükröző  fényűek  ,  vidor  simulást  nyerők  ,  a'  me
leget  és  villanyt  vezetők  ,  a'  vizben  olvadatlanok  ,  nagy  iránynehézsé
güek  ,  többé  vagy  kevesbbé  nyulók  ,  a'  hévségben  domború  felszínnel  ol
vadók  's  egyszersmind  a'  lég  savitóját  felvéve  portömegüekké  levők,  az
az  ,  savitódók  's  ha  a'  savitóval  szükséges  mennyiségben  egyesültek,  a1 

savanyokkal  savakat  képzők ,  mellyeknek  olvadékából  a'  kénkalik  és 
kénsavanyu  eg3'esületek  által  többnyire  sz ines ,  ritkábban  fejér  szántato
kat  adók  A'  természetben  vagy  tisztán  ta lá l ta tnak,  a z a z ,  keveredés 
né lkül ,  vagy  burkolva,  a z a z ,  más  érczekkel  egyesülve;  vagy  kénezve, 
a z a z ,  kénkőegyesületben;  vagy  savitúdva,  vagy  savanyzódva  mint  sa
vak.  Mi  most  26  valódi  erezet  és  13  érezdedet  esmérünk.  A'  fél  és 
egész  érc/.ekre  volt  felosztást  határozatlansága  miatt  elhagyták.  John 
az  érczeket  igy  osztályozza.  I.  Erczdedek. A.  Kalias  érezek,  savitúd
va  kálikká  vá lók :  1)  h a m a n y ,  kál ium,  potassium;  2)  sz ikany,  ná
t r i u m ,  sodiuin;  3)  h u g y a n y ,  ammónium;  4)  sulyany,  bárium,  bari
t inni ;  5)  s t ront ium;  6)  inészany;  7)  keserany  (kesereny) ,  magnium, 
ta lc ium,  magnesium. B.  Földies  é rezek,  savitódva  földdé  leendők:  8) 
k o r á n y ,  silicium;  9)  zirconium  ;  10)  i t t r a n y ,  yttrium  ,  gadolinum  ;  11) 
édany ,  glycinum,  beryl l ium;  12)  nemiszany,  columbany,  tantálam,  co
lumbium;  13)  t i m a n y ,  aluminium,  argillium.  II.  Valódi  érezek. A. 
Nemes  érezek  sem  alanti,  sem  magasztalt  melegben  nem  savitódnak  ész
revehetőleg  m e g ,  a'  vizet  neim  oldják  fel;  savitatjaik  magokban  álte
nyésznek  :  1)  szürkany ,  platinum;  2)  a r a n y ;  3)  ezüst;  4)  i té lany,  pal
lád ium;  5)  rózsany ,  rhodium;  6)  szirárany. B.  Altmenő  é rezek ,  a' 
magas  melegben,  bár  melly  lassan,  savitódók:  7)  nikkol;  8)  szag
a n y ,  osmium  ;  9)  higany,  hydrargyrum. C.  Közönséges,  nemtelen  ér
ezek  ,  akarmelty  melegben  könnyen  savitódók  a'  levegőn,  savitlanitó 
szerek  nélkül  pedig  nem  menők  ált  a'  tiszta  állapotba,  «.  Savitat  ál
tal  nem  saranyokat  képzők, a)  Nehezen  folyók  és  csak  a'  legmagasabb 
fejértüzesség  emén  olvadó  érezek:  10)  napany,  titanium  ;  11)  gabonany, 
cererium  (alig  olvadók);  12)  terkany  ,  wolframium  ;  13)  menyany,  urá
n ium;  14)  cselany,  manganum  A)  Valamennyire  nehéz  folyatu,  a'  fe
jértüzességben  könnyen  olvadók:  15)  bányany;  16)  r a s ,  vasany;  17) 
r é z ,  rézany.  /3)  Könnyen  folyók,  el  nem  szálók:  18)  czin,  czinany; 
19)  ó n ,  ónany,  vagy  elszálók:  20)  földany,  tellurium;  21)  dárdany, 
antimonium;  22)  b á t r a n y , .  wismuthum ;  23)  horgany,  zincum.  /3)  A' 
savitódás  által  savanjokat  képző  érezek  és  pedig  elszálók:  24)  férjany, 
arsenicnm  ;  vagy  igen  bajosan  száló:  25)  festany,  chromium  ;  26)  irány, 
molybdenum.  —  Minden  testek  között  az  ásványok  verik  a'  sngárt  leg
tökélyesebben  vissza  ,  innét  tulajdon  fényeket  érezfénynek  nevezik.  A' 
kinyu/thatást  és  lapulhátást  különböző  fokon  lm j a k .  innét  a1  miveknél 
igen  használhatók.  Tulajdonképen  csak  16  ereznél  esmeretes  ezen  tu
lajdon,  de  reménylhető  ,  hogy  a ' t öbb i  most  még  merev  és  töredékeny 
érczeknél  is  feltaláltatik  ,  legalább  kevesebbé.  Még  egy  érez  sem  oldoz
tatot t  elemrészekre  ;  azonban  az  nincs  a'  lehetőség  határán  tu l ,  sőt  a' 
hugyany  elemoldozatja  az  első  lépés  lehet  reá.  Az  érezek  oldozasa  azok
nak  öszvetételét  is  magával  hozná  (az  n'rhimibták  fejtényét).  AB  ér
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ezek  csak  kevéssé  kemények,  de  bizonyos  re lé  b á n á s ,  öszvekötés  által 
neveltethetik  keménységek.  Minél  nagyobb  az  érezek  rugékonysága  és 
keménysége,  annál  tisztább  és  erősb  a'  hangjok.  Némellyeknél  a1  dör
zsölésre  különös  szag  fejlik  ki  ,  mások  az  izlő  műszerre  dolgoznak  ; . 'de 
mindenik  egy  csak  nekik  tulajdonképen  esik.  A'  melegség  által  nagyon 
elnyúlok  az  érezek,  egész  az  olvadásig.  Az  olvadfok  igen  különböző 
nálok  ,  de  csak  a'  könnyen  olvadóknál  batározhatik  meg  szorosan.  Né
hány  mind  ed<lig  olvadatlan.  Keverés  által  öregbíteni  lehet  az  érezek 
olvadóságát.  Csak  három  érez:  a'  vasany ,  nikkol  és  bányany  ölti  fel  a' 
mágnetlsniust.  Ók  a'  legjobb  meleg  és  villanyvezetők  és  mások  felett 
nagyobb  sikerrel  teremtik  elő,  egymást  é r in tve ,  a 'ké t  ellenkező  villanyt. 
A'  savitóhoz  nagyon  rokonok  ;  némellyek  már  a1  közönséges  levegőben 
felveszik,  mások  a1  magas  melegben;  némellyek  leginkább  a'  vizből  szí
ják  fel  ,  a'  vizét  elemrészeire  feloldozva  's  a'  gyulót {Jiydrogenimn)  lég
idomban  szabadon  bocsátva,  és  ezt  is  majd  a'  közönséges  melegségben, 
majd  a'  verestüzességnél  teszik.  A'  nemes  érezek  a1  vizet  nem  oldják 
fel  's  a'  lég  savitóját  nem  sziják  magokba.  Minden  érez  megsavitódik 
savannyali  bánás  közben,  hol  is  leginkább  a'  v iz ,  néha  a'sarvany  oldó
dik  fel.  A'  savitó  felvétele  az  érczeket  savitatokká  változtatja  (I.  CATÍ
C l N A T I l l ) . — j a . 

É R ' Í Z I N G K R ,  1.  G Aí, V ANIS  MUS. 
ÉR €7, M ti S Z ,  1.  CAr, CINATIO. 
É R C s z s z K R E C r  E N ,  c z i n j e g e z e t  é s  k é n e z e t t  f e k e t e  h i 

g a n y ,  a 'Francziák  moire  metalliqueje  az ,  a '  mi  az  Angoloknál  a'  j e 
gesült, cz in ,  és  valója  ebben  áll.  Ha  czinzett  vaspléht  (vaslapot)  valai 
melly  savahy  vagy  só  hatásának  ki teszünk,  ennek  olvasztó  ereje  meg
fosztja  azt  egyenlőn  fénylő  s/.inétől  's  helyébe  jegezett  rajzolatot  te
remt,  bágyadtabb  és  fényesebb  helyekkel  bírót.  Ha  a'  czinfedetet 
újra  feldolvasztjuk  és  a'  meghütés  környülményeit  (Vízzel,  olajjal  vagy 
más  testtel)  igazgatjuk,  tehetségünkben  áll  a'  jegezetet  kisebbé  's  kü
lönbfélébbé  tenni.  Egy  Franczia  figyelmeztetett  ezen  esmeretes  tüne
ményre  jobban  Brüsselben,  az  igy  kirajzolt  lapokat  jól  használta  és 
moire  metalliquenek  nevezte.  A'  feltalás  azután  Londonban  és  Allard
tól  Parisban  1818  megjavíttatott.  Minden  tapasztalás  szerént  a 'czinjege
zet  a'  ezinnek  természeti  idomzódásából  ered.  Mert  ha  egy  darab  vas
lapot  újra  czinzünk,  vagy  a'  czinzett  lapot  felolvasztjuk,  a1  hülés  sebes
sége  szerént ,  különböző  idomok  (jegezetek)  erednek.  A'  lassú  hiilésnél 
az  idomok  nagyobbak  ,  rendesebbek  és  néha  törvényes  jegesek  lesznek, 
midőn  a'  sebes  hűtésnél  inkább  kicsiny,  rendetlen,  zavart  idomok  támad
nak.  A'  rezgő  fény  ,  vagy  a1  sugár  különböző  megtörése  a'  jegeknek  a' 
savannyal  fedetéskor  egyenetlenül  megtámadt  és  innét  változólag  durva 
és  szabad  színeiktől  vagyon.  Különben  a'  czinjegezet  máskép  tűnik  elő, 
ha  tiszta  a'  czin,  vagy  más  érezekkel  kevert.  Ha  p.  o.  j ó ,  puha  vas
lap  tiszta czinnel  (Bancazinn)  ronatik  be,  akkor  lassú  hiilésnél  nagy  ren
detlen,  többnyire  görbe  vonalú,  nagy  faidomakkal  kevert  képekké  jegesül. 
Ha  egy  kevés  ezüst,  réz,  dárdany  vagy  wismuth  kevertetik  a'  czinhez, 
akkor  a'  faidom  ('s  az  ezüst  által  leginkább)  hosszasan  kiterül  's  fino
mabban elágazik  's  annál  finomabban,  minél  több Volt  a 'hozzáadás.  Ellenben 
az  arsenikkal  vagy  zinkkal  való  keverés  apró  rendetlen  sokszegeket [peligo
nmn)  csinál.  Az  érezek tői függ  a ' cz in  sűrűsége  és  fénye  is.  Különösen  a' 
dárdany  és  wismuth,  kis  viszonyban adatva,  öregbítik  annak  sürét és  fény
jét,  a1  savanyokbani  olvadóságát  pedig  |kisebbitik.  Érdemes  tehát ,  a' 
crystallnak  a'  keménységhez  és  nyulékonysághoz  való  viszonyát,  kivált  az 
érczkeverésnél  megvizsgálni.  Épen  olly  különböző  lesz  a1  jegzetidom,  a' 
mint  vagy  durvább  vagy  finomabb  vaslapok,  vagy  pedig  ezüst  vagy  rézlapok 
vétetnek.  Szembeötlő  a z ,  hogy  az  ezüst  vagy  rézlapon,  akarmelly  érc
czel  legyen  a'  czin  keverve  ,  mindég  sokszegbe  jegesül ,  midőn  az  ezüst 
t's  réz,  hozzá  keverve,  különösen  sugáros  jegesülésre  teszik  hajlandóvá. 
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Többet  szóll  erről  Wagenmann  ezen  Inunkénak „Terlianiluns; ües Ve
feins ztír JBefuderung des Gewerbsfleinses in Preusscn"  (1822  J5erlin), 
6dik  kötetében.  Az  ő  tapasztalási  szerént  legjobb  czinkeverés  a z ,  ba 
száz  rész  tiszta  czinre  (Bancazinn)  1—1  i/*  réz  és  fél  rész  arsenicum  vé
tetik.  Az  ugy  nevezett  moirépapiros  vékony  ezinlap,  fejér  papirosra 
•ragasztva. — Az austiiai t,Pharmaeopoea" szerént az „Jelhiops minera
lis'c nem egyéb mint kénezett fekete higany, nielly ekképen készül. 
Vétetik egy rész tisztított kénkő, megtöretik üveg mozsárban , apródon
ként hozzá adva két annyi higanyt (mercuriust) , mig az érczgolyók el 
nem tűntek. —j—a. 

É R C Z T Ő K . Perkins I l l és , éjszakamerikai o rvos , találá fel és álta
lok egy gyógyirányt , melly nevéről perkinismusnak mondatott. Az egész 
dologhoz két tő szükség, felülről gömbölyű, mintegy negyed hüvelyknyi 
áltmérőjü, alá felé meghegyesülő és 4 hüvelyknyi hosszú. Egyik közülük; 
sárga rézből,, másik nem magnetisált vasból, fejérből, van. Használása 
e z : ezen tőknek hegyével a' szenvedő résztől más izmos részek felé si
mitgatnak kisebb vagy nagyobb távolságban; mellyre a' fájdalom néha 
könnyen elmúlik, ha a 'be teg helytőj a' végtagok felé történik a1 siniitga
tás . Néha a' dörzsölés egész a' verességig vagy gyuladásig nyujtatik ki. 
Kzenbeteges állapotokban hirdették hasznosnak: fő, arcz, fog. mely, ol
dal , gyomor hátfájásban; náthában, égetésben, gyuladásban, villámiités
ben. Égy dán aszszony / ki Ejszakamerikában Perkins tőjinek sikerét 
l á t t a , elhozá magával Perkins (1786ban kijött) Írásit és eszközeit Ko
penhagába. Ilerhold seborvos legelőször tőn itt vizsgálatokat, vele, majd 
más gyógyászok is követék , és rövid idő múlva sok illy tő készült Ko
penhagában. Ilerhold tudósítása Arnemann ,,Magazin"jában (1 k. 4 sz.) 
és *gy másik, tőle és Rafn orvostól 1788ban kiadva és Tódétól németre 
fordítva, ezen irányt Németországban is esmeretessé tevék sikereivel együtt. 
A ' s z e r használtatott a' kötött és e l tűnő, köszvényes és hülfájdalmaknál 
a' külrészeken p. o.a' térden, csípőn, valón, hónlapon, karokon, fájdal
mas iztaplónál, térdmerevségnél, tartós fájdalmaknál, a1 fejen történt 
erőszak u t á n , a' tompor fájdalmas dagadásánál, a' szemhaj gyúlnál , fő
és fogfájásnál stb. Közönségesen sárgaréz és vas tőkkel simitgaták a' bete
get, de más érczből is tettek viz3gát. Többnyire 400 vonatot tőnnek aláfelé 
100at a' réz tővel, 100at a' vas tővel, 200at mindenikkel egyszerre. Né
inellykor jó sikerű volt, máskor nem. A' vongálás alat t többnyire nőtt a' 
fájdalom a' szenvedő részben egész azon helyig, hol a' nyomás megszűnt. 
Könyebb és tünőbb fájdalmak gyakran egy használásra elmultak, mások
nál csak viszonozásra következett enyhülés. Szokás szerént a' fájdalom 
tüntévél azon rész kezde fájni, hol a' vengálás elhagyatott. Némellyek
nek épen nem használt ezen szer, sőt sokaknál a'fájdalmak nagyobbodtak 
reája. A' fájdalom megszűnvén, a1 rész sokszor igen érzékeny maradt. 
ISem ritkán a1 fájdalmak is visszatértek. Legtöbb sikere Játszott a' tü
nelgő köszvényes és hülfájdalmakban és a' fő féloldalu fájdalmában. Fog
fájásban csak kis időre szokott használni. Az egészségeseknél ezen érze
teket hozák az ércztők elő. Ha hegyeiket érintetlenül a' nyelvhez vivék, 
savanyu, ásványos ízt éreztek. A' könnyen ingerlődő személyek viszketést 
vagy sznrást éreztek, ba a' tők hegyei érintés nélkül az arczhoz közeled
tek Az érc/tők munkálatit némellyek anyagilag, mások elemileg, 's 
galvani, viliányos, mágnesi hatásból akarák magyarázni, mások a' képze
lődéstől szármáztalak. Most az állati magnetismussal együtt feledve 
nyugszik a' perkinisnvus , az ércztőgyógyitás. —j—«• 

É E C Z T Ü K Ö R , gyújtó tükör. Az ércztükrök igen régiek. Mineke
lőtte üvegek volnának, már érczből simított tükrök voltak. Az ujabb 
időkben a' 17 száztól fogva a' tükörmesszelátók jővén elő Gregory és 
Newton á l ta l : azolta az ércztükrök öszvetéte lére , kisimítására igen 
nagy gondot.fordítanak , annyival inkább , miolta megjegyzették , . hoiy 
a5 tükör objectiv, t iszta, gziiwélkiü való (achromaticus) képpontot állit 
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elő  nem  ugy,  mint  a'  domború  üvegszemek.  Ebből  nieövén  ki  Herschel, 
Newton  tükrös  csőjét  olly  tökéletességre  vitte  ,  mellyet  ó  előtte  gyaní
tani  sem  lehetett .  Ezt  követte  a'  lilienlhali  Schröder  i s ,  kertészévél 
köszörültetvén  a 'megjobbitptt  Herschel  csövi  tükreit'.  Helytelenül  állítják, 
hogy  Herschel  tükrei  parabola  hajlatuak.  Így  azokat  harántékosan  tenni 
's  a'  kisebb  tükör  nélkül  használni  nem  lehetne.  Sphaera  gombüek 
azok,  csak  hogy  tökéletesek.  A'  sphaeratükrik  két  annyi  sugárnak ,  mint 
a'  gynjtó  pont  vagy  katlanjuk  távolsága.  Mennél  nagyobb  ezen  gyújtó
pont  távolsága,  annál  becsesebbek  a'  tükrök,  mellyek  különben  négy
szerte  hathatósabbak  ugyan  ollyan  mértékű  gyújtó  üvegnél.  Két  egymásra 
által  ellenben  lévő  gyiijtótükör  között  az  egyik  katlanjában  lévő  g y e r t y a , 
a'  másiknak  katlanjában  lévő  gyulhatókat  (puskaport  'sat.)  meggyújtja, 
ha  a'  tükrök  elég  nagyok.  Ezeknek  nagyságát  periig  nem  abból  kell 
ífiliii,  hogy  sok  gradust  foglalnak  el  a'  spbaerából ,  mert  csak  az  áltmé
rőhöz  közel  levő  helyek  gyűjtik  az  áltmérő  egy  pontjában  a'  sngárokat, 
a'  mellyek  messzeb  esnek  b e ,  azok  haszontalanul  vettetnek  máshova. 
Vé tkednek  a7  tudákosok  Archimedes  gyújtó  tükör  által  égette  e  meg  a' 
romai  flottát  ?  mert  a'  messze  katlanu  tükröt  igen  nehéz  köszörülni. 
Hajlandóbbak  a r r a ,  hogy  sok  lapos  tükröket  vett  együvé.  így  Bufl'on 
1747  168  lapos  tükröt  szedett  öszve.  Negyvennel  66  láb távolságra 
gyúj to t t ;  128  tükröt  együvé  vévén  130,  lábnyira  a'  fenyüdeszkát  megé
gethette.  4687  csinált  Tschirnhausen  egy nagy  gyújtó  tükröt ,  a'  mellynek 
2  rőf  katlantávolsága  (és  így  4  rőf  áitmérője)  's  három  rőf  középlője 
volt,  melly  most  Dresdában  van.  Ez  a'  fát  meggyújtja,  a1  vizet  felfőzi 
'sai.  Meglehetős  hévséget.csinál  csak  a ' k e m é n y  papirosból ,  fából,  'sat. 
kisimított  gömbölyű  tükörforma  felület  is. N. I. 

É n c z  z  u z  ó  M  i  v E  K ,  olly  erőmivek  vagy  machinák,  mellyekkel 
az  érezek,  valamint  a'  porczelhín,  kőedény  's  t,  e.  készítésére  szolgáló  sze
rek  i s ,  apróra  zúzatnak.  Közönségesen  ugy  vannak  készítve  ,  hogy  me
rő  vas  vagy  rendszerént  vassal  talpalt  faoszlopaik  (znzó  sulykaik)  az  erő
sen  álló  és  keresztgerendák  által  öszvefoglalt  oszlopok  között  mozognak, 
a'  mint  egy  forgó  henger  emelő  peczkei  által  váltogatva  felemeltetnek  és 
saját  terhek  által  vas  vagy  kőfenekletre  vagy  ta lpa ia t ra ,  mellyen  az 
éreztetem  á l l ,  leesnek.  Vannak  száraz  és  nedves  érezzuzó  mivek.  Az 
elsőbbek  csupán  öszvezuzásra  szolgálnak  ;  az  utóbbiak  áltál  pedig  nem 
csak  hogy  a'  bányászatokban  finomul  szórva  lévő  érez  azoktól  elválaszta
t i k ,  hanem  egyszersmind  a'  zúzott  szer  (érezpor)  a'  viztől  hosszú  csa
tornákba  vitetik  ,  mellyekben  az  érez  nagyobb  önsúlyánál  fogva  a'  kön
nyebb  biínyászatiiemektől  elválik. L. 

E  R  i)  É í.  v *) 
E J D Ü D I  (Monyorókeréki) ,  magyarországi  grófok.  BAKÁCS  Tamás 

(1.  e.)  a1  ki  Szatmár  vármegyében  ,  Erdődön,  Drágfi  Bertalan  jószágán, 
alacsony  sprsu  szüléktől  származott ,  alkotója  lett  az  Erdődi  nemzetség
nek;  mert  az  ó  érdemeire  nézve  5.  Mátyás  király  megnemesitette  annak 
három  testvérét ,  Miklós t ,  Jánost  és  Bálintot ,  a'  kik  azután  születések 
helyéről  Erdödieknek  neveztettek.  Ezek  között  felosztotta  Bakács  Ta
más,  II.  Lajos  királytól  megerősített  végrendelése  által,  fekvő  jószágbeli 
temérdek  keresményét.  E'  három  testvér  másodika,  János,  ugy  látszik, 
mind  a'  két  ágban  kiholt.  A'  harmadikának,  Bálintnak,  egyetlen  leány 
maradéka,  Erdődi  Jud i t ,  Pálfi  Pálhoz  (III.)  ment  férjhez  és  Csabrág 
várával  együtt ,  a'  melly  Bálintnak  jutott  vala  ,  az  Erdődi  nevezetet  be
vitte  a'  Pálíiak  nemzetségébe.  Erdődi  Bakács  Miklós  pedig ,  a'  kinek 
jutott  vala  több  más  jószággal  együtt  Monyorokerék  vára  Vas  vármegyé

*í  A'  dátumok  RrilélybSl  .el  nem  érkesto  miatt  munkatársunk  nem  dolgoabatta  ki.  F.r
ilélyt  ,  nem  külöaheu  a'  töliöi  ,  Tárunkba  tartozó  articulmokat  ,  mellyoket  önuelyekre 
iktatnánk  lehetetlen  volt  és  leend  ,  ai'nldalékkötetbati  adandjuk. 

* 
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b e n ,  törzsök  apja  lelt  a'  Monyorókeréki  Erdődi  grófoknak,  a'  kik  kö
zül  sokan  előkelő  országos  tisztségek  viselésével  jelesitették  magokat, 

Fá&ri Fal. 
EJRjn  ŐJKGJÉ 'S  vagy  tüz  kár  az  erdőkben  legnagyobb  akadálya  és 

romlása  a'  helyes  erdei  gazdaságnak.  Ha  a'  tűzi  kár  csak  ugy  nevezett 
földerdőégés  volna  i s ,  melly  egyedül  a'  löldön  terjedne  e l ,  ínég  is  okul 
szolgálna  ezen  tüz  ss  füst  a r r a ,  hogy  a1  fák  megszűnnének  nevekedni, 
ha  taláii  egészen  ki  nem  vegznének  i s ,  ezenkívül  igen  nehéz  az  égett 
helyet  fával  betelepíteni.  Ennél  fogva  a'  statusnak  rendeléseket  kell  ten
n i e ,  mellyek  által  a z ,  legalább  a'  mennyire  l ehe t ,  elhárittatnék.  Azon 
okok ,  mellyek  erdőe'gést  szülhetnek,  részszerént  készakarva  valók, 
p.  o.  a\  fa  és  vadlopók  által  ;  részszerént  pedig  vigyáatalan5ágból  szár
mazók.  Az  illy  erdőégéseket  a'  legjobb  erdőőrizet  sem  képes  egészen 
meggáto ln i ,  és  csak  a'  felfedezett  gonoszságnak  legkeményebb  's  nyil
ván  kihirdetett  megfenyitése  rettentheti  el  tőle  a'  rossz  szándékot.  Ezen 
kivül  erdóégések  okoztatnak  a'  szén,  hamu  vagy  hangafüégetők,  pász
torok  ,  favágók,  dohányzók,  csavargók  'stm.  á l ta l ;  inert  az  erdőknek  a' 
nap  sugarai  által  való  öngyuladása  ,  mellyet  némellyek  vi tatnak,  még 
nincs  megmutatva.  A'  villámcsapás  által  azonban  igen  is  származhatik 
erdőégés.  Hogy  tehát  az  erdőégés,  a1  mennyire  csak  lehetséges ,  elliá
ri t tassék  ,  arra  nézve  minden  erdőszrendelésnek  bizonyos  meghatározott 
rendszabásokat  kell  magában  foglalnia,  mellyeknek  megtartására  minden 
erdószcselédnek  legnagyobb  lélekesméret  szerént  fel  kell  ügyelnie. L. 

E R D ő i s T E NE K , 1. F A U N O K , S A T Y R O K . 

E R D Ő N Y M P H Á K , 1 . N Y M P H A K . 

E R  D  ő s  z  s É  G.  Ez  legujab*b  időben  lett  azzá  ,  a'  mi  most.  A'  nyil
vános  és  magányos  erdőki  gondatlan  gazdálkodás  a'  népesedés  nevekedé
sénél  és  fa  szükölésénél  a'  18dik  század  másod  felén  figyelmet  ébreszte 
az  elpusztult  erdők  iránt.  De  szerencsétlenségből  a 'vadásztisztekre,  a 'kik 
azelőtt  kedvszolgáji  voltak  a1  fejedelmeknek,  bízatott  az  eri'.őszgazdaság. 
Meg  is  diadalmaskodott  a'  jó  ügy  és  még  félszázad  sem  reppene  el,  már 
is  nem  csak  erdőszhivatalok,  hanem  a'  nevendék  erdőszök  formálására 
intézetek,  sőt  academiák  is  állíttattak  fel.  A1  megkívántató  esmeretek  né
melly  országokban  elég  gyorsan  elterjedtek,  's  ezen  ágazat  csak  hamar 
derék  férj fiakat  ,  mint  egy  Beekmannt,  l iurgsdorfot ,  Hur t ige t ,  Lauropot 
és  t.  m.  mutathata  fel.  A'  status  annál  örömestebb  fordita  tetemes  sum
mákat  az  erdőszgazdasági  j av í tásokra ,  mivel  az  erdőszség  folyton  derék 
jövedelmeket  hajtott  a'  pénztárba.  Ezen  javított  rendszer  gyümölcsei 
hathatósan  diszlettek  a1  fa  nélkül  szűkölködő  országokban  (mert  a'  fával 
bő  tartományokban  még  mindég  pazarlás  és  gondatlanság  uralkodik)  és 
párosulva  az  egyéb  tüzelő  szerekre  és  tüzelési  kímélésre  fordított  igye
kezetekkel  csak  ugyan  azt  eszközlé,  hogy  mi  és  az  utóvilág  bátorságban 
vagyunk  a'  fagylakodás  ellen.  Minden  statusnak  fai  szüksége  haszon
e's  tűzi  fára  terjeszkedik.  Mind  a'  kettőié  nagy  szüksége  vagyon  a'  sta
tusnak,  mivel  minden  lakásnak  egy  része  szükségképen  fából  áll  ,  e's  mi
vel  o t t ,  hol  a'  tüzelő  póllékok  nincsenek  olly  gazdagon,  mint  a'  tőzek 
és  kőszén  Hollandiában  és Angliában,  mindenkor  a'  fafnarad  főtüzelő  szer. 
Az  országot  mind  á1  kétféle  egyenlő  szükségletekről  biztosítani  ,  jelenleg 
főczélzásai  az  erdőszségnek.  Mind  kettejük  szolgalatjára,  's  kieligitésére 
az  ugy  nevezett  magas  vaey  szálas  erdők  miveltetnek.  A'  d e r é k ,  magas 
vagy  szálas  erdő  részszerént  tős,  töreki  s  vágy  fekele  fából  és  széles  le
velii  vagy  lombos  fából  áll.  Az  elsőnek  mivelete  és  használata  főképen 
a'  faderékra  vagy  szálfára  irányoztatik.  A1  tős  levelii ,  fenyves  fákat 
tűzi  fa  végett  50—60  éves  vágásokra  osztják  ,  holott  ellenben  épüleífáia 
nézve  idősb  80—100  és  120  éves  vágások  t a r t a t n a k ,  és  midőn  a1  sor  reá
jok  kerül  ,  a1  rajtok  lévő  fa  kivétel  nélkül  levágatik,  azután  töve  kiá
satik  (mell)bői  a/,  ugy  nevetet t  tuskófa  és  törzsök  f a ,  a'  derekakból 
pedig  a'  Hizhely  és  bodnárfa  's  t.  e\  ke rü l ) ,  's  a'  vágás  olly  helyezttre 
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irányoztatik,  hogy  a*  szokás  szerint  vetés  idején  lengő  szél  a*  legköze
lebbi  felnőtt  vágásból  a1  kiirtott  rágásnak  könnyeden  felszántott  vagy 
ásott földjébe  szórhassa  a 'magvat,  és  igy  a1  természet magvetése  diszeijék.  A' 
földnek  ezen  felszegése  tavasz  elején  té te t ik ,  midőn  a'  fény  vek  szárnyas 
magvai  tokjokbol  (tobzokból)  kiválnak.  Ha  a'  föld  és  idő  kedvez ,  nem 
szükség  a'  vetés  segédpótlása;  gyakran  azonban  szabad  kézzel  kell  a'  ve
tést  pótolni  és  legalább  a'  rideg  vagy  puszta  helyeket  bevetni.  Az  egyes 
tős  fák  ültetése  azoknak  közönséges  fajtájira,  a'  közönséges  fejér,  szurkos, 
's  e.  fenyvekre  nézve,  ritkán  hasznos ,  —• e' fák könnyen megcsökken
n e k , és a' már egyszer igy hátramaradott fa nem menekedik meg nlino
morult környületeitól. A' fkete erdődaraboknak vagy fenyveseknek, 
mint már mondatott, kölcsönösen kell egymást tenyészteniek 's fentarta
niok; az idősb erős vágásoknak oltolmozniok kell a 'fiatalabbakat 's gyen
gébbeket, és rendszabásként mindnyájukat vagy egészen meg kell hagyni, 
vagy pedig egészen leirtani, különben nyomorult ritka faszálasok 's gyak
ran egészen puszta térek keletkeznek. Innét származik, hogy némelly 
vidékekben nagy tereken, hegymagasokon és gernéczeken, mellyeken haj
dan sürü eldő r enge t t , most nem díszlik az ül te tvény, mivel hiányzanak 
a' szomszéd oltalomfák. A' széles levelű, lombos vagy zöld fák szálas 
vagy magas erdejét egészen más sarkalatok szerént kell ápolni 's tar
tani. Ez rendszerént bokrosokkal egyesittetik és hasonlóképen vágá
sokra osztatik, mellyek a' nevekedés és szükség irányához képest 8—20 
eV között váltakoznak. Midőn a' sor a' vágásra fkeriil , minden bokor
vagy cserjefa tisztára leirtatik , a' kinevekedetteknek ellenoen csak bizo
nyos irányzatos száma yágatik l e , . mellyek részszerént meghagyott 
csemeték, részszerént pedig megkímélt fiatal fák által pótoltatnak, ugy 
hogy .mindenkor helyes irány marad , és a' v á g á s , midőn a' sor ismét 
reálja kerül , mind kinevekedett mind pedig illő fokonként fel és után
növő fákkal díszlik. A' kemén3' és puha fanemek itt igen különböző ren
deletet kivannak. A' tölgy kiformáltatására legalább 120, sőt 150—200 
és 300 évet kivan. A' bikk és szilfa 8 0  1 0 0 esztendőt ; a' körös , ju
har, nyir, éger, és hársfa 00—70 évet, és még a' legpuhább fanemek is, 
mint a' nyár és fűzfa, a' rezgő nyárfát (populus Iremula L.) kivévén, 
mellynek nem kell 30 esztendősnél korosabbnak lennie, 40—50 esztendős 
kort kívánnak , hogy derék hasáb vagy épületfa váljék belőlök. Nagy 
örizkedéssel kell lenni , hogy az illy vágásokban ne hagyassék és nevel
tessék igen sok magas fa, mivel különben az alatta levő bokor vagy cserjefa 
elromlik 's elsanyarodik, 's végre az ember egyikből sem lel semmi jeleset 
is. Minden nemű magas fa, egyik inkább mint a' másik, p. o. a' bikk in
kább mint a' nyir és égerfa a' derekához közel álló bokrok költségén 
tápláltatik 's egyedül alacsony, nem.magasra emelkedő környezetet szen
vedmeg. Ennél fogva azt a' kérdést támasztot ták; valljon nem volna e
jobb a' széles levelű vagy lombosfaerdőkben a' szálas, vagy magas erdőt 
a' bokrostól vagy cserjéstől egészen elválasztani? A1 derék fáktól meg
szabadított b o k r o s vidámon és buján nevekedik fel és egymásba, mint va
lamelly vándornyáj, és jó földben csak 10—12 éves hajtásvágásokkal s z o 
gál , de sem épület, sem haszonfát nem ad , hanem ha talán póznát, 
abroncsot és fonatveszszőt. Mindazonáltal jó erdőföldben nyilván leg
gazdagabb hasznot hajt a1 b o k r o s vagy sü rü , mivel nála a' tökepénzt 
10 esztendőnként használhatni : holott a' magas vagy derékerdőnél 30, 
40, 50 és 100 esztendeig kell várakozni. Bokor vagy cserjeként legjob
ban díszlik az éger, kőrös, nyir, mogyoró, hárs , r e k e t t y e , sárgafiizfa 's 
t. e . , czóval a' puha fanemek, ámbár á1 kemény fák sem nőnek olly 
lassan nevekedések első esztendejin , mint midőn már derékon állanak. 
A' bokrost vagy sürüt rendszerént nem szokás Ültetni vagy vetni, hanem 
a' leirtott csepőtéből sarjadzó hajtásból nevelni. Mindezen, gyakran egy
másba háborítva ártakozó hasznoknak a' status szükségéhez képest való 
elérése már most u' nyilvános és magányos nagyobb eidőszségnek czélja, 
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holott  ellenbpft  »*  csekélyebb  birtokosak  és  a'  gazdáknak  majd  többsége 
tulajdon  környülményeik  szerént  és  ugy  gazdálkodhatnak,  hogy  öszves 
gazdasági  ozéijok  elöl  uralkodjék,  ugyan  ezért  a?  mezőkőn,  vizek  mellett 
és  rétek  szélein  egyenként  álló  és  apró  fásokra  nem  alkalmaztatni  az  er
dősztiidományt.  A'  mezei  gazda  levágja  a1  még  nem  vágni  való  fákat,  ha 
földjének  kárára  ál lanak;  megnyesi  azoka t ,  hogy  könnyű  tüzelő  fát 
nye i jen ,  ámbár  az  által  a'  derék  nevekedését  csonkítja,  szóval  csak 
gazdasági  hasznát  tartja  szem  előtt. Lencsés. 

E R r> ö T EN v K sz TK s,  a 'megvizsgál t  tapasztalatok  által  a'  természet 
mukkálatiból  következtetett  azon  helyes  alaptételeknek  alkalmaztatása, 
mellyek  szerént  mindeti  fanemnek  lehető  legrövidebb  idő  alatt  neveke
désbe  és  a'  kielégítendő  faszükséglettel  helyes  irányba  tétetnie  kell.  Ha 
az  erdötenyésztés  czélját  el  akarjuk  érni,  tehát  részszerént  az  éghajlatéi, 
fekvést  és  földet,  azoknak  az  erdőszgazdaságba  való  befolyásával  együtt, 
rész;<zerént  a'  földnek  és  álló  helynek  minden  fanem  számára  való  megvá
lasztását  's  a1  főidnek  jóvátételét  kell  tekintetbe  vennünk.  Az  éghajlatra 
nézve ,  melly  alat t  az  erdők  feküsznek,  meg  kell  vizsgálni ,  valljon  az 
m e l e g ,  mérsékelt  vagy  hideg  legyen  e.  Hasonló  fontosságú  az  erdőnek 
fekvése  is.  Mert  nem  minden  fanemre  nézve  mindegy,,  valljon  az 
gikon,  hegyen  vagy  milly  más  fekvésen  tenyésztetik  az  égtájhoz  képest. 
Ez  mindenkor  erősebben  vagy  gyengébben  munkálódik  a'  különbféle  fa
bemekre,  és  klváltképen  nagy  befolyása  vagyon  a'  földnek  tulajdonsága* 
p a . ,  Egészen  másként  mutatkozik  a'  fanemeknek  nevekedése  és  gyara
podása  a'  sík  magas  és  sik  alacsony  helyezetben,  mintsem  a'  harántékos 
ke le t i ,  dé l i ,  nyugoti  és  éjszaki  fekvésben.  Mind  ezen  tekintetbe  veendő 
nivántatások  után  a'  földnek  szintolly  nagy  befolyása  vagyon  a'  fanemek 
nevekedésébe  ,  mivel  néki  a'  tápláló  szereket  a1  fák  nevekedésére  rész
szerént  magának  kell  nemzenie,  részszerént  felvennie,  elkészítenie,  el
tartania  és  közölnie.  Ennél  fogva  a'  földnemeknek  közönséges  és  külö
nös  esmeretét  minden  crdőtenyésztésnél  előre  fel  kell  tenni ,  mivel  nél
küle  nem  választhatni  meg  minden  fanem  számára  alkalmatos  álló  helyet, 
holott  pedig  az  erdötenyésztés  ezen  megválasztásán  szinte  előkelőleg 

">  alapodik,  mivel  a'  széles  levelű  vagy  lombos  fa  különbféle  nemei  szerént 
egészen  más  földet  kivan,  mintsem  a1  törekes  vagy  fenyves  fa.  Mineku
tána  a'  föld  és  álló  hely  minden  "  fanem  számára  megválasztatott;  a1 

valóságos ,  kivált  a'  mesterséges,  ültetés  előtt  a'  földet  tisztává  's  jóvá 
kell  munkálni.  Mert  nem  diszlik  a'  fatenyésztés,  hanem  ha  a'  mag  fris 
földbe  hull,  benne  szaporán  csírázik,  gyökeret  ver  és  belőle  nevekedésé
re  kívántató  tápláló  nedveket  szíhat..  A'  természetes  bemagozásnál  azon 
h e l y e t ,  mellyről  a"  fa  letakarittatott,  azonnal  meg  kell  szabadítani  a' 
levágott  fától  ,  a'  töveket  's  gyökereket  kiirtani  ,  a'  gödröket  betölteni  
's  kieg^'t.igetni  ,  és  minden  egyebe t ,  a'  mi  a'  repkedő  vagy  hullongó 
magnak  fris  földbe  jutását  gá tolhatná ,  tovább  kell  hárítani.  Ha  a'  föld 
még  be  is  volna  gyepesedve,  akkor  fel  kell  azt  karczolni ,  vagy  még 
fel  is  szegni  és  porhálni,  történjék  bár  a'  magvetés  a'  természet  vagy  pe
dig  az  erdősz  által,  fia  a'  fatenyésztésre  szolgálandó  föld  végre  pocso
lyás  és  mocsáros  volna,  tehát  azt  elébb  ki  kell  szárí tani ,  ha  csak  egye
nesen  olly  fákat  és  bokrokat  nem  akarunk  tenyészteni,  mellyek  nyilván 
sok  nedvességet  kivannak.  Maga  az  erdő!enyésztés  mesterségesre  és  ter
mészetesre  oszlik.  Bár  milly  bizonyosan  és  biztosan  czélra  vezet  is  a' 
természetes  erdőtenyésztés,  ha  azt  munkálatiban  nem  akadályozzuk, 
hanem  inkább  elősegítjük  :  gyakran  még  is  lehetetlen  mesterséges  te
nyésztés  nélkül  valamelly  erdőmenetelt  fával  betelepíteni.  Itt  a'  termé
szetnek  és  mesterségnek  egyesítve  kell  lenniek  ,  ha  az  ember  a'  feltett 
czélt  egészen  el  akarja  érni.  A'  mesterséges  fatenyésztés  eszközöltethe

s tik a)  a'  megszedett  famag  elhintése  vagy  ültetése  á l ta l ; 6)  avagy  fa
oskolában  nevel t ,  vagy  pedig  az  erdő%ürüből  szedett  fiatal  fák  általülte
tése  ál tal ; e)  ültetvény vesszők,  póznák,  gyökerek  vagy  bujtások  által; 
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azonban  az  erdei  fáknak,  kivévén  a'  külföldi  fanemeket,  hu j t á s ,  szeme
zés,  oltás  vagy  egybefoglalás  állal  való  szaporítása.inkább  az  illy  fákkal 
és  bokrokkal  —  cserjékkel  —  foglalatoskodó  erdősz  és  kertész  dolga, 
mintsem  a1  gyakorló  erdőszgazdáé,  a'  kinek  csak  az  épület i ,  használati 
és  tűzi  fák  és  cserjék  nevelésévé]  kell  foglalatoskodnia.  Bővebben  le 
vagyon  irva  e'  tárgy  e!  munkában:  Martig ,,Jnicei$nng xur Holzzvcht 
fiir Förster"  (4.  kiad.  1804).  (Vö.  EsnőszsÍG.)  ' Levetet. 

E"  E ' F U S ,  a '  Chaosnak  és  a '  setétségnek  fi ja ,  testvérhugát,  az  Ejt , 
vette  feleségül  ,  kivel  az  aethert  és  a'  nappalt  nemzette.  Némellyek  a' 
Parcákat  is  leányainak  mondják  lenni.  Folyóvá  változtatott  's  a' 
Tartarnsba  taszíttatott  a zé r t ,  hogy  a'  Titánokat  segítette.  Róla  a' 
T a r t a r n s ,  különösen  annak  azon  r é sze ,  mellyben  az  istenfélő  árnyékok 
egv  ideig  tartózkodtak  's  mellyból  az  EJysinniba  általmentek,  Erebusnak 
neveztetett . • . K. L. 

K R E C H T H K U S , 1. E R I C H T II 0 N I U S. 
E R E D E T I anny i , mint nem származot t , nem másból vont , nem 

származta tot t , névszerént másolásra és utánzásra alkalmatos tárgy. 
Eredeti tehát az utánzásra vagy másolásra felvett mii (p . o. oklevél), 
ezen utánzásra vagy másolásra (tehát ellenébe téve a' másolatnak) vagy 
kidolgozásra és fordításra nézve (innen p. o. a' kifejezés : eredeti szín
já ték) , azután eredeti gyakran annyit is t esz , mint remek , példakép, 
e lőkép, habár nem mindég is ol lyan, hogy például , remekül szolgál
hasson. Szorosb , kivált tudományos és ni'vészi értelemben eredet inek 
nevezzük a1 maga nemében egyetlen "s saját charactere által a' közön
ségestől tetemesen elütő embert vagy tá rgya t , 's eme' sajátságot eredeti
ségnek. IVTée: ezen elütésben sincsen pélriásságnak, de igen a' .belső és 
pedig szabad erő nem utánzott iranyzatjának észfogatja. Kzen utolsó 
az oka, hogy csak az embert és hiiveit nevezzük eredetinek, nem a ' t e rmé
szetet és ennek jeleneteit is , mert szabadsága által az ember felüleniel
kedhetik a' miveltség körén , mellyet szokás és természet ast emberek 
nagyobb részével, ezek öntudatja és akaratja nélkül , közöl. Mivel pe
dig legtöbb ember inkább az okozatot mint okot t ek in t i , azér t az ere, 
detit gyakran elcserélik a' különössel , szokatlannal és csudálatossal 
Oka , ugy mond egy éleselméjü vizsgáló, a z , mert é rezzük , hogy min
den való eredet csak szabadság által lehetséges, a' szabadság pedig szo
katlannak látszik, mert az ember nem születik szabadon, hanem csak 
szabadság által miveltetik, és az emberek a' köz életben el sem jutnak a1 

szabadság ezen lépcsőjére, hanem csak természeti vak ösztön által mi, 
vettetnek. Az . eredeti ember tehát különös , szembeszökő tünemény, 
csak nagyobb vagy kisebb mér tékben, a' mint időkor és taTsaság. melly
ben é l , szabadsághoz szokott vagy nem. Sokan igyekeznek t e h á t ere
detieknek lá tszani ,»a ' genie nem akarva is az. Kredctit szoks'/;nr egye
dül az értelem is szülhet , eszest (geniale) csak egyesült embc?ri erők. 
Eredeti emberré képezheti magát valaki ..lassanként, de genialissá nem. 
A' csupán eredeti tünemény tehát gerjeszthet ugyan figyelmet, csudál
kozást , de nem ritkán vissza is Ipk ; a1 genialis mindenkor részvételt , 
csiidálást, szeretetet és hajlandóságot támaszt. Genialis a z , mi a' felső 
's nemesb emberiség törvényei szerént saját módon munkálkodó képző 
erő nyomát világosan magán hordozza. A' genie tehát mindég,, erede
tikép és saját módon munkálkodik 's eredetiség oliy mivolti jegj? a' gé
niénél, hogy e' kifejezés: eredeti genie, csak pleonasmns; aznnbaio a' ge
nialis nem mutatkozik mindég eredetinek , mennyire szemléléskor a' ge
nialis mii. eredetisége és sajátsága annál kevesbbé tűnik k i , mennél inkább 
a' miven gyönyörködtünl.hen mivé mellett el szoktuk feledni a' naivészt. 
Ez megtörténik, ha önsajátságát a' mivész alája rendeli a' miKészség 
lelkének és önmivének , vagy magát egészen mivé/ben elveszíti. A' 
géniében ssépség ideala é l . és mennél tökéletesebb e z , tulaj'üonkép 
annál kevesbbé fog szembe tűnni vagy különös forma által figyelműt ger
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jeszteni.  T isz t i  részrgyezés  és  belső  élet  által  mutatkozik  a'  valé  genie 
szülemenye;  e's  különböztető  jegye  gyakran  épen  nemes  egyszerűség. 
A'  való  eredetiség  ellenben  egyszersmind  genialitas  is.  Azonban  az 
eredetiség  mindenkor  je lesség,  mert  hatbatosan  kifejezett,  individuális 
életerő  gyanánt  jelenik  meg ,  melly  azért  szépítő  miveltségre  nagyobb 
vagy  kisebb  mértékben  alkalmatos.  Ugy  látszik  t e h á t ,  eredetiség  olly 
viszonyban  áll  a'  genialitassa!  ,  mint  characteristicum  a'  szépséggel,  és 
beláthatni ,  az  ujabb  mi vészek  és  költők  miért  inkább  eredetiek,  mint 
genialisok. Jj. L. 

E R E D E T I  B Ü K ,  E V A N G É L I U M  'sat.  I .  Ő S B Ü N ,  E V A N G K 
V  I ü  n  'sat. 

E K E K ,  I .  É I I . 
E  K  e K r, Y É  K  (a '  latán reliquia ,  maradvány té l ) ,  minden,  mi  az 

élőkor  kedves  vagy  fontos  személyeitől  maradt  az  ivadkéra.  Ide  szám
láltatnak  testrészek  (tetemek,  haj ,  körmök),  ruházatok,  bútorok.  Hlyen 
ereklyéjik  már a 'Görögöknek  voltak.  Jelesen  pedig  azon  maradványok  vi
selik  e  nevet,  mellyek  a'  Keresztényeknek  maradtak  tisztelt  azemélyeik
től  ,  p.  o.  a'  maityroktól .  Különösen  a1  canonisált  szentek  maradványit 
nevezi  ereklyéknek  a'  catholica  egyház.  (L.  SZKNTKK). 

E R É N Y  (virtus),  az  a '  mód ,  melly  szerént  a ' j ó  az  emberi  akarat 
által  megvalósittatik;  vagy  az  akarat  erőssége  a'  jóban.  Pythagoreusok, 
hozzászokva  mindent  számviszonyokra  vinni  vissza,  az  egység  characterét 
fogak  abban  fel  ,  és  ugy  hatói o/.ák  azt  m e g ,  mint  a'  lélek  harmóniáját. 
Socrates  közelebbről  meghatározá  azt  és  abban  helyheté,  hogy  az  ember 
a ' j ó t  a 'mi t  tennie  ke l l ,  esmérje  m e g ,  és  minekutána  megesmérte ,  cse
lekvésében  hajtsa  végre.  Az  esmerettől  vagy  bölcseségtól  (<roip«»)  füg
ge  tehát  ő  szerénte  az  erén}' ,  i.inen  ő  az  erényt  is  tudománynak  nevezé; 
magát  pedig  azt  ugy  tekinté,  m i n t a '  boldogságtól  elválhatatiant,  és  az 
embernek  legfőbb  javát.  Plató  meghatározá  annak  viszonyatját  a'  fel
ségesbre,  és  az  Isten  követésében  helyheté  azt,  a  mennyiben  t.  i.  az  em
ber  a1  maga  belsejének  egysége  's  megegyezése  által  Istenhez  hasonló
vá  lesz.  Annak  viszonyzati  gyanánt  tévé  amá'  4  későbben  ugy  nevezett 
sarkalatos  erényeket (cirtutes cardinales):  a'  bölcseséget  és  megfon
toltságot (coipicc),  vitézséget  vagy  férjfiságot  («»$«<«),  mértékletességet 
és  magán  uralkodást (<ru<pŁotrw>i),  és  az  igazságot  vagy  jámborságot 
(Jiixaioovn)),  mellyeket  ó  a'  statusra  is  általviszen.  Aristoteles  ,  ki  az 
erényt  subjective  az  észnek  tökéletes  munkásságában  helyheti  ,  megkü
lönbözteti  az  értelmi (intelledualit)  és  erkölcsi (elhicus)  e r ény t ;  az  u
tóbbik  neki  nem  egyéb  ,  mint  az  okos  kívánásnak  az  életben  megszer
zet t  tökélye  vagy  készsége,  melly  szabad  eredetű  ,  és  az  érzékvüágban 
tigy  tűnik  e l ő ,  mint  középút  két  ellenbe  tett  hajlandóság (extremiim) 
között.  Azonban  az  erkölcsi  erények  közé  emeli  ő  továbbá  a1 

vi tézséget ,  mértékletességet,  adakozást ,  Ízletes  pompakedvelést,  ma
gas  é rzés t ,  szelídséget,  valódiságot,  nyájasságot,  szemérmetességet  és 
igazságot  i s ,  mellyek  gyakran  Aristoteles  11  sarkalatos  erényeinek  ne
veztettek.  A'  Stoicusok  és  Epicureusok  az  erény  meghatározásának  tekinte
tében  egymásnak  ellenébe  valának  téve ;  az  utóbbiak,  a'  Cyrenaicusokat 
követve;,  főként az  éldeletben  helyheték  azt,  az  elsőbbek  pedig  a'  megtar
tó/.kodúshan,  mellyben  lelek  ők  a'  természetes  életet.  Az  Uj  Platonicus 
Plotinus  megkülönbözteté  az  alsóbb  vagy  politicai  e r é n y t ,  és  a'  magasi), 
vagy  a'  magokat  megtisztító  's  Istennel  egyesítő  lelkek  erényét.  A' 
Scholasticusok  tudományos  tekintetben  Plató  és  Aristoteles  meghatá
rozásaihoz  tár ták  magokat ;  k e r e s z t é n y i  erényeknek  pedig  nevezek 
a '  h i t e t ,  r e m é n y t  é s  s z e r e t e t e t .  Hogy  a z  ujabb  philosophiának 
néinelly  főbb  meghatározásait  is  megemlítsük  :  Wolf  az  erényt  az  ar
ra  való  készségben  he lye té ,  hogy  az  ember  a'  maga  állapotját  mind' 
inkább  tökéletesebbé  tegye.  Kant  az  erényt  ugy  határozá  meg,  mint  az 
ember  akaratjának  erkölcsi  erősségét  a9  maga  tisztének  követésében  ragy 
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a1  hajlandóságoknak  és  kívánságoknak  az  ész  alá  rétesében.  Ugyan  a
zon  értelemben  határozá  meg  Fichte  az  e r é n y t ,  mint  önmagával  való 
megegyezést.  Az  erénytudomány  főczikkelye  az  erkölcstudománynak 
vagy  practica  philosophiának.  Nálunk  közönséges  nevezettel  morálnak 
neveztetik A. B. S. 

E R E T N K K S K G ,  a '  magát  igazhitűnek  tartó  egyház  istentisztelet
beli  tanitmányitól  való  eltérés,  a1  mennyiben  annak  nyilatkoztatja  a'  ma
gát  igazhitűnek  tartó  egyház.  így  a1  Kereszténység  Palaestinában  támad
takor  a'  Zsidók  előtt  eretnekség  volt.  t)e  miolta  a'  Kereszténység  for
inálag  elvált  a'  Zsidóságtól  's  a'  Pogányok  közt  is  gyüjte  követőket  és 
a'  Zsidóságtól  létalaposan  különböztető  főbélyegét  egyházisága  által  meg
alapitá,  sem  a'  Zsidó  a'  Keresztényt,  sem  viszont  eretneknek  nem  mond
hatta,  így  a'  Mohammedan  a'  Keresztény  előtt  nem  eretnek,  hanem  hi
tetlen.  Mi a'  haeresis ,  hitetlenség,  apostasia,  sehisma  1.  I IHÍKKSIS . 

E R F U R T ,  főváros  és  erősség  a '  Geráná l ,  Thüringenben.  A'  15  és 
10  száz.  főképen  kereskedése  által,  igen  virágzó  város  volt ;  's  a'  10száz. 
vége  felé  60,000  lak.  volt.  Hanem  a'  kereskedés  niegcsökkentével  virág
zó  állapotja  annyira  hanyat lot t ,  hogy  most  2781  házában  csak  21,330 
lak.  van.  Csaknem  egy  város  sem  termeszt  Németországban  annyi  kert i 
vetemény*',  mint  Erfurt.  Mindazáltal  a'  lakosok  foglalatosságának  főtár
gya  a'  gyapjuniivkészités,  melly  után  a'  borkészítés  jő .  A'  lakosok 
nagyobbára  Lutheránusok.  Különös  megjegyzést  érdemelnek:  két  felleg
vára;  a1  káptalan  275  mázs.  nehéz  harangjával;  Ágoston  szerzetének  haj
dani  klastroma,  mellyben  most  a'  luth.  gymnasium  van ,  Luther  czellájá
val ;  Sz.  Benedek  szerzeteseinek  klastroma. L—ti. 

E R I C H .  Svédorsz.  tizennégy  illyen  nevű  királyt  számlál ,  kik  kö
zül  az  utolsó  1560  lépett  a'  thronra.  Erős,  de  ellene  fenekedő  testvérei 
ellen  véres  dühre  vált  charactert  muta to t t ,  alattvalújin  is  több  kegyet
lenséget  követett  el  's  becsületét  gyalázatos  házassági  izgágákkal  mocs
kolta  be.  Ez  okon  öccsei,  János  és  K á r o l y ,  pártot  ütének  ellene  's  a' 
rendek  megegyezésével  az  uralkodásból  1568  levetet ték,  és  fogva  tar tot 
ták.  Fogságban  méreg  által  holt  meg  1577.  Másként  munkás  ,és  a' 
mivészség  iránt  kegyes  fejedelem  volt.  A'  mivészeket  's  mesterembere
ket  becsülte  és  pártol ta ,  a'  Hugonottákat  nyilt  karokkal  fogadta,  a'  val
lásban  némelly  bigott  szokásokat  el tör löt t ,  a 'kereskedés t  és  hajókázást 
előrevitte.  Törvényes  rendelései  különösen  minden  dicséretet  érdemel
nek.  O  .teremtette  Svédországban  a'  főnemességet,  a'  grófi  és  bárói 
méltóságok  osztogatása  ál tal .  L.  Celsius „Gesch. Kön. Ericht  X I V . " 
(Greifsw.  1776).  J. 

E  R  ic H T H O NI  u s ,  Dardanusnak  és  Bateának  fija  ,  Jupiternek 
unokája,  troasi  király  volt  1s  azon  a1  vidéken  leggazdagabb,  minthogy 
legelőjin  csak  a'  kanczák  és  csikók  száma  is  három  ezerre  ment.  Ezen 
kanczák  közül  némellyeket  Boreas ,  lóvá  vál tozván,  megszerete t t ,  mel
lyek  tőle  tizenkét  olly  könnyű  csikót  fajzottak,  hogy  futásokban  lábaik  alat t 
a'  fű  sem  görbült  meg  's  még  a'  tengeren  is  tudtak  menni.  Erichthonius, 
midőn  testvére,  Ilus,  gyermekek  nélkül  holt  meg,  a'  trójai  országot  örök
ségben  kapta.  Astyochét,  a'  Simois  leányát,  vévén  feleségül,  azzal  Tros t 
nemzette,  mások  szerént  ezt  Callirhoeval,  Scamander  leányával,  nemzet
te.  —  Egy  másik  Erichthonius  athenei  király  's  Vnlcanusnak  ésAt th i s 
n a k ,  Cranatis  leányának,  fija  volt  's  Athene  templomában  maga  ezen 
istenné  által  neveltetett  fel.  Midőn  felnevekedett  Amphyctiont  megfosz
totta  királyi  székétől.  Minervának  az  athenei  várban  szobrot  emelt  vagy 
mások  szerént  templomot  épített  's  a1  Panatheneák  innepét  rendelte.  Egy 
rege  sárkánylábakat  is  tulajdonit  neki  's  azt  mondja,  hogy  mivel  e/.ek 
őt  a'  menésben  akadályozta t ták ,  négykerekű  fedeles  kocsit  talált  fel, 
mellyben  egyszersmind  lábait  is  elrejthette.  Ezért  őt  Jupiter  a'  csilla
gok  közé  t e t t e ,  hol  még  most  kocsis  név  alatt  van. K. L, 
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K R I D A N U S ,  Olaszországnak  most  Po  nevil  folyója,  a '  mythologiá
ban  is  előfordul.  Midőn  Phaé'ton,  ki  Eridanusnak  is  neveztetik,  Jupi
ter  villáma  által  megöletett  ,  ezen,folyóba  ese t t ,  's  húgai  ,  a'  lleliasok, 
addig  siratták,  mig  nyárfákká  nem  változtak.  Még  mint  nyárfák  is  sír
tak  ,  's  ekkor  hullott  könnyeik  ezen  folyó  vizben  általlátszó  gyantává 
változtak. K, L. 

E R I G E N A  (azaz ,  Ir landi ,  J ános ) ,  S c o  t  us  melléknévvel,  a '  9ik 
század  leggondolkodóbb  's  legtudósb  férjfijainak  egyike.  Irlandbán  szü
l e t e t t ,  melly  nek  monostoraiban  a»ou  korig  legtöbb  tudósság  és  tudomány 
maradt  fen.  Az  ő  philosophiai  nézete  az  UjPlatonlcusokhoz  zárakozott. 
Ezt  tanitá  :  Isten  minden  dolgok  lénye;  benne  van  az  eredeti  okok  alap
ja ,  mellyből  a'  ve'ges  természet  veszi  lé te lé t ,  's  minden  dolgok  szinte  az 
ő  lényébe  mennek  vissza.  Ezen  nézetet „De divisione naturae"  (kiadta 
Gale  Oxford  1081)  czimü  munkájában  adta  elő.  Kopasz  Karol j '  Pran
cziaországba  h i t t a ,  de  eretneki  vélemények  okából  el  kellé  hagynia  az 
udvart.  Er re  Nagy  Alfréd  Oxfordba  szólitá.  Itt  lim.  886.  Az  UjPJa
tonicusokhoz  vonzó  szeretete  Dionysius  Areopagita  fordításában  is  mu
tatkozott ,  melly  mysticus  nézetek  főforrása  lón  a'  középkorban. 

E R I N N V K K , 1. E (J M K N I D Á K. 

É R I N T Ő (langens~),  térmérési  értelemben  áltáljában  azon  egyenes 
vonat,  melly  egy  görbével  (legalább  olly  görbével ,  melly  egy  egyenes
től  csak  két  pontban  vágat  hátik  által)  csak  egy  pontban  közös ,  egyszer
smind  egészen  a'  görbének  egyik  oldalán  feküvén.  —  H^romszegmérési 
értelemben Qsensu trigonnmetrico')  pedig  különösen  azon  része  a'  kör  ér
deklőjének,  melly  az  oda  tartozó  ivet  bekerítő  két  félaltmérő  közül 
egyiknek  végpontján  függőlegesen  áll  's  a'  meghosszabbíttatott  másik  fél
áltmérő  (a1  vágó  avagy  szelő  vonat  — seeans)  á l ta l 'vágat ik  ketté.  Ezen 
hárOmszegmérési  érintők  ,  mellyek  a'  sinusokon  ,  cosinusokon  'sat.  kivül 
a 'báromszegek  megfejtésére  használtatnak,  viszonyos  ér tékekre,  azaz, 
egy  meghatározott  mekkoraságu  féláltmérőre  nézve,  fel  vannak  vetve 
minden  körív  s zámára ,  5s  ezen  értékek  yagy  többnyire  azoknak  loga
rithmusai  fel  vannak  a'  háromszegmérési  táblákban  ugyan  azon  ivek  si
nusai  és  cosinusai  mellé  rakva.  A'  háromszegmérési  érintők  felvetése 
annak  a'  sinus  ,  cosinus  és  féláltmérőre  való  rávitele  által  hogy  készül, 
az  ezen  vonatoknak  és  a'  hozzájok  tartozó  ivnek  felrajzolásakor  szárma
zó  két  hasonló  háromszeg  öszvehasonlitásából  tüstént  kitetszik.  A' 
térmérési  érintőnek  a1  subtangens  (másodérintő,  mellékérintő)  által  való 
meghatározására  a '  differentialis  számolás  k ö z v e t e t t e n  m ó d s z e r 
(jnelhodnx difecta)  nevezet  alatt  igen  egyszerű  útmutatást  ad.  A'  fel
sőbb  mennyiségtudományi  taglalat,  ezen  az  érintők  meghatározására  való 
közveletlen  módszernek  egy  megfordított  módszert Qinversn melhoiiu 
timgenx)  teszen  ellenébe. •—• A1 fortepiano készítésben azon fa vagy réz 
botocskák neveztetnek ér in tőknek, mel lyek, a 'billentyűkön (taszlákon) 
hátul állva a' hurokhoz ü tődnek , ha a' billentyűk a ' j á t s z ó által meg
n'yomatnak. Albert Ferencz. 

E R i x T 6 E R ő [vis tangentialisT). Sokféle észrevételek 's a1 leg
pontosb vizsgálások által .már régolta bebizonyított dolog, hogy a' ván
ííorcsillagok mind kupharántékos pályákban mozognak, mellyeknek egyik 
gyújtó pontját a' nap foglalja el ; valamint nem kevesbbé bizonyos az is, 
hogy ezen mozgásaiknak főoka a1 napnak vonzó ereje. De ha csak 
egyedül ezen erő volna j e l en , ngy a' vándorcsillagok görbevonati pá
lyákban nem mozoghatnának, hanem egyenes vonatokban és siettetett" 
sebességgel rohannánaka ' napnak. Szükségképen kell tehát még más erő
nek is lenni, melly ezen napnakrohanást gátol ja , és egyesülve a ' nap 
vonzó erejével (»»'.? altractiva) a' vándorcsillagok görbevonati futását 
okozza. Csak ezen második erőnek felvétele által foghatjuk meg vi
lágosan 's érthetőleg azon csillagoknak öszvebonyolódott mozgásait. 
Ezen második erőnek okozására azonban csak egy, a' vándorcsillag moz
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gása  kezdetének  .első  szempillantásában  kapott  lökés  k i rán ta to t t ;  mi t 
hogy  a'  mindenhatóságtól  valósággal  kapott  is  ,  feltesszük.  Ezen  lökés; 
következésében  a'  vándorcsillagnak  annak  irányban  mozognia^ ,  a'  henye
ség  törvényét  követvén,  ezen  irányt  kellett  volna  örökké  megtar tania ,  de 
a ' nap  vonzó  ereje  által  ettől  elléritettvén  ,  azon  párospárnak  diagona
l i s á t i r t a l e ,  mellynek  oldalai  azon  erőknek  bizonyos  időszaki  munkál
kodása  által  képeztetnek.  A'  következő  időszakban  a'  vándorcsillag,  a' 
a'  henyeség  törvényét  ismét  követvén,  az  elkezdett  diagonalis  i rányá
ban  folytatná  mozgását ,  de  a'  folyvást  tartó  vonzó  erő  által  ezen  i rány
tól  is  eltérittetve  ,  azon  párospár  diagonalisát  irja  le  ,  mellyet  az  ezen 
időszakban  munkálkodó  erők  munkálkodásai  képeznek.  —  így  megy  min
den  következő  időszakban  tovább,  és  ezen  két  erők  munkálkodásának 
következése  a1  vándorcsillagnak  az  erők  középpontja  körüli  mozgása. 
Az  eredeti  lökés ,  a ' t e s t  henyeségével  egyesülve,  minden  szempillantat
ban  bizonyos  ingási  sebességet [Schwunggeachicindigkeit')  okoz  nála, 
nielly  a'  vándorcsillagot  a'  naptól  el távoztatná,  ha  ennek  vonzó  ereje  en
gedné.  Ha  azon  lökés t ,  mellyet  minden  vándorcsillagnak  szükségké
pen  valaha  kapni  ke l l e t t ,  nem  tekintjük  's  az  általa  okozott  mozgást 
(a '  mint  azt  a'  függöny  mozgásával  tesszük)  eredetinek  's  a'  vándorcsil
lag  tulujdonjának  vesszük  ,  ugy  középpontkörtili  mozgását  egyedül  a' 
vonzó  erő  következésének  nézhetjük.  Ezen  erő  két  mellékerőre (vires 
laterales)  osztathatik,  mellyek  közül  az  egyik  függőlegesen  áll  a'  pá
l y á r a ,  a 'más ik  pedig  ezen  pályával  öszveesik.  Amaz  e lső ,  noiinalis 
erőnek  neveztetvén  's  az  ingási  sebesség  ellen  munkálkodván,  a'  vándor
csillagnak  pályájából  való  eltávozását  gátolja;  a'  másik  pedig  épen 
azon  e r ő ,  mellyet  érintőerőnek  nevezünk,  mivel  a'  pályának  minden 
pontjában  ezen  pont  érintőjével  öszveesik.  Befolyása csupán  csak  a 'ván
dorcsillagnak  sebességére  megyén.  —  A'  mi  itten  a'  vándorcsillagok  moz
gásai  okájinál  mondatot t ,  az  általányosan  minden  középponlköi üli  moz
gásra [mutus centrális)  illik.  Több  természetvizsgálók  a'  fenébb  emii
tet t  ingási  sebességet  különös  erőnek  tar tot ták  's  futó  erőnek  (ÍJÍ'Í centri
fuga)  nevezték;  de  azon  vé lemény ,  melly  szerént  az  ingási  sebesség 
nem  külön  e r ő ,  hanem  inkább  tiszta  's  közvetetten  munkálkodása  a'  he 
nyeségnek  ,  annál  igazabbnak  látszik  ,  mennél  inkább  esmerkedünk  ezen 
nehéz  tárggyal. Aliért Ferencz. 

E R I S {Discordid)  ,  a '  visszavonás  is tennéje,  az  Ej  leánya  's  a '  N e 
me;is  és  a1  Parcák  testvére.  Midőn  Peleus  lakodalmába  nem  h iva to t té i , 
bossznállásból  egy  arany  almát  vetett  azon  szobába,,  mellyben  az  iste
nek  és  istennek  egybegyűlve voltak,  ezen  felülírással:  „A 1  legszebbiknek." 
Jupiter  az  Ida  hegyén  tartózkodó  pász tor ra ,  P a r i s r a ,  bizta  annak  meg
ítélését ,  ki  legyen  legszebb.  Paris  Vennst  mondotta  a n n a k ,  's  azért  a t 
tól  Helénával  jutalmaztatott  meg,  ki  miatt  a'  trójai  háború  támadott . K.L. 

E K I S I C H T H O N vagy E r e s i c h t h o n , T i oasnak,  thessaüai  ki rá ly
nak  fija,  azt  a 'vakmerő  bűnt követte  el,  hogy  egy  Ceresnek  szentelt  erdőt 
ki  akart  vágatni.  A'  kezdetet  egy  szép  cserfával  t e t t e ,  mellyben  egy 
Dryas  lakot t ,  '»  mellynek  árnyékában  a'  többi  Dryasok  tánczolni  szok
tak.  Jóllehet  előre  megintetet t ,  hogy  ezt  ne  cselekedje,  's  jólleliet 
mindjárt  az  első  fejsze  vágásra  kiomlott  a'  Nympha  vére,  még  sem  szűnt 
meg  az  vágatni ,  mig  a'  cserfa  le  nem  dőlt  's  a'  benne  akó  Dryas  meg 
nem  holt.  Ekkor  a'  többi  Dryasok  Cereshez  futottak  és  bosszúállást 
kértek.  Az  istenné  az  iszonyatos  lihséget  küldötte  bosszúállóul  ,  ki  azs 
akkor  épen  alvó  Erisichthont  szárnyaival  befedezte  's  mérges  lélekzetét 
lehelte  belé  ;  's  ettől  fogva  Erisichthon  olly  éhséget  é rze t t ,  mellyet  so» 
ha  sem  tudott_ kielégítői.  Nem"  sokára  minden  jószágát  meget te ,  itta. 
Leánya  minekutána  Neptunustól  azt  a'  mesterséget  nye r t e ,  hogy  magát 
sokféleképen  ,  elváltoztathatta,  hogy  szerencsétlen  atyját  táplálhatná, 
sokszor  eladta  magát  pénzért  rabszolgálónak.  De  minthogy  ezen  mester
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ségek  sem  Toltak  elégségesek  elegendő  eledelt  szerezni ,  Erisiclithomis 
utoljára  a'  maga  tagjait  e t te ,  mig  rettenetes  halállal  meg  nem  holt. K.L, 

E n K o r . e s ,  ERKÖr, C S T Ó R V É N Y ,  B U K Ö I C S I Ü T O B I J V ,  I . 
M o R A I i ,  T  Ö  R  V  É  N Y  ,  C  A  T  E G  0  R  I  C V  S  I  M  P K  R  A  T  I  V  U  S. 

E R r. A  N  G  E N ,  Bajorországnak  városa,  a'  Regnitz  folyójánál,  813 
ház.  11,580  lak.  Rendesen  ép í t te tvén ,  egy  Németországnak  legszebb  vá
rosai  közt.  O  és  a'  kivándorlott  Francziáktól  igen  csinosan  *s  szép  rend
del  építtetett  ujvárosból  áll.  Részént  luih.,  részént  reform,  lakosai  falui
kai  mivek  készítéséből,  serfőzésből  's  földmivelésből  élnek.  Fabn'káji 
kar tont ,  vásznat,  harizsnyát,  kesztyűt,  kalapot,  bőrt,  dohányt,  papirost, 
tükrö t ,  vas  és  aczél  miveket,  seborvosi  eszközöket,  ó r á t ,  'sat.  adnak. 
Alkotójáról,  Christian  Ernst  markgrófról,  ChristianErlangennek  is  ne
veztetik  a'  város.  Virágzó  univerzitásának  (1828.  444  tanulóval)  Frid
rik  brandenburgi  markgróf  adott  léteit  1742  Baireitthban,  a'  honnan 
Nov.  4.  1743  tétetett  ál tal  Erlangenbe.  A'  hét  esztendős  kegyetlen  had 
csaknem  semmivé  tette  az  universitast;  de  Sándor  markgrőf  ismét  helyre 
állította  a'  kitől  's  első  alkotójától  Fridi ik  Sándor  universitasának  ne
veztetik.  Megjegyzést  érdemelnek  még:  gymnasiuma,  3  tudós  társasága, 
nagy  betegháza  's  100,000  kötetből  álló  könyvtára. L — ú. 

E R M n N o N v i t r , E  falu,  10  órányira  Paristól  Girardin  birtoka  szép 
parkkal.  Itt  lakott  egy  vadászkastélyban  a'  szép  d'  Estrées  Gabriela, 
IV.  Henrik  kedvese;  itt  bolt  meg  Rousseau  's  tetemei  a'  nyárfa  szige
ten  takarí t tat tak  e l ,  honnan  a'  pantheonba  vitettek  ált.  (L.  Matthissou 
„Spaziergang nach Ermenonville,  francziábói  (Strasb.  1808). 

E R N E S T I  (János  Angust)  ,  egy  uj  theologiai  és  philologiai  oskola 
alkotója,  szül.  1697  szászthuringiai  városban  Tennstiidtenb.  tanult  Pfor
r á i i ,  Wittenbergben  legutolszor  Lipcsén  theologiát  's  1730  magister 
lett.  Azonban,  midőn  1731  ugyan  köz,  1743  pedig  tulajdonképen  igaz
gatói  hivatalt  viselne  a'  lipcsei  oskoláknál  ,  a'  hajdani  classica  literatura 
és  a'  vele  rokon  esmeretek  valának  legkedveltebb  stúdiumai.  Ernesti 
1742  az  ottani  egyetemnél  a'  régi  literatura  rendkívüli  és  1786  az  éke
senszólás  rendes  tanítójává  neveztetek.  Majd  1759  a'  theologia  rendes 
professora  lett.  Mind  a'  két  tanítói  hivatalát  folytatá  1770ig,  a1  mikor 
az  elsőről  lemondott.  Idővel  első  prof.  lett  a'  theol.  facultasnál,  a'  me
senai  káptalan  t ag ja ,  sz.  széki  köz  bíró,  az  egyetemnél  decemvir  's 
ugyan  ott  a'  Jublnnowszkiról  elnevezett  társaság  elölülője.  Elholt 
17  1.  —  Ernesti  philologiai  esmereteinél  fogva  sokat  használt  a'  theo
logiának,  mel lyen ,  ú g y s z ó l v á n ,  jeget  t ö r t ,  's  megszerzé  a'  jobb  szent 
irási  magyarázást.  Neki  közönhetni  nagyobb  részben  a'  theologiai  felvi
lágosodást ,  raelly  valódi  philologiai  és  philosophiai  esmereteken  alapul. 
Hogy  Ernesti  alapos eriticus  és grammaticus,  eléggé  megniutatá:  Xenoplion, 
Socrates  ,  Aristophanes,  Homerus ,  Callimachus,  Polybius,  Svetonins, 
Tac i tu s ;  de  leginkább  Cicero  munkájinak  közrebocsátásával,  mellyekel 
egyszersmind  tudós  jegyzésekkel  megtoldott.  Ezt  ugy  tekinthetni ,  mint 
első  taní tó já t ,  sőt  alapítóját  az  ékesenszólásnak  Németországban.  Írás
módja  Ernestinek  nagyon  megegyez  Ciceróéval  A7—'. J. 

E R N E S Z T  (II)  (Lajos),  Szász  Gotha  és  Aldenbnrg  herczege,  III. 
Fridrik  herc/.egnek  második  fija,  szül.  1745,  megholt  1804.  Atyját  1772 
válta  fel  az  országlásban,  mert  bátyja  halála  után  reá  s/.ált  az  örök
lés  ,  statusait  35  évig  boldogitá  bölcseségével  's  igazságával.  A'  hét 
esztendős  háború  által  megiontsolt  pénzügyét  rendbe  szedé  Az  igaz
ságszolgáltatás  iránt  nagy  figyelemmel  visel tetni ,  országlói  legszentebb 
kötelességei  egyikének  tartá.  Császár  's  birodalom  iránti  tartozásait 
mindég  legnagyobb  pontossággal  teljesité.  0  is  hozzá  ált  a1  német  feje
delmek  azon  védfrigyéhez,  mellyet  nagy  Fridrik  a'  félt  hódittatás  ellen 
akara  alkotni.  Tartományaiban  minden  idagennek  elliltá  a1  táborzást  's 
még  atyjafijánaU,  az  angol  királynak  ,  sem  külde  Amerikába  sereget, 
noha  ezért  nagy  köszönet  igértetett  neki.  Országlói  munkássága  legje
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sebb  emlékei  közé  tartoznak  :  gondoskodása  a'  szegények  sorsáról  t iszt
jei  öszvegyeinek  's  gyermekeinek  számára  egy  nyugpénzi  intézet  felál
l í tása,  uj  oskolák  szerzése  's  a'  fenállottak  j av í t ása ,  az  utak  jobb  kar
ba  helyezése.  II.  Erneszt  mint  tudományos  miveltségü  ember  is  jeles  he
lyen  állott.  A'  nyelvesmereten  kivül  a'  mathematicát  becsülte  's'fcta
nulta  leginkább.  A'  csillagászság  körüli  jeles  érdemei  mély  mathematicai 
stúdiumából  származtak.  Ö  maga  is  irt  csillagászsági  munká t ,  's  több
nek  kiadatását  mozdította | elő,  's  első  próbálta  Németországban  a ' d é l vo
nal  fokmérését.  Üres  órájit  leginkább  mathematicai  munkákra  szentelé, 
mellyek  közül  csak  a'  sakbeli  I.ÍÍSZÖKÉS  (1.  e.)  kiszámítását  hozzuk 
e l ő ,  mellyról  ő  sok  táblát  metszetett.  Seebergen  privát  vagyonjából 
állita  csillagvizsgáló  tornyot,  melly  e'  nemben  egyike  a ' legjelesb  intéze
teknek,  's  maradandó  dicsőségére  válik  a'  szerzőnek. 

E R Ő H A T A L O M ,  kéfféle  t.  i .  köz  és magányos;  köz  erőhatalom  alat t , 
melly  brachiumnak  is  neveztet ik,  éltjük  a z t ,  midőn  az  ország
ban  lévő  törvényhatóságok  bizonyos  törvényes  okoknál  fogva  a'  törvény
rendelését  ragy  végrehajtását  erőhatalommal  is  eszközölik,  melly  is
mét  kétféle  t.  i.  polgári  és  koronái ,  az  első  a'  k i sebb ,  a'  másik  pe
dig  a'  nagyobb  ellenállás  esetében  szokott  használtatni  ,  és  ezen  utób
bival  való  élésre  egyedül  a'  kormány  szokott  engedelmet  adni.  Magá
nyos  erőhatalomnak  nevezzük  pedig  a z t ,  mellyet  valamelly  magányos 
ember  vagy  más  morális  test  is  egyedül  maga  hatalmánál ,  nem  pedig 
teste  vagy  törvényhatósága  erejénél  fogva,  szokott  véghez  v inni ,  és  ez 
hatalmaskodásnak  is  neveztetik.  (L.  HtTAr.MASKODA's.) J'erger János. 

E R Ő K  K I F E J T É S E [retolutio virium)  ,  e r ő k  ö s z  v e t  é t e l e 
(compositio virimii).  Ha  két  erő  bizonyos  szegelettel  dolgoz  egymásra, 
ezeknek  i rányai t ,  a'  szegeleteket,  a'  menyiségi  viszonyokat  lineákba  ad
ván  elő  és  igy  ezen  két  vonás  és  egy  adatott  szegeletből  parallelogram
mumot  formálván  ;  ezen  parrallelogrammumnak  diagonalisa  fogja  az  ösz
vetett  erőnek  nagyságát  és  irányát  előállítani.  Ez  az  erők  öszvetételé
nek  egyközü  négyszege (paral/ologrammum composilioni* virivm)  a' 
mozgásés  erőtudományokban  mindennapi  hasznú.  K'  szerént  már  kön
nyű  egy  adatott  's  i rányára  nézve  lineában  elő  állított  erőt  el  is  fej
teni  két  e rő re ,  akar  csak  irányai  legyenek  ezeknek  a d v a ,  akar  csak  az 
egyik  nagynága  irányá.  IV.  /. 

E R Ő K Ö S Z V E T É T E L E , I . E R Ő K E L . F E J T K S E . 
E R Ő S ,  1.  Á M O R  és  A  N  T  E  R  I  S. 
E R O T I C U S N A K  az  neveztet ik,  a '  mi  Erőst  vagy  a '  szerelmet  i l

leti.  Eroticus  vers  tehát  annyi  mint  szerelmes  vers.  Rendszerént  tehát 
a'  verselésnek  könnyübb  lyrai  nemei  neveztetnek  igy  p.  o.  Anacreon 
énekei.  Egyébiránt  a'  románok  és  szerelmes  történetek  is  viselik  ezen 
nevet,  's  azoknak  iróji ,  különösen  a'  görög  románok  és  miletusi  regék 
szerzőji  hivatnak  ekképen. K. L. 

E R Ő T L E N S É G ,  az  erő  hijányát  teszi.  Erős  (és  erőtlen)  lehet  a ' 
dolog,  a'  növény,  az  állat  's  ezek  között  az  ember.  Igy  van  erős  és 
erőtlen  kötél ,  szesz  ,  bo r ,  fa,  oroszlány,  juh.  —  A'  mi  eg3r  tekintetben 
e rős ,  más  tekintetben  erőtlen  l ehe t ,  p.  o.  az  ökör  a'  juhra  nézve  erős, 
az  oroszlányra  nézve  erőtlen.  Az  erősség  vagy  erőtlenség  azonban  az 
állatok  tulajdonja  legfőkép,  és  testire  's  elmeire  osztathatik  fel.  A'  testi 
erőnek  ezen  három  főkivánatja  van :  a'  csont,  az  izmok  's  az  idegek  bi
zonyos  állapotja.  Hogy  valaki  erős  legyen ,  nem  e l ég ,  hogy  tömött,  ( 

nagy  és  melette  rendesen  képzett  és  vegyült  csontjai  legyenek,  szük
séges  még  a'  jól  kifejlődött  izomrendszer  's  idegrendszer.  Az  erős  izom 
sem  tesz  erőssé;  hamel le t te  gyengék  a'  csontok,  az  izom  munkássága 
őket  eltörheti.  Sót  a1  mi  több  ,  a'  csontok  és  izmok  nagyon  kifejlődtek 
lehetnek,  de  ha  az  idegrendszer  állapotja  lea láz ta to t t ,  erőtlenség  van 
jelen  a ' tes tben.  Innét  magyarázható,  hogy  a z ,  a'  ki  néhány  órával  ez
előtt  mázsákat  emel t ,  az  ideglealázó  szerekre  eledelt  nem  képes  szá
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jába  vinni,  nolia  csontjai,  izmai  olly  kifejlődöttségben  vannak,  mint 
elébb.  —  Az  elmebéli  erőtlenség  abban  á l l ,  ha  valaki  nem  képes  esze 
javalati t  követni ,  feltételeihez  hiv  maradni ,  és  különböztessék  meg  a' 
gyengeségtől ,  melly  abban  á l l ,  ha  valaki  nem  képes  okos  feltéleket  te
remteni ,  valamit  megfogni'sat.  (L.  GYKNGKSÉG.). 

E R O T O M A N I A , 1. S Z E R K U E Jl I) Ü H. 

E R P E N I U S  (Taniás,  sajátkép  van  Erűen),  a'legtiulósb orientalisták 
egyike,  szül:  Gorcuinban  Hollandban  1584,  tanult  Leydenben,  hol  ele
jénte  nem  haladhata  tudományiban,  de  később  olly  hiv  buzgalommal 
foga  dolgaihoz,  hogy  előléptei  a'  tanítókat  mind  bámulatra  birák.  Hí
rét  főkép  a'  napkeleti  nyelvek  tudása  teszi;  mellyek  tanulásához  Scali
ger  tanácsára  kezdett.  Négy  évi  utazása  után,  mellyet  tudománya 
bővítésében  tölte  el  ,  visszatért  Hollandba  's  az  arab  és  egyéb  napkele
ti  nyelvek,  a'  zsidót  ki  vévén,  tanítója  lón.  Később  a'  zsidó  nyelvnek 
még  egy  tanitószéket  alapítanak,  's  erre  E.  lépett,  nem  sokára  pedig  a' 
generalstatuso'k  napkeleti  tolmácsává  is  kineveztetett.  Munkáji  részént 
é l tében,  részént  holta  után  jelentek  meg  's  nagy  tek.  "tétben  állanak  az 
értők  előtt.  A'  Koránt  is  ki  akará  adni  latán  fordítással  és  észrevételek
ke l ,  az  arab  nyelvnek  egy .^Thesaurus grammaiicasúl"  's  egy  arab 
szókönyvet;  de  egy  ragadó  nyavalya  véget  vete  éltének  1624,  40  évii 
korában. „Grammalica arabica''  és Grammalica  Aeáraíica"  és  egyéb 
gramm,  munkájin  kívül  legfontosb  mivé ,^Elmucini história saracenica"" 
1Ö28  fol. 

E R S C H  (János  Sámuel) ,  az  ujabb  német  biblingraphia  atyja, 
szül.  alsó  Kiesiában  Grosglojauban  Jun.  23.  17G(i.  —  Az  a'  szép  haj
landóság  és  szeretet,  melly  benne  már  tanuló  korában Halléban,  hol  theo
logiára  adá  magá t ,  a'  könyvek  és  különösen  a'  könyvszerzés  iránt  mu
tatkozott,  az  ott.ini  egyetemnek  könyvtára  mellett  még  inkább  kifejlett. 
Ersch  oskolai  stúdiumával,  kivált  prof.  Fabrival  kötött  esmeretsége  után, 
párosította  a'  geograpliia  tanulását  is.  17SÖ  Fabrival  Jenába  men t ,  hol 
a1  már  Halléban  elkezdett  ujsiígot: „Allgemeine pelitischi Zeitung für 
allé Standé''  társával  együtt  adá  k i ;  melly  is  Hainmerdörfer  kezébe  ke
rült .  Ez  és  Fabri  serkenték  most  Erschet  statisticai  és  geographiai  dolgo
zásokra ,  különösen  a' .^Hepertorium iilter die atlgemeinern dcutschen 
Journalé"  és  e g y ,  a'  földleírást  tárgyazó  időszaki  gyűjteménynek  kia
dására.  Fabr i  megesmerteté  őt  Schüzzel,  's  ez  és  Hufeland  megesmérek 
ErsChben  a1  nagy  bibliographust,  a'  ki  egyedül  képes  az  ők  ideája  szeréül 
a1  literatura  repertóriumát  közre  bocsátani.  És  valóban  egy  nyelvtudós  és 
régiségnyomozó  sem  pirulhata  olly  munkával  befejezni  bibliographiai  írói 
pá lyá já t ,  mint  a'  mellyel  ő  25  évi  dolgozása  után  a'  tudós  világ  előtt 
fellépett.  Ezen  munkáról  méltán  hozá  a'  lelkes  Uötüger  azt  az  ítéletet, 
hogy  hasonlóval  egy  nemzet  l i terátor  áj  9  sem  dicsekedhetik.  A'  fáradha
tatlan  Ersch  később  a'  közönséges  írói  lexicon  előleleges  rajzolatjának  ki 
dolgozásával 'foglalatoskodott;  de  egy  más  gondolat  egyedül  az  európai 
nemzetek  leg  ujabb  literaiurájának  kiadására  határozá  őt.  Jgy  támada 
„Gelehrte.i Frankreich'  c/.imit  munkája,  mellynek  első  kiadhatása  végett 
Göttingenbe  ment ,  hol  egy  hamburgi  barátjának  megkinálására  elfogadá 
az  uj  hamburgi  újság  redact ióját ,  mellyel  az  1795  év  kezdetével  jelent 
meg  az  olvasó  közönség  előtt.  Itt  Ersch,  ámbár  ideje  mint  njságirónak 
és  az  Archenholz  által  kiadott  folyó  írásba  dolgozónak  a'  bibliographia  és 
geographia  között  feloszlott:  még  is  elvégzé  ezen. két  jeles  munkáját: 
„ D « í zweite Quinqucuitium des Repertoriums"  és ,.Gelchrtes Frank
reich"  (Hamburg  1797—1800.  8.  r.  köt.  két  toldalékkai).  1800  az 
„Allgemeine Lileralur  Zeitungííba,  együttdolgozónak  Jenába  visszahi
vatott  és  még  azon  évben  az  oda  való  könyvtár  mellé  tétetett .  Ezen  ket
tős  hivatala  közben  dolgozá  ki  a ' reper tór ium  3dik  qr.inqueníiinmát.  IS03 
megint  Haliéba  hivatott  a'  stktist.  és  geogr.  rendes  proí'essorának  ,  melly 
bivatala  mellett  1808  még  a'  főkbiiyvtárnoksá^ot  is  viselte,  llt  Ersch 
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a'  mellett,  hogy  a'  hallei  újságba  dolgozott  és  statist.  és  geogr.  leczkéjit 
kiadá,  még  két  nagy  kiterjedésű  munkával  jelent  meg  a'  tudós  világ  előtti 
„Hand/juch der deutschen Literatur seit der Mitle des I8ten Jahrhun
derts bis auf die neueste Zeit"1  (Amsterdam  és  Leipzig  J812.  8.  rét  2, 
köt.)  és  : „Allgemeine Kncyclopíidie der Wissenschaften und Künsteíi 

(Lipcsén  1818  olta).  Eíső  munkájával  Németország  ujabb  bibliographiá
jának  techniráját  niegalapitá  ,  és  a'  jó  rend,  pontosság,  melly  benne  ural
kodik,  mindedkor  például  fog  szolgálni,  miként  kell  egy  nemzet  literatu
ráját  rendbe  szedni  ,  a'  második  mánkajával  széles  tudományát  és  több 
oldalú  esmereteit  bizonyitá  meg.  Mh.  Halléban  Jun.  16.  1826.  Pölitz 
életrajzi  emlékre  méltatta  a1 ^Jahrbücher der Gesc/iichte und Síaats
kunsle." N—i J. 

E R S É B E T .  Magyar  királyi házakban  e '  nevet  viselt  asszonyok  közül 
való:  1)  Sz.  ERSKEKT  (1.  e.)  —  2)  111.  András  király  egyetlen  lánya, 
kit  atyja  1298  IV.  Venc/.el  cseh  király  ugyan  is  Venczel  nevii  ujának  el
jegy/.ett.  András  halálával  Jun.  14.  1301  vége  szakadván  Árpád  nemzet
ségének,  a'  pártokra  oszlott  Magyarok  egy  része  Venczelt ,  Ersébet 
mátká já t ,  választá  királyának.  De  Venczel  meg  nem  tarthatván  a'  ko
ronát  ,  jegyeséről  is  lemondott.  Ersébet  pedig  a'  pártos  zűrzavar  elől 
Sz.  Domokos  rendű  apáczák  fátyolába  vonula  és  Schweizban  a'  thaussi 
monostorban  tölte  's  hagyá  életét.  —  3)  1.  Károly  kir.  hitvese  's  Lökje
tek  Ulászló  lengy.  kir.  leánya,  Nagy  Lajosunk  anyja.  Férjhez  méné 
1320.  Nagy  veszedelembe  ejté  őt  testvére  Kázmér  lengy.  k i r á ly ,  ki 
1330  látogatólag  mulatván  Visegrádon,  a'  királyné  egyik  Zách Klára nevil 
udvari  kisasszonyát  megszeretvén,  azt  a1  királyné  vagy  kezére  kerí tet te , 
vagy  a'  gyalázattól  meg  nem  mentette.  Ezér t  Felician  ,  a1  leányzó  a ty
ja,  bosszúállásra  gyuladván,  April  17kén  a'  királyi  famíliát  véres  szán
dékkal  megtámadja:  a'  királyon  sebet  ejt,  a'  királynénak  négy  uját  rágja 
l e ;  de  maga  is  leveretik  a'  zajra  berohanó  udvari  cseléd  által .  E' 
vakmerőségét  az  öregnek  a1  királyné gyáva  birák  által  kegyetlenebbül  bün
tetteti  ,  mintsem  az  emberiség  engedi.  ZÁCH  Felician  (L.)  másodszülött 
fija  András  Johannát,  a 'nápolyi  korona  örökösét,  vévé el.  Veszedelmes gyű
lölség  támadván  a'  fiatal  házasok  k ö z t ,  Ersébet  (1342  olta  özvegy) 
1343ban  maga  méné  Nápolyba  őket  megbékéltetni;  de  nem  boldogulhat
ván ,  Andrást  magával  Magyarországba  hozni  a k á r a ,  miről  azonban 
Johanna  hizelkedései  levették.  Minden  igyekezetének,  minden  vesztegeté
sének  (Katona  számítása  szerént  Nápolyban,  Romában  8,000,000  forintnál 
többet  ajándékozott  el)  semmi  sikerét  nem  látván  ,  bus  szívvel  haza  jö t t 
1344ben,  's  alig  múlt  így  esztendeje,  már  is  siratta  a'  bujálkodó  J o 
hanna  helybenhagyásával  meggyilkoltatott  Andrását.  111.  Kázmér  halála 
után  Nagy  Lajosunk  lengyel  királynak  koronáztatik  1370ben  ,  's  haza 
térvén,  azon  országot  édesanyjára  bizza,  azt  gondolván,  hogy  Kázmérnak 
húga  lévén  ,  mint  Lengyel  a'  Lengyeleknek  kedves  lesz.  De  a'  Lengyel
nek  nem  tetszett  az  asszonyi  kormány;  lázadás  t ámad t ,  Lajos  Magyar
országba  kiildé  az  anyát  (1375) ,  megbékélteté  a'  Lengyeleket ,  's  most 
az  anya  ismét  Krakóba  kéredzik  (1376)  ,  de  magyar  udvari  cselédje  vé
resen  öszveverekedvén  a1  krakói  néppe l ,  még  azon  esztendőben  busultá
ban  ismét  Budára  jő .  Megholt  ugyan  ott  Deremb.  29kén  1380.  4)  1. 
Lajos  királynak  második  hitvese  és  Kotromanovics  István  bosnyákor
szági  bán  leánya,  maga  idejében  a'  legszebb  hölgy  a'  korona  alatt.  Ne
veltetek  a"  királyi  udvarban;  megesküdett  Lajossal  1353  '• három leány 
gyermeket szüle, Katalint , kimár 1375ben meghol t , Mariát későbben 
magyar, és Hedviget későbben meg lengyel királynét. Férje halála után 
Sept. 11. 1382. Ersébet vitte a' kormányt Maria leánya nevében; de sze
rencsétlenül. Mert a'' Lengyelek, már esztendő múlva feladván Marián és 
Sigmondon, Magyarországtól elváltak 's Hedviget kérték királynénak, kü
lönben majd választanak k i rá ly t ; itthon pedig sokan elpártoltak a' király
néktól , sem asszonyurat sem Gara Miklós nádor hatalmát nem szeret
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vén.  Ersébet  a'  Lengyeleknek  engede  ,  három  gyenge  leányát  mindenfele 
ürügy  alatt  még  egy  esztendeig  magánál  tartotta.  Azalatt  Maria  leá
nyával  együtt  megjárta  és  valamennyire  megbékéltette  a/,  ország  déli  ré" 
szeit,  Horvát  és  Dalmátországot,  a'  pártosok  legnagyobb  fészkét,  kik  az 
évkönyveinkben  ugy  nevezett  Kis  Károlyt ,  Nápoly  kirá lyát ,  kinálák  meg 
a'  magyar  koronával.  Még  is  kitört  a'  pártütés  's  erőt  vévén  a'  király
nék  és  Gara  Miklós  felén,  Károly  Decemb.  31.  1385  Fejérváratt  megko
ronázta tot t ,  de  már  Febr.  6.  1380  Ersébet  és  Gara  eszközlésére  megö
letett.  De  nem  soká  örülhete  Ersébet  bossznállásán.  Mert  a'  nádor  ta
nácsát  követvén,  a'  királynék  ismét  a'  déli  tájakra  ménének a'  felzendül
teket  lecsilapitani,  's  a'  pártosok  nem  messze  Diakováihoz  rajtok  esvén, 
a'  két  királynét  elfogták,  a'  vélek  levőket  pedig  's  azok  közt  Garat  és 
Forgács  Balásot ,  Károly  gyilkosát,  levágták  Jul.  25.  138G,  a'  királynék 
pedig  elébb  Govnek  azután  Novigrad  várba  vi te t tek,  hol  i s ,  hire  lévén, 
hogy  Sigmond  haddal  közeli t ,  Ersébet  leányának  szemeláttára  megöletett 
1387  Január,  elején.  —  5)  Sigmond  király  's  Cilley  Korhála  egyetlenegy 
leánya,  Albert  királynak  hitvese.  Született  1408ban,  eljegyeztetett  V.  Al
bert  austriai  herczegnek  Budán  1411ben,  számkivetést  szenvedett  any
jával  a'  NagyVárad  körüli  pusztán  és  Halicson  1419  ben  ,  férjhez  ment 
Bécsben  Április  20.  1422.  Férje  és  királyunk  Albert  halála  (Octob.  27. 
1439)  mind  lirsébetet,  mind  az  országot  nagy  Kávaiban  hagyta.  Ersébet 
terhben  marad t ,  a'  korona  kétség  kivül  őt  és  gyermekeit  i l lette:  de  az 
ország  nagyai,  meggondolván  II.  Murád  sultan  veszedelmes  hatalmát ,  ki
rálynak  választák  Ulászlót,  a'  lengyel  királyok  közt  e'  néven  a'  másodi
k a t ,  's  Ersébetet  is  ráve t ték ,  hogy  választásokat  helyben  hagyja ' s 
Ulászlóhoz  legyen  férjhez  menendő.  Jan.  18.  1440  indultak  a'  követek 
Budáról  Krakóba.  De  voltak,  kik  inkább  Ersébethez  szí tot tak,  's  ezek
nek  biztatására  a1  királyné Budán  adott  szavát  már Febr.  12.  visszavette, 
22  pedig  Komáromban  tiu  gyermeket ,  a'  méhbenhagyott  Lászlót,  szülte 
's  Május  15  SzékesFejérváratt  meg  is  koronáztatta.  Innen  fijával  és  a' 
koronával  Posonyba  mene.  Ellenben  Ulászló  már  szinte  Május  21  Budára 
érkezik  's  Július  17  Székesfejérváratt  nem  a'  szent ,  hanem  Sz.  István 
ereklyéjérül  levett  koronával  megkoronáztatik.  Innen  belső  háború  táma
d a :  Ersébet  Ziskát  cseh  zsoldosaival  az  országba  behit ta,  sőt  a' 
helyett  hogy  Ulászló  ajánlásaira  ügyelt  volna,  III .  Fridrík  császárhoz 
vette  magát  's  neki  fiját  általadván  August.  3kán  a'  koronát  Febr.  25. 
1441  pedig  Soprony  városát  is  elzálogosította.  Ezután  Ulászlóval  hol 
harczol,  hol  alkudozik  ;  de  megürülvén  erszénye  's  a'  császártól  elhagyat
ván,  nagy  nyomorúságra  j u t ,  fiját  is  hijába  kéri  vissz*a  ,  kit  a'  császár 
magával  hurczol.  E'  szerént  Ulászlóval  megbékélni  hajlik,  's  vele  Nov. 
25.  1442  (Jyőiött  öszvejővén  ,  a'  hékeség  meg  is  lett.  Hanem  ezen  ör
vendetes  hírt  nyomban  követé  Ersébet  Decemb.  19kén  1442  ugyan  is 
Győrött  történt halálának  gyász  h i r e :  a'  miért  is,  miben  egyezett  legyen 
meg  Ulászlóval,  titokban  maradt. l'etrovic* Fridrik. 

E R s K R  E T  (angol  k i rá lyné) ,  a1  szellemmel  's  esmeretekkel  leggaz
dagabb  asszonyok  egy ike ,  mellyek  valaha  királyszéken  Ulének,  szül. 
Sept.  17.  1533,  VIII.  Henrik  's  a'  vele  titkon  megesküdt  Koleyn  Anna, 
kit  nyilván  csak  Maj.  20.  1533,  17 nappal  Aragóniái  Katalintól  elválásá
nak  kijelentése  és  3  ' /a  hónappal  E.  születése  e lő t t ,  esmere  nejének, 
leánya.  Midőn  Henrik  második  nejének  fejét  vé t e t é ,  hogy  egy  har
madikkal  kelhessen  e g y b e ,  leányai t ,  Mariát  első,  E.t  második  házas
ságából  képteleneknek  nyilatkoztatá  az  uralkodásra.  Harmadik  neje,  Sey
mour  Joanna,  egy  (int  szült  neki.,  VI.  Eduárdot.  Most  az  örökülés 
rendjét  ugy  intézte  e l ,  hogy  a'  leányai  ellen  kimondott  uralkodásra  kép
telen  létet  visszavevő,  a'  nélkül  mindazáltal,  hogy  törvénytelen  szüle
tések  kinyilatkoztatását  a'  parlament  által  visszavétetné,  's  megállapitá, 
hogy  Eduá rd ,  Maria  és  Ersébet  uralkodjanak  egymásután  az  elsőbbek
nek  örököseik  nem  léte  esetében.  Eduárd  15  évii  korában  hala  meg. 
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Most  Mar i i  ült  a1  th ronra ,  ki  catholicus  va la ,  mig  Ersébet  a'  protestáns 
vallást  pártolá.  A'  dicskor  és  fanaticus  Gardiner  tanácsára,  ki  Mariát 
szolgálta,  E r sébe t ,  mint  öszveesküvés  részese ,  fogságba  ve t te tek ,  de 
a'  spanyol  F i l e p ,  kit  Maria  férjéül  választa ,  közbenjárására  szabadon 
bocsáttaték.  Javaiák  nekie,  hogy  a'  savoyi  herczeggel  keljen  egybe ,  de 
E.  ezen  rosszul  színlett  száműzetésnek  nem  veté  magát  alá.  Maria,  szán
déka  E  t  eltávoztatni  birodalmából  nem  sikerülvén  ,  VUI.  Henrik  elvá
lását  törvénytelennek  jelenteté  ki  a'  parlamenttel ,  mi  által  E.  születése 
házasságon  kívüli  lett  's  a'  leány  atyja  távolabbi  rokoninak  utánok  téte
tett.  Nem  sokára  ismét  fogságba  kerül t ;  de  E.  bátor  lélekkel  tűre'  mind 
ezen  sérelmeket.  Visszanyervén  megint  Filep  közbenjárására  szabadsá
g á t ,  magányba  vonult  egy  mezei  jószágra.  Itt  minden  idejét  szelleme 
képzésében  tölte  's  ama'  tartózkodást  és  cselességet  igyekezék  sajátjává 
tenni,  mikre  ólly  nagy  szüksége  volt.  Egy  tudományban  sem  vala  já
ratlan  's  anyanyelvén  kívül  a'  görög,  la tán ,  francz  és  olaszt  elég  tö 
kélyesen  érté.  E'  mellett  méltóság  vala  kühéjében,  élénk  ragyogó  sze
mei  ,  ragyogó  fejér  bő re ,  é s ,  szabályos {reguláris)  szépség  nélkül,  sok 
asszonyi  kecs  egész  személyében,  mi  elég  hiúvá  tette.  Maria  mh.  (Nov. 
17  1558)  's  Ki sebet  atyja  végintézete  szerént  thronra  lépett.  Most  a' 
protestáns  egyház  ismét  felemelé  fejét  's  a'  nép  boldog  időket  reményié 
nj  királynéja  kormányától.  Még  mielőtt  az  uj  általa  öszvehivatott  par
lament  öszvegyült,  olly  változtatásokat  tőn  a'  ciiltusban,  hogy  a'  catho
licus  püspökök  (egyet  kivéve)  mind  letevék  hivatalaikat.  Mind  a'  két 
kamara  (Jan.  1559)  isteni  jog  szerént  való  királynénak  nyilatkoztatá, 
mint  törvényes  sarjadékot királyi  vérből,  's  mint  az  egyház  és  status  főu
rának  bódola  nekie,  mi  által  az  elválás  Romától  tökéletesen  megtörtént. 
Majd  férjhezmenésre  ösztönzék  U.t,  de  ezt  mindég  elhatárzottan  hár i tá 
el  's  tudva  van  a'  parlamentben  tett  nyilatkozása,  hogy  abban  keres  di
csőséget,  ha  majd  sírkövén  olvassák:  , , l t t  nyugszik  a ' s z ű z  ki rá lyné." 
Maj.  1559  végzé  be  első  parlamentje  első  ülését  's  hat  hónap  alatt  igé
nyinek  és  anyja  házasságának  törvényessége,  atyja  vallása  's  koronája 
és  személye  függetlensége  ki  voltak  viva.  Tisztes  békével  fejezé  be  a' 
háborút  ,  mellybe  II.  Filep  keverte  volt  Angliát  Francziaország  ellen. 
Így  csak  egy  aggodalma  maradt  még ,  mellyet  Skotország  közelléte,  ki
rálynéjának  születése  és  vallása,  a'  franczia  dauphinnal  volt  házassága, 
a1  Guisek  dicsvágya  és  hatalma  okozott.  Skotország  be  volt  ugyan  fog
lalva  a'  Fianc/.iákkal  kötött  békébe,  de  a'  dauphin  és  dauphine,  a1  ki
rá ly ,  alyjok,  parancsára,  ezután  is  viselek  Anglia  czimerét.  II.  fran
czia  Henrik  meghala  's  II.  Ferencz  és Maria  Francziaország,  Skotország, 
Anglia  és  Illand  k i rá lya ' s  királynéjának  nevezek  magokat;  Skotorsaígba 
a'  lázadó  mozgalmak  Iecsilapitásának  ürügye  alatt  egy  franczia  hadat 
Beálltának  >  de  igényeik  tevék  ,  hogy  egy  sereg  Edinburgba  nem  mehete 
be,  a1  nélkül  hogy  Londont  fenyegesse.  Ersébet  tehát  frigyet  kötött  az 
elégletlen  Skotoikiil  (u.  n.  sko^  congregatióval)  ,  egy  se rege t ' s  flottát 
külde  segélyekre ,  Leith  mellett  bezárá  a'  Francz iáka t ,  capitulatióra 
kényszerité  őket  's  hajójikon  viteté  vissza  ha/.ájokba.  Az  erre  követke
zett  béke  egyik  feltétele  az  vo l t ,  hogy  Mar ia ,  férjének  e'  közben  tör
tént  elhunyta  u tán ,  Anglia  cz.imere  és  czime  viteléről  mondjon  le.  E' 
részről  megnyugtatva,  szerettetve  Angliában,  féletve  Bkotés  Franczia
országtól,  csudáltatva  Európától ,  látá  E r sébe t ,  mint  újulnak  minden  ol
dalról  a'  kezét  esdeklő  kérelmek.  De  ámbár  hizelgének  e1  kérelmek hiú
ságának,  senkinek  nem  mutata  elhatárzó  reményt  k e z é r e ,  thronjára
Dudley  Róbert  azonban  (Northumberland  herczeg  legifjabbik  fija  ,  látszó
lag  lőn  elejébe  téve  mindennek.  Egy  időben  ült  vala  Ersébettel  a'  Tower
han  fogva's  itt  tették  első  esmeretségeket.  A1  királyné  kegye  nem  soká
ra  megszűnt  titok  lenni,  csak  azt  sajnálák,  hogy  méltatlant  ére  ;  mert 
Dudley  characteréről  nem  igen  kedvező  tanuk  vannak  fen.  Majd  Leices
ter  gróf  nevet ,  a 'nadrágkötő  rendjét  nyeré '»  első  minister  lőn.  Mos

23» 
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álla be  Ersébetnek  azon  időszak,  melly,  ha  erkölcsi nevére  nem  dicsőleg  is , 
de  kormányzói  szerencséjére tetemesen  hatott.  Stuart  Maria  férje  halála 
után  örökébe  ohajta  visszatérni  's  Ersébet tő l ,  ki  rokonja  vala,  szabad 
áltmentet  kére  statusain.  Nem  engedé  meg,  mert  Ersébet  Maria  szépsé
gét  még  inkább  gyülölé  's  félé,  mint  hatalmát.  Sőt  titkon  hajókat  kül
dd  k i ,  mellyek  Mariát  Skotországba álteveztekor  elfogják.  Azonban Ma
ria  szerencsésen  elérte  birodalmát ,  de  hol  Ersébet  gyülölsége  azonnal  a1 

legveszélyesb  cselekkel  állitá  körül.  Ersébet  most  áltáljában  erőszakos
nak  niutatkozék,  főkép  Grey  Katalin  és  fér je ,  Seymour  hartfordi  gróf, 
i r á n t ,  csupán  mivel  ivadékaik  a'  koronára  just  képzendhettek.  Azonban 
Skotország  is  kiváná,  hogy  királynéja  férjhez  menjen.  Ersébet  kedven
czével,  Dudleyvel  kináltatá  meg  Mar iá t ,  de  Maria  kitére.  Ennek  köre
t e ,  Melv i l ,  Ersébet  hiúságának  minden  gyengéjit  kitanulta  volt  (a'  mint 
Ersébet  és  Maria  történeteire  nézve  becses  memoiraiban  beszéli)  's  azon 
meggyőződéssel  jö t t  Edinburgba,  hogy  Mariában  inkább  az  asszony  mint 
királyné  gyiilöltetik  's  következőleg  a'  két  koronás  asszony  közt  lehetet
len  az  igaz  megbékülés.  Maria  végre  férjhez  m e n t ,  alattvalóji  kívánsá
g á r a ,  egy  S tua rdhoz ,  lord  Darnleyhez,  's  Ersébet  olly  haragra  gerjedt 
e'  m ia t t ,  hogy  Darnley  londoni  rokonit  a1  Towerbe  záratá  's  a 'Lenox 
h á z a t ,  melly bői  Darnley  származik ,  érdeklő  minden  jószágokat  bevona. 
Sőt  zendülést  is  támaszta  a'  skót  nagyok  közt  's  gyámolitá  őket  király
néjok  ellen.  Maria  anya  lőn.  Egy  követ  tudtára  adá  ezt  Ersébetnek. 
Az  audientia  után  még  soká  maradt  asszonyai  köz t ,  kezére  támasztva 
fejét  's  végre  fenyegető  fájdalommal  k iá l ta :  „Skotország  királynéja  anya! 
én  terméketlen  fa  vagyok  J'  De  mi  gátlá  őt  is  anyává  lenni?  Némellyek 
azt  vél ik ,  hogy  testi  okokból  nem  ment  férjhez.  Annyi  bizonyos,  hogy 
megt i l t á ,  teste  vizsgál tatását  halála  után.  A1  parlament nyomosán  meg
ujitá  kérelmét ;  de  sikeretlenül.  —»  1560—71ig  nem  gyüjte  öszve  parla
mentet  's  ez  időbe  esnek  ama'  történetek  Skotországban,  mellyek  Mariát 
Ersébet  hatalmába  ju t ta ták  's  kivégeztetését  huzák  magok  után.  Maria 
csak  futással  menekedhetek  vágytársa  statusaiba,  miután  ez  a'  Maria  's 
alattvalóji  közt  támadt  villongások  Imájául  tolta  be  magát.  Azonban  no
ha  Maria  a'  vendégjoghoz  folyamodék  's  folyamodhaték  is  ,  mind  a'  méli 
lett  majd  fogolyul  tekintetek  's  Ersébet  önhatalmából  birósága  alá  vévé. 
A'  szép  és  szeretetre  méltó  Maria  számos  párthíveket  hódita  ugyan  ma
gához  ;  de  ez  a'  vágytárs  gyűlöletét  és  féltékenységét  még  emelé.  Mariát 
férje  megöletésével  's  Ersébet  élte  után  törekvéssel  vádolák  's  a'  nélkül 
hogy  szembe  állíttatnék  vádjaival  ,  's  vádalmai  bizonyságai  elejébe  tétet
nének  ,  halálra  ítéltetett  's  14  évi  fogság  után  Febr.  8.  1587  kivégezte
tet t .  Azon  időben  javaiák  Ersébetnek,  hogy  az  anjoui  herczeghez  men
jen  férjhez.  Mivel  Francziaországgal  egyenesen  meghasonlani  nem akart , 
reményekkel  táplálá  a1  herczeget ,  melly eket  teljesíteni  nem  állt  szándé
kában ,  míg  ez  észre  vette  's  ttrsébetet  nyilvánosan  legalacsonyabb  haj
landóságokkal  vádolta.  A'  pápa  már  elébb  átok  alá  vetette  Ersébetet  's 
alattvalójit  feloldá  hűségek  eske  alul,  de  E.  erős  lelke  hatatlanná  tévé  az 
á tko t ,  a'  mit  azon  környülmény  könnyi te ,  hogy  a'  Bertalan  éjFranczia
országban  általányos  gyűlöletet  gerjeszte  a1  Catholicusok  ellen.  Azon
ban  nem  tagadhatn i ,  hogy  Ersébet minden  hajlandósága  mellett  a'  despo
tismusra,  nagy  mértékben  é r t é ' s  ügyesen  gyakorlá  azon mesterséget ,  ho
gyan  kell  egy  birodalmat  súlyos  viszonyok  közt  kormányzani  's  fentarta
ni  az  önméltóságot.  Skotország  thronját  Maria  fija  foglalá  el.  E z t  csak
nem  el  tudá  Ersébet  h i te tn i ,  hogy  anyja  kivégeztetésében  vétlen,  mély 
kétségbeesést  mutatván  's  többet  megbüntetvén  tanácsosi  közü l ,  kik  ta
nácsaikkal  reábirták.  II.  spanyol  Fileppel  nem  bánt  olly  könnyen,  ki
ezen  kivégeztetést  a'  királyi  fenség  és  cath.  vallás  ellen  elkövetett  vét
kül  tekinté.  Admiral  Drake  már  1578  olta  pusztitá  Peru  partjait 's  elő
re  látván  Er.sébet  Spanyolországgal  leendő  meghasonlását,  1585  njra  el
lenségképen  bánatott  a'  spanyol  gyarmatokkal.  1586  Drake  Cadixbau 
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egy  egész  szálitó  flottát  szétdula,  melly  élelemmel  's  hadszerekkel  vala 
megrakva.  Kz  's  vallási  buzgalom  eltökélte  11.  F I I .KPKT  (1.  e . ) ,  hogy 
Angliát  megtámadja.  Felkészitteté  tehát  az  armadát,  melly  Maj.  29.  1588 
Lissabonból  vitorlák  alá  ment.  De  Ersébet  lángra  lobbanta  alattvalójit 
magas  lelkével.  Ez  vala  időpontja  igaz  nagyságának.  Alig  volt  15,000 
matróza;  de  maga  London  saját  költségén  33  hajót  készite  f e l ,  a'  leg
nagyobbik  200  tonnás  vol t ;  a'  királyné  3 4 ,  mellyek  egy ike ,  a'  1,100 
tonnás  „ D i a d a l " ,  40  ágyút  vive.  A'  flotta  többi  része  42  lapos  aljú  ha
jó  vol t ,  mellyek  a'  szörnyű  spanyol  hajók  megtámadását  nem  állhatták 
ki.  De  az  angol  könnyű  hajókat,  mellyek  sebesen  mo/.gának,  egy  Drake, 
Hawkins  és  Frobisher  vezérlék  Howard  kormánya  alatt.  A'  Hollandiak 
is  90  vitorlányi  flottát  küldenek  k i ,  hogy  a'  Flandriából  jövő  sereget  gá
tolja  tengerre  szálni.  Alig  evezé  körül  a'  Finisterre  fokot  a'  spanyol  ar
mada,  midőn  yihartól  szerteszóratott.  Több  hajók  a'  révészek  tudatlan
sága  s  hajósok  ügyetlensége  miatt  nagy  veszélybe  jutának,  másoka t  an
gol  hajók  dúltak  szét.  így  vőn  el  Drake  két  galliont,  mellyek  a'  flotta 
kincseit  vivék.  Grevelingen  előtt  ismét  öszveszedé  magát ,  deaz  ellenség 
mindjárt  megtámadta  's  elválasztotta  ugy  ,  hogy  egyes  osztályainak  me
nekvésekről  kellé  gondolkozniuk.  De  Thou  szerént  120  mii.  aranyba 
került  ezen  válalat  a'  spanyol  udvarnak.  Azon  szerek  köz t ,  mellyekkel 
Ersébet  alattvalójit  lelkesité  egy  újság  is  vo l t : „English Mercury", 
első  ,  melly  Angliában  megjelent.  *)  Ezen  harcz  illy  kimente  után  még 
inkább  ragaszkodának  az  Angolok  királynéjukhoz  's  ez  időponttól,  tengeri 
hatalmok  mindég  szilárdabb  alapokra  lépett.  Spanyolország  ellen  több 
próbák  tétettek  nagyobb  kisebb  sikerrel  ,  azon  segély  i s ,  mellyet  IV. 
Henriknek  ada  Anglia  a'  liga  ellen  's  mellynek  köszönheté  résznyire  győ
zedelmet,  a 'Spanyolország  ellen  rol t  gyűlöleten  alapult ,  mert  nem  akará 
hogy  Francziaországban  gyökeret  verjen  a'  spanyol  hatalom.  De  mind
kettejek  személyes  öszvejötte,  mellyet  1601  várának,  nem  létesült.  Csak 
Sully  látá  a'  királynét.  11.  Filep  halála,  1598,  megmenté  Angliát  veszé
lyes  ellenségétől,  melly  szüiítelen  békétlenséget  tár ta  fen  Irlandban,  míg 
csak  később  csillapittatott  le.  Ez  alkalommal  érte Ersébetet  a'  legkemé
nyebb  csapás.  GrófEssex,  kedvencze,  ki  Irlandban  parancsla  a ' k i r á ly 
né  nádjainak  ,  ott  üté  fel  a'  lázadás  zászlóját  Ersébet  ellen.  Feje  vér
padon  eseti,  el  's  a1  királyné  erre  mély  busongásba  süllyede.  Mindég 
betegebb  lőn  's  még  is  vonatko/.ék  szükséges  gyógyszereket  bevenni, 
mondván:  hogy  halált  óhajt.  Párnákon  ü l v e ,  uját  száján  tartva  's  föld
re  szegezve  szemeit ,  10  napig  csak  az  imádságra ,  mellyet  a'  canterbu
ryi  érsek  tárta  nála  ,  látszék  érzelme  lenni.  Végre  ennek  tanácsára 
Skotország  királyát  nevezé  ki  titánjának,  bóditó  álomba  esek  's  igy  hala 
meg  Apr.  3.  1603.  70  évig  élt  's  44  évig  dicsőn  uralkodott.  Characteré
ben  az  egyik  nem  legnemesb  tulajdoni  a'  másik  nem  gyengéjivel  páro
sulva  mutatkozának.  Neve  még  most  is  legélénkebb  hazafiság  lelke
sültét  ébreszti  aas  Angoloknál.  Azon  despotismust,  mellyre  Vili .  Henrik 
szoktatta  alattvalójit,  Ersébet  alatt  alig  vevék  észre  ,  mert  mindég  a1  sta
tus  javára  Iáták  czélzani.  Álnokságát  politicának  mondák  's  gyermeki 
hiúsága,  élte  utolsó  éveiig  Európa  legszebb  asszonyának  t a r t a tn i ,  mint 
fényes  tulajdoni  által  elenyésztetett  gyengeség  jelent  meg.  Egyik  főelve 
vol t ,  hogy  a'  pénz  jobb  helyt  van  alattvalóji  zsebeiben,  mint  kincstárá
ban ;  azért  bízvást  is  számolháta  minden  válalatnál  egész  nemzete  sege
delmére.  Financza  pontos  rendben  volt;  azért  fizethette  ki  elődjei  adós
ságát  a'  nélkül,  hogy  nj  adót  rendelt  volna.  Ezen  melléknevet  nyerér 
„ a z  angol  tengerhatalom  visszaállitója  's  éjszaki  tengerek  királynéja." 
Noha  bizonyos  sauyur  és  önkény  mutatkozék  characterében,  a'  mellett 

*)  A'  br i t  museumban  van  belőle  egy  levél  i588ki  J u l .  8aYól,  éa  könyvjelcntcsek  19  á l l 
nak  henne .  Francziaországban  már  i5o9  X I I .  Lajos  kormánya  alat t  volt  bizonyos  neme 
a'  poli t icai  újságnak. 
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nagy  lelkii  is  volt  és  szelid.  Szerette  a'  szellemi  foglalatosságokat  's  a' 
zajos  muzsikát  különösen  kedvelte.  Asztalmuzsikája  12  trombita  volt 
s ípokkal ,  dobokkal.  Jeles  klavirjátszónak  is  ohajta  tartatni.  Szünóráji
ban  régi  classicusokat  forditgata.  —  Az  Ersébet  uralkodásáról  irt  mun
kákban  többnyire  nagy  befolyása  volt  a'  szerző  vallásának  a'  törtenetek 
Js cselekvései  inditványinak  előadásába.  Melvilen  kivül  Walsingham  is von
zó  anecdotákat  közlött  Ersébet  eletéből  memoiraiban.  L.  Ackin:  ,.!Me
moirs of the court of Queen Etisabeth"  (Lund.  1813,  németül  llal
berst.  1819). 

E R S É B E T  (Pe t rowna) ,  orosz  császárné,  Nagy  Péter  és  1.  Katalin 
leánya,  szül.  1709,  azon  időpontban,  hol  atyja  a'  'szerencse  's  hir  legma
gasb  fokán  álla.  Thronra  lépte  után  1741  azt  mondák,  I.  Katalin  elhuny
ta  előtt  olly  testamentumot  csinált  l egyen ,  mellyben  II.  Péter  titánjául 
Annát ,  legöregbik  leányát  (a'  holsteini  herczeg  nejét),  Annáéul  pedig  en
nek  öccsét ,  Ersébetet,  rendelé,  de  nincs  bebizonyítva,  's  nem  is  hihető, 
hogy  Mentsikoff  engedett  volna  illy  testamentumot.  Az  ország  nagyai  és 
a'  tanács  II.  Péter  halála  után  Annát,  özvegy  kurlandi  herczegnét,  Iván 
leányát  's  I.  Péter  ifjabbik  kishúgát ,  választák.  Ez  a'  throiiöröklésről 
az  ífju  Ivánnak,  az  Antal Ultik  braunschweigi  herc/.eggel  egybekelt  Anna  fi. 
jának,  javára  tőn  rendelést ;  's  Anna  a'  császárné  halálával  nem  sokára 
országiónénak  kiáltatá  ki  magát  hja  kiskorúsága  idejére.  Ersébet  ,  ter
mészettől  nem  igen  munkás  's  inkább  gyönyör  mint  dicsvágyó,  minden 
politicai  planumok  iránt  egykedvűnek  látszott.  Azonban  a'  testőrök  iránt 
nagy  figyelmet  mutata  's  maga  választa  szeretőket  tiszteik  közül.  Anna 
pedig  és  férje,  ki  a1  hadak  fővezére  vol t ,  semmi  rendeléseket  nem  tűn
n e k ,  hogy  magokat  lázadások  ellen  oltalmazzák.  Egy  párt  képződék  te
hát  Ersébet,  a'  nagyemlékezetü  Nagy  Péter  leánya,  részére.  A'  berezeg
né  nem  állt  ellen  a'  próbáknak,  mellyeket  thronra  ültetésére  elkövettek, 
's  Leslocq,  egy  sebész  (hihetőleg  franczia  hannoveri  nemzetségből),  ta
nácslatit  ha l lga tá ,  a'  k i ,  nagy  dicsvággyal  lévén  felruházva,  szerepet 
ohajta  játszani.  Marqnis  Chetardie,  franczia 'követ ,  kit  Ersébet  kelle
mes  alakja  's  viselete  miatt  kedvele,  a1  kilobbanó  zendülést  alkalmul  te
k i n t é ,  mellyel  Francziaországnak  egy  szövetségest  biztosithat.  Svédor
szágot  ,  melly  akkor  a'  petervári  cabinettel  nem  elégedek  meg,  reábirák, 
hogy  Muszkaországnak  háborút  izent.  Azonban  az  öszveesküvést  Könnyű 
volt  volna  felfedezni.  Lestocq  gondatlan  volt;  Anna  megintetek;  de 
természeti  jósága  gyanút  nem  láta,  Ersébet  szinlett  siiámai  könnyen 
megnyugtaták.  E'  mellett  az  öszveesküdtek  sem  voltak  aggodalom  nél
kül  's  Lestocq  teljesítésre  ösztönzött.  Egykor  egy  kártyát  lele  Ersébet 
asztalán  's  kereket  és  koronát  rajzola  reá,  's  monda  Ersébetnek  :  „Vagy, 
r agy !  egyike  nekem,  másika  herczegségednek  !"  Ersébet  határzást  tőn. 
Az  öszveesküdtek  mindnyájan  tndósittatának  's  néhány  óra  múlva  kellett 
volna  kitörni  a»i  öszveesküvésnek.  Antal  Ulrik,  tudósíttatván  a'  veszély
r ő l ,  bátorságrendeléseket  akart  tenni ;  de  Anna  nem  hitt  a'  híreknek; 
így  mind  ketten  álmokban  tamadtattak  meg  (Dec.  0.  1741).  Anna,  félje 
és  fija  Ersébet  palotájába  vitettek  ;  egyszersmind  Münnich,  atya  és  fin, 
Ostermann,  Golofkin  's  m.  is  elfogattak.  Anna  és  Antal  Ulrik  a 'Dwina 
egyik  szigetére  a'  fejér  tenger  mel lé ,  Ivána1  schlüsselburgi  várba  vitet
tek.  Ersébet  császárnénak  kiáltatá  magát.  Münnich  ,  Ostermann  's  má
sok  kivégez'etendők  voltak,  de  Ersébet  kegyét  akará  mutatni,  's  Sibiri
ába  száműzettek.  Lestocq  első  udvari  orvos,  az  orvoscollegiuni  elölülője 
's  titkos  tanácsnok  lett.  Később  kiesett  a'  kegyelemből.  Bestucheff,  ki 
Anna  alatt  minister  volt ,  's  kit  Lestocq  cancellarnak  neveztetett  k i ,  te
temes  hatalmat  nyere.  A'  Svédországgal  volt  habom  Abóban  végződött. 
(L .  Aeo).  Erre  Ersébet  1748  egy  segédsereget  külde  Maria  Theresiának 
Németországba,  mi  által  az  aacheni  béke  megköttetését  siettette.  Azon
ban  ellene  is  öszveesküvés  támadt ,  mellyben  a't.  közt  Lapuchin  és  neje, 
ki  szellem ét  szépség  által  jeleskedett ,  vettek  rész t ;  de  felfedeztetek,  'a 
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Lapuchinné,  kiben  a'  császárné  veszélyes  vágytársat  láta  ,  fe'rje  és  fija, 
valamint  Bestucheffné  is,  ke'nytelenek  voltak  a'  kancsukát  kiállni,  nyelvek 
hegyét  elvágatni  's  Sibiriába  vándorolni.  A'  héteszt.  háborúban  is  (1756 
's  köv.)  részt  vett  Ersébet ,  mert  fel  volt  gerjesztve  Nagy  Fridrik  ellen, 
ki  személyét  néhány  tréfákkal  illette  volt.  Péter  nagyherczeg  ellenben, 
HollsteinGottorp  herezege  's  Ersébetnek  leendő  utánja ,  II.  Fr idi ikhez 
igen  hajlandó  volt ,  's  e'  miatt  azon  generálok,  kik  a'  koronaörökösnek 
kedvét  keresek,  a'  háborút  nem  folytatták egész  erővel.  Azonban  észre 
vétetvén  ez,  generál  Apraxin  helyét  Fermor  foglalá  el,  's  Bestucheff Sibi
riába  küldetett.  Most  előnyomulának  a'  Muszkák  Németországba;  ké
sőbb  Soltikoff  jőve  Fermor  helyébe,  Fridrik  megveretek  Kunersdorfnál, 
Berlin  és  Kolberg  elfoglaltaték  ;  de  egészben  semmi  sem  határoztaték  el. 
Ersébet  már  néhány  év  olta  betegeskedék  's  megholt  Dee.  29.  1701,  20 
évi  uralkodása  után.  A'  moszkwai  universitast  és  a'  szép  mivészetek  pé
tervári  academiáját  ő  alkotta  A'  törvénykönyvön,  mellyet  1.  Péter  kez
dete  e l ,  dolgoztata;  de  nem  fejeztetek  be.  Megesküvék,  hogy  országlá
sa  alatt  halálbüntetéssel  senki  nem  lakol.  E'  helyett  kegyetlen  bünteté
sekek  alkalmaztata.  A'  háború  könnyeket  áraszta  szeméből,  's  még  is 
vérpatakok  folyának  kormánya  alatt  a'  harczmezőkön.  Szelid  és  nemes
lelkü  volt,  de  nem  kedveié  a'  status  ügyeit,  's  ministereit  kények  szerént 
engedé  cselekedni.  Uralkodó  szenvedelme  a'  szerelem  vo l t ,  's  gyakran 
monda  meghittjeinek:  „Csak  akkor  vagyok  boldog,  ha  szerelmes  vagyok." 
Hiúsága,  mellyből  birodalma  legszebb  asszonyának  akara  tartatni  ,  sok
szo r ,  mint  az  angol  Ersebetnél ,  szörnyű  következéseket  vont  maga  után. 
L,  Leclerc: „Histoire de la Hus.sie ?nndeme.it 

E R S É B E T  (Philippine  Marié  Helene ,  madame)  XVI.  franczia  La
jos  buga ,  szül.  Versaillesban  Maj.  23.  1764,  .mh.  guillotine  alatt  Maj. 
10.  1794.  Élte  a'  leggyengédebb  testvérszeretet ,  szeretetre  legméltóbb 
e rények ,  magas  önmegadás  és  asszonyi  méltóság  képe.  S/.Ulejinek,  La
jos  dauphinnak  és  második  nejének,  Szász  Josephának,  kit  már  három  évii 
korában  veszte  e l ,  legifjabbik  gyermekek  volt.  Bátyjához  leirhatlan  szí
vességgel  ragaszkodék.  Mackau  asszonytól  jeles  nevelést  vőn  Ersébet. 
Sok  esméreteket  szerze  ,  főkép  a'  történetből  és  mathesisből.  Czélba 
vett  egybekelése  az  aostai  herczeggel,  spanyol  infanssal,  a'  két  Siciiia 
királya  2dik  íijával,  abban  maradt.  Ersébet  élte  legszebb  órájit  egy 
mezei  jószágon,  mellyet  a'  király  vett  neki,  tölte  el  mezei  foglalatosság, 
jóltevés  és  a'  természet  éteménye  között.  A'  zendülés  megzavarta  bol
dogságát.  A'  notablek  gyűlése  rémülésbe  ejté,  de  mindent  elkövete,  hogy 
enyhítse  a1  but,  melly  a'  szerencsétlen  Lajost  megszálá.  Ő  v o l t ,  ki  La
josba  Oct.  6  azon  erős  lelket  lehelé ,  mellyet  ez  mutata ,  ő  kiséré  más 
nap  reggel  Parisba  és  a'  városházra.  Midőn  Lajos  megszökött,  akkor 
is  kíséretében  volt  's  Varenneshól  visszahozatott  vele;  őt  nézé  egy  dü
hös  Franczia  Jun.  20.  1792  a'  királynénak  's  felkiálta:  „!m  ott  az  austriai 
n ő ,  halálra  vele."  Midőn  egy  testőrtiszt  megnevezé  Ersébetet  ezt  mon
da:  „O  miért  nem  hagyják  véleményénél,  hogy  én  vagyok  a1  királyné; 
tán  nagyobb  vétket  lehetne  elhárítani."  Aug.  10  semmi,  még  a1  király 
kérelmei  sem,  birhatá  reá,  hogy  a'  viírat  hagyja  el  ;  bátyját  a1  gyűlésbe 
követé.  I t t  Lajos  letétetését  hallá  's  2  napig  vala  tanúja  ,  mint  tanács
kozának  a1  legbiztosb  tömlöczről  a'  királyi  ház  számára.  Ot  is  a'  Tem
pleba  vitték.  Itt  elfeledte  magát  's  egészen  másoknak  élt.  Midőn  Lajos, 
midőn  Marié  Antoinette  már  régen  elhulltak  ,  ő  a'  conciergeriebe  vezet
t e t e k ,  mivel  a'  herczegekkel ,  bátyjaival,  levelezett  vala.  Azonnal ,  be
Kárt  ajtóknál  vallatták.  Más  nap  reggel  ismét  megjelenek  a1  birószék 
előtt  's  méltósággal  felele,  midőn  nevét  és  rangját  kérdezek:  „Nevein 
Francziaországi  Ersébet  's  királyotok  nagynénje  vagyok,  lizen  merész 
válasz  olly  pillantatban,  h o l ,  gyám  nélkül,  csak  vérszomju  bírák  kör
nyezek,  bámulatra  birá  ezeket  's  félbeszakasztá  a'  vallatást.  Vele  még 
24  áldozatot  ítéltek  el,  's  Ersébet  kénytelenitteték  tanuja  lenni  a'  töb
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felek  kivégeztetésének  ,  mielőtt  létét  megszüntetek.  Nyugton  's  önniega
dással  áldozá  fel  szép  életét.  Sem  biráj i ,  sem  hóhéri  ellen  nem  lelibe
ne  panasz  ajkairól.  Ersébet  nem  vala  s zép ,  de  vonzó  's  élénk;  haja 
gesztenyeszínű;  kék  szemében  érdeklő  buskomolyság  tükrözék;  kicsi 
szá ja ,  szép  fogai  's  ragyogó  fejér  bőre  kecsessé  tevék.  Mindég  szerény 
volt  's  csaknem  félénk  pompás  nagyság  közepet te ,  bal  sorsban  bátor, 
kegyes  és  e rényes ,  legkisebb  szenny  nélkül. 

E K S E K [archiepiscopus),  főpüspök,  régentén  metropolitának  is  ne
veztetett  azér t ,  mivel  valamelly  országnak  's  tartománynak  fővárosában 
lakot t ,  következésképen  valamint azon  főváros  feje  volt  azon  tartomány
a a k ,  ugy  azon  püspök  i s ,  ki  ott  l ako t t ,  feje  volt  az  azon  tartomány
ban  lévő  más  püspököknek.  Hlyen  érsekek  magyar  hazánkban  hárman 
vannak  t.  i.  az  esztergami,  ki  minthogy  egyszersmind  PRÍMÁS  (I. e.)  leg
főbb  papi  személynek  tartatik  az  országban  ismét  a'  kalocsai  és  egri 
érsekek. l'erger János. 

E R S K I N B  ( T a m á s ) ,  lordcancellar,  szónok  és  törvénytudós,  szül. 
Scotiában  1748.  Edinburgban  's  St.  Andrevvsban  kapott  első  neveltetése 
után  mint  tengeri  cade  (midshipman)  szolgálatba  lépett,  hanem  1768  ált
méné  a'  szárazföldi  hadhoz,  's  Minorcába  rendeltetek  ezredjével  együtt. 
Korán  tépvén  házasságra ,  kinszeritve  látá  magát  más  életmódot  válasz
t a n i ,  's  ugyan  azért  1777  Cambridgeben,  utóbb  pedig  Londonban  a'  Lin
colnslnn  törvényoskolában  t anu l t ,  's  a'  practicai  törvénytudományban 
gyakorolta  magát.  1778  ügyvéd  lőn  ,  's  már  első  beszédje  a'  törvényszék 
előtt  elárulá  tündöklő  lelki  tehetségei t ,  's  azon  férjfiui  bátorságra  mu
t a t a ,  mellyel  magát  minden  időben  megkülönbözteté.  A'  quessanti  üt
közet  után  hadi  törvényszék  elejébe  állíttatott  admiral  Képpel  védelmezése 
még  jobban  megalapitá  hirét  's  őt  a'  parlamentbe  vivé.  Utóbb  titkos 
tanácsnok  lőn  ,  's a'  walesi  herczeg  generál  ügyvédje  ;  e'  hivatalát  azonban 
elveszte  ,  midőn  1792  az  esmertes  Paine  Tamást  törvényszék  előtt  védel
m e z t e ;  de  1802  ismét  visszanyeré  egyéb  méltóságaival  együtt.  A'  parla
mentben  az  ellenkezet (oppo8itio~)  sorában  ü l t ,  állandó  védője  az  ország 
jogainak  's  szabadságainak.  A'  franczia  háború  alatt  repülő  iratot  irt  an
nak  okai  's  következéseiről:  (,,^í vieio on the cauxes and conseguences of 
the present war with Francé^,  1797),  melly  48  kiadást  ért.  Ezen  zava
ros  időben,  midőn  a'  hatalomviselők  bizodalmatlansága  még  alacsony 
kémlődésre  is  vezérlett ,  nem  ritkák  voltak  a1  felségsértési  vádak,  mel
lyeket  felségsértési  magyarázgatásnak (constructive treason)  neveztek, 
minthogy  a'  vádak  bizonyítását  az  eset  homályossága  miatt  mesterséges 
magyarázgatással  igyekeztek  kipótolni.  Erskine  lord  Gordon  szerencsés 
védelmezése  által  már  elébb  megadá  az  önkény  ezen  rettentő  segédesz
közének  a'  halálos  lökés t ,  \s  a'  revolutioháboruban  uj  alkalma  lón  azon 
elveket,  mellyeken  az  angol  népszabadság  nyugszik  ,  's  a'  szerkezet  véd
szereit  diadalmasan  védeni.  Ez  leginkább  1794  tö r t én t ,  olly  időben,  mi
dőn  a'  hatalomviselők  ereje  's  a'  felgerjedt  aggodalom  a'  nép  közt  kü
lönösen  nehézzé  tevék  a'  védelmet ,  —  azon  fényes  győzedelme  által, 
melly  Hardyt  ég  Horné  Tooket  a'  felségsértés  vádja  alól  felszabadította, 
Saintilly  bátorsággal  's  szintilly  erős  ékesszólással  vivá  le  K.  a'  hatalom
viselőknek a 'sajtószabadság  ellen  intézett  munkálódását ,  's  védbeszédjei, 
mellyeket  hazája  e1  derék  elsősége  mellett  t a r t o t t ,  bizonyosan  a'  legjele
sebbek  közé  tartoznak  mind  azok  közt,  mellyek  valaha  angol  törvényszék 
előtt  mondattak.  Ezen  beszédek  tökéletes  magyarázatját  foglalják  ma
gokban  az  angol  sajtótörvénynek  's  lassanként  kifejlődésének  egészen  azon 
biliig,  mel lye tPoxa '  gunyiratok  ellen  hozott be. („The speeches of the Hon. 
Thomaa Erskine  — notv Lord Erskine  — when ni bar, or subjects con
nected teith the liberty of the press and against conslructive treasons"" 
4  köt.  2.  kiad.  Lond.  1813).  Kiada  ezen  kivul  több  különbféle  tárgyú 
beszédjeit  Ridgway  ,  e1  czim  alat t : „Speeches of Lord Erskine when al 
bar, on viiscellaneous subjects"').  Erskine  mint  szónok  az  ország  tőrvé
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nyeinek  mély  esraerete,  fejtegetésének  alapossága  's  előadásának  ereje  's 
tüze  által  egyiránt  különbözteté  meg  magát.  1806,  midőn  Fox  vezeté  a1 

kormányt,  pairségre  emeltetet t ,  melly  alkalommal  e'  jelmondást „Trial 
by Jury"  vévé  fel  c/.imerébe;  az  ugyan  akkor  reá  ruházott  nagycancel
lari  méltóságot  a'  következett  esztendőben  le tevé ,  a'  hatalomviselők  vál
toztakor.  A/.olta  csak  néha  mutatá  szónoki  tehetségét  a'  felső  házban, 
de  azért  még  is  mindég  hive  maradt  elveinek,  mellyeket  1822  kiadott  's 
lord  Liverpoolhoz  a'  Görögök  ügyében  's  javára  intézett  levelében  újra 
kinyilatkoztatott.  Erskine  Nov.  17.  1823  holt  m e g ,  olly  szegénységben, 
hogy  a'  király  két  lordnak  500  font  sterlinget  rendelt  a'  végre  ,  hogy  E. 
három  gyermekének  neveléséről  gondoskodjanak  's  özvegyét  is  nemine
müképen  gyámolitsák.  Ezt  azonban  annyira  elfelejtette  a'  főnemesség, 
hogy  1826  kénytelen  volt  a'  lordmayortól  kérni  segítséget. 

É R T É K *  valamelly  jószágnak  azon  alkalmassága,  mellynél  fogva 
csere  utján  más  jószágot  szerezhetni  ra j t a ,  mindegy  akar  használatra 
akar  csak  további  cserére  valót  értékkel  egyedül  érzéki  javak  bírhatnak, 
lelkiek,  legyen  bár  használati  becsek  még  olly  nagy,  soha  sem.  Ez  az 
o k a ,  hogy  érték  és  jószág  gyakran  egy  értelemben  vetetik.  Az  öszve
hasonlitott  értékkel  nagy  hasonlósága  van  az  ÁRNAK  f l . e . ) ,  de  azért  még 
is  különböznek  egymástól.  Amaz  több ,  cserére  alkalmas  jószág  érteké
nek  viszonyát  határozza  meg  egymás  közt ,  valamelly  jószág  bizonyos 
értékéhez  való  hasonlítás  által  ;  csak  a'  jószág  cserére  való  alkalmassá
gaink  fokát  mutatja,  a'  sinórmértékül  vett  jószág  értékéhez  hasonlítva, 
5s  így  tehát  itt  egyedül  a'  csere  lehetőségéről  van  szó.  Az  ár  ellenben 
nem  csak  lehető,  hanem  valódi  felcserélését  teszi  fel  a ' jószágoknak ,  mel
lyek  már  értékek  vagy  áltáljában  becsek  szerént  öszvehasonlittattak.  Az 
ár  tehát  egyezés  által  eszközöltetik. 7». G. 

E K T K I . E M ,  szélesb  értelemben  egy  jelentésű  a 'gondolkozó  tehet
séggel  és  magában  foglalja  a'  megfogás,  Ítélés  és  okoskodás  tehetségét. 
Különösebben  pedig  igy  nevezik  a'  megfogásnak  ,  azaz ,  a'  megfogások 
képzésének  és  azok  a>  valóságra (realitás)  való  alkalmaztatásának  t e 
hetségét.  A'  megfogások  ideális  egységek,  mellyek  olly  viszonyban  van
nak  a'  valóra (reale~),  mint  az  egjetemes  a'  neki  megfelelő  különösre,  és 
megfogni  annyit  tesz,  mint  a'  különöst  az  egytemesre  vagy  a1  neki  meg
felelő  megfogásra  reávinni:  p.  o.  ez  a'  s zó :  növevény,  olly  megfogást 
jegyez,  mellyre  minden  külön  növevény,  vagy  megfordítva,  melly  minden 
növevényre  vitetik.  Ezen  rávitele  által  minden  egyes  növevénynek  az  ő 
egyetemes  megfogására,  vagy  megfordítva,  a'  megfogásnak  minden  egyes 
növevényre,  azonnal  megesinertetik  vagy  megfogatik  ez  mint  ollyan,  vagy 
egyszersmind  meg  is  értetik.  Vannak  azonban  empiricns  megfogások  és 
észmegfogások.  Amazokat  az  értelem  empiricus  észrevételekből,  ezeket 
eszi  szemléletekből  képzi.  (Vö.  Ész.) A. ff. S. 

E B V J O Í S ,  az  érnek  felnyitása  bizonyos  eszköz  által  és  a '  vér
nek  a'  nyíláson  való  kibocsátása.  Az  iitérvágás  Angliát  kivéve,  a'  r i t 
kaságok  közé  tartozik.  A'  régiek  igen  gondosan  ügyeltek  a'  felnyitás  módjá
ra.  Most  ezen  vérereket  szokás  megvágni:  1)  a'  karon  a'  külső  avgy  belső fő
véreret  vagy  a'  median  véreret;  2)  a'  kézen  a'  hüvelyk  vagy  kisuj  fővérerét; 
3)  a''  lábon  akarmellyik  nagyot  ,  közönségesen  a'  lábfej  belső  vérerét;  4) 
a'  nyakon  a1  torkolatér  hátulsó  á g á t ;  5)  a'  nyelven  a'  békavéreret. 
Két  féle  eszközt  szoktak  reá  használni  ,  a'  rugkést  (kivált  Németország
ban) ,  vagy  a1  szabad  lándsát.  Ezzel  a'  vágás  sokkal  biztosabb,  nincse
nek  az  alatt  fekvő  részek  a'  megsértődés  bajának  ugy  kitéve  ,  a'  nyilas 
szükséges  nagyságúnak  csináltatik.  Az  érvágás  a'  leghathatósabb  szerek 
közé  tar toz ik ;  jeleltetve  lévén,  egyetlen  gyógyszer  a'  maga  nemében,  de 
a'  hol  nem  jeleltetik [indicatur)  ,  vészszerré  vál.  Hippocrates  szűken 
élt  ve le ,  a'  lázok  és  gyuladás  gyógyítását  ugy  tek in tve ,  mint  a'  termé
szet  munkáját,  a1  vérbocsátást  pedig  mint  őt  munkásságában  gátló  gyen
gítő  eszközt.  Tanítványi  gyakrabban  és  végre  a'  visszaélésig  rendelek. 
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Az  empiricusok  (tapasztalás  után  itélők)  léptek  (250  e.  Kr.  c.)  az  igazi 
ú t r a ,  a'  t e rmésze te takarván  Hippocrates  szerént  vizsgálni,  's  a'  vér
bocsátást  kivánó  eseteket  meg  akarván  határozni.  De  a'  tudományokkal 
együtt  az  orvoslás  is  hanyatlott  Görögországban.  A'  Romaiak  alatt 
lettek  ugyan  görög  orvosok,  de  az  empirismus  elfajult.  Az  érvágással 
való  visszaélés  újra  közönséges  lón,  mig  Bithyniai  Asclepias  ,  Cicero 
barátja  és  orvosa,  az  érvágás  tudományának  uj  képet  nem  adott.  Vedé 
az  érvágást ,  mivel  a'  vérmességet  tartá  többnyire  a'  betegségek  okának, 
de  leginkább  csak  a'  fájdalom  jelenlétében  használá  és  sokat  tartott  a' 
helyi  vérbocsátás  felől.  Utána  Celsus  szorosan  meghatározá  (5.  Kr.  u.) 
az  érvágás  eseteit.  Are taeus ,  uj  oskola  kezdője  (70.  Kr.  u.) ,  inkább  a' 
forró  mint  hosszas  betegségben  vága  e re t ,  de  a'  vészes  esetekben  egész 
az  ájulásig.  Galenus  (160.  e.)  a'  betegségek  egy  főosztályát  a'  vér
mességtől  szármasztatva,  bő  érvágásokat  rendele  's  mivel  az  ő  tudomá
nya  több  századon  által  főtekintetii  volt ,  az  érvágás  nagyon  szokásba 
jö t t .  A'  romai  birodalom  eleste  után  olly  ritkák  voltak  az  orvosok  Eu
rópában,  hogy  Nagy  Károlynak  tüdőgyuladása  ellen  senki  sem  tudván 
eret  vágni,  meg  kellé  orvosi  segéd  nélkül  halnia.  Az  arab  gyógyászok 
Galent  követve  az  érvágást  tudományával  együtt  Spanyol,  Olaszés  Fran
cziaországban  elterjesztek  ,  de  még  inkább  a'  szerzetesek,  kik  egye
dül  birák  a'  többi  tudományok  mellett  a1  gyógyítást  is.  Későbben  az 
astrologiát  is  a'  gyógyításba  keverték  's  az  érvágást  bizonyos  napokra 
határozák.  A'  pápák  ugyan  többször  megtilták  a'  szerzeteseknek  az  or
voslást ,  de  siker  né lkül ,  ók  a'  tilalmat  a'  seborvoslásra  hárítván.  Ek
kor  vált  el  a'  seborvoslás  a'  belső  gyógyítástól,  a'  borbélyság  pedig 
e r e d t ,  az  é rvágás t ,  köppölyözést  és  szakállevevést  magának  tulajdo
nítva.  Most  az  érvágássali  visszaélés  mind  inkább  elhatalmazott.  Mi
dőn  még  is  a'  könyvnyomás  feltalálásával  a'  görög  orvosok  's  különösen 
Hippocrates  Írásai  elterjedtek  's  tudományok  uj  életet  nye r t ,  az  érvá
gás  legalább  a'  gyógyászok  között  viszont  bizonyos  esetekre  határoz
tatott .  Németországban  (1525)  Paracelsus  kiszomtá  Galen  irányát  's 
igy  az  érvágást  is ,  melly  csupán  csak  a'  ferdői  borbélyok  kezében  ma
radt.  Franczia,  Olasz  'stb.  országban  még  is  részént  a1  hippocratesi, 
részént  az  el rongált  galeni  rendszert  vevék  az  orvosok  fel  's  igy  az  ér
vágás  viszont  u ra lkodot t ,  garázdálkodott.  Helmont  (1600),  egy  egé
szen  különböző  tudomány  szerzője,  kikelt  az  érvágás  ellen  ;  azt  vélve, 
hogy  az  Archaeusnak  nevezte  életlélek  általa  nagyon  gyengittetik. 
Angolországban  Sidenham  (1673)  azt  vélte  ,  hogv  nagy  vérbocsátás  által 
a'  természetet  kényszerithetni  a1  betegségek  elnyomására.  Majd  min  i 
den  kórban  ereszte  v é r t ,  soha  sem  kevesbet  nyolcz  unciánál,  többnyire 
tizet  és  többe t ,  gyuladásoknál  negyvent  is.  Rossz  következéseit  észre 
vévé ,  de  a'  betegséget  különben  győzhetetlennek  gondola.  Stahl  (1707) 
Hippocrates  tudományát  a'  Helmontéval  meg  akarva  egyeztetni,  igazi  és 
mérsékelt  alapokat  határoza  meg  az  érvágásnak.  A'  vérmesség  nem  be
tegség,  monda,  csak  a'  szükséges  viszonyt  megháborítva  kemény  és  folyó 
részek  között  lehet  azzá  ,  és  ekkor  az  egyént  vissza  kell  állítani.  De 
kénytelenség  parancsolatjának  tartá  az  érvágást ,  ha  a 'vérmesség  moz
gásba  jő  's  vértorlódást  vagy  vérfolyást  okoz.  Ezen  esetet ,  ugy  véle, 
megelőzhetni  érvágással.  Tudománya  elrontva  és  rosszulértve  elterjedt. 
Mindenfelé  szükségesnek  tárták  a1  mentő  érvágást.  Bordeu  Francziaor
szághan  ezen  szörnynek  ellene  dolgozott.  Angliában  mindegyre  igen 
adakozólag  bántak  vele.  Cullen  (1777),  ki  minden  kórt  az  idegrendszer 
természet  elleni  állapotjának  tekinte ,  a'  nedvek  rendetlenségét  pedig  a1 

gyengeség  és görcs  következésének  t a r t á ,  főszernek  határoza  az  érvágást, 
ez  egész  test  's  különösen  a'  véredényrendszer  munkásságának  leszálitá
sá ra ,  de  a'  környülményekre  való  vigyázást  ajánlá  ,  's  a'  yérmességi  ta
nításában  Stahlt  kpveté  többnyire.  Stoll  Bécsben  (1780)  ,  mint  Siden
ham  tisztelője  ,  az  érvágást  alkalmatosságot  örömest  használá.  Ellen
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ben  sok  ujabb  orvosok  korlátozni  vágytak  gyakori  használását;  ide  tar
toznak  Frank.  P.  F.  Kichter ,  Se l l e ,  Voge l ,  Re i l ,  Hildebrandt.  'sin 
Wollstein  1791  csak  r i tka  esetben  akara  illy  gyengítést  megengedni. 
Gall  is  javítani  törekvék  e/.en  tanításon.  Brown  az  emelt  erejű  beteg
ségeknél  megengedé  az  érvágás t ,  de  azon  kórokat  kevesekre  tévé  's  az 
ő  tudományának  kiterjedése  igen  keskeny  határt  szaba  ezen  gyógyszer
nek.  A'  legújabb  idűben  viszont  nevekedett  az  érvágással  való  vissza
élés ,  mivel  a'  gyulelleni  gyógyítás  uralkodik.  —j—a. 

E n v B R K s ,  az  Ute'rnek  mozgása  ,  melly  annak  váltó  öszvehuzódá
sától  és  kiereszkedésétől  ered  's  az  érzés  által  ütés  gyanánt  éreztetik, 
tizen  mozgás  legnagyobb  a'  szívben  ,  mint  a'  vérkerengés  középpontjában 
's  onnét  kiterjed  a'  nagyobb  és  kisebb  ágakon  által  a'  legvékonyabb  haj
száledényekig  ,  egyenlő  időközben  és  viszonyos  e rőve l ,  ugy  hogy  a'  leg
kisebb  ütérben  ugyan  azon  időben  's  azon  renddel  történik.  A'  bőr  alatt 
fenlévő  litereken  megérezi  a'  rajok  tett  újhegy  az  ütést,  p.  o.  az  orsóüt
eren,  melly  az  orsó  alrészén  több  hüvelyknyi  hosszaságig  olly  szabadon 
fekszik  a'  csonton,  hogy  ütését  a'  ké/.izesülés  felett  jól  észrevehetni 's  ál
táljában  ezt  is  választják  az  érverés  vizsgálására  de  azt  mindenik  lit
eren  tápasztalnók,  ha  az  megmeztelenittetnék.  A'  sziv  és  üterek  ezen 
váltó  kitágulása  és  öszvehuzódása  ön  belső  erejek  mutatványa,  ön  külö
nös  életek  ;  a'  melly  mozgás  nem  származik  csupán  a'  szívtől  vagy  az 
üterektől  vagy  a'  vé r tő l ,  hanem  mind  a1 háromtól  együ t t ;  czélja  pedig 
az  uj  életet  nyert  vért  az  egész  testnek  táplálásul  minden  részhez  elve
zetni.  A'  sziv  öszvehuzódván  ,  belső  ürege  megszűkül  's  igy  a'  benne  lé
vő  vért  a'  legközelebbi  ütérbe  hajtja.  Ez  kitágulva  felveszi  a'  jövő  vér
hullámot,  de  hamar  öszvehuzódván,  azt  tovább  nyomja.  Hullámzó moz
gásban  viszonoztutik  most  ezen  kitágulás  's  öszvehuzás,  és  elősegíti  a' 
vér  hullámzó  mozgását ,  melly  mindég  vékonyabban  és  vékonyabban  el
oszlik.  Az  üterek  e/.en  segedelme  nélkül  megállapodnék  a'  vér  a'  kisebb 
ütérágakban,  mivel  a'  szivtől  nyert  indítás  a1  dörzsölődés  és  oszlás  által 
mindég  hanyatlik.  A'  vér  maga  is  nagy  inger  ezen  mozgásra.  A'  tü
dőkben  savitót  nyerve,  feketéből  életes  veresre  változva  's  az  élet  fel
sőbb  fokára  emelten,  eléhbi  ingertelen  részei  uj  életingert  nyervén  ,  ha
talmasabban  indul  ki  a'  szivből.  így  az  érütés  mind  az  ütérnek  kitágu
ló  és  öszvehuzó  erejét mutatja,  mind  a ' v é r  gazdagságát  az  uj  életanyag
ra  nézve.  Mivel  pedig  az  elébb  érdeklet len,  lomha  tömeg  (massa),  csak 
a'  savitó  hozzájárulásával  lőn  alkalmatos  a1  müszeri  szalag  (rost)  életére 
és  az  öszvehuzóilásra  's  csak  általa  emeltetett  fel  a'  miiszeri  élet  maga
sabb  fokára,  mellyet  mi  ingerlődésnek (irritabilitas)  nevezünk  's  melly 
magában  már  a'  szívben  és  az  üterekben  is  munkálkodását  és  miveletét 
hatalmasan  mutatja  ,  így  az  érverés  egyszersmind  az  ingerlődhetés  ere
jének  külső  mutatója.  Mivel  továbbá  a'  müszerzetben (organizmus)  a' 
felsőbb  élet  az  alsóbbon  uralkodik  's  innét  minden  mivelet  's  követke
zésképen  a'  vérrendszeré  i s ,  az  idegrendszer  uralkodása  alat t  van,  melly 
őt  a'  miiszerzet  egy  czéljára  egyesíti  és  szabdázza,  igy  az  érverés  az 
idegrendszer  behatásáty  's  annak  életmunkálati  fokát  is  mutatja.  Mivel 
pedig  végtére  az  idegrendszer  mivelete  csak  a'  műszeres  élet  valódisá
gának  kifejezete ,  mellyet  mi  természeti  erőnek  hivunk  (1.  PHVSIOI.OGIA), 
innét  az  érütés  altaljában  a'  természeti  életerőnek  mindannyi  külső  mu
tatványa.  Így  az  érverés  észre  véteti  velünk  a1  vér  minemüségét,  az üt
érrendszer  erejének  fokát,  az  idegrendszer  behatásának  nemét  's  áltáljá
ban  az  életerő  állapotját,  's  a'  hányfélekép  a'  vér  változhatik  az  ő  keve
rékében,  az  ütérrendszer  mivelete  állapotjában  ,  az  idegrendszer  beha
tásában  ,  az  életerő  nyomosságában  ,  ugyan  annyi  változásnak kell  támad
ni  az  érverésben.  —  Főtekintetü  az  érverésnél  az  ütés  száma,  a'  bizo
nyos  időben  egymásra  következő;  és  a'  rend  's  az  időmérték,  mellyben 
ez  történik  's  részént  még  a'  mód  ,  mint  az  egyes  ütés  észre  vétetik.  Az 
első  tekintetben  az  érverés  szaporább  vagy  r i tkább ,  egyenlő  időközi, 
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rendes  Vagy  egyenetlen  időközi,  rendetlen,  eg5"enetlen  az  egymás  után 
következésre ,  a'  megütésre ,  az  erőre  nézve  ;  kihagyó  ,  ugy  hogy minden 
egy  vagy  két  vagy  több  ütés  után  egy  hibázik  'sat.  A'  második  tekintet
deu  az  érverés  egyes  ütéseire  nézve  erős  vagy  gyenge;  az  ütér  kitágu
lása  gyors  vagy  lassú;  egy  folytában  vagy  törten  és  szakaszokban;  a1 

külső  nyomásnak  ellenálló  vagy  engedő;  sok  vagy  kevés  véranyagu; 
teljes  vagy  ü r e s ;  kiterjedésében  nagyobb  vagy  kisebb  tért  foglaló;  nagy 
vagy  kicsiny.  Hanem  ezen  határzatoknak  rendes  állapotja  olly  különbö
ző  mint  az  életé  a'  különböző  életkorokban,  a'  kép/.ő  és  tereintő  cha
racter  változásában  a'  két  különböző  nemnél;  a'  különböző  egymikben, 
a'  temperamentum  szerént ;  a'  napvilágon  vagy  setétben  töltött  életnél, 
az  alvásban  vagy  ébrengésben,  és  az  é tkek ,  i ta lok,  indulatok  változása 
szerént.  A'  csecsemőnél  főszámát  éri  el  az  érverés;  egy  perez  alatt  100 
—110et  üt  's  mellette  egyenlő,  gyenge,  g y o r s ,  puhább  mint  keméiry, 
kicsiny,  nem  teljes.  Az  ifjúban  kevesebb  számú  m á r ,  9 0 ,  vagy  valami
vel  több  vagy kevesebb.  Mellette  egyenlő,  hatalmas,  valamennyire gyors 
e's  vidor,  valamennyire  erősebb,  de  még  puhább,  mint  kemény  ,  mérsé
kelve  t e l t ;  inkább  kicsiny  mint  nagy.  A'  felnőttnél  75  az  ütés  száma, 
a'  verés  igen  egyenlő ,  hatalmas  vagy  mérséklet t ,  középet  tartó  a'  puha 
és  kemény ,  a'  teljes  és  ü r e s ,  nagy  és  kicsiny  között.  Az  öreg  korbán 
az  ütés  száma  60ra  is  leszál.  A'  verés  néha  egyenetlen  ,  erős  de  lassú, 
k e m é n y ,  inkább  telt  mint  ü r e s ,  nagyobb  mint  kicsiny.  A'  nőnemben, 
a'  hímekéhez  képest  szaporább,  gyengébb,  gyorsabb,  vidorabb,  puhább, 
teljesebb  és  kisebb  az  érverés.  Az  ugy  nevezett  véres  vagy  vidor  mér
sékletnél  szaporább,  vidorabb,  puhább,  tel jesebb;  az  epés  vagy  nyomós 
mérsékletnél  kevesbbé  szapora,  mérséklettebb,  keményebb,  erősebb;  a' 
lomha [phlegmalicus)  mérsékletnél  l asubb ,  gyengébb,  puhább ;  telje
sebb ;  a'  komolynál (mtlanvhalicus)  lassú ,  kemény,  erős.  Kora  reggel 
r i t k á b b ,  lassúbb,  mérsékeltebb;  délután  és  este  felé  szaporább,  gyor
sabb ,  vidorabb  lesz.  Növény  élelmektől  mérsékeltebb,  lassubb,  gyen
gébb,  tel jesebb,  puhább;  haseledeltől,  fűszerektől,  szeszes  italoktól 
szaporább ,  vidorabb,  keményebb  lesz.  T i s z t a ,  világos  légben  szapora, 
vidor,  gyors ;  nedves ,  tisztátalan  légben  pedig  lankadt ,  lassú,  szapo
lát lanabb.  .Hirtelen  és  hathatós  indulatoktól  sietőbb,  vidorabb,  de  ren
detlen  l e s z ;  az  örömtől  szapora ,  v idor ,  e rős ;  tartós  bútól gyenge,  las
s ú ,  puha ,  kicsiny.  Innét  vi lágos,  hogy  az  érverés  a1  müszerzet  belső 
állapotjának  fontos  jele  l e h e t ,  de  az  i s ,  melly  g»ndos  és  szoros  vizsgá
lás ,  melly  ügyelés  minden  környülményekre  és  melly  gyakorlás  a'  fi
nom  különbségek  észrevételében  szükséges,  ha  az  orvos  mint  ollyant 
akarja  használni.  Ha  p.  o.  a'  felnőttnél  gyermeki  érverés  talál tat ik,  ha 
este  ugy  ver  az  é r ,  mint  reggel  szokott ,  az  egészség  helytelenségének 
jele.  Tehát  minden  félrecsapás  a'  szokott  és  kellő  érveréstől  az  egész
ség  háborodtára  mutat.  Altaljában  a'  müszerzet  gyengesége  (különösen 
az  ingerlődő  rendszeré)  ,  a'  vér  szabdátlan  minemüsége,  a1  jól  egyi  ett 
(aisimilatuni)  táplaszerek  h i jánya ,  a'  savitónak  nem  eléggé  hathatós 
ébresztése  az  érverést  szaporátlanabbá  ,  gyengévé,  lassúvá,  puhává  te
s z i ,  de  a'  mellett  teljes  és  néha  nagy  is  lehet.  Ha  az  ingerlődés  mive
lete  valamelly  behatás  által  annyira  meg  van  törvényében  zavarva,  hogy 
az  idegek  hatalma  alól  k icsap,  a k k o r ,  ha  a'  baj  á l taláuyos,  láznak,  ha 
he lybe l i ,  gyuladásnak  nevezett  állapot  t ámad ,  és  akkor  az  érverés  szo
katlanul  szapora.  Ha  egyszersmind  az  ingerlődés  ereje  is  felmagasztal
tatot t  vagy  legalább  nincs  elgyengülve  .  akkor  az  érverés  kemény  és  mel
l e t t e ,  gyakran  e r ő s ,  gyo r s ,  te l jes ,  nagy  i s ;  de  a '  gyuladásoknál  gyak
ran  kemény ,  gyors  és  kicsiny;  ha pedig  az  ingerlődés  hanyatlik,  a ' láz
nál  gyors  ugyan  az  érütés  és  néha  még  tel jes,  de  lágy  és  sokszor  gyen
g e ,  kicsiny.  Es  ezen  állapot  annál  inkább  gyarapodik,  minél  inkább 
hanyatlik  az  ingerlődés  u g y ,  hogy  midőn  ez  elhunyásához  közeli t ,  az 
érverés  gyenge  rezgésnek  tetszik.  Ha  az  idegrendszer  behatása  rendet
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Jen  vagy  szokatlanul  emel t ,  például  az  életerő  egyenlőtelen  felosztásá
ná l ,  szált  ingerlődés  és  magasztalt  érzékenység  mel le t t ,  akkor  az  érve
rés  szapora ,  egyenlőtlen,  rendetlen,  kihagyó.  Tapasztalhatni  ezt  a ' 
görcsöknél,  ingerlett  hasnál  p.  o.  a1  giliszták  á l t a l ,  hypochondristák
nál  és  hystericáknál.  A'  vérkerengés  mechanicus  akadályainál ,  p.  o.  a' 
szivburék  vizkórsága,  szivpolyp  vagy  ütérpolyp  á l ta l ,  egyenlőtlen  kiha
gyó  érverés  vagyon.  Mivel  tehát  az  érverés  olly  fontos  jele  a'  belső  ál
lapot  mivoltának  ,  az  orvosok  a'  legrégibb  idők  olta  egész  szorgalommal 
iparkodtak  jelentését  kilesni  és  kitanulni.  Az  ugyan  k é t e s ,  hogy  ll ippo
crates  esmérte  e  az  é rverés t ,  de  u t á n a ,  kivált  az  alexandriai  oskolából 
jöt t  orvosok  ,  hamar  figyelmeztek  annak  igazi/jelentésére.  Magyarázat
jaik  ugyan  hijányosak  és  habozok  voltak  a'  bontsztudomány  és  physiolo
gia  miveletlensége  m i a t t ,  de  még  is  szaporodtak  a'  segedelmek  az  egyes 
kórok  megesmerésére,  mivel  bennek  az  érverés  gondosan  vizsgáltatott . 
P.  o.  Apameai  Archigenes  ugy  tekinté  az  érverést ,  mint  a'  sziv  és  üte
rek  természeti  kitágulását.  Cappadociai  Are taens ,  mint  már  előtte  Cili
ciai  Athenaeus,  olly  mozgásnak  határozá,  mellyet  a'  sziv  és  üterek  tulaj
don  melegségének  természeti  és az  akarattól  nem  függő  kiterjedése  okoz; 
ezen  melegséget  pedig  a'  sziv  és  üterek  mozgásának  okául  adá.  Lei rá 
némelly  érverésnemeknek  sok  és  magányos  betegségeit.  —  Galen  sokat 
ir t  az  érverés  nemeiről.  Galen  olta  kevés  vagy  semmi  előmenetelt  nem 
tőn  az  érveréstudoniány  ;  Galen  volt  itt  i s ,  mint  áltáljában  a'  gyógyí
tásban  ,  sok  századon  által  az  orvosok  vezére.  Harvey  ,  a'  vérkerengés
nek  alapos  megmutatója,  és  Hal ler ,  az  izomszálak  ingerlődésének  vizs
ga  általi  bebizonyitója,  adának  az  érveréstudománynak  uj  é le te t ,  ha
tárzottságot  és  mélyebb  jelentést.  Szeréntek  teve  sok  physiologus 
és  orros  physiologiai  és  semioticai  észrevételt  és  vizsgálást  az  érve
réssel.  A'  chinai  orvoslásban  főrészt  tesz  az  értapintás  és  a'  bohóságig 
űzetik. •—_;'—a. 

K R Z K K I Í B Z K K K K . Az érzékek által a ' dolgok vagy testek mine
müségét , színét, hangját, szagá t , i zé t , darabosvagy simaságát stb. 
vess/ük észre. Az érzék tehát azon való a1 testben, r..elly u' test mine
müségét tudtunkra adja. Ha anyagtalan erőt esmérnénk, ha az létezhetne, 
akkor az érzékek kiránatinak valamelly puszta erő is megfelelhetne. 
Ekkor a' levegőben vagy máshol is lappanghatnának ollyan erők, 
mellyek minden anyag nélkül látnák a' testek sugara i t , hallanák a' 
hangokat, gyönyörködnének az illatokban stb. Minálunk az érzék ollyan 
va ló , melly anyagból áll és a' testek tulajdonit felfogható erővel bir. 
És ezen értelemben az idegrendszer, középpontjával, az ag;;yal , együtt , 
nem más, mint egy általányos érzék. Az idegek nem egyebek, mint az 
agy kisugárzati , az idegek és az agy egy tökéletes egészet tesznek. Az 
idegrendszer érez az egész testben, érez tapintva, Ízlelve, kóstolva, sza
golva, hal lva , látva. Ő különbözteti meg az állatot a' növénytől, melly 
há r tyákka l , edényekkel , ingerlódhető szalagokkal vagy rostokkal bir 
(mimosa sensitiva és pudica}^ mint ő, de idegekkel távolról sem. Ö 
munkálkodik a' habarczától a' tökéletesebbedő állatcsoportokon által az 
ember ig , hol földi főfejlődését elérte. Ó tőle van minden esmeretünk, 
ha az még olly temérdek i s , és az ő körén tul soha senki nem hatot t , 
többet nem tudhatunk, mint a' mire ő tanit. — Az általán) os érzéknek 
ez volna általányos képe, a' valósággalmegegyező, a' mélyebb fürkészé
sek által szerződhető, de nehezebb fogatú. A' szokottabb meghatározás 
illyen. Érzékek azon műszerek, mellyek a' testek behatásit tulajdon 
erejéknél fogva felfogják és az agyhoz mint az öntudás középpontjához; 
vezetik. Hogy itt az idegek a' főmunkások, hogy a' dolog az elébbi 
magyarázatra megy vissza, alig vár figyelmeztetést. Hlyen műszer öt 
van az emberben és a' tökélyesebb állatokban : a' szem , fil'l. o r , nyelv, 
és bőr. Legalsó és legkiterjedtebb műszer a1 bőr, és szinte ugy alsó és 
legszélesebb érzék a' tapintás vagy az ugy nevezni szokot t érzés. A' 
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többi  érzékek  csak  ennek  képesí tési ,  módosításai,  csak  hogy  más  idomú, 
más  süregü  (consistentiájti)  anyagokat  éreznek,  tapintanak,  vagy  azoktól 
tapintatnak.  A1  négy  felsőbb  érzék  tulajdon  idegeit  kivévén,  az  idegek, 
's  kivált  a'  bőr  idegjei,  az  anyagok  durvább  behatásait  veszik  fel  's azok
nak  durvább  tulajdonit  tudatják,  mint  a'  durvaságot,  simaságot;  kemény
séget,  puhaságot;  szárazságot,  nedvességet,  idomokat ,  és  a1  finom  tu
lajdonok  közé  áltmenő  vagy  tán  önanyagu  tulajdont,  a'  melegséget  "s  an
nak  hijányát.  Mikor  a'  test  idegjeire  sémi  benyomás  nem  történik,  az 
ember  egy  kellemes  gyengéd  érzésen  kivül  alig  tud  (érez)  valamit  testé
rő l ,  a'  nyomást  pedig  akarmelly  részen  megérzi ,  legyen  bár  az  a'  vesé
ken,  májon,  akar  mint  keményedés,  akar  mint  gyuladás  stb.  Az  idegek 
mindensége  ,  műszere  tehát  az  alsó  érzéknek  ,  a'  tapintásnak  vagy  a'  ta
pintási  érzésuek.  —  Az  alólról  következő  második  érzék  az  izlés.  Ennek 
műszere  a'  nye lv ,  vagy  a'  nyelvnek  szinén  ,  heg) én  's  oldalain  elterjedő 
izlő  ideg.  Az  Ízlésnek  nagy  segédje  a'  nyál,  mert  csak  a'  nyálban  felol
vadható  és  felolvadt  anyagok  hatnak  az  izlő  idegre.  Harmadik  érzék  a' 
szaglás ,  melly  az  or  takhártyájának  idegei  által  történik.  Ezen  érzéknek 
már  tulajdon  tárgya  van  ,,  mellyet  a'  többiek  nem  vesznek  észre.  A'  ta
pintás  és  részént  az  izlés  tárgyait  a'  szem  és  néha  (ha  hangosak)  a' 
fül  is  erezi  öntörvényeként,  de  az  illatot  (illatanyagot)  nem.  Mi
vel  tehát  a1  szaglás  érzéke  a'  finomabbak  közé  csap  által,  de  ott  az  alsó 
helyet  foglalja  el,  azért  ollyan  homályos  és  meghatározatlan,  homályosabb 
a'  két  alsóbbnál  és  a'  két  felsőbbnél.  —  Legnemesebb  érzékek  a'  hallás 
és  látás  ,  az  elsőségért  egymással  vélekedők.  A'  hallásnak  műszere  a' 
fül  vagy  inkább  a'  fülben  elágzó  liallideg.  Erre  a1  hangok  hatnak.  A' 
beszédnek,  a'  nyelvnek  egyszersmind  ő  az  egyik  fő  szerző  és  fentartó 
oka.  Nélküle  a'  nyelv  híjában  ízesítené  a'  hangokat ,  nyelv  belőlök  nem 
született  volna.  Es  nyelv  nélkül  az  ember  majomembernél  alig  volna  sok
kal  fenébb.  Az  ötödik  érzéknek,  a'  látásnak,  műszere  a1  szem,  a'  benne 
kiterülő  látideggel.  Er re  a'  szinek  ,  a'  sugárok  hatnak.  Ennek  hatásköre 
a'  legtágasabb;  övé  a'  menny  végetlen  ürege  ezer  napcsillagival,  övé  a' 
föld  és  a'  hova  sugárok  h a t n a k ,  a'  honnan  sugárok  jőnek.  O  és  a'  ta
pintás  adnak  legtisztább  legállandóbb  képeket ,  az  ők  tárgyai  legtemérde
kebbek.  Mint  felső  és  utolsó  öszveolvadni  látszanak.  A'  gyakorlott 
szem  a'  testek  idomát  és  pedig  szörnyű  távolságról  ,  a'  mit  a'  tapintás 
nem  t ehe t ,  a'  testek  durva  vagy  sima,  száraz  vagy  nedves  voltát  stb.  jól 
észre  veszi.  —  Még  az  a1  kérdés  támadhatna ,  hogy  érzékeink  nem  ha

.  zudnak  e,  nem  csalnak  e  meg  bennünket?  ollyan  e  a'  v i lág,  a1  niillyen
nek  érzékeink  festik  ?  —  Kétség  kivül  ollyan.  A'  világ  és  dolgok  való
járól  itt  nincsen  szó,  azt  mint  érzékeinken  túlit  soha  sem  tudhatjuk,  tu
lajdonikat  pedig  nem  ollyanoknak  hinni ,  a'  mi Ilyeneknek  mutatják  ma
gokat  ,  eszelősség  volna.  —j—a. 

É  nz É  K K N Y S K O .  Meg  kell  különböztetni  az  érzékenységet  mint  a' 
tapintó  érzék  munkáját,  tulajdonját  és  mint  az  elme  (a'  sziv]  tulajdonját. 
Az  első  tekintetben  érzékeny  ember  a z ,  a'  kinek  bőridegei  a'  mérsékle
tes  érintést  is  jól  felfogják.  Érzékeny  lehet  valaki  a'  hideg,  meleg,  ned
vesség  ellen;  rendfelett  érzékeny  lehet  valamelly  rész  i s ,  előjárt  okok
nál  fogva,  mint  a'  fagyott  tagok,  tyúkszem,  sebhelyek.  A'  második  ér
telemben  érzékeny  csak  az  ember  l ehe t ,  nem  pedig  a'  többi  állatok  is, 
az  eléhbi  érzékenységnek  még  részesi.  Es  az  érzékenység  alatt  áltáljá
ban  e1  második  értelmet  vesszük,  t.  i.  érzékeny  ember  a z ,  a'  ki  mások 
állapotjával  törődik;  bajaikban  nagyon  részt  vesz,  és  különösen  az  er
kölcsi  tökélyek  által  érdekeltet ik,  valamint  érzéketlen  ember  a z ,  a'  ki 
önmagának  élve  mások  sorsa  iránt  hideg.  Az  érzékenység  mezeje  igen 
bő  t e h á t ,  idvesség  forrása  az  életben.  Ő  és  az  ész  valósítják  az  embert 
emberré.  Nélkülök  az  e m b e r k é t  kezű  ál la t ;  nélküle  egy  h ideg ,  félel
mes  való.  —  Megjegyzést  érdemel  a'  sértődés  iránti  érzékenység,  melly 
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némellyekben  igen  kifejlődött  's  a'  vett  méltatlanságot!  való  nagy  megil
letődésben  áll.  A"'  KÉNYESSÉGTŐI,  (1.  e.)  különböztessék  meg. —j—a. 

É R Z É K I S É G ,  azon  á l lapot ,  midőn  valaki  érzékeitől,  tes té től ,  haj
landóságitól  vezérelteti  magát.  Néha  ellenéhe  tétetik  az  okosságnak,  lel
kiségnek,  erkölcsiségnek,  vallásosságnak.  Az  okosságnak  p.  o.  ellenébe 
tetetik  az  ollvan  esetben  ,  ha  valaki  minden  megfontolás  nélkül  teszi  azt, 
a'  mi  érzékeinek  hízelkedik  ;  magát  rontva  eszik,  i sz ik ,  gyönyörködik. 
A'  lelkiségnek  ellenébe  van  téve  p.  o.  ha  valaki  elme  tehetségeinek  kifej
tésére  alig  gondol,  készakarva  buta  marad ,  testére  pedig  —  evés,  ivás
ra  ,  a lvásra ,  mutatásra,  —  a'  legnagyobb  gonddal  van.  Az  erkölcsiséggel 
ellenkezik  p.  o.  ha  valaki  másnak  boldogságával'nem  törődve  azt,  a'  mi  az 
erkölcs  előtt  szent,  érzéki  csiklandásának  feláldozza.  Végre  á'  vallásos
ság  ellenére  érzéki  az,  a'  ki  a'  vallás  türedelemben  gyakorló  törvévényeit 
nem  tartja  meg ,  —  mivel  érzékeire  kellemetlen  benyomásnak.  —j—a. 

É R Z E L ESI.  Kz  egy  neme  vagy  faja  az  érzésnek.  A'  tapintás  nem 
érzelem  ,  hanem  érzés  ;  a'  melegségérzés  nem  érzelem  ,  ugy  a'  lankadt
ság ,  éhség,  szomjúság,  nem  érzelemek  ,  hanem  mindannyi  érzés,  ^ r z e 
leni  pedig  csupán  a'  szelídebb  indulatérzés.  Így  a'  szerelmet ,  a'  honvá
gyat ,  a'  barátságot  érzelemnek  mondjuk.  (L.  É R Z É S . )  —j—a. 

É R Z E L G Ő S ÉG.  Az  ÉRZÉKENYSÉGTŐL  (1.  e.)  abban  különbözik,  hogy 
tárgyait  mintegy  búvárkodva  Keresi,  azokat  alig  hagyhat ja ,  bennek  él. 
Tárgyául  a'  szelídebb,  gyengéd  érzelmeket  választja;  örömest  a'  vágyak 
és  érdekletek  között  csapong.  Tettekre  nem  igen  hajlandó  's  mig  az  ér
zékenység  munkákra  tüze l ,  ez  lantot ,  ecsete t ,  tollat  nyujt  a'  kézbe  's 
hangokban,  rajzolatokban,  versekben  ömledez. ~>j—a. 

I Í R Z É S .  A'  szószármaztatás  szerént  az  érző  erőnek  azon  munkás
ságát  jelenti,  mellynél  fogva  a'  benyomásokat  felveszi  "s  öntudássá  teszi. 
így  az  érzés  tulajdonja  minden  érezhető  műszernek  ,  munkássága  idején. 
—  Bevett  értelme  az  érzés  szónak  a'  tapintási  é rzés ,  és  akkor  az  egész 
b ó r ,  de  kivált  az  ujak  hegye i ,  műszere  neki.  Uralkodhatik  vagy  létezhet 
mig  a'  testben  melegérzés,  viszketérzés,  szomjúság,  lankadtság,  éhség 
érzése  stb.  Altvitetett  továbbá  az  elmére  is  az  érzés  szónak  jelentése  és 
az  indulatok  mind  annyi  érzésfajok.  így  van  örömérzés,  buérzés,  harag, 
ijed,  vágyérzés  stb.  Az  erkölcsi  világban  szintúgy  helye  van  az  érzés
nek.  Itt  létez  a'  becsületérzés,  önbecsérzés,  méltóságérzés  stb.  A'  val
lásban  nem  kevesbbé  lesz  helye,  a'  hova  tartozhatik  az  ihletés  érzése.  Az 
érzés  áltmenetelt  tesz  az  ízr.Ésbe  (1.  e . ) ,  mint  aestheticai  é rzés ,  és 
magában  foglalja  az  ÉRZELMET  (1.  e.).  —/—a. 

É S Z ' I K K (inimusa),  külföldi,  brasiliai  növény;  a1  külnövetüek  vagy 
kétszikesek  főosztályába,  a'hüvelyesek  rendjébe  és  az  érzőkeiek (mimo
seae)  famíliájába  tartozó.  Jelei  ezek  :  bokrétája  4—5  metszésű.  Hüvelye 
egymagu  izekkel.  Két  faja  igy  iratik  le:  I)  kényes  érzőké, m. sensitiva, 
szára  és  nyelei  tüskések;  levelei  két társuak,  levélkéji  féldedtojatuak, 
hegyesek,  alant  simult  szőrösök;  hüvelyei  rendgomuak.  2)  Szemérmes 
érzőké, m. padiéit,  szára  tüskés;  nyele  és  kocsányai  szőrös  ser tések;  le
velei  ujtitollagosak;  tollagja négy,  soktársu;  levelcséji  vonalosak;  hüvelyei 
rendgomuak.—Mindenik  fajnak  levelei  és  levélkéji  minden  érintésre  vagy 
rázásra  ingerlődve  öszvegöndörödnek;  —j—a. 

E S C H E N R U R G  (János  Joachini ) ,  herczegi  titkos  igazsági  tanács
nok  és  prof.  a1  Károlyról  nevezett  Collegiumnál  Braunschweigban.  Szül. 
1743  Hamburgban,  megholt  1820.  Németország  literatorainak  egyik  leg
jelesebbike.  Tanult  először  is  Hamburgban;  későbben  Lipcsén  Érnesti, 
Gellert,  Mortis  és  CIodius  alatt.  Cöttingenből,  hol  Heynet  és  Michae
list  hallgatta,  Jerusalem  apát  közbevetése  által  Braunschweigba  került 
udvari  tanítónak.  Itt  a'  Zacharias  halálával  megüresült  professnrságot 
nyeré  el,  melly  hivatalban  holtig  meg  is  maradott.  Németország  neki  kö
szöni  több  angol  jeles  munkáknak  tudós  jegyzésekkel  kiadott  fordítását. 
O  adá  a'  folyó  írásokban  mindenkor  h í rü l ,  a'  mi  az  angol  literattira  kö
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rében  időről  időre  nevezetes  történt .  De  legtöbbet  te t t  Eschenburg  Scha
kespear  fordításával,  mellyel  magának  állandó  érdemet  szerzett.  Ő  adá 
ki  1798  fogva  —  1806  12  kötetben  több  literatnrok  munkajit.  Tőle  van 
a'  Carolineumban  tar tot t  leczkéjinek  k iadása ,  a'  szép  tudományok  theo
riája  's  a'  classica  li teraturának  kézi  könyve.  Eschenburg  a1  táisalkodás
ban  is  szeretetre  méltó  vala  és  közönségesen  tiszteltetett.  Halála  előtt 
három  évvel  inneplé  50  évi  hivatali  jubileumát.  —  A' „Mirectorium des 
Braunschíveigisclien Inlelligenzljlattes11  czimü  folyó  iratban  több  munká
ji  találtatnak.  A'  Jördenctól  közrebocsátott  6  kiadású  német  költők  és 
prosaicusok  lexikonjába  maga  is  több  jeles  darabokat  készített  és  más  ré
gibb  's  ujabb  időbeli  költők  munkajit  is  be  küldötte.  —  Eschenburg  a1 

Cyriacusról  neveztetett  tanitó  intézetnek  seniora  és  a'  guelfi  rend  vitéze 
is  vala.  AT. J. 

E S C O I Q U I Z  (don  Jüan) ,  VII.  Ferdinánd  meghit t je ,  szül.  1762  na
varrai  nemes  házból ,  elejénte  III.  Károly  apródja  volt.  Hajlan lósága 
papságra  vezeté  's  egy  canonicatust  nyere  Saragossában.  Később  az 
asturiai  herczegnek  tanítója  lett.  A'  király  és  királyné  előtt  1797—98 
kimondott  szabadlelkü  nyilatkozásai  ,  mellyek  a'  Spanyolországot  terhe
lő  szenvedéseket  érdeklék,  ellenjévé  tették  a'  békeherczeget,  's  annyira 
vitte  ,  hogy  E.  Toledóba  száműzetek.  A'  herczeg  nagyon  bánkódott  ok
tatója  után  's  alattomos  levelezést  folytata  vele.  E.  száműzésében  is  tőn 
próbát  a'  királyt  kegyencze  iránt  felvilágosítani,  de  híjába.  Sőt  inkább 
a'  békeherczeg  a'  király  előtt  negyobb  hatalmat  nyere  a'  koronaörökös 
fe le t t ,  ki  Mart.  1807  azt  irá  E.nak,  hogy  koronáját  félti,  's  tanácsát  ts 
segedelmét  kére.  E.  azonnal  Madridba  vette  magát,  hol  épen  az  escoriali 
per  álla  folyamatban.  A'  herczeget  nyomosán  védte  's  elhatárzólag  ha
tott  ez  által  a'  nép  véleményére.  Midőn  1808  thron  a  lépett  VII.  Ferdi
nánd  ,  E.  niegelégvék  statustanácsnoki  ranggal.  O  tanácslá  a'  Bayonne
ba  u tazás t ,  oda  kiséré  VII.  Ferdinándot  a'  Napóleonnal,  ki  befolyását 
esmeré  's  azért  mindenek  előtt  őt  igyekezék  részére  hódí tani ,  volt  szó
lalkozásokban  szintannyi  észt  és  szilárdságot  muta ta ,  mint  herczegéhez 
ragaszkodást  's  végre  ennek  azt  tanácslá ,  hogy  a'  koronáról  le  ne  mond
jon  ,  bár  mi  tórténendjék.  Azonban  még  is  lemondott,  's  E.  Valenc,ayba 
követé  a1  herczeget ,  de  nem  sokára  elválasztaték  tőle  's  Bourgesba szám
űzetek  ,  hol  4  '/a  évet  visszavonultan  tölte  el.  Csak  Dec.  1813  jelenék 
meg  ismét  Valenc,ayban,  midőn  a'  környiilmények  VII.  Ferdinánddal  és 
az  infanssal  leendő  megbékülésre  birák  Napóleont.  E.  részt  vőn  mind 
azon  tanácskozásokban  és  ügyekben,  mellyek  a'  Bourbonokat  még  Napó
leonnak  egészleges  megbukta  előtt  spanyol  thronra  ültetek.  1814elhagyá 
az  udvart  és  Saragossába  vonnia.  Nem  sokára  hírül  j ö t t ,  hogy  kiesek 
a'  kegyelemből.  Sőt  királya  parancsára  el  is  fogaték.  Majd  ismét  visz
szahivaték  ,  de  ujra  elveszte  a1  kegyelmet.  E.  mint  író  is  dolgozott  's 
egyebek  közt  Young  „Éjgondolali t"  és  Milton  „Elvesztett paradicsomát''" 
spanyolra  fordította.  Mh.  rondái  számkivetésben  Nov.  19.  1820. 

E S C O R I A L  (El  Escurial) ,  Spanyolország  Segovia  hevü  tartomá
nyában  kietlen  tájékon  fekvő  mezőváros  (2000  lak.),  6  ' /a  mf.re  Madrid
tól.  Itt  építette  11.  Filep  király  fogadástételből,  az  1557  St.  Quentinnél 
nyert  győzedelem  u t á n ,  ama'  világszerte  hires  klastromot  és  kastélyt, 
melly  értetik  közönségesen  az  Escorial  név  alatt.  Mivel  a'  győzedelem 
Aug.  10.  Sz.  Lőrincz  innepén  t ö r t én t ,  tehát  az  Escorial  ezen  szentnek 
védelme  alá  adatott .  Komor  tekintetű ,  kevé ly ,  pompás  épület ,  hasonló 
Filep  characteréhez,  's  négy  szeglete  van ,  mellyek  közt  mindenik  250 
lépésnyi  hosszú.  17  osztályból  áll,  22  nagy  udvara,  36,000  ablaka,  14.000 
ajtaja  egy  papnevelő  in téze te ,  jeles  festései  vannak  és  sok  épületeket, 
udvarokat  's  kerteket  foglal  magában ,  mellyek  mind  azzal  büszkélked
nek,  a5  mit  csak  egyesíthet  a'  pazarló  fényűzés.  A'  klastromot  200 Szent 
ilieronymus  szerzetebeli  pap  lakja.  Ezek  hajdan  igen  jövedelmes  juhte
nyésztést  űztek.  Pompás  főtemploma,  melly  a'  Sz.  Péterének  (Roma
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ban)  formájára  épí t te te t t ,  24  oltárt  's  8  orgonát  foglal  magában;  a'  fő
oltár  alatt  egy  Pantheon  nevii  kápolna  van,  mellybe  temetkeznek  a1  spa
nyol  királyok.  50nel  több  márvány  le'pcsők  vis/.ik  l e | az  embert,  's  a' 
kapu  igen  mesterségesen  van  csinálva  aranyozott  bronczból.  Knpja  is 
bronczból  van,  a'  padlat  pétiig  jáspissal  és  márvánnyal  van  kirakva.  Pom
pás  oratóriuma  egy nagy,  egészen  gye'mánttal  's  más  drága  kövekkel  ékes
kedő  feszület.  Közepén  egy  nagy  vastag  arany  gyertyatar tó  á l l ,  's  a' 
fal  20  vak  ablakában  ,  mellyek  legpompásabban  vannak  felékesítve,  épen 
annyi  fekete  márvány  urnák  ál lanak,  részént  a'  megholt  spanyol  kirá
lyok  és  királynék  tetemeivel  's  poraival  megtöltve,  részént  még  üresen. 
Már  V.  Károly  féltette  az  ép i tés t ,  hanem  11.,  111.  és  IV.  Pilep  hajtották 
végre  ,  Bramante  rajzolatja  szerént.  Azt  irják,  hogy  5  mii),  aranyba 
került.  A'  királyi  palota  S.  Lorenze  el  Reál  nevet  visel.  II.  Filep  tette 
le  egyszersmind  az  Escorial  hires  kettős  könyvtárának  talpkövét  i s ;  mel
lyel  hja  igen  megnagyobbított.  Nagy ,  részént  még  használatlan  és  es
nieretlen,  főképen  arab  kézirat!  kincseket  foglal  mugában  ez  a'  könyvtár, 
jóllehet  egy  részek  az  1071ki  égéskor  hamuvá  lett. L—ti. 

E S K S ,  l e e s é s , {Fali der Körper).  Minden  szabadon  leeső  testek 
fa'  földközépre  irányozva)  függőieg  esnek  le  a'  viz  sziliére  olly  nevekedő 
sebességgel,  mintha  minden  pillantásban  egyformán  húzódnának  (nehéz
kednének)  a'  földközépre.  Minden  test  tehát  ezen  függő  irányban  nyom. 
tízen  nyomás  vagy  nehézkedés  után  határozván  meg  a'  leesést,  Aristote
les  azt  állitá  ,  hogy  tehát  két  annyi  nehéz  test  kétannyi  sebességgel  esik 
le.  A'  Peripateticusoknak  ezen  hibáját  Galilei  czáfolta  meg  legelőször. 
A'  pisai  toronyból  kisebb  nagyobb  köveket  eresztvén  le  ,  azok  mind 
egyszerre  értek  a'  főidre  a'  feltétel  ellen.  Ezen  igazságért  Galileinak 
Pisát  el  kellé  hagyni.  Más  hibás  vélekedés  vala  a z ,  hogy  az  esések  se
bessége  a1  hizak  vagy  az  esés  útja  után  nevekedik,  azaz ,  három  ölnyi 
után  három  annyi  sebességgel  esnek  a'  testek,  mint  egy  öl  után.  tíz  e l 
len  is  meg  mutatta  Galilei,  hogy  igy  ugyan  azon  időbe  esnék  le  egyölet, 
a'  mellyben  egyszersmind  öt  annyi  sebbel  öt  ö l e t ,  a'  mi  képtelenség. 
Végre  meg  mutatta  ő,  hogy  az  esések  hossza  ugy  szaporadik,  mint  az 
idők  (|vadratuma.  Mivel  tehát  egy  senindum  i d ő : = t  alatt  15  lábat 
c s i l . = 5 :  lévén i~:  T  = s :  S ;  e 1  szerént,  I :  T 1 — 1 5 :  S ,  lesz  S = 1 5  T= 
lábakban;  azaz  2"  secunda  alatt  1 5 X 4  = 60'  lábra  esik  le  a'  test.  In
nen  a'  mélyeségeket  esések  által  meg  lehet  mérni. N. I. 

E S E T ,  1)  metaphysicai  tekintetben.  Amaz  okfő  szerént,  hogy  min
den  tüneménynek  oka  van,  nincs  a'  világban  semmi  csupa  e s e t ,  azaz, 
semmi  alaptalan  és  czéltalan  történet.  Mi  tehát  puszta  ese'ről  csak  sze
mélyes (subjécliv)  tekintetben  szólunk,  mennyiben  t.  i.  mi  a'  czélok  és 
okok  egybeíüggését  bizonyos  esetekben  nem  láthatjuk  á l t a l ,  's  e'  sze
rént  puszta  esetnek  mondunk  valamelly  tüneményt  vagy  valamelly  tör
ténetet ,  mellyet  nem  ugy  esmérünk  meg  mint  más  valami  dolgon  ala
pu l ta t ,  's  mellyről  tehát  azt  is  képzelhetnék,  hogy  az  vagy  épen  nem, 
vagy  pedig  másként  lehetett  volna.  Nevezetesen  puszta  esetnek  látszik 
nekünk  valami,  a'  mennyiben  mi  az t ,  akar  mint  természeti  munkálatot, 
akar  mint  öncselekvésiiuk  meghatározott  következését,  előre  el  nem  lát
hattuk  ;  az  utóbbi  tekintetben  esetnek  nevezzük  azt  i s ,  a'  mi  nem  a'  mi 
akaratunkban  van,  vagy  épen  szándékunk  ellenére  történik.  Végre  az 
eset  ellenébe  tétetik  a'  szükségesképen  valónak,  a'  mennyiben  az  vala
melly  más  dolog  á l t a l ,  nem  önmaga  által  van  meghatározva,  és  ekkor 
t ö r t é n e t e s n e k {contingens)  neveztetik.  Mivel  már  semmi  tárgyas 
[ol/jecliv)  puszta  eset  nincs,  tehát  balgatagság  azt  megszemélyesíteni,  és 
a'  vak  esetet (catut purut),  azaz ,  a'  dolgok  regulátlan  előállását  's 
enyészését  okfővé  tenni.  2)  Törvényes  értelemben  hasonlóul  olly  tö r té 
netet  neveznek  esetnek,  melly  nem  áll  a'  cselekvőnek  szabadságában. 
Ennek  meghatározása  nagy  fontosságú  dolog,  a'  hol  valamelly  történet
nek  törvényes  következéseiről  (haszonról  vagy  kárról)  és  a'  tulajdoni
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tásról (impntalio)  van  szó.  3)  Hazai  nyelvünkben  az  eset  szó  jelent  még 
akarmelly  megtörtént  dolgot  is  közönségesen. A. h. S. 

E s K  i M  o K ,  éjszaki  Labrador  partján  lakó  nép  ,  melly  Grönlandból 
származik,  a1  honnan  a'  Grönlandiakéhoz  hasonló  nyelve  van.  Az  Eski
mók  igen  csekély  lelki  tehetséggel  b i rnak ,  testek  mindazáltal  nem  épen 
csúnya.  Kezeik  és  lábaik  felette  kicsinyek.  Természeti  szinek  fejér, 
hanoin  a'  tisztátalanság  és  halzsir  miatt  alig  lehet  látni.  Igen  nyomorult 
életet  élnek  és  halászással  's  tengeri  farkasok  vadászásával  táplálják 
magokat.  Az  asszonyok  közönségesen  n.adáibőrrel  öltözködnek.  Egyes 
számaik  6ig,  az  öszvetettek  21ig  mennek, ,  a'  mi  ezen  felül  van,  sok
nak  neveztetik.  Hasonlóul  szükkörüek  más  dolgokról  való  megfogásaik. 
Teljes  egyforpiaságban  élnek  ,  országlás  nélkül ,  kivévén  a z t ,  hogy  az 
eresebb,  bátrabb  sz ivü,  vagy  a z ,  a1  kinek  több  feleségei  és  gyermekei 
vannak,  néminemű  tekintetben  feljebb  becsültetik.  Épen  olly  kevéssé 
vannak  törvén3'eik  i s ;  egyetlenegy  büntetés  a1  közönséges  gyaláztatás. 
Vallásos  megfogások  idegenek  elüttök.  A'  morvái  atyafiak  igyekeztek  a' 
kereszténységet  köztök  terjeszteni  's  1777  kereszteltetett  meg  az  első 
Eskimo. L—ú. 

E S K Ü D T ,  tagasb  értelemben  ollyan  személyt  teszen  ,  mell}'  vala
melly  dolognak  elintézésére,  vagy  véghez  vitelére  hittel  vagyon  leköte
lezve;  törvényes  értelemben  pedig  bizonyos  birói  személy  értődik  az 
alatt.  Ezen  esküdti  hivatal  keletben  vagyon  nem  csak  hazánkban,  hanem 
a'  külföldön  is  mind  a'  mai  napig  (L.  ESKÜDTÉK  SZÉKE.)  Különösen 
hazánkban  több  tekintetet  érdemelnek  a1  vármegyék  esküdtjei,  kik  mind 
a'  politicai,  mind  a'  törvényes  igazságokban  's  foglalatosságokban  részt
vesznek,  's  különösen  a'  biróskodásba  a'  szolgabiráknak  segédjei  szok
tak  lenni  annyira ,  hogy  a'  szolgabirák,  ugy  szólván,  esküdt  nélkül  sem
mi  birói  foglalatosságot  nem  végezhetnek  Ezen  hivatalnak  eredete  arra 
az  időre  esik,  midőn  már  a'  főispányoknak  az  ugy  nevezett  serviens  ne
meseken  való  biróskodása  törvény  által  megengedtetett.  Ugyan  is  a'  ré
gibb  időben  az  arany  bulla  szerént  a'  főispányok  egyedül  a1  vár  vagy 
is  vármegyék  népein,  nem  pedig  a'  nemeseken  biróskodtak;  későbben  pe
dig,  midőn  már  megengedtetett  azoknak  a'  nemeseken  is  biróskodni,  jó
nak  látta  az  ország  a'  főispányok  mellé  a'  nemeseken  való  biróskodás  al
kalmával  néhány  jó  hirü  ,  nevű  megesketett  nemeseket  kapcsolni,  kik 
azután  a'  hitletétel  és  biróskodás  tekintetéből  esküdteknek  neveztettek, 
's  későbben  az  i l l e n e k  rendes  hivatalbeli  személyekké  lettek.  —  Ezen 
esküdteken  kivül  vannak  hazánkban  minden  városban  's  más  akarmelly  ki
sebb  helységben  a'  bírákhoz  kapcsolt  esküdtek,  kik  is  a'  királyi  váro
sokban  a'  Romaiak  példája  szerént  senatoroknak,  más  kisebb  helységek
ben  pedig  esküdt  embereknek  neveztettnek. J'erger János. 

E S K Ü D T E K  S Z É K E ,  assisek.  Így  neveztetének  I .  Fráncziaország
ban  's  alsó  (normann)  Olaszországban  a'  szabad  embereknek  's  vasallok
nak  középkorban  szokásban  volt  gyűléseik  's  törvénytevő  napjaik. 
Bouilloni  Gottfried  bevévén  Jerusaleniet  1099,  mind  a'  két  törvényszé
kének,  az  udvari  és  tartományinak  statútumait  illyen  gyűlésekben  ké
sz i t te té ,  a'  honnét  ezen  nevezetes  okievei „Attitct de Jerusalemi''  nevet 
kapott  (kiadá  francziául  Bourgesban,  la  Thaumassiére,  1690,  fol.  I.  Ber
nardi „Hist. des droits francais1,  1816).  II.  Normandiából  Angliába 
terjedt  ezen  név a1 meghódítás  után,  's  itt  még  most  is  azon  törvényszéki 
Ülések  értetnek  a la t ta ,  mellyeket  a'  király  kiküldött  biráji  a'  grófságok
ban  évenként  tartanak.  II.  Henrik  nagy  kiterjedést  ada  ezen  intézetnek, 
a1  perlekedő  felek  szabad  tetszésére  bizván,  tulajdoni  /ízivódásaikat  a' 
nagy  assise  törvényszék  v. párviadal  által  elhatároztatni.  Állott ez  a'  nagy 
assise  törvényszék  a'  grófság  minden  lovagjaiból  (harczra  köteles  jószág
birtokosakból)  ,  a1  kis  assise  törvényszéket  pedig,  melly  csupán  birtokról 
í t é l t ,  tizenkét  szabad  és  becsületes  ember  tévé.  Ezekből  's  ezekben 
képződött  ki  az  esküdtek  széke.  A'  három  angol  főtörvényszék,  az 
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udvari  főtörvényszék {Kingsbench),  a1  tartományi  főtörvényszék {Court 
of Common pleas)  's  a'  kincstártörvényszék  ((. 'o«rí of Exchequer)  t i 
zenkét  tagja  megjárjak  esztendőnként  kétszer  Anglia  negyven  grófságát, 
hogy  ezen  törvényszékeket  tartsák.  Wales  számára  e'  munka  végett 
nyolcz  lovag  van  kirendelve.  Ezen  törvényszéki  ülésekre  még  ma  is 
meg  kell  a'  grófság  minden  békebirájának  's  azon  személyeknek  jelenni, 
kiket  a'  sheriff  (főtisztje  ,  kormányzója  a1  grófságnak)  esküdteknek  ja
vai.  Ezen  ülések  a'  grófságok  közönséges  gyűléseihez  hasonulnak  még 
most  is.  A'  birák,  kiknek  inmpélyesen  mennek  elejébe,  harangszóval  fo
gadtatnak.  A'  törvényszéki  illéseket,  isteni  tisztelet  's  predikáczio  után 
az  előlülő  biró  nyitja  meg,  beszédet  tartván  az  esküdtekhez  ,  kik  a' 
grófság  legnagyobb  tekintetű  férjfijai  közül  válaszlatnak.  (Cottu „De 
l' administration de lajustice criminelle en Angleterre",  Paris  1820). 
A'bíráknak  az  esküdtek  székén  öt  különböző  megbizottságok  van,  mellyek 
i észént  polgári  ügyekre,  részént  büntető  igazságszolgáltatásra  vonatkoz
nak.  A z ,  a'  mellytől  a'  törvényszéki  ülések  neveket  veszik,  az  assise 
commissio,  just  ad  nekik ,  tulajdoni  's  birtoki  viszálkodások  elitélésére, 
mi  azonban  már  most  csak  ritkán  fordul  e lő ,  mert  ezen  vádnak  más  for
mája  jött  divatba.  A'  nisi  prius  commissio  arra  hatalmazza  ő k e t ,  hogy 
olly  ügyekben,  mellyek  a'  felső  törvényszékek  előtt  vétettek  kereset  alá, 
s'  bizonyítványokat  szedjék  rendbe  (a'  holott  az  esküdtek  széke  e'  kér
dést  itéli  meg:  mi  tekintethessék  bebizonyittatottnak)  '»  azután  Ítéljék 
meg,  ha  csak  elébb  (»»'«» prius)  meg  nem  tőrtént  ez  a1  törvényszék  előtt. 
Mind  azok  ,  kik  akarmelly  okból,  de  nem  büntetésül,  birói  Ítéletnél  fogva 
a'  grófság  fogházaiban  vannak,  egy  harmadik  commissio  szerént (of 
goal delivery')  vizsgálat  alá  vétetnek  az  assisekben,  vagy  ha  erre  sincs  ok, 
szabad  lábra  állíttatnak.  Hanem  ezen  commissiók  legfontosabbika  az, 
mellynél  fogva  tartoznak  minden  nagyobb  vétket (árulást,  feloniát,  nagyobb 
lopásokat)  vizsgálat  alá  vernii  ,  's  a ' jurynek  a'  tettről  hozott  Ítélete  után 
megítélni  (Conim. of oyer and termiver).  Bírnak  végre  a'  békebirák  ju
saival (Comm. of peace),  azaz,  tehetnek  mindenféle  rendelést ,  melly  a' 
belső  béke  fentartására  az  aneol  elvek  szerént  megkívántatik.  (1.  BI ÍKE
TÖRVKNYSZKKEK).  111.  Az  ujabb  franczia  törvényszerkezetben  is  vannak 
1808  olta  assisetörvényszékek,  mellyek  azonban  neveken  kívül  csekély
ben  hasonlítanak  ezen  angol  intézethez.  A'  büntető  igazságszolgáltatás 
a'  régi  szerkezet  legiszonyatosb  részei  közé  tartozott.  Két  ellenkező  go
nosz  volt  meg  benne,  a'  kinzás,  melly  gyakran  csak  a'  halálos  büntetés 
sulyositásául  használtatott ,  's  a'  halálra  Ítélés  csupa  gyanúperből.  Pran
cziaország  fő  's  altörvényszékei  komor 's  e 'mellet t  könnyelmű  kegyetlen
ség  szellemével  különböztetek  meg  magokat ,  a'  minek  számtalan  iszonyú 
példáját  adá  a'  18dik  század.  A'  revolutio  alkalmával  a'  büntető  tör
vényszerkezet  uj  rendbe  szedése  egyik  első  munkája  volt  a'  constitutio
nalis  gyűlésnek.  Az  angol  szerkezet  vétetek  must rául ,  '»  főképen  az  es
küdtek  ítélése  a'  tettről.  A'  polgári  igazságszolgáltatás,  a'  régi  intéze
tek  eltörlése  után,  a'  kerületi  's  feljebbviteli  törvényszékekre  bízatot t ;  a' 
büntető  igazságszolgáltatásra  nézve  pedig  a'  Febr.  25dikei  1791  tör
vény  által,  egy  elölülőből's  három  tanácsnokból  álló  büntet^  törvényszék 
rendeltetett  minden  departementban.  Ezen  tisztviselőket  nem  az  ország
lás  nevezé  ki,  hanem  az  elölülőt  's  a'  nyilvános  vádolót  a'  departement 
választóji,  birákul  pedig  a'  kerületi  törvényszékek  tagjai  szolgáltak  sor
ban  ,  's  az  országiásnak  csak  koronaügyvédje  volt  minden  törvényszék
nél.  Ez  az  intézet  megmaradt  egészen  a1  consularis  szerkezetig,  melly 
által  a'  kinevezés  joga  a'  consulra  ruháztatott.  Az  1808diki  büntető 
törvényszéki  rend  (Corfe d1 instruction criminelle)  eltörlé  ezen  állandó 
büntető  törvényszékeket,  's  a'  büntető  igazságszolgáltatást  a'  feljebbvi
teli  törvényszékekre  (udvari  törvényszékekre)  ruházá  olly  máddal ,  hogy 
ezek  hozzák  az  első  Ítéletet  a'  eriminalis  vizsgálat  szükségéről,  a'  nyilvá
nos  kihallgatás  's  (esküdtekkel  való)  megítélés  pedig  külön  törvényszék 
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által  történik (Cour d' Assises),  melly  egy  udvari  törvényszéki  tanács
nokból  mint  elölülőből,  's  azon  kerületi  vagy  tartományi  törvényszék 
négy  legidősb  tagjából  á l l ,  mellynek  kerületében  a'  dolog  történt.  A' 
csekély  politiai  bűnhődések  a'  helybeli  elöljárók {maires)  's  a'  békeld
rák  elejébe  tartoznak,  a'  kisebb  büntetést  érdemlő  esetek  pedig  a'  kerületi 
törvényszékek  elejébe.  —  A'  franczia  assisek  munkálódása  következő: 
Minden  franczia  altörvényszéknek van  ügynevezett  vizsgáló  bírája.  Ez  vizs
gál  meg  minden  vé tke t ,  niellyet  a'  statnsügyvéil  ,  politia  avagy  egyes  em
ber  felad,  ez  nyomozza  a'  t e t t e t ' s  a 'gonosz tévő t ,  kihallgatja  a'  tanukat, 
áltnézi  az  okleveleket,  kimegy  az  eset  helyére  's  jegyzőkönyvet  visz 
mindenről.  Azután  tudósítja  az  altörve'iiyszéket  nem  nyilvános  ülésben 
(en ehambre de conseil).  Ha  a'  törvényszék  a'  vádoltatottat  az  eset  és 
környülményeknél  fogva  ártatlannak  ta lá l ja ,  vagy  a'  vád  bebizonyítását 
igen  hihetetlennek  le l i ,  azonnal  felmenti  a1  vádoltatottat  a'  vád  terhe 
alól.  Ha  azt  találja  a'  törvényszék,  hogy  a'  feladott  eset  egyszerű  po
litiai  bűnhődés ,  ennek  további  megbosszulhat  a'  politiai  fenyítő  tör
vényszékhez  utasí t ja;  a'  még  csekélyebb  politiai  rendszabások  megsze
gőjit  pedig  csak  a'  politiának  adja  ál ta l ,  megdoigálás  végett.  De  ha 
az  előleges  vizsgálatok  a'  gyanúst  terhelni  látszanak  ,  a1  nagyobb  vétkek 
esetében  az  altörvényszék  az  irományok  áltküldése  mellett  a1  fótörvény
széket (Cour rnyalé)  tudósítja.  Ez  a'  dolgot  tanácskozás  alá  veszi  nem 
nyilvános  ülésben,  kihallgatja  a'  generalügyvéd  szavazását,  's  ha  a' 
főtörvényszék  a'  feladott  esetet  criminalisnak  's  bebizonyithatónak  találja, 
olly  ítéletet  hoz,  hogy  az  eddigi  gyanús  's  már  most  vádoltatott (ttccuni), 
a'  szorosan  meghatározandó  vétekre  nézve,  egyenes  vád  's  külön  vizsgálat 
alá  vettessék (arrit des renvois aux attiiet).  Ezen  büntető  törvényszékek 
legalább  egyszer  tartanak  ülést  negyedesztendőnként  minden  departe
mentban  ,  hogy  az  elébbi  ülés  olta  megérett  büntetési  eseteket  végképen 
megítéljék.  Az  esküdtek  intézete  azon  szabadlelkü  képzeten  alapul, 
hogy  az  élet  's  halál  joga  rendszerént  nem  a'  tulajdonképi  statustisztvise
lők  kezében  van,  hanem  egy ,  bizonyos  törvényes  norma  szerént ,  rész
nyire  sors  által  (neminemüképen  mint Judicium parium)  a'  nép  közül 
választatott  's  a'  megkívántató  tulajdonságokkal  eléggé  felruháztatott 
statuspolgárokra  vagyon  bízva  ,  kik  az  ülés  végeztével  mint  privát  em
berek  ismét  visszalépnek  polgártársaik  sorába.  A'  praefectus  legalább 
négy  nappal  az  assisek  megnyitása  előtt  általküldi  az  assisek  elölülőjé
nek  a1  departementban  lakó  's  esküdd  hivatalra  alkalmas  CO  személy 
feljegyzését.  A'  törvény  rendelése  szerént  megkívántatik,  hogy  minden 
esküdt  legalább  30  esztendős  legyen ,  minden  'polgári  joggal  birjon  ,  to
vábbá  a'  választó  Kollégiumnak  tagja vagy  egyike  a'300  legnagyobb  adófize
tőnek  ,  vagy  doctor ,  licentiatus,  vagy  levelező  tagja  valamelly  a'  status 
által  megesmertetett  tudós  társaságnak  ,  vagy  jegyző  vagy  patentált 
pénzvál tó ,  vál tóügyész,  I  vagy  2  osztályú  kereskedő  vagy  kalmár, 
avagy  kormányszéki  tisztviselő  legyen  legalább  4000 frank  jövedelemmel, 
yagy  pedig  dispensatio  által  nyert  legyen  ezen  hivatalra  szabadságot. 
Egyáltalján  alkalmatlanok  er re :  a'  ministerek,  praefectnsok,  alpraefectu
sok  ,  b í rák ,  statusiigyvédek  ,  egyházi  személyek  's  mind  azok,  kik  az 
elitélendő  criminalís  esetben  hivatalosan  vagy  ssak  mint  privatusok  mun
káltak.  Az  esküdtek  székének  emiitett  elölülője  a'  reá  ruházott  hata
lomnál  fogva  kitörül  a'  hatvanok  lajstromából  24  személyt.  Kap  azonban 
a'  praefectnstól  még  egy  más  pótoléklajstromot  is  ,  mellyben  az  assisek 
ülése  helyének  minden  esküdtségre  alkalmas  személyei  foglaltatnak,  hogy 
ha  talán  a'  fenmaradt  36  esküdt  közül  némellyek  meg  nem  jelenhetnének, 
helyettek  annyit  nevezhessen  k i ,  hogy  az  ülésekben  legalább  30  esküdt 
személyesen  jelen  lehessen.  Ezen  assisetörvényszék  előtt  megjelenik  már 
most  a'  statnsügyvéd,  mint  nyilvános  vádoló,  's  védelmezőjétől  kisértetve 
a'  vádoltatott  i s ,  kivel  a'  vád,  a'  dolog  felvételének  napja,  az  oklevelek 
másolatban,  a'  tanuk  és  esküdtek  nevei  már  elébb  közöltettek  írásban. 
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Mind  a'  statusügyvéd,  mind  a'  vádoltatott  elvet  egynéhány  esküdtet  sza
bad  tetszése  szeréat,  a'  fenmaradtak  közül  pedig  sors  választ  12  esküdtet 
a1  bírói  munka  végbevitelére.  A''  kinevezett  esküdtek  elfoglalják  székei
ket  egy  emeltebb  helyen,  's  a'  terem  ajtaji  megnyittatnak  a'  közönség 
számára.  Most  meghitelteti  az  előlülő  a'  12  esküdte t ;  a'  vádat  megren
delő  i r á s ,  azután  maga  aT  vád  's  a1  helyben  tortént  szemléleti  vizsgálat 
jegyzőkönyve  felolvastatik.  A'  statusügyvéd  megmutatja  a1  vád  legfon
tosabb  részé t ,  azután  előadatnak  a'  bizonyítványok  's  az  érzék  alá  eső 
bűnjelek (eorpora delidig,  's  ezek  a1  kömyüíményekhez  képest  meg  is  vizs
gáltatnak.  Utóbb  kihallgattatnak  az  alaposaknak  találtatott  elébbi  tanuk 
's  ellentanuk,  az  elébbi  kihallgatási  jegyzőkönyv  tartalma  szerént  ugyan, 
de  a'  vétkesség  vagy  ártatlanság  bebizonyítására  csupán  az  esküdtek 
előtt  élő  szóval  történt  tanuvallás  szolgál.  Itt  azonban  nem  csak  a'  vizs
gáló  bírónak,  hanem  a'  többieknek,  az  esküdteknek,  a'  statusügyvédnek, 
a1  vádoltatottnak  és  védelmezőjének,  's  a'  károsittatottképen  fellépő  pj i
vatusnak  is  van  jusa  a'  tanuk  elejébe  további  kérdéseket  tenni.  Erre  a' 
történtekről  egymás  n t á n ,  rendszerént  kétszer  szólnak  a'  statusügyvéd, 
a1  privát  fél,  a'  védelmező  ,  's  ha  a k a r ,  maga  a'  vádoltatott  is.  Néha 
valamelly  kétes  kifejezésre  nézve  egyik  másik  t anu .u j r a  kihallgattatik, 
közbejött  kérdések  eldöntetnek,  's  midőn  az  ülésben  már  minden  éret t 
az  i télethozásra,  akkor  még  azon  ülésben  kijelenti  az  előlülő,  hogy  a1 

fejtegetések  be  vannak  fejezve,  's  röviden  öszvefoglalva  előadja  a'  vá
doltatott  ellen  's  mellette  felhozott  próbákat  's  Írásban  terjeszti  az  es
küdtek  elejébe  azon  kérdéseket,  mellyekre  lelki  esmeretek  szerént  nyilat
kozást  adjanak.  Epre  a1  tanácsszobába  mennek  az  esküdtek,  \s  visszatér
tekkor  nyilván  kimondják  tanácskozások  következményét.  Ha  csak  7 
találta  a'  12  esküdt  közül  a'  vádoltatottat  vétkesnek,  ngy  a1  bírák  is  ta
nácskoznak  a'  tettbeli  kérdésről ,  's  ha  a'  birák  többsége  az  esküdtek  ki
sebb  részéhez  áll  ,  a'  vádoltatottra  nézve  kedvezőbb  véleménynek  van 
ereje.  Ha  minden  biró  megegyez  a1  vádoltatottnak  felmentésében  ,  akar 
egyezett  meg  az  egész  jury  annak  elítélésében,  akar  nem,  elhalasztatik 
a'  dolog  további  tanácskozás  végett  a'  következő  assisere,  melly  azután 
végitéletet  hoz.  Ha  az  esküdtek  többsége  a'  vádoltatottat  felmentette, 
azonnal  szabadon  bocsátja  azt  az  előlülő  ,  ha  csak  valami  más  vád  miatt 
nem  kénytelen  még  tovább  fogságban  tartani.  Ha  ellenben  vétkesnek  ítél
tetett  a1  vádol tatot t ,  nj  tanácskozás  kezdődik  a'  büntetés  alkalmaztatása 
's  a'  netalán  szükséges  privát  elégtétel  felől  ,  's  azután  erre  nézve  hoz
nak  Ítéletet  a'  birák  ,  előadván  egyszersmind  az  Ítélet  okait  is.  Ezen 
büntető  Ítélet  ellen  csak  eltör  lééi  folyamodást  használhatni.  Ezt  a'  CAS
SAT;OTÖRVKNYZIÍK (1.  e.)  mint alapost  elfogadja,  ha  az  Ítélet semmisége, 
formabeli  hiba,  vagy  a'  világos  törvény  elleni  Ítélés  megmuta t ta to t t ,  's 
illy  esetben  más  assisetörvényszékhez  utasitja  a'  pert  uj  megvizsgálás  's 
megítélés  végett.  Zs.  í?. 

E S M K N A R D  (Jósef  Alfons),  költő,  szül.  1769  Pelissaneban  a ' P r o 
venceban  ,  IVlarseilleban  képződött ,  St.  Domingoba  ment  's  visszatérté
vel  Marmontel  esineretségébe  juta ,  és  ez  ébreszte  benne  vonzalmat  a'  lí
teratiirához.  A1  zendülés  elején  a'  Fenillantok  clnbbjába  tartozék  ,  kik 
megbukta  után  1792  ki  kellé  vándorolnia.  1797  visszatért  Francziaország
ba ,  de  mint  polit.  író  elfogaték  's  újra  száműzetek.  Brumaire  18autat 
nyita  neki  a1  visszatérésre,  'fl  ekkor  Eaharpe  és  Fontanesal  egyesült 
és  a' „WIercure de Franveon"  dolgozott  vélek.  Mozgó  életre  születvén, 
csaknem  mindég  kiragadva  látá  magát  helyzetiből  ,  hol  csendet  kezde 
lelni.  Több  viszonyai  után  csak  1805  telepedhetek  le  Par isban,  hol 
ugyan  ezen  évben  jelent  meg „La navigation."'  czimü  költeménye.  A* 
miv  figyelmet  gerjeszte  's  bár  nincs  benne  t e rv ,  élénk  cselekvés,  ábráz
lás  különbfélesége,  ezen  hijányokat  elfeledtetek  költői  e re je ,  bájos  és 
tiszta  versalkatja,  's  csudáltaték  a'  hűség,  mellyel  a'  felzúdult  hullámo
kat  festé.  J810  az  intézet  tagja  lett  '«  ellenjeitől  sok  kellemetlensége
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ket  kellé  t t trnie,  mellyekhez  Napóleon  által  lett  számkivettetése  is  já
rult.  3  hónapot  élt  vala  már  I tal iában,  amidőn  ^engedelmet  nyere  a' 
visszatérésre.  De  kocsija  feldőlte  Nápoly  's  Roma  közt  halálát  okozta 
Jun.  1811. 

E S I M E R K T  I.)  ralamelly  előterjesztésnek  tárgyra  vitetése,  melly 
által  az  mint  meghatározott  dolog  más  dolgoktól  megkülönböztetik.  Né
ha  értetik  alatta egyetlen  egy  esmeret,  néha  pedig  az  illy  egyes  esmeretek 
summája vagy  esmreteteink  egésze.  Az  esmerés  előre  felteszi  az  előterjesz
tést ;  mert előterjesztések  nélkül  esmereteink  sem  volnának.  De  az  előterjesz
tések  még  nem  esmeretek;  hanem  azoknak  meghatározott  tárgyra  is  kell 
vitetniek,  ugy  hogy  ez az  által más  ó  hozzá  inkább  vagy kevesbbé,  hasonló 
tárgyaktól  megkülönböztetik.  Az  emberi  lélekben  elrejtett  kutfőjök  az 
esmereteknek  e s m é r ő  t e h e t s é g n e k  neveztetik.  Rendesen  alsóbbra  és 
felsőbbre  osztják  azt,  mivel  az  esmeret  külön  nemű  előterjesztésekből  áll, 
mellyek  az  emberi  léleknek  is  különnemű  munkásságát  teszikfel.  Némelly 
előterjesztések  é rzékiek ,  és  szemléleteknek  vagy  érzéseknek  neveztetnek, 
a'  szerént,  a'  mint  inkább  az  előterjesztett  dolog  minemüségét  vagy  az 
előterjesztőnek  állapotját  fejezikki.  Ezek  az  alsóbb  esmérő  tehetségnek 
szüleményei  ,  melly  innen  érzékiségnek  is,  vagy  altalján  fogva  érzéknek, 
's  érzékiségnek  is  neveztetik.  Az  érzéki  előterjesztések  csupán  az  egyes 
tárgyra  vitetnek,  melly  épen  szemléltetik  vagy  éreztetik.  Más  előter
jesztések  értelmesek  ,  és  megfogásoknak  neveztetnek,  Ezek  a'  közönsé
gesre  vitetnek,  a'  mi  több  egyes  dolgokban  közösen  feltaláltatik,  és 
a'  felsőbb  esmérő  tehetségnek  szüleményei,  mell}'  innen  értelmes  esmérő 
tehetségnek  vagy  áltálján  fogva  értelemnek  is  neveztetik.  Az  érzéken  és 
értelmen  felül  emelkedik  még  az  ész ,  mellynek  sajátságos  előterjesztései 
ideáknak  neveztetnek,  p.  o.  az  Istenről,  szabadságról,  halhatatlanság
r ó l ,  kötelességről ,  erényről  'sat.  való  előterjesztések.  Valljon  lehet  e, 
és  mennyiben  lehet  ezen  ideák  által  valamit  megesmérni,  tanítja  az 
esmérő  tehetség  theoriája,  melly  az  esmérő  tehetségnek  eredeti  tör
vényeit  és  határait  vizsgálóra  veszi.  Előre  feltéve  pedig ,  hogy  az  ész 
által  is  lehet  valamit  megesmérni,  a'  legfelsőbb  esmérő  tehetségnek 
kellene  azt  nevezni,  mivel  az  emberi  természetben  nincs  semmi  fel
sőbb  az  észnél.  Gyakran  a'  felsőbb  esmérő  tehetség  nevezete  alatt  öszve 
foglalják  az  értelmet  és  az  é sz t ,  mivel  az  emberi  léleknek  e'  két  tehet
ségeit  a'  közönséges  élet  nyelvében  nem  különböztetik  meg  olly  szoro
san ,  mint  a1  tudományos  pontosság  kivánja.  Ezen  alapul  az  empiricns 
és  rationalis  esmeret  közt  való  különbség  is.  Amaz  olly  e3ineret,  melly
nek  értéke  tapasztaláson,  és  igy  az  alsóbb  vagy  érzéki  esmérő  tehetség
nek  sajátságos  munkásságán  épül;  ez  pedig  olly  esmeret,  mellynek  érté
ke  olly  okokon  épül ,  a'  mellyeket  csak  a'  felsőbb,  értelmes  vagy  eszi 
esmérő  tehetség  által  lehet  áltlátni.  Az  öszyeséges  emberi  esmeret  pedig 
tulajdonképen  egy  elválhatat lan,  legszorosabban  öszvefüggő  egész,  és 
mint  qllyan,  közös  szüleménye  az  érzéknek,  értelemnek  és  észnek.  — 
2)  A'  m e g e s m e r é s ,  általlátása  vagy  törvényes  megvallása  vala
minek. A. B. S  . 

E  s  ő (pluviri),  a7  felhőkből  jövő  vízcseppek.  Három  formában  van a'viz 
a1  levegőben:  1)  Páraformában  mint  igen  kis  hólyagocskák  lebegve,  a' 
felhőkben,  ködökben,  fellegekben.  2)  A'  levegőben  feloszlatva,  a'  mikor 
a'  levegőben  nem  tetszik.  3)  Viz  és  savanygőz  formákra  oszlatva.  Az 
eső  a'  páraformákból  jő.  De  mi  módon  lebeghetnék  a'  levegőben  az  ennél 
mindég  sűrűbb  vizrészecskék  ?  nagyon  gyötri  a'  természettudósok  eszét. 
—  Hogy  a'  pára  hólyagok  magokba  melegség  által  ritkább  leve
gőt,  vagy  épen  könyebbet,  p. o.  hydrogént,  vizgőzt,  zárnának,  megmutat
ni  igen  nehéz.  A'  tiszta  levegőben  (2)  feloszlatva  lévő  vizrészek  párává
válva  a'  felhőkben,  bizonyosan  meleget  bocsátnak  el,  's  ezt  borithatják: 
talán  be.  De  ez  a'  meleg  azonnal  elvezettetnék  az  ezt  beborító  vizhártyá
tól ;  mert a'  viz,  tudjuk, hogy meleg,  vezető,ée  igy párában  ködbe nem marad
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hatna,  egyszerre  elpatanna  a'  pára  'a  vizcsepekbe  jőne  le  eső  formába. 
A'  viznek  párává,  gőzzé,  Jevegővé;  és  viszont  ezen  levegőnek  gőzzé,  párá
vá ,  vízzé  (esővé,  harmattá)  való  változtatásainak  k imagyaráznál  ide 
tartoznak.  —  Szitálódik  az  e ső ,  ha  az  alsób  felhőrészekről  kezdődik. 
Nagyobb  cseppek  hullanak  a'  felleg  felső  részeiről ,  útjában  a'  kis  vizpont 
többeket  vévén  magához  Nálunk  fél  iznyi  áltmérőjii  cseppek  nem  esnek; 
de  az  aequator  körül  egy  iznél  vagy  czollnál  is  nagyobbak  esnek  sok
szor.  Szörnyű  sebesség  volna  ,  az  a'  mellyel  a1  magasságból  jövő  eső 
cseppek  ütnék  a'földet  (l.  Estis),  ha  a1  levegő  minden  pillantatban  jobban 
jobbannem tartóztatná  azokat.  A'lebegő  felhők  a 'nagyob  hegyekhez  inkább 
vonatván,  az  esők  gyakoribb  műhelyei  lesznek  a'  hegyek.  A'  mi 
hazánkban  az  esők  ágyai  e'  szerént :  a'  Karpat,  a'  máramarosi  's  erdélyi 
hegyek,  a'  Dunán  túl iak,  mellyek  a'  nagy  helvét  Alpesek  ágazatjai. 
A'  mint  napéjegyenlőségkor  's  a'  napforditók  idejében  ezen  helyekre  szo
kik  a'  mi  esőzésünk:  ezen  helyeket  sokáig  meg  fogja  tartani.  Külö
nös  a z ,  hogy  az  erdélyi  hegyeknél  eredett  esők  a'  Tiszán  által  ne
hezen  jőnek  .  inkább  kerülvén  innen  a'  beregi  és  ungvári  hegyeken  a' 
Karpat  előhegyeire  ,  mint  a'  Tisza  téréin  úsznának  által.  Az  Al
pesektől  jövő  esők  dereka  a'  Karpat  déli  ágain  megyén  el.  Száz  év
től  fogva  szorgalmatosan  jegyzik  az  esőnek  egy  esztendei  helybeli  men
nyiségét.  Kralt  IVtersburgban  esztendőn  által  40  napot  tesz  esőző
nek.  Muschenbroek  Leydaban  107  napot.  'sat.  Bergman  30  iz
nyi  magasságra  teszi  az  egész  földön  esztendőnként  leeső  esőt ,  's  igy 
mintegy  1010  koczka  mértföldnyinek.  A'  föld  párolgásai  is  sok  idegen 
részeket  ragadhatnak  fel ,  de  feltolnak  a'  levegőbe  sok  más  részeket  a' 
tűzokádó  csészeji  's  katlanjai  i s ,  mellyekből  a1  levegői  leülepitő  che
mia  különös  dolgokat  ver  l e ;  —  igy  származhatnak  néha  veres ,  kő
'sat.  esőzések.  AT. I. 

E s ő  M É R Ő  (ombrometer,  hyetometer),  egy  az  eső  mennyiségét 
megmérő  eszköz,  melly  áll  egy  megmért  szájú  edényből ,  mellynek 
alja  keskenyebb  alul  bezárt  üveg  csőbe  végződik.  Az  eső  beesvén  ezért 
az  edény  száján  (p.  o.  1.  nsz.  lábon),  abból  hogy  a'  csőben  millyen  magas
ra  nőtt  a'  v iz ,  meg  lehet  tudni  egy  nsz.  lábra  hány  cubik  Iinea,  czoll, 
'sat  eső  ese t t ,  mellyet  minden  eséskor  feljegyezvén,  az  egész  esztendő 
által  esett  eső  mennyisége  kijő.  A7. 1. 

E S O T K R I C U S ,  annyit  t e sz ,  mint  eltitkolt  ' s  csak  avatottnak 
való.  A1  régiek  mysteriumainál  vagy  titkos  társaságaiban  voltak  esote
ricus  és  exotericus  tanítások,  az  elsők  az  ava t tak ,  az  utolsók  a'  nem 
avattak  számára.  Utóbb  más  tudományokban  is  az  olly  taní tások,  mel
lyek  csak  tudósoknak  valók,  esotericusoknak,  az  ollyanok  pedig ,  mel
lyeket  a'  nem  tudósok  is  megérthetnek,  exoteriousoknak neveztetnek. K. L. 

E S P A G N O I. K T, 1, S P A G N O L E T . 
E S P I N A S S E  (Julié  Jeanne  Eleonore  de  l1).  Ezen  szeretetre 

méltó  asszony,  kiben  legragyogóbb  lelktehetségek  leghévebb  szerelem
re  képes  szívvel  párosultak,  törvénytelen  ágyból  szül.  Lyonban  1732, 
de  egy  polgár  leányának  adatott  ki  's  ennek  nevét  viselé.  Midőn  mar
quise  Du   DefFand  társalkodóul  választá ,  örömest  fogadá  ajánlatit ,  mert 
helyzete  szorult  vala.  Elejénte  mind  a1  két  hölgy  legszebb  egyértés
ben  élt.  De  csakhamar  megesmérek  Júlia  jelesbségeit,  minden  sziv 
neki  hodola,  meg  d'  Alembert  i s ,  Du    DefFend  legpróbáltabb  tiszte
lője.  Mihelyt  ez  olly  veszélyes  vágy társra  esmere  Espinasseban  ,  azon
nal  eltávoztatá  magától.  De  a'  megvetettnek  számos  tisztelőji  valáoak 
már  *s  herczeg  Choiseul  által  kieszközlék  ,  hogy  a1  király  illendő  év
pénzt  rendele  számára.  Most  a'  nagy  világba  lépett  E.  's  a'  legfé
nyesbxkörök  versenyeztek  bírásáért.  D'  Alembert  híjába  kére  vissznn
szerelmét,  barátságnál  egyebet  nem  nyere.  Marquis  Móra,  n e m e s ,  de
li  spanyol  if jú,  szereté 's  szere t te tek ,  de  hirtelen  el  lőn  feledve  (!ui
bert  oberster  közbejöttével,  ki  viszonyairól  II.  Fridrik  iránt  esmeretes 
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's  ki  az  asszonyok  kedvczését  tulajdonságinak  tartozó  adóul  tekinté. 
Mh.  E.  1770.  Leveleiben  az  annyi  kecsel,  annyi  gyengédséggel  kifeje
zett  érzelmek  ritka  miveltségre  mutatnak,  's  részvét  és  érdeklődés  nél
kül  senki  nem  olvassa  azokat. 

E S P B I I S ,  s i e s n e k .  A '  mit  mi  latan  nyelvünk  szerént  spiritus
nak  nevezünk  ,  azt  hiják  a'  Francziák  espritnuk,  a1  Németek  pedig 
Geistnak.  Tisztított  nyelven  szesznek  mondatik.  A'  szesz  lepárolás 
által  nyert  erős  szagú,  a'  szagló  idegekre  különösen  ható ,  hamar  el
száló  anyagú  folyó  test  (nedv).  Különbféle  testekből  lehet  szeszt  le
páró ln i ,  min t :  borból  ,  törkóből  ,  seprőből,  eczetből  ,  ásványi  testek
női  is  mint:  salétromból,  vitriolból,  csontokból.  Nevét a'  szesz  ere
detétől  veszi  's  ugy  lesznek  e'  nevek:  borszesz,  törkőszesz,  seprős/.esz, 
salétrom  és  csontszesz.  Ila  az  illatos  füvekre  borszesz  öntetik  's  le
pároltatnak  ,  a'  nyert  nedv  is  szesznek  mondatik.  Így  nyerni  a'  leven
dulaszeszt,  m e n t a  ,  t o r m a  ,  rosmarin  ' s a t .  szeszt.  —j—a. 

E S Q U I R E  (olv.  Skwei r ,  az étvuyertöl,  fegyverhord9zótól,  a r 
miger ,  származik) ,  angol  cz im,  mellyről  azt  mondja  Küt tner ,  hogy 
nehéz  volna  mind  azokat  előszámlálni,  kiket  az  ttilajdonképen,  azaz, 
törvény  szerént  illet.  Hanem  sokaknak  udvariságból  's  becsültetésből 
is  megadat ik ,  bár  nem  illeti  is  azokat ,  mint  p.  o.  tudósoknak,  mi
vészeknek  'sat .  (Vö.  ANGOÍ,  NÉPAMCOTMÁNY).  Fekvő  jószágok  birása 
szorosan  véve  nem  ad  annak  viselésére  just  's  még  is  azokat ,  kiknek 
fekvő  birtokaik  vannak  ,  Esquireknek  szokták  az  Angolok  nevezni.  Az 
angol  parasztok  is  igy  nevezik  földes  uraikat. L—ú. 

K S R A H , 1. N E H K M I A H. 
E S S E N U S O K  vagy  E s s a e u s o k ,  egy  secta  neve  a '  Zsidók  közt, 

eredete  's  nevezete  oka  nem  tudatik  ;  d e ,  ugy  látszik,  csak  a'  Mak
kabeusok  alatt  (mintegy  150  K.  e.)  támadtak.  Magányba  vonultak 
's  javaikat  közösen  birták.  A'  ki  szövetségekbe  akart  felvétetni,  né
melly  próbákon  kellett  áltesnie.  Az  Istenről  tisztább  megfogásaik  vol
tak  ,  mint  a'  közönséges  Zsidóknak,  's  tisztáltabb  erkölcstanitások.  Vé
res  áldozatokat  nem  adtak  ,  sok  külső  szertartások  helyett  imádkoztak, 
a'  Szombatot  szorosan  niegtar ták,  felette  mértékletesen  éltek  \s  füvek
és  gyökökkel  betegségeket  gyógyítanak.  L.  Bellermann. „Geie/iicJil
Hehe Nachrichten aus dem Allerthum iiber die Essaeer und Therapeti
ten<~  (Berlin  1821), 

E S S K N  (JánosHenrik ,  gróf),  svéd  feldmarsall,  régi  lieflandi  házból 
szül.  1755  Kasioesben  Westgothlandban.  Svéd  hadi  szolgálatba  állott 
megnyeré  III.  Gusztáv  kegyét  's  Olasz,  Franczia  és  Németországban 
te t t  utazásain  kísérője  volt.  Kisérte  az  17S8  orosz  habomban  is  's  több
ször  mutatá  hűségét  Gusztáv  iránt.  Oldala  mellett  volt,  a'  maszkbálban 
midőn  a'  király  halálosan  megsebesíttetett.  A'  következett  országlók  alatt 
is  mindég  nagy  tekintetben  álla  az  udvarnál.  A'  sündermannlandi  her
czeget  's  az  ifjú  királyt  Pétervárra  kisérte.  Visszatérte  után  főparancs
nok  le t t  Stockholmban  's  IV.  Gusztáv  1800  Pomeraniában  adta  neki  a' 
fővezérséget.  Mint  a'  pomeraniai  egyesült  seregek  vezére  két  hónapig 
oltalmazá  1807  Stralsundot  's  tiszteletes  fegyvernyugvásra  lépett  a'  fran
czia  vezérrel.  Nem  sokára  jószágaira  vonult,  midőn  a'  király  maga  vet
te  ált  az  sereg  kormányát.  Lemondván  a'  király  székéről,  1809,  E.  sta
tustanácsosul  hivaték  's  mint  követ  Franczianrszágba  méné,  1814  a'  svéd 
sereget  ve.zérlé  Norvégiában  ,  Oskar  berezeg  kiskorúsága  alat t  Norvégia 
főparancsnokjává  neveztetek,  de  1816  letette  ezen  méltóságot 's  feldmar
sall  lett. 

E s s  EX  (Róbert  Devereux,  gróf),  v i t éz ,  bajnok,  Nagy  Ersébetnek, 
anglia  királynéjának,  kegyencze,  kit  sorsa  a'  szerencse  tetejéről  hamar 
vérpadra  v i t t ,  Gautier  Devereux  essexi  grófnak,  és  Knolles  l.etticenek, 
Ersébet  királyné  egyik  rokonjának,  fija,  szül.  1567  Nethewoodban,  atyja 
várában ,  Herefordshireban  gyenge  ifjúságában  tehetségei  iránt  nem  sok 
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reménye  volt  a tyjának,  ki  út  halálos  ágyán  lord  Burleighnek  ajánlá.  Ez 
12  éves  korában  a'  cambridgei  egyetembe  ktt ldé,  hol  szorgalma  's  esze 
által  észre  vétette  magát.  17  évében  megjelent  az  udvarnál,  hol  kellemes 
külseje  's  fényes  tulajdoni  kedvező  benyomást  t e t t e k ,  's  atyja  emléke 
által  segittetve  sok  barátokat  szerzének  tíeki.  Legelébb  anyja  kérésére, 
de  akaratja  ellen,  mostoha  at5'ját,  gróf  LeiCestert,  1585  Hollandba  kiséré 
1580  „lovasság  vezére"  czimet  nye r t ,  's  a'  Zütphen  melletti  ütközetben 
vitézségének  bizonyságait  adta.  Ezért Leicester  a'  táborban  zászlós  lovag
nak  nevezte.  Leicester  majd  elébb  mozdittatván,  annak  helyébe  főlovász
mester  l e t t ,  1588  pedig  azon  védseregben,  melly  a'  Spanyolok  beütése 
ellen  gyűlt  ősz  ve,  Leicester  parancsa  alatt,  lovasság  vezérévé  emeltetett. 
Ettől  fogva  ugy  tekintek,  mint  a'  fejedelemné  nyilvános  kegyenczét,  kit 
az  még  a'  térdkötő  renddel  is  ékesített.  E'  hirtelen  és  váratlan  szeren
cse  gyakran  a'  mérséklet  határán  tul  ragadta  a'  fiatal  embert.  Minekutá
na  t'gy  másik  kegyencczel  párviadalt  t a r t o t t ,  a'  királyné  engedelme  nél
kül  azon  hadhoz  á l lo t t ,  melly  által  sir  John  Norris  és  Drake  Ferencz 
don  Antoniót  ismét  Portugália  thronjára  akarák  ültetni.  Még  is  a'  ki
rályné  csupán  gyengéd  szemrehányásokat  tett  ezért  neki ,  's  visszajötte
kor  uj  jótétekkel  halmozta.  Leicester  ugyan  ez  évben  elébb  megholt. 
Essex ,  ki  felemeltetését  nagy  részben  annak  köszöné,  ollyakat  követett 
most  e l ,  mik  a'  királynénak  nem  tetszenek,  illyen  vala  jelesen  sir  Fran
cis  AValsinghamnak  egyetlen  leányával ,  sir  Philipp  Sidney  özvegyével, 
való  titkos  egybekelése.  Ersébet  ugyan  e'  tárgyról  nem  szólott ,  de  sok 
ideig  nem  emlékezhetett  arra  indulat  nélkül.  —  Essex ,  mint  szüntelen 
merészkedő  és  dicsszomju,  1591  egy  hadláb  kormányát  nyeré  meg,  mel
lyel  Ersébet  IV.  Henrik  segítségére  Francziaországba  küldött.  De  épen 
ez  időpontot  használák  ellenségei,  hogy  neki  a1  királynénál  árthassanak: 
5  még  is  semmivé  tudá  ez  úttal  tenni  fortélyaikat,  "s  a'  királyné  1593 
a1  titkos  tanács  tagjává  nevezé.  Cadix  ellen  Hovard  admirallal  tett  azon 
szerencsés  próbája  után,  melly  által  Cadix  az  Angolok  hatalma  alá  ke
rül t ,  a'  királyné;  dicséretekkel ,  a'  nép  tetsző  tapssal  fogadá;  de  mivel 
azt  vétette  észre ,  hogy  ezt  szinte  olly  nagyra  becsüli ,  mint  a m a z t ,  ez 
által  a'  királyné  előtt  nem  keveset  vesztett.  Ezt  érezteté  vele  a !  királyné: 
ekkor  felébredt  büszkesége,  's  gyakori  versenyezésbe  keveredett  a :  király
néval.  Ersébet  még  is,  szolgalatja  jutalmául,  1597  a'  pattantyusság  nagy
mesterévé  nevezte.  Ugy  lá tszot t ,  hogy  ez  uj  kegyelemnintatás  nagyra 
törekedő  dicsvágyát  kielégítette,  's  ő  egy  uj  tengeri  hadakozásra  ajánlá 
magát  a'  Spanyolok  el len,  de  ez  nem  ütött  ugy  k i ,  mint  reményié . 
Visszatértekor  l á t t a ,  hogy  Ersébet  ollyan  embereket ,  kiket  ő  nem  sze
r e t ,  gazdagon  ju ta lmaz:  ez  keserité.  Jószágaira  akart  vonulni;  de  Er
sébet  azzal  engesztelé  meg,  hogy  Anglia  nagy  marsallává  tette.  Ke
vélysége  mindég  nagyobb  gondolatlanságokba  bukta t ta ,  mit  ellenségei 
igen  is  nagyon  tudtak  használni.  Bnrleigh  halála  ,  melly  épen  ekkor  tör
t é n t ,  nagy  kárára  vo l t ,  mert  e'  hatalmas  férjfiban  nevezetes  gyamolát 
veszté.  Utána  ugyan  Essex  lett  a'  cambridgei  egyetem  cancellara,  de  ezt 
valóban  csak  ugy  is  lehete  tekinteni,  mint  szerencséjének  utolsó  csillám
lását.  Már  Burleigh  halála  előtt  meghasonlott  a'  királynéval  azon  férjfi
nak  választása  fe le t t ,  kinek  az  akkor  háborgó  lrlandba  kellé  vala  kül
detni  ,  's  illetlen  viseletéért  ez  alkalommal  egy  arczcsapást  kapott  a'  ki
rálynétól.  De  az  későbben  még  is  megbékélt  vele  's  legkiterjedtebb 
hatalommal  mint  vicekirályt  küldé  lrlandba.  De  e'  fontos  munkánál  ugy 
viselé  magát ,  hogy  a'  királyné  kedvetlenségét  magára  vonta.  A'  fejede
lemné  ezt  értésére  ad ta ,  ő  pedig  kevély  hangon  felelt,  's  noha  parancso
latja  azt  t a r t á ,  hogy  lrlandot  el  ne  hagyja,  ó  még  is  jobbnak  vélte  nem 
engedelmeskedni  ,  hanem  magát  személyesen  menteni.  A'  királyné  nem 
fogadá  kedvetlenül,  de  E.  az  ellene  rendelt  vizsgálatnál  olly  rosszul  véd
te  magá t ,  ellenségei  pedig  olly  titkosan  és  nyomosán  dolgoztak  ellene, 
hogy  minden  hivatalainak  elvesztésére  í tél tetnék,  az  egy  lovas  vezérsé . 
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get  kivéve,  melly  által  a'  királyné  még  kegyelme  visszanyerhetésére 
akara  neki  reményt  nyújtani.  De  K.  titoknokja,  Cuff  Henrik,  jóslatni 
által  ingereltetve,  annyira  men t ,  hogy  még  a'  királyné  rútságát  és  vén
ségét  is  gúnyolta, mi  azt  felette  mélyen  sebesítette,  ti '  felett  a'  nép  kegye 
ugy  felpöfteszté;  hogy  a'  skót  k i r á l lya l ,  Jakabbal ,  Ersébetnek  hiliető
leges  örökösével,  a1  thronra  korábbi  segélése  iránt  titkos  alkudozásba 
l épe t t ;  sőt  végre  azon  vétkes  terven  dolgozott,  hogy  a'  királyné  palotá
j á t  elfoglalja  's  ugy  egy  uj  parlament  öszvehivását  's  uj  ministerek  kine
vezését  csikarja  ki.  A'  plán  eláni l tatot t :  ekkor  lázadást  akart  London
ban  gerjeszteni.  De  ez  is  balul  ütött  ki  's  elfogták.  Ellene  's  bűntár
sai  ellen  per  indít tatot t :  sokáig  ingadozott  a1  k irályné,  inig  az li.  ellen 
kimondott  halálos  Ítéletet  aláirta.  Mindég  vá r t a ,  hogy  kegyelméért  fog 
esedezni;  de  híjába.  Így  utoljára  csak  ugyan  parancsot  adott  kivégzésé
r e ,  melly  Feb.  25.  1601  a1  í o w e r b e n ,  a'  bűnös  kívánságához  képest, 
pallossal  történt.  Beszél ik ,  hogy  midőn  E.  Cadix  ostromától  visszajött. 
's  tapasztal ta ,  hogy  a'  királyné  ismét  szívességgel  látja,  akkor  azon 
aggodalmát  nyilatkoztatta  volna,  bog}'  gj'akori  szükséges  távolléte,  ellen
ségei  gonosz  befolyásának  utat  nyitand  a'  királyné  előtt;  mire  a1  király
né  olly  Ígéret  mellett  adott  volna  neki  egy  gyűrű t ,  hogy  bár  mit  tenne 
is  ellene  's  bár  mi  nagyok  lennének  a'  vádak,  csak  e'  gyűrűt  küldje,  bi
zonyos  lehe t ,  hogy  mentségét  meghallgatja.  Elitéltetése  után  használni 
akará  E.  a'  gyűrűt  's  Nottingbam  grófiiénak  a d á ,  hogy  vinné  a'  király
néhoz.  De  ennek  félje,  E.nek  halálos  ellensége,  arra  birá  a'  gióíiiét, 
hogy  a'  gyűrűt  nem  adá  be.  Így  esett  el  résznyire  a'  gyűlölség  és  irigység 
á ldozat ja ,  élte  34  évében.  K.  v i t éz ,  e lmés ,  ügyes,  nemeslelkü  's  igen 
n y í l t ,  de  gondolatlan  's  felette  heves  indulatú  volt.  A'  királynéval  való 
állapotju,  ki  még  öreg  korában  is olly  szerelmesnek  mulatta  nragát,  hogy 
e1  miatt  előtte  gyakran  nevetségesnek  tetszett,  olly  vakmerővé  tette,  hogy 
azt  néha  kigúnyol ta ,  mi  utoljára  amannak  szivét  valamennyire  meghide
gité.  Némellyek  ezen  közte  's  Ersébet  közt,  ugy  mint  szeretett  és  szere
tő  közt  való  meghitt  szövetkezést,  kétségbe  akarják  hozni.  De  lord  Ox
ford  azt  v.ilóságos  szerelemnek  állította.  Ezt  Henri  Jones  és  Panks  szo
morjáték  tárgyává  tették. J, 
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E S T .  Estnek  neveztetik  azon  időszak,  melly  a1  nap  elnyugvásától  a' 

tökéletes  éjnek  kezdetéig  elmúlik;  aüiaz,  azon^  i d ő ,  míg  az  alkony 
(esthajnal)  tart.  —  Az  est  a1  legkellemesbb  időszakoknak  egyike,  's  még 
a'  reggelnél  is  kellemeteseblmek  mondhatni ,  mivel  a'  csendes  halavány 
világ,  mellyet  a'  nyugvó  nap  terjeszt  e l ,  nem  olly  pompás  ugyan ,  de 
nyájasabb  azon  vakító  fénynél ,  mellyben  keltekor  sugárzik.  —  A'  kép
ző  mivészetekben  különbféleképen  adatik  elő  az  est.  Majd  Diana  alakjá
b a n ,  midőn  épen  vadászatra  megyén;  majd  megint  Genius  formában,  ki 
fáklyáját  a1  földfelé  bocsátja  's  kinek  egy  csillag  fénylik  feje  felett.  Mind 
a'  két  allegória  igen  helyesen  van  választva,  mert  az  est  mind  azon  idő, 
mikor  a'  hold  az  égen  való  uralkodását  elkezdi  's  mikor  legalkalmatosab
ben  leselkedik  a1  vadásza '  vad  u tán ;  mind  pediglen  az  is, mellyben  Phoe
bus  szekerét  a1  földfelé  igazgatja,  's  a1  nap  fáklyás  világának  lassankénti 
eltűnésével  a'  csillagok  szerény  's  csendes  fényű  világokkal  tündökleni 
kezdenek.—  E s t  k  i  t  e r j  e  d  és  ének  (esttávola amplitiido occiduti)  ne
veztetik  azon  láthatár!  pontnak  ,  mellyben  valainelly  csillag  elnyugszik, 
a'  valódi  estponttól  való  távolléte.  —  Ezen  távollét  természet  szerént 
vagy  éjszak  vagy  dél  felé  lehet ,  a'  mint  egy  csillag  éjszak  vagy  dél  felé 
van  az  egyenlítőtől;  mivel  a'  valódi  estpontban  magában  csak  azon  csilr 
lagok  nyugodnak  el,  mellyek  épen  az  egyenlítőben  állanak.  —  A'  nap,  a' 
hold  's  a'  többi  vándorcsillagokra  nézve  az  estkiterjedés  majd  éjszaki 
[borealis),  majd  déli (australis),  minthogy  ezen  testek  elhajlásai {declina
tiones)  változandók;  de  az  álló  csillagokra  nézve  változhatatlan  az  estki
tetjedés;  vagy  éjszaki,  Ua  éjszak  felé,  vftgy  déli  ha  dél  felé  áll  a'  csillag. 

Albert Ferencz. 
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E S T E ,  egyike  Olaszország  legrégibb  ' s  legfényesebb  fejedelmi  há
zainak:  Eredetét  Muratori  azon  apró  fejdelmekben  találja,  kik  a'  10 száz
ban  a'  Karolingiak  helytartóji  valának  Toscanában.  Utóbb  több  kerü
letet  's  grófságot  kaptak  feudumkép  a'  császártól ,  nevezetesen  Estét , 
Kovigót,  Montagnanát  ,  Casalmaggiorét,  Pontremolit  és  Ober t engá t ' s 
markgrófi  Mimet  viseltek,  E'  nemzetség  egyik  tagjá tól ,  IV.  Guelfotól, 
ki  1071  Bajorországot  nyeré  meg  feudumkép,  származik  a'  braunschwei
gi  h á z ,  melly  azért  Es te Gue l f  háznak  neveztetek  soká.  A'  12 ,  13 
és  14ik  száz.  alatt  az  Este  ház  történetei  nagyobb  részént  egybe  van
nak  fonódva  Olaszország  többi  uralkodó  nemzetségeinek  's  apró  köztár
saságainak  viszontagságaival.  A'  GneJfekiiek  Ghibellinok  elleni  háboru
jiban  az  Este  markgróíok,  mint  a'  Guelfek  fejei,  számos  viszontagsá
gok  mellett  i s ,  több  uj  birtokon  kivül  Per ra rá t  's  Modenát  szereék 
meg  magoknak.  Még  jobban  tündöklik  az  Este  ház  tudomány  's  mivész
ség  körüli  érdemeivel.  11.  Miklós  (mh.  1388)  volt  az  e l ső ,  ki  a'  ferra
rai  udvart  csinosság  's  jó  izlés  székévé  tévé.  Még  nagyobb  fényben 
áll  utána  111.  Miklós  (mh.  1441).  Ez  visszállitá  az  atyja  szerzetté  egye
temet  Fer rarában ,  melly  az  ő  kiskorúsága  alatt  elenyészett ,  Pannában 
meg  egy  ujat  alkota.  Jutalmak  által  udvarába  voná  kora  legjelesebb 
férjfijait,  egyebek  közt  veronai  Guarini t ,  az  esmeretes  költő  ősé t ,  's 
Aurispa  János t ,  's  tudományok  iránti  szeretetét  még  (Íjaira,  Lionel  és 
Borsóra  is  áltruházá,  kiknek  arra  czélzott  főtörekedése,  hogy  Perra
r á t ,  mint  a1  tudósok  's  költők  hazáját,  Olaszország  minden  városai  közt 
dicsőségre  emeljék.  Lionel  (mh.  1450)  országlása  sem  hódítással,  sem 
más  politicai  esetekkel  nem  ragyog ;  hanem  az  Este  háznak  egy  fejedel
me  sem  tiszteltetett  charactere  szeretetre  méltósága,  lelkének  kellemes
sége  's  erkölcseinek  finomsága  miatt  kortársaitól  annyira  ,  mint  .Lionel. 
O  minden  módon  elómozditá  a'  tudományokat  's  mivészségeket,  keres
kedést  's  keresetmódokat,  sőt  maga  is  jeles  példányit  adá  az  ékesszó
lásnak  latán  's  olasz  nyelveken.  Levelezett  Olaszország  minden  nagy 
embereivel,  's  legfőbbet  te t t  kora  minden  fejedelmei  közt  a'  régi  lite
ratura  divatba  hozására.  Testvére  's  felváltója  Borsó  (mh.  1471)  alatt 
virágzottak  a'  kereskedés,  földmivelés,  kereset ,  's  a'  béke  minden  nii
vészségei.  Borsó  a'  fényt  s z e r e t t e i d é  sem  erősségeket,  sem  hadakat 
nem  ta r tván ,  nem  rongálá  meg  pénzbeli  áliapotját.  ] | | .  Fridiik  császár, 
Ferrarán  keresztülutaztában  annyira  megbájoltatott  Borsó  fogadása 
által  ,  hogy  ennek  modenai  's  reggioi  herczegi  czimet  ada.  Ehhez  Borsó 
I I .  l'ius  pápától  herczegi  méltóságot  szerze  Feriara  számára ,  mellyet 
pápai  feudnmképen  birt.  Felváltója,  1.  Hercnles  (mh.  1505),  sokat  szen
vedett  a'  Velenczesek  's  szövetségeseiktől,  kik  az  Este  házat  birtoká
tól  meg  akarák  fosztani  ;  Mailand,  Florencz  és  Nápoly  mellette  fegy
verkezének  fel ,  's  igy  közönséges  háború  támadt.  Egy  nem  kedvező 
békekötés  után  (1484)  21  észt.  tar tá  fen  Hercules neutralitását,  melly  idő 
alatt  Olaszország  nagy  változásokat  szenvedett.  Ez  időben  a'  béke  min
den  áldásaival  virágzottak  tartományai  's  fővárosa  a'  pompa  és  mivész
ségek  fényében  ragyogott.  Barátja  's  ministere  az „Or/ando inamora
í o "  költéséről  híres  scandianoi  gróf  Bojardo  vol t ,  's  Ar ios to ,  akkor 
még  csak  ifjú,  szinte  részt  vőn  herczegi  kedvezésében.  A'  ferrarai  ud
vart  azon  kor  minden  szép  elméje  ékesité.  1.  Herculest  fija,  I.  Alfons 
(mh.  1534),  válta  fel  ,  kinek  második  hölgye  ama;  hires  Borgia  Lucre
t ia  vol t ,  a'  ki  ritka  észtehetségeivel  's  tudományok  iránti  szeretetével 
neminemükép  Ieruosá  elébbi  élte  szennyét.  T e s t v é r e ,  Hippolyt  Car
dinal  szolgalatjában  volt  Ariosto  ;  hanem  ezen  fejedelem  méltatlan, 
volt  a'  nagy  költőre.  A1  cardinalkalap  olly  kevéssé  tar téztatá  indnla
toskodástól  's  vétektől,  hogy  természeti  testvérének,  Júliusnak,  a'  kivel 
szerelmében  vetélkedett ,  szemeit  k iszura tá ,  mivel  hogy  azokat  a1  mind 
a'  kettejektől  tiszteltetett  dáma  egy  izben  szépeknek  nevezte  volt.  Al
fons  a'  kegyetlenséget,  inellyre  egész  Ferrara  felzúdult,  büntetlen  ha
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gyá  ;  hanem  másik  testvére,  Ferdinánd,  's  a'mcgosnnkitoU  Julius  öszve
esküvést  készítettek,  hogy  őt  letévén,  Hippolyton  annál  könnyebben  áll
hassanak  bosss/.nt.  Az  öszveesküvés  felfedeztetett,  's  tümlöczben  vég/.é 
életét  mind  a'  két  testvér.  Alfuns  nagy  hadvezéri  tehetséget  fejte  ki. 
Mintán  1509  a'  cambraii  ligához  állt  volna,  megjelenének  a'  Velenczé
sek  Angelo  Trevisani  alatt  egy  hajóssereggel  a'  Po  torkolatjánál  's 
ijedtségbe  hnzák  Ferrara  vidékét.  Alfons  azon  hajóssereget,  melly  a1 

vizén  felfelé  evezet t ,  a'  két  parton  épített  ágynsánczai  közé  csalá  's 
igy  azt  részént  elfoglalá,  i észént  elégeté  (1509).  E'  győzedelmet  Olasz
ország  minden  költője  megéneklé.  II.  Gyula  pápa,  a1  cambraii  ligát 
csakhamar  elhagyván  \s  a'  Velencz.ésekhez  ál lván,  Alfonsot,  mint  a 'ki t 
erre  birni  nem  tudot t ,  kemény  egyházi  átok  alá  veié  's  minden  pápai 
birtoka  elvesztésére  itélé.  Alfons  elveszte  Modenát  's  minden  segedel
met  ;  csak  a'  Francziák  maradtak  hivei,  kiknek  ravennai  győzedelmet 
(1512)  tetemesen  is  segité.  De  a1  Francziáknak  csakhamar  ki  kellé  ta
karodniuk  Olaszországból,  's  igy  Alfons  egyedül  maradt.  Azonközben 
megholt  II.  Gyu la ;  hanem  felváltója,  X  L e o ,  sem  akará  Mode
na  \s  Reggio  városait  kiadni ,  a1  mire  I.  Ferenc/,  k i rá ly ,  az  Esteház 
különös  jóakarója  á l ta l ,  le  volt  köteleztetve.  Sőt  annyira  ment  a'  ro
mai  udvar  ,  hogy  Alfonsot  ,  testőrsége  megvesztegetett  kapitánya  által 
meg  akará  gyilkoltatni.  Mig  Alfons,  minden  felől  fenyegettetvén  ,  vé
delemre  készülne,  az  alat t  megholt  X.  Leo  (1521).  Ez  menté  meg 
az  Este  házat  közel  enyésztétől.  VI.  Adrián  visszavevé  az  egyházi  át
k o t ;  hanem  ngy  lá t szo t t ,  hogj'  felváltója,  VII.  Kelemen,  az  Alfims  el
leni  gyűlölséget ,  nagybátyja  Leótól  örökségben  k a p a ,  mert  nem  csak 
Modenát  nem  adá  neki  vissza,  hanem  egyéb  birtokait  is  igyekezék  el
foglalni.  Csak  Roma  bevétele  (1527)  után  állittaték  vissza  elébbi  birto
kaiba  's  erősíttetek  meg  felségi  jusaiban,  V.  Károly  által.  11.  Hercules 
az  ő  felváltója  (mh.  1559)  legnagyobb  hódolattal  viseltetetett  V.  Károly 
i r á n t ,  a'  ki  elintézője  volt  minden  olasz  ügynek;  testvére  HippolytCar
dinal  pedig  szükség  esetére  Francziaország  védelmét  szerezte  meg  neki. 
Ez  a'  cardinal,  Tivoliban  a'  pompás  villa  d 'Es te  építtetője,*  századjá
ban  lfgnemesb  pártfogója  volt  a1  tudományoknak.  II.  Alfons  (mh.  1597) 
szerette  ugyan  a'  tudományokat,  de  még  inkább  a'  zajos  örömeket. 
Hiúságában  vetekedni  akart  a'  florenczi  nagyherczeggel  ' s a '  lengyel ko
ronát  egész  életében  vadászta.  Igy  megrongálta  pénzállapotját  's  alatí
valójit  adókkal  terhelte.  Az  ő  udvarát  is  diszesiték  jeles  emberek  ;  de 
Tassónak  i t t  szenvedett  viszontságai  csak  szomorú  emlékül  szolgálnak 
az  Este  háznak.  Az  a'  hét  é v ,  mellyeket  Tasso  vagy  azér t ,  hogy  a' 
herczeg  testvérét,  Leonórát ,  szerette,  vagy  hogy  a'  herczeg  iránt  az  il
lendőség  korlátit  álthágta  ,  a1  bolondok  házában  töltött ,  bizonyítja  ezen 
fejedelem  nemtelen  kemény  szivét.  Három  izbeli  házassága  magtalan 
maradván,  Caesar  öccsét  (mh.  1628),  I.  Alfons  természeti  íiját,  választá 
örökösének.  Midőn  ez  az  országláshoz  ju to t t ,  válas/.tatását  törvényte
lennek  's  az  Este  ház  egyházi  feudnmát  egyházi  sajátnak  nyilatkoztatá 
VIII.  Kelemen  pápa.  Caesar  engedett  neki  's  leinonda  Ferraráró l ;  Mo
denát  és  Reggiót  ellenben  megta r tá ,  öröklési  jusát  a'  császár  nem  fe
szegetvén.  F i ja ,  III.  Alfons,  elejénte  igen  nagy  zsarnok  volt ;  hanem 
szenvedélyesen  szeretett  hölgye ,  savoyeni  Isabella,  halála  által  egészen 
megszel ídül t ,  annyira ,  hogy  még  az  országlást  is  áltadá  legidősbik  ujá
nak,  Ferencznek,  maga  pedig  egy  tirol  Capucinusmonostorba  ment  's 
ott  holt  meg.  Ferrara  elvesztése  után  vége  volt  az  Este  ház  régi  fé
nyének.  1.  Ferencz  mh.  1658.  IV.  Alfons  mh.  1662;  II.  Ferencz  mh. 
1694;  Rinaldo  mh.  1737.  E z ,  elébb  cardinal,  elvette  Charlotte  Felici
tas  braunschweigi  herczegasszonyt,  a1  hannoveri  herczeg  leányját  's  igy 
egyesité  az  Este  ház  1070  olta  elválva  volt  ágait.  F i ja ,  III.  Ferencz, 
kedveié  a'  tudományokat;  Muratori  és  Tiraboschi  évpénzt  kaptak  tőle. 
Ennek  fija  III.  Hercu les ,  Modena,  Reggio  és  Mirandola  utolsó  herczeg  a 
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egyetlen  egy  leánvját ,  Maria  Beatr ixot ,  Ferdinánd  aiishiai  fől.erczeg
iiek  adá  UtiVésiU.  K'  házasságból  szüleiének  Maria  Lndovica ,  1.  Fe 
rencz  austriai  császár  3dik  h i tvese ,  IV.  Ferencz  ,  Ferdinánd  és  Maxi
milián.  Hercules  nagy  kincset  szerzett  ugyan,  de  népei  szeretetét  el
veszte.  1790  Velenczébe  szökött  a'  Francziák  elől  ;  Modena  és  Reggio 
1797  a'  cisalpini  szövetségbe,  léptek  's  az  Este  ház  a1  campoformioi  bé
ke  által  (Oct.  17.  1797)  itteni  felsőségét  elveszte.  (L.  MUDKNA.) 

E 8 T o s  f L r. A G  (derünnye ,  Hesperus)  ,  különös  's  tulajdon  neve 
a1  Venusnak,  mivel  ezen  csillag  a'  naphoz  való  nagy  közelléte  miatt 
(48  foknál  tovább  el  nem  távozhatik)  csak  a'  reggeli  's  esti  órákban 
gyönyörködteti  puszta  szemeinket.  De  akkor  olly  szép  's  a'  többi 
csillagok  világától  olly  nagyon  különböző  fénnyel  tündöklik,  hogy  min
denki  örömest  függeszti  reája  tek in te té t ,  's  tán  senki  sincs,  a'  ki  az 
estcsillagot  teljességgel  nem  esmérné.  —  Mercurius  estcsillag  neve
zetre  szintolly  jussal  birna  ,  mint  Venus,  mert  ő  is  csak  reggelenés 
esténként  mutatkozik  a'  puszta  szemnek,  's  még  kevesbhé  messzére 
távozhatik  el  a'  naptól ,  mint  amaz ;  de  épen  azon  nagy  szomszédsága 
a'  nappal  okozza,  hogy  éghajlatunk  a l a t t ,  a1  hol  felbök  's  gőzök  olly 
gyakran  elborítják  a'  l á tha tá r t ,  csak  igen  ritkán  látható  puszta  szem
mel.  —  Mondják  hogy  Copernicus  még  halálagyán  is  búsult  volna 
azon ,  hogy  Mercuriust  meglátni  egész  eltében  szerencséje  nem  lehe
tet t . Al/jnt Ferencz. 

E S T H A J  N  A  r,,  1 .  H A J N A L 
E s T H i. A x n  vagy  R e v a l  helytartóság,  az  orosz  lieflandi  tartomány 

éjszaki  r é sze ,  330  nsz.  mf.  302,600  lak.  (m.  sz.  csak  229,300)  ,  földje 
homokos,  mind  a'  mellett  sok  kende r t ,  lent  termeszt  's  szarvas  mar
h á t ,  lovat  'sat.  legeltet.  Fővárosa  R e v a l .  Az  Esthek,  f inn  népség ,  már 
hajdan  az  orosz  monarchiához  tartoztak  :s  Tsudoknak  hivattak.  Később 
ki takar tak  vonulni  a'  főfelsőség  a lu l ;  1385  o l ta ,  mikor  a'  német  rend
nek  adatott  el  ezen  t a r tomány ,  a'  liellandi  status  egy  részét  tette, 
mellyel ,  miután  100  évig  svéd  hatalom  alatt  á l l a ,  ismét  Muszkaország; 
alá  kelült  's  11.  Katalin  alatt  revali  helytartóság  nevét  kapta ,  de  1797 
ismét  mint  PJsthland  gouvernement  állíttatott  helyre.  Az  Estheknek  több
nyire  rossz  lakjaik  vannak,  magok  durvák  és  testek  sanyarhoz  szokott , 
vallások  luther.  Sándor  császár  1804  sokat  könnyített  a'  parasztok  á l 
lapotján  Esth  és  Liellandban. 

E s r  P O N T .  azon  pont  az  égnek  ama'  részén,  hol  a '  csillagok  el
nyngodríak  ,  mellyben  az  egyenlítő  keresztülvágja  a'  láthatért .  A' 
n a p ,  nzon  két  napon,  mellyekre  az  éjnapegyenlőség  es ik ,  de  csak  ak
kor,  épen  azon  pontban  nyugszik  el. Alhert Ferencz. 

E S T R K K S  (Eonis  César,  herczeg), Francziaország  marsalla  és  s t a 
tus  minis ter ,  szül.  Parisban  1605.  Berwick  marsall  alatt  a'  Spanyolok 
ellen  harczolt ,  's  ugy  kitüntette  magát ,  hogy  tábornok  's  a'  lovasság 
getieralinspectora  lett.  Az  1741ki  háborúban,  a'  Ménuson  Seligenstadt 
mellett  történt  általkelésnél,  a'  fontenoii  csatában  (1745)  ,  Mons  és 
Charleroi  ostrománál  ,  'sat.  a'  szász  marsall  bizodalmát  megnyerte.  1750 
általvevé  a'  marsaili  pálezát  's  1757  100,000  embert  vezetett  Németor
szágba.  E'  szavakkal  vá l t é i  XV.  Lajostól:  „Július  első  napjaiban  az 
ellenséget  a'  Weseren  keresztül  kerge tem,  's  Hannoverába  nyomulni 
készülök."  Szavát  tar tá  's  a'  cumberlandi  herczegen  Jul.  26.  1757  Ha
stenbecknél  teljes  győzedelmet  nyert .  A'  Hannoveraiak  már  a'  válasz
tó  fejedelemségből  kitakarodni  készül tek ,  midőn  E.  az  udvari  fondorko
dások  által  visszahivatott,  's  Richelieií  állott  helyébe.  A'  Minden  melletti 
vesztett  csata  után  Guisenbe  küldetett,  de  nem  vette  fel  a'  vezérséget,  ha
nem  meg  elégedett  azzal  ,  hogy  Contadest  tanáccsal  segítette.  Hábo
rít  végével  herczegi  méltóságra  emeltetett.  Megholt  1771  mág  nélkül. 
Minden  méltóságait  érdemmel  szerzetté  's  benne  nem  kevesbbé  a'  haza 
polgárát ,  mint  a 'bajnokot  tistelték. 
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E S T R K . E S  (Gábrielé ,  Beaufort  herczegné"),  IV.  Henrik  frauczia  ki
rály  kedvese,  szül  1571  táján.  Atyja,  Antoine  d ' E s t r é e s ,  Picardia  egyik 
legrégibb  nemes  házának  sarjadéka  vo l t ,  ki  darabig  mint  pattantyusság 
nagymestere {Grand maitre de V artillerie)  szolgált  's  Noyon  védel
inezésében  Mayenne  herczeg  ellen  jelesül  viselte  magá t ,  mie'rt  IV.  Hen
rik  l s l e  d e  F r a n c é  kormányával  ajándékozta  meg.  Gábrielé  husza
dik  tavaszát  számlálhat ta ,  midőn  Henr ik ,  Coeuvres  várábsn  ,  elsőben 
megpillantá,  's  a'  deli  leányka  kecsei  által  tüstént ' lebilincselve  lett. 
Azonban  Gábr ie lé ,  akkoriban  Bellegarde  herczegbe  szerelmes,  elejénte 
nem  igen  látszott  hajlani  a'  király  kívánságára:  de  az  sem  hagyott 
alább  hódolásaibail,  sőt  hogy  a'  kedvest  lá thassa ,  parasztruhába  öl
tözve  még  az  ellenség  előőrei  közt  is  keresztülcsusszant.  Knnyi  vonzó
dás  megilleté  végre  a'  szép  hölgy  szivét,  's  Gábrielé  szerelmese  lón  a1 

lovag  királynak,  ki  asszonyi  teremtést  soha  olly  mélyen  nem  tisztelt, 
mint  az  öreg  Estrées  leányát.  De  a'  nemileg  kemény  apa  miatt  nem 
élheté  Henrik  nyugodtan  boldogsága  ö römei t ,  '»  ez  okon  kedveltjét 
színből  Lianoourt  Damervalhoz  adá ,  's  a'  csak  névre  kötött  házasság 
Liancourt  tehetetlensége  ürügye  alatt  nem  sokára  felbontatott.  Kz  el
választásnál  az  vala  Henrik  czélzása,  hogy  kedvesét,  mint  törvényes 
hitvesét  thrnnra  emeli.  E'  végett  nem  csak  Valois  Margittól  elválni 
készü l t ,  hanem  Beaufort  grófságot  is  herczegséggé  t e t t e ,  's  azzal  Gá
brielét  megajándékozván,  igy  annak  az  udvarnál  rangot  szerzi tt.  K' 
feltétel  kivitelének  leginkább  Sully  vala  ellene,  ismételve  elejébe  ter
jesztvén  a'  királynak  az  abból  származandó  károkat.  E'  miatt  Gá
brielé  esküdt  ellensége  l eve ,  's  a'  minister  rosszakaróji  által  ingerekéi
vé  egykor  annyira  elfeledé  magá t ,  hogy  annak  elbocsátását  a'  király
tól  kívánná.  Henrik  válasza  szinte  olly  nemes ,  mint  királyi  volt:  „ H a 
egyiketeket  csakugyan  kerülnöm  ke l l " ,  monda ,  , ,ugy  inkább  akarok 
veszteni  tiz  olJy  szeretőt  mint  t e ,  hogysem  egy  olly  ministert  mint 
Su l ly . "  Pedig  még  is  olly  lelkesen  szerette  Gábrielét ,  hogy  egy  ve
szélyes  pillantatban  igy  ira  hozzá:  , ,Ha  vesztek,  jobban  esmérsz,  mint 
sem  félhetnél  ,  hogy  megfutok.  Végső  gondolatom  Jsten  ,  végső  előtti 
te  leszel ."  A1  király  erős  akaratja  's  Gábrielé  kívánsága  mellet  sem 
inehete  még  is  végbe  a'  czélzott  házasság.  Húsvét  hetében  1599,  mi
dőn  már  a'  királyné  elválását  tárgyazó  alkudozások  folyamatba  tétettek, 
a'  király  gyóntató  papja ,  René  Benőit ,  unszolására  elhagyá  Gábrielé 
az  udvart  's  Parisba  vonult.  Itt  Zöldcsötöitökön,  mindjárt  ebéd  után, 
mellynek  végével  egy  narancsot  ett  vala ,  olly  rémitő  vonaglások  jövé
nek  r á ,  hogy  gyönyörű  aicza  irtóztatólag  elváltozott ,  's  már  szomba
ton  legnagyobb  kinok  közt  múlt  ki.  Azt  hirlelék,  egy  rángatózásokkal 
egybekötött  gutaütés  vetett  véget  é l tének,  de  a'  halál  igaz  okáról  sen
ki  sem  kételkedett.  A'  király  fájdalma  e1  veszteségen  igen  nagy  volt  's 
Gábrielét,  mi  az  uralkodók  kedveseinél  ritkán  tö r tén ik ,  közönségesen 
gyászol ták:  ezt  charactere  jósága  és  szelídsége,  ugy  azon  szemérmes
sége  á l t a l ,  melly  soha  el  nem  hagyta ,  sőt  az  ország  dolgaiba  elegyü
léstől  mindenkor  visszatartóztatta,  méltán  meg  is  érdemié.  Három  mag
zatot  szült  a1  királynak,  úgymint  az  utóbbi  Caesar  és  Alexander 
Vendome  herczegeket ,  's  egy  leányt,  Katalin  Henriet tet ,  később  Elbeuf 
herczeg  nejét.  Francziaországban  nem  régiben  kijött  életirása  mellé 
egy  közte  's  királyi  szeretője  közt  folyt  érdekletes  levelezés  van  csa
tolva. J. 

E s z ,  az  a '  t ehe t ség ,  melly  által  az  érzékfeletti  megesmertetik 
vagy  szeli ssiiképen  szemléltetik  (észbe  vétetik).  Az  érzékfelettivel  fogla
laíoskodik  p.  o.  a'  vallásos  ember ,  midőn  elméje  'a  minden  dolgok  ér
zékfeletti  a lap jára ,  azaz ,  Istenre  és  annak  a'  világhoz  's  emberhez  va
ló  viszonyára  van  függesztve,  és  annyiban  a1  vallásos  ember  eszes.  De 
azonban  az  észnek  ép  állapotjában  is  meg  kell  különböztetni  a'  mivelt 
és  miveletlen  észt  A'  csupa  vallásos  ember  a'  rallásbeli  igazságokat 
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a'  miga  szemleleteinek  világos  iineszmélése  nélkül ,  csup;!n  (homályos) 
érzésben  szemléli,  ellenben  a1  mirelt  vallásos  emberben  a'  homályos 
érzések  és  előterjesztések  világos  ideákká  emelkednek.  Ez  a"  felemel
kedés  vagy  fenébb  mivelődés  már  egyedül  a'  tudomány  által  megy  vég
h e z ,  nielly,  ugy  szólván,  minden  szellemi  mivellségnek  eleme.  Epén 
igy  van  a'  dolog  az  értelemre  nézve  i s :  van  mivelt  (tudományos)  és 
niiveletlen  (közönséges)  értelem.  A'  miieletlen  embernek  vonnak  ugyan 
megfogásai  sok  dolgokról,  de  nem  eszméli  azokat  világosan,  nem  tud 
azokról  magyarázatot  's  számot  adni.  A'  köz  életben  's  nyeltben  az 
ész  gyakran  felcseréltetik  's  öszvezavartatik ,<z  értelemmel  ,  ellenben 
szorosb  megkülönböztetés  mellet t ,  már  a1  formális  viszonyban  's  a1 

felségesbre  és  eredetire  irányzott  esmereti  munkásságban  is  észre  véte
tik  az  értelmesség  és  eszesség.  Mi  legyen  az  ész ,  azt  csak  az  ő  el
lentéte  által  az  öszvehasonlitásnál  fogva  lehet  világosan  ""megesmérni, 
valamint  hogy  minden  dolgokat  vagy  igazságokat  csak  az  ők  ellentéte 
által  (p.  o.  a1  jót  a'  gonosznak  ellentéte  által  's  megfordítva)  lehet  mi 
bennünk  világos  esmeretre  hozni.  Helyesen  magyarázták  az  észt  ideák 
tehetségének,  az  értelmet  a'  megfogások  tehetségének.  Di?  ki  értheti  ezt, 
ha  nem  tudja,  mik  az  ideák,  mik  a'  megfogások,  és  hogy  különböznek 
egymástól  A'  köz  életben  az  ideák  és  megfogások  kevéssé vagy  épen  nem  kü
lönböztetnek  meg;  mindkettő  alatt  csupán  subjectiv  szüleményeit  értik  az 
emberi  szellemnek,  minden  szükségesképi  ös/.vefüggés  nélkül  valami  reá
léval  vagy  objectiiummal,  mellyre  azok  vitetnek.  A'  mit  a'  tudomány 
ideáknak  nevez,  nem  minden  előtt  látszik  mindjárt  érthetőnek,  azon
ban  hadd  szolgáljon  egy  előre  bocsátott  példa  világositásul.  A'  mi
vésznek,  p.  o.  egy  festőnek,  azon  mivről ,  mellyet  ki  akar  vinni ,  min
denkor  van  először  valamelly  ideája ,  azaz,  egy  még  ki  nem  fejtőzött 
képzelt  képe ,  egy  szellemi  egység,  mellyből  a'  mivész  munkájakor  a' 
miv  a'  valóságra  előáll  ,  és  mint  egész  minden  részeivel  érzékikép  szem
lél hetővé  lesz.  Mind  az  tehát ,  valami  lényesen  a'  mivhez  (p.  o.  rajzo
lathoz)  tartozik,  először  ideál  volt  vagy  a'  mivész  lelkében  szellemi  mó
don  előképeztetett,  's  csak  az  anyagtárgyat  (p.  o.  festékeket)  veszi 
ő  a'  természetből  ,  a'  való  világból.  A'  mivnek  ideája  tehát  annak  sub
jectiv  e rede te ,  maga  a'  miv  pedig  az  ideának  kifejtetett  tárgyas  jelenete. 
Minden  mivértőben,  ki  a'  mivet  szemléli,  a'  mivnek  valóságos  ideája  ger
jesztetik  a1  szemlélet  által ,  mivel  az  arra  való  tehetség  megvan  ő  benne  és 
ezen  ideában,  melly  ő  benne szemlélet által  élővé  lesz,  a 'mivnek  megértése 
és  annak  tökélyén  való  öröm  adatik  nekie.  Ellenben  a'  kik  mivérzék 
híjával  vannak,  vagy  mivészeti  miveltséggel  semmi  tekintetben  nem  bír
nak ,  látják  ugyan  a'  mivi  jelenetet ,  de  nem  értik  az t ,  a z a z ,  nem  ké
pesek  annak  ideáját  felfogni  ,  ők  p.  o.  Rafael  Madonnájában  egy 
asszonyfőt,  Leonardo  da  Vinci  szent  vacsorájában  egy  eleven  beszél
getésbe  vegyült  asztali  társaságot  látnak,  's  egyebet  semmit . '—  Ha 
már  a'  természetet  annak  belseje  vagy ,  ugy  szólván,  szelleme  szerént 
gondoljuk,  tehát  a1  dolgok  minden  ideáji  benne  vannak  abban ,  mint 
azoknak  érzékfeletti  egységei,  és  a'  látható  (érzékiképen  észrevehető) 
dolgok  ezen  ideáknak  kivitelei ,  tárgyas  előállításai.  De  a1  természet
nek  mint  belsőnek,  mint  minden  természet  ideák  munkás  foglalatjának, 
nincs  szüksége  a r r a ,  mint  az  emberi  mi  vészeknek,  hogy  a'  maga  mi
veire  az  anyagot  kívülről  vegye ,  sőt  inkább  az  ideák  a'  dolgok  anyag
jának  szintúgy  mint  alakjának,  és  igy  az  egész  dolgoknak  teljes  alap
j á t ,  mind  szellemi,  mind  anyagi  oldalról  magokban  foglalják.  A'  te
remtés  tehát  az  ideáknak,  mellyek  a'  dolgoknak  érzékfeletti  alapjai, 
megvalósulások,  időülések  's  téresülések,  's  a1  latán  nattira  szó  itt  van 
a'  maga  váló ,  eredeti  jelentésében,  mint  a'  dolgok  születése (natura 
reriun'),  t.  i.  az  ideákból.  Minthogy  már  az  ember ,  mint  Isten  képe, 
a'  maga  örök  eredeténél  fogva  ,  hasonlóan  egy  idea  az  Istenben  ,  tehát 
ebből  következik  az  érzék  feletti  embernek  egysége  vagy  lenyes  rokonsága 
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az  Istennel,  és  az  embernek,  ezen  belső  egységnél  fogva,  van  tehetsége 
a r r a ,  hogy  a'  dolgok  ideáját  megesmérje  vagy  eszmélje.  Mert  hiszem 
ugyan  azon  okból  esméri  meg  a'  mivész  is  a'  maga  mivrokonja  mivei
nek  ideájit  's  érti  meg  a'  mi vértó  a'  mivek  szellemét,  mellyeket  szem
lél ;  a'  mivészi  szellem  egységénél ,  az  emberi  elme  azon  tulajdonságá
n á l ,  fogva  érti  meg  azokat ,  mellyek  a'  mivészekkel  egymás  közt  és 
a'  műér tőkkel  közösök.  Az  a'  tehetség  már,  melly  által  a'  dolgok  ideá
j i t  megesmérjük  vagy  belsőképen  szemléljük,  neveztetik  észnek  tudomá
nyos  értelemben.  A'  ki  már  ezt  a'  legfőbb  tehetséget  magában  kifej
t e t t e ,  a z a z ,  a'  ki  tíszi  miveltséggel  b i r ,  az  megesméri  minden  dolgok 
eredeti  egységét  az  Istenben,  mint  minden  ideák  summájában  vagy  vég
telen  egységében,  megesméri  a'  belső  's  mindent  eg3'üvé  foglaló  öszve
függést  a1  világban  (universumhan),  's  innen  ugy  nézi  ezt  mint  egy  mű
szeres  (organietis)  egészet,  mint  az  Isten  végtelen  tökéletességeinek 
rendszeres  kijentését;  tudja,  hogy  a'  világ,  mellyet  ő  külsőképen  szem
lél  ,  csak  egy  ő  benne  é lő ,  belső  ideavilágnak  visszasugáizása,  és  hogy 
ugyan  azon  teremtő  e r ő ,  melly  ő  kivülötte  dolgokat  állit  e lő ,  munkás 
an  ő  érzékeiben  i s ,  és  az  érzéki  szemléletben  a'  világot  ábrázolótag 
ismétli.  Az  észre  ne'zve  tehát  minden  egy ,  ő  reá  nézve  csak  egy  Isten 
van,  csak  egy  világ  (mint  Isten  jelenete) ,  csak  egy  végtelen  szellem 
(min t  isteni  világlélek)  és  egy  végtelenségig  kiterjedett  's  lelkesí
te t t  test  ( a '  látható  mindenség,  t e rmésze t ) ,  csak  egy  élet ,  csak 
egy  igazság,  és  minden  különválás  csak  tünet ,  minden  sokság  csak 
ugyan  azon  végtelen  lénynek  kijelentése  végtelenül  különbféle  grádi  * 
csókon.  Ellenben  az  értelemre  nézve  minden  külön  van  válva;  igy  az 
ideák  (mint  megfogások)  a1  dolgoktól  's  a'  dolgok  egymástól ,  igy  a' 
szellem  (az  életj  az  anyagtó l ,  a'  lélek  a'  t e s t tő l ,  Isten  a'  világtól,  a' 
lény  az  alaktól  'sat.  és  minden  csak  külső  viszonyban  van  ,  's  történe
tes  öszveköttetésben  áll  egymással.  Mert  az  értelem  különválasztó 
tehe tség ;  ő  benne  egyesül  a'  reflexió  (a'  szellemnek  az  egyesre,  a1  kü
lönösre  való  irányzatjaj  és  az  abstractio  (különöző  ,  elválas/.to  munkás
ság)  ;  ő  mindeneknek  előtte  elválasztja  a'  szemléletben  a'  subjectiviimot 
az  objectiviuntól  ,  és  az  által  különszakasztja  as  ideákat  a'  dolgoktól, 
azaz  ,  megfogásokat  képez,  mellyekről  ó  azt  hiszi,  hogy  azokat  részént 
a1  külső  dolgok  benyomásai  (vaiamelly  történetesen  adatott  tárgy)  által, 
részént  tulajdon  önkényes  munkássága  álíal  nyerte.  Az  elmélű  (reíle
ctaló)  és  elvonó  (abstraháló)  értelemnek  irányzatja  tehát  a1  megkülönö
z é s ,  elválasztás,  feldarabolás,  és  megkülönfélesités  a'  végtelenségig. 
Neki  a'  világegységek  végtelen  soksága  egy  egész ,  de  nem  belső 
isteni  lelkesités  és  a'  tagok  szükségesképi  öszvefüggése  á l t a l ,  hanem 
csupán  a'  már  magokban  is  különvált  részek  külső  öszveköttetése  által, 
egy  a'  világtól  általányosan  különvált  lénynek  szabad  akaratjánál  fog
va.  Nem  az  értelem  tehát  magában  véve  az  a'  tehetség,  melly  által 
az  ember  az  igazságot  megesméri  ,  önmagát ,  Istent  és  a'  világot  ér
teni  tanulja,  hanem  az  ész.  Az  értelem  magában  véve  a'  csalódás  or
szágába  vezeti  az  ember t ,  az  ész  vezeti  pedig  önmagába  és  az  igazság 
esmeretére  vissza.  Az  értelem  az  észtől  való  elszakadás  ;  mert  csak  ez 
az  isteni  az  emberben,  az  értelem  pedig  csupa  emberi  az  Istentől  va
ló  különválásban.  Azonban  minthogy  minden  csak  az  ellentét  által  jut 
önesmeret re ,  tehát  az  értelem  és  annak  képzése  szükséges  az  észnek 
öneszméletére.  Az  egység  csak  a'  sokságnak  és  különféleségnek  ellen
tételében  ,  's  a'  sokság  valódi  jelentése  csak  az  egységnek  ellentételében 
esmertetik meg.  Azért  is  az  eszi  miveltség  lehetetlen  értelmi  miveltség nél
kül ,  de  ellenben  eszi  miveltség  nélkül  szintúgy  nem  lehet  valóságos  értelmi 
miveltség.  A'  valóságos  miveltségre  megkívántatik  az  értelem  és  ész  kö
zött  lévő  helyes  viszony,  és  mindkettőnek  harmoniás  kimivelődése.  Egyik
nek  a'  másikon  való  felülhatása  félszeg  "s  korcs  miveltséget  szUl.  Az 
emberek  nagyobb  részénél  még  az  értelmi  miveltsrég  felülhatása  tiralko
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dik  az  esznek  rovására.  Ez  a'  mi  idűkorunk  uralkodó  társalkodás!  mi
veltségének  charactere :  Sok  esmeretekkel  (megfogásokkal)  bírnak  az  em
berek,  bírnak  ügyességgel  azok  használásában  a1  kölcsönös  muluttatás
r a ,  bírnak  combináló.  talentummal  's  gyakorlott  itélő  tehetséggel  az 
emberi  viszonyok  előterjesztésére,  de  nem  bírnak  az  ideák  tiszta  szem
léletével,  híjával  vannak  az  isteni  viszonyokba  való  belátásnak,  mel
lyet  csak  olly  eszi  miveltség  nyújthat,  melly  az  értelmet  magának  czél
irányosan  alája  vetette  és  a'  maga  ovganjává  (műszerévé)  képzetté.  Más 
oldalról  az  észnek  az  éltelmen  felülhatása  az  ezzel  ellenes  félszcgséget 
szerzi  a1  miveltségbeír,  és  tudományos  ábrándozást  szül  —  ha  szabad 
azt  így  nevezni  —  olly  mysticismust  a'  tudományban  ,  melly  abban  el
lenmondás,  mert  a'  tudománynak  nem  kell  talányokban  beszélni,  ha
nem  inkább,  a'  maga  rendeltetéséhez  képes t ,  a'  természetnek  .  mivész
ségnek  és  vallásnak  rejteményeit  (mysterionait)  —  a'  mennyire  lehet  —. 
megfejteni.  A1  fenébb  említett  el lentételből ,  melly  szerént  az  értelmi 
miveltség  fi  lülhatása  ellenébe  tétetik  az  igazi  eszi  miveltségnek  (melly 
a'  magasb  értelmi  miveltséget  magában  foglalja),  lehet  kimagyarázni 
az  empiricus  és  rationalis  vagy  philosophicus  természetvizsgálók  között , 
vagy  áltálján  fogva  az  empiricus  és  tudományos  tudósok  közölt  való 
ellentételt  is.  Amazok  (az  empiricusok)  értelmes  szellemmel  vizsgálják 
és  nyomozzák  a'  te rmészete t ,  ők  a'  dolgok  különválását  a'  világban 
eredetinek  's  általányosnak  lel ik ,  honnan  a'  dolgoknak  csak  külső  vi
szonyzafjait  látják  's  nem  semmi  belső  egjséget .  Ezek  (a ' tudományos  tu
dósok)  a'  természetet  eszes  szellemmel  vizsgálják  és  nyomozzák  ;  ők 
a1  különféleségben  az  egységnek  szükségesképi  kifejtőzését  látják  a'  j e 
lenés  véget t ,  mindenütt  belső  (műszeres)  öszvefiiggést  's  lenyes  rokon
ságot  esmérnek  m e g ,  és  a'  jelenelő  világban  az  Isten  kijelentését  szem
lélik  örök  törvények  szerént.—  A'valóságos  eszi  miveltség  tehát  az 
értelemnek  és'  észnek  a\  kimivelűdésben  való  egysége  vagy  harmóniája. 
Kz  a'  miveltség  egy  a'  tudományos  (phi losophusi)  miveltséggel.  Lá t 
hatni  innen,  hogy  Kant  az  észt  tulajdonképen  é r t e l e m n e k  tekintette 
és  önkényesen  szoritá  azt  határok  közé ,  midőn  annak  csak  a'  tapasz
talás  megyéjét  mutatá  k i ,  mellyel  a'  lélek  soha  meg  nem  elégedhetik. 
Kant  hozta  be  továbbá  a'  theoreticus  és  piacticus  észnek  megkülönböz
te tésé t ,  a'  mennyiben  felvéve,  hogy  az  ész  a  priori  megesméri ,  részént 
hogy  valami  van  (theoreticus  ész),  részént  hogy  valaminek  lenni  kell 
(praotitus  ész).  (I , .  KAST  IHIMISOPHIÁJA.)  Méltán  ostromlák  azonban 
az  ő  v i ta tásá t ,  mellyel  a'  practicus  észnek  elsőségét  sü rge té ,  melly  ál
tal  ő  az  észt  magával  mintegy  meghasonlásba  hozta.  —  Chinában  van 
egy  e s z i  s e c t a ,  Taosse ,  a z a z ,  az  ész  követőji.  f e ' z  a 1  I . a o  T s ö 
által  a'  Confncius  idejében  felállíttatott  vallásos   philosophusi  secta  mind 
Confuciustól,  mind  a'  Buddhaismustól  elszakasztá  magát.  Csak  egy 
munkája  maradt  fen  LaoTsönek,  melly,  mint  a'  többi  szent  könyveli, 
King  nevet  visel.  Mivel  e'  King  tételeinek  nagy  és  belső  hasonlatos
sága  van  Pythagoras ,  P l a t ó ,  Plotinus  és  más  görög  philosopliusok  t é 
teleivel,  innen  Itemusat  Ábel  ezen  régi  népeknek  öszvekötteíését  hoz
za  ki.  L.  „JV/éwi. de Pinstitut royul de Francé'1 7  d.  D.  (Paris  1824 
negyedrét.) A. B. S. 

E S Z E K  (Essekinum,  Esseg ,  Ossik),  szabad  kir.  város  ' s  Tótor
szágnak  anyavárosa  Verócze  várm.,  nem  messze  a1  Drávának  a'  Duná
ba  szakadásától,  s zép ,  de  posványos  és  egészségtelen  helyen,  178!)  ház. 
Stifil  cath.  2371  óhitü  ,  26  protestáns  és  39  zsidó,  öszveséggel  11,077 
lak.  Egy  része  a'  Dráva  bal  partján  fekszik,  mellyel  egy  jeles  hosszú 
híd  tartja  fen  az  öszveköttetést.  Felső  és  alsó  városra  osztatik.  1712 
építtetett  vá ra ,  melly  egy  az  austriai  birodalomnak  legjobb  erősségei 
köz t ,  kaszárnyájiban  's  casamattájiban  30.000  főből  álló  őrseregnek  ad
hat  helyet.  A'  tótországi  hadi  kormányszéknek^,  hadi  és  tartományi 
biztosságoknak,  postaigazgatásnak,  kamarai  selyemtenyésztésre  ügyelő 
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hivatalnak  helye.  Verőcéé  vármegye  itt  tartja  gyűléseit.  Sok  templo
mok  ,  mellyek  közt  legrégibb  a'  Mihály  arkangyalé",  a'  Franciscanusok
nak  e's  CapncinusoUnak  klastromai,  eath.  gymnasium,  főoskola,  rajzoló 
oskola ,  könyvnyomtató  intézet  's  több  szép  épületek  (mint  a'  nagy  ka
szárnya  ,  főőrházak,  katonatisztek  uj  h á z a ,  város  háza  's  a'  vármegye 
két  háza)  vannak  benne.  Megjegyzést  érdemel  jól  rendelt  polgári  ka
tonasága ,  melly  négy  companiából  (cenfuria)  á l l ;  ketteje  vagy  egy  osz
tály  yadászcompániának,  a'  más  kettő  polgárkatonaságnak  neveztetik; 
ezeken  kiviil  három  csapat  lovassága  (huszárok,  dsidások  vagy  uhlanok 
és  vasasok)  is  van  a1  városnak;  mindenik  osztály  tulajdon  kapitányá
t ó l ,  az  egész  katonaság  pedig ,  melly  600  főből  á l l ,  a'  város  birájától 
függ.  Az  eszéki  polgárkatonaság  1809,  midőn  az  őrsereg  a'  Fracziák 
ellen  küMetet t ,  minden  katonai  kötelességet,  a'  poskaporos  tornyoknál 
való  őrál lást ,  élelem  7s  más  hadi  dolgok  szálitását  magára  válalván, 
felette  hasznos  szolgálatot  tett.  Négy  nagy  Tásárát  a'  szomszéd  török 
tartományokhói  számos  kereskedők  szokták  meglátogatni,  a'  honnan  ke
reskedése  jövedelmes.  —  Eszek  helyén  a'  Romaiak  idejében  Murso  vagy 
Mursia  á l lo t t ,  melly  az  AlsóPannoniát  kormányozó  romai  helytar
tó  lakhelye  volt.  II.  Soliman  török  császár  1560  a 'Dráva  mocsarain  mint
egy  I  mf.  tö l tés t 'és  hidat  csináltatott,  20,000  Keresztényt  dolgoztatván 
rajta.  A'  halhatatlan  Zrínyi  Miklós ,  hogy  a'  nagyvezér  előtt  az  utat 
elvághassa,  1664  lerontatta  ugyan  ezen  óriási  munkát ,  de  mindenünnen 
oda  hajtatott  Keresztények  álta!  ismét  helyre  állíttatták  azt  a'  Törökök. 
Ezentúl  1.  I^eopold  császárig  török  járom  alatt  nyögött  Eszek ,  inig 
Sept.  29.  1687  kegyetlen  urai  ki  nem  verettek.  Mostan  uralkodó  ki
rályunk  I.  Ferencz  alatt  Mart.  23.  1809  szabad  kir.  várossá  tétetett. L—«. 

E S Z M É D E T ,  az  az  állapot,  mellyben  mi  a '  dolgok  előterjesztéseit 
mint  bennünk  való  változásokat  ,  azoknak  tárgyaival  együtt  .  mind 
egymás  közö t t ,  mind  önmagunktól  megkülönböztetjük.  Az  az  állapot, 
midőn  minden1  eszmélet  megszűnik,  az  á j u l t s á g  állapot ja.  Az  eszmé
letet  tovább  magyarázni  nem  l e h e t ,  mivel  az  egyszerű  megfogás.  Csu
pán  a'  tapasztalás  tanit  bennünket,  hegy  mi  a'  bennünk'lévő  változáso
kat  eszméljük  ,  vagy  legalább  eszmélhetjük.  Ebben  áll  a'  mi  empiricus 
eszméletünk.  E'  szerént  hát  eszméljük  mi  az  egymást  váltogató  álla
potokat  ,  a'  mi  kedves  és  kedvetlen  érzéseinket  's  áltáljában  mind  azt, 
valami  bennünk  gondoltatik  és  érez te t ik ,  és  megkülönböztetjük  ezeket 
az  elébbeni  állapótoktól,  a'  miből  azután  relatív  gyönyörködés  vagy 
kedvetlenség  származik.  Minthogy  azonban  ezek  az  állapotok  folyton 
folyvást  változnak,  tehát,  ezen  eszméletnek  is  azokkal  együtt  változnia 
ke l l ;  és  igy  az  empiricus  eszmélet  változó.  Minden  empiricus  eszmé
letnek  pedig  szükségesképi  viszonya  van  a'  transscendentalis  eszmélet
t e l ,  azaz ,  azon  eszmélettel ,  melly  minden  tapasztalást  megelőz.  Ez  a' 
magunk  eszméle te ,  vagy  az  eredeti  appercept io ,  mellyet  öneszméletnek 
is  nevezünk  fenébb  értelemben.  E'  szerént  minden  eszmélet  a'  mi  es
meretünkben  sziikségesképen  a1  mi  önmagunk  eszméléséhez  tartozik.  Ez 
már  a'  feltétele  minden  előterjesztések  lehetőségének,  hogy  t.  i.  mi  a 
priori  eszméljük  a'  mi  általányos  indentitásunkat  minden  változásokra 
nézve,  mellyek  a'  mi  belső  életünkre  tartoznak.  Ez '  a'  puszta  előterjesz
tése  az  énnek,  mint  az  egység  és  minden  előterjesztések  öszvefüggése 
feltételének.  Azért  is  az  a'  t é te l ,  hogy  minden  külön  empiricus  esz
méletnek  egy  saját  öneszméletben  öszve  kell  köt te tn ie ,  áltáljában  első 
formális  alaptétele  a ' m i gondolkozásunknak  közönségesen. A. B.S. 

E S Z T E N D Ő (annus),  neve  azon  időszaknak,  mellynek  lefolyta 
után  a'  nap  ugyan  azon  helyeztetésbe  tér  vissza  a'  föld  's  a'  többi  csil
lagokra  nézve,  »'  mellyben  ezen  időköznek  kezdetén  vala;  's  melly  után 
az  azon  helyeztetéstől  függő  tünemények  ,  mint  p.  o.  az  esztendő  sza
kaszai  ,  az  éj  és  nap  h«ss/.ának  változásai  '"sat.,  épen  elvégezett  forgása
ikat  a1  most  követett  rendben  újra  kezdik.  —  Azon  nagy  befolyása  a' 
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napnak  reánk  és  foglalatosságainkra  már  a'  legrégibb  időkben  az.  em
bereket  az  esztendő  hosszasága  kikeresésére  indította;  segiték  ez.t  a 'cs i l 
lagok  kele'se  's  nyugvása  's  a'  napnak  (leghosszabb  's  legrövidebb  na
pon  való)  legfelsőbb  's  legalsóbb  magasságának  vizsgálati  ;  de  részént 
az  eszközök  tökéletlensége  ,  részént  's  kivált  a'  tapasztalások  szűk  vol
ta  miatt  az  első  próbák  pontossággal  nem  bírhatlak  ,  's  az  esztendő  hos
szának  tudása  tehát  a'  legrégibb  időkben  csak  nagyon  hijányos  lehetett. 
Herodotus  besze'li,  hogy  az  Egyiptombeliek,  's  azok  közt  nevezete
sen  a'  Thebeiek,  voltak  volna  eisok,  kik  az  esztendőnek  hosszaságát 
meglehetős  pontossággal  határozták  meg ,  305  napnak  vévén  azt  fel.  Ké
sőbb  megesmérték  kivált  az  ebcsillag  (kaszáscsillag,  sirius)  napiránti 
(hiliacut)  felkeléséből,  hogy  az  még  '/4  nappal  hosszabb,  de  mivel  ezen 
maradékot [rttiiiuuni)  szerencsétlennek  t a r to t t ák ,  azt  az  innepek  szá
mításánál  nem  tekintették,  a'  365  napot  tovább  is  számlálták,  az  innepe
ket  az  esztendő  minden  szakaszain  keresztülmenni  hagyták  's  csak  azon 
időszakaszt  jegyezték  m e g ,  a'  melly  után  azok  újra  azon  napra  estek; 
melly  időszakasz  (ebcsillagi  időszaknak  neveztetve)  14CO  napból  áll.  Így 
maradt  ez  Egyiptomban,  míg  az  actiuiui  Ütközettel  annak  függetlensé
ge  's  azzal  időszámítása  (korszámítás,  chronologia)  is  elveszet,  's  a'  r o 
mai  korszámítástól  elnyomatott.  —  A'  legelső  egészen  tudományos  vizs
gálatokat  az  esztendő  boss/.aságára  nézve  a'  Görögöknek  köszönjük.  — 
l ' tolemaeus,  az  alexandriai  égvizsgáló  i r ja ,  hogy  Hipparchus  (150  esz
tend.  K.  e.)  szorgalmas  vizsgálásokat  tett  az  éjnapegyenek  idejéről  ,  's 
azon  szerencsés  gondolatra  j ö t t ,  tapasztalásait  azokkal  egy behasonlíta
n i ,  me'lyeket  Samosi  Aristarchus  145  esztendővel  előtte  feljegyzett.  Ezen 
egybehasonlitás  által  észre  ve t te ,  hogy  a'  Callippustól  már  ő  előtte  fel
vett  esztendőhossz  (365  nap  6  óra)  h ibás ,  és  hogy  ezen  hossz  csak  365 
nap.  5  ór.  55  perez,  és  12  más.  perez,  teszen.  Ennekokáért  Callippus 
időszakasza,  melly  27,759  napot  76  esztendővel  eggyé  tesz,  is  h ibás ,  's 
Hipparchus  tett  is  egy  javalatot  ennek  megjobbitusára,  melly  azonban 
foganat  nélkül  maradt.  A'  Hipparchustól  meghatározott  esztendő  a'  t ro
picus  esztendő  vagy  is  azon  időköz,  melly  alatt  a1  nap  az  éjnapegyen' 
1  itő  pontokhoz  visszatér ,  mel ly ,  mivel  ezen  visszatéréstől  függnek  az 
esztendő  szakaszai,  egyszersmind  a1  kortudományi  esztendő  is.  Hipparcnus 
után  sok  ujabb  's  legújabb  időbeli  égvizsgálók  (Iticcioli,  Hevelius,  Cassini, 
Laplace,  Zách  és  mások)  igyekeztek  az  esztendő  hosszát  pontosan  meg
határozni ,  's  midőn  a1  Hipparchustól  felvett  methodust  követ ték ,  mi 
ezen  hossznak  igen  pontos  tudásához  ju to t tunk ,  melly  hossz  365  nap 
5  ór.  48  50  ,  830  teszen.  Ez  azonban  csak  középhossza  a'  tropicns 
esztendőnek,  mert  ennek  valódi  hossza,  mint  a'  vizsgálatok  mutatják, 
kevéssé  változó  ,  's  azért  a :  középhosszat  a'  tőle  majd  többé  majd  ke
vesbbé  távozó  hossztól  egy  egyenes  esztendőnek  meg  kell  különböztetni. 
Hogy  ezen  utolsót  pontosan  meghatározhassuk,  fel  kell  vetni  mind  azon 
hábori tásokat ,  mellyeket  a'  mozgó  föld  a'  többi  vándorcsillagoktót  '» 
a'  holdtól  szenved,  a'  mi  az  astronomiai  és  mechanicai  tudományoknak 
nagy  kimivelődését  teszi  fel ,  mellyet  a'  régiek  nem  is  sejdíthettek,  's 
a'  mit  csak  sok  századok  által  folytatot t ,  szorgos  vizsgálatok  által  a' 
legújabb  időkben,  és  még  most  sem  egészen,  lehetett  elérni.  —  A'  t ro
picns  esztendőn  kivül ,  esmertetnek  még  a'  csillag (sittericus')  's  az  ano
malisticai (anomalisticus)  esztendők.  A'  csillagesztendó  azon  időköz, 
melly  alatt  a'  nap  egyenlő  álláshoz  tér  vissza  a'  többi  csillagok  iránt, 
a z a z ,  melly  alatt  tetsző  útját  a'  föld  körül  egészen  elvégzi.  A'  vizsgá
latok  t.  i.  azt  mutatják  ,  hogy  ezen  időköz  különbözik  a'  tropicus  esz
tendőtől  ,  mivel  a'  napnak  és  holdnak  a'  földre  való  hatása  az  éjnape
gyenlitő  pontoknak  visszamenését  okozza  a7  csillagok  közt.  Delambre 
legújabb  vizsgílásai  xzerént,  ezen  két  (csillagi  és  tropicns)  esztendők, 
közt  a'  különbség  20  lö  ,  9fi  teszen ,  tígy  ,  hogy  a1  csillagesztendó  kö
zéphosszú  igen  közel  365  nap  6  ór.  9  perez,  és  11  más.  perc*,  teszen.  — 

25* 
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Az  anomalisticai  esztendő  azon  időszak,  melly  alatt  a'  nap  az.  ő  ntjá
ban  egyenlő  helyezetre  jő .  Tudjuk  ugyan  is  most,  hogy  a'  föld  kupha
rántékos [ellipticus)  útja  nem  fekszik  változhatatlanig  a1  világ  térében', 

.  hanem  hogy  annak  nagy  tengelye  csillagiranti  helyezetét  esztendőnként 
változtatja  ugy  ,  hogy  a'  napnak  5'  12"kell  a'  esillagesztendőn  felül, 
hogy  a'  nagy  tengellyel  egyenlő  helyeztetésbe  visszatérhessen  ;  az  ano
malisticai  esztendő  tesz  teliát  365  nap.  0  ór.  14  perez,  és  23  más.  perez. 
Az  eddig  emiitett '6  közönségesen  napesztendőknek  nevezett  eszten
dőkön  kivil l ,  van  még  egy  főnenie  az  esztendőknek:  a''  holdesztendő. 
Mivel  t.  i.  észre  ve t t ék ,  hogy  a'  holdnak  12szeri  körillfiitása  után  a' 
nap  csaknem  ugyan  azon  csillagokhoz  tér  vissza,  ezen  J2  synudicni 
hónapból  álló  időszakaszt  holdesztendőnek  nevezték.  Kzen  felvétel 
szerént  egy  holdesztíndő  354  nap.,  8  ór.,  48  perez,  és  36  más.  perc/.ből 
á l l ;  's  igy  csaknem  11  nappal  rövidebb  a'  tropicus  napesztendőnél.  ftn
nél  fogva  az  esztendő  szakaszainak  idővel  a'  holdesztendó  minden  hó
napján  keresztül  kell  meriniek;  vagy  iktatásokat  keli  csinálni,  ha  az  ne 
történjék.  Az  iktatás  kétféleképen  lehetséges  ;  vagy  egy  napot  (szökő 
nap)  vagy  egy  egész  hónapot  (szökő  hónap)  lehet  a'  közönséges  esz
tendőhöz  adni  ;  's  az  illyen  esztendő  azután  szökő  esztendőnek  nevez
tetik.  —  Mind  a z ,  a'  mi  eddig  az  esztendőről  mondatot t ,  a'  csillagtn
dományi  esztendőt  i l le t te ;  de  ettől  meg  kell  különböztetni  a'  polgári 
esz tendőt ,  melly  szerént  a1  nemzetek  idejeket  osztják  fel.  Ezen  eszten
dők  is  ugyan  vagy  tiszta  nap  vagy  holdesztendők  vagy  a'  kettőnek  ösz
vezavarása,  de  a1  köz  életben  csak  az  egész  napokat  tekinijük  's  a1  tö
röt tek ifracta)  kihagyatnak.  Az  esztendő  szakaszainak  kezdetei  pedig 
vagy  az  esztendő  minden  napjaira  eshetnek  vágy  iktatások  által  bizo
nyos  napokhoz  köttetnek.  Az  elsőbb  psetben  az  esztendő  változónak, 
az  utóbbiban  állandónak  neveztetik.  —  A5  hajdankornak  különbféle  nem
zeteinél  az  esztendőnek  mind  ezen  nemei  szokásban  voltak  ;  az  Kgyip
tombeliek  és  a'  Chaldeusok  p.  o.  változó  nap,  az  Arabok  változó  hold, 
a ' P e r s á k  (1070től  fogva)  állandó  nap,  a 'Romaiak,  Caesar  előtt,  a'Zsidók 
és  Görögök  állandó  holdesztedőket  használtak.  —  Mai  időkben  leginkább 
négy  nemét  különböztetjük  meg az  esztendőnek.  A'  görög  Keresztények  vál
tozó,  a'  többi Keresztények  állandó  napeszlendővel,  a'  Zsidók  á l l andó ,  a' 
Moiiammedanok  változó  holdesztendővel  élnek.  —  Ezen  utolsón  kivül, 
a'  többi  három  nem  a'  nap  és  holdesztendőnek  öszveköttetése  's  a'  csil
lagtudoniányi  's  polgári  esztendőnek  megegyeztetésére  czélo/nak.  Azért 
hasznos  vagy  inkább  szükséges,  az  itt  használt  iktatásmódokat  meges
m é r n i ,  a'  mire  a'  következő  rövid  előadás  szolgálhat.  A'  görög Keresz
tényektől  használt  esztendő  az  ugy  nevezett  julianus  esztendő,  mellyet 
Július  Caesar  (46  észt.  K.  e.)  Sossigines  görög  égvizsgáló  tanácsára 
hozott  be  a'  Romaiaknál.  Állandó  esztendőnek  kellene  lennie  '»,  a1  t r o . 
picus  esztendőnek  hosszát  365  nap  és  6  órában  felvévén,  alkotója  által 
az  rendeltetet t ,  hogy  mindég  (legelső  behozásától  fogva)  3  egymás  után 
következő  esztendőben  3 6 5 ,  a'  4dik  (szökő)  esztendőben  pedig  366  nap 
számláltassák.  Ezen  iktatásmód  egyszerűsége  miatt  nagyon  könnyű  's 
azért  a'  julianus  esztendő  a'  történetírási  előadások  és  hasonlításokban 
leginkább  használtatik;  de  a z t ,  a 'm i r e  törekszik,  az  esztendőnek  's 
részeinek  állandóvá  té te lé t ,  el  nem  é r i ;  mivel  a'  tropicus  eszten
dő  11'  10" rövidebb  a'  julianusnál,  a'  melly  különbség  129  esztendő  alatt 
egy  nappá  n ő ,  's  igy  az  esztendő,  mellynek  állandónak  kellene  lenni, 
változóvá  lesz,  melly  ámbár  lassan,  de  még  is  mindég  jobban  eleltá
vozik  a'  csillagtudományi  esztendőtől  Alliago  Péter  és  Cusanus  Miklós 
voltak  elsők,  kik  (15.  szá^z.)  ezen  környülállást  észre  vették,  és  a'  ka
lendáriom  megjobbitását  k é r t é k ,  a'  mit  valójában  IV.  Sixtus  pápa  Re
giomontanus  égvizsgáló  által  teljesitéttni  is  akart  ;  de  ezen  tudósnak  ha
lála  viJt  oka,  hogy  ezen  megjobbitás  későbbre  halasztatott ,  míg  azt 
1582  észt.  Xl i l .  Gergely  pápa ,  csak  e'  végre  rende l t ,  biztosság  által, 
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véghez  is  v i t e t t e ;  \s  igy  az  ő  róla  nevezett  gregorianum  kalendario
mot ,  niellyet,  az  Úhitüeket  kivévén,  minden  egyéb  keresztény  feleke
zetek  követnek,  alapította.  —  Czélja  volt  ezen  megjobbított  kalendári
umnak,  az  éjnapegyeneket (aequinnctiii)  bizonyos  napokra  (Mart.  21re 
a'  tavaszi t ,  September  22re  az  őszit)  való  megalapítása';  ennek  követ
kezésében  az  rendeltetett ,  hogy  a'  száz  idős  esztendők  közül  (mellyek 
a'  jnlianum  kalendáriumban  mind  szökő  esztendők)  csak  minden  negye
dik  legyen  szökő  esztendő:  ez  által  3  n a p ,  mellyek  a ' ju l ianum  kalen
dáriumba  400  esztendő  alatt  szerfelett  iktattatnak  b e ,  kimaradnak,  a' 
polgári  esztendő  megáMapittatott  's  az  égvizsgálóival  megegyezVsbe  ho
zatot t ;  mivel  a'  kettő  közt  a1  különbség  olly  csekély,  hogy  csak  3600— 
3900  esztendő  alatt  nő  egy  napra.  Valódi  alkotója  ezen  gregorianum 
kalendáriumnak  Lilins  Antal  volt,  kinek  intézetei  szerént  munkálkodott 
li'kinkább  a'  biztosság.  —  Egy  más  iktatásmód  már  1079  olta  használta
tik  a'  Persáknal  ,  niellyet  pontosságban  csak  kevesbbé  mul  felül  a'  gre
guriaiuim.  Bselel  eddiii    Melek  Sah  sul tan,  's  az  ő  égvizsgálója  O
már  Alcheijam  t.  i.  észre  vsvén,  h o g y ,  ha  a'  polgári  esztendő  az  ég
vizsgalóival  megegyezzen,  nem  kell  minden  4ik  esztendőben  egy  napi 
beiktatásnak  tör ténni ,  azt  végezték;  hogy  7szer  egymás  után  minden 
4ik  esz tendő,  8szor  pedig  csak  az  5ik  legyen  szökő  esztendő.  Sok 
chronologusok  ezen  iktatásmódot  a'  Liliusénál  pontosabbnak  tar tot ták, 
de  hibásan,  mert  ennél  a'  különbség  már  340Ü  esztendő  alatt  megnő 
egy  napra.  —  Ennyit  az  iktatás  módjairól,  mellyek  a'  polgári  napesz
tendőkben  követtetnek  ,  hogy  az  éggel  megegyezésben  tartassanak;'  a' 
polgári  holdesztemlőnél,  ugyan  azon  czélnak  e lérésére ,  más  iktatásmó
dok  kívántatnak,  mellyek  közül  a'  most  még  szokásban  lévőket  rövideden 
érintem.  Ha  a'  holdesztendő  valódi  ,  mint  p.  o.  a'  Mohammedanoknál, 
akkor  az  iktatásról  szó  s incs ,  mert  a1  hónap  akkor  kezdődik,  mikor 
az  uj  hold  latszik.  De  mivel  rendes  előadásoknál  az  efféle  meghatá
rozás  használhatatlan,  tehát  Afferganvi  és  LlllughBeigh  a1  hónapokat 
29  és  30  nappal  (változtatva)  számlálják.  Most  máj'  az  iktatás  szüksé
g e s ,  és  pedig  ollyan,  hogy  minden  30  esztendei  időszakban,  11  nap  be
szöktessék.  Ezen  iktatás  ugy  történik,  hogy  minden  esztendőhöz,  a' 
mellyben  az  a'  valódi  holdesztendő  iránt  való  különbség  12  óránál  töb
bet  teszen  ,  egy  nap  hozzá  adatik.  —  A'  Zsidók,  k ik ,  valamint  hajdan 
a'  Görögök,  a'  holdesztendő  szerént  számláltak,  de  ugy ,  hogy  az  állan
dó  megegyezésben  maradjon  a'  napesztendővel,  más  iktatásmódot  követ
nek  's  mást  is  kell  követniek,  ha  czéljokat  el  akaiják  érni.  Ezen  ik
tatásmód  azonban  csak  későbben  vitetett  bizonyos  rendszahásokra,  mel
lyek  főként  abban  állanak,  hogy  a'  hónapok  változtatva  29  és  30  nap
pal  számláltatnak  's  minden  19  esztendőből  álló  körszám  (c}clus)ba 
a'  3ik  ,  öik  ,  8ik  ,  I l . i k é s  14iknek  egy  szökő  hónap  30  nappal  ada
tik,  melly  a ' t i ik  's  7ik  hónap  közé  becsusztatik  ;  e'  mellett  még  azon 
kivül  a'  forgással  való  pontos  megegyezés  véget t ,  némellykor  az  esz
tendőnek  második  hónapja [Múrtcbeivan)  egy  nappal  meghosszabittatik 
és  némellykor  a1  harmadik (Kislew~)  eggyel  megrövidíttetik.  A'  Zsidók 
ez  által  hatféle  esztedőt  különböztetnek:  1)  rendes  közönséges  esztendőt 
(354  napból)  ;  2)számfelett  valót  (355);  hijányost  (353  napból);  azután 
4)  rendes  szökő  esztendőt  (384);  5)  számfelett  valót  (385)  és  6)  hijá
nyost  (383  napból).  Még  többet  a'  zsidó  esztendő  's  a'  zsidó  korszámí
tásról  áltáljában  nem  mondhatni ,  mivel  az  rabbini  mesterkedésekkel 
annyira  meg  van  terhelve,  hogy  tökéletes  előadása  nagy  szószaporítás 
nélkül  lehetetlen  volna.  —  Ezen  tárgyakról  bővebb  tudósítást  's  oktatást 
a'  chronologiai  munkákban  találhatni. Albert Ferencz. 

E S Z T K R G A M  vármegye,  Magyarország  Dunán  inneni  kerületé
ben  fekszik,  19  '/,„ nsz.  inf.  54,630  lak.  és  igy  1  nsz.  mfön  2875  laknak. 
A'  lakosok  legtöbben  Magyarok  (34  helys.)  10  hel^s.  Tótok,  6ban  Né
metek.  Nevét  hasonló  nevű  fővárosától  kapta.  Ha tá ra i :  kel.  Hont  és Pest,, 
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dói.  és nyűg.  Komárom,  éjsz.  Bars várm.  A'Dunától  két  u. m.  éjszaki  és  déli 
csaknem  egyenlő  részre  osztatik.  Dunán  inneni  felében  kevés  hegye  van  's 
ezek  is  a'  Velkopola  hegysornak  ide  nyúló  végei;  ellenben  Dunán  túli 
r é sze ,  mellyet  a'  vértesi  hegysor  's  a'  pilisi  hegyek  ágai  fednek,  he
gyes.  Nevezetesebb  hegyei:  Árpás ,  Csókáskő,  Fejérkő,  Szamárhegy, 
Gerecse;  nyűg.  Őrhegy,  pilisi  hegy ,  Gete  és  Strázsahegy,  melly  alatt 
verettek  meg  a1  Törökök  1685.  A'  Dunán ,  Garanon,  és  Dorogon  kí
vül  több  kisebb  folyóktól  öntöztetik  földje,  melly  nagyobbára  bor  's 
gabonatermesztésre  alkalmatos  ;  mindazáltal  vannak  homokos  terméket
len  tájékai  is.  Borai  kö/.t  legjobbak  a'  szamárhegyi *s  eszterganii.  Er
dei  elég  fá t ,  Silttő  veres,  zöld  's  más  szinü  márványt ,  Sár i Sáp  és 
Dörnös  kőszenet  adnak.  Marhatartása  nem  legkiletszőhb.  A'  Dunában 
sok  jó  hala;  a'  Garanban  sok  jó  izil  rákja  van.  Levegője  t isz ta ;  hanem 
a'  Duna  szomszédsága  által  okoztatni  szokott  híves  éjszakáktól  az  ide
genekre  nézve  egészségtelenné  tétetik.  Knrmányozásra  nézve  két  já
rás ra  osztat ik,  u.  m.  az  esztergamira,  melly  a'  Duna  jobb  partján  esik, 
's  a'  Duna  bal  partján  lévő  párkányira.  Főispánya  az  ország  primá.ia 
(most  nincs);  mostani  főispányi  helytartója  gróf  Nádasdy  Ferencz,  hely
tartói  tanácsos. • IJ —if. 

E S Z T K R Q A M (romai nyelven Istropolis ' s a 'Dunának a ' Garannal 
egyesülésétől Istrogranum) szabad kir. vá ros , has. nevű vármegyében, 
mel ly itt tartja gyűléseit, 854 ház. 9183 (kik közt 9164 Cath.) ide szám
lálván Szent György és Szent Tamás mvárosait is, 12,884 lak. Esztergám 
t . \ «) magából a' szabad kir. városból, í) az érseki városból , melly 
vizi városnak neveztetik 's c) Sz. György és Sz. Tamás városaiból áll; 
Sz. György az é r s e k é , Sz. Tamás a' káptalané. Esztergámban, melly 
érsek lakhelye, ki egyszersmind ország prímása, megjegyzést érdemel
nek : hajdan erős vára ; a' roppant érseki templom és palota, mellyeknek 
talpköve 1821 tétetett le Rudnay Sándor érsekségének idejében ; a' kápta
lan , melly 1. István király tói alkottatott 1001 , 's Nagy Szombatból, a' 
hova tétetett által, Kuda, Esztergám 's más városok a'Törököktói elfog
la l ta tván, 1820 hozatott vissza, az emiitett prímás Rudnay költségen; 
gymnasiunia, mellyben Sz. Benedek szerzetesei tanítanak ; nemzeti főos
kolája; polgári i spotá lya; posta hivatala; épületei közt a' város templo
ma, vármegye háza és város háza. •— Esztergám régi város. Némellyek 
Ptolemaeus Bregetinmát, mások Carpist, melly későbben adHerculem ne
vet kapot t , keresik bepne. Hogy Gejzának, a1 Magyarok utolsó fejedel
mének , lakhelye 's igy az ország főbb városai közt egy volt legyen, on
nan lehet következtetni , hogy Sz. István , fija, itt jött világra 's itt ke
resztel tetet t meg és avattatott be a 'keresztény vallásba. Az érsekséget az 
emlilett István alkotta 1001. Az érsek azt a' j u s á t , hogy a' magyar ki
rályokat ő koronázza meg, III. Béla megegyezésével VIII. Gergely pápá
tól kapta 1187; 1318 Esztergám várm. főispánnyává; 1393 Magyarom 
szag főcancellarává; 1393 IX. Bonifaciiis pápatói az apostoli szent szék 
született követévé '» VI. Károly császártól romai szent birodalom hercze
gévé tétetett. IV. Béla, felesége *s fija, Béla, tetemei itt nyugosznak azon 
teniplonban, mellyet IV. Béla Sz. Ferencz szerzeteseinek építtetett. 1543tól, 
midőn II. Soliman császár által elfoglaltatott, 1595ig, midőn gróf l'álfy 
Miklósnak megadta magát a' v á r , azután 1605től 1683ig török kézben 
volt Esztergám vára. April. 1818 iszonyú tiiz ütvén ki, épületeinek esak
nem 'fí részét elvesztette a' város. Szabad királyi várossá Esztergamot 
I. Jósef tette 1708. L~ú. 

E S Z T K R O Á S S X O , azon mesterség, melly által különbféle szerű 
kemény tes tekkel , p. q. fával, csonttal , szarvval , elefántcsonttal és ér
czekkel különbféle , kivált kerek formák és mesterséges alkatok közöl
tetnek az esztergasztfken némelly esztergavasakkal. A' közönséges esz
tergásságon kívül még egy másik is vagyon , melly mesterséges eszter
gálásnak neveztetik, mellynél bizonyos ar ra készített esztergaszék ál
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tal  az  esztergálandó  test  nem  csak  kereken  csavar ta t ik ,  hanem  egy
szersmind  ideoda  hajlittatik,  melly  szerest  nem  csak  körvonások,  hanem 
különbféle  to jásdad,  szegletes  és  más  egyéb  formák  is  származnak.  Az 
esztergálás  igen  légi  foglalatosság.  Elejénte  hihetőleg  csak  sima  gömbö
ket  és  oszlopokat  esztergáltak  's  azután  későbben  kezdek  a'  homorító 
vagy  bördösitő  esztergalást ,  különösen  az  ivó  edények  és  poharak  csiná
lását.  Az  esztergálással,  mint  az  egészségre  nézve  hasznos  és  igen  kel
lemes  foglalatossággal  már  hajdan  korban  foglalatoskodtak  még  a'  feje
delmek  és  nagy  férjfiak  i s ,  valamint  különösen  azok  i s ,  a'  kik  a'  lelki 
erőlkedés  és  ülő  életmód  által  elgyengültek  ,  ugy  nem  különben  hasznos 
időtöltés  vagy  mulatság  gyanánt  is  szorgalmatosan  gyakorlottak  azt.  Az 
esztergásszék  ujabb  időben  sokféleképen  javíttatott.  Mintegy  1780  dik 
olta  az  egyszerű,  mozdithatóvá  is  tehető  felsejü  esztergamiv  vagyon 
divatban. L. 

E S Z T E R H Á Z I  (Galantai) ,  régi  ' s  előkelő  magyar  nemzetség.  Vala
mint  Eszterháza  .  a1  mellyel  Bél  Mátyás  a'  nemzetség  fészkének  mond, 
ugy  Galanta  is,  Posony  vármegyében  fekszik.  A'  Soprony  vármegyei  Esz
terháza  csak  a'  inult  évszázban  támadot t ,  minekutána  Eszterhazi  Miklós 
hg.  a'  saródi  határban  egy  roskadt  vadászkastély  helyébe  fényes  palotát 
rakatott.  Egyébiránt  a'  régibb  latán  irományokban  és  ráiratokban  Esto
i'as  a'  nemzetség  neve;  a"  mellynek  egyik  ága  most  herczegi  és  Soprony 
vármegyebeli  örökös  főispányi,  a'  többi  grófi  czimmel  diszeskedik;  te
mérdek  fekvő  jószágot  bir  a'  két  magyar  hazában  ;  's  a'  mellyből  sok 
polgári  's  egyházi  főtisztviselők  és  bajnokok  kerültek.  Közülök  előkelő
leg  említendők:  I)  M i k l ó s ,  gróf,  nádorispány  1025—45,  a1  herczegi  ág 
törzsöke.  Ennek  az  ország  dolgait  illető  levelezése,  melly  történetesme
retbeli  kútfő  gyanánt  szolgálhat,  a'  következő  nyomtatványokban  tarta
tott  meg:  «)  Es/.trrházi  gróf  Miklósnak,  magyarországi  palatínusnak, 
Rákóczi  György  erdélyi  fejedelemnek,  irt  egynéhány  (XI.)  intő  leve
leinek  igaz  párja.  Császár  és  Király  O  Felsége  manifestninjával.  Győr
ben  1756,  8.  — 6)  Molnár  János  magyar  könyvháza  3dik  szakaszában, 
a'  fenelibieken  kivill,  találtatnak  ugyani  annak  Lónyai  Sigmondhoz  és 
némelly  vármegyékhez  ir t  levelei.  —  2)  Egy  kopott  kőemlék  a'  nagy
vezekényi  ha tá rban .  Bars  vármegyében,  emlékezetet  tesz  négy  Eszter
háziakról ,  Lász ló ,  Fe rencz ,  Tamás  és  Gáspárró l ,  a'  kik  Ang.  26.  1652 
vitéz  viaskodás  után  egy  felülhaladó  török  sereggel  azon  a'  helyen  el
estek.  Leirja  e'  harczot  Kazi  Ferencz  ,  ( „ Í / Í ' » / . regn. Hang.''  L ib .  VII.) 
és  Reninger  Simon  cs.  k.  követnek  a'  fényes  kapunál  a'  nagy  vezérhez  in
tézet t  panas/.Ió  Íratja,  Katonánál  az  1652  esztendőre.  Az  emlékkő  rái
ra t j á t ,  a',  melly  többé  nem  olvasható,  közölte  Zerdahelyi  Lőr inc i  az 
1832diki magyarországi  , ,Társalkodó"  18dik  számában.  —  3)  F a l ,  Mik
lós  nádorispány  fija,  maga  is  nádorispány  1681 —1713.  I.  I.eopold  romai
német  császár  és  magyarországi  király  romai  sz.  birodalombeli  herczeggé 
nevezte  őt  1687,  számos  polgári  's  hadi  érdemeire  nézve ,  a'  mellyeknek 
szerzésére  bő  alkalmat  nynjta  neki  az  ország  akkori  háborgó  allapotja,  's 
a'  Töröknek  és  Tököli  Imrének  ellenséges  törekedése.  Nevezetesen  hadi 
érdemeire  nézve  a'  kis  mártani  herczegi  sírboltban  lévő  sírkövén  a'  töb
bek  közt  e'  szavak  állanak  : 

,,#»'» dccies t/uaíuor commisi proelia ; nunquam 
Vidit terga hostit: sed tdinen hic jaetó.si 

A1  leopoldí  diploma  kitétele  Attila  idejétől  fogva  szakadatlan  ágazással 
hozza  le  az  uj  berezeg  származását ;  VI.  Károly  császár  azután  megörö
kösitette  a'  herczegi  méltóságot  legidősebhik  fijának,  P á l n a k ,  ágában. 
Ugyan  ezen  Pál  herczeg  és  nádorispány  mint  iró  kitüntette  egy  részről 
a'  boldogságos  Szűz  iránti  tiszteletét  e'  következő  munkák  közrebocsátá
sa  á l ta l :  «)  ,„Mennyei  korona,  a z a z .  az  egész  világon  lévő  csudálatos 
boldogságos  Szűz  képeinek  röviden  feltett  e redet i ,  képekkel ."  (Nagy
Szombatban  1690,4.  és  ismét  1696,  fol.)  — b)  „ A z  boldogságos Szűz  Má
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ria  Szombatja."  (N.  Szombat.  1701  4.)  —  c) „Via laclea ad coelum du
cens."  (Bécs.  1707,  és  ismét  Sopiouy  1762.  4.)  — d) „Speeiilum imma
culatum, quo demonstralur  , li. V. Mariam sine la/te nriginali esse con

.itpiám."  ^Második  kiadás  Kassán  1747,  4.)  Más  részről  nemzetsége  em
lékezetét  örökíteni  igyekezett  e'  következő  emlékiratban  : ,.TrophaetltH 
nobilissimae ac anliquissimae Domus Estorasianae in trés divisum partes, 
quarum I. exhibet familiae genealógiám, imagines personarum ad ean
dem pertinentium, eum adjeclo ad quamlihet rerűm ab iisdem praeclaré 
geslarum elogio; II. continet commentarium partis prioris; III. cvm
pfectitur donationes, officiorum horinrumque collat iones ac privile°ia a 
variis Hungáriáé regibus concessa".  (Viennae  1700  fol.  171  képekkel).  Az 
egészet  öszveszedte  és  szerkeztette  maga  a'  herczeg;  az  eloginmokat 
Rit ter  Pál  irta.  —  4)  I m r e  gróf,  esztergálni  érsek  és  ország  főpapja 
VI.  Károly  alatt.  —• 5) A' legújabb időben tetemes részt vett és vesz az 
európai politica intézésében E s z t e r h á z i P á l herczeg, Miklós f i ja , cs. 
k. főkövet a' nagybritanniai udvarnál. Fábri Pál. 

K T K O C I Í S és Por , V N I C K S , Oedipusnak és Jocastának f i j a i . OHyaa 
egyezésre léptek egymással , hogy Thebában egymást változva uralkod
janak egy egy évig. De Eteocles az egyezést megszegte. Polynices ju
sát védelmezni akarván , még más hat görög fejedelemmel együtt Theba 
előtt termett seregével. Egy ütközetben a' két Vestvér egymást megölte. 
Ekkor e g y b á t y j o k , Creon , foglalta el az uralkodást, ki halálos bünte
tés alatt megtiltotta Polynices elteníetését. De Antigoné , ennek test
vérhtiga, még is el akarta temetni , 's észre vétetvén, Creon parancso
latjára maga elevenen el temette te t t ; de Creonnak nagy szomorúságára; 
mert Haimon, Creon fija, ki Antigonét sze re t t e , megölte magát bujá
ban. K. /. 

E T E T Ő K . A' mérgek között az é t e t ő , rágó mérgek legszörnyűbb 
munkálatnak, innét a' nép nyelvén étető annyit t e s z , mint méreg, vagy 
méreg által ölő, étet pedig, mint méreggel öl. E' szerént étető erő né
melly testeknek azon tulajdonja volna , melly szerént a' testre hatva mé
regképen dolgoznának és elég mennyiségben azt meg is ölnék. Tudomá
nyos értelme más. Etető erő nekünk az , melly tüz vagy metsző eszköz 
helyét pótolva, a' testeket 's leginkább az állat i t , felmarja, meggyújtja. 
Hlyen a' tiszta h a m a g , a' szorult {concentralunt) ásványsavanyak, mint 
a' kénsavany , sósavany ' s tb . —j—a. 

ÉT te TŐK 6, ( t i s z t a h a m a g ) . Étető erővel főmértékben bir a ' 
t iszta hamany, melly az austriai pbarmacopoea szei>ént igy készítetik. 
Végy szénsavanyos hamanyból egy fontot, vasedényben olvasztassék fel 
10 font vízben, a' tartós forrás és keverés közt apródonként adj hozzá: 
mészporból 2 fontot. Forrjanak egy óráig és tovább, mig az áltcsepegte
tett nedvet a' felolvasztott szénsavanyos hamag nem zavarja meg. A1 

nedv vásznon áltszivárogtatva meleg és jól zárt üvegbe vigyázva beönte
tik Leülepedvén a1 tiszta nedv leöntet ik, vas vagy ezüst edényben ki
gőzölögtetik, mig nem olajként csendesen foly ; ekkor mindjárt vagy min
tákba öntetik vagy hideg lapra. A' megkeményedett káli jól zárt üveg
ben tartassák. —_;*—a. 

E T H I C A , az erkölcstudomány szélesebb értelemben vagy az em
embefnek okossággal egyező cselekvéséről tanitó tudomány, annyi mint 
practica philosopbia; de értetik az alatt szorosabb értelemben és az 
ujabb időben különösen azon kötelességekről való tudomány, mellyek 
nem külső törvények által határozhatnák m e g , hanem a' lelki címe
rét parancsain épülnek. (L. MORÁL.) Azon kötelességekről való tudo
mány , mellyek külső törvények alatt állnak , az amattól való megkülön
böztetés végett törvénytudománynak neveztetik. — E t h i c a i , erkölcs
tudományi, erkölcs és erénytudományhoz ta r tozó; p. o. ethicai írások, 
mellyek az embernek erkölcsi cselekvését illetik. 
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E T H N'OG R A P H I A  népleírás,  néptör ténet ,  népesmeret.  E t h n o 
g r a p h i a i  história,  melly  egy  népnek  történteit  adja,  nem  idő  folyta 
szerént—chronologice  —  a'  történeteket. 

E T I E N N E , ). S l E P H A S Ü S , 
E T I E N N E  (Charles  Guillome),  drámai  és  politicai  iró,  szül .Jan.  6. 

1775  Chamotillyban  a'  felső   rnarnei  dep. ,  1796  Parisba  j ö y e ,  hol  ele
jénte  némelly  időszakirásoknál  munkatárs  va la ,  később  mint  szinköltő 
is  fellépék,  's  Hassáno  berezeg  titoknokul  vévé  magához.  1810  a' „Jour
nal de V empire"  censora  lőn,  majd  minden  időszakirások  felvigyázó
jok  's  később  a'  nemzeti  intézet  tagja.  Ellenségitől  számos  kedvetlenséget 
kellé  tűrnie  's  annyira  vi t ték ,  hogy  , , / / intrigante  "  czimü  v íg já t éká t , 
melly  11szer  nevekedő  javalattal  ada to t t ,  némelly  a'  császárra  magya
rázott  helyei  miatt  eltiltatott  's  költője  censori  helyét  elveszte.  Na
póleonnak  visszatértével  Elbáról  ismét  hivatalába  lépet t .  1820  és  1822 
a'  Maas  departement  követe  volt.  Övéi  egyebek  közt : „Bruyes et ]'a
lapral" „Les deux gendre.iií,  vígjátékok  's  a'  „Gendrillen"'  mellyet 
Nanteuillel  közösen  készi te ,  és „Joconde"  operák.  Martainvile    el 
kiadta  „ífüfoiVe du thédtre fran<;ais  ect.  (Paris  1823,  4  köt.) ,  becsült, 
ízlettel  és  pártatlansággal  irt  munka.  Mint  politicus  iró  főkép  a'  „ M í 
nerce francaise^ben  kijött  levelei  tüntetés  k i ,  vonzó  és  hiv  történeteit 
adják  a'  mozgalmaknak,  mellyek  1815—20ig  foglalatoskodtaták  az  ud
vart  és  a'  fővárost. 

K i i q u í t i i f ,  1)  a '  szokás  által  behozatott  udvariságformák,  több
nyire  csak  formalitások,  különösen  az  udvaroknál  szokásban  lévők',  2) 
á rukhoz ,  pénzcsomókhoz  'sat.  kapcsolt  á r  ,  summa ,  sulyczédulak. 

E T O N ,  mezőváros  a'  buckinghami  grófságban  a"  Themse  éjszaki 
part ján,  Windsorral  szemben  (2500  l a k ) ,  nevezetes  a'  VI.  Henriktől 
1441ben  alkottatott  oskoláról,  melly  eredetiképen  70  nevendék  szá
mára  rendelt  collegiuni  volt.  Most  400  több  tehetős  szüléktől  származott 
ifjak  tanulnak  benne,  mivel  igen  költséges  az  itt  lakás.  Az  oktatás  esz

"Tiözei  itt  gazdagabbak,  mint  más  angol  oskolákban.  Könyvtára  különös 
megjegyeztetést  érdemel. ÍJ—il. 

E T L ' R I A  vagy  H e t r u r i a .  Ezen  bájoló  t a r tomány ,  melly  nyűg.  a 1 

földközi  tengertől ,  kel.  az  Apenninektől,  éjszakra  a'  Magra  folyójá
t ó l ,  délre  a'  Tiberistól  ha tároz ta t ik ,  hajdan  a'  mivészséget  ked
velő  Etruskok  hazája  volt  's  most  Toscanának  neveztetik  ,  régenten  szö
vetséges  status  vo l t ,  mel l je t  a'  tartomány  tizenkét  fővárosának  (ezek 
közül  mindenik  külön  köztársaságot  formált)  fejei  igazgattak.  Volturna 
templománál  tartották  a1  nép  ezen  képviselőji,  kik  lucumoknak  nevez
t e t t ek ,  's  egyszersmind  főpapok  és  vezérek  voltak,  gyűléseidet ,  mel
lyeken  vétettek  tanácskozás  alá  a'  tartományt  illető  közönséges  dolgok. 
Egy  illyen  lucumo  volt  a'  rom'ii  históriában  esmeretes  Porsenna.  E t ru
lia  már  legszebb  virágjában  á l lo t t ,  midőn  Roma,  mellynek  oskolául 
szolgált ,  építtetett.  Csak  a1  Görögök,  midőn  a'  pallérozotság  legmaga
sabb  pontján  állottak,  multák  felül  az  Etruskokat ,  kik  az  építésben, 
kajócsinálásban,  orvosi  tudományban,  fegyverkészitésben  ,  várerősités
ben,  hadi  tudományban,  kiváltképen  pedig  a'  szükségre  és  fényre 
tartozó  minden  nemű  mivek  előállításában  igen  híresek  voltak.  Olaszés 
Görögországokban  nagy  kereskedést  űztek  mesterségmiveikkel  's  több 
helyeken  nevezetes  gyarmatjaik  voltak.  Mivel  kereskedéseknél  fonva 
Görögországgal  szorosabb  öszveköttetésbe  jöttek  ;  tehát  idővel  a'  pallé
rozottságnak  ollyan  pontjára  emelkedtek  fel,  hogy  a'  Görögöknek  vetél
kedő  társaikká  lettek.  A1  régiség  buvárira  's  mivészséghez  értőkre  néz
ve  az  emiitett  időszakaszból  az  Etruskoknak  kiváltképen  azon  előmene
tele  vonzó  ere jű ,  mellyet  a'  festésben  és  képfaragásban  t e t t ek ,  mivel 
az  azok  körül  megmaradt  emlékek  (metszett  kövek ,  koporsók,  csészék 
's  t.  effélék)  a'  mythologiát  felvilágosítják.  L.  Inghirami „Wlonnm etrus
schi",  (Fiesole  1820),  melly  munka  pontosabb  Gorinak „Museum Elru
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*eum"jánál.  Görögországból  's  Egyiptomból  kapták  Ízlések  magvait, 
's  első  csiráit  az  Etrnskok.  Az  etruriai  edényeket  (vasa)  a'  rajtok 
lévő  metszésekkel  e's  festésekkel  együtt  legszorosabban  Millin  és  l!ot
tinger  vizsgálták  meg.  A'  színek  elegyítését ,  árnyék  és  világos
ság  elosztását  mindazáltal  nem  esmérték  az  etruriai  festők,  kiknek  kö
zönséges  szinei  fekete  vagy  veres  (barnás  veres)  voltak.  A'  színeket 
muzsikát  és  költést  esmereték.  Hanem  mind  ők  magok ,  mind  mivészsé
gekben  tett  előlépéseik,  minekelőtte  a'  görög  mivészség  magas
ságát  elérték  volna,  részént  belső  meghasonlás,  részént  idegen 
népek  benyomulása  miatt  az  idő  szélvészében  elenyésztek.  Az  Etruriában 
elébb  megtelepedet  Pelasgusokat  az  Etrnskok  kikergették  ,  szokásaikat, 
rendeléseiket ,  nyelveket  és  mythologiájokat  mindazáltal  csaknem  egé
szen  tulajdonjaikká  tették.  A1  Komaiak  tőlök  vették  vallásos  szertartásai
k a t ,  az  építés  mesterségét ' s  játékszíneket.  Dicsőségek  idejének  végén 
egy  más  nép  jött  Galliából  's  kiűzte  őket  felsőolaszországi  gyarmatjaik
b ó l ,  midőn  egy  részek  az  Alpesek  közé  szaladt ,  hol  a'  LUiátiaiaknak 
ők  adtak  léteit.  '  Végre  a'  romai  uralkodásvágynak  áldozativá  lettek, 
mindazáltal  rendtartásaikat  's  törvényeiket ,  a'  consnlok  választását  meg
tartották  's  a'  győzedelmesektől  szép  szabadságokat  nyer tek;  csak  líi
kormányozót  adtak  nekik  a'  Romaiak.  Idővel  Ktruiia  Romával  együtt 
idegen  győzedelmesek  hatalma  alá  jött.  Ez  idő  olta  Et rur ia ,  vagy  mint 
későbben  neveztetet t ,  Toscana,  históriáját  a'  Német  és  Olaszországéban 
kell  keresni.  (L.  TOSCANA.)  A'  lünevillei  békeségben  1801  ismét  vis
szakapta  a'  tartomány  Et rur ia  nevét  's  mint  királyság  a'  parmai  örökös 
herczegnek,  Lajos  spanyol  infansnak,  1  Ferdinánd  parmai  berezeg  egyet
lenegy  u jának ,  adatott.  Lajos  halála  után  (1803)  öszvegye,  Ma
r ia  Louise ,  1V.< Károly  spanyol  királynak  l eánya ,  vette  által  az  ország
lást  h ja ,  Károly  l .ajos,  nevében,  de  Dec.  10.  1807,  egy  Erancziaés 
Spanyolországok  közt  köttetett  egyezés  következésében  letette  azt. 
Ekkor  Ktruria  franczia  tartománnyá  let t ,  's  egy  Maj.  30.  1808  költ  se
natiisconsultuiii  a'  toscanai  s ta tusokat ,  arnoi  departement  névvel,  a' 
földközi  tengertől  's  Onibronetól,  a'  franczia  birodalom  alkotó  részévé 
tette.  1809  Etrur ia  Napóleon  húgának,  Elisának ,  a'  ki  innen  toscanai 
nagyherczegnének  neveztetet t ,  adatot t  által.  1814  Toscana  elébbi 
törvényes  fejedelmét  ismét  visszakapta. L—ti. 

E T n V R I A , I. W K t) O E W 0 0 D. , 
É T V Á G Y ,  1 .  A P P K T I T U S . 
I Í T Y M O I .  O O I  A  (szónyomozás),  a '  nyelvtudománynak  (helyesben 

nyelvtannak)  azon  része ,  melly  a'  szók  származását  vizsgálja  's  gyö
keikre  vagy  törzsökeikre  vizeti  vissza,  hogy  igaz  és  eredeti  jelentése
ket  kifürkéssze. 

E U B O B A ,  1.  NKOROPONT. 
E ü Oh  11»  B  s,  a'  hajdani  leghíresebb  makhematicusok egyike;  született 

Alexandriában,  Egyiptomban  mintegy  300  esztendővel  K.  e.  —  Tanulását 
Athénében  végezvén  Plató  alatt ,  ezután  ismét  visszatért  hazavárosába  's 
Ptolomaeus  Soter  királynak  uralkodása  alatt  a'  térméréstiidómányt  <illy 
felette  nagy  dicsőséggel  kezdé  tanítani ,  hogy  minden  ,  a'  ki  ezen  tudo
mánnyal  egész  tökéletességében  akart  esmerkedni,  Alexandriába  sietett; 
's  azon  városnak  ebbeli  nagy  hire  egész  a'  Saracenok  idejéig  fenmaradt. 
Euclidest  méltó  jussal  lehet  a'  térméréstudomány  atyjának  nevezni, 
mert  kön3'véből  tanulták  az  utána  volt  századok  ezen  tudományt,  's  tulha
ladhatlan  pontosságú  azon  módszer (methodus)  mellyet  ő  a1  tételek 
előadásában  követett.  Számos  munkáji  közül  legnevezetesebbek  1) 
elemei  (EuxJiííJa  2 T » I ^ Ł Í « )  Proclus  's  Theon  magyarázó  jegyzéseikkel 
(commentatiókkal)  ;  2)  a'  térmérési  taglalatról  's  3)  muzsikáról  irt  mun
kája.  —  Elemei  első  eredetek  olta  különbféle  időkben  ,  helyeken  's 
nyelvekeu  számtalanszor  megjelentek;  majd  több ,  majd  kevesebb  magya
rázó  jegyzésekkel.  A' „Rogg. liibliotheca vialhemaiica"  cziinü  munka 
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szerént  100  különbféle  kiadásokjelentek  meg  nyomtatásban,  a'  legelső 
1482,  a'  legutolsó  1828ban.  A'  térmérési  taglalatról  irt  munkája  legéle
sebb  belátással  készültnek  tartatik  ;  's  a'  muzsikáról  Írottból  legjobban 
kitetszik  ezen  tudományos  mivészetn.ek  állapotja  az  akkori  időkben.  — 
A'  nagy  mathematiciison  kívül  esmérünk  még  egy  más  K u k  l í d  e s t  is , 
ki  Megarában  született  's  elméjét  a'  bölcselkedésre  forditá.  Első  okta
tást  SocratestőJ  ve t t ,  's  későbben  honvárosában  az  úgynevezet t  megarai 
oskolát  alapította  meg.  Tanítványai  közül  egy  Eubalides  nevezetű  volt 
leghíresebb.  Megarai  Euclidesnek  ha lá la ,  némelly  tudósítások  sze
rént ,  K.  e  425  esett. Albert Ferenci. 

lí  i'  i) A  i! w  ii  M s »  II  s  E u d á e m o n o l o g i a  (boldogságtan) ,  azon, 
tan í tás ,  niellj'  az  ember  boldogságát  teszi  főczéljává,  minden  köteles
ségek  's  az  erényes  élet  utolsó  vagy  legfőbb  indítványává  ,  's  ezzel  a' 
morál  legfőbb  elvévé  (princípiumává).  Az  eudaemonismusnak  ellenete 
a'  moralismus. 

E U D I O M R T K R ,  légjovméró, ollyan  eszköz,  melly  által  a ' l é g jósá
gá t ,  a z a z ,  a'  lélekzésre  alkalmatos  voltának  fokát,  akarák  megmérni. 
Nagy  feladás  a z ,  mivel  a'  lélekzésre  alkalmatos  levegőnek  sok  feltételei 
vannak  és  nem  is  esmertetnek  mind.  Már  a'  savitónak  a'  fojtóhoz  való 
irányát  nehéz  valamelly  eszközön  megmutatni,  a'  rag  vagy  ragadvány 
{contagiui.i)  jelenlétét  pedig  senki  sem  tudta  elemileg  is  megmutatni. 
Í g y ,  hogy  a'  pestis  vagy  a'  ragadó  láz  ragadváiya  és  a'  cholera  vagy 
influenza  miasmája  (gerjenye)  a'  légben  létez  e  vagy  nem,  semmi  eszközök 
által  nem  tudjuk  (eddigi  tudományunk  szerént)  meg.  Priestley  készite 
ugyan  egy  illy  légjóságmérőt  és  mások  eleget  javítgattak  ra j t a ,  de  a' 
tökéletességhez  közel  sem  vitték.  Esmeretes  dolog,  hogy  az  égő  vi
lág  is  mérője  a'  lég  jóságának  A'  hol  p.  o.  a'  gyertya  vidorán  ég, 
ott  az  élet  is  és  a'  lélekzés  vidor,  hol  a'  gyer tya  nehezen  é g ,  ott  a' 
lélekzés  munkalatja  is  lassú,  nehéz;  hol a 'gyertya, nem  égúet,  m i n t p .  o. 
ó  kutakban,  pinczékben  ,  ott  az  állati  élet  is  elhal.  És  ez  a'  legol
csóbb  's  mindenütt  használható  eudiometer.  —j—«. 

E U G E N  (Ferencz)  savnyeni ,  esmeretesebb  h e r c z e g  E u g e n  név  . 
alatt ,  Eugen  Móricz  savoyencarignani  herczeg,  soissonsi  gróf  és  Mancini 
piympia  (cardinal  Mazarin  húga)  ötödik  fija,  szül.  Parisban  1663.  Atistria 
minden  hősei  's  kormányfijai  közt  alig  emlit  a1  történetírás  még  egyet, 
ki  ezen  uralkodó  háznak  olly  tetemes  's  olly  számos  szolgálatot  tet t  volna 
mind  a'  két  minőségben,  mint  Eugen.  Harczmezőn  és  cabinetben  egyi
ránt  nagy,  azon  ritka  férjfiak  közé  tartozott ,  kiknek  nagy  erényét  foltok 
nem  homályosítják.  Eugen  egyházi  életre  volt  rendelve  hajlandósága 
ellen.  Hogy  ezt  kikerülje,  kapitányi  tiztséget  kért  XIV.  Lajostól.  Lou
vois ,  a'  hadi  minister ,  gyülölé  Eugen  famíliáját,  's  igy  megtagadtaték 
a1  kérés.  Ezen  's  különbféle  sérelmeken,  mellyekkel  rokonjai,  különösen 
pedig  édes  a n y a ,  i l let tettek,  megbosszankodván,  Eugen  is  anstriai  szol
gálatba  lépett  1683 ,  mint  már  elébb  két  testvére.  Két  jeles  fővezér, 
Károly  lotharingiai  és  Lajos  badeni  herczegek  alatt  szolgált  legelsőben 
mint  önkénytes  a'  Törökök  elleni  táborozásban  's  annyira  megkUIönböz
teté  m a g á t ,  hogy  mint  ezredes  kapna  kormánya  alá  egy  dragonyos 
ezeredet.  Bosszankodva  hallá  beszélni  Louyois  a'  herczeg  fényes  tettei
ről,  's  ezt  monda  haragosan:  . .Soha  sem  fog  honjába  visszatérni!"  A' 
herczeg,  ki  e'szavak  felől  tudósittaték,  igy válaszola  r  „Bizonyosan  vissza
térek  ,  daczára  Louvoisnak!"  's  több  esztendők  múlva  valóban  Franczia
országban  állt  győzedelmes  seregével.  1687  ,  a'  mohácsi  ütközet  után  tá
bornagyi  helytartó  Ión,  Midőn  a'  háború  kevéssel  azután  Francziaor
szág  :s  Austria  közt  kiütöt t ,  reábirá  a'  savoyeni  herczeget  az  Austriával 
egyesülésre,  's  a1  herczeghez  küldött  császári  segédseregek^t  vezérlé 
Savoyenben.  Francziaország  nagy  ajánlat i t ,  mellyekkel  annak  szolga
latjába  édesgettetett ,  egyenesen  visszautasitá;  mellyre  a'  császár  ál tal 
tábornaggyá  's  a'  háború  végeztével  Olaszországban,  magyarországi  fő
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generállá  neveztete'k.  A'  zentai  ütközetben  (Sept.  I I .  1097)  megveré  a' 
Törököke t ,  's  ez  á l t a l ,  daczára  i r igyeinek,  kik  űt  a'  hadi  törvényszék 
előtt  vakmerő  tettel  ákarák  vádolni,  közönséges  csudálat  tárgya  lőn,  's 
egyszersmind  majdnem  korlátlan  hatalmat  nyert  a'  császári  seregeken. 
A'  Törököket  zentai  nagy  veszteségek  kinszerité  a'  karlowiízi  békekötést 
(1698)  elfogadni,  melly  úttal  legelsőben  tünék  szembe  kezdődő  gyenge
ségek.  A'  spanyol  öröklési  háború  csakhamar  uj  tettekje  hivá  a1  hercze
get.  Hadvezéri  tehetségének  mezeje  Olaszország  lőn ,  mellybe  (1701) 
elég  sebesen  's  váratlanul  nyomult  30,000  emberről  a'  tiroli  bérc/.eken 
keresztül.  Hasztalan  igyekezék  marsall  Catinat  ellene  állani $  de  még 
szerencsétlenebb  volt  Vifleroi,  kit  Eugen  egy  merész  csapáá  által  Cremo
nában  meglepett  's  elfogott.  I70S  a1  németországi  sereg  fővezérséget 
vévé  által.  Hadi  tanács  elölülőjévé  neveztetvén,  fő  indító  oka  lőn  mindéi) 
fontos  válakozásnak •, ezután nagyobb tűzzel s jobban folytattatott min
den, 's mivel igazán lelkesen egyesült Marlboroughval, szerencsésen meg
gyalázá Francziaország !s szövetségesei szándékait. A' HOCHST,VOTI üt
közetben (1. e.) elválasztó győzedelmet vett a' két vezér az egyesült 
francziabajor seregen , a' bajor választó fejedelem s marsall Tallard 
vezérlése a l a t t , niellyr úttal ez fogságba is esett, Eugen 1705 ismét 
Olaszországba ment ; elejénte ugyan nem boldogulhatott herczeg Ven
dóme. ellen, seregének gyengesége mia t t , hanem csak Turin alá sietett, 
hol Sept. 1 a' Francziák sorait általtörvén, kinszerité őket felhagyni az 
ostrommal , 's néhány hónap múlva Olaszországból is kitakarodni. 1707 
Franeziaoiszágba is benyomult s Toulont ostrom alá vévé, hanem a 'Fran
cziák sokkal nagyobb ereje miatt kénytelen volt Olaszországba visszavo
nulni. A' következett esztendőkben a ' H a j na partjain harczolt , bevevé 
J.illet 's megveré Viliara és Boufflers marsallokat Malplaquetnél, á' hol 
maga is veszedelmes sebet kapott. Mint tartá legyen meg itt is lelki 
nyűg Imái , meliy csak a' legnagyobb emberek tulajdonja, kitetszik azon 
válaszból, mellyet némelly tiszteknek ado t t , kik arra unszolák, hogy 
saját szsmélyét ne koczkáztassa. „Minek bekötni a1 sebe t , ha itt kell 
meghalnunk '<•'•' monda , ,ha pedig megmenekszünk, ma este is lesz arra 
elég idő." Miután Marlborough visszahivatott , 's Eugen személyesen is 
hasztalan fogta pártját Londonban , további munkálódásában nagyon gá
toltatott , kivált generál Albernarlenak Denainnál történt megveretése 
után. Az utrechti béke (1714) a' rastadti békét huzá maga után, 
mellyet Eugen és Villars kötöttek. A' Törökök ellen 1716 folytatott 
hahómban megveré Eugen Péterváránál 's Temesvárnál a* sokkal 
erősebb török sereget , 's 1717 bevevé Belgrádot, szörnyen, megver
vén elébb a' várnak ostrom alól leendő felmentésére siető török hadat. 
A1 passarowitzi béke (1718) lőn győzedelmeinek gyümölcse. Ezután 15 
esztendőt békeségben tölte Aus t r i a , 's Eugen ezen idő alatt legnagyobb 
tűzzel munkálódott a' cabinetben; midőn pedig a' lengyel ügyek 1733 uj 
háborút szül tek, noha már aggott volt , még is megjelent a' sereggel a' 
Kajna mellett, hanem a ' n é l k ü l , hogy valami elváki>ztót próbált volna, 
visszatért Bécsbe , a1 hol 1736, 72 éves korában megholt. Az austriai 
hadi sereg, mellyet mint elölülője az udvari hadi tanácsnak , nagyon jó 
karba helyezett , halála után ismét megcsökkent. %s. G. 

E i! o E N , 1 e uc h te nb e r g i h e r c z e g , eichstedti fejdelem , elébb 
Olaszország a lk i rá lya , szül. Sept. 3. 1781, mint fija az 1794 megguillo
tiniroztátott vicomte Beauharuois Sándornak ,'s de la Pelagerie Tascher 
Josephinának, ki utóbb Bonaparle Napóleon hitvese 's franczia császárné 
lőn, Eugen a' revolutio alatt fegyveres szolgálatra szentelé magát. Már 
12 éves korában kiséré a ty já t , midón ez a' rajnai sereget vezérelné. En
nek halála után, minthogy anyja is fogságban volt. Hochehoz ment a' Ven
déeba. Thermidor 9ke után visszatért anyjához Parisba, 's most három 
évet szentelt tudományos mivelődésére. Josephina 1796 Bonapartéhoz az 
olaszországi sereg főgeneraljához menvén férjhez, Eugen mindenütt kö
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relé  mostoha  atyját  az  olaszországi  's  egyiptomi  táborozásokban.  Fokonkent 
elítéltetett  fel  a'  főbb  jkatmiai  méltóságokra, 's  1805  t'ranczia  császári  her
czeggé  's  Olaszország  alkirályává  tetetek.  Ugyan  azon  esztendőben  nagyon 
kimutatá  magát  az  Austria  elleni  táborozásban,  mellynek  befejezte  után 
(Jan.  13.  180Ö)  Atigiista  bajor  herozegassznnnyal  házasságra  lepett.  1807, 
Velencze  herczegévé  teve  's  fijának  e's  olaszországi  örökösének  fogadá 
őt  Napóleon.  Az  olasz  királyság  kormányzásában  Eiigen  nagy  e'szt  's 
mérsékletet  mutatott  's  köz  kedvességet  nyert  e/.en  polc/v»'n. 'h'/.  1809ki 
háborúban  elejénte  nem  Volt  szerencsés  János  főherczeg  ellen  ,  de  utóbb 
niegnyeré  a'  győri  ütközetet,  Wagraninál  pedig  nagy  tábornoki  észtehet
séget  fejtett  ki.  Napóleonnak  elváltakor  Josephinától  méltósággal  viseld 
magát.  Mart.  3.  1810  a'  prímás  h  rezeg  felváltójává  frankfurti  nagyher
czegnek  nevezé  ki  Napóleon.  Az  oros/  táborozásban  a'  harmadik  hadtestet 
vezérlé 'a  ezzel}  az  ostrownoi  és  niohilowi  harezokban  's  a'  moszkwai 
ütközetben  k'lriönbözteté  meg  magát;  A'  veszedelmes  hátrálás  alkalmával 
egy  pillantatig  sem  hagyá  el  hadteste  maradványit ,  minden  bajt  's  szük
séget  megoszta  katonajival  's  bátorita  őket  példájával.  Neki  's  Neynek 
köszöné  Fiancziaország  ezen  táborozásban  a'  franczia  sereg  nénielly  ma
radványinak  megmentését.  Napóleon  's  Murát  eltávozta  után  ő  nevezte
tek  ki  fővezérnek  ,  s  ezpn  fontos  ponton,  ama'  terhes  időben  nag3'  hadi 
talentumot  mutatott.  Ezután  a'  lützeni  ütközetben  (Maj.  2.  18J3)  ta
láljuk  őt,  hol  a'  szövetségesek  jobb  szárnyának  megkerülése  által  a'  nap 
sorsát  ő  választá  el.  Dresdából  a'  veszély  fenyegette  Olaszországba  küldé 
Napóleon.  A'  prágai  békegyülés  megszűntével,  mivel  Austria  is  részt  vön 
a'  cOalitioban  ,  Olaszországban  ujra  elkezdődött  az  ellenségeskedés.  Itt 
Eugen,  még  Murát  eltérte  ntan  i s ,  ügyesen  tudá  magát  védelmezni.  Na
póleon  megbukta  után  fegyverszünetet  kötött  gróf  Bellegardeal,  Lombar
diát  's  nénielly  más részeket  Austriának  engedvén.  Ezután  Parisba  ment, 
onnét  pedig  ipjáboz  Münchenbe.  Jelen  volt  a'  bécsi  békegyülésen.  Napó
leon  hibából  visszatérvén,  el  kellett  Bécset  hagynia,  Beiieuthban  tar toz
ván  eiry  ideig  élni.  Az  1815diki  esetekben  semmi  részt  sem  vett.  Az; 
Apr.  11.  1814  Fontainebleaiibaii  kötött  egyezség,  's  utóbb  a'  bécsi  béke
gyülés  is,  illendő  kárpótlást  rendelt  neki  olaszországi  birtokaiért,  mellyek 
20—25  millió  frankot  érhettek.  Ezen  summa  egy  részét  a'  pápa ,  mási
kát  pedig  a'  nápolyi  király  (ez  5  mii.  fr.)  tartozott  fizetni.  A'  bajor  ki
rálynak  Nov.  1817  költ  rendeleténél  fogva  leuchtenbergi  herczeggé  ne
veztetet t ,  az  eichstedti  fejdelemség  bajor  felség  alatt  neki  á l tádato t t ,  's 
maradéka ,  a1  bajor  ág  magva  szakadta  e se t é re ,  a1  korona  öröklésére  al
kalmadnak  nyilatkoztatott.  Megholt  Münchenben  Febr.  21.  1824,  4  le
ányt  s  2  fiiit  hagyván  maga  után.  —  Eugen  egy  volt  azon  férjfiak  közül, 
kik  esyszertt  külső  alatt  nagy  charactert  's  nagy  észtehetséget  rejtenek 
el.  Őszinteség,  egyenesség,  emberség,  rend  és  igazságszeretet ,  tevék 
charactére  alapjait.  Bölcs  a'  tanácsban,  a'  csatában  rettenthetetlen  's 
mérsékleti  a1  ha ta lomgyakor lásában ,  soha  sem  mutatkozék  nagyobbnak, 
mint  a'  szerencsétlenségben  ,  mit  az  1812  és  1814  esetek  világosan  bi
zonyitnak.  Soha  sem  hallgatván  a'  pár toskodókra,  tisztán  's  feddhetetle
nül  lépett  ki  a'  politicai  zivatarok  közül.  Mint  privát  ember  és  mint 
fejedelem  jóakaró  volt  mindenek  iránt,  's  a'  jótékonyságban  kimeríthetet
len.  Inkább  mások  mint  saját  boldogságával  foglalatoskodva  é l t ,  's 
ugyan  azért  köz  tiszteletet  's  szeretetet  is  nyert.  L.  „F»e politir/ue etc. 
milittiire (V Fugene fíeauharnois, viceroi  rf' llulie"  Aubriettől  (2. 
kiad.  Paris  1825).  Testvére  a '  st.  leui  herczegné  H o r t e n s i a  E u 
g é n i á r a  nézve  I .  BONAPARTE  LAJOS. 

E  U r. E  R  ( L e o n h a r d ) ,  a'  leghíresebb  és  legelmésebb  mathemati' 
cusok  egyike  az  ujabb  időkből ,  szül.  Baselben  Aprl .  15.  1707. 
Atyjától ,  Pá l tó l ,  ki  Riechenben  lelki  pásztor  va la ,  vette  kedves  tu
dományának  első  ok ta tásá t ,  ugyan  ott  Bernoulli  Jánost  ha l lga t ta ,  's 
ennek  testvéreivel,  Dániellel  és  Miklóssal ,  barátságban  é l t ,  kik  által 
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később  a'  Pétervári  academiának  tagja  lett .  19  esztendő*  korában  meg» 
jutalmaztatott  a'  tudományok  párisi  academiájától  a'  hajók  ár
boczfákkal  felkészítésről  (irt  értekezéséért.  PéterváYatt  különös  szor
galommal  a'  mennyiségtudományban  foglalatoskodott;  ő  egyedül  ezen 
academiai  osztálynak  alkotója,  's  azon  osztálybeli  értekezések  felénél 
többjét  ő  i r ta ,  mellyek  az  academia  által  1727  —  1783  ig  kiadatott  év
könyvekben  ta lá l ta tnak;  holta  után  pedig  100ná!  több  (később  nyom
tatott)  értekezéseket  hagyott.  —• Azonkívül több nevezetes munkákat 
adott k i , igy a' tudományok párisi aoademiáján.ik is sok értekezé eket 
nyújtott be , 's némellyekért közülök tiz jutalmat nye r t , a' mi annyival 
inkább bámulásra mél tó , minthogy élete 17 utolsó esztendeit vaksága 
ban tölte. — Mint Uernoulli kö/.vetetlen követője Leibnitz oskoláját 
nagy iparral folytatván, főkép a' számítástudományt tökéletesítette, 
és a' mennyiségi taglalatot nagyobb polezra vitte. Legelőször is a' 
inennyiségttjilományába hozván a1 hosszas következtetéseket Qdedu
ctio), mellyekben a' feladás okvetései elébb algebrai jegyek által fe
jeztetnek ki, e's azután a' számolás minden nehézségeit feloldozza. 
Egy szóval ő a' mennyiségtiidományban az vol t , a' mi Voltaire a' 
szép literaturában. — Figyelmét a' mennyiségtudománynak minden 
ágaira kiterjesztet te, mindenütt ékes és találós élőiével dolgozott. Ne
vezetesen az achromalicai (színtelen) lencsék feltalálásában részesült. 
A' természettudománnyal, valamint a' sajátképi bölcselkedéssel i s , fog
lalatoskodott, de ezekben kevesbbé vala szerencsés , mint a' mathema
tica mezején. A' bölcselkedésben a' lélek testetlenségét igyekezett meg
mutatni , és az isteni kinyilatkoztatást a' vallástalanok ellen oltalmazta. 
1741 Nagy Fridrik hívására Berlinbe jöt t mint t an i tó , de 1766ban is
mét visszatért Pétervárba és ott hm. 1783 mint a' matheinaticai 
osztály igazgatója az academiánál. 1755 a' párisi academiától levező 
tagnak vétetet t fel. — Euler , szeretetreméltó ember , igénytelen és nagy 
famíliának atyja vala. Legnevezetesebb munkáji ezek. „Introdttctio 
in Analysin infinitorum." (Lausannae 1748 11, 4) / „Institutiones calculi 
differentialis." (Petropol. 1755 I I , 4) ,• „Instituliones calculi i/Uegr.lí 

(Petropol. 1792 másod k. I V , 4); „WIethodus inveniendi lineat curv/it 
etc." (Laus. et Genev. 1774); „Mechanica" ect. (Petropol. 1736 II, 4) ; 
Dioptrica." (Petropoli et Lipsiae. 1769—7111,4); „Thenria motus lunae 
etc.1 (Petrop. 1753.). Albert Ferencz. 

E U H E N I D Á K (a' Romaiaknál Fúriák vagy D y r á k ) , a ' görög 
mythologia szerént az atyafiakon elkövetett nagy vétkeknek 's áleskü
vésnek bosszuló istennéji voltak. Azon vér cseppekből támadtak , mel
lyek Uranusból folytak, midőn azt fija , Cronns, megherélte. Mások 
az Acheron és az Éj leányainak mondják. A' későbbi mythologia sze
rént hárman voltak: A lec to , Megera és Tisyphone; de Aeschylus öt
vent vitt a' játékszínre. Rettenetes képüek, feketébe öltözve, haj 
helyett k ígyókkal , ujak helyett körmökkel, kinyújtott nyelvvel; sze
meikből fekete vér csepeget t , vért szoptak, 's mikor egyszer magokat 
azzal tele szí t ták, a' r é r ismét kiomlott szájokból; mikor haragudtak, 
ollyun méreg forrott ki belőlök , melly a' hova elcseppent, a1 földet 
terméketlenné tette. Mindenek nagyon irtóztak tőlök, az Atheneiek 
még neveiket is féltek kimondani , csak félendő istennéknek neveztek. 
De nem mindenkor rajzoltattak ezen istennek illy irtóztató alakban; 
hanem a' mivészek utóbb szép vadász Nympháknak festették 's csak 
komor ábrázat jok, fáklyájok és tőrök által különböztették meg őket; 
's ettől fogva érdemiették az Eumenidák, azaz, jó akarónék nevét, mint
hogy a' rossz lelki esmeret gyötrelmei használható képen volt ben
tiek előadva. K L. 

E l J N O M I A , 1 . H O R Á K . 
E U N U C H U S (görög) h e r é l t , 1 . HEitér.Éa. 
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E I I P H K M I S M U S ,  értelemmásitás  ,  a '  s é r t ő ,  illetlen  és  kellemet
len  dolgot  enyhitő  's  gyengébb  szavakkal  körülírja.  így  p.  o.  a1  r é 
giek  különbféle  körülírással  fejezek  ki  a1  h a l á l t ,  valamint  nálunk  is 
helyette  ezek:  elhunyt,  boldogabb  hazába  költözött  'stef.  euphemismusok. 

E u p H o  \ ,  1.  C  H  r,  A i)  N  i. 
E U P H O N I A ,  szép  hangzat,  hangrend ,  hangok  minemüségét  illeti 

's  a1  nyelv  jelességei  közé  tartozik.  Nyelvünkben fí  kép  uralkodik  a' 
szóhajlitásban  és  származtatásban,  hol  a'  betűket  kUlönbfélekép  vál
toztatván  ,  azokat  a'  könnyebb  's  kellemesb  hanghoz  alkalmaztatja  bi
zonyos  szabások  szerént ,  inelly ek  a1  szavak  minden  nemeiben  igen  ha
sonlók.  Nézd  erről  Révai „Elaíoraliur grammalica Aungaricaít  1.  köt . 
lap.  95125 .  —  Hangrendil  betűknek  nevezik  innen  a'  grammaticában 
azoka t ,  mellyek  a'  szó  gyökeréhez  nem  tar tozván,  csak  szebb  hangzás 
miatt  tolatnak  a'  többiek  k ö z é ,  mint  az  «  és e  lágyító  hangzók  ezek
ben:  t á r s  a  s á g ,  s z ü z  e  s é g  'sat.  vagy  a1  Francziáknál  a' t  és  /  betii 
ezekben: Qu' en dira t on?  és V on  e'  helyett : on. 

E U P H R A T ,  E u p h r a t e s ,  P h a r a t ,  napkelet  legjelesebb  fo
lyójinak  egyike ,  melly  által  külső  és  belső  Asia  rálasztatik  el  egymás
tól  's  több  századok  lefolyása  alatt  a1  persa  és  romai  birodalmak. 
Örményországban  ered  két  folyóból  's  a'  Taurus  hegye  köz,t  keresztül
folyván,  500  órányi  futása  után  Bassoránál  a'  persiai  öböl'be  ömlik. 
Kgyébiránt  az  Euphra te s ,  melly  most  o t t ,  a ' h o l  a '  Tigrissel  egyesül , 
Sat   a l  Arabnak  (Arabok  folyójának)  neveztet ik,  épen  olly  jóltévő 
Babyloniára  nézve,  mint  a'  Nilus  Egyiptomra  nézve;  mivel  Augustus 
havától  fogva  kiont  's  a'  földet  termékeny  iszapjával  elborítja. L—ú. • 

E l J P H R O S Y N E , 1. G R A T I Á K. 
E U R H Y T H M I A ,  áltáljában  a '  részek  és  egész  szép  öszvehang

zása,  szép  idomzat;  különösen  szép  idomzat  a1  mozgásban  ,  p.  o.  táncz
ban  ,  muzsikában,  és  főkép  a'  szókban  mint  nyelvhangokban  (a '  rhy th
mustól) ,  miben  egyik  nyelv  jelesb  a'  másiknál. 

E U R I P I D E S ,  a '  75ik  olympiasnak  első  esztendejében  azon  na
pon  szíiletett,  mellyen  a'  Görögök „Salamisnál  Xerxest  megverték  ,  még 
pedig  ugyan  Salamisban,  's  Görögország  három  legnagyobb  tragi
cusa  itt  találkozott  öszve  ;  mert  Aeschylus  a'  győzők  között  harzolt, 
's  a'  fijatal  Sophocles  a'  diadalmi  jelek  körül  tánczolt.  Euripides  szü
leiről  semmi  bizonyost  sem  tudnak  's  neveltetéséről  is  csak  annyit, 
hogy  atyja  egy  jövendölést  rosszul  ér tvén,  athletát  akart  belőle  formál
ni.  Az  ifjút  hajlandósága  másra  hitta.  Elejénte  a'  képírásban  gyako
rolta  magá t ,  azután  pedig  Prodicusnál  a'  rhetoricát  's  Anaxagorasnál 
a'  bölcselkedést  tanulta.  Euripides  élete  a'  görög  szomorú  já ték  leg
szebb  idejébe  esik.  Sophoclessel  együtt  kedvencze  lett  nemzetének. 
Munkájiban  némelly  nagy  hibák  mellett  a'  legnagyobb  szépségek  tün
dökölnek.  Ő  soktól  az  asszonyok  ellenségének  neveztet ik,  talán  az 
é r t ,  hogy  játékaiban  sokszor  szól  az  asszonyok  gyengeségeiről;  pedig, 
a'  mint  mondják,  két  felesége  volt  egyszerre.  H i h e t ő ,  hogy  az  as 
szonygyülölés  's  kivált  felesége  űzte  őt  Athénéből  Macedóniába,  ho
va  Archelaus  király  által  meghivatott.  Halálát  ezen  országban  ta
lá l ta ,  hol  kutyák  által  szaggattatott  s zé t ,  vagy  legalább  kutyák  hara
pásának  következésében  holt  m e g ,  K.  sz.  el.  407ik  esztendőben.  A' 
király  pompás  emléket  emeltetett  számára  illyen  felülírással:  „ E u r i 
pides  a'  te  emlékezeted  soha  sem  fog  elenyészni.'*  Még  tisztességesebb 
volt  azon  felülírás,  melly  az  Atheneiek  szamára  készítették  cenotaphi
umon  találtatott:  „Kuripidesnek  egész  (örögország  szolgál  emlékül, 
Macedónia  földje  csak  tetemeit  fedi."  A'  nála  tovább  élt  Sophocle
gyászruhát  viselt  érette  Archelaus  igazán  jövendői t ,  midőn  ezs 
mondotta  ,,Kuripides  minden  hiháji  mellet t ,  mellyeket  nagy  szépsét 
gekkel  pótolt  k i ,  mindenkor  kedvenczek  fog  maradni  az  érzékeny  lel
keknek."  Munkájit  Bothe  jól  fordította  németre  (Berlin  1800J.  E'
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legnevezetesb  kiadásai  Stephamis  Pál  (Paris  1602,  2  köt  4 ) ,  Bár
nes  (Cambridge  1G94,  fo l ) ,  Musgrave  (Oxford  1778,  4  köt.  4)  's 
Morustt  és  Becktől  (Lipcse  1779—88,  4)  vannak.  Legújabb  eriticai 
kiadások  Matthiae    (Lipcse  1813—20,  6  köt.)  és  Bothetól  (Lpcse 
1825  's  köv). K. L. 

E U R Ó P A ,  a '  mythologiában  Agenornak  phoeniciai  királynak,  ég 
Mella  vagy  Telephassa  Nyniphának  leánya ,  's  Cadmusnak  testvérhúga, 
(  E.  tulajdonkép  fejért  j e l e n t ) ,  azért  adott  a1  niytholugia  szerént  a' 
főid  azon  részének,  mellyben  mi  l akunk ,  nevet ,  minthogy  ennek  la
kosai  fejérek.  A'  mese  azt  beszéli,  hogy  Janónak  egy  szobaleánya 
ezen  istenné  öltöző  asztaláról  ellopott  egy  festékes  köcsögöt  's  Európá
nak  adta.  Európa  szépsége  az  által  nevekedvén,  magát  Jupiterrel 
megszerettet te,  ki  szép  fejér  bikává  változott  's  illy  alakban  je l tnt 
meg  a'  tenger  azon  par t ján ,  hol  Európa  sétált.  Európa  a'  bikát  igen 
szelídnek  találván,  reá  ült,  a'  bika  pedig  vele  Creta  szigetébe  úszott, 
's  ott  egy  szép  ifjúvá  vál tozot t ,  ki  vele  Minőst,  Sarpedont  és  Rhada
mantot  nemzette.  Utóbb  Európa  Asteriushoz,  cretai  Királyhoz,  ment 
férjhez  ,  ki ,  minthogy  gyermekei  nem  voltak,  a'  most  emiitetteket  ujai
vá  fogadta. K. L. 

E U R Ó P A ,  a '  föld  golyóbisának  legkisebb,  de  a '  népességre,  a'föld 
mivel tségére,  a'  mivészség  és  tudományok,  mesterségek  és  kereskedés 
virágzásárat  nézve  legkitetszőbb  főrésze,  mellyet  legnagyobb  's  legszeb
ben  épült  városok  diszesitenek  's  mellynek  is  a'  föld  többi  részeire  leg
hathatósabb  befolyása  van.  Mikor  és  honnan  kapta  legyen  Európa  ne
vét  's  első  lakosait?  tnl  esik  a ' történettudomány  határain.  Leghihetőbb 
a z ,  hogy  Asiából  ,  az  emberi  nemzet  bölcsőjéből,  jöttek  által  az  első 
emberek  Európába  's  legelőször  is  Görögországba.  Itt  állott  elő  mint
egy  1400  észt.  K.  e.  azon  n é p ,  a'  Hellének,  melly  Asiát  a'  pallérozott
ságban  csakhamar  felülmulta.  Ezen  népnek ,  melly  közönségesen  Görö
gök  neve  a la t t  jő  e lő ,  virágzása  mintegy  300  észt.  esik  K.  e.  Gondol
kozása  's  cselekvése  módjában  n a g y ,  a'  mivészség  és  tudományok  által 
v i rágzó ,  pallérozott  lelkének  legszebb  szüleményeivel  termékeny  lévén, 
mindég  csiidáiás  tárgya  lesz  a'  görög  nemzet  a'  maradék  előtt  's  fényes 
észtehetségeinek  gyümölcsei  gondolkozásunknak  's  tudásunknak  kútfőül 
fognak  szolgálni ,  mig  csak  az  emberiség  pallérozottsága  megmarad.  Ha
nem  azon  roppant  birodalomnak,  mellyet  a'  görög  szabadság  omladékaira 
alkottak  Macedóniai  Filep  és  Nagy  Sándor ,  elenyészésével  's  szétomlá
sával  Görögország  is  aláment.  Ugyan  azon  időben  emelkedett  fel  egy 
másik  nép  Olaszországban,  a'  romai  nemzet,  melly  ugyan  mar  elébb  is 
megjelenik  a'  világ  játékszínén,  de  csak  akkor  csná l  időszakaszt  a'  histó
riában  's  kezdi  befolyását  Európa  többi  részeire  terjeszteni  ,  midőn 
Olaszországnak  urává  lett  's  Carthagóval  a'  földközi  tengernél  fekvő  tar
tományok  felett  folyt  hadat  győzedelmesen  bevégezte.  Koma  hatalma 
alá  hajtotta  a'  részekre  szakadt  Görögországot  's  általplántálta  a'  görög 
pallérozottságot  Olaszország  földjére.  A1  romai  fegyverek  szerencsés 
előmenetele  által  Por tugál ,  Spanyol ,  Francziaországok,  sőt  Anglia 
partjai  i s ,  Belgium,  Helvetia  ,  Németországnak  a1  Duna  és  Alpesek  közt 
fekvő  r é s z e ,  a1  magyar  tartományok  (akkor  Pannónia,  lllyria  és  Dacia), 
esmeretesebbekké  le t tek ,  's  a'  romai  pallérozoltság,  szokások  és  n\elv 
elterjedt  köztök.  A'  kóborló  pásztornépek  földmivelést  kezdettek  űzni  's 
virágzó  városok  emelkedtek  fel  az  elébbi  puszta  legelőkön..  A'  keresz
tény  vallás  tudománya  is  ,  melly  a'  roppant  romai  birodalom  tartományi
ban  el terjedt ,  felette  sokat  tett  a r r a ,  hogy  Európának  többnyire  minden 
népei  levetkezzék  vadságokat.  Csak  Németország  állott  ellen  Roma  ár
viz  módra|terjedő  hata lmának,  's  ezáltal  megakadályoztatta  a1  romai  pal
lérozottságnak  Európa  éjszaki  részében  való  terjedését ,  melly  addig  a' 
históriában  esmeretlen  maradt.  ,  A'  romai  birodalom  elpusztulván,  a 'mi
nek  főoka  a'  birodalomnak  napkeletire  és  napnyugotira.  lett  elosztatása 
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vo l t ,  Európának  politicai  alkotmányát  igen  nnegiráltoztatta  a'  históriában 
hallatlan  nemzetek  vándorlása.  A'  Kietlen  éjszak  népei  t.  i.  a'  belsőké
pen  megevesedett  's  elgyengült  romai  birodalom  szép  és  mivelt  tartom  
nyira  rohantak  's  pallérozatlanságokat  álíalplántálták  ezekbe ,  meliy  a' 
romai  mivészséget  's  tudományokat  elfojtotta,  és  a'  középidőbeli  durva
ság ,  mély  tudatlanság  és  babonaság  magvait  hintette  el  azok  helyébe. 
Olaszországban  Keletitjothusok  és  Longobárdok,  Galliában  (a '  mai  Fran
cziaorsz . ) ,  Frankok,  Spanyolofszagban  NyugotiGothusok  's  DéliBri
tanniában  Angolok  és  Szászok  telepeiltek  m e g ,  az  emiitett  tartományok 
lakosait  hatalmok  alá  hajtván  vagy  vélek  öszveelegyedvén.  A'Frankok 
országa  Nagy  Károly  alatt  a'  8  száz.  végén  olly  naggyá  l e t t ,  hogy 
későbben  több  uj  országoknak  adot t  lé te i t ,  mint  F iancz ia ,  Német, 
Olaszországoknak,  Burgundnak,  Lotharingiának  és  Navarrának.  Epén 
ez  idő  tájban  kezdettek  Európa  éjszaki  és  keleti  nemzetei  befolyni  a'  vi
lág  közönséges  dolgaiba.  A'  Slavok  Cseh ,  Lengye l  ,  és  Oroszorszá
gokban  és  éjszaki  Németországban  országokat  a lko t tak ;  Magyarország
ban  a1  Magyarok  telepedtek  meg,  '»  éjszak  felől  a'  Normannok  reszkedtet
ték  meg  liuropát.  Ezt  kö»etle  a'  papi  hatalomnak  félelmes  nagyságra 
lett  nevekedése,  mellyet  AriI  Gergely  és  Il i .  lunocentíus  pápák  emeltek 
legfelsőbb  pontra.  Majd  a'  keresztes  hadak  vonják  magokra  figyelmün
k e t ,  melly  Európának  Asiával  való  hadakozása  szülte  a'  középrendet  *s 
a z t ,  hogy  a'földmivelő  lassanként  levetette  a'  rabszolgaság  Jánczait,  é*s 
az  Arabok  's  Görögök  tudós  esmeretei  és  mivészségei  visszatértek  Eu
rópába.  Universitasok  alkottatása,  a 'könyvnyomtatás  feltaláltatása  é s r e 
formatio  nyomosán  segítették  az  európai  népek  nj  tudományos  pallérozódá
sáuak  előbaladását.  A 'középkor  cbaosából  nj  statusok  állottak  e lő :  mint 
Német,  Franezia,  Spanyolországok,  Por tugál ,  Anglia,  Skóozia ,  í í^lve
tia,  az  olasz  statusok,  M a g y a r  ,  Cseh,  L e n g y e l  ,  Dfin,  Svédországok, 
Norvégia  Islanddal  és  Oroszország.  Konstantinápoly  elfoglal tatásával  (1453) 
a 'Törökök ,  egy  asiai  nép,  lépett  fel  az  európai statusok  számába,  mellyet 
Austria,  Holland,  Burkusország  és  Sardiuia  szaporitöttak.  Oroszországot 
is asiaiból  európai  statussá  változtatta  I.  Péter .  V.  Károlynak,  a"  spanyol 
birodalom  uralkodójának,  \s  XIV.  Lajos  fianczia  királynak  az  európai  statu
sok  hatalomegyenlőségének  felforgatására  tet t  lépéseik  szerencsétlenül 
ütöttek  ki  a'  nagyravágyókra  nézve.  Hasonló  kimenetele  lett  Napóleon 
azon  czé l jánakis ,  hogy  az  európai  statusokból  közönséges  monarchiát 
alkosson.  Európa  tulajdon  fejedelmeik  által  igazgattatott  statusainak  so» 
rából  e l tűntek:  Magvai  's  Lengyelországok,  a'  német  birodalom,  Skó
czia,  Csehország ,  Venetia  ,  Genua,  Mailand.  H o z z á j ö t t e k ;  a'  német 
szövetség  s ta tusa i ,  az  olaszországiak,  lonia  és  Ki akó. 

Európát  három  oldalról  mossa  tenger  ,  melly  itt  különbféle  neveket 
visel  's  részént  az  éjszaki  j eges  ,  részént  az  atlasi  tengerhez  tartozik. 
A'  földközi  tengernek  keskeny  szorosa  választja  el  Afrikától  ,  csak  kelet 
felé  van  öszveköttetésben  a'  s zá razza l ,  t.  i.  Asiával ,  hol  határai  különb
ftleképen  adatnak  elő.  Európa  az  éjszaki  hideg  és  mérséklett  földöv 
alatt  fekszik  az  é.  sz.  3 6 6 — 7 1 °  's  a'  k.  h.  8 ' — 8 0 °  közt.  Hozzá  szám
lálván  a'  szigeteket,  mellyek  15,000  nsz,  mf.  foglalnak  e l ,  Európa  terü
lete  153,000  nsz.  mf.,  mellynek  csaknem  fele  Oroszországé.  Legnagyobb 
kiterjedése  —  egyenes  lineában  750  mf.  —  Európának  ,  a5  St.  Vincent 
(Portugálban)  foka  's  az  Európát  Asiától  elválasztó  határnak  éjszaki 
széle  (a1  Waigatz  szorosánál)  közt  's  legnagyobb  szélessége  —  me!Iy 
mintegy  520  mf.  —  a'  Matapan  foka  (Moreában)  's  az  éjszaki  fok  (Nor
végiában)  közt  van.  Európát  felette  sok  folyó  ön töz i ,  melhéknek  az 
emiitett  világrész  k i c s i s é g e  miatt  nincsen  olly.liosszu  pályájok  's  nin
csenek  olly  nagy  eséseik,  mint  a'  világ  más  részeiben,  kiváítképenAme
rikában,  lévőknek.  Főbb  folyóji  közül  az  E b r o ,  Rhone  és  Po  a'  föld
közi  t engerbe ,  a1  Duna ,  Dnienter  és  Dnieper  a'  fekete  tengerbe^  a'  Don 
az  azovi ,  a'  Wolga  a'  Caspiuin  tengerbe ,  a'  Dwina  az  éjszaki  j eges  ,  a' 
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Duna, Weichsél és Odera a1 keleti, az Élbe , Weser '•« Khemis az éj
szaki tengerbe, a' Seine a' la Mancheba, a' Loire és Garonne, Duero 
és Tajo, Guadiana és Guadalqiiivir az atlasi tengerbe ömlik. Leghos
szabb futások a' Wolgának e's Dunának van. Számos tarai közt a' leg
nagyobbak , mellyeket mindazáltal az éjszakanierikaiakkal épen nem le
het öszvehasonlitani, Ejszaketnopában vannak , t. i. Oroszországban a' 
Ladoga (legnagyobb minden európai tavak közt ) , az Unega és Peipus, 
Svédországban a' Malar, Wener és Wetter. Németország és Schweiz 
határain van a' Bnden tava és .Schweiz 's Olaszország határain a' genfi 
tó. Magyarországban nevezetesek a' Balaton és Fertő tavai. Európá
nak nagy része hegyes , 's a' délit több hegyek fedik, mint az éjszakit. 
Legmagasabban Schweiz fekszik , mellytöl a' föld minden oldalra lejtő
södik 's végre az éjszaki és keleti tengerek felé olly alacsony térségek
be végződik, hogy a'partokat temérdek költségbe kerülő töltésekkel 
és gátakkal kell a' tenger árjai ellen védni. Lcgtérebb 's legalacsonyabb 
országok Holland és Éjszaknémetország, Dánország, Burkusország és 
Oroszország. Legnagyobb hegyei Európának : az Alpesek Schweizban 
és Olaszországban, mellyekből azok sok ágakban és különbféle irányok
ban nyúlnak ki más tartományokba, nevezetesen nyűg. felé Francziaor
szágba, mennek b e , hol a' Sevenneknél fogva öszveköttetésben vaunak 
a' Francziaországot Spanyolországtól elválasztó l'yreuekkel. Dél feM 
az Alpesek egy ága a' földközi tengerhez fut , azután keletre fordul és 
Apenninek név alatt egész Olaszországot keresztülhasirja. Keletre több 
ágak mennek ki az Alpesekből, mellyek DéliNémetországon keresztül 
a' török tartományokig terjednek. Éjszak felé az Alpesektől egy másik 
hegyláncz nyúlik ki Jura névvel és Schweizot választja cl Fiancziaor
szágtól. Európa kel. részében a' Kárpátok érdemelnek figyelmet. mel
lyek egy felől a' Sudetekkel , más felől az európai Törökországban lévő 
hegyekkel vannak öszveköttetésben. Legmagasabb minden európai he
gyek kö/.t az Alpesekbez tartozó Monlblanc Savoyenben (Sabaudia), 
mellynek magassága 1'1,076 lábra tétetik a' tenger felett, tehát csaknem 
fél annyi magas, mint a' Himalaya legmagasabb csúcsa Asiában. Ezen 
hegyek közt többen, mint az Aetna, Vesuv, Hekla, tüzet okádnál* • 
Európának földje nem dicsekedhetik ugyan a' naptéritói tartományok 
buja plántai életével, mindazáltal áltáljában véve miveltethető , az éjsza
ki földövhöz tartozó részén kiviil. Eghajlatjára nézve Európa három rész
re osztatik, u. m. «) melegre, hol a' czitromfa különös ápolás nélkül 
tenyészik, a' sz. 4 8 °  i g ; itt a' tavasz kellemetes, a' nyár hév '§ a' tél 
rövid; b~) mérsékletire, a' 6 5 c  i g , hol a'gabona még megérik; 's f) 
hidegre, éjszak legszélsőbb csúcsáig, hol már fát sem lehet találni, ha
nem csak nyargalórzmohot; a' föld épen nem miveltethetik "s az éghaj
latot a1 nyargalóezon kiviil egy házi állat sem állhatja ki. Termékei 
nem olly sokfélék, mint a'föld többi részeiben, és közülök sokan más föld
övek alól plántáltattak ide által 's tétettek honiakká. Ellenben a' föld
mivelésre nézve Európát illeti az elsőség. Az állatuk országából vannak 
Európának lovai: részént nemesebb nemű szarvas marhája, legfinomabb 
gyapjas juha Spanyolországban, Angliában és Szászországban, szamara, 
kecskéje, diszna, kutyája, nyargalócza, megehető, ragadozó 's prém
börü állatjai, czetbala , tengeri tehene, tengeri borja, sok szelíd és más 
szárnyas állatja, tengereiben, tavaiban és folyójiban számtalan hala, 
mellyek közt főképen a' heringek sok lakosoknak adnak élelmet, hasz
nos bogarai , mint méhe, selyembogara , karmasin bogara, gubóbogarai, 
hólyaghúzó körösbogarai, tengeri csigája 's gyöngycsigája. A' plánták 
országából vannak Európának : minden nemll 's szükségére elég gaboná
ja , szép 's jóizü kerti veteményei, sok gyümölcse, nemes déli gyümöl
c s e , mint figéje , mandulája, gesztenyéje, czitroma, narancsa, olaj
g) 'iimUlr.se, pomagranátja, egyiptomi szilvája, lenje, kendere, pamutja, 
pirosító buaérja, dohánya , legnemesebb nemö borai '• igea sok tfirf 
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építésre  és  hajóknak  yaló  .fája.  Az  éjszaki  földsarki  hideg  tájékokon 
legutolsó  a'  fűz  és  nyírfa.  Az  ásványok  országa  minden  ásványt, 
nemest  és  nemtelent ,  's  altaljában  többnyire  különösen  jót  és  eleget 
ad.  Arannyal "a  ezüsttel  leggazdagabbak  Magyar  és  Erdélyorszá
gok,  vassal  az  éjszaki  tar tományok,  mint  Svédország,  Norvégia  és 
Oroszország.  Sója  Európának  e l ég ,  sőt  felesleg  van,  mind  k ő  ,  mind 
tengeri ,  mind  forrási  sója.  —  A'  l akosok ,  mintegy  178  mii.  egyenet
lenül  vannak  Európa  földjén  elosztva.  Midőn  Orosz  és  Svédországokban 
mintegy  3—400  ember  lakik  1  nsz.  mf.ön,  NémetAlföld,  hol  a'  népes
ség  legsűrűbb  ,  Olasz ,  Franc/.ia,  Angol ,  és  Németországok  csaknem 
annyi  ezerét  táplálnak  ugyan  annyi  helyen.  Európa  lakosai  különbféle  ere
detű  ne'pek  '»  többen  egymástól  egészen  különböző  nyelven  beszélnek. 
Főnyelvek  :  a'  német ,  mellytől  származtak:  a'  hollandi  ,  angol ,  svéd  és 
dán  nyelvek;  a'  romai,  most  csak  a'  tudósok  nyelve,  mellynek  leányai 
az  olasz ,  framezia,  spanyol ,  portugali  és  oláh  nyelvek;  a'  s l av ,  melly
hez  tartozink  az  orosz ,  lengyel ,  cseh ,  vend ,  bolgár  és  szervlai  vagy 
illyriai  (rácz)  nyelvek;  az  ujgörög  ;  töröktatár;  íiiiniai  ;  magyar ;  cim
ber  a 'walesi  fejedelemségben  Angliában,  és  Francziaországnak  éjszak
uyug.  részében  vagy  Bretagneban;  a'  sko t  i r i  éjszaki  Skooziában 
és  l r landban;  a'  bask  a'  Pyreneknél.  Legszélesebben  terjedtek  a'  né
met  nyelv  's  a'  belőle  származtak  ,  továbbá  a'  romai  nyelv  leányai  's  a* 
slav  nyelv.  Uralkodó  vallás  a'  keresztény,  mellynek  több  ágai  vannak, 
mint  a'  romaicatliolica,  mellynek  legszámosabb  vallóji  vannuk  ;  a ' p r o 
testáns  ( lutherana,  reformata  és  angol  vallások)  ,  több  felekezeteivel, 
miut  az  Anabaptistákkal,  Mennonitákkal,  Qnakerekkel,  Unitáriusokkal, 
Methodistákkal,  Herrnhuterekkel ,  és  a'  görög.  A'  lakosok  többi  része 
zsidó  valláson  van ,  a'  másik  Muhammed  tanítását  követi.  A'  Lapponok 
és  Samojedek  közt  még  Pogányok  is  vannak  ,  de  kevés  számmal.  —  A' 
pallérozottság  több  tartományokban  magas  ponton  áll  's  naponként  feljebb 
emelkedik.  Leginkább  kitetszenek  abban  azon  tar tományok,  nieiljek
ben  a'  német 'a ettél  atyafias  nyelvek  beszéltetnek,  továbbá  Francziaor
szág  's  Olaszországnak  egy  része.  A'  világnak  egy  részében  sem  virá
goznak  annyira  a'  fabrikák  és  manufacturák,  mint  több  európai  orszá
gokban,  főképen  NagyBritanniában,  Francziaországban,  NémetAlföl
dön,  Németországban,  Schweizban,  mellyek  nem  csak  európai,  hanem  a' 
világ  más  részeiből  hozott  termékek  feldolgozásával  is  foglalatoskodnak 
's  mindent  adnak,  a'  mi  csak  az  élet  könnyebbségére  's  fényűzésre  meg
kívántatik.  Épen  olly  eleven  kereskedése  i s ,  melly  sok  tartományokban 
országutak,  csatornák,  jól  rendelt  posták,  bankok,  hátorságositó  inté
zetek,  kereskedő  társaságok  és  vásárok  által  mozdíttatik  elő.  A 'ke re s 
kedés  ncn:  csak  Európára ,  hanem  a1  világnak  minden  részeire  kiférjed 
's  az  európaiak  vitoríáji  minden  tengeren  lobognak.  Mindazáltal  egy  nem
zetet  sem  lehet  e'  tekintetben  ae  Angolokkal  öszvehasonlitani,  kik,  iga
zán  szólván,  urai  a'  tengernek  's  több  hajójík  vannak,  mint  öszveséggel 
a'  többi  európai  nemzeteknek.  —  Európa  a'  inivészség  és  tudományok 
honja  is.  Neki  köszönheti  az  emberiség  a'  legfontosabb  igazságok  ki
nyomozását,  a ' leghasznosabb  találmányokat,  a ' lé leknek  legszebb  szü
leményeit  's  minden  tudomány  elterjedését.  Ebben  a'  tekintetben  is  felül
múlják  a'  német  nyelven  's  a'  romaiból  származott  nyelveken  beszélő  né
pek  a'  slav  's  mis  nemzeteket.  A'  Törökök  előtt  a'  többi  europ  i  nem
zetek  több  oldalit  tudományos  pallérozottsága  mind  eddig  egészen  idegen 
maradt.  A'  felsőbb  tudományokat  85  universitas  ápolja,  mellyekre  az 
ifjúságot  számos  gymnasiuniok  és  lyceumok  készítik  előre,  's  a'  nép  pal
lérozásával  (főképen  Németországban)  igen  sok  néposkolák  foglalatoskod
nak.  Sok  helyeken  tudományok  academiáji ,  mivészi  és  tudományos  gyűj
temények  is  találtatnak.  —  Természeti  fekvéséhez  képest  Európa  nyűg. 
és  kel.  Európára  osztatik  ,  mellyek  közül  amaz  a'  pyrenei  félszigetet 
(Portugált  és  Spanyolországot)  ,  a'  nyűg.  alpesi  földet  (Francziaarsz.) , 
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déli  alpesi  földet  (Olaszorsz.),  az  éjszaki  alpesi  tartományokat  (Helvetiát, 
Németországot és  NémetAlföldet),  az  éjszaki  tenger  szigeteit  (NagyBri
tanniát,  Irlandot  és  Islandot),  az  éjszaki  tenger  melléki  tartományokat  (Dá
niát ,  Norvégiát,  Svédorsz.  és  Burkiisorsz.)  foglalja  magában.  Kel.  Euró
pát  a' Kárpátok  éjszaki  oldalán  fekvő  tartományok  (Oroszország  és  Galitia) 
's  a'  déliek  (Magyarország  és  Törökország)  teszik.  Politieai  tekintetben  Eu
rópában  következő  statusok  állanak  fen:  három  Császárság  (az  austriai, 
orosz  és  török),  17  királyság  ( P o r t u g á l ,  Spanyolország,  Francziaorsz., 
NagyBritannia,  NémetAlföld,  Dánorsz.,  Svédorsz.,  Norvégia,  Sardinia, 
Siciüa,  Burkus,  B:vjor,  Szászorsz.  Hanovera,  Wiirtemberg,  Lengyeiorsz. 
és  Magyarország),  1  egyházi  fejedelemség  vagy  a1  romai  pápa  birtoka,  8 
köztársaság  (Schweiz ,  lon ia ,  Krakó ,  S.  Mar ino ,  Hamburg ,  Lübeck, 
Breuién,  F r a n k f u r t ) ,  egy  választó  fejedelemség  (a '  hesseni) ,  0  nagy
herczegség  (Baden,  HessenDarmstadt ,  SzászWeimar  ,  Mecklenburg
Schwer in ,  MecklenburgStrelitz  és  Toscana ) ,  12  herczegség  (Oklen
b u r g ,  Gotha  ,  Meiningen  ,  Altenburg,  Braunschweig,  Nassau,  Dessau, 
Bernburg ,  Kötáien,  Modena,  Parma  és  Lucca) ,  1  landgrófság  (a '  hes
senhomburgi)  ,  2  nagyfejedelemség  (a'  finnlanrii  és  erdélyi)  's  12  feje
delemség  (HohenzollernHechíngen,  HohenzollermSigmaringen,  Schv/arz
burgltudolstadt,  SchwarzburgSondershausen ,  Waldeck  ,  LippeDet
mold  ,  Schaumburg L ippe ,  Lichtenstein  ,  ReussGreiz,  ReussSchl  íz, 
ReussLobenstein  és  ReussEbersdorf). L—tí. 

^ É u i i T A t K ,  1)  az  Amazanok  egy  k i rá lynéja ;  2)  Minosnak  egy 
leánj'a  3)  Proe tusnak ,  az  argosi  királynak,  egy  leánya  4)  L.  G O R D O 
N O K . 

E U R Y A F ,  u s ,  1)  egy  görög  fejedelem  a '  trójai  habomban  2)  Aene
as  egyik  kísérője,  ki  Nisussal  kötött  baráti  szövetségéiül  hires. 

K Ü B V D I C I : ,  A'  régiség  több asszonyai  között ,  kik  ezen  nevet  vi
sel ik,  leghíresebb  Orpheus  felesége,  ki  egy  kigyó  csipése  miatt  holt 
meg.  Férje  vigasztalhatatlan  lévén  ,  lement  érette  az  alvilágra  's  mu
zsikájával  olly  igen  meglágyította  ott  az  istenek  szivét ,  hogy  megen
gedték  neki  feleségét  a'  felső  világra  visszavinni,  de  olly  feltétel  alatt, 
ha  nem  néz  reá  addig,  még  a ' fe lső  világra  vissza  nem  ér.  Mindazáltal 
Orpheus  visszatekintett  r eá ,  's  felesége  azonnal  örökre  elragadtatott 
tőle. K. L. 

E U R Y N O M R ,  Oceanus  leánya,  Hesiodus  szerént  a '  Gratiák 
anyja. 

E Ü S E B I A ,  a'  Görögöknél  az  istfni  félelem  istennéje;  ujabb  allegó
riái  értelemben  az  Isten  felől  való  tudományok  kormányozónéja. 

E U S E B I U S ,  Pamphili  melléknévvel,  a '  keresztény  egyházi  tör
ténetek  a t y j a ,  szül.  Caesareában  Palaestinaba'n  270  körül ,  mh.  340 
körü l ,  korában  legtudósb  férjfi,  prcsbyter  's  314  olta  püspök  volt  hon
városában.  Elejénte  ellenségek  volt  az  Arianusoknak,  később  védjek 
lett  's  közösen  vélek  Ítélte  halálra  Sz.  Anastasinst.  Tetemes  segéllyel, 
magatói  Constantintól  is  ,  gyámolittatva  irá  görög  egyházi  történeteit 
10  k.  Krisztustól  324ig  (legjobb  kiad.  a'  Valesiusé  ,  Paris  lf>59,  fol.  és 
Readingé,  Canterb.  1720,  fol.)  és ,,CJtroviconuját  (325ig) ,  melly 
csak  örmény  és  latán  fordításban  's  töredékekben  maradt  fen.  Bírunk 
még  15  könyvet „Praeparalio evangelica"  és  a1  2()  könyvnyi „l)emt>n
strátio evangclica^hól  10  nem  egész  tökélyekben  fentartott  könyvet, 
végre  Constantin  életrajzát  vagy  inkább  reáirt  dicsbeszédet.  Éltéről  Va
lesius  kiadásában  találtatnak  tudósítások.  Történeti  hitelességéről  Danz, 
Möiler  és  Kessner  í r t ak ,  's  a'  Heinichen  által  kiadott „EuHe/ni hisf. 
ecclexiaslica''  (Valesius  c m m e n t .  és  észrevételekkel.  Lipcse  1827)  ban 
használva  vannak. „Chrontcon^'yát  az  örmény  tudós  Zohrab  (mh.  1829) 
adta  ki  teljesen  (Milano  1818,  4) . 

E U S T A C H I  (Ber tho lomeus )  ,  szül.  1500  körül  Sanseverinóban 
Salcrno  nitUett.  Orvosa  volt  d1  Urbino  cardinalnak  's  egyszersmind 
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a'  böícseség  professora  Romában.  Azon  időben  szegény  létére  egy 
volt  a'  legjelesebb  anatómusok  közül  Galenus  módja  szerént ,  kit  an
nyira  t isztelt ,  hogy  inkább  hibázni  akar t ,  mint  annak  állításaitól  el
térni  ,  az  emberbontszolást  az  állatbontszolással  egyformán  gyakorlot tá 
's  sok  esnieretlent  fedezett  fel  ezen  tudományban,  mi  miatt  némelly ré
szek  az  emberi  testben  az  ő  nevéről  neveztet tek,  mint  a'  tuba  Eustachii 
(Eustach  kütrje)  ,  valvnla  Eustachii  (Kustach  billentyűje).  1552  készí
tet te  bontszolási  rajzait,  de  azokat  ki  nem  adhatván,  elveszetteknek  tar
tattak  ,  inig  150  év  múlva  megtalál tatván,  a'  pápa  Lancisinek,  orvosá
nak,  nem  ajándékozna,  a'  ki  azokat  közre  bocsátot ta : „Taiulae analo
viicae  , quas e tenebris tandem, vindicatas et pontificit Clementis XI, 
miinifieenlia dana acceptat, praefolione nolisque illuslravit Joannes. 
Maria Lancisi"  (Romae  fol.  1714).  Másodszor  kiadta  Cajetan  Petr io
li  sebész  érthetetlen  ,  —  harmadszor  Albinus  a'  legjelesebb  magyarázata 
tal („E.rplie. lábul.  Ł««/."•  fol.  Lug.  Batav.  1744—1761).  Minden 
munUájit,  mellyek  közül  egy :  „ f i e anatamicorum conlrotersiis,"  el
veszett ,  Boerhave  adta  ki  Leyden  1707.  Megholt  K.;  Komában 
1574ben. Dr. l'óhia. 

.  l iu  S T A  c n  i  u s,  Homerusnak  és Dionysius  földleirásának  ezen  hires 
commentatora,  Konstantinápolyban  született  's  eljénte  szerzetes  barát 
utóbb  pedig  thessalonicai  érsek  volt,  megholt  1194.  A'  régi  classicusok
ban  felette  j á r ta i  volt.  Munkáji  kijöttek  Roma  1542—1550,  4  kot.  fol,, 
és  Basel  1559—1500,  3  köt.,  fol.,  uj  lenyomatLípcse  1825  olta. K.L. 

E  L'T K R P K ,  közönségesen  a'  hangászat  Musája ,  mivel  neki  tulajdo
nítják  a'  sip  feltabísiit.  Koszorús  hölgy  képében  ábrázoltatik.  Kezében 
sípot  tar t  vagy  körüle  egyéb  különbféle  hangnsüszerek  vannak.  Neve 
gyönyöradót  jelent.  (L.  MIJ.ÁK). 

I{ Ü I I U N J S I A  csendes,  könnyű,  boldog meghalás.  Wieland  egyik 
írásának  adta  e"  nevet. 

E U T R D P I U S  ÍFIavius),  latán történetíró,  ki mint  maga mondja,  Ju
lián  császár  alatt  fegyvert  visele.  Születéshelye  's  élte  egyéb  környtt
ményei  nem  tudatnak.  300  tájban  virágzott. .^Breviárium históriáé ro, 
Kia?ifleja  Roma  alkáttatásától  Valensig,  kinek  ajánlva  v a n ,  terjed.  A' 
stylus  nem  különös,  de  az  érthetőség  dicséretes.  Legjobb  kiadások  a' 
Havercampé  (Leyd.  1729),  Verseiké  (Leyd.  1702,  2köt)  és  Tzschuckéé 
(Lipcse,  1804). 

É v ,  1.  É SZTK  N  II  ő. 
É T ' S  N « P ,  Magyarországban a '  városi  telkek  elidósitésére Verbóczy 

hármas  könyve  3  r.  14  's  15  czikkelye  által  rendeltetett  határidőd 
E  V  A  ,  1.  A  l)  A  N. 

E v A  r, v A T i o ,  becsű.  Ezen  szót  leginkább  a'  kereskedők  hasz
nálják  ollyan  kereskedés  értékének  megbecsüléséről,  mellyet  más  valaki 
vesz,  által,  vagy  ha  a1  becsű  egybe  kapcsolva  volt  kereskedők  elválásakor 
történt.  Pénzről  használva  becset  je lent ;  a1  számvetésben  pedig  valanielly 
tört  számnak  valódi  tartalmába  való  igazítását. 

E V A N ,  BACCHUS  mellékneve  (1.  e.). 
EvANGKr. I I I M ,  örvendetes  hir.  Közönségesen  részént a '  keresztény 

tanítás,  melly  a'  Messiás  eljöttéről,  az  atyáknak  ígért  szabaditóról,  szóló 
örvendetes  hírrel  kezdődött,  részént  azon  írások  hivatnak  így,  mellyekbeu 
Mark  és  Lukács  "s  Máté  és  János  apostolok Krisztus  tetteit  és  történeteit 
feljegyzettek.  —  A'  régibb  egyházban  e v a n g é l i s t á k n a k  azok  ne
veztettek  ,  kik  egyik  ecclesiából  a'  másikba  utaztak  's  az  apostolok  taní
tását  folytatták;  később  Jézus  életrajza  szerzőjire  szoríttatott  ezen  ne
vezet.  E v a n g e l i c u  s o k n a k ,  e v a n g e l i c u s  Keresztény.eknek  a ' 
Lutheránusok  mondják  magokat.  (Vö  PROTESTÁNSOK). 

E V E R I ) I N G E N ,  hires  németaldföldi  képirófamiiiának  »,eve.  Jele
sebbek:  C a e s a r ,  (szül.  Alkmaerb.  1006,  mh.  1679)  a'portaitfestésben,  ar ' 
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ehiteclonicai ét  história!  ábrázolásokban  's  öccse ,  A l d e r ,  fszül.  1021 
mh.  1075)  a'  tájfestésben.  A/  utóbbik  rézbe  is  metszett. 

K V K R Q E T A E ,  tulajdonképen  jóltévók.  Ezen  melléknevet  nyerték 
az  Agriaspák  vagy  Arimaspek  Persiában  ;  minthogy  egykor  az  idoseb
bik  Cyriist  és  hadseregét  élelem  szolgáltatás  által  az  éiihelliabstól 
megmentették. 

E V E R T S E N  (János)  a'  hollandi  hajóssereg  admirala  1C06.  —  Ko
rában  Holland  tengeri  ereje  Ipgmagasb  lépcsőn  állott.  Huyter ,  Tromp 
és  Wassenaer  minden  nemzeteknél  tiszteletet  szerzének  a'  németalföldi 
zászlóknak  számos  győzelmeik  által,  's  a'  Keelandból  származott  E.  nem
zetség  több  tagja i ,  mind  ama'  tengeri  bajnokoknak  társai  és  nevendékei, 
méltán  nyomdokaikba  lépének  a'  nagy  férjtíaknak.  E.  Jánosnak  egyik 
bá ty ja ,  Cornelius  ,  hasonlólag  a 'köz tá r saság  szolgalatjában  admira l ,  az 
Angolokkal  Jul.  15.  160Í)  tartott  véres  csatában  vitéz  halállal  esett  el 
hazájáért.  János  ekkor  szolgálat  nélkül  volt.  Alig  érté  meg  bátyja  ki
uuiltát  a'  bajnoklelkü  férjli,  azonnal  igy  i r t a 1  generalstatusokhoz  :  ,,Ismét 
munkásságba  kívánok  lépni ,  hogy  hazámnak  hasznára  lehessek.  Atyám, 
négy  testvérem  's  egy  fiam  n n r  a1  köztársaság  szolgalatjában,  a'  bf
csület  ágyán  holtak  meg.  Legyen  nekeni  Is  megengedve,  hogy  végemet 
ugy,  mint  ók,  a ' haza  ellenségeivel  való  viadalban  találhassam ! iŁ  A'  derék 
tmber  kívánsága  teljesíttetett.  Ugyan  azon  évi  Aug.  4  megütközött  az 
Angolokkal;  ekkor  egyik  lábát  eliészté  's  keres  nap  múlva  sebében  meg
holt.  A'  seelandi  statusok  neki  's  bátyjának,  Corneliusnak,  IVIiddelburg
l;an  Sz.  Péter  templomában  pompás  emléket  állíttattak  ,  hol  a1  két  de
reknek  hamvai  is  nyngosznak.  Később  pedig  ugyan  csak  admiral,  másik 
Cornelius  E.  Jánosnak  fija.  (ki  1679  holt  meg),  és  Galin  E.,  hasonlólag 
hollandi  szolgálatbeli  admiral,  's  az  öregebb  Cornelius  maradéka  ,  (míu 
1721)  szinte  ide  tétettek.  J. 

E v i C T I U , I . S Z A VA T O R S X C. 
E V I D K N T I A ,  szemlélhető  vagy  közvetetlen  B  zowoss io .  (I.  e.) 
É V K A M A T ,  esztendei  kamat,  melly  meghatározott  időben (rendsze

rént  félévenként)  fizettetik  azoknak,  kiknek  arra  jii3ok  van  A'  név  an
gol  származású  (annuity).  Az  évkaniiit  egyezetből  ered,  melly  által  va
laki  kötelezi  magát ,  másnak  illyen  évkamatot  fizetni,  lllyeu  egyezetet 
mind  privát  személyek,  mind  országiások,  's  ugy  szinte  privát  személyek 
és  országiások  közt  is  lehet  kötni.  Legközönségesebbek  az  utóbbi  évka
matok,  ugy  hogy  a'  kormány  fizetője,  privát  személyek  pedig  felvevóji 
uz  évkamatnak.  Az  ill^'eii  évkamati  egyezetek  vagy  megbatározott  vagy 
meghatározatlan  időre  köttethetnek.  Az  első  módból  ideigleni  évkamatok 
származnak,  a'  másodikból  pedig  örök  évkamatok.  Az  ideigleni  évka
mat  bizonyos  személyekre  van  szorítva,  ugy  hogy  mind  addig  fizettetik, 
míg  a1  személy  vagy  személyek  ,  mellyekre  szól ,  élnek.  Ez  holtiglani 
évkamatnak  neveztet ik ,  ha  fizetése  az  illető  személyek  holta  napjáig 
van  kikötve.  AK  holtiglani  évkamatot  nem  csak  a z ,  a1  kinek  nevére  van 
i rva,  hanem  ennek  életében  akar  ki  is  húzhatja  ;  az  illyen  kamat  tehát 
cl  is  adatbatik.  Az  évkamatok  más  nemét  a'  tontinák  formálják,  tízek 
szerént  egy  társaság,  mintegy  egyenlő  korúakból  álló  osztályokra  oszt
v a ,  formál  egy  egészet  's  egyenlően  elosztott  részvényekben  fizet  a' 
statusnak  egy  tókesummít ,  mellyért  az  az  egész  társaságnak,  valamíg 
ebből  egy  tag  életben  lesz,  olly  módon  ígér  kamatolni ,  hogy  a'  társa
ság  az  emberi  é|et  tar tása  hihetőségének  reguláji  szerént  a'  tőkepénz 
kamatjait  's  ezekkel  lassanként  magát  a'  tőkesummát  is  visszakapja. 
A1  tőkesummáért  esztendőnként  fizetendő  évkamat  a'  társaság  élő  tagjai 
Közt  minden  esztendőben  felosztatik,  ugy  hogy  az  egyes  tagok  évkamat
ia  az  esztendőnként  meghaló  tagok  számával  idomzatban  nevekedik,  inig 
végre  az  utolsó  életbenmaradt  az  egész  társaság  számára  rendelt  évka
matot  maga  húzza;  ennek  halálával  a*  kamatfizetés  megszűnik.  Az  örök 
évkamatok  az  értek  fizetett  tőkesummához  vannak  kötve,  's  mindenki
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uck  fizettetnek,  ki  megmutatja,  hogy  birtokosa  a'  tűkesiiminának  ,  '» 
mind  addig  ,  inig  a'  status  az  áltvett  tőkesummáról  szóló  kötelező  lerel 
birtokába  nem  helyezi  magát.  Ennél  fogva  az  érkamatok  ezen  neme  ál
landó  tárgya  lehet  a'  kereskedésnek,  *s  megszerettethetik  minden  ember 
ál ta l ,  ki  az  arra  való  just  magának  megveszi.  Különbféle  a'  mód,  mel
lyel  a'  hitelezők  az  évkamatok  iránt  bátorságba  helyeztetnek.  Némelly 
kormányszékek  valódi  kötelező  levelet  adnak  ki  azokról,  vagy  a'  hitelező 
nevére  vagy  a'  birtokosra  i rva;  mások  csak  egy  nyilvános  könyvbe  irják 
be  a'  hitelezők  nevét ,  's  minden,  ki  az  évkamatot  húzni  akarja,  tartó
Kik  bebizonyítani  ,  hogy  annak  vagy  tulajdonosa  vagy  ennek  meghatal
mazottja.  Némelly  kormányszékek  a'  kötelező  levelekkel  egyszersmind 
kamatczédulákat  is  adnak  ki,  mellyeke.t  a1  kormányszék  évenként  a'  meg
határozott  időben  kész  pénzen  vált  be  a  tulajdonostól.  Mások  azt  kí
vánják,  hogy  minden  hitelező  m a g a ,  ragy  meghatalmazottja  á l u l  nyng
t.itvány  meílitt  vegye  fel  az  évkamatot.  —  A'  privát  életben  földek  áít.il 
vagy  más  módon  is  lehet  Hlyen  évkamatokat  biztositni.  /.«. (•'. 

É V K Ö N Y V Ü K .  1)  A'  csillagtudományban  azon  könyvek,  mellyek
ben  az  égi  testek  helyei  egy  meghatározott  esztendőnek  minden  napjaira, 
nem  különben  az  esztendőnek  folyta  közben  előforduló  nevezetes  tüne
ményei  a'  csillagos  égen  előre  kitétetnek.  Ezen  évkönyvek  a'  vizsgá
latok  és  theoriából  alapított  égvir.sgálói  táblákból  számláltatnak  k i ,  és  a' 
mivelő  égvizsgálónak  igen  nagy  könnyűséget  szereznek,  mivel  őt  az  ész
revéteteiidő  tüneményekre  már  előre  figyeltnetessé  tesz ik ;  a'  tengeri  uta
KÓnak  pedig  különös  nagy  hassznuak.  —  A'  hajdankor  illyen  kiterjedésű 
évkönyveket,  a'  millyenek  mai  napon  vannak,  nem  esmért ,  de  még  is 
ugy  látszik,  hogy  ehhez  hasonlókat  birt  legyen.  Tadjuk  p.  o.  Democri
tusró l ,  hogy  egy  könyvet , „I'aropegmala"  c/.im  alatt  i r t ,  melly  efféle 
égviszgálói  meghatározásokat  foglalt  magában.  Legrégibb  előttünk  esmc
retes  égvizsgálói  évkönyv,  inelly  még  báró  Zách (Corrtspond. astronom." 
Vol.  VII.  Lettre  I.  p.  2 2 )  szerént  kéziratban  talál tat ik,  1150  esztendőre 
Krisztus  születése  után  kiszámláltatott ,  és  rálátni  Salomon  G.irchus  ne
vű  rabbinus  a'  szerzője.  Valóságos  pontossággal  és  tökéletességgel  ké
szíttetett  évkönyvek  a'  15dik  században  adattak  ki  először,  hol  i'ierliaoh 
és  Keginniontanns  dolgoztak  e'  körben.  Ennek  évkönyvei  1474dik  esz
tendővel  kezdődnek  és  minden  elébbi  efféle  munkáktól  annyira  külön
böznek,  hogy  azok ,  a'  mint  Weidler  mondja,  egész  Kuropában  rendkívül 
nagy  figyelmet  vontak  magokra;  a 'példányok  szörnyű  áron  (12  aranyon) 
keltek  el.  Regiomontanus  után  több  égviszgálók  adtak  ki  illy  évkönyve
k e t ,  ugy  mint:  Stöffler,  Leovit ius,  Origanus,  Keppler ,  P iccard ,  Man
fréd!,  Zanotti  és  mások.  Hanem  mind  ezen  tudósok  egyes  vagy  csak 
egynéhány  esztendőkre  adták  ki  évkönyveiket,  egyedül  a'  Piccardé  megy 
1607től  mostanig  ezen  czim  a l a t t : „Connaisance de Temt.11  Ezenkí
vül  vannak  még  e*  következendő  évkönyvek: „Naulical Almaimé and 
Astronomieat Kpliemeris*1 ;  , ,Berl iner Jalirbuch"  (1776dik  esztendő  ol
t a ,  1829dikig  Bode ,  azolta  Enke  á l tá l ) , „Efftmtridi attronomiehe di 
Milano1 ;  és „Kteine astronomische Mphemeriden"  (1830tól  fogva  Göt
tingában).  —  Kiteken  kívül  voltak  még : „Kpbemerides uslronomicae ad 
meridianum viennemtm"  1757  legelőször  Hell tól ,  későbben  megstilu
tek)  és „Astrnnamisc/te Hülf.itafeln van Schumaclter'',  mellyek  ha
sonlóképen  megszűntek.  —  2)  A'  történetírásban  azon  munkák,  mei
lyek  egy  vagy  két  esztendőnek  történeteit  korrendszeresen  adják  elő, 
a'  nélkül  hogy  azon  történetek  okait  vagy  következéseit  vizsgál
nák. Albert Ferenci. 

E V O C A T I O ,  1.  I  t)  K  z  íc  s. 
K v n i t i T i o K  ,  a7  matbematicában  görbe  vonatok  ,  mellyek  mások

ból  legöngyölés  által  támadnak.—  A'tacticában  minden  mozdulat ,  mint 
homlokra!tozás  ,  kanyarodás,  colonneképzés  'sat .  akar  a 'gyakorlat téren, 
akar  az  ellenség  előtt  történik  (Vei.  MVNOKTRR). 
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E v o i ü V I ó  n i E O K u j i ,  azon  tanítás  a 1  Bewzésról,  melly  sze
r i n t  egy  lélek  a'  másikból  fejlődik  Ui  (mint  a'  test),  hogy.  minden  lélek 
csirája  a'  legelső  lélekben  lappangott  's  azolta  egyik  lélek  a'  másikat 
nemzé.  Kant  ezen  rendszert  scatulyatheoriának  monda,  mivel  szerénte 
minden  nemzett  lények  mint  kisebb  fiókok  nagyobbakban  vannak  ,  és 
régre  mindegyik  legnagyobbikban.  —j—a. 

E V R E M E N T ,  (Charles  Marguetel  de  SaintDenis),  szül.  April.  1. 
1613  St.  Denis  le  Guestben  Alnormandiában,  kora  leglelkesb  irójinak egyi
ke.  Elébb  jogot  tanul t ,  de  később  hadi  szolgálatba  lépett  's  a'  spanyol 
öröklési  habomban marichal de camp  lett.  A'  társaságban  elmésség 
és  világos  ész  által  jeleskedett  's  holtig  vidám  maradt.  Az  akkori 
Épicuraeusok  közt  fényes  szerepet  játszék,  kik  majd  olly  nagy  befolyást 
nyertek  a'  franczia  philosophiára;  de  némelly  a'  társaságban  's  Írásiban 
elkövetett  vigyázatlanságokért  fogsággal  lakolt  a'  Rastilleben.  Másod
szori  elfogatása  elől  szökés  mentette  m e g ,  's  Londonba  vette  magát, 
hol  1703  hm.  Vegyes  munkáji (Oeuvres melées)  először  l'arisb.  1690, 
2  köt. ,  azután  Amsterd.  1706,  5  köt.  és  1750,  12  köt  jelentek  meg. 

É V V E H S ,  1 .  C H R O N O S T I C H O N . 
E W A T . D  (János),  az  ujabb  dán  költök  egyik  legeredetibbje,  szül. 

J743  Kopenhagban;  szabadság  szeretetéből  oda  liagyá  a'  schleswigi  ne
velő  intézetet  's  porosz  katona  lett .  Innen  megszökött  's  elébb  dobos, 
azután  altiszt  lett  az  austriai  hadnál ;  később  famíliájától  kiváltatván, 
visszament  Kopenhagba  's  theologiát  tanult.  De  szerencsétlen  szenvedelem 
ezen  pályából  is  kiragadá.  Elébb  szeretett  leánykája  hütelen  l e t t ,  's  a' 
mélyen  érzőnek  élet  és  világ gyűlöletes.  Ekkor 22  évii  volt  's  még nem  sej
té  a'  benne  szendergő  lángokat.  Egy  gyászo.míate,  mellyet  V.  dán  Fer
dinánd  halálára  i r t ,  figyelmet  gerjeszte  i r á n t a ,  's  E.  nem  sokára  az 
oda  és  tragaediában  nagynevű  költő  lón.  Legjobb  tragoediáji  „Balder 
i ia lá la^  és  „Rol f . "  Mh.  1781.  Munkáji  holta  után  jöttek  ki. 

E X A r, T A T I 0 , 1. F E I. M A R A S Z T A L Á s . 
E T E A N T H E M A  (lázos  bőrkiütés),  hamar  lefolyó,  kiütéssel  kötött 

tivavalyája  a'  bőrnek.  Meg  kell  különböztetni  a'  rögbőrkiütéstől (impett
gcnes~),  melly  mintegy  megrögzötten  soká  tart  's  a'  láz  épen  nem  tar
tozik  valójához.,  Legközönségesebb  lázos  bőrkiütések  ezek:  persenes  láz 
(mnrbili),  veres  himlő;  biborláz  vágj'  skarlat láz;  köleshimlő,  hólyag
láz .  Mindeniknek  van  különössége,  melly  eredetének  módjára  a'  bőr 
változó tuneményeisek képződésén és irányán alapul.(Vö. BŐRNVAVAI.YÁK, 
Hü!;*."). 

E X A R C H Á T U S .  Midőn  Narses, a '  napkeleti  császárnak,  Jiistiuianus
nak,  főhadvezére,  a'  Gothusokat  's  azoknak  szövetségeseit  Olaszországban 
tökéletesen  meggyőzte  (552—554  Kr.  szül.  ut.),  Justinianus  Középolasz
országot  a1  napkeleti  császárság  provinciájává  tette  és  exarcha  vngy
helytartó  által  igazgattatta, kinek  lakása  Ravennában  volt.  Aistnlpb  a 'Lon
gobárdok  királya,  Ravennát  és  az  egész  Exarchátust  elfoglalta  (752;,  de 
a'  Frankok  királya,  Pipin  (755),  ismét  visszavette  tőle  's  III.  István  pápá
nak  ajándékozta.  Ezen  időtől  fogva  Ravenna  's  a'  ravennai  vidék  az 
egyházi  statussal  egyesülve  van.  A'  mai  Görögöknél  exarchának  az  hi
va t ik ,  ki  a'  patriarcha  paranc.olatjára  a1  tartományokban  utaz  's  a'  püs~ 
pököket  és  ecclesiákat  visitálja. 

E s c  E  t r,  E  x T  í  A  ,  czim,  mel lyet ,  mint  a'  rege  t a r t j a ,  legelsőben 
a'  longobard  királyok  viseltek,  's  uta'nnk  több  romai  császárok,  neveze
tesen Nagy  Káro ly ,  I.  Konrád,  1.  Fridiik.  Későbben,  's  kivált  Olaszor
szágban  a'  kisebb  fejedelmekre  ment  ez  ál ta l ,  mig  ezek  i s ,  midőn  VIII. 
Orbán  pápa  1630  a'  cardinaloknak  eminentia  czimet  a d o t t ,  altez/.ával 
(fenséggel)  cserélék  fel,  's  annyival  inkább,  mivel  már  elébb  néhány  első 
rantru  követek  Romában  excellenliás  czimet  tulajdonítottak  magoknak. 
Ezolta  a'  közönséges  szokás  hivatali  vagy  tiszti  czimmé  változtató  az 
axce.llentiát,  melly  semmi  esetben  sem  tétethetik  által  a'  gyermekekre 
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vagy  rokonokra,  a'  hivatallal  mindég  megszűnik,  's  ministerséget,  fő  ud
vari  és  hadi  méltóságot,  követséget ,  valósa'gos  belső  titkos  tanácsnoksá
got  viselő  személyekre  alkalmazíatik.  Az  I830ki  franczia  revolutio  e' 
czimet  is  eltörlötte. Zs. G. 

E  X  C  K  P  T  I  0  ,  1,  K  1  F  O  G  Á  S . 
E x c ii  E  Q  i;  IÍ u  ,  feudális  törvényszék  Angliában,  egyike  a'  három 

legfőbb  törvényszéknek  Westminsterben  (I.  ANCLIA  ,  IV.).  lg}'  nevezte
tik  Hoditó  "Wilhelmtől  fogva,  saktáblához,  (francziáu) echiquiery.  ha
sonló  koczkás  padolatjáról  ,  melly  több  tartományokban,  egyebek  közt 
Normandiában  's  annak  előtte  a'  frank  birodalomban,  a'  pairek  legfelsőbb 
törvényszéke  telemének  megkülönböztető  béJyege  volt.  Ezért  neveztetek 
a1  roueni  legfelsőbb  törvényszék ^Echiquier de ISirmandie^naU. •—• E x
c he q u e r  b i 1 1 o k , kincstárlevelek, olly kötelező levelek, mellyeknek 
kiadására az angol pénzügyministerium a' parlament hitelrendelése által 
felbatalinaztatik. Kzek nem valami meghatározott visszafizetési határnapra 
adatnak ki ; a' inig folyamatban vannak , 3 '/a pence kamatot hajtanak 
100 font sterlingtől naponként, vagy évenként száztól ö t ö t , 's rendsze
rént valamivel feljebb állnak a' ké szpénzné l , mert a' pénzváltók 's ke
reskedők illyen kainatoló papirost szeretnek pénztáraikban tartani. De 
a' kamatok nincsenek alapi tva, hanem a1 közönséges jövedelemből fizet
tetnek. Hogy pe^ig igen nagy számra ne szaporodjanak ezen kötelező 
levelek, mellyeknek kiadása egy szükséges részét teszi az angol pénzügy 
mechanisinusának, bekiván a 's ta tus azokból minden esztendőben egy részt 
's ezt kifizeti, vagy bizonyos feltételek alatt stockokká alapítja, azaz, 
állandó adóssággá változtatja, melly nek kamatjai bizonyos, e1 végre ren
delt adó által biztosittatnak. A' ki ezen áltváltoztatást megengedni néni 
akarja, midőn a' sor őt éri, kész pénzbeli fizetést kívánhat. Zs. G. 

E X C 0 M IW V N l C A T 1 O , 1. E G Y H Á Z I F E N Y I T É K. 
E X Í C U T I O , 1. V É G R IC H A J '!' í S. 

E X E G K S I S , fejtegetés, magyarázás ; így neveztetik különösen a ' 
szent könyvek magyarázása. (Vö. HKKMKXKUTICA.) 

E X E Q U I A K . A' Romaiaknál a ' temetést tet te. A1 cath. egyházban 
valamint a1 temetési innepség, ngy azon misék i s , mellyek az elhunytért 
néhány héttel halála után szoktak mondatni 's melly alkalommal , ha a1 

halott nagyobb rangú, a' templom fekete szőnyegekkel vonatik be. (Vö. 
URQIIIEIH.) 

E x H i n i T i o , I. I D É Z É S . 

E x i J, i (i M , száműzés, számkivetés, azon büntetés, midőn valaki a' 
várost, tartományt, ors/ágot, a' hol eddigien lakott , elhagyni kénytelen. 
(Vö. DEPORTATIO és SZÁMŰZÉS.) 

E X O R C I S M U S , azon innepi formula, mellynek erejével az ördög
nek megparancsoltatott , hogy a' jelen személyt hagyja el. A' kik ezt 
cselekedték, E x o r c i s t á k n a k neveztettek, 

E X O T E R I C ü S , 1. E S O T E R I C U S . 
E X P A N S I O , kiderjedés, az az erő, melly mindent kiszéleszteni 

igyekezik. Es igy azaz e r ő , a' melly kifelé hat szüntelen, vagy a' ter
mészet szelént positiva erő. Hogy ez az erő egyik factora a' világi ma
tériának, azt már jó ideje gyanítjuk; de világos, hogy ez nem absoluta 
erő. Mert az az e r ő , a' melly szüntelen kiterjeszkedik, magában ugyan 
ezen elterjeszkedése állal elenyészik, ugy hogy semmi tünetet nem 
mutathat. Ha tehát expansioi jeleneteket vehetünk é sz re , azt bizonyo
san nem ennek, hanem azon erőnek kell tulajdonítanunk, a' melly 
ezt visszatartóztatta a' semmivé léteitől , a' melly az ezzel ellenkező 
attractiva erő (1. FŐERŐK). A' m e l e g e t helyesen mondják ex^ansiva 
erőnek, mert természete szerént a' testeket mindenfelé kiterjeszteni 
igyekezik. De nagy hiba a' világosságot expansivának tenni , mert a* 
világosság nem mindenfelé terjed, csak egyenes liueákban. Ha a' világos. 
ság expansiviim princípium volna, a' pontokat meg nem különböztetheti 
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uűk  (mini  a'  melegítőnek  pontjait  nem  különböztehetni)  egyenes  irány
ban  nem  menne,  hanem  terjedve  mindenfele* ti,  /. 

E X P K R I M K N T A r. I S , P H Y S . ]. T A P A S Z T A T . A T I P 11 Y g. 
E X P L Ó R A T O R ,  Beccaria  által  feltalált  műszer;  drótból  áll,  melly

nek  isolált  (elszigetelt)  's  czingömbökkel  ellátott  ve'gei  póznára  köttetnek 
a'  kémény  vagy  fatető  felett.  Ezen  dróttól  egy  másik  spanyol  viasszal 
bevont  csövön  a'  szobába  vezettetik,  's  rajta  villanymérő (electromelroii) 
v a n ,  mellynek  segélyével  a1  légvillanyt  lehet  vizsgálni. 

E X P O N K N S , I. S Z Á M C Z I M. 
E X P O  S Í  T I  O ,  fejtegetés,  magyarázás:  drámában  előadása,  elbe

szélése  az  előesetnek,  a z a z ,  mind  annak ,  mi  a'  költő  elótétele  szerént 
a'  dráma  cselekedetét  megelőzte.  Feloszthatni  kiilöiiválusztottra  és  be
szőttre.  Amaz  kö/.vetetlenUI  elbeszélő  prológus  formában  adja  az  elóese
t e t ;  emez  követve,  vagy  látszólag  ese t ikép ,  a'  cselekvő  személyek 
magok  emiitvén  egymás  közt  's  igy  a1  néző  előtt  felvilágosítván  az  elő
történetet.  A'  beszőtt  az  egész  drámán  kercsztiilnytilhat  szinte  kifejlésé
i g ,  mint  p.  o.  Sophocles  Oedipusában.  Mellékczélja  a'  nézővel  ineges
inertetni  a*  cselekedet  helyét  és  idejét,  a1  cselekvők  c l iarac teré t ' sa t ;  sej
tést  ,  gyanitást  gerjeszteni,  melly  a1  cselekedetre  az  elóeset  következé
sére  figyelmeztet.  Egyébiránt  a'  dráma  egyes  szakaszaira  is  alkalmaz. 
tátik  's  ekkor  jelenti  a'  néző  megismertetését  azzal ,  mi  a'  költő  elóté
tele  szerént  a'  két  egymásra  következő  játékszakasz  közt  történt. 

E X T K V S I O ,  kiterjedtség,  egymáson  kivülvalóság,  a 1  halhatósság
g a l ,  intensióval,  ellenbrtébe  ,  a'  melly  egymásban  valóság.  E/.en  előt
tem  álló  könyvlap  kiterjedtsége,  a'  melly  szerént  ennek  részei  egymáson 
kívül  vannak,  lntensiója  vagy  hathatosságára  tartozik  az  a1  kérdés ,  men
nyire  fejér  ez  a'  papiros?  mi  feketék  ezen  betilk ?  inert  a'  fejérség 
ugyan  ezen  kiterjedésben  nagyobb  hathatoságti  is  lehet  és  a'  belük  is 
lehetnek  feketébbek  's  világosabbak  ugyan  azon  kiterjedés  menyiségében. 
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Ex V Ö T 0 , 1 . V O T Ü M . 
E Y C K ,  ] .  V A N  E v e  K . 
E  v  i. A v  i  Ü T K Ö Z E T  Febr.  8.  1807.  Napóleonnak  Porosz  és Orosz

ország  elleni  hábomjában  az  első  táborozás  vége  felé  kénytelen  volt  az 
orosz  fővezér,  Pultusknál  Dec.  26  1S0Ö  történt  megveretése  után,  Varsót 
's  a'  Vistula  jobb  partját  Elbingenig  a'  F r anc i áknak  engedni.  Azonban 
alig  készíttetett  fel  a'  sereg  újra  minden  szükségessel,  azonnal  elbatá
rozá  Benningsen,  hét  seregosztállyal  az  alsó  Vistula  felé  Thornnak 
nyomulni  e l ő r e ,  hogy  Graudenzet ,  Danzigot  's  Kolberget  felszabadítsa, 
meliyekből  azután  az  őrségnek  a'  l,estocq  alatt  állt  porosz  sereghez, 
kellé  csatlódnia.  Ez  által  a'  felső  Vistulát  is  reményié  Varsóval  együtt 
megnyerni,  's  a1  háborút  az Odera  mellékére  általvinni.  Napóleon  ellen
ben  Danzigot ,  keleti  Poroszországot  'g  a'  Pregelt  készüle  meghódítói. 
Már  előre  nyomult  herczeg  Pontecorvo  Elbingentól  Königsberg  felé  ,  mi
dón  az  orosz  sereg  dandarai  Markow  alatt  a'  Passarge  mellett  megjele
nének,  's  őt  a'  mohrungeni  (20  német  mertföld  Königsbergtől)  csata  után 
Jan.  25.  1807  kinszeriték  Strasburgba  (15  német  mértföld  Mohrungentől) 
visszavonulni,  a'  hol  Neyvel  egyesült.  Erre  Benningsen  Osteroden  's 
I.öbaun  keresztül  Kulin  és  Elbingen  közt  haladtatá  jobb  ./ .árnyát  előre 
a'  Vistula  felé.  Most  ál t látá  Napóleon  az  orosz  fővezér  tervét  (pláno
mat ) .  Ugyan  azért  elhagyá  testőreivel  Varsót  Jan.  30  's  keleti  Porosz
országban  fekvő  Wittenberg  felé  huzá  seregének  minden  egyes  részeit, 
hogy  Benningsent  bekerítse  ,  's  a'  Pregel  megé  vonulásra  minden  útját 
elzárja.  Már  reá  csapott  a1  franczia  sereg  elóosapatja  Ortelsburgnál  a* 
franczia  sereg  bal  oldalára,  midőn  Benningsen  váratlan  felhagya  tervével, 
'«  a'  he lye t t ,  hogy  a'  Vistuláig  előrenyomulna,  Osterode  felé  hátrált. 
Elfogták  ugyan  is  a'  Kozákok  a'  franczia  sereg  majorgenerala  ,  herczey 
Neufchatel  segédjét ,  ki  herczeg  Pontecorvonak  olly  parancsot  viendett. 
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hogy  Thoraig  vonuljon  ,  hogy  az  utána  menendő  orosz  hadat  Napóleon 
oldalvást  megkerülhesse.  Ükkor  a'  passenheimi  csatával  Febr.  1  napján 
nyolcz  napos  viadal  kezdődöt t ,  melly  a/,  eylaui  Ütközettel  végződött ,  a' 
hol  egyik  fél  sem  érheté  el  czélját.  Napóleon  azonban  legérzékenyebb 
csapást  szenvedett  1796  olta.  Ug'y  látszott  ugyan  az  első  napokban, 
mintha  Napóleon  terve,  az  orosz  hadak  hatrálási  útját  elzárni,  sikerülen
dene  ;  hanem  az  allensteini  vagy  bergfriedi  csatában,  Febr.  3  ,  hol  Soult 
az  Alleliidat  eilöglalá  , 'a  azon  viadalokban  ,  mellyek  4  és  5dikén  Dep
pennél,  hol  Ney  nyereséggel  vivott,  az  Oroszok  Uzése  alkalmával  történ
tek,  nem  engedek  ezek  magokat  zavarba  hozatni.  Nem  ugyan  veszteség 
nélkül ,  de  még  is  jó  rendben  vonult  vissza  Benningsen;  sőt  még  szembe 
is  szált  több  izben  az  ellenséggel,  's  ha  hasznát  látá  belőle ,  ritka  szi
láidsággal  tartóztatá  azt  néha  egész  napokig.  Így  t ö r t é n t ,  hogy  miután 
az  orosz  utócsapat  ellen  HofF  vagy  Landsbergnél  adott  ütközetben,  noha 
a'  lovasság  d'  l laupoult  és  a'  bergi  nagyherczeg  alatt  a'  győzedelmet  el
vála.sztá,  Soult  és  Augereau  marsallok  az  Oroszokat  bátraitokban  meg
zavarni  haszontalan  törekedtek  volna,  a'  két  sereg  éjjeli  szálása  néhány 
óráig  egymástól  igen  csekély  távolságban  feküdt.  Itt  olly  bizonnyal  re 
ményié  Napóleon  főgyőzedelmet  n y e r n i ,  hogy  herczeg  Neufcbatel  Febr. 
7kén  reggel  a'  császár  feleségének  e'  merész  szavakat  i r á :  „Holnap 
Königsbergbm  leszünk".  Elkezdődött  tehát  a'  két  napos  küzdés,  melly
ben  Kylau  korill  és  benne  (1500  lakosos  városocska)  az Arschentó  mellett 
keleti  Poroszországban,  Königsberghez  hat  mértföldnyire,  majdnem 
200,000  ember  harczolt.  7kén  délután  szerencsésen  elfoglalá  Soult  Kylau 
előtt  az  Oroszok  által  megrakva  volt  dombokat;  hanem  magából  Kylau 
városocskájából  csak  este  veretének  ki  az  Oroszok  generalmajor  Barclay 
de  Tolly  vezérlése  a l a t t ,  miután  keményen  védelmezték  volna  állásaikat 
a'  templomnál  's  a'  magasan  fekvő  temetőben  ,  mellyeket  a'  Francziák 
erős  ágyusánczokkal  tüstént  megrakának.  Kz  által  Napóleon  esti  10  óra
kor  hatalmába  kerite  minden  kedvező  állást.  (Vő.  Bothmer  plánját  az 
eylaui  ütközetről).  Soult  és  Augereau  seregosztályai  most  azon  hely 
előtt  tanyáztak  ,  mellyen  más  nap  keresztül  kellé  nyomulniok;  Davoust 
pedig  és  Ney  parancsot  kaptak,  a'  számra  nézve  gyengébb  orosz  sereg
nek  amaz  bal 's  ez  jobb  szárnyát  mesterséges  mozgásokkal  megkerülni. 
A'  franczia  sereg  ereje  (a '  3,  4,  6,  7  hadtes t ,  a '  lovasság  Murát  alatt, 
's  a'  gardák)  90,000  emberre  becsültetett.  Ez  volt  a'  8kai  ütközet  előjá
téka.  Viradtakor  sürü  csapatokban  nyomult  elő  70,000  Orosz ,  a1  Fran
cziák  bal  szárnyának  tömeges  megtámadása  által  a1  rárosocskát  ismét 
elfoglalni.  A'  bal  szárnyat  generál  Ostermann  vezeté  ;  a'  jabbat  generál 
Tuskoli",  a1  középpontot  báró  Sacken  ;  az  előcsapatot  herczeg  Bagra
tion  ;  a'  lovasságot  herczeg  Gallitzin.  General  DoctorofF  azon  két  osz
tályt  vezéijé,  mellyek  az  orosz  állás  közepéből  nyomultak  előre.  Napó
leon  a'  temetőben  választá  álláspontját,  '»  a'  templom  tornyáról  az  egésa 
csatamezőt  végig  láthatá  ;  a'  sergalleni  dombokat  pedig,  mellyek  Kylauii 
uralkodnak,  nem  rakták  meg  az  Oroszok.  Ennél  fogva  haszontalan  nyo
multak  elő  az  orosz  vadászok  egész  a'  temetőig.  Hanem  Napóleon  is, 
mintán  St.  ililaire  os/.tályát  marsall  Davoust  segítségére  küldé,  hasztalan 
erőlködött  a!  7ik  s>  regosztállyal  Augereau  alatt  's  a'  gardák  egy  részé
vel  az  orosz  harczsort  keresztültörni  ;  mert  azon  békétlenség,  mellyel,  a' 
helyett,  hogy  Davoust  és  Ney  vezérlése  alatt  volt  két  szárnyának  kifej
lődését  bevárta  volna,  egyre  megujitá  a'  véres  megtámadást  az  orosz  kö
zéppont  ellen,  csak  neveié  veszteségét;  egjaxersniind  a'  sürü  kad,  melly
hez  még  hófuvat  is  j á ru l t ,  azt  okozta,  hogy  Augereau  hadtestének  eleje 
igen  balra  t é r t .  's  igy  a1  lovasság  azon  megtámadása,  mellyet  Napóleon 
Murát  és  Bessiéres  vezérlése  alatt  most  parancsolt ,  sem  határo/.hata  el 
semmit  az  erdő  fedte  orosz  gyalogság  ellen.  Igy  tar tot t  az  ütközet  12 
órá ig ,  300  ágyu  dörgése  közt.  Végre  megérkeztek  Davoust  és  Ney  az 
orosz  had  mind  a1  k<Łt  szárnyánál.  Davoust  a'  balt  igen  szorította,  '» 
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már  beker í te t te ,  ugy  hogy  az  orosz,  középpont  is  kény  í  elén  volt  a'  bal 
szárny  hátrálását  követni,  midőn  este  felé  5600  Porosz  's  Wiburg  orosz 
gyalog  ezredje ,  a1  Ney  alat t  állt  6ik  seregosztály  által  Wackernnél  fel 
nem  tai  tathatván,  generál  Lestocq  alatt  az  orosz  jobb  szárnyhoz  megér
kezett ,  's.  mig  ezt  generál  Sack  alatt  egy  porosz  ágyusáncz  tüze  fede/.é, 
»'.  hadsereg  megett  a'  bal  szárnyhoz  sietett,  hol  a1  porosz  vezér  az  elvá
lasztó  pontot,  Kusittent,  ostrommal  bevevén,  a'  Davoust  alatti  Fran
e/.iák  KleinSausgartenig  visszaveretének.  Ha  megadta  volna  az  orosz, 
generál  mindjárt  ezen  pillantatban,  este  9  órakor,  a'  Lestocq  által  sürge
tőiig  kért  segedelmet ,  ugy  ezen  munkás  és  nagy  belátásu  generál  a' 
Francziáktól  a'  győzedelmet  nem  csak  elragadta,  hanem  KleinSausdoif
íot  is  bevette  s'  a'  fianczia  sereg  jobb  szárnyát  tökéletesen  megverte 
volna.  Hanem  Benningsen  nyolcz  órai  küzdés  után  sokkal  elgyengül
tebbnek  tar tá  a'  sereget,  mellynek  jobb  oldala  Ney  által  szinte  bekerítve 
vol t ,  hogysem  9kén,  kivált  a'  szükséges  hadi  szerek  szűkében,  újra 
előre  nyomulni  bátorkodott  volna.  Megelégedve  az  ellenségben  okozott 
nagy  veszteséggel,  's  hogy  Königsberget  megmentette,  visszafordult.  Mu
rát  Orkán  a'  lovassággal  vévé  űzőbe,  de  Mansfeldnél  veszteséggel  veretett 
vissza.  A'  fianczia  fő  hadi  3zálás  még  egynéhány  napig  Eylauban  ma
radt  ,  a'  hol  Napóleon  a'  különbféle  seregosztályok  állását  a'  holtakkal 
€"8  sebesekkel  boritolt  vérmezőn  9kén  megszemlélte.  Még  egynéhány 
apró  csata  történt,  az  utolsó  Ostrolenkánál  lSkán ,  mellyre  Napóleon  a' 
Passarge  megé  httzá  seregeit  ugyan  azon  napon.  Az  eylaui  ütközet  kö
vetkezésében  ,  mellyet  Napóleon  csak  néhány,  nap  múlva  az  Oroszok 
visszavonulása  után  tekinthete  megmér tnek ,  kénytelen  volt  mind  a'  két 
fővezér  feladni  megtámadási  tervét  's  a'  védelmezés  kivívott  czéljával 
n x g  elégedni.  Az  Oroszok  13  sast  's  6  zászlót  veitek  el  ;  hanem  7000 
(má  tudósítások  szerént)  12,000  ember  esett  el  közülök.  A'  megsebesít
tettek  száma  18,000  vol t ,  's  ezek  közt  9  generál.  A'  Francziák  veszte
sége  42,000  emberre  té te te t t ;  de  ők  magok  sokkal  kevesebbre  mondták, 
Három  fianczia  generál  esett  e l ,  közöltök  Corbineau  öt  sebesíthetett 
meg,  V  ezek  közt  Augereau ,  kinek  seregosztályát  egészen  felbontani  's 
a'  többiekhez  kapcsolni  kellett.  Benningsen  most  a'  Pregel  mellett  's 
Königsbergnél  állitá  fél  újra  seregeit  's  nj  csapatokat  gyűjtött  maga 
mellé.  Ha  Napóleon  gyorsaságával  tudta  volna  a'  támadást  megujitni, 
hihetőleg  egészen  megverendette  Napóleon  seregét.  Fő  hadi  szálása 
azonban  csak  hamar  előre  nyomult  Landsbergig.  De  Napóleon,  tekintvén 
"lgyengült  állapotját  seregének,  melly  a'  legügyesebb  pattantyustiszte
ket  's  a'  lovasság  javát  elvesztette,  's  igen  sok  betege  volt,  7s  megfontol
ván  élelembeli  szükségét,  nem  bátorkodék  a'  hó  és  olvadás  miatt  megrom
lott  utakon  az  Oroszokat  megtámadni.  Ugyan  azért  visszament  elébbi 
szálásvidékére  a'  Vistnlához  ,  hol  Danzig  és  más  helyek  ostromával  meg
elégedve  ,  seregének  jó  karba  állításával  foglalatoskodott.  Schöll  szerént 
(VIII.405)  külön  békével  kináltatá  meg  a'  porosz  királyt ,  osterodei  fő 
hadi  szálasából  Febr.  26  '«  a'  frankensteiniból  Api.  29.  De  ezt  a1  po
rosz  király  nem  csak  el  nem  fogadá,  sőt  inkább  az  orosz  czárral  lépett 
szövetségre  Api'.  26  Bai  tensteinban  ,  mellynek  czélja  Poroszország  vissza
állítása  's  Francziaországnak  a'  rajnai  határok  közé  szorittatása  volt, 
íüi  azonban  néhány  héttel  később,  miután  Benningsen  a'  táborozást  ke
leti  Poroszországban  a'  Passarge  mellett  Jun.  5  támadólag  megújította 
volna ,  a '  f r i e d l a n d i  ütközet  1s  a'  TH.SITI  (l.  e,)  béke  elenyészte
tet t . Zs. G. 

E v s i R D ,  egy  a '  legnemesb  szivü,  legmélyebb  belátásu  's  legmun
kásabb  philhellenek  (Görögök  barátja)  közül,  genfi  's  livornoi  pénzváltó. 
Származását  franczia  famiíiából  veszi ,  mellynek  több  tagjai  szöktek  a' 
Vallási  üldözések  alkalmával  Dauphinéból  Genfbe,  's  itt  meghonosodtak. 
Ő  Sept.  28.  1775  szül.  Lyonban ,  a'  hol  atyjának  kereskedő  háza  volt. 
I t t  neveltetvén  fel,  1793  e'  város  védőjinek  sorában  állt.  Bevétetvén  Lyon 
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a'  convent  seregétói ,  az  Eynard  família  szökés  álla)  mcnekvék  nieg.  E. 
ekkor  ltolleban  élt  a'  Waadtlandban  's  1795  kereskedő  házat  állita  fel 
testvérével  együtt  Genuában,  a'  hol ,  midőn  Massena  az  ostromlott  várost 
védelmezné,  mint  önkényes  szolgált.  1801  Eivornóban  volt  's  l l e t ra r ia 
akkori  királ37a  számára  egy  kölcsönözést  vett  által  ,  melly  mellett  sokat 
nyert.  Későbben  megszerzé  neki  Bacciocchi  Elisa  herczegasszony  a'  só
és  dohánykereskedés  bő  nyereségű  főhaszonbéi lését  Toscanában.  E.  ekkor 
igen  szép  ifjú  vol t ,  kit  lelki  iniveltsége  's  szeretetre  méltó  társalkodása 
miatt  minden  nagyobb  társasági  körben  igen  szívesen  láttak.  1810  Tos
canai követei  közt  volt  Par i sban ,  's  1814  a'  bécsi  békegyiilésen.  Ferdi 
nánd  nagyherczeg  is  bizodalmára  méltatá  's  toscanai  nemessé  tévé.  Ezen 
fejedelem  különös  megbízással  küldé  őt  az  aacheni  békegyülésre.  1819 
olta  a'  Schweizban  él  Eynard  ;  Genfben  palotához  hasonló  házat  épit tete, 
mellyben  a'  legnemesebb  vendégszeretést  gyakorolja.  Egynéhány  év  olta 
fáradhatatlanul  "s  nemes  lélekkel  munkálódik  a'  Hellének  ügye  előmozdí
tásán,  mint  több  e'  végre  felállott  egyesület  legbuzgóbb.tagja. Zs G. 

K Í E C I I I K L ,  a '  nagy  propheták  harmadika,  Busy  fija  a '  papnem
zetségből.  Fiatal  korában  (599  K.  e.)  jutott  a'  babyloni  fogságba,  i t t 
nyilvánította  ki  jövendőlési  tehetségét ,  midőn  egyéb  foglyokkal  a'  Cho
bar  folyónál  volt.  Egy  látványában  megparancslá  neki  az  I s ten ,  hegy 
Israel  fijaihoz  szóljon,  's  népe  őréül  rendelte.  Egy  másik  látványá
ban  kinyilvánította  neki  az  Isten  azon  szenvedéseket,  mellyek  bálványo
zásokért  érendik  az  Israelitákat.  Kijelenté  neki  oz  Isten  egyszersmind  a' 
fogság  végét,  népének  visszatértét  Palaestinába  's  a'  szent  város  és 
templom  helyreállittatását,  végre  Juda  és  lsraé'l  égyesittetését  egy  fő 
alatt.  Jerusalemnek  a'  Chaldaeusok  által  történendő  ostromáról  Hason* 
lólág  nyere  tudósítást,  's  elbeszélé  fogolytársainak.  Jövendölt  Egyiptom, 
Tyrus  és  Sidon  ,  az  Iudumaeusok  és  Ammoniták  ellen.  Jövendőlési  ösz
veleg  48  részből  állanak  ,  homályosuk  ,  tele  költői  tűzze l ,  a'  Zsidók 
csak  később  vették  fel  canonjokba.  Mikor  's  hogy  holt  meg  Ezechiel, 
bizonytalan. 

E z E R É v i n R s z Á G , 1. C H i r. i * s M ti R. 
E z i i s r ,  ( luna,  aigentum),  a ' fejér  érezek  között  egy  a '  legnemesb

liek  közül.  A'  természetben  vagy  érczanyos  szinezüst ,  vagy  vegyeges, 
savakkal  's  más  érczekkel  vegyült,  alakban  jő  elő.  Az  érczanyos  ezüst 
fénye  erős  a'  sikárlott  aczélnál  kevéssel  gyengébb,  nyulékonyságát  az 
arany  kevéssel  haladja  felül  (000001),  hüvelyknyi  vékony  levelekké  le
het  verni,  's  egy  szemeiből  400  lábnyi  hosszú  drótot  kuzni;  szivássága  az 
aranyénál  nagyobb  (0,1  hüvelyk  áltmérőjü  drót  187  fontnyi  telhet  bir  , 
merevényebb  's  keményebb  az  aranynál,  mindazáltal  késsel  könnyen  metsz
hetni,  kalapálva  merevénysége  's  keménysége  nevekedik,  's  ezért a'  munka 
közben  megeresztetni  (tűzbe  tétetni)  kíván;  törése  töves;  súlya  öntve 
11100,  mások  szerént  10,474,  kalapálva  10,609;  hangja  igen  tiszta,  innen 
köz  beszéddé  vált  a 'költőknél  az  ezüsthang;  szint  gyengén  ereszt;  megolvad 
28 a  W.  (Weegdwood);  a'  levegőn  nem  savitódik  meg,  ezért  's  tiszta  fé
nye  végett  éreztükörnek  legalkalmasabb,  legjobb  vezetője  a'  hévnek  és 
villanynak;  tűzál ló ,  csak  a'  gyiijtüvegek  és  saviló  tüzében  vagy  a'  vil
lanyi  tűz  folyójában  szálékony  's  ekkor  is  érczanyos  alakját  jobbadán 
megtartja  's  csekély  üvegesedést  mutat.  Legjobban  felolvad  a'  fojtó  savban 
's  ekkor  sustorog [effervencil^^  kevéssé  a'  tömény  kénsavban  's  ekkor  is 
hosszas  főzés  mellet  Két  savitmánya  van:  1)  az  ezüstacs (.t/Tginfa" 
sum]  mint  barna  por  a'  fojtósavas  olvadékból  szinezüst ,  és  vártatva  hu
gyag (ammoniuni)  hozzátétele  által  ülepszik  l e ,  a'  mi  igy  tör ténik:  az 
először  felolvadt  ezüst  savitójának  egy  része  az  újonnan  hozzájáruló  ezüst
höz megy  által,  ha már  hugyag  tétetik  az  olvadékba  ez  a' jfójtósavval  egye
sü l ,  az  ezüstacs  pedig  lehull.  2)  Az  ezüstag (iirgevticmn)  mint  olajzöld
barnás  por  a'  fojtósavas  olvaldékból  oltatlan  mésszel  Ulepesztetik  le.  — 
Ezen  savitmányok  a'  tűzben  elvesztvén  savitójokat,  sz.inezüstté  válnak  ,  a' 
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savakban  könnyen  felolvadnak  's  mint  sók  belúlök  kijegeseúnek.  Az  olva
dékban  lévő  ezüstnek  legjobb  ellenhatóji [reagenlia)  a'  sósavas  sók  ,  an
nyira,  hogy  a'  "2O,000szoros  feleresztésnél  a/,  olvadék  felhődzik,  ha  pedig 
több  ezüst  van  benne,  fejér  túró  forma  ülepvénj  t  ad,  meily  a'  világosság 
által  barnává  les/..  A'  vegyeges  ezüst a'  természetben  kén,  réz,  dárdány, 
férjannyal,  /.öldlő,  szénsav,  fojtósavval  találtatik  egyesülve.  Ezen ásványok
tól  a'  hutákban  hosszas  tűzi  miveletek  vagy  higany  által  választatik  el, 
—  A'  köz  életben  előforduló  ezüst  nem  tiszta,  hanem  rézzel  van  vegyítve, 
mint  hogy  tisztán  nem  eléggé  merő.  A'  szinezüst  16  latra  becsültetik,  mi
kor  tehát  az  ezüst  13  latos  (próbás),  akkor  benne  l3/iS  rész  ezüst  vagy 
három  lat  réz  vagyon.  Az  ezüst  pénzekben  a'  szinezüst  tartalma  mag
nak  neveztetik;  a'  bécsi  lOxesek  magja  8  l a t ,  a'  20soké  !)  lat  6  szemei
(granum);  a'  talléroké  13  lat  6  szeme.r.  Az  ezüst  tisztaságát  megtudhat
ni  1),  hasonlítás  á l t a l ,  az  országos  bélyegü  czövekekkel  a'  probakó'vön, 
2)  a'  koh  tüze  által  ,  3)  felolvasztás  és  ismét  ülepesztés  által.  Techno
lógiai  haszna  az  ezüstnek  van  leginkább  a'  fényűzési  czikkelyekben  ;  or
vosi  haszna  külsőkép  és  belsőkép  mint  pokolkónek  öntött  fojtó  savas 
ezüstagnak,  melly  igy  készül:  a'  szinezüst  felolvasztatik  tiszta  fojtó  sav
b a n ,  az  olvadék  a'  jegesedésig  elpároltat ik,  az  ekkép  nyert  só  tiszta 
edényben  a'  tűzbe  tétetik  's  benne  hagyatik  mig  olaj  gyanánt  nem  foly, 
ekkor  csövekbe  öntet ik ,  a1  hol  az  mint  fejérszürke,  vagy  ha  szemetes 
vo.lt, mint  fekete  csövek  megkeményedik  vagy is  inkább jegesedik.  — Ezüst
ből  készül  Berthollet durranó  pora, mellyről.  I .DURRANÁS.  Említésre mél
tó  az  ugy  nevezett  DIANAFA  (1.  e.) Dr. Vúlya. 

K Z Ü S T F L O T T A ,  azon  f l o t t a  neve  volt ,  melly  hajdan  spanyol 
Amerikából  évenként  Európába  vitorlázott  's  az  ottani  a rany ,  ezüst  's 
egyéb  érczbányák  termékeit  hozta.  Jelenleg  csak  egyes  hajók  jőnek 
ezen  drága  productumokkal  Spanyolországba. 

E Z Ü S T  M Í V E S E K ,  olly  művészek,  a 1  kik  olvasztott  ezüstércz  mi
veket  készítenek.  Ezen ,  a'  már  régi  világban  esmért  mivészetben  a' 
16dik  század  nlta  Németországban  az  ezüstmivesek,  kivált  az  Au<;sbnr
giak,  hirt  's  nevet  nyertek.  Uhuban  született  Schwestermiiller  Dáv.  (meg
holt  1678)  nlvasztmánymunkájiból  olly  gipszörotvények  vannak  fen, 
mellyek  becsületére  szolgálnak.  Jager  Jakabtól  (megholt  1673)  Bécsben 
és  Olaszországban,  Florenczben,  a'  mütárban  egy  igen  mesterségesen  csi
nál t  nagy  csészét  mutatnak,  Parisban  pedig  egy  iró  asztalt.  Fija,  Illés 
(mh.  1709),  készité  ama'  gyönyörű  ol tár táblát ,  melly  Sz.  Bálás  klastro
mábán  egy  Ütközet  ábrázolásával  di»zeskedik.  Augsburgban  a'  Gaapok, 
mint  ezüstmivesek  jeles  miveket  készítettek;  Iegjelesebbikek,  Gaap  Adolf 
(mh.  1703),  jobbára  Olaszországban  él>.  Gaap  Ján.  György  ugyan  ott 
azon  drága  aranyzatti  csészéket  készítette  legyen,  mellyeket  Augsburg 
városa  1689  Leopold  császárnak  ajándékoza;  ezek  a'  szeretet  győzedel
met  és  Livia  császárné  történetét  képezik.  F i j a ,  Gaap  György  Lőrincz 
(mh.  1718),  készité  a'  berlini  királyi  várban  lévő  falgyertyatartó  ezüst 
öntvény  mivét ,  lovakkal  Keidinger  rajzolatjai  szemi t .  Ennék  Hja,  Gaap 
Lőrincz  (mh.  1745),  a'  hegyi  predikácziót  ábrázolá  elő  Sz.  Ulrik  tem
ploma  prédikáló  székén  Augsburgban;  felséges  munkák  vannak  tőle  sze
lenczéken  ,  pálczafejeken  és  m.  e.  Leghíresebbé  leve  az  augsburgi  The
lott  Ján.  András  (egyszersmind  rézmetsző,  mh.  1734)  1689diki  remek
darabjai  á l ta l :  egy  fedős  pohár  által  Oedipus,  Jason,  Herkules  ' s í t .  tör
téneteivel,  melly  Augsburgban  a'  Stetten  família  birtokában  vagyon,  a' 
müncheni  k.  várban  lévő  iró  asztala  á l ta l ;  egy  oltár  által ,  melly  Würz
burgban  Sz.  Kilián  történetével  ékeskedik;  egy  a'  Fridrik  Ágoston  Len
gyel  király  és  szász  választó  fejedelem  számára  készített  mesterséges 
öntöző  kanna  és  kézi  pohár ,  'st.  m.  e.  által.  —  Mannlich  Ján.  Henrik 
(mh.  1778)  egy  nagy  oltárt  készített  ezüstből  Sz  Hubert  történetével  a' 
pfalzi  választó  fejedelem  számára.  E g y m á s  augOmrgi  mivész,  Orent
we4t  Filep  Jakab  (szokásként  kis  Drentwettnek  neveztetett  *s  mh.  1754) 
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«gy hasonlói oltárt csinált; melly uiost a' manheimi vál ká polnában va
gyon ; továbbá tőle vannak: a' nagy asztalkészületek gróf Montijo spa
nyol követ számára, és az ezüst asztalok, asztaleszközök , és leves tá
lak Keindinger rajzolása szere'nt I. Fridrik Wilhelin burkus király szá
mára. Ama1 hires Gullinanni ezüstkereskedése számára dolgozott. Három 
más Drentwett: Filep Jakab (mii. 1742), Emánuel (mh. 1735) és Ábra
hám (mii. 1735), közösen nem csak öntött, hanem vert vagy kalapált 
ezüst mi veket is készítettek. Engelbrecht Ján. (mh. 1748) egy gyönyör
arany és ezüst asztali készületet készített a' dániai udvar számára. A1 Mil
lerek i s , Albert, Lőrinc* és Lajos (3 testvér, mh. 1720, 170Ö, 1732), 
ügyes mivészek voltak ez ágazatban. Lajosnak fija, János Lajos (mh. 
1746), készité ama' nagy edényt a' berlini udvar számára és a' bajor 
arany asztalkészületet, ezen ház történetével, és egy pompás asztalké
születet öntvény munkából, mellyet a' német császár a' török császár
nak ajándékozott. — Francziaországban ezen már most kevesebb divatú 
mivészetben jeleskedtek: Bálin, Lauuay és Germain, a' 18 század első 
felében. Ezenkívül bámultatnak még ezelőtt nem régiben élt mivész
nek, Kirstem Fridiiknek, munkáji Strasburgban. Leipzigban azon mun
kák becsülteinek, mellyeket Westermann készített. Ama' híres C E M . I 
KIKŐL 1. ott. 

F. 

»v , az abc haló lik betűje. A' muzsikában negyedik hangfoka a' hang
rendszernek. (L. H « N O , HANGNKM.) 

F A , a' növény, k általányos jeleinél fogva különbözik az állatok
tól és az ásványoktól. Eredete, fejlődése, táplálódása, életereje, ha
lála hasonló a' többi növényekéhez. Fává a' növényt ezen jelek te
szik: van neki törzsöke, ezen törzsök éveken által é l , tetején oszlik 
ágakra. A' törzsöknek részei viszont ezek: a' k é r e g , kemény több
nyir» repedezett anyag, a' fa legkülsején; a1 f e l s ő h a j {epidermis), 
többnyire szinetlen, vékony kártya a* kéreg alatt; a' g y e n g e h a j 
tytótr), az elébbi alatt vagyon, zöld, nedves; a' nedvek kerengésére 
szolgáló; vékony területekből áll; ax uj r é t e g [albumum), azon kül
ső réteg, melly a' régiekre legújabban tétetett. A' fának esztendejit 
mutató rétegeken belől van a' b é l (mtdulla), a' többieknél lazább, 
könnyebb rész, néha eltűnve üreget hagyó hátra, néha az öszvesUrüdó 
rétegek miatt üreghagyás nélkül eltűnő. — Ha a' pálmák szárát is tör
zsöknek mondjuk , akkor az ó törzsökök ezen leírás alól kivétetik. 
Ezeknél nincs uj réteg, sem ó rétegek, hanem mint a' málénál (kllku
ricza) az edények több csomókba egyesülve és sejtszövettől körülvéve 
léteznek és végzik a' növényi munkálatokat. — Legkiterjedtebb fane
mek nálunk a' bikkek, tölgyek (cserek), fesyvek, egész rengetegeke* 
képzők; nem ritka a' nyir, nyár, fűz, hárs, juharfa 'sai. Gytt
mnlcsfájik közül nevezetesek az alma, körtvély, szilva, baraczk, cse
resznye, meggy, dió, szederj, eper, berkenye, gesztenye, mogyoró, 
somfa 'sat. A' délszaki tartományokban a' sok nevezetes, nálunk nem 
élhető fájt között , legnevetesebb a' pálma, a' kenyérfa és a1 javai mú
regfa. —j—u. 
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F * 6 E H  (Theodor) ,  orosz  tanácsnok,  több  rendek  lovagja,  szül. 
Kigában  1768,  szüleji  korán  elholtak  '.s  gyámja  Németországba  küldé. 
Tanult  Magdeburgban,  Hal léban,  Jenában  's  17S7  Strasburgba  meni.  KA 
vala  a'  notablek  epochája  Fraucziaországban  ,  azután  a'  közönséges  ren
deké.  1789  Parisban  vala  's  tanuja  a'  Bastille  bevételének.  Midőn 
Austriával  kilobbant  a1  háború ,  több  ütközetekben  jelen  volt  's  végre 
austriai  fogságba  kerü l t ,  melly  két  évig  tárta.  Szökéssel  menekedék 
meg.  Visszatérvén  Francziaországba  a'  directorium  kormánya  alatt,  el
bocsáttaték  a'  katonai  szolgálatból.  A'  Roer  depart.  középponti  igazga
tásánál  nyere  most  hivatalt  Aachenben  ,  azután  mint  a'  végrehajtó  ha
talom  biztosának  kellé  a?  klevei  birtok  Organisatiójában  munkálkodni. 
Nyugalmat  óhajtván,  pr'ofessorságot  nyere  Köln  középponti  oskolájánál. 
1805  vége  fele  Wilnába  hitta  meg  herczeg  Czartoryski  az  universitas
hoz.  Ezen  tudósi  meghívás  csak  ürügyül  szolgált;  mert  F.  azon  utasí
tást  leié  Berlinben  az  orosz  követnél,  hogy  Petersburgba  menjen,  hol 
a'  herczeg,  ki  akkor  a1  külső  ügyek  niinistere  volt ,  használni  akará. 
Nem  sokára  kiadá  F.  nézeteit  a'  világon  akkor  uralkodó  rendszerről  és 
férjíiról: „Nolices sur P inlérieur de la Francé ccriles en  1800"  (Pe
tersb.  1807).  A'  második  rész  megjelentét  a'  tilsiti  béke  akadályozta. 
Szinte  1807  jelent  meg  tő le : ,t06terpalion$ sur V armée frangaise.'* 
A'  politicai  környülmények  megváltoztával  több  évet  tölte  szolgálat  nél
kül  Láefíandban.  1811  nyomata  Péte ivára t t : „Bagatelles ou promanadft 
d'un désoeuvré*'  Francziaországban  kedvezőleg  fogadtatott.  1813  meg
bízta  szerzőjét  a'  kormány,  hogy  egy  franczia  naplevelet  indítson  meg 
a'  külső  ügyek  depart.  számára.  Így  támada  a1 „Conservaleur impar
tial.lí  A'  szabadságháboru  közben  i r á : „Heitr/'ige zur Characterislik 
der franz. Staatsverfassang und St'dktiverwaltting11  (Königsb.  1815) . 
1810  orosz  követül  rendeltetek  a'  német  szövetségnaphoz,  azután  az 
aacheni  congressen  statiistanácsnokká  emeltetek. 

F A B I N I  (János  Theophil) ,  a '  pesti magyar  tudományos  egyetemben 
ar  szemgyogyitás  tanítója  és  gyakorlója ,  szül.  Hassagon  Erdélyben  a' 
Szászok  földjén.  A'  tudományok  elveire  atyjától  okta t ta to t t ,  a'  gymna
siiimot  Medgyesen  végzé  1799—1808,  a'  bölcselkedésben  is  ottan  előme
netelt  tévén.  'A '  kolosvári  kir.  lyceumban  180  8/»  ben  végzé  a'  bölose
ség  tudományait.  Ekkor  Bécsbe  ment,  hol  1810től  1815ig  a'  gyógyász
ságot  és  seborvoslást  elvégzé.  Az  első  szigorú  vizsgát  még  1815ben 
letévén,  második  gyógyász  lön  a'  bécsi  közönséges  kórházban ,  vala
mint  segéd  is  a'  bécsi  szemkói házban  Beér  György  Jósef,  az  egyetem
ben  tanító,  oldalamellett ,  's  így  két  részről  mivelé  magát  ugyan  azon  év
ben  dicséretesen.  Maj.  l l  k é n I 8 i ö  orvosdoctor 's  Jul.  12kén  szemgyó
gyász  lőn;  Jul.  27kén  a'  tudományok  magyar  egyetembeli  szemoivoslá
si  tanitószékre  társfolyamodás  — concursus — mellett  eljuta,  t.  i.  azt  Jun. 
2.  1817  e lnyeré ,  Jun,.  27.  pedig  beiktattatott .  Napfényt  ezen  munkái 
l á t t ak :  orvosi  koszorúzó  értekezés  a'  feketehályogról (_.,Di»»erlalio in
aiig, med. de Antauro»iii'}  Bécsben  1816;  é s :  Tanítás  a'  szem  betegségei
ről („Doctrina de moróif oculorum'')  Pesten  1823,  második  kiad.  1831. 

F A  B I D S  M A X I M I I S  (Quin tus) ,  C u n c t a t o r  melléknévvel,  a ' 
legdajrj'obb  vezérek  egyike  a'  régi  Romában  ,  megszabaditá  honját ,  mi
dőn  a'  Trasimen  melletti  csata  után  enyésztéhez  közel  vala ,  's  Hannibál 
győzedelmes  seregével  a'  fővárosnak  vévé  útját.  Azon  elválasztó  idő
pontban  lett  F.  mint  dictator  a1  romai  légiók  fejévé  's  a'  maga  sere
geit  elcsüggedve  az  ellenséget  pedig  rettentőnek  's  számosnak  látván, 
hogy  a'  köztársaság  sorsa  csatára  ne  bizassék,  azon  tervet  készité,  melly 
szerént  minden  ütközetet  kerüljenek  's  a1  hatalmas  ellenséget  menetek 
és  késelem  által  fárasszák  és  erőtlenitsék.  Hannibá l ,  ki  jól  esmérte 
veszélyes  ellenjét,  hogy  csatára  ingerelje,  ezt  izente  neki:  , ,Ha  Fabms 
olly  nagy  vezér ,  mint  velünk  elhitetni  akarja,  jőjön  le  a'  síkra  's  fo
gadja  el  az  ütközetet ,  mellyet  ajíínlok  nekie ."  F.  pedig  ezt  felalé:  , }Ha 
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IT.mnibal  olly  nagy rezét,  mint  hiszi,  kényszeritsen,  hogy  elfogadjam." 
Gyanakodván  keséiméin,  mellyek  okát  balul  magyarázák,  risszuliirák 
őt  a'  Romaiak  a/.on  ürügy  a l a t t ,  hogy  innepélyes  áldozatnál  legyen  j e 
len  ,  's  azalatt  hatalma  f'ele't  Miiintius  Felixre  ruházák,  ki  szintolly  vak
merő  vol t ,  mint  F.  vigyázékony.  Minutiust  a'  puni  vezér  már  cselbe 
e j te t te ,  's  közel  volt  vesztéhez,  midőn  Fabins  segítségére  siete  's  ki
szabaditá.  Álthatva  a'  há laérze t tő l ,  visszaadta  nekie  Minutius  a'  ha
dat.  Midőn  a'  háború  végeztével  hivatalát  l e t e t t e ,  az  írj  consul  Te
rentius  V a r r ó ,  felfuvalkodott  's  tudatlan  férj  fi,  be  mert  ereszkedni  a' 
Cannae  melletti  ü tközetbe,  hol  a'  romai  sereg  csaknem  egészen  elve
szett.  F.  a'  ro.uai  foglyok  váltsága  iránt  alkudozott  Hannibállal  a1  csa
li  után  ,  5s  midőn  a'  tanács  nem  akara  az  egyezségnek  eleget  tenni, 

F.  minden  jószágát  eladá,  hogy  szavát  megtartsa..  Mholt  agg  korában 
202 K.re. 

F A R I  us O K ,  a 1  Romaiak  egyik  hires  nemzetsége.  Ezen  nemzetség 
fegyverfogható  minden  férjfijai  (öszveleg  306)  küzdöttek  477  K.  e.  a* 
Vejiek  ellen  Cremera  patak  mellett  's  mindnyájan  hőshalállal  multak  ki. 

V  A  n  r.  i  A  II  x  ,  1.  F R A N C Z I A  r, I T E R A T U R A . 
F A R K É  D1 E G r. A N T I N R  (Philippe  Francois),  szül.  Carcasaonneban 

1755,  elébb  ka tona ,  azután  színjátszó  lőn,  de  nem  nagy  javalást  nyere. 
Sokkal  kedvesebb  volt  mint  társalkodó  és  költő.  Több  szinmivei  közül 
csak  , , 7 J ' inlrigue ep!.itoluireít  és „Fhilinle de Moliére"  tőnnek  szeren
csét.  Az  utóbbit  még  most  is  legjobb  characterdarabjai  közé  számítják 
a'  franczia  ujalib  színnek.  Nem  sokára  részt  vett  a'  zendülésben  ,  több 
revolutionalis  írásokat  ada  ki  's  az  Aug.  10ki  jelenetekre  sokat  háta. 
Paristól  a'  nemzeti  gyűlésre  követnek  neveztetet t ,  elejénte  mérséklett 
elveken  indult,  de  később  XVI.  Lajos  halálára  feljebbvitel  nélkül  sza
vazott  's  a*jólléti  biztosság  tagjalett .  Tanú  v o l t a '  Girondistak.es  Bris
sot  ellen  's  referens  a'  köztársasági  kalendáriom  behozatása  ügyében, 
hol  sok  járatlanságot  mulata  astronomiai  esmeretekben.  Később  gyanú
ba  esett  a'  Jacobinusok  előtt.  Robespierre  gyű lö l t e ,  royalismussal  vá
doltaték  's  Apr.  5.  17S4  guillotine  alatt  holt  meg. 

F A B R K T T I  (Rafael)  a '  legnagyobb  arohaeologok  egyike,  szül.  1618 
ürbinóban  a'  pápái  birtokban  ,  Cagliban  jogtudományt  tanula  's  18  évii 
korában  doctora  lett.  Krre  Romába  ment ,  hol  egjik  bátyja ,  István, 
mint  tekintetes  ügyvéd  éle.  Ezen  classicus,  a'  hajdankor  niiveivel  olly 
dus  földön  kedveié  meg  azon  tudományt ,  mellyben  olly  hiressé  lőn.  Né
hány  nagyok  kegye  tetemesen  segité  pályáján.  Miután  Imperiali  I.oren
zo  cardinal  országügyekben  Spanyolországba  küldé,  ezeknek  szerencsés 
elvégezte  után Vll.  Sándor  pápa  a'  szent  széknél  kincstárnokká  nevezte 
's  nem  sokára  a'  pápai  követség  ügyészévé  a'  madridi  udvarnál.  Szün
órájit,  mellyeket  13  évig  hivatala  engede  ,  az  archaeologiai  tudományok 
tökélyesitésére  használta.  Azután  még  egyszer  helyben  megvizsgálhat
ta  a1  romai  régiségeket ,  midőn  a'  iiiintius,  Bonelli  Carlo,  Spanyolor
szágban  cardinallá  neveztetvén  ,  visszavitte  magával  Romába.  Franczia
ország  és  Felitaliában  te t t  utjakor  a'  régiségnek  minden  elejébe  jö t t 
emlékeit  megvizsgálta  "a  a'  körébe  tartozó  leghiresb  tudósokkal,  mint 
Menage  ,  Mabillon,  Hardouin  és  Montfauconnal  tartós  öszveköttetésekbe 
lépett.  Visszatértekor  feljebbviteli  tanácsnoknak  neveztetek  Romában  a' 
capitolini  törvényszéknél:  olly  hivatal,  melly  elég  időt  engede,  kedvencz
foglalatosságit  fáradhatlanul  gyakorlania  Nem  sokára  más  pályát 
nyila  nekie  cardinal  Cefi  bizodalma.  Cefit,  ki  az  urbinoi  legaturát 
nyerte  vo l t ,  mint  ügyésznek  kellé  k isérnie ,  's  ez  által  alkalmat  nyere 
sokkép  használni  honjának.  3  év  múlva  visszatért  Komába,  honnan  töb
bé  nem  távozott  e l ,  's  XI.  Incze  vicariusában,  cardinal  Carpegna  Gas
paróban,  hatalmas  vedre  talált.  Most  egész  buzgalmát  a1  régiségtü
dományra  forditá.  E'  korbeli  első  munkáji  (3  értekezés  a'  romai  víz
vezetésekről  és  a' „Kyntagma de columna Trujani^'}  érdemét  megestne
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rék  minden  tudóstársai ,  csak  a'  hollandi  Granovius  nem,  kivel,  néhány 
hely  magyarázása  miatt  Titus  Liviusban,  tollharczra  ke l t ,  mellyet 
mind  ketten  a'  jó  hang  sértésével  vittek.  Szintolly  Iadománnyal  vizs
gálgatá  a'  capitolini  museumban  találkozó  's  a'  trójai  háborúra  viszony
ló  emelt  mireket,  mellyek  ezen  név  alatt „Talile iliaque"  esmeretesrk, 
valamint  a1  Claudius  császár  építette  földalatti  csatornákat,  mellyek 
a'  Facinus  tóból  virék  a'  vizet.  Carpegna  az  ugy  nevezett  földalatti 
R o m a ,  a'  catacombák,  ügyelését  bizta  reá .  Szintúgy  pártolá  őt  Vili. 
Sándor  pápa  (elébb  card.  Ottoboni)  is.  F.t Secreturio de memóriáit,  a' 
Sta  Maria  ,Transtiberina  egyháznál  's  végre  Sz.  Péternél  is  canoni
cussá  nevezte.  Sándor  utánja,  XII.  Incze ,  az  angyalvár  titkos  levél
tárának  főőrévé  t e t t e ,  melly  hivatalt  F.  haláláig  (1700)  megtartott. 
Több  értekezései  elhunyta  után  jelentek  meg;  é letrajza,  utánjától  a'  tit
kos  levéltárnál,  cardinal  Rivieri től ,  Crescimbeni .,1 ile degli Arcadi il
luslri"'  ,  egy  másik  abbé  Macottitól  Fabroni „Vitat illuslrium Italn
rw?«"ban  találkozik.  F.  dus  felirás  és  emlékgyüjteményét  cardinal  Sto
pani  vette  m e g ,  ki  XIV.  Benedek  alat t  Uibinót  kormányzá  ,  's  most 
a'  herczegi  palota  birja.  Regélik  ,  hogy  F.  lova,  mellyen  Roma  kör
nyékeire  ki  k i rándula ,  lassanként  megszokta,  hogy  minden  emlék  előtt 
megál l t ,  's  gyakran  tovább  sem  men t ,  ha  tán  gondolatokba  merült 
ura  az,  útnál  valanielly  félig  beöntött  felírást  észre  nem  vett.  Az  Ar
cadiusok  academiájába  Iasithous  név  alatt  vétetett  fel. 

F A B R I C I U S  (Cajus),  Luscinus  melléknévvel,  régiromai  erény pél
dánya,  főleg  rettenhetlenség,  becsületesség,  öntartóztatás  és  vitézség  ál
tal:  Miután  a'  Samniteseket  és  Lucanusokat  megverte  's  honját  tete
mes  zsákmánnyal  meggazdagitot ta ,  mellyből  csak  maga  nem  tárta  meg 
semmi t ,  mint  követ  Pyrrhushoz  ,  Épirus  királyához,  küldetek,  hogy  az 
elfogott  romai  katonákat  kiváltsa.  Pyrrhus  F . t ,  kiről  tud ta ,  hogy  sze
g é n y ,  ajándékokkal  akará  békére,  b i rn i ;  de  nem  fogadá  el;  szintolly  ke
véssé  rettene  meg  egy  elefánttól,  mellyet  Pyrrhus  egy  szőnyegfal  me
gül  lépete  elő.  Bámulattal  bocsátá  el  Pyr rhus  's  megengedé  a1  foglyok
n a k ,  hogy  Romába  mehessenek  a'  saturnaliákra,  azon  Ígéretek  mellett, 
hogy  az  innep  végével  visszatérnek  fogságok  he lyére ,  's  megtarták  sza
vokat.  Pyrrhus  csakhamar  olly  hajlandó  lón  F.hoz  ,  hogy  első  helyet 
ajánla  neki  birodalmában,  ha  a'  béke  megköttetése  után  hozzá  jövend; 
de  F.  nyiltán  elháritá  az  ajánlatot.  Mint  consui  (279  K.  e.)  újra  csu
dálkozásra  birta  P y i r h u s t ,  midőn  tudtára  ad ta ,  hogy  saját  udvari  orvo
sa  ajánlkozék  őt  jutalomért  megétetni.  Hálából  váltság  nélkül  bocsátá 
szabadon  a'  romai  foglyokat.  279 K.  e.  esik  az  Ascnlum  melletti  üt
közet  i s ,  mellyben  Pyrrhus  győzött  ugyan,  de  serege  legjobb  részét 
elveszte.  275 K.  e.  F.  Aemilius  Papnssal  censor  vol t ;  mind  ketten  ki
lökék  Cornelius  Rufinust  a'  tanácsból,  mivel  10  fontnyi  ezüst  asztalké
szüiete  volt.  Olly  férjfi,  mint  F . ,  gazdagon  nem  halhata  meg;  olly  sze
gényül  múlt  k i ,  hogy  leányát  a1  nyilvános  kincstárból  kellé  kiházasi
tani.  Hogy  holta  után  is  érje  t isztelet ,  kivétel  történt  a :  Xll  táblás 
törvényekből,  mellyek  a'  városban  nem  engedek  meg  az  eltakarítást. 
(VÖ. Pl'RRHüS.) 

F  Á B i i i c i u s  (János  Kr is tóf ) ,  a'  18dik  század  legjelesebb  boga. 
rásza (entomologus'),  szül.  Tündémben  a1  schleswigi  herczegségben 
1748.  Húsz  esztendős  korában  academiai  pályáját  Kopenhagenban  vé
gezvén,  tanulását  folytatandó  meglátogatá  Leyden t ,  Edinburgot,  Szász
Í  ónban  Freiberget  f's  a'  Linnével  hires  Upsalát.  A1  nagy  Linnének 

eves  tanítványa  használta  agy  az  ő  tanításait ,  mint  Fabricius.  Az  ő 
entomologicus  munkájí  elesmerhetetlenül  mutatják  Linnének  alapzatit, 
methodusát  ( i rányza tá t ) ,  sőt  kifejezése  idomait  i s ,  egy  talaj don ,  uj, 
szerencsés  és  gazdag  idea  kifejtésére  használva.  Fabricius  épen  nem 
törekedett  e lrej teni ,  mivel  tartozik  tanítójának.  És  talán  ő  hagyá  az 
utóvilágnak  a'  legfontosabbat  h á t r a ,  a'  mi  a1  nagy  természetvizsgáló  ki
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merített  életleirásához  tartozik. •— Az ő táisalkodása költé fel benne 
azon ideát , hogy a' bogarak rendszeri t a' száj műszerei Qorgana) 
szelént rendelje e l , és Linnének is ajánlá, hogy „Systema ?iatitrae",}ának 
nj kiadásában fogadja e l , mellyet az megvetett. Nem sokára ezután 
a' kiéli universitasuál a' termeszti tudományok tanítója lón Fabricius, 
és,j magát egészen áltadá kedvencztudományának. 1775ben megjelent 
ezen munkája: „System der Entomologie", nielly által ezen tudomány 
egészen mas képet vőn magára. Két évvel utóbb egy nj munkában az 
osztályok és fajok jegyeit fpjtegeti 's a' vezéroktatásban rendszere hasz
nát miitatá meg. 1778ban k iadá : „Vhilosopliia entnmologica„}Át Lin
né „Vhilosophia 6'itanicaí'ja szerért . Kzen időtől fogva egész haláláig, 
tehát majd 30 éven á l t , szünetlenül rendszere bővítésében foglalatosko
do t t , és azt különbféle nevű munkákban különböző idomok alatt köz
lötte. Majd minden esztendőben beutazá Európának egy ré szé t , a' 
museumokat megkérésé , a' tudósokkal esmeretséghe jöt t és fáradha
tatlan munkássággal leirá a' még nemesmert bogarakat, mellyeket útjai
ban talált. De a1 nielly mértéiben a' fajok száma az ő szorgal
matos tolla alatt nevekedett , ugy bizonytalanabbá és önkényüekké 
lettek a' nemek és osztályok esmertető jelei i s , ugy hogy ezen tekin
tetből az ő legújabb írási majd nem hátrább vannak az óknál. A' tőle 
felvett alap derék vol t , hanem nem volt képes ő t , mint reményié , a' 
természeti rendszerre vezetni , azonban természeti irányzatnak (metho
dus) még is mondhatni az ő irányzatját. Megholt Mart. 3. 1808. 
Önéletleirása kijött a 'kiéli levelekben (Kieler Hliitler') 1, 1. (1810).—j—ct. 

F A B R I K A ( g y á r ) , olly műhely vagy intézet , a ' hol portékák 
egészben készíttetnek. A' fabrika ura vagy tulajdonosa, valamint egy 
áltálján annak saját czéljaira igazgatója i s , fabrikánsnak (gyámoknak) ; 
munkásai pedig fabrikai munkásoknak , gyármiveseknek vagy kézinive
seknek neveztetnek. A' fabrika mannfacturának vagy kézmivezetnek 
is neveztetik, a' mennyiben annak mnnkamódja vétetik tekintetbtl. A' 

. fabrika jelenti ki ezen munkának módját. Azon más különböztetések, 
vnellyek a' fabrika és mantifactura küzöti té te tnek, alaptalanok. Fa
brikamiv (gyármiv), a' mi a' fabrikában készült. A' rajzolásban fabrika 
neve alatt minden, a'rajzoló által az ő rajzolatjában előterjesztett épü
letek ér te tnek, kivált ha azok , mint a' tájrajzoknál és a' históriai 
festmények végalapjánál, nem teszik főtárgyát a1 rajzolatnak L. 

F A B R o N f (Angelo) , híres olasz életrajznok, szül. Maradiban 
Tos.cnában 1732, elébb Faenzában, azután Romában tanult 's Xll Ke
lemen életét irta Majd azon gondolat támada benne, hogy a* 17 és ISik 
században virágzott olasz tudósok életét leirja 's ezen munkára , nielly
nek első kötete 17C0 jelent meg , nagy szorgalmat fordita. Útjába szá
mos gát vonula, többek közt a' Jesuiták ellenkedése. Florency.bu ment 
t e h á t , hol Leopold nagyherczeg priorrá nevezte, 's most egyházi és 
tudományos foglalatosságok közt osztá fel életét. 1769 ltomába utazott , 
XIV. Kelemen a 'pápai kamara praelatusává nevezte; de megint visszatért 
Florenczbe. 1773 a1 nagyherczeg gyermekei mellett nevelő l e t t , 's is
mét nyere időtt életrajzihoz látni. Utazásokat is tett a' külföldön. Utol
só éveiben theologial munkákkal foglalatoskodott 's mh. Scpt. 22. 1S03. 
„Vitae Italorum dnctrina excellentium, qui seeulo XVII. et XVIII. 
fioruerunt", cziniii, jó latánságon irt mivé legjobban Pisában jelent meg 
J778—99, 18 köt. Holta után két kötet járul t hozzá; egyike önélet
rajzát foglalja magában 1800ig. Remekek tőle : „Lavrentii Medicis 
VII. vita" és „Wlagni Cosmivis Med. vita". (Pisa 1784 és 1789). Ö 
adá ki a1 „Giornale dei Letlerali'lt is Pissában 1771 olta 's 102 kö
tetig folytatá. 

FA ÍJA D E , az épület küloldala vagy külső rajza. Mivel az épület
nek többnyire csak egyik, az útszára néző küloldala látszik , ezt a' 
lőbejárással együtt jelesen faiadénak nevezték. Mint szép mivészet te 
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íBmtményének  olly  egészt  kell  képzenie,  mellynek  részei  magokban 
szép  idomuak,  egymáshoz  symmetriailag  állanak  's  benne  harmónia 
uralkodik.  Ebben  kell  az  épület  characterének  kifejeződnie. 

F u c i n r ,  A TI  (Hiacomo),  olasz  philolog,  szül.  Torregliában  Padna 
mellett  Jan.  6.  1682.  A'  fin  képességei  szolgáltak  alkalmul ,  hogy  Car
dinal  Barbarigo  a'  pudua."  seminariumba  vette  fel.  Itt  kevés  év  alatt 
theologia  doetora,  ugyan  ezen  tudománynak  's  a'  philosophiának  profes
sora,  végrea1  seminarium  praefectusa 'sa '  tudományok  generaldirectora  lett. 
Fogondja  a'  régi  literatura  stúdiumának  visszállittaiása  vol t ;  ez  okból  a' 
7  nyelvű  szókönyret ,  melly  szerzője  Calepio  (Calepinus)  Ambrusról  ca
lepini  szótárnak  neveztetik,  újra  kiadta.  E'  munkában  tudós  tanítványa 
Forcellini  segi té ,  's  a'  szótár  1715—19  elkészült  (2  köt.  fol.).  Most 
szorgalmas  munkatársával  egy  Iatán  szótár  készítéséhez  látott,  melly  ezen 
nyelv  minden  szavait  's  minden  különbféle  jelentéseiket  classicusokból 
szedett  példák  által  világosítva,  a'  della Crnsca  olasz  szótárának  mustrája 
szerént,  vala  magában  foglalandó.  Ezen  iszonyu  válalat  mind  kettejeket 
csaknem  negyven  évig  foglalatoskodtatá.  F.  volt  intézője,  's  Forcellini 
majdnem  elvégzetté.  Kzen  segéddel  's  m:ísokkal  Schrevelius  lexieonját 
és  Nizoli „Lexieon Ciceronianum"át  is  njra  kiadta.  Nyomata  sok  Ia
tán  beszédet  is,  mellyeket  a'  cicerói  styl  classicus  csinja  je les i t ,  de  pél
dányoktól  praecis  rövidség  által  különböznek.  Folytatta  azonkívül  a'  pa
duai  egyetem  történetei t ,  mellyeket  Pappadopoli  1740ig  vitt  vala.  Mii. 
F . '  1769. 

F I C H I V O I  v u ,  ásványos  v iz ,  mellj'  meglehetős  bőven  forr  Fa
ch ingen  falunál  a'  Lalin  mel le t t ,  Nassau  herczegségben,  Dieztől  nem 
messze.  A1  múlt  század  közepe  táján  fedeztetett  fel.  Egészen  tiszta,  sok 
léghólyagot  fejt  k i ;  kellemes  savanyu,  szeszes,  valamennyire  sós  és  eny
hítő  izü.  Ferdóintézet  nincs  mellette;  a'  viz  csak  elküldetik  's  olly  ha
talmasan  áll  e l ,  hogy  a'  jó  reménység  fokáig  tett  útja  után  évek  mulva 
Hollandiába  hozatván,  erejét  nem  vesztettnek  tapasztaltatott.  1803ban 
300,000nél  több  korsóval  küldetett  el.  Orvosi  hasznán  kivül  még  erősí
tésre  és  enyhítésre  szolgál  ezen  viz  a'  nyári  hévségben  és  a'  szeszes  ita
lok  után.  Borral  és  czukorral  ,  a1  habzás  közben  szörböltetvén,  hamar 
felmagasztalja  az  izmok  és  idegek  erejét  a1  testi  erőlködés  vagy  nagy 
melegségre.  Thielenius  leírja  ezen  munkában: „Beschreibung des Fa
ehinger Mineralwa>tertíí  (Vlarb.  1799.)  —j—ff. 

F I C S I M I L K ,  valaki  írásának  minden  ronatiban  és  sajátságiban  tö
kélyesen  hasonló  utánzatja.  Vagy  régi  kéziratokból  vagy  híres  férjfiak 
Írásáról  szokott  réz   vagy  kömétszés  által  lemásoltatni,  első  esetben,  mi
vel  az  irásvonatok  határozzák  meg  az  írás  korá t ;  másodikban  ,  mivel 
Lavater  's  mások  véleménye  szerént  nemi  characteristacait  vagyunk  haj
landók  lelni  az  Írásban. 

F  » c T o R.  Az  arithmeticában  (némellyeknél  mnnkár) ,  azon  szám, 
melly  eg)  másik  számmal  sokszoroztatik  ;  igy  8  és  7  az  56nak  factorai. 
—  A'  kereskedőségben  factornak  (sáfárnak)  mondatik  valamelly  keres
kedés ,  fabrika  vagy  privát  válalatnak  ügyelője,  igazgatója;  hivatala 
factorságnak.  Az  idegen  világrészekben  találkozó  kereskedési  telepeket  is 
factorságoknak  nevezik. 

F Á C Z Á N Y ,  m a d á r ,  a '  tyúkok  rokonságába  tartozó.  Esmertető  je
gyei  ezek :  farka  hosszú,  tompul t ,  benne  minden  toll  a'  két  oldal  felé 
csolnak  idomulag  redes,  egymást  fedelképen  befedik.  —  A'  régi  világban 
csak  egy  faj  esmerte te t t ,  mellynek  neve  és  leirása  ez :  I)  A'  colchisi 
vagy  közönséges  fáczány  ;  a'  kakas  feje  és  nyaka  setét  zöld  ,  két  apró 
bokrétával a'fő  hátulján.  Többi  tolla  aranyosveresessárga,  zölddel  petye
getve;  —  a'  tyúk  világos  barna,  homályost)  foltokkal  tarkítva.  —  Az 
ujabb  időben  China  három  uj  fajjal  gazdagita  bennünket,  a1  majorság  első 
díszeivel,  u.  m.  2)  A1  gyöngyös  fáczány (phasianus torquatut)  ,  a1  kö . 
rönségestól  abban  különböző,  hogy  nyakán  mindenik  oldalról  vakiló  fé
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nyes  folt  vagyon.  3)  Az  ezüstfáczány {jph. nycthemtrui),  fejér ,  minden 
tollán  egészen  finom  fekete's  vonalakkal  ;  hasa  egészen  fekete  és  pétiig 
violásdad  fekete.  4)  Az  arain  fáczány {jph. pictuí)  ,  szép  tollai'jelessé  te
szik.  Hasa  tüzespiros;  szép  aranyszínű  tollcsonió  csügg  le  fejéről;  nya
kán  narancssárga,  feketével  fodrozott  örvet  hord;  hátának  fe lsőrésze 
zö ld ,  alháta  sá rga ;  szárnyai  rozsdabarnák  szép  kék  folttal;  farka  igen 
hosszú,  barna,  szürke  foltokkal  s tb.  (Ugy  látszik  ez  Plinius  Phónixe, 
niellyet  X.  k. 2.  s z . l e i r . ) —  F á c z á n y t a r  t á s .  A'  vad  fáczányok  magokra 
hagyatnak  's  csak  télen  által  tápláltatnak.  Nem  kell  nekik  semmi  épület, 
csak  egy  kis  boltozat  a'  bokrokban,  ho!  néha  füst  csináltussék  zabs/.ul
Diával,  kámforra^  anissal  stb.  mellyet  a'  fáczányok  ig«h  szeretnek.  Több 
gondot  és  költséget  kíván  a1  szelíd  fáczánytartása.  —  Kgy  jól  választott 
helyen,  mellytől  az  ártalmas  vadak elijesztessenek,  rpitessék  egy  fáczány
ház,  fűlhető  szobával  a 'fáczányok  lakhelyéül,  elejébe  egy  jókora  ketrecz, 
melly  lyukak  á l l a l ,  a'  kiés  beeresztés  vége t t ,  a1  szobával  közösüljön; 
továbbá  egy  költő  h á z ,  szinte  ketrecczel,  azonkívül  egy  házacska  puly
kák  és  házi  tyúkok  számára,  még  több  kis  szoba  ketreczekkel  és  lukkely 
a'  fáczány őrzőnek.  Minden  ketreczbe  egy  kakas  rekesztetik  ki lencz,  tis 
tyúkka l ;  jól  tápláltatnak  's  naponként  reggel  és  este  ki  's  behajtatnak. 
Tojásokkor  a'  tojatokat  gondosan  fel  kell  szedni,  me lyeke t  "azután  vagy 
fáczány  vagy  házi  tyúkok  vagy  pulykák  költenek  ki.  Mivel  ezen  madár 
húsa  valami  különös  jó  izü  és  drága,  innét  sok  országban  uralkodó  egye
düli  jusa  a'  fáczány tartás.  Sehűnberger  Antal  ezen  becses  munkája  meg
nevezést  érdemel  : „Anleiíung zur Fa.ianenzucht'.*'  ÍJ 'rag  1822.) 

FA F O G Y A S Z T Á S  vagy  í'aemésztés,  legfontosabb  tárgy  az  erdősa
gazdára  nézve,  mivel  az  erdőségeknek  tartós  állapotja  ezen  alapodik.  A1 

faszükséglet  és  enyésztés  esrnerete  nem  csak  egyedül  a'  tűzi  f á ra ,  ha
liéin  egyszersmind  használati  és  épületi  fára  is  tartozandó.  Az  utóbbira 
nézve  szükséges,  hogy  az  erdőszgazda  a'  fának  tulajdonságait  és  im:g 
m  gokat  a'  tárgyakat  is  pontosan  esmérje,  hogy  mindegyik  számára  a' 
legalkalmatosabb  és  legtartósabb  fanemet  rendelje  ki.  A'  tiizi  fára  nézve 
szinte  olly  pontusan  esmérnie  kell  az  erdőszgazdának  a7  fa  tulajdonságait 
annak  égé  szerére  tekintve,  hogy  a'  fanemek  éghetőségének  irányát 
azoknak  legfelsőbb  foka  és  hévségek  legnagyobb  tartóssága  szerént  meg
határozhassa,  és  így  minden  nemit  szükségletre  p.  o.  a'  szoba ,  konyha, 
serfőzés,  pálinkaégetés  ,  olvasztás  ,  téglaégeiés,  's  t.  e.  szamara  a'  leg
czélirányosabb  és  legjobb  fa  használtassék  e l ,  'a  egyszersmind  az  állal 
a''  faemésztés  kiméllessék.  Ezen  meghatározásoknál  különösen  tekintet
be  veendő  azon  körhyülállás  i s ,  valljon  a'  fa  nedvkorában  vagy  azon  kí
vül  vágatott  e,  és  valljon  nyers  vagy  pedig  száraz  állapotban  éget
tetik  és  használtatik  e  el. 

F A  G  E r.,  németalföldi  família,  melly  az  egyesült  németalföldi  köz
társaságnak  számos  jeles  kormányfiakat  's  harczolókat  nyújtott.  A1  ge
neralstattisoknál  a'  statustitoknoki  fontos  hivatal  1670—95  mindég  egy 
tagjára  volt  bízva  ezen  famíliának,  melly  az  oraniai  pártnak  hódo l t ,  ha
nem  mindég  becsülettel  's  melléktekintet  nélkül.  1)  A'  nagy  ő s ,  F a
g e l  G á s p á r ,  ki  Harlemben  szül.  1629  'g  megholt  1688,  a1  legjele
sebb  hivatalokat  viselé  \s  leginkább  XIV.  Lajos  becsapásakor  mutatá 
ki  magát  bátorság  és  állhatatossággal.  A'  nymwegeni  béke  alapjait 
ő  veté  meg  1678  franczia  követ  Temple e l .  Midőn  Francziaország
gal  alkudoznék,  a1  franczia  követ  d'  Avaux  csábításainak  ellenállott, 
's  kevélyen  megvete  két  millió  livrenyi  summát ,  mellyel  őt  a'  neve
zett  követ  meg  akavá  vesztegetni.  III.  Wilhelm  angol  királyságra  emel
tetése  volt  Fagel  diadalma.  O  készité  azon  alkalommal  'Wilhelm  ma
nifestmirát,  's  ő  igazgata  mindent;  de  elébb  holt  m e g ,  mintsem  tö
rekvésének  sikerüléséről  tudósíttathatott  volna.  Nőtelen  és  vagyonta
lan  holt  meg.  Characterét  T e m p l e ,  Wicquefort  és  Bűmet  festik  leg
jobban.  —  2)  F e r e n c  z,  Gáspár  öccse ,  Fagel  Henrik  fija,  's  szinte 
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statustitaknok  a'  generalstatuaoknát,  szül.  1659,  megholt  1740.  3) 
F e r e n c z ,  szül.  1740  *s  megholt  1773.  Ez  is  statustitoknok  volt. 
Hemgterhuis  Ferencz  remek  magasztaló  irást  készített  felőle.  4)  H e n 
r i k ,  szül.  1706  's  megholt  1790,  Igen  nagy  részt  vett  IV.  Wilhelmnek 
helytartói  méltóságra  emeltetésében  1748.  5 )  F e r e n c z  M i k l ó s , 
szinte  Gáspár  testvérének  íija,  1672  lépett  szolgálatba  ,  's  1718  a'  gene
ralstatusok  szolgalatjában  mint  gyalogság  generala  's  mint  csász.  tá
bornagyi  helytartó  holt  meg;  kimutatá  magát  a'  fleurusi  ütközetben  1690, 
Mons  híres  védelmét  1691  ő  kormányzá  ;  nagy  hadi  esmeretet  mutatott 
ezenkívül  Namur  ostrománál ,  Bonn  bevételénél,  Portugáliában  1703, 
Flandriában  1710  és  1712,  's  a'  ramilliesi  és  malplaqueti  nagy  ütköze
tekben.  6)  H e n r i k ,  a '  fenebbi  Henrik  fi ja,  a '  némétalföldi  király 
követe  Londonban.  Ez  az  utolsó  zivataros  időkben  nagy  ragaszkodást 
mutatott  az  oraniai  házhoz,  legnevezetesebb  hivatalokra  emeltete t t ,  's 
vivé  a'  legterhesebb  alkudozásokat.  1814  ó  irá  alá  a1  NagyBritannia 
és  NémentAlföld  közti  békekötés t ;  egy  atyajfija,  generalhelytartó  Fa
ge l ,  most  is  követe  NémetAlföldnek  Parisban. Zs. G. 

P A O O T T  (basson)  fúvó  hangmüszerbassus  és  baryton  számára,  fá
ból  van  görbe  rézcsővel,  mellyben  a'  fúvóka  találtatik.  Hajdan  a'  hoboe 
kíséretéül  szolgált  's  azér t  basson  de  hautboisnak  is  hivaték;  de  jelenleg 
bellentyük  által  annyira  tökélyesitve  van  ,  hogy solot  is  fúnak  rajta. 

F A O Y ,  F A G Y X S ,  azon  á l lapot ,  midőn  a '  nedvek  ' s  különösen  a 1 

viz  jéggé  lesz,  tehát  a'  merev állásba  megy  által.  Valamint  elegendő  me
legségben  minden  merev  test  folyóvá  lesz,  ugy  a'  meleghijánynál  minden 
folyó,  minden  nedv  merevvé  változik.  A'  fagyásnak  tehát  a'  hideg  vagy  a' 
meleghijány  az  oka.  Nem  minden  test  kívánja  ugyan  azon  fokát  a'  hideg
nek  a'  megfagyásra.  A'  kövek,  az  érezek  elegendő  melegséghijánya  miatt 
meievek  lesznek  (megfagynak,  megjegesednek)  már  ott,  a'  hol  mi  a'  mele  , 
get  ki  sem  állhatjuk.  A'  viasz  későbben  merevedik  meg,  későbben  a'  viz, 
későbben  az  olaj,  a'  kéneső ,  alig  a'  szesz.  Minden  test  számára  van  te
hát  melegségfok,  mellynél  folyóvá  lesz,  és  melegség  hijány,  vagy  hideg, 
mellynél  megmerevedik.  Középmértékül  pedig  a'  vizet  vették  fel.  (L. 
TnKi\MOXKTFtusi).  Télen  az  esmeretes  okokból  kevés  melegség  fejlődvén 
ki,  sok  folyó  test  megfagy.  A'  meleghijányt  először  is  a'  levegő  tapasz
ta l ja ;  a'  hideg  levegő  pedig  az  egyenülés  törvényi  szerént  más  testekből 
vonja  magába  a'  meleget ,  ezen  okból  hidegül  a'  viz,  és  pedig  leginkább 
a'  levegővel  érintésbe  jö t t  sz ine ,  és  mindaddig  közli  birtokában  lé
vő  melegét a'  levegővel,  mig  annak  hijánya  miatt  merev ,  jég,  lesz.  Ter
mészetes  t ehá t ,  hogy  a'  viz  színének  kell  először  megfagyni,  a'  melly 
fagyás  mindég  alább  h a t ,  a'  mint  a'  melegség  a'  fenlévő  jégen  ált  a'  le
vegőnek  egyre  adatik.  Hasonlóképen  van  a'  dolog  más  nedvekkel  is.  Az 
állati  és  növényi  testek  a'  fagyás  ellen  hatalmasan  védik  magokat ,  olly 
tulajdon  erővel  b í rván ,  melly  nedveiket  a'  fagyás  közönséges  tör
vényi  alól  kiveszi,  's  a'  hidegség  sokkal  nagyobb  fokán  hagyja  csak  jég
gé  válni.  Azonban  életerejek  még  sem  elég  az  igen  nagy  hidegnek  ellen
állani,  így  látjuk  igen  kemény  télben  a'  fákat  elfagyni,  szétdurrogni 
(mivel  a'  jég  nagyobb  tért  kivan,  mint  szülő  nedve).  Némelly  állatok 
igen  nagy  hideget  kiáltanak  sértet lenül;  az  ember  ruhától  nem  védve  's 
a'  mozgást  félbe  hagyva  a'  fagypont  alatti  hidegben  hamar  megfagy,  az
az,  kint  nem  érezve  általszik  a'  nemtudás  iétébe.  —  Az  eledelekre  külön
böző  behatással  van  a'  fagyás;  a'  füstölt  húsnak,  szalonnának  'stb.  hasz
n á l ,  a '  gyümölcsöknek,  sernek  'stb.  á r t .  —j—a. 

F A n r i u . T .  A'  jeget  asztali  friskésékre  nyárra  jégvermekbe  el
rakni  régi  szokás.  Az  elpárolgás^által  vitriolaetherrel  vagy  inkább  salé
troniaetlierrel  nyárban  is  meg  lehet  a1  vizet  fagylalni.  Keletindiákon  Cal
cuttában  nemes ik  ugyan  hó  soha,  de  azért  a1  magas  hegyekről  havat,je
get  hoznak  le  ,  azt  mázatlan  edényekbe  teszik  ,  két  láb  mélységű  szal
mával  kirakott  gödrökbe  rak ják ,  's az  edényt  napszálat  után  vízzel  meg
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töltik.  Ez  a1  havas  víz,  egész  éjjel  párologván,  megfagy  '  's  hajnalkor 
mély  jégvermekbe  rakatik.  A'  17dik  százban  ivó  poharakat  jégből  csi
náltak.  A'  Francziák  kezdték  a'  fagylaltokat,  a'  nmlt  század  közepétől 
fogva  a'  Németek  's  utánok  mi  is .  JV. I. 

F A G Y P O N T  a'  melegség  hijányának  vagy  a'  hidegségnek  azon  fo
kát  teszi ,  midőn  a'  tiszta'  víz  jéggé  öszve  kezd  állani.  Ezen  ponthoz 
mérik  a1  meleget  és  a'  hideget,  ez  a'  thermoinetrum  alapja.  (L.  T H K R 
MOMETRUM.) 

F A H É J ,  a ' laurus einnamomum  k é r g e ,  melly  Cey lon ,  Borneö 
szigeteken,  a'  malabari  par tokon  's  Martiniqueben  honi.  A'  keletindiai 
azonban,  t.  i.  a'  ceyloni  legjelesebb,  hol  egész  erdőkben  terem.  Fája 
itt  Janiiariusban  virágzik,  és  gyümölcsei,  mellyek  elejénte  zöldek,,  utóbb 
veresek,  végre  feketék  vagy  vereses  feketék,  szinte  mint  a'  fiatal,  dör
zsölt  levelek  fűszeres   szegfii  szaguak.  Külső  szürke  héja  (kérge) 
szag  és  Íztelen,  az  alatta  lévő  az  ngy  nevezett  fahéj.  A1  héjftt  Májusban 
szedik  ,  's  hogy  a'  fa  ki  ne  haljon,  a'  három  éves  ágakat  választják  ki, 
lemetszik  ('s  igy  a1  fa  ujakat  hajt).  Minekutána  a'  külső  kérget  a'  bel
ső  használandó  héjtól  gondosan  elválaszták,  ezek  a'  napon  megszán (tat
nak  ,  vászonleplekbe  takartatnak  ,  szőrös  bőrrel  körülvétetnek  's  a'  ke
reskedésbe  adatnak.  Használása esmeretes;  meg  szokott  korcsosittaini.  A' 
jó  fahéj  szép.,  világos  veresdedbarna  szinii,  csipős  u g y a n ,  de".egyszer
smind  kellemes  és  édes  izü.  IJgy  számlálják  ,  hogy  évenként  3—'100,000 
font  fahéj  jő  Európába  's  félannyi  Indiában  tétetik  le. —j—a. 

F A H N K N B E K G  (Egyed  Jósef  Károly) ,  1795—1806austriai  directo
rialis  követ  Regensburgban,  szül.  Monsban  Hennegauban  1749.  Atyja 
halála  után  Wetzlarba  m e n t ,  hol  anyai  nagyatyja  a'  birodalmi  kamara 
törvényszéknél  viselt  birói  hivatalt.  Itt  az  ifjú  F.  a'  gymnasiumot  j á r á , 
utóbb  pedig  Wüizburg  's  Heidelbergben  olly  foganattal  tanulá  a'  tör
vénytudományt,  hogy  egyike  lőn  a'  legalaposabb  törvénytudósoknak.  1773 
titoknokkép  lépett  austriai  szolgálatba,  's  e'  hízelgő  bizományt  nyeré,  hogy 
nagybátyja,  austriai  directorialis  követ  Rorié  felvigyázása  alatt  készíte
ne  repertóriumot  a'  westfaliai  béke  okleveleiről.  Ezt  a'  munkát ,  melly 
szintülly  kiterjedt  történeti  mint  publicistái  esmereteket  kivánt  meg,  két 
esztendő  alatt  elvégezé;  's  e'  mellett  még  a'  birodalmi  gyűlés  praxisával 
is  foglalatoskodott.  1775  előaustriai  kormányszéki  tanácsossá  neveztetett 
FreihurgKa,  "s  esztendővel  későbben  Burgund  részéről  kívántatott  a'  ka
maratörvényszékbe.  1782  valóban  belépett  a'  birodalmi  kamaratörvény
székbe  ,  miután  elébbi  hivatalát  Freibuigban  azon  buzgalommal  's  szigo
ni  btcsülettel  viselte  volna,  melly  cbaracterének  fővonását  tévé.  Mint 
directorialis  követ  Kegensburgbnn,  elves,  munkás,  tiszta  német  érzelmi! 
férjfiimak  mutatkozék  azon  zavaros  időkben.  A'  gerinan  szövetség  fel
oldatása  privát  életbe  vonulásra  birá,  's  ha  valamelly  nyugalomra  lépett 
kormán)  Sra  illett  az otium cum dignitale,  róla  bizonyosan  elmondható. 
Most  Bécsben  él  magának  's  a ' . tudományoknak.  A'  császár ,  sok  ízben 
tapasztalt  hűségével  való  megelégedésének  j e l é ü l ,  meghagyá  egész  di
rectorialis  (fizetését.  F.  történeti  's  publicisfai  munkáji,  mellyek  kö
zül  csak  a1  birodalmi  kamaratöivénysz'ék  birodalmi  vicariusok  alatti 
történeteit  emiitjük,  olly  alapossággal  vannak  i rva ,  millyen  a'  mai  kor 
e'  nemű  munkájiban  ritkán  találtatik. Zs. G. 

F  4 II RK N H E I T  (Gábor  Dániel),  szül.  Danzigban  a'  17  száz.  végén, 
megholt  1740  Hollandiában.  A'  természeti  íuclománjTok  elvonták  őt  ren
deltetésétől,  a1  kereskedéstől.  Németországot,  Angliát  megjárván  ,  Hol
landiában  letelepedett,  hol  Gravesand  's  több  derék  emberek  barátságá
ba  jutott.  1720  kezdett  thermometrumokba  kénesőt  (higanyt)  venni  az  ad
dig  szokásban  volt  feleresztett  égett  bor  helyett,  megmutatván  az t ,  hogy 
a 'kéneső  a'  melegben  egyformán  nő,  's  különösen  ha  annak  a'  vizfagyás
ponti  mérsékletben  lévő  borítékját  11,150  részre osztjuk  :  180  illyen  résszel 
és  igy  11,336  részre  nevekedni  találta  a1  vizforrási  pontig.  így  osztá  el 
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legelőször  valóságos  okoskodásokra  támaszkodva,  mtlegmérőjét  (thermo
oietrumát)  a'  vizfagypont  és  vizforráspont  között  180  gradusra.  Mivel 
pedig  számjai  kezdetét  a'  még  a1  vizfagypont  alatt  32  gradussal  lévő 
mesterségi  fagyponton  kezdette  (mellyet  egyenlő  hó  és  büzsóval  állított 
elő),  láthatjuk,  hogy  az  ő  melegmerőjén  a'  vizfagyásnál  3 2 ° ,  és  a'  viz
forrásnal  1  OJ32 == 212 = grad.  van  ki  jelelve.  Az  angol „l'/iilosophi

, cal IractaHons"  és  a'  lipcsei „Acta eruditorumil  akkori  efféle  gondolko
zásait  felfogták.  Halála  előtt  egy  ollyan  eszközről  gondolkozott,  inelly 
által  az  áradások  által  elöntött  környéket  ki  lehet  szár í tani ,  de  ez  kí
vánt  véget  nem  érhetett .  iV. I. 

F A I R F A X  ( T a m á s ,  lo rd ) ,  Angliában  a '  parlament  seregeinek  ge
n e r a l a ,  a'  polgári  háborúk  's  1.  Károly  országlása  a l a t t ,  szül.  1611. 
Tanulását  Cambridgeben  végezé,  's  azután  mint  önkényes  szolgála 
Hollandban  Horaz io ,  lord  "Vére,  alatt  a'  hadi  tudomány  tanulása  végett. 
Angliába  visszatértekor  szörnyen  elidegenedett  1.  Károlytól.  Midőn  a' 
polgári  háború  kiütöt t ,  lovasság  generalává  nevezé  a'  parlament.  Ezen 
polczán  annyira  megkülönböztette  magát  bajnokság,  okosság  és  mun
kásság  á l ta l ,  hogy  őt  a'  parlament  1045  gróf  Essex  helyébe  fővezérnek 
tenné.  Ekkor  adatott  melléje  Cromwell,  generalhelytaitó  czimmel.  F. 
teljes  hatalmat  kapott  a'  parancsa  alá  megkívántató  generálok  kineve
zésére  's  Aprilisben  Windsorba  ment ,  hol  az  uj  hadi  sereget  alkotni 
a k a r á ;  hanem  már  ekkor  oHy  befolyással  bírt  reá  Cromwell,  hogy  nála 
mindent  ki  tudott  vinni.  E'  munkálkodott  tehát  Fairfax  neve  alatt.  A' 
király  előre  haladt  Oxford  felől.  Jun.  14  üközetre  kelt  a'  dolog,  's  Ká
roly  meggyőzetett.  Fairfax  a'  Londontól  nyugotra  fekvő  tartományt 
mind  meghóditá,  azután  délszaknak  fordult  's  Exetert  bekerité.  Min
denütt  győzvén ,  végre  Oxford  elejébe  nyomul t ,  a'  hol  derék  őrség 
állott.  A'  király  álruhában  szökött  meg  a'  városból,  hogy  a'  Skótok 
karjai  közé  vesse  magái.  Oxford  capitulált ,  's  Károlynak  sem  serege 
sem  erőssége  nem  volt  többé  Angliában.  Midőn  Fairfax  Londonba  ér
keze t t ,  egy  küldöttség  által  nyilatkoztatá  ki  köszönetét  a'  parlament  's 
reá  bizá  azon  400,000  font  sterlinget  elkísérni,  mellyet  a'  parlament 
a'  skót  seregnek  a'  király  kiadásáért  adott.  Jan.  30.  1646  vevék  által 
a'  parlament  biztosai  I.  Károlyt.  Fairfax  nagy  tiszteletet  mutatott  a' 
király  iránt.  A'  parlament  őt  generalává  tévé  a'  hadi  seregnek,  mel
lyet  még  meg  akara  ta r tan i ,  miután  annak  egy  része  elbocsáttatott, 
másika  pedig  Irlandba  küldetett  volna.  Hanem  a'  seregek  ezen  rend
szabás  elfogadására  nem  valának  hajlandók  's  ezt  Cromwell  arra  hasz
ná lá ,  hogy  a1  seregeket  lázadásra  birja  a'  parlament  ellen.  Fair
fax  le  akaj'á  tenni  a'  fővezérséget;  hanem  ezen  szándék  kivitelét  a'  csa
patvezérek  meg  tudák  gá to ln i ,  's  ó  elfogadá  azon  rendszabásokat,  niel* 
lyek  a'  parlament  megbuktatására  tétettek.  Ennek  parancsa  ellen  dia
dalmasan  mene  be  Londonba,  's  alig  hallá  meg  i t t ,  hogy  a'  király 
Holdenbyből  erőszakkal  elvi tetet t ,  azonnal  sietett  ezt  Cambridge  kö
rül  felkeresni.  Örömest  megszabadította  volna  ő t ;  de  már  ekkor  Crom
well  uralkodott  rajta  és  a1  környülményeken.  A'  király  halála  után 
a'  seregek  fővezérévé  neveztetek  Angliában  és  lr landban;  hanem  azon 
h a d a t ,  mellyet  a'  parlament  a1  l í .  Károly  mellé  állott  Skotország  ellen 
1650  küldött ,  vonakodék  vezérelni.  Ez  tehát  Cromwellre  bizaték.  Fair
fax  forrón  ohajtá  a'  királyi  familiát  ismét  visszahelyezni;  's  iparkodott 
is  ezt  Cromwell  halála  után  (1658)  munkásán  eszközölni,  'a  ve'gifi  se
rese t  gyűjtvén  és  Yorkot  bevévén,  még  egyszer  megjelent  a'  világ  szín
padján.  A'  yorki  grófság  követének  választá  a1  parlamentbe,  's  1600 
egyike  volt  ő  azon  követeknek,  kik  Haagba  kiildetének  II.  Károlyt  arra 
b í rn i ,  hosy  királyi  tisztének  gyakorlását  lehetségig  sietve  venné  által. 
Ezen  parlament  felbontatása  után  jószágaira  ment  's  megholt  1671.  Tu
dományok  iránti  szeretetét  több  iratokkal  bizonyitá  b e ,  mellyek  közá 
élete  nevezetességei  is  tartoznak. 
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F Á J D A.  r.o  Mnak  nevezzük  az  igen  felingerlett  érzést  (némelly  ki
vitelek  mellet t) .  Valamint  az  érzésnek  középhelye  az  agy ,  műszere 
az  idegek,  ngy  a'  fájdalomé  is  azok.  Akármi  inger  hasson  is  szo
kott  's  kelleténél  nagyobb  mértékben  az  idegekre,  fájdalmat  érezünk. 
Így  a'  legédesebb  inger  is  durva  használás  által  fajdalmát  okozhat.  A
zon  inger  lehet  nyomás,  metszés ,  szakasztás,  zúzás ,  JÍTKTŐK  (1.  e ) , 
mint  kívülről  hatók  a'  t e s t i é ;  lehet  gyuladás ,  mint  belülről  h a t ó ,  'a 
lehetnek  álnövések,  álképződések  a'  testben.  —  Ha  az  érzékekre  ható 
tulajdon  anyagok  igen  nagy  mennyiségben  munkálkodnak,  szinte  fájda
lom  ered.  Így  a1  rendkívül  nagy  világosság  fájdalmat  okoz  a'  szemben, 
a1  t a r tós ,  nagy ,  kellemetlen  hang  a'  fülben.  A'  természethez  való  hiv
telenség  akar  kénytelenségből,  akar  szántszándékkal,  az  idegek  hosszu 
ingerlése  által  fájdalmat  szül.  Ezen  kútfő  szerént  szivárognak  a'  gyö
nyörrel  mértékletlenül  éltek  fájdalmai;  igy  ered  az  éhség,  szomjúság, 
nősz   iirület  'sat.  hijány  fájdalma.  Minél  gazdagabb  valamelly  rész  az 
idegekben,  annál  élesebb  benne  a1  fájdalom;  — a z  idegtelen  rész  pe
dig  (mint  h a j ,  felbőr,  körömelő'sat.)  fájdalmatlan.  —  A'  fájdalom  arra 
i n t v e ,  hogy  az  ártalmas  ingert  hárítsuk  el  (a '  mikor  még  nem  késő", 
hasznos  és  az  egészségnek  őrizője,  de  a'  hol  az  inger  rontólag  munkálko
dot t ,  a'  hol  a'  fajdalom  r é g i ,  megszűnt  inger  gyümölcse,  ott  valódi 
üröm  és  nyavalya ,  mellyet  szerencsés  vagy  szerencsétlen  gyógyítás  alá 
kell  vetni.  —  Némelly  kellemetlen  indulatok  is  fájdalmaknak  mondatnak, 
így  fájdalmat  okoz  maga  a'  szerencsétlenségre  való  visszaemlékezés  is; 
a'  barátságban,  hivségben  való  megcsalatás,  a'  méltatlan  becsületvesz
t é s ,  a'  kedvesek  halála,  az  igazságot  elnyomva  látás  'sat .  —j—a. 

F Á J D 4 L O M B N Y H 1 T Ő K , 1. A N O D Y N A . 

FA  KK R ES K KD Ú ?,  az  erdős  vidékeken  nagyban  csak  a'  vízen  gya
koroltatik  talpakon  vagy  hajókon;  némelly  helyeken  pedig ,  mint  náluiik 
is  ,  jelesen  a'  Bánátban,  az  ölfa  a'  folyókba  hányatik  's  igy  szálittatik  el 
rendeltetése  helyére,  a'  mit  Temesváron  lá tha tn i :  mert  a'  szárazföldi 
szálitás  igen  költséges  és  szűkíti  a'  fa  eladását.  Az  illy  kereskedés 
egyedül  való  mód  az  erdők  használatjának  jövedelmesitésére,  kivált  ha 
a'  föld  ura  nem  egyedül  üzi  a z t ,  erdőszkirályi  használat  szerént ,  ha
nem  abban  minden  erdőbirtokos  közösen  részt  vehet.  Azonban  minden 
esetre  szükséges,  hogy  az  erdőkormáüy  elébb  éret t  megfontolással  meg
állapittassék  legalább  is  150  esztendőre  egy  erdíszgnzdagsági  készséget 
az  évenkénti  saját  fa  szükségletre  nézve,  nehogy  végre  a1  tulajdon  szük
ségre  szolgálandó  fa  hija  miatt  az  erdővel  kíméletlenül  vagy  eidósz
ség  ellen  kelljen  bánni  's  azt  kártékrnyan  lebotolni.  Ezen  kereske
désre  nem  csak  a'  durva  erdei  szálfák  fordíttatnak  ,  mivel  a'  fakereske
désnek  ezen  neme  kevés  hasznot  hajtana,  hanem  minden  épületi  és  hasz
nálati  fa  kifaragtatik  nagyából  e'  c / é l r a ,  deszkává,  fedelfává,  lécezé, 
gerendává,  hajópalánkokká,  hordó  vagy  káddongákká  'sat . ,  hogy  ez 
által  mind  a'  fa  á r a ,  mind  pedig  a'  munkabér  és  a'  fahulladék  tüzelés
re  a'  kormány  hasznára  fordittíissék.  Legnagyobb  fakereikedés  dúr/lik 
a'  l tajna,  Main ,  Veser  és  Élbe  folyójin.  A'  két  elsőben  a'  fa  kivált
képen  Hollandba  szál i t tatot t ,  's  azért  e'  kereskedés  hollandi  kereske
désnek  neveztetett ;  a'  két  utóbbikon  pedig  különösen  az  Angolok  száll
ták  hajónak  való  fájókat.  A'  német  erdőségek  szerencséjére  csekélyeb
bé  vált  a'  holtan  i  kereskedés  és  az  Angolok  már  nem  hoi danák 
Németországból  f á t ,  minthogy  azt  Európa  éjszakáról,  Kelet,  és  Nyu
gotindiából,  valamint  Éjszakamerikából  is  olcsóbban  megszerezhetik.  / . . 

F A K Í R  vagy  Senassey,  Keletindiában  ábrándos  barátok  egy  neme, 
kik  a'  világtól  elválnak  és  a'  lelki  szemlélésnek  szánják  magokat,  résznyire 
kegyetlen  és  nevetséges  testkinzások  által  törekednek  élelmet  keresni 
's  tiszteleteket  a'  népnél  fentartani.  Némeljyek  sárban  hempergnek, 
inísok  kaijokat  olly  soká  tartják  fel  mozdulatlanul,  mig  meg  nem  me
revedik  s  igy  marad;  mások  olly  soká  tartják  kezeiket  öszveszoritta, 
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inig  körmeik  a'  tenyérbe  nem  nőnek  's  a'  tnlsó  oldalún  ismét  k i ;  má
sok  ismét  oldalt  fordítják  arczokat  vagy  szemeket  orok  végének,  inig 
így  maradnak.  Vannak  mohammedan  e's  hindu  fakirok. 

F Á K L Y A T Á N C Z .  Táncz  és  muzsika  már  a '  Romaiaknál  két  szük
séges  kiváltót  volt  az  innep  diszesitésére;  de  a'  menyekző  iiineplésénél 
nem  hibázhattak,  melly  azzal  végződött ,  hogy  a'  hölgy  mátkája  házi
hoz  vezettetett ,  's  ezalatt  egy  ifjú,  ki  Hyment  ábrázlá ,  a'  menyekzői 
fáklyát  vivé  elől ,  Hymen  dicsőítésére  pedig  hymnusok  énekeltettek.  A' 
Romaiak,  kik  a1  Görögöktől  vevék  ált  ezen  szokásokat,  fescenniai  versei
ket  elegyítek  5be.  Ez  látszik  a'  fákiyatáncz,  meilyet  Constantin  lak
jának  Komából  Byzantiumba  álttételekor  hozott  be  az  udvarnál ,  erede
te  lenni.  Igy  ezen  tánczot  már  az  első  keresztény  császár  a'  4ik  szás 

zadban,  mint  udvar  és  ceriinoniatánczot  esmérte.  Később  a'  tourni
jok  egy  részét  t e t t e ,  mivel  a'  császárok  és  királyok  menyekzőjiket  di
csőitek.  Jelenleg  némelly  fejedelmi  udvaroknál  (p.  o.  porosznál)  szok
tak  az  uralkodó  házbeliek  rnenyegzőjikor  tartatni. 

F A I . C K  (Antal  Reinhard),  k.  németalföldi  statusminister,  egyike 
NémetAlföld  legfelvilágosodottabb  kormányfijainak,  jeles  famíliából 
vévé  származását  Amsterdamban  177Ö;  az  amsterdami  Athenaeum
ban  a'  derék  Crass  alat t  t anu l t ,  azután  a'  német  acadímiákat  láto
gatá  m e g ,  's  Göttingábau  hosszabb  ideig  mulatott.  Az  eszes,  ritka 
miveltségü,  's  e'  mellett  testi  kellemmel  is  bőven  biró  ifjú  előtt  sok  ki
látások  nyíltak  honjában.  Tanulmányi  leginkább  a',  diplomatiára  lévén 
szemelve,  a'  diplomaticai  pályára  lépe t t ,  's  Valkenaert,  az  előtt  leideni 
professort ,  midőn  a'  madridi  udvarhoz  követnek  küldetnék,  mint  követ
ségi  titoknok  kiséré.  Valkenaer  okos  viselete  által  csak  hamar  nagy 
befolyást  szerzett  a'  madridi  udvarnál ,  's  Falok  alkalmat  talált  az  ak
kori  európai  diplomatia  titkaiba  beatvatkozhatni.  Midőn  Valkenaer  1805 
visszahivíiíott,  Falck  foglalá  el  helyét  a'  spanyol  udvarnál ,  mig  ő  is  vis
szatért  honjába,  hol  Schimmelpennink  megvakulása  Napóleonnak  alkal
mat  nyu j ta ,  a'  régi  németalföldi  szabadság  omladékin  testvérének  ki
rályi  széket  emelni.  Falck  és  még  néhány  bátor  ember  iparkodtak  a' 
népet  azon  veszélyek  felől,  mellyekkel  fenyegettetett ,  legalább  felvilá
gositni.  Lajos  király  a l a t t ,  bár  melly  sok  ajánlás  tétetek  is  neki ,  sem 
az  udvarnál  sem a'  hollandi  diplomatiában  nem  fogada  el  hivatalt.  Az 
ujolag  felállított  intézetnek  ellenben  tagja  lőn  ,  's  nem  sokára  azután  fő
titoknok  a'  keletindiai  ügyek  osztályában,  melly  tisztséget  elfogadni  hon
szereti tből  kötelességének  tat tá .  Midőn  az  1813  őszi  esetek  a'  Fran
c/.iákra  nézve  szerencsétlen  fordulatot  szü l tek ,  akkor  a'  németalfóldi 
szabadság  barátjainak  szemei  Németországra  valának  függesztve;  egy 
bátor  férjíiakból  álló  egyesület  a'  szövetségesek  előre  nyomuló  seregei
vel  egyetértést  kezdet t ,  hogy  a'  legelső  kedvező  pillantatban  mozdulást 
eszközölhessen  az  oraniai  ház  mellett.  Falck  azok  közé  tar tozot t ,  's 
mint  az  amsterdami  nemzeti  őrség  kapitánya,  lelke  Ion  azon  számos  pol
gároknak ,  k i k ,  hogy  szerencsétlen  hazájok  elvesztett  függetlenségét  is
mét  visszuszerezzék,  készek  valának  minden  áldozatra.  Falck  ezen  ter
hes  környülményekben  szintannyi  bátorságot  fejtett  ki,  mint  okosságot,  's 
nem  tiszteltetett  azon  időben  NémetAlföldön  egy  név  is  ugy  mint  az  övé. 
Professor  Palm  ,,Holland  visszaállítása  emlékében" (Gedenkslul von 
Nederland Jierstelling)  legnagyobb  lelkesedéssel  magasztalja  őt.  A' 
Francziál:  eltávozása  után  a'  felállított  ideigleni  országlás  főtitoknokja 
l ő n ,  midőn  pedig  az  oraniai  herczeg  Angliából  megérkezett ,  's  Német
Alföld  fejedelmének  kikiál ta tot t ,  utatustitoknokká  neveztetek,  's  ezen 
t isz t jé t ,  melly  legfontosabb  volt  minden  ministeriumok  közöt t ,  királya 
megelégedésére  1818ig  viselte.  Ekkor  a1  nyilvános  ok ta tás ,  nemzeti 
szorgalom  *s  a'  gyarmatok  ministeriumai  bizatának  reá.  Ezenkívül 
több  fontos  diplomaticai  követségre  használtatot t ;  igy  1819  és  1820 
Bécsbe  vala  küldve.  A'  legújabb  időben  Londonban  van  mint  meghatal
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mázott  németalföldi  minister  az  öt  hatalmasság  ottani  conferentiá
jánál.  Nagyon  elfoglalt  nyilvános  élete  még  eddig  nem  engede  neki 
időt ,  hogy  mint  író  sokat  mutathatot t  volna  elő.  Egyes  apró  philpso
phiai  értekezésein  kiviil,  mellyek  Hamert  „Crit icai  magazinjában"  j e 
lentek  m e g ,  csak  egy  nagyobb  munkája  esmeretes:  ,,A7  hollandi  mivelt
ség  befolyásáról  éjszaki  Európa  népeire  's  kivált  a'  Dánokra" . ,  melly 
a'  németalföldi  intézet  emlékiratiban  jelent  meg  's  a'  történeti  vizsgá
lat  remekének  tar tat ik. 7.s. G. 

F A L C O N ET  (Etienne  Maurice),  híres  szobrász,  professor  a '  királyi 
acadeiniánál  Parisban,  szilt.  1716  Waadt landban ' s  Par i sba jöve  szülejivel. 
Mint  tanítványa  egy  közönséges  fametszőnek,  ki  parókaalakokat  's  egyéb 
illyféléket  készi te ,  hallá  Lemnine  szobrászról  's  néhány  miveit  miiiata 
meg  nekie,  mellyeket  szünórájiban  készített  vala.  Lemoine  felvévé  mii
teremébe  's  gyámolitá  őt.  Hat  év  alatt  annyira  e lőhaladt ,  hogy  egy 
szobra,  Milo  Crotona  e lő t t ,  felvételt  szerze  nekie  az  academiába  (1745). 
Ezt  az  ujabb  szobrászság  egyik  legjobb  mivének  tartják.  Tanulta  a'  la
tán  és  olAsz  nyelvet  is  's  megesmerkedék  a'  görög  philosophusok  mivei
vel.  Azon  korbeli  mivei  közé  tar toznak:  egy  Pygmal ion,  egy  ferdő 
hölgy,  egy  fenyegető  Ámor  's  több  szobrok  templomok  számára.  1766 
Pétervarra  hitta meg  11. Katalin  Nagy  i 'éter  szobrának  készíttetése  végett. 
Ezen  emléken 12 évig dolgozott.  1778  visszament Pa r i sba ' snéhány  év  múlva 
Olaszországba  készült  u t azn i ,  de  betegség  gátlá  szándéka  teljesítését. 
Mh.  Parisban  1791.  Irományai  közül  említésié  mél tók: „Ileflexions sur 
la sculplure''  (1768)  és „Observations sur la statue de Marc Aurélé" 
(1771).  Minden  munkáji  1787  jelentek  meg  6  köt.  /. 

F A I . I E R I  (Marino),  velenczei  dogé  a'  14  szazad  közepén,  elébb  a1 

köztársaság  seregeinek  parancsnokja  vala  dalmatiabeli  Zára  ostromáriái. 
Charactere  historice  híven  van  rajzolva  Byronnak ^,Falieriic  (L'ond.  1821) 
czimü  szomorjátékában,  mihez  a'  következő  eset  ada  anyagot.  Egy  Steno 
Mihály  nevű  patrícius  megszerete  egy  kisasszonyt  a'  dogaressa  kíséreté
ből.  Czelját  el  nem  érvén  ,  néhány  sorral  akara  bosszút  állani  ,  mellyek 
a1  dogaressát  megsértek.  Ezért  a'  d o g é ,  vad  és  heves  indulatú  ferjfi, 
kemény  büntetést  kivánt.  Mivel  a'  patrícius  csak  rövid  fogsággal  lón 
megbüntetve,  el tökél i F . ,  hogy  szörnyű  bosszút  áll  a '  kevély  ar is tocra
tákon,  kiket  lelkéből  gyülöle,  's  öszveesküvést  koholt,  melly  egy •megha
tarzott napon a' senatorokat megölendő 's á' tanács hatalmát elenyész
tendő vala. De szándéka kevés pillanattal kivitele előtt elárultaték , 's a' 
di)ge és az öszveesküdtek megfogattak 's kivégeztettek Api:. 17. 1355. 
L. D a r u : „Hislcire de Venise^ Legujobblag, 1 8 2 9 , Delavigne is já ték
színre hozta ezen anyagot. 

F A L I Í I M E J J T U M , 1 . M K O B U K Á S . 
F A L R O N T Ú " , 1 . Ő S T R O M K O S . 
F A F . S T A F F (sir John) , shakespeari charactermaszk „ IV. Henrikben44 

és , ,A' windsori vig asszonyokban", semmirekellők hőse, félénk katona, ha
zug dicsekedő, a 'kényes életet, korhelységet és álmot szere t i ' s így őszült 
meg; e' mellett kellemes és mulattató 's elmés, kedves az asszonyok előtt. 
Ezen charactert sokan utánazták m á r , de máiglau senki neniérte el. 

F A L U D I (Fe rencz ) , magyar prosaicus é s kö l tő , szül. NémetUjvá
ratt Vas vármegyében nemes szüléktől. Tanulását Sopronyban kezdé 
's vonzalmát érezvén az egyházi rendhez , 16 évében Jesuita lett . Első 
két próbaévét Bécsben tö l tö t t e , onnan 1722 Gratzbe m e n t ' s három évig 
olly fényes sikerrel hallgatta a' philosophiát, hogy tanítói hivatalra ké
pesnek esmérek, 's 1725—28 Posonyban és Pécsett humaniorum pro
fessor volt. Ismét visszaszólittaték Bécsbe , h o l , miután á' thíologiát 
elvégezte 1734 pappá szenteltetek. Er re elébb Budán a' vízi városban 
hirdeté honi nyelven az Isten igéjé t , azután Beszterczebányára tétetek 
ált szintezen hivatalba. 1736 a1 bécsi egyetemnél ethica professora 's 
a' Pazmaneumbannevendékeinek lelki atyjok lett és a' következett évben 
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Gratzbe  philosophia,  majd  Linzbe  história  oktatójául  rendeltetett.  F. 
eddig  vitt  tiszteiben  olly  jelesen  megkülönbözteté  magát  's  talentumait 
ugy  ki tünteté,  hogy  1741  Romába  küldetnék,  hol  mint  magyar  gyónta
tó  Szent  Péternél  5  érát  tölte  el.  Itt  tanulgatá  szünórájiban  a'  philo
log iá t ,  melly  különösen  vonzotta,  's  fordította  Dorell  miveit  ezen  ezi
mek  a la t t ,  „Istenes  jóságra  és  szerencsés  boldog  életre  oktatott  nemes 
ember . "  (NagySzombat  1748,  4 j ;  „Nemes  asszony"  (NagySzom
bat  1748,  4 ) ;  „Udvari  ember1 1 ;  és  ,,Nemes  úrfi"  (Nagy  Szombat 
1 7 7 1 ,  4).  Az; első  hármat  olasz  (mert  angolul nem  é r t ed ) ,  az  utolsót  Grá
cián  spanyol  fordítása  után  dolgozta.  Visszatérvén  Komából,  Nagy
szombatban  a'  hermeneutica  tanitószékét  nyerte  el,  's  midőn  M.  There
sia  a'  róla  hivatott  academiát  megalapitá,  F.t  ezen  intézet  aligazgató
jául  's  egyszersmind  a'  német  és  romai  törvény  történetének  oktatójául 
nevezte.  De  itt  sem  mulata  sokáig,  mert  alig  múlt  egy  év,  megint  Nagy
Szombat  adaték  lakhelyéül,  hol  az  egyetemi  könyvműhely  intézését  vá
lalta  magára.  Itt  folyt  tollából  „Constantinus  Porphyrogenitus"  czimil 
szomorjátéka.  Majd  a'  kőszegi  klastrom  feje  lón  az  annyi  érdemekkel 
diszes  Jesu i ta ,  azután  praefectus  scholarum,  6  évvel  alregense  a'  pécsi 
collegiuninak,  honnan  könyvtárnokul  hivaték  meg  Posonyba.  Itt  érte 
F. t  szerzetének  szétoszlatása,  's  Rohonczra  vonult,  hol  nyugalmas  csendben 
élte  napjait,  mig  1779  jobb  világba  szenderült.  F.  charactere  szelíd  volt 
és  szeretetre  méltó  's  mindenek  felett  emberi;  alattvalóji  nem  érzék 
sanyarát  's  örömest  engedelmeskedének  parancsainak.  Szokott  iírtatlan 
vidámsága  elfeledteté  aggsága  terheit  's  fényt  derite  egész  éltére.  — 
Költeményeit  először  a 'nagy  Kévai  adta  ki  Orczy,  Barcsai  és  saját  miveivel 
együtt  ezen  czim  a la t t :  „Magyar  költeményes  g\  iijteinény"  (Győr  1780 
's  Posony  1787  's  köv.  6  köt.)  Az  1  köt.  F.  dalait  és  eclogájit,  a'  2 
„Constantinus  Porphyrogenitust'*'  foglalja  magában  (újra  külön  Posony 
1787,  1  köt.) .  Kiadá  később  a'  „Té l i  éjszakákat"  (elbeszélések)  's  e
gyéb  prosai  munkájit  is  5  köt. ,  ide  értvén  az  említett  fordításokon  kí
vül  F.  eredeti  erkölcsöket  tárgyazó  miveit:  „Bölcs  ember"  (első  kiad. 
Posony  1778,  8)  és  „.Szent  ember"  (első  kiad.  Posony  1773).  Grácián 
„Arle de prudencia"  czimü  munkájának  fordítása,  (első  kiad.  Posony 
1770—1  ,  ujabb  Pest.  1791)  elmaradt.  Dalait  ujobblag  Bacsányi  adta 
ki  (Pest.  1824).  F.  prosáját  mivészi  ügyelettel  irta,  's  kortársai  magyar 
Cicerónak  méltán  nevezték.  Constantinusa  nem  felel  meg  a1  mivészet 
kivánatinak.  Lyrai  költeményeiben  nem  kecsegtet  ugyan  ragyogó  kép
ze lem,  nem  bájol  az  egész  harmóniája,  de  a1  költő  szelid  érzelme,  mel
lyet  lehelnek,  ártat lan  örömre  s  édes  nyugalomba  andalítja  a1  keblet, 
's  mindég  édesen  mosolyogva  pillantunk  a'  múltból  felénk  derengő 
csillagra.  Eclogájit  remekebbeknek  tartják XX. 

FA  MA,  a'  dicsőség  vagy  igazabban  a'  hír  istennéje.  A'  földnek  leg
fiatalabbik  leánya,  kit  a'  föld  azért  szül t ,  hogy,  fijainak,  a'  Gigasoknak, 
megöletéséért  az  isteneken  bosszút  álljon.  A'  csacska  fáma  az  istenek  vét
keit  kibeszélte.  Szárnyakkal  festetik  's  annyi  szemmel,  füljel,  nyelvvel,  a' 
hány  toll  szárnyaiban  van.  Éjjel a'  világot  megjárja,  nappal  magas  tornyok 
ló i  és  háztetőkről  néz  l e ;  elejéne  kicsiny,  de mindég  nagyobra  nő. K. ÍJ. 

F A M . E T S Z É S .  A'  fametszet  készítésére  vetetik  egy  sima  falap,  rá 
tétetik  a'  rajz  ys  minden  contotirai  és  vonalai  ugy  vágatnak  k i ,  hogy  a' 
papiroson  lenyomatandók  emelten  jelenjenek  meg;  ezen  metszés  bekene
tik  olajfestékkel 's  ugy  nyomatik  papirosra.  A'  fametszésnek  egy  különös 
nemét  az  Olaszok  chiaroscuronak,  a' Francziak  camayeu,  clairobscurnak, 
világhomálynak,  nevezik,  mellynek  nyomására  3—4  falap  szolgál.  Aa 
elsőbe  a'  contnurok  vésetnek,  a'  másodikba  az  erős  árnyak,  a'  harmadikba 
a'  középtinták.  Ezen  különbféle  lapok  egy  egészt  tesznek,  's  a'  mivészntk 
arra  kell  vigyáznia,  ha  egymásután  azon  levélre  nyomatnak,  hogy  minden 
öszveilljék.  Az  Olaszok  Hugó  da  Carpit  mondják  ezen  mivészet  feltalálójá
nak  ;  de  egy  német  Pilgrim  nevű  mi  vész  már  korábban  jeleskedett  benne. 
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Ezen  mirészetnek  a'  já tkár tyák  készítése  adott  léteit,  mellyek  formájinak 
metszése  szintazon  bánást  kívánta.  A'  kártyafigurák  helyett  később  szen
tek  képeit  metszek  fába;  azután  históriai  tárgj'akat  is,  mellyekhez  szinte 
fába  metszett  magyarázatok  rekesztet tek;  így  támadtak  az  elsői falapok
kal  nyomott  könyvek,  's  ezek  vezérlék  Guttenberget  a'  könyvek  mozgó 
betűkkel  való  nyomtatására.  Mindjárt  a'  könyvnyoinás  mivészetének  fel
találtával  a'  fametszeteket  könyvek  ékesitésére  használák.  A'  10  század
ban  a'  tökély  legmagasb  fokához  közeiedék  a'  fametszés  mivészete,  's 
gyakorlóji  közt DÜRKR  Albert  (vö.  e.)  különösen  jeleskedett.  De  szintazon 
időszakaszban  a'  rézmetszés  és  étetésniivészet  is  tekintetre  's  tökélyre 
juta.  Mivel  ennek  megtanulása  sokkal  sebesebb  volt  és  sokkal  kevesb  fá
radságba  kerü l t ,  nem  sokára  sokkal  több  tanítványi  voltak,  mint  aman
nak,  's  itt  kell  keresnünk  a1  fametszés  mivészete  hanyatlásának  okát.  A' 
18dik  századvégével  és  a'  19nek  elején  ismét aestheticai  jusaiba  helyez
tetni  igyekezének  a'  fametszést.  A1  Sueurök,  Jackson,  Moretti,  Canossa, 
Roger,  Cáron, Papillon,  Beugnet,  Dugoure  szerencsével  próbálkoztak  benne; 
Zanetti  Hugó  da  Carpi  módját  akará  ismét  behozni  ;  Berwick,  Angol,  és 
Unger  's  Gubitz  Berlinben  magas  fokára  emelték  a'  tökélynek,  's  Angliá
ban  Nesbi t ,  Bianston  ,  Clennol  és  Hole  dicsérettel  versenyeznek  vélek. 
Hellernek „Geschichte der Holzschneiőekunst nebst einem Verzeichniss 
tiimmllicher xylographischen JVerke"  (Bamberg  1823)  nem  felelt  meg 
a1  várakozásnak. 

F A N A L  1)  minden  tilz,  melly  magas  tornyokon,  hegyeken;  kikötök 
mellett  vagy  tengerpartokon  ég  éjjel,  hogy  jelül  szolgáljon;  2)  világító 
torony  vagy  pharus ;  3)  a'  hajósoknál  nagy  lámpás  a'  hajó  hátulján  vagy 
árboczkosárnál  ;  4j  a1  pattantynsságnál  Iármapózna. 

F A N A R I O T Á K ,  a '  Görögök Fanar nevű fertályának lakóji Konstanti
nápolyban ;  kiváltképen  pedig  a'  byzantiumi  császárok  idejebeli  még  itt 
rakó  nemes  görög  famíliák.  Ezek  közül  választatnak  a'  porta  tolmácsai. 
1731től  1822ig  közülök  választotta  a'  porta  a'  moldvai  és  olaszországi 
hospodarokat  is.  1699ig  a ' török  udvar  tolmácsoknak  csak  Zsidókat  ' s l t e 
negatokat  használt.  Az  emiitett  észt.  vett  fel  IV.  Mohammed  legelő
ször  egy  Panayotoki  nevű  Görögöt  nagytolmáccsá.  Majd  olly  magas 
pontra  emelkedett  a'  nagy  Jbefolyasu  Fanarioták  ha ta lma ,  hogy  az 
utolsó  honi  eredetű  olaszországi  hospodar,  Bassaraba  Brancares ,  ke
gyetlen  halála  után  1731,  egy  Maurokordatos  nevű  Fanarióta  lett  hos
podarrá.  Egy  most  Marseilleben  lakó  görög  orvos,  Marco  Zallony, 
elébb  a1  nagyvezérnek,  Jussuf  Basának,  uzután  Bukarestben  az  utolsó • 
görög hnspndarnak első udvari orvosa, az ő „Essai tur les Fatiariolesí'
ében (Marseille 1824) bőven leirja ezen hatalomra jutó Fanarioták nyo
másait és sanyargatásai t , megosztozván a' kicsikart pénzen a1 Bojá
rokkal, továbbá azon módokat , fortélyokat 's ajándékozásokat, mellyek 
által az emiitett fejedelemségekben sokáig megmaradni tudtak , mivel a1 

tudatlan Törököket önhasznokat vadászó czéljaikra megnyerték. A' 
Görögök felzendülésébe a' Fanariotáknak semmi vagy csak vesaedel
mes befolyások volt. Hammer is emliti Konstantinápolyiól és a' 
Bospnrusról irt munkájában a' Fanarioták visszaéléseit. L—ti. 

F A N A T I S M U S vagy f an a ti ci sm n s , vallási vélemények által 
gerjesztett ábrándozás azoknál , kik az Istenről és isteni dolgokról nem 
az ész és i r á s , hanem képzemények és érzelmek szerént Ítélnek 's dü
hös és üldöző vallási buzgóságra, melly jelesen fanatismusnak nevezte
tik, ragadtatnak. Néha ezen szó egyéb elevenen nyilatkozó ábrándozá 
sokról is használtatik, p. o. politicai fanatismus. A' fanatismusnak kü
lönféle nemei 's fokai lehetnek a 'vé lemények, mellyekből származik, kü
lönfélesége 's az erőnek, mellyel a' phantasiára hat, kisebb nagyobb lé
téhez képest. Kiilönös neme azon ábrány (ITaA/i) , midőn valaki fe
nébb lényekkel érzi magát közösülésben. 
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F A s l) »  N n o, re'gi  nemzet!  tánc?!  Spanyolországban,  hol  a1  falun  leg
szebben  's  legkeesesobben  tánczolják.  Egyalaku  mozdulattól  a'  legeiéi s
nebbig  emelkedik,  melly  az  égesz  testet  megrendíti.  Tactust  castagnet
tákkal  veinek  hozzá. 

F Í S P Í Ü I Í ,  kisded,  hadi  trombiták  és  dobok  számára  irt ,  ragyogó  's 
zajos  cháracterü  hangdarab  (innen  fanfaron  ,  dicsekedő  ,  szélscapó.)  Így 
neveztetnek  a'  kisded  és  vidám,  kürtre  tett  vadászdarabok  is. 

P A.  N T v c c  i  (gróf),  tudós  és  első  tisztviselő  Kavennában ,  mellynek 
legjelesebb  familiájihoz  tartozott ,  szül.  ugyanott  1745.  Igen  fiatal  korá
ban  ment  anyai  nagybátyjához,  Cardinal  Gaetanihoz,  Komába,  pallérozó
dását  befejezni.  12  év  múlva  an3'avárosába  visszatérvén,  esmeretei  által 
képes  volt  az  első  hivatalokat  viselni.  Anyavárosa  elébbi  fényére  emlé
kezvén  's  látván  annak  hanyatlását ,  kívánta  ezen  változás  okait  kike
resni.  Ezeket  egy  munkában  terjeszté  e l ő ,  mellyet  XIV.  Kelemen  pápá
nak  általadott  's  utóbb  világ  elejébe  bocsátott.  Kavenna  neki  köszöni  ha
józható  csatornája  készültét,  melly  a'  város  néhány  elvesztett  elsőségét 
ismét  visszaadá  ;  hanem  ez  az  ő  állandó  unszolására  1781  határoztatott 
kezdemény  nem  vitetett  teljes  tökéletességre;  a'  munka  elébb  hagyatott 
félben,  mintsem  a'  csatorna  minden  szépítést  's  je lességet ,  melly  re  al
kalmas  vo l t ,  megnyert  volna.  Fantucci  1780  egy  vízépítési  machinát  is 
talált  fel,  melly  a'  Kavenna  körüli  lakosoknak  igen  nagy  hasznokra  vált. 
Utóbb  kilépett  a'  nyilvános  hivatalokból,  hogy  nyugodtabban  gondolkod
hassak  polgártársai  jól léte  előmozdításának  eszközei  felől.  Egy ,  Ka
venna  vidékét  pusztító  döghalál  alkalmat  nyujta  neki  nézeteit  's  jóakaró 
szivét  egész  kiterjedésében  kimutatni.  Miután  mindent  elkövetett,  hogy 
polgártársai  szenvedéseit  enyhítse ,  bebizonyitá  egy  jeles  iratban  a'  nap 
déli  hevének  kitétetett  völgyekbeli  posványok  kiszáraztásának  szükségét. 
Egyéb  munkáji  közt  említésre  méltó ez  is  :  , , / Je ' monumenti ratennali". 
Halála  után  igen  jeles  hátra  hagyott  nevezetességei  jelentek  meg  (Ve
lencéében  ,  1804.)  Neki  köszöni  abbate  Gaetano  Marini  diplomatiai  ira
tinak  pompás  kiadását. 

F . A R A O ,  f a r o ,  p h a r a o ,  hazárdjáték,  sorsjáték,  hol  a ' játszók 
egyike  bankot  tar t ,  a1  többiek  (poiiiteurs)  magok  választották  kártyákra, 
niellyek  előttök  feküsznek,  .pénzt  raknak.  Ezen  játék  tetemes  veszélyes
sége  miatt  csaknem  mindenütt  el  van  tiltva. 

F . V R C B (francz.),  1) a'  szakácsságban  vagdalt  hus,  kenyér,  fiiszer
'sat.  vegyelek,  mellyel  az  apró  marhát  szokták  tö l teni ,  töltelék  ;  2)  dia
mai  bohózat.  Uralkodó  benne  a'  póri  comicum.  Némelly  nemzeteknek 
állandó  charactereik  vannak  reá :  a1  Spanyoloknál  Grat ioso,  Gallego;  az 
Olaszoknál  Arlechino,  Scaramucz  'sht.  (Vö.  COMICUM.) 

F A R I A  v  S O U S A  (Manuel),  oastiliai  történetíró  és  költő  szül.  1590 
jiortugali  Sutóban  régi  nemzetségből.  Atyja  már  9  évii  korában  a'  bragai 
egyetembe  küldé,  hol  a'  fiu  tetemesen  előhaladt  a'  nyelvekben  és  philoso
phíában.  14  évii  korában  mint  társalkodó  az  oportoi  püspök  szolgalatjába 
l é p e t t ' s  ennek  vezérlete  alatt  tovább  mivelődék  a ' tudományokban.  Egy 
fiatal  szép  iránt  gerjedt  szerelme  kifejté  költői  talentumát,  kit  Albánia 
név  alatt  dalia  meg  's  1613  nőül  vőn ,  és  Madridba  méné.  De  itt  nem 
lele  szerencsét  's  visszament  Portugálba.  Meglátogatá  Romát  is  1031. 
Visszatérvén  Madridba,  egészen  a'  tudományoknak  adta  magát  's  olly 
tartóslag  dolgoza,  hogy  az  által  59  évében  halálát  okozá.  Munkáji  közül 
je lesek: ,.I)iscurso.i inorales y polílicos"  (Madrid  1023—20,  2  köt.); 
^Comenlarios soire la Liisiada1''  (Madrid  1039,  2  köt.)  'sat.  Költeményeit 
e'  czim  alatt  ad t a : „Fuenle de Aganippe , rimas varias^  (1044—40.) 
Stylusa  tiszta  és  velős,  ábrá/.lása  tele  költői  élettel. 

F A i t l N K L t i  (más  néven  Carlo  Brosrhi),  a'  mnlt  század  egyik  leg
nagyobb  énekese ,  szül.  Nápolyban  1705.  Kezdőleg  atyja  oktatá  a'  mu
zs ikában , ' azu tán  pedig  Porpora  vezeté  ,  kit  több  utazásaiban  követett. 
17  éves  korában  Komába  ment ,  hol  tiszta  és  teljes  hangjára  nézve  egy 
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virtuos  trombitással  versenyfogadást  kötött  's  azt  szava  erejével  és 
huzamosságával  legyőzte.  Ezután  hogy  Bernacchi t ,  akkoriban  Olaszor 
szag  első  énekesé*!,  hallhassa  's  lőle  tanulhasson,  Bolognába  ment.  1728 
Bécsbe  u tazo t t ,  hol  VI.  Károly  császár  gazdagon  megajándékozta.  A' 
császár  egykor  azt  monda  neki,  hogy  hangja  köre  's  szépsége  által  ugyan 
bámulást  gerjeszt;  de  csak  tőle  függ,  hogy  indítson  és  érdekeljen  i s ,  ha 
természetesebben  énekelni  akarna.  Farinelli  használta  az  intést  's  ezen
túl  hallgaiójit  szintúgy  elbájolta,  mint  meglepte.  Midőn  1734  Porpora 
egy  színjátszó  társaságot  Londonba  vezetett,  Farinellit  is  magához  hitta, 
ki  hangja  szépsége  's  éneke  varázsa  által  az  egész  közönséget  annyira 
magához  vonta ,  hogy,  mint  Laborde  beszéli,  í landel ,  ki  egy  másik  tár
saság  feje  vo l t ,  noha  lángeszének  minden  segédeszközeit  e lővet te ,  tár
sasága  eloszlását  még  sem  gátolhatta  meg.  Senesino  és  Farinelli  mind
ketten  egy  időben  valának  Londonban,  's  mivel  mindenkor  egy  napon 
énekeltek,  soha  sem  volt  módjok  egymást  hallhatni.  Egyszer  a'  tör té
net  öszvehozta  őket.  Senesino  egy  vérszomjas  tyrannust,  Farinnelli  pedig 
egy  lánczaiban  senvedő  szerencsétlen  vitézt  ábrázolt.  De  Farinelli  első 
áriája  ugy  meglágyitá  a'  kegyetlen  tyrannus  szivét,  hogy  Senesino,  sze
repe  characterét  feledve  ,  elragadtatással  szoritá  melyéhez.  1737  Par is
ba  ment  Farinell i ,  hol  a'  király  gazdagon  megajándékozá;  Francziaor
szágban  nem  soká  mulatván,  Madridba  sietett.  Itt  V.  Filep  király  's 
Ersébet  királyné  előtt  tiz  egész  esztendeig  minden  este  énekelt.  Midőn 
a1  király  mély  melancholiába  esett  's  minden  dolgokkal  felhagyott,  gyó
gyítása  végett  a'  muzsika  erejét  pióbalá  meg  a1  királyné.  Ez  okon  a'  ki
rály  szobája  mellett  egy  concertet  adatot t :  Farinelli  egyszerre  elkezdi 
ariáji  legszebbikét.  A'  király  először  megdöbben,  azután  erősen  megin
dul  's  magához  tér.  A'  második  ária  végével  előszólítja  a'  remek  mi
vészt,  nyájuskodással  halmozza;  kérdezi:  mi  jutalmat  kivan,  "s  esküszik, 
hogy  mindent  kész  teljesíteni.  Farinelli  azt  kérte  a'  fejedelemtől,  hogy 
beretváltassa  meg  magát  's  menjen  a*  tanácsba.  E'  pillantattól  fogva 
megváltozott  a'  betegség,  fogékony  lett  az  orvosi  bánás ra ,  's  a'  kigyó
gyitás  egész  dicsősége  csak  b'arinellié  volt.  Ez  vala  alapja  azon  határ
talan  kegyelemnek,  meliy7ben  ezentúl  részesült.  Első  minister  's  a' 
Calatrava  rend  vitéze  l e t t ,  de  soha  sem  felejtette  e),  hogy  elébb  énekes 
volt.  Az  udvari  nagyok  ebédjére  soha  sem  ment.  A'  király  kegyét  min
denütt  csak  jótettekre  használta.  Innen  volt,  hogy  három  spanyol  k i 
r á ly ,  u.  m.  V.  F i l e p ,  VI..  Ferdinánd,  és  III.  Károly ,  kegyelmével  egy
iránt  megtisztelték.  20  esztendeig  élt  igy  Spanyolországban  a1  legnagyobb 
méltóságban,  's  végre  1761  még  is  kénytelen  vala  Olaszországba  haza
menni.  Bolognához  közel  egy  Ízléssel  teljes  mezei  házat  építtetett  e' 
felírással: „Amphion T/iebai, ego domumM  Itt  egy  még  nem  látott  gaz
dag  muzsikatárt  gyűjtött,  's  azon  érdemet  szerezte ,  hogy  Martinit  a' 
„Muzsika  t ö r t éne t e "  leírására  b í r ta ,  noha  a'  tudós  író  azt  be  nem  vé
gezhette.  Megh.  1782,  minekutána  szerencsés  öregségében  polgártársai , 
's  a'  látogató  idegenek  hódofásait  bő  mértékben  tapasztalta. 

F A R N K S E ,  egy  olasz  heiczegi  h á z ,  mellynek  genealógiája  a '  13
dik  század  közepe  olta  esmeretes.  Tnlajdonja  volt  akkor  Farneto  vára 
Orvieto  mellett  és  az  egyháznak  's  a'  florenczi  köztársaságnak  több  ne
vezetes  vezért  a d o t t ,  különösen  Farnese  Pétert  (megh.  1363),  a'  kinek 
a'  Florencziak  egy  nagy  győzedelmet  köszönnek  a1  Pisaiakon.  I!I.  Pá l , 
pápa  Farnese  vo l t ,  a'  ki  famíliája  felemelését  olly  hévvel  mozdi
tá  elő  ,  hogy  nem  csak  Péter  Lajos  természetes  fiját,  hanem  annak  öt 
gyermekét  is  egész  bővelkedésbe  helyezteté,  mindenek  felett  pedig  Pie
tro  Luigi  előmenetelén  dolgozott ,  a'  kit  Cellini  Benvennto  olvasóji  es
mérni  fognak.  III.  Pál  a'  milanói  herczegséget  akarta  számára  megsze
rezni  V.  Károlytól  ,  a'  mellyért  akkor  Francziaország  és  a'  császár  czi
vódott.  De  mivel  é r t e ' a  legnagyobb  summákat  hasztalan  ajánlá,  azért 
a'  parmai  és  piacenzai  uradalmak  herczegségre  emelését  (II.  Július  fog
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lalá  ezeket  a'  Maüandiaktól  el)  határozd  meg  's  154ől>en  őket  a1  fiúnak 
áltadá.  Péter  Lajos  Piacenzában  telepedett  meg,  hol  egy  várat  épite  e's 
önkényes  uralkodását  az  elébb  szabad  nemesség  különbféle  szorításá
val  és  méltatlan  bánással  kezdé.  Midőn  kegyetlensége  nagyon  mérték 
felett  szaporodott,  felkeltek  a'  nemes  famíliák  elsőji,  egyet  értve  Gonza
ga  Ferdinánddal ,  milanói  helytartóval.  Harminczhét  öszveesküdött  be
ment  a'  várba  ^Sep.  10kéu  1547)  azon  szin  a la t t ,  hogy  a'  herczegnek 
udvarolni  fognak,  's  az  utakat  elfogtalak.  Anguissola  János  a'  herczeg 
szobájába  t ö r t ,  ki  a ' legundokabb  betegségektől  elgyengülve  ellen  nem 
állhata  's  amannak  gyilUa  alait  esek  el,  a'  mire  Gon/.aga  a'  császár  nevé
ben  Piacenzát  elfoglald  's  minden  nehézségek  elhárítását  igére.  Farne
se  Ottavio,  Péter  fija  és  követője,  épen  111.  Pálnál  volt  Perugiá
ban.  Parnia  ugyan  Ottaviónak  hódolt ,  a'  ki  pápai  seregekkel  oda  is 
m e n t ,  de  Piacenza  megtámadására  gyenge  volt  's  Gonzagával  fegyver' 
szünést  kellekötnie,  migazonban  Francziaorsz.  pártfogásához  folyamodott 
III .  Július  ,  ..'  aagyapja  után  következő,  a'  farnesei  ház  iránt  való  ra
gaszkodásából  viszont  megszerzé  neki  1550ben  a'  piirmai  herczegséget 
«*s  az  egyház  gonfalonierjává  választá;  de  egy  fr igy,  mellyet  az  a1 

franczia  II.  Henrikkel  kö tö t t ,  kiejté  a'  császár  és  pápa  kegyéből,  's 
viszont  nagy  szorongásokba  ju to t t ,  mellyekböl  két  év  múlva  egy  érdemes 
kötés  nifgszabaditá.  Az  austriai  házzal  feleségének,  Margarethának  ,  's 
Alessandro  nevezeti!  ujának  Spanyolország  körül  tett  érdemei  viszont 
megbékéltetik.  Margaretha,  V.  Károly  természeti  l eánya ,  ki  Német  Al
földön nagy  mérséklettel  uralkodott,  de  1562ben  Álba herczegnek  engedni 
kényteleni te t ték,  megkérésé  férjét  Pármában,  kivel  igen  keveset  éle  e
g y ü t t ,  's  Abruzzóba  vonult  vissza.  Ottavio  158Cban  holt  meg,  30évig 
liáborodatlan  békében  élvén  és  ezt  az  elébbi  uralkodások  alatt  becsu
»zott  rendetlenségek  megjavítására  's  alattválóji  szerencséjének  előmozdí
tására  fordítván.  Utána  az  ó  és  Margaretha  legidósb  fija,  Farnese  Sándor, 
következet t ,  mint  harmadik  herczeg  Panna  's  Piacenzában  ns  l i .  Filep 
generálisa  Flandriában.  Mint  gyermek  oda  kiséré  már  anyját ,  hol  mar 
t í zéves  korában  Mariával,  János  portugali  király  kishugával,  eljegyez
tetet t .  Hajlandósága,  magafeltalálása,  testi  ereje,  bátorsága  a'  fegy
verre  határozák.  Vitézsége  első  példányit  don  Jüan  d'  Asturia  alatt 
mutatá  a'  lepantoi  csatában.  1577ben  II  Filep  Abrazzóból  elhivá,  hol 
anyjánál  vol t ,  hogy  don  Jüannak  vezesse  vissza  a'  seregeket  ,  mel
lyeket  ez  Flandriából,  hol  most  a'  spanyol  dolgok  rossz  lábon  állottak, 
visszaküldött.  A'  már  rég  beteges  don  Jüan  a'  következő  esztendőben 
meghűl!  ;  Alessandro  most  hely  tartó  Ión.  Mastrichtot  és  más  városokat 
visszanyert  's  a1  felzendültekkel  alkudozásba  lépet t ,  melly  által  a'  ca
tholicus  alattvalókat  II.  Fi leppd  megbékélteté,  mig  azonban  a 'P ro t e 
stánsok  az  utrechti  egyesület  által  egymás  között  frigybe  léptek  's  az 
anjoui  herczeget ,  II!.  Henrik  franczia  király  tes tvérét ,  pártfogóul  kihi
vák.  Ez  kijött  25,000  emberrel ,  de  Alessandro  győzelemmel  és  szeren
csésen  harczolt  vele.  Győzelmei  közepén  hallá  meg  atyja  halálát.  Ön 
tartományi  igazgatásához  lépendő  elbocsátást  kére  a'  spanyol  szolgalat
b ó l ,  de  nem  nyere  's  többé  nem  látá  azon  földet ,  mellyben  her
czeg  volt.  A'  franczia  polgári  háborúk  voltak  NémetAlföld  szerencséje, 
melly  illyen  v i téz ,  nemes  és  ügyes  vezérnek  alig  állhatott  volna  ellen. 
Alessandro  Francziaországba  nyomult  's  IV.  Henrikkel  Paris  ostromát 
félbe  hagyatta.  Távollétében  nagy  előmeneteleket  tőn  Nassaui  Móricz 
NémetAlföldön;  de  ő  nemcsak  ennek,  hanem  IV.  Henriknek  is  győzel
mesen  álla  ellen  ' s ,  a'  mi  több ,  nyugtalan,  rosszul  fizetett  katonákkal. 
EzeR  háborúból  visszatérvén  Caudebecnél  1592ben  karján  sebet  kapott, 
mi'llynek  rossz  gondviselése  Arrasban,  élete  47dik  évében  halált  okoza 
neki .  Mint  parmai  hí rezeg,  legöregebb  fija,  1.  Ranuzio  követé  őt ,  atyja 
dicső  erényei  közül  eggyel  sem  biró  ,  hanem  komor,  kemény,  kincs
re  vágyó ,  gyanúval  teljes.  A'  nemességnek  az  ő  uralkodásával  való 
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elégedetlensége  á l ra  b i r á ,  hogy  a'  legjelesebb  famíliák  fejeire  pártütést 
költete,  ellenek  titkon  pert  indi ta ,  őket  megölteté  (Maj.  19  1612),  v a 
gyonjaikat  elfoglalá.  üzen  hallatlan  cselekedet  sok  olasz  fejedelmet  fel
háborita  és  csak  a'  legháborodoltabbnak  ,  Gonzaga  Vincz'c  nianinai  ber
ezegnek,  halála  akadályoztatá  meg  a'  háboru  kiütését.  Ottaviót,  termé
szeti  fiját,  tömlöczbeu  hagyá  elsorvadni,  ki  különben  a1  nép  kedvencze 
volt.  Megholt  1622ben.  Minden  erkölcsi  durvasága  mellett  is  mutata  Íz
lést  a'  tudományok  és  mivek  i rán t ;  az  ő  uralkodása  alatt  épült  a'  par 
mai  s/.ép  játékszín  az  ő  mintája  szerént  Aleotti  Ker.  János  által.  Fi ja 
és  követője,  F.  Odoardo,  mh.  1646  nagy  tehetséggel  birt  a'  gúnyra, 
ékesszólasra  ,  de  még  több  gőggel  és  önszeretettel .  Kalandok  ntán  vá
gyása  's  a'  fegyverben  is  fényleni  vágyó  hiúsága  háborúba  keverték 
a'  Spagyolokkal  és  VIII  Orbán  pápával,  kinek  sokkal  adós  volt.  Min
den  mértéken  felül  való  kövérsége  ,  mellyet  gyermekire  is  áltörökle, 
majdnem  egészen  ügyetlenné  tévé  a'  hadra  ,  bármelly  indulatosan  sze
rette  is  azt.  Nem  olly,  kegyetlen,  mint  nagyapja,  nem    "'y  elbízott, 
mint  a ty ja ,  volt  a1  most  következő  II .  Kanuzio  (megh.  & jd4) ,  hanem 
gyenge  's  gyakran  méltatlan  kedvenczek  játéka.  Ezeknek  egy ike ,  Go
defroi ,  kit  fianczia  nyelvtanitóból  első  miBisterré  's  marchessá  teremte, 
megöleté  a'  castroi  uj  püspököt,  kit  Farnese  nem  akart  megesmérni. 
Megbosszankodva  ezen  X.  Innocencz  Pápa  Castrót  el törlé ,  Godefroi  pe
dig  ,  a1  pápai  seregektől  megveretve,  végre  elveszte  ura  kegyelmét  's 
visszajöttéyel  javait  is  és  é le té t ,  Odoardo ,  Ranuziónak  legöregbik  í j a , 
olly  vastag  Ián,  hogy  megfult.  A'  két  hát ra  maradt  fin  (Ferenc  és 
Antal)  közül ,  először  F.  Ferenc/,  következett  (megh.  1727),  kinek  ir
tóztató  vastagsága  nem  hagya  örököst  reményleni.  A'  spanyol  V.  Filep 
elvévé  azonban  Ersébete t ,  a'  megfúlt  Odoardo  leányát.  Ferencz  magta
lanságát  előre  látván  az  európai  első  hatalmasságok  azt  határo/.ák  meg, 
hogy  V. Filepnek's  Ersébetnek  spanyol  királlyá  nein  leendő  fijok  örökölje a7 

farnesei  birtokokat.  Így  estek  azok  a'  Bourbonok  kezére.  Ferenci  után,  ki 
ezen  rendeléseket  kénytelen  volt  kedvesen  elfogadni,  mivel  irántok  nem 
is  kérdeztetett ,  következek  F.  Antal ,  a'  parinai  8dik  herczeg  (megh. 
1731).  0  is  gyermektelen  maradt  kora  és  kövérsége  miatt  's  egész  ural
kodása  alatt  szégyenyt  és  megaláztatást  kellé  szenvednie.  Halála  után ' 
Panna  's  Piacenza  6000  Spanyoltól  don  Carlos  számára  elfoglaltatott. 

( L . P\RMA.) 
F A R O H Z A T  (hadtud.)  igy  nevezett  akadály  a 1  védhábornban,  de 

csak  erdőkben  vagy  erdős  tájakon  alkalmaztatható.  I t t ,  ha  nehezíteni 
akarják  az  ellenség  előnyomultál,  fák  vágatnak  l e ,  öszvehordatnak  's  a' 
mennyire  lehet  folytatott  vagy  be  '»  kikanyaruló  lineákban  halrnoztatnak 
fel  és  öszvekapcsoltatnak,  ugy  hogy  idő  's  erő  kívántatik  eltakarittatá
sokra.  Kz  azonban nem  volna  nehéz,  azért  minden,  faromzatot  védelmezni 
is  kell. 

F A í i i n t ,  ("don  Gonzalo,  0 ) ,  spanyol  kir.  generalhelytar tó ,  szül. 
Havannábban  1753  egy  ott  telepedett  irlandi  famíliából.  Ezen  jeles 
harezoló  's  kormányri  Francziaországban  aí  serezei  oskolában  neveltetett 
's  1766  spanyol  hadi  szolgilatba  lépett.  Mahon  és  Gibraltár  ostrománál 
bátorságot  's  talentumot  mutatott.  1780  a'  fianczia  pattantyús  és  ge
nieoskola  szerkezetével  esmerkedett  meg  ;  erre  Berlinbe  kiildé  kormány
széke ,  a'  hol  Nagy  Fridiik  tacticaját  a'  burkus  gyalogság  fegyvergya
korlásiból  tanulta.  Azután  Pnerto  de  SaittaMaiiában  Cadix  mellett  kor
mányzójává  tétetek  a'  katona  academiának  ,  mellyből  a'  legjobb  spanyol 
tacticnsok  és  tisztek,  mint  Castaííos  és  mások,  léptek  elő  1793  s  1791 
Ventnra  Caro  és  Coloméra  vezérek  alatt  a'  Francziák  ellen  szolgált  a' 
nyugoti  Pyrenekben ' s  1795  mint  fősz  ilásmestwr  koimányzá  a 'ca ta lonia i 
sereget,  nielly  az  ellenséget  a"  Fluviáig  visszaszoritá  's  Perpignanig  elő
re  nyomult.  A'  baseli  béke  után  a'  pyrenei  határok  rendbeszedését  bizá 
teá  IV.  Károly ,  '«  1798  a'  gyalogság  főinspectorává  nevezé  ki.  Utóbb 
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Németországban,  Helvetiában,  Hollandban  's  Angliában  utazott.  1808 
a'  pattantyusság  fódirectorává  's  hadi  ministerré  tétetek  VI!.  Ferdinánd 
által.  Ö  is  tanácslá  akkor  a'  királynak  ,  hogy  Napóleon  oltalma  alá  ad
ja  magát  Bayonneban.  Mint  tagja  a'  don  Antonio  infans  alatt  felállított 
legfőbb  kormányzó  juntának  ,  Azanzával  együtt  védelmezé  fejedelme  ju
sait  Murát  fenyegete'sei  ellen.  Madridban  a'  Május  2dikai  zendülés  al
kalmával  a'  vérontásnak  ő  vete  véget.  Midőn  M u r á t ,  a'  junta  elölülőjé
nek  elutazta  u t á n ,  a'  juntában  ülést  's  szavat  kívánt  volna,  O'  Farill 
Azanza  és  Hil  ministerekkel  leghathatósban  álla  ellen;  de  mivel  a'  jun
ta  többsége  engedett,  kilépett  hivatalából.  Jósef  országlása  alatt  hadi  mi
nister  volt.  Ekkor  (Aug.  '1808)  készité  Azanzával  's  Mazaiedo  és  Ca
barrus  ministerekkel  azon  merész  emlékirást  Napóleonhoz,  mellynek  az 
volt  c/.élja  ,  hogy  a'  spanyol  nemzet  a*  Francziákkal  való  egybekötteté
sének  minden  ártalmas  következéseitől  megóvassék.  Midőn  Ferdinánd 
a'  spanyol  kir.  székre  visszatért ,  O' Farrill  egy  hozzá  intézett  levélben 
szintoliy  nemesen,  mint  kielégitóleg,  adá  elő  cselekedeteinek  indító  okait. 
De  VII.  Ferdinánd  a'  majdnem  50  esztendei  szolgalatja  által  érdemeket 
szerzett  férjfiut  mint  Josefinot,  avagy  vallásés  királyárulót,  halálra ítél
teié  's  jószágait  elfoglaltatá.  O'  Fa i rü l  Francziaországban  talált  mene
déket.  Ő  és  Azanza  kiadák  Parisban  politicai  viseletek  védelmét,  melly 
a'  spanyol  revolutio  történeteiben  fontos  i r á s ,  e'  czim  a la t t : ,,Mémuire 
de D. Miguel Azanza et de D. Gonzulo  O5 Farrill, et expotté tdes faits 
gui juslifient leur condnile politique depnin Mars  180S, jus qu'en Antii 
1814."  1829  VII.  Ferdinánd  minden  méltóságaiba  visszahelyeztette.  ö) 

F A R S A N G ,  1 .  H Ú S H A G Y Ó K E ' D D . 

F A S A V A N Y {acidiim pyrolignosum)  ,  egy  a'  leghathatósabb  rotha
dáselleni  szerek  közül.  Fából  's  leginkább  tölgyfából  pároltatik  le  's 
Angolországban,  hol  nagyban  használtatik,  szokott  és  olcsó  anyagszer. 
Eredeti  állapotjában  fejér  bőrszínű,  erősen  savanyu  öszvehuzó  izü  's 
perkelt  szagú.  Ha  nyolez,  tíz  napig  csendesen  á l l ,  feketés  seprőt  csi
nál  's  a'  savany  majdnem  színtelen  lesz.  Uj  lepárolás  által  jobban  meg
tisztul  a'  vele  egyesült  sepredéktől;  de  akárhányszor  viszonoztassék  a' 
l epáro lás ,  a'  száló  olajtól  soha  sem  szabadul  meg  egészen,  melly  azon 
perkelt szagot  okozza  benne.  Nem  csak megvédi  a'  húst  a'  rothadástól  ,  ha
nem  azon  tulajdon  füstös  izt  is  megadja  neki ,  melly  a'  füstölt  hnsnak 

tulajdnnja,  's  épen  azon  tulajdonnal  bir  az  állati  anyagoknak  a'  rothadás
tól  megóvásában,  mint  a'  fágőzzel  való  füstölés,  melly  a'  legdurvább  né
peknél  szokásban  van  's  a'  legtávolabbi  régiségből  jött  hozzánk.  Min
denik  esetben  munkálkodik  a'  sávany  az  állati  ál lományra,  az  egyik 
esetben  a'  füstí'lés  idején  történő  lepárolás (destillalin)  á l ta l ,  a'  másik 
esetben  a'  már  lepárolt  savany  a'  bemártás  által.  Többszöri  tapasztalás 
szerént  (Meineck  és  Stolz  's  mások  által) ,  a1  Imának  egy  órahatvanadig 
benne  létele  elég  a'  kívántató  sikerre.  Ha  sokáig  benne  hagyatik  ,  rost
jai  feloldódnak.  Sok  tapasztalás  á l t a l ,  kivált  Angliában,  megbizo
nyodot t ,  hogy  a'  fasavannyai  elkészült  hus  nagyon  soká  eláll,  ha  elég 
gyorsan  vonatott  által  a'  savanyon.  Az  éghajlat  behatásának  megvizsgá
lása  végett  1819ben  két  darab  hus  készíttetett  el  fasavannyai;  az  egyik 
otthon  felakasztatott ,  a'  másik  Nyugotindiába  küldetett  's  onnan  vissza
hozatott.  A'megízleléskor  mindenik  édesnek,  mintegy  újnak 's  minden 
használásra  alkalmatosnak  találtatott.  Az  ujabb  időkben  egész  kiterje
désében  használják  ezen  tapasztalást  az Angolok  hajójik  étellel  való  meg
rakásában,  és  igy  a'  sós  étkektől  származni  szokott  nyavalyák  nem  ga
rázdálkodnak  a'  hajósok  között.  Stolze  azt  tapasztala  ,  hogy  a'  holt  tes

*)  Azanza ,  elébb  mexicoi  a lk i rá ly  's  "VII.  Ferdinánd  $és  Jósef  "minislere  ,  a*  ki  i f i4  ba
gyá  el  Spanyolországot 'a  Bordeanxban  bosszabb  ideig  csak  baráljai  segedelméből  élt, 
"VII.  Ferdinándtól  i8a5 ,  5ooo  frank  nyngpénzt.  kapott  *s  megengedtetett  neki ' ,  az  előbbi 
méltóságaiba  való  visszahelyeztelésért  könyörögni  ;  de  Jun .  20.  1826  mii. 
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tek  fasavannj  alsókat  érinfetvén,  múmiákká  változnak.  —  Ezen  savanyát 
még  a'  k.irtonnyomók  is  használják  az  ec/.etsavanyas  ón  íjhelyeU  vasvi
zekj  készítésére.  l\z  egészlen  alkalmatos,  noha  nem  tökélyes  t iszta,  a' 
fekete,  barna  és  más  setét  sz ínekre ,  a'  benne  lévő  olaj  és  borkő  miatt 
ellenben  nem  használható  a'  veres  és  sárgára.  —j—a. 

F A S C K S ,  a ' r e g i  Romaiaknál  egy  nyaláb  sima  bo t ,  meüynek  kö
zepén,  az  é le t   és  halálon  volt  hatalom  je léü l ,  egy  fejsze  voit.  Hzen 
nyalábokat,  mellyek  s/.ánia  különleg  vala  meghatározva,  a'  nagyobb  ta
nácsbeli  személyek  előtt  válaikon  vivék  a1  lictorok.  De  nép  előtt  ,  feiső
sége  inegesmeréséül,  le  kellett  a'  nyalábokat  bocsátani;  a'  fővárosban  a' 
fejszék  kivétettek  belőlük. 

F  A S C H  (Károly  Fiidrik  Keresz té i}) ,  kin  kamarahatigász  Belüli
ben ,  szül.  Zerbstben  I73(i,  hol  atyja  kápolnamester  volt.  Muzsikai  ta
lentuma  korán  kifejlek.  Atyja  Strelitzbe  kiildé,  hol  muzsikatgazgató 
ll:irtelnél  vőn  oktatást.  1756  II.  Fridiik  kápolnájához  jöt t  Berlinbe  "s 
ott  hm.  ISOO.  Mivei  k ö z ; ,  mellyekben  legmagasb  tökély  után  törek
vők,  különösen  jeles  8  szavú  misereréje  's  a'  16  szavú  kyrie  é.S  glória, 
A'  mivészet  nagy  kárára  miveinek  legnagyobb  részét  elégetteté.  Legna
gyobb  érdeme  a z ,  hogy  a'  maga  nemében  egyetlen  berlini  énekacade
miát  a lkot ta ,  melly  igazgatásúban  tanítványa,  Zeller,  lett  titánja. 

F A S I N Á K ,  I.  R  ö  z  s  K  K. 
V  A  s  T  i,  márvány  táblák  Romában  ,  mellyekbe  vagy  az  évenkénti 

innepek,  vagy  a1  consulpk, .dictatnrok  'sat.  nevei  valának  vésve.  Amazok, 
fasti minőre*  ,  kalendáriumok  voltak,  mellyekből  az  innepek  idejét  lehet*1 

megtudni  ,  ezt  elébb  a'  pontifexeknél  egyéb  nem  tudta,  kik  saját  vagy  RSÍ 
elébbkelők  statusczéljához  képest  jelentették  az  innepek  Idejét.  204  K.  e. 
C.  Flavins,  ki  Max.  Appins  Clandiiis  pontifexnél  irnok  vo l t ,  tette  azokat 
közzé"a^népnek  ;  azolta  nyilvánosan  tudva  voltak. 

F A T A I .  I S M U S ,  fátum  hivése.  F a t a l i s t a ,  ezen  hivés  követője 
(L.  FÁTUM  és'  DKTERMINISJU'S.) 

F A T A  M  o  R  n  A  N  A  ,  1.  D  K  1.1  nXn. 
F Á T R A  egy Magyarországnak  bárom  (Tát ra ,  Mátra,  Fátra)  főhegyef 

köz t ,  's  a'  nyitrai  hegyláncznak  Turócz  és  Liptó  vármegyék  közt  lévií 
része.  Nagy  és  kis  Fátráia  oszlik.  Amaz  Liptó  vármegyében  3721  1. 
emelkedik  fel  Liptóból  Turóczba  vivő  postautjával  ;  ez  Árva  várni,  az 
Árva  vizének  a'  V.ággal  való  öszvefolyásától  nyugotra  a1  nagy  Fátrával 
szemben  fekszik  's  3497  1.  magas.  Köztök  folynak  be  Turóczba  az  Árva 
és  Vág  egyesült  folyóji. L—ú. 

F Á T U M ,  elkerülhetetlen  sors.  Mindent ,  valami  az  emberen  tör
ténik,  vagy  ugy  lehet  gondolni  mint  feltételetleniil  sztlkségesképen  va
ló t ,  minden  isteni  végezésre  való  tekintet  nélkül ,  vagy  ugy  mint  fel
tételesen  szükségesképen  va ló t ,  az  isteni  végezéstől  függőt,  vagy  vég
re  mint  egészen  történet  szerént  valót.  Közönségesen  véve  a'  fátum 
alatt  a'  legszorosabb  értelemben  ,  a'  világi  eseteknek  és  történeteknek 
egy  bizonyos  elkerülhetetlen  szükségességét  érték  a'  régi  phüosophu
sok  ,  melly  által  nekie.k  az  emberi  szabadságról  és  az  istenség  termé
szetéről  való  tudománnyal  természetesen  a'  legnagyobb  ellenmondásokba 
kellett  bonyolódniok.  Nehéz  meghatározni,  ha  váljon  minden  világi  böl
csek,  különösen  a1  Ktoicusok,  abban  az  értelemben  állitották  e  a'  fattunot, 
mellyel  őket  e'  részben  vádolják.  Rendesen  a'  következendő  nemeit  külön
böztetik  meg  a1  fatumnak:  okos,  pantheistui,  astrologiai,  török  és  stoicusi 
fatumot.  A1  történeteknek  amaz  elkerülhetetlen  szükségessége  t.  i.  vagy 
attól  függ,  hogy  a1  világ  a1  maga  valóságiínak  alapját  önmagában  viseli  és 
magán  kívül  semmi  más  okot  nem  esmér  (a '  pantheistai  fátum),  vagy 
egy  olly  lénytől,  melly  nem  a1  világhoz  tar tozik,  még  pedig  vagy  köz
vetetlen  módon,  bizonyos  középokokra  való  tekintet  nélkül  ,  olly  for
mán,  hogy  annak,  a1  mi  egyszer  elvégeztetett,  meg  kell  tör ténni ,  akar 
van  a'  történeteknek  okok  ,  akar  nincs  (török  fá tum) ,  vagy  es/.közlött 
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módon,  t.  i.  a'  csillagzatok  befolyása  á l t a l ,  mellyet  a'  szabad  lények 
ki  nem  kerülhetnek  (a'  Chaldaeusok  astrologiai  fátuma)  ,  vagy  más  esz
közlő  okok  ál ta l ,  még  pedig  ugy ,  hogy  ezek  az  eszközlő  okok  és  azok
nak  .subordinátiója  egy  általányos  végzéstől  származnak,  mellyre  az 
értelmes  lények  indítói  okok  szerént  való  magok  viseletének  teljességgel 
semmi  befolyása  sincs  (stoicusi  fátum),  vagy  u g y ,  hogy  az  okok  sub
ordinátiója  az  istenség  szabad  végezésétől  ,  objectiv"  tenkintetben  pedig 
az  okos  lények  szabad  magok  viseletétől  származik  (az  okos  fátum). 
Kiégnek  ítéljük  az  utolsóról  világositás  végett  még  ezt  hozzáadni.  Az 
ember  mint  érzéki  lény  physicai  törvények  alá  van  vetve.  Minthogy 
ő  nem  ura  a'  természetnek  ,  kénytelen  annak  az  ő  helye/.etére  és  kör
riyiilményeire  való  befolyásainak  magát  abijok  vetni.  Mikor ,  kitol  és 
hol  szü le te t t ,  annak  meghatározása  nem  állt  az  ő  hatalmában.  Midőn 
már  ő  azt  mondja:  igy  akarta  a 'végezés  vagy  a'  so r s ,  azzal  nem  hi
szen  ő  valamelly  vak  történetet,  hanem  csMk  olly  okokra  appellál  ,  niel
Jyek  az  ő  erején  és  belátásain  felül  vannak.  Ha  a 'mel le t t  hiszi;  1.) 
hogy  minden  megelőző  okok  elintézése  és  subordinátiója  egy  felségesb 
lénytől  rendel te te t t ,  a1  ki  nem  a'  világhoz  tar tozik;  2.)  hogy  ez  a' 
lény  szabad  meghatározás  által  viszi  ki  ezt  a'  nagy  világplanumnt,  és 
3.)  az  ő  erkölcsi  magaviselésének  viszonya  's  az  ő  tehetséginek  men
nyisége  és  minémiisége  szerént  őt  is  e'  plánumba  felvette,  és  az 
ő  előtte  gyakran  kinyomozhatatlan  's  megfoghatatlan  okok  egybejövése 
által  e'  világon  olly  helyre  t e t t e ,  hol  ő  tehetsége  szerént  az  egészért 
innnkálkodhatik  és  az  erkölcsi  rendbin  részt  vehet:  tehát  akkor  okos 
fatnmot  állit.  Az  ember  magaviselésére  áltáljában  számba  jő  ott, 
mint  objectiv  ok.  Mert  képtelenség  volna  sorsot  olly  értelemben  venni 
fe l ,  hogy  mind  a z ,  a'  mi  valakin  es ik ,  az  ő  tulajdon  cselekvésétől  füg
getlenül  és  megelőző  ok  nélkül  történik.  Hamis  állítás  azt  mondani, 
hogy  a ' jövendő  megtörténik  ,  b á r m i t  cselekedjék  is  az  ember ^  hanem 
azért  történik  a z ,  mivel  valami  ollyat  tesz  az  ember ,  a'  mi  által  az 
okoztatik.  Ha  a1  jövendő  írva  van  a'  végezés  könyvében,  tehát  egy
szersmind  annak  oka  is  be  van  irva.  Azért  is  nincs  ál talányos,  hanem 
csak  feltételes  (hypotheticus)  szükségesség. A. li S. 

F í r r o r , ,  legfinomabb  és  legritkább  vékony  szövet  selyemből,  csa
lánfonálból  és  gyapottból  is. 

F A U C H E  B o R K r .  (Lajos) ,  ki  azon  nagy  ügyességről  's  állandó
ságról  esmeretes,  mellyel  a'  franczia  revolutio  alatt  az  elűzetett  kir.  h>íz 
javára  több  rendheli  alkudozásokat  folytatott ,  1762  szül.  Neufchatelben, 
hol  az  ő  Franche   Comteból  származó  famíliája  a'  franczia  Protestán
sok  üldöztetésekor  telepedett  volt  meg.  A1  revolutio  kiütésekor  a'  ve
iéilése  a a l t  volt  könyvnyomó  intézetet  a'  kivándorlónak  ügyének  szen
telé.  Néhány  iratok  száműzését  okozák.  Most  egészen  azon  pártnak 
szolgált,  melly  Francziaországban  az  uj  rend  ellen  dolgozott.  1703— IS 14 
mindenütt  említtetik  neve,  hol  a'  Bourbonok  visszaállítására  nézve  valami 
próba  tétetett .  Így  1795  XVLI.  I.ajos  nevében  közbenjárónak  használta
tott  Pichegru  és  Condé  herczeg  k ö z t ,  hogy  amazt  az  elűzött  királyi  hág 
Ügyéhez  hódítsa.  Ezen  terv  sikerülésének  esetére  egy  millió  livret, 
Mihályrendet  's  a*  kir.  könyvnyomó  intézet  főügyelői  hivatalát  köté  ki 
magának;  ha  ellenben  rosszul  menne  a 'dolog,  JOOO Lajos  arannyal  is  meg 
akart  elégedni.  Midőn  Pichegru  a'  neki  tett  ajánlatokat,  de  csak  ugy,  ha 
Austria  is  elősegíti  az  ügyet,  el  fogadta  volna,  FaucheBorel  Condé  her
czeghez  ment,  ki  őt  Strasburgba  küldé,  hol  a1  franczia  sereg  középpontja 

.állott.  A1'  gyanú  eltávoxtatása  végett  azt  h i r le lé ,  hogy  egy  felállítandó 
könyvnyomó  intézet  számára  házat  akar  venni.  De  mivel  még  is  támadt 
ellene  gyanú,  elfogatott,  's  Pichegru  elveszte  a'  fővezérséget  FaucheBorel 
csak  hamar  visszanyeré  szabadságát ,  mert  irományai  közt  semmi  sem 
ta lá lhatot t ,  mi  a'  gyanút  alapossá  tette  volna.  1700  ujra  alkudozásra  ié
j>ett  Pirhegruvel  Arboisban,  'a  ennek  következése  a7  l ó n ,  hogy  a'  gene
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ral,  midőn  j797  az  500nak  tanáéra  feje  volna,  a1  Bourbon  ház  javára né
melly  alkudozásokba  bocsátkozott ,  de  a'  mellyeknek  Fructidor  18  véget 
vetett.  FancheBorel  a1  száműzöttek  lajstromán  á l l t ,  's  minthogy  Piclie
gr.uvel  volt  levelezését  austriai  generál  Klingling  kocsijában  megtalálták, 
kénytelen  volt  rejtekben  tartózkodni.  Állítása  szeréiit  talált  eszközt, 
Barrast ,  a'  d i rector t ,  a 'monarchia  visszaállítása  ügyének  megnyerni ;  da 
Barras  ezen  állítást  1819  nyilvános  rágalomnak  nyilatkoztatá.  Bruinaire 
ISka  szétdtilá  minden  szándékát ,  's  erre  Londonba  m e n t ,  a'  hol  újra 
reá  biratá  magá t ,  a'  Bourbonok  javára  l 'ichegru  és  Moreau  közt  köz
benjárót  játszani.  Azonban  Parisba  érkezte  után  mindjárt  elfogatott  's 
a'  Templeban  18  hónapig  ült,  mig  végre  a'  porosz  követ  közbenjárására 
szabadon  bocsáttatott  's  a'  porosz  határra  politlakatonaság  által  kisér
te te t t .  Mind  e'  mellett  újra  merészelte  1804  XVIII.  Lajosnak  a'  fi'JHi
czia  néphez  intézett  felszólítását  terjesztgetni.  Félvén  ,  hogy  elfogatan
dik  ,  Angliába  ment,  onnét  Svécziába  ,  :s  1800  ismét  vissza  Londonba. 
1814  a'  szövetségesek  kisérttében  Parisba  ment ,  azután,  herczeg  Mar
denberggel  Londonba,  's  végre  hazájába.  Már  rendeléseket  tőn ,  hogy 
Parisban  le  fog  telepedni,  midőn  Napóleon  kiszáita  terveit  széfdulá. 
Brcsbő l ,  hova  gróf  Golz  porosz  követ  által  küldetek  ,  XVIIK  Lajoshoz 
ment  Gentbe;  itt  azonban  titkos  ajkudozásokbeli  ügyességének  hire  Bla
casban,  a'  kir.ministeiben,  gyanút  gerjesztett  ellene,  mintha  Napóleonnal 
egyetértene.  Ennek  következése  a'  lón  ,  hogy  ő  száműzetek  's  Brüssel
ben  fogva  tartaték,  inig  a'  porosz  követ  szabadságát  ki  nem  eszköziötte. 
A'  Waterlooi  ütközet  után  Parisba  men t ,  utóbb  pedig  Angliába,  hol  az 
országló  széktói  érpénzt  huz.  Alkudozásairól  maga  nyújt  tudósítást: 
,.1'rccis hisloriques de différentes missions dans lesquelles UJ. Louis 
Fniichefívrel a été employé pour la cause de la Mon/irc/tie"  czimU  mun
kájában,  melly  1814  elsőben  Parisban  jelent  meg,  de  itt  mindjárt  elnyo
matván,  1816  Brüsselben  újra  kinyomatott.  Czimlapi  jelszava „l'oe/iam 
prn muriere''"  (büntetést  jutalom  helyett)  elárulja,  hogy  várakozásiban 
csalatkozva  látá  magát.  —  Azolta  nj  mezőt  nyer t  munkássága,  megen
gedtetvén  neki  Berlinben  állati  potyadékokból  t rágyapor t ,  valami  igen 
sikeres  trágyázó  szert,  készitni.  Mémoirai  Parisb.  1829  jelentek  meg. 

F A I J J A S  DE  S A I N T  F o N  I>  (Bartliolnmaeus)  ,  geológus  és  termé
szetvizsgáló,  szül.  Parisban  1750.  Majd  minden  európai  tartományokon 
által  tett  utazásaiban  's  szintúgy  az  uj  világrészekben  is  majd  csupán 
természetvizsgalás  tárgyaira  függeszté  figyelmét  'a  különösen  a'  tűzokádó 
hegyek  szilleményire.  Közleményei  uj  világosítást  adtak.  Ezen  mun
kájában  : ,,Rec/tercfies sur lei volcans éteinti du l'ivartiis et da Vélni'
(1778)  véleményét  fejtette  ki  a'  vulkánok  eredetéről ,  mellyet  ő  a'  víz
nek  a'  földalatti  tűzzel  való  öszveütközésétől  's  egyesülésétől  származ
tat.  Vizsgálati  azon  geológusok  állításához  tevék  hajlandóvá,  kik  a' 
Trapphegysorokat  vulkáneredetüeknek  vélik,  a'  mint : „Etsais geologi
5«es"jában  mutatja.  Számos  iromány!  között  nevezetesek  :  , ,A'  Trapp
hegyek  természeti  tani tmánya"  (1788  és  1813),  . ,A '  mastrichti  hegyek 
leírása"  (1798—1808,  10  szolgáltatásban.)  „Utazás  Angol   és  Skotor
szagon  's  a'  hebridi  szigeteken  á l t a l " ,  (1797,  2.  köte t ) ,  melly  erkölcsi 
tekintettel  is  van  azon  országok  iránt  's  VViedemann  német  fordításában 
(Gött.  1799)  Skót Macdonald jegyzéseivel  bővíttetett  meg. Mh.  Parisb.  1819. 

F A U V A ,  valamelly  tartomány  vagy  földrész  állatinak  egyetemét 
vagy  leírását  jelenti.  így  létezhet  orosz ,  spanyol,  afrikai  Fauna. 

F A U N O K ,  erdei  istenek,  erdőkben  laktak  's  különösen  av  földmive
lőktól  tiszleltettek.  Többnyire  egészen  emberi  ábrázatban  festetnek, 
kivévén,  hngy  egy  kis  kecskefarkok,  hegyes  fülek  és  nevendék  .szarv ok 
van.  Öltözetek  kecskebőr  vagy  más  állótok  bőre.  Szőlólevelkoszorul 
is  viselnek,  minthogy  a'  Satyrusokkal  együtt  a'  Bacchus  kisérőjihes 
tartoznak.  A'  költők  int  képüeknek  's  igen  testieknek  rajzolják  őket.  Fau
nits  mint  a1  latiumi  legrégibb  királyoknak  egyike  jövendölő  Isten  gya



43S  FAUST  PA VART  (CHARLES) 

nánl  tiszteltetett, '»  a* Romaiak  Parija  volt,  valamint  Faluival  vagy  Fannii
val  nemzett  ujai  i s ,  mint  a'  görög  Pannk  a'  nyájak  és  csordák  oltai
niazóji  's  szaporitóji ,  mezei  és  erdei  istenek  voltak. 

F A U S T  vagy  F ü s t  ( J ános ) ,  mainzi  aranymives,  a/,  elsői:  egyike, 
kik  a'  könyvnyomtatást  gyakoriak  (L.  KÓNYVNYOMTITXS.)  —  Különbözik 
ettől  az  elhíresztelt  doctor  F a u s t  J á n o s ,  a'  1(5  század  elején.  Szü
letésűéivé  bizonytalan.  Parasztnak  fija  volt  's  Wittenbergben  kezde  ta
nulni.  10  évében  Ingolstadtban  theologiát  t anu l t ,  de  ezt  félbehagy
ván,  a'  medicina,  astrologia  és  magiára  adta  magát,  miben  szelgáját  is 
oktalá.  Elfecsérelvén  nagybátyja  dus  örökségét,  tudományát ,  minta' ' 
monia  hiszi,  lelkek  idézésére  használá  's  24  évnyi  szövetségre  lépett  az 
ördöggel.  Szolgául  egy  Mephistopheles  nevű  lelket  kapóit,  mellyel  szerte 
kalandozott,  vigan  élt  's  csudák  által  vont  magára  bámulatot,  mig  az  ör
dög  éjjel  12  és  1  óra  közt  kegyetlenül  kivégzé,  a1  mint  ezen  két  könyv: 
„Wahrhixftigen Hist őrien von detian grenlichen Siiuden lir. 3oh. Fnu
tlen»'i  (Hamburg  1599)  és  , ,Dej durch die ganze Welt. verrufenen Frz
tcAlca rzküntt lert und Zaubereri Ur. Fault mit dem Teufel aufgcricJite
tes Hiinilniis , abent euerlicher Lebenswandel und ichreckliches Endeil 

beszéli.  Hogy  Faust  valóban  élt  's  nem  phantasia  képzeniénye  vagy  az 
elébbivel  egy  személy,  bizonyítja  Trietheim  és  Melanchthnn  ,  kik  sze
mélyesen  látták.  Ezen  Faust  hihetőleg  ügyes  ngy  nevezett  szemfény
vesztő  vala,  kit  jártassága  a'  természettudományokban  's  tán  hirtelen  ha
lá la ,  mellyet  az  ördögnek  tulajdonítottak,  tett  varázsnokká.  A' ..Fausti 
Hilllenxmang oder schwarze Raie'i  később  miv,  noha  az  1401  évet  viseli 
czimlapján.  Ezen  könyvnek  csudákat  tulajdonított  a'  babona  ,  azért  volt 
lánozkiíkkal  megkötve  nyilvános  könyvtárakban.  —  Ezen  kalandok  sokáig 
csak  bohózatok  és  bábalakok  játékában  adattak  elő;  Leasing  használá 
ezen  termékenj '  anyagot  legelőször  magasb  drámai  czélra  ,  de  remek  mi
véből  csak  töredékek  maradtak  fen.  Ezen  monda  ujabb  kidolgozásai  közt 
különösen  jeles  Göthe  , , F a u s t "  czimii  szinniive  's  Klinger  románja: 
„Fanits Lében, Tkalen und HSlhnfahrt". 

FA us TI  N A ,  1)  Antoninus  I'ins  neje;  2)  ennek  leányu,  k i  később 
IHarcus  Aureliiis  Antoninus  császárhoz  ment  férjhez.  Azon  idők  histori
cusai  szép  leirásaikat  a'  birodalom  boldog  állapotjárói  ezen  Antoninusok 
alatt  botránkoztató  anecdotákkal  undokitották  b e ,  mellyek  a1  császárok 
nejeiről  szólnak.  De  az  ifjabbik  Faustinát  ,  kit  ezen  szennyek  leginkább 
é r n e k ,  példás  nőnek  festi  saját  férje.  Ujabb  időkben  Wieland  próbálta 
védelmezni  a'  császártörténet  irójinak  csacskasága  ellen. 

FA  V A R T  (Charles  Simon),  a '  finomabb  com.  opera  teremtője  a ' 
Francziáknál ,  egy  pástétomsiitő  fija,  sziil.  Parisban  Nov.  13.  1710.  Ta
nulásának  egy  szakát  a1  XIV  Lajos  alkotta  collegiumban  végzé;  's  a' 
poesisre  adván  magá t ,  nem  sokára  egy  költeménnyel  lépett  fel  : „La 
Francé détivrée per la pucelte d'lOrléam',i,  melly  a' Joux Floreauxhna 
dijt  nyere.  Sajátképi  költőhirét  csak  számos,  az  olasz  daljáték  és  fran
«zia  com.  opera  számára  irt  mivek  által  vivá  ki.  Eloszolván  a'  frartczia 
opera ,  F.  egy  vándor  szinésztársaság  igazgatását  volt  kénytelen  áltveni 
's  azzal  a*  szász  mursallt  követte.  Nem  rosszul  ment  ennél  ügye,  de 
nagy  fajdalommal  kellé  néznie  ,  hogy  neje  a'  fontenoyi  és  rocouxi  győző. 
nek  igen  is  megteszett.  (L.  a'  köv.  ez.)  Visszatérvén  a'  fővárosba, 
ogéüzcA  a1  drámai  költésre  adta  magát  és  ezen  időszakban  i r á ,  házi  ba
rátja,  ab^é  Voisenonnal  egyesülve,  számos  jó  miveit,  mellyekben  a'  lelkes 
nőnek  is  tetemes  része  volt.  Altaljában  darabjainak  nagy  részénél  fel 
lehet  venni ,  hogy  F.  maga  a'  t e rve t ,  s ty l t ,  characteristicát  és  dialógot 
a d á ;  neje  a1  naivság  és  asszonyi  dévajság  vonásit  elegyité  be ;  Voisenon
tól  pedig  a'  nem  mindég  szerencsés  szójátékok  és  hideg  allusiók  szár
maznak  ,  mellyek  néha  F.  miveiben  találkoznak.  Munkáji  száma  felette 
nagy  ,  és  sok  p.  o, „Ninelte á la cour'1, „La chereheute  <f esprit11, 
l 4 L ' atirologue de village", ,.Soliman II., ou les torit iylt,anes?i, 
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„ / , ' Anglais á Bordeaux',  résznyire  franczia  operaszlneken,  résznyire 
idegen  nyelvű  fordításokban  még  előkerül.  F.  mh.  Maj.  12.  17Ö2.  Ideák 
vidorsága,  gyengéd  érzelmek  kifejezésében  kecs  és  természetesség,  hit 
characterrajz,  tiszta  's  kellemes  dictio  főelsőségei  F.  Musájának.  F.  's 
neje  munkáji  igy  jelentek  meg  : „Oeuvres de Mr. et de Mme. Favari" 
(Paris  1762,  8  köt).  Ezt  1772  még  2  kötet  köve t t e ,  's  1809  legjobb 
operettjei  válogatva  jelentek  meg  3  köt. 

FA V A R T  (Marié  Justine  Benedicte,  vezedék  néven  Duronceray), 
szül.  Avignonban  1727,  neveltetett  I.unevilleben,  hol  atyja  Lesczinski 
Szaniszló  király  udvari  hangászai  közt  volt.  Elmehetséggel  's  szép
seggel  tündökölve,  1744,  Parisba  méné  a'  fiatal  Duronceray,  hol  követ
kezett  években  Chantilly  név  alatt  a'  tréfás  opera  sziliében  alakosko
dot t ,  's  mint  szinjátszóné  szinte  annyi  kedvességet  n y e r t ,  mint  ballet
tánczosné.  E'  köz  tetszés  egyik  oka  is  vala  ,  miért  iparkodtak  a'  töb
bi  játékszínek  a'  nekik  annyi  kárt  okozó  tréfás  operát  elnyomni.  ! Chan
tilly  leányasszony  igy  a'  neki  annyira  kedvező  ének  és  táucz  köréből 
kirántva,  az  egyszerit  néma  ábrázolatokra  (pantomim)  vala  kénytelen 
szorulni.  De  jeles  tehetsége  itt  is  állandólag  bámulására  vonza  a'  né
zőket,  fvkkoriban  Favarttal  egybekelt  's  a z t ,  midőn  a'  flandriai  sereg 
vánilor  játékszínének  igazgatását  ál talvenné,  oda  követte.  Itt  a'  szász 
marsallban  egy  szinte  oíly  tüzes ,  mint  czéljához  minden  lehetséges 
utón  jutni  iparkodó  tisztelőre  talált.  Sokáig  vonakodott'  ugyan  a'  mar
sallnak  engedni,  de  mivel  az  szerelmes  hevében  végre  annyira  ment, 
hogy  nem  csak  férjét  lehetségig  nyomta ,  hanem  egybeköttetéseinél 
fogva  magát  a'  mennyecskét  is  egy  klastromba  záratta  's  ott  esztende
ig  epedni  kinszeritette  :  igy  végre  vad  imádója  önkényes  kívánságainak 
engedett;  ezután  férjével  ismét  Parisba  men t ,  hol  mint  az  olasz  opera 
tagja  lépett  fel  's  folyvást  köz  kedvességben  állott.  Megh.  Apr.  20.  1772. 
45  éves  korában,  azon  dicsőséggel,  hogy  szinte  olly  elmés  és  jeles 
mivészné,  mint  szeretetre  méltó  asszony  volt.  0  volt  e lső ,  ki  szoba
leányokat  's  falusi  leánykákat ,  (főszerepeit)  sorsokhoz  illő  ruhában 
játszani  merészkedett ,  mert  addig,  az  udvari  feszesség  mia t t ,  soha  sem 
lehete  a1  franczia  színeken  szobaleányt  vagy  parasztasszonyt  máskép 
lá tn i ,  mint  az  udvari  dámák  válogatott  öltözetében,  drágaságokkal  hal
mozva,  magas  gallérral  's  fejér  keszljtivel.  Midőn  F.  legelőször  (Fa
vart  operettejében  : „Bastien et Baslüvíie")  egy  falusi  leányka  termé
szeti  képzelményes  ruhájában  fellépett,  rendkívüli  megütközést  oko».ott 
ugyan ,  de  csak  hamar  jónak  találák  a1  dolgot  's  a'  kellemes  mivésznét 
igy  még  öröniestebb  nézték. 3. 

P í v i t i t ,  publicista  és  diplomát,  szül.  Tonlouseban  a'  18  század 
elején,  25  éves  korában  felválté  atyját mint főtitoknokjok  a'  languedoci  ren
deknek;  hanem  ifjúsága  kicsapongásai  e/.en  szintoily  tisztelettel  teljes 
mint  jövedelmes  hivatal  eladására  kiiiszeriték.  Kénytelen  lévén  a'  tudo
mányokkal  foglalatoskodni,  kiváltképen  a1  történéteket  's  politicát  tanul
t a ,  melly  részben  igen  hasznos  volt  neki  rendkívüli  emlékező  tehetsége. 
Miután  egy  ideig  mint  követségi  titoknok  volt  volna  a'  tnrini  udvarnál, 
d'Argenson  által  visszahivatott,  kinek  számára  ritka  talentummal  készí
tett  néhány  fontos  emlékiratokat.  A'  minister  is  jeles  szolgálatokat  tett 
nek i ,  's  bizván  honszeretetében,  felfedezé  előtte  Francziaország  más  ha
talmasságok  iránti  politicájában  egész  régi  rendszerét.  Ezen  közlemény 
után  készité  F.  e'  memoirt t : „Réflexiones vontre le traitt de  175ö  í 

(Francziaország  és  Austria  közt).  Ez  az  irat  a'  maga  nemében  egy  a' 
koriuányfiakra  nézve  még  ma  is  igen  fontos;  hanem  általa  sok  ellensé
get  szerzett  magának,  annyira  hogy  midőn  d'Argenson  a'  ministerium
ból  kilépett,  ő  sem  tarthatá  meg  hivatalát  Choiseul  alafi.  azonban  inéi  is 
használtatott  titkos  követségekre  Spanyol  és  Oroszországban.  Gróf 
Broglio  ,  ki  akkor  XV.  Lajos  parancsára  Francziaország  külföldön  lévő 
követével  titkosan  levelezett,  több  emlékiratok  készítését  b i z á r e á ,  niel
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• lyekben egészen kif«jt($ mély esmereteit. E' miatt nagy veszélyben for
gott Favier , minthogy a' fejedelemnek a' ministerek ellen szolgált, '» 
ugyan azért szöknie kellett Francziaországból. Hollamlben Henrik porosz 
herczeggel esmerkedett meg 's diplomaticai. küidete'sei felől fontos nyi
Iatko/.ást tőn neki. Azt azonban meg nem nyerheté , hogy Francz.iaor
szágba visszatérhetett voína; azon hatalmasságok gyülölsége, mellyek 
ellen i r t , még a' külföldön is üldözte őt. A' mi több, Hamburgban el 
is fogatott , öszveesküvés színe a la t t , 's mint az európai béke háborga
tója Parisba vitetett. Henrik porosz herczeggel folytatott levelezése vét
kesnek nyiJatkoztattatolt , 's ezért ő a' Bastillebfc te le te t t , a1 hol több 
évig Ult. Broglio közbenjárására megnyeré végre szabadságát, hanem 
már most hivatal nélkül élt, csupán talentuma gyümölcseiből. Emlék
iratokat készített korának ügyeiről , 's csak XVJ. Lajos tlironnsra lép
tekor kapott 0000 livre nyugpénzt. Megholt Parisban 1784. Ségur 
öszvegyüjté irományainak egy részét 's kiadá ^Súlitique de tous les ca
binels de VEurope". czim alatt (3 köt. 1802). 

F A X A R D O (Diego de Saavedra) , híres mint kormiínyfi 's a ' leg
szellemesb spanyol piosaicusok egyike , szül. 1584 Algezarezben nemes 
házból Murcia provinciában, íialamancában tanult 's ott lett törvények 
dactora. Több diplomaticai hivatalok dicséretes viselte után mh. Madrid
ban, 1648. írásai.: „Idea d'un prineipe polilico Christianorepresenlado en 
cien empresas" (Monaco 1640 's többször, olasz, franczia, la tán és 
németül i s ) , továbbá: „Corona Golica, Vaslellana y Auslriuca , polili
camenle illustruda!,í. Ennek csak első része jelent mpg. Folytatását 
Nunez de Casiro adta ki. Végre „Reputiliea lileraria'1 Madrid (1655, 
szeszélyes, gyakran csipő eriticája régibb 's ujabb, főkép spanyol írók
nak) és „i.ocuras de Európa, dia/ogo poslhumo"'. Munkáji öszveleg 
1683 jelentek meg Antwerpben. 

F Á v (András , Fa j i ) , magyar költő, legjelesb prosaieusink egyike, 
a ' m . tud. társaság tiszt, tagja, több várni, táblab., szül. Maj. 30. 1786 Ko
hányon Zemplin Vármegyében nagytekintetü nemes nemzetségből 's első 
nevelését Galszécsen, nagyanyjánál a' Szemelek őshazában, vévé. A' 
fiút ritka elevenség bélyegzé 's vezérjelül vala , mi leend idővel. Tanu
lását SárosPatakon kezdé , 's fényes haladása homályba dönté minden 
tanulótársait. Most négy évet töltvén Posonyban a 'német nyelv megtanu
lásáva l , ismét visszatére a' pataki collegiuniba, 's miután ott a' bölcsel
kedést és jogtudományt elvégzé, néhány évig jurisiai praxissal foglala
toskodott 's Pest vármegyében szolgabíró kín. Ezen hivalt 6 évig példás 
dicsérettel viselte , de beteges léte miatt le kellett azt tennie, miután 
ugyan ezen vármegye táblubiráj ivá neveztetek. Azolta többnyire Pesten 
lakik 's a1 megye köz gyűlésein mindég a' kor szelleméhez képest hal
latja szavát a1 köz jó ügyében, 's széles tudományú, nagy tapasztalatú 
és honunk állapotját pontosan esmérő férj fit állit elünkbe minden gonilo
latja. •— Az első sze rző , kivel Fáy megesmerkedék , a1 dicsőült Kazin
czy volt, 's szellemes írásai olly mélyen hatottak a1 szépért lángoló ke
be l re , hogy sokat belőlök betéve megtanult , 's a' nagy mivész ápolása 
nélkül nem fejlettek volna ki tán azon virágok, mellyek annyi diszt 
árasztanak literatúránk kisded koszorújára. Az ifjút Kazinczy bnzditá 
írói pályára 's már 1807 megjelent Fáy első mivé a' , ,Bokré ta" (Pest, 
8 ) , dalok és mesék, némellyek 1 3  1 5 évében készültek. De a' zsenge 
nem nyert óhajtott javalást. . Ezen környülmény 's Kazinczy barátságos 
feddelme, ki mindenütt legmagasb tisztaságot, legmagasb correetséget 
ohajta, arra birák a' köl tő t , hogy munkájira sanyarúbb figyelmet for
dítson. Így jelent meg tizenegy év mnlva a' , ,Fr is bokréta" (Pest 
1818, 8), költemények 's egy hosszabb elbeszélés. A' közönség olly ked
vezéssel vette a' csinnal 's példás tisztáltsággal irt mivet , hogy lelkes 
szerzője, felbátoriiiva e z á l t a l , nem sokára meséjit és aphorismájit ki
adta (Bécs 1820, 8) . Jeles méltatás lön dijok, 's szilárd alapokra terek 
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költőjük  hirét.  Németre  Petz  Lajos  fordította.  1824  újra  ki  kellett 
azokat  adnia  's  egy  kötettel  toldá  meg  az  első  kiadást.  (Ujabb  meseji 
és  aphorismáji  )  Egyszersmind  elbeszéléseket  és  egy  vig  j á t éko t :  , ,A ' 
magyar  pénzek  Erdé lyben" ,  melly  nyomorú  színünkön  is  lele  ked
vezést ,  bocsáta  világ  elejébe  illy  czim  a la t t :  „Kedvcsapongások"  (Pest. 
1824,  2  köt.).  Azolta  Fáy  a1  publicumnak  kedveivcze,  's  nincs  magyar 
h á z ,  hol  a'  kedvelt  nevet,  a'  sokszor  olvasott  munkákat  lelkesedéssel  nem 
említenék.  Vannak  Fáytól  kisebb  terjeiiékii  darabok  is,  p.  o.  a'  „ H e b e " , 
, ,Minerva"  lapjain  's  egy  nevelői  i r ás :  l 'róbatételjja'  mai  nevelés  két  ne
vezetes  hibájirol  (Pest.  1810,  8) .  Ujabb  mivei  , ,A '  két  B á t o r y "  (Pest. 
1827),  históriai  szomoijáték,  és  , ,A 'Bé l t eky ház"  (Pest.  1832)  román.— 
Fáy  azon  kevesek  sorába  tartozik,  kiket  elsőknek  mondunk  irójink  kö
zölt.  Munkájiban  mindenütt  e r e d e t i ,  genialis;  a'  prosában  mi vész;  a' 
mesében,  mint  Kisfaludy  Sándor  a'  r egében ,  utolérhetet len,  's  mint  hu
moristát  maiglan  senki  nem  multa  felül.  Tragoediája  nagy  mi vészi  stu
diomot  mutat,  's  mUszabályt  nem  sért  benne  semmi,  de  a1  „Magyar  pén
zek  Erdélybfn>'  világos  tanuj i ,  hogy  Thalia  inkább  kedveli  ,  mint  Mel
pomene.  Románjában  a'  lelemés,  öszverukás  és  kivitel  egy  iránt  remek,  's 
benne  a 'phantas ia  és  bájecset  olly  egészt  a lko ta ,  millyet  e'  körből  nem 
mutathat  elő  literatúránk.  (L .  Toldy  Ferencz  kézi  könyvet ,  Pest  és  Bécs 
1828,  2  köt.) XX. 

F A V E N C K ,  félporczellán vagy álporczellán,  bizonyos neme  az  edény
nek  ,  melly  a'  köziinséges  fazokasmunkától  finomsága  és  finomabb  má
z a ,  's  rendszerem  nemesebb  formája  és  helyesebb  festése  által  különbö
zik.  Nevét  Faé'nza  romagnai  várostól  vé l t e ,  a'  hol  a/z  1299ben  talál
tatott  legyen  fel.  Ott  azon  időben  bizonyos  finom  cserépedényt  készí
t e t t ek ,  mellyel  az  Olaszok,  hihetőleg  feltalálójáról,  hlajnlicának  nevez
tek.  Eseen  edények  közül  néhányat  az  akkori  nagy  mivészek:  Rafael, 
Giiilio  Komano,  Titian  és  t.  m.  rajzolatokkal  ékesitet ' lek,  és  ezek ,  mint 
emlékei  a'  régi  mivészetnek  ,  nagy  becsben  tar ta tnak.  A'Majolica  1530 
—1560  év  közölt  juta  legfőbb  finomságra.  A'  wü.rtembergi  királynak 
drága  gyűjteménye  vagyon  belőle.  A'  mai  Fayence  feltalálása  azonban, 
ugy  látszik,  a1  16dik  század  közepe  táján  Faenzán  kapott  l é t r e ,  és 
Francziaországhan  Fayence  nevet  nye r t ,  midőn  egy  faé'nzai  ember 
Neversnél  Franc/.iaországban  hasonló  földet  találvá.n  fel,  a'  mivészetet 
oda  telepité.  A'  17dik  század  vége  felé  Hollandban  Delft  városa  j e 
leskedék  a'  Fayence  készítése által  ,  melly  delfti  porczellánnak  is  nevez
tetett.  A'  tüzet  azonban  nem  igen  állja  ki.  Az  angol  kőedény,  melly 
zu/.ott  kavicsból  vagy  tűzkőből  készít tetik,  hasonlít  ugyan  a'  Fayence
hoz;  tőle  mindazonáltal  valólag  különbözik.  Magyar  hazánkban  említést 
érdemel  a'  pápai  és  tatai  majolicafabrika. 

F J V K T I S ,  1 .  L A F A T E T T K . 

F A  z  o K cs  I NÁ  r, Á s,  f a z ok  mi v e s s ^g  ,  agyagból ,  melly fvizzel 
van  gyúrva,  edényeket  's  bútorféléket  kép?;eni  's  azokat  tűzben  kiégetni 
tanít.  Hogy  ezen  miveszség  felette  régi,  Moses  Írásaiból  kitetszik.  A ' G ö 
rögök  Samoson,  Athénében  és  Corinthiisban  korán  készítenek  már  fazokas
munkát.  Deineratus,  Taiquinius  Priscus  atyja,  az  Etruskokat  és  Romaia
kat  tanitá  ezen  mivességie,  mellynek  akkori  tökélyét  az  etruriai  mü
edények, (vasa)  eléggé  mutatják.  A'  porczellán  felfedezése  olta  még 
magasb  fokán  áll  a'  tökélynek.  Prodaötumait  így  osztják  e l :  I)  kö
zönséges  fazokasmunka,  2)  Delft  és  Fayence ,  3)  kőedények,  4)  por
czellán,  5)  pipák,  6)  olvasztóedények,  7)  téglák  —  A'  kö/íinséges  fa
zokasmunka,  tá lak,  t ányé rok ,  fazokak  ,  kályhák  'sat.,  közönséges  vas
tartó  agyagból  készül ,  melly  a'  tűzben  porosussá  (lyukacsossá),  nem 
fejérré  ég.  Ezen  porositas  t e sz i ,  hogy  az  edény  a'  hideg  és  meleg 
hirtelen  változását  jól  kiállja.  Az  agyag  á z t a t a s ,  gyúrás  és  verés, 
hopy  egy  a lakú ' tömeggé  (massává)  l e g y e n ,  's  a'  kövek  elválasztása 
által  készíttetik  el.  A'  gömbölyű  edények  korongon (Töpfersc/ieiie), 
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a'  nem  gömbölyűk  pedig  fa  vagy  gipsz  mintákban  alakíttatnak.  Ezen 
munkák  elébb  légen  szárittatuak  's  azután  égettetnek  a1  kemenczében, 
melly  elejénte  mértékletesen  füt tet ik,  később  pedig  egész  izzásig  he
vittetik.  A'  porosus  edényeket  egy  égés  elkészíti ,  mások  iivegnemii  bo
rítékot  kapnak  (1.  MAZ) .  —  A'  fayence  vagy  delit  áíporczellán.  Itt 
az  agyagnak  fejérré  's  kevesbbé  porosussá  kell  égni,  mint  a'  közönsé
ges  fazokasmunkánál,  egyébiránt  ugy  készíttetik  e l ,  mint  amott.  Az  edé
nyek  készíttetése  a'  korongon  nagyobb  pontossággal,  's  néha  vas  mű
szerek  segítségével  i s ,  égetése  tokokban  tör tén ik ,  hogy  a1  kemenczé
ben  szálongó  hamu  a'  mázat  be  ne  szennjezze.  Az  első  égés  után 
mázzal  kenetnek  b e ,  a'  festés  mindjárt  ennek  beszáradása  után 
tétetik  's  mind  a'  kettő  együtt  égettetik.  Beégetendő  rézmetszetek  vi
zahólyaggel  ragasztatnak  fel ,  a'  papirost  a'  tűz  megemészt i ,  a' 
metszés  az  edényen  marad.  —  A'  kőedény  egészen  tömény,  köpemii  's 
konyhasóval  ón  nélkül  mázoltatik.  Színe  különbféle.  Ehhez  zsirosabb 
agyag  véte t ik ,  mint  a'  fayencehoz,  többnyire  fejér  vagy  halványsár
ga  's  calcinált,  megtört  kovakő  vagy  darabos  kvarccza!  elegyittetik; 
készíttetése  egyébiránt  ollyan,  mint  a1  fayenceé.  Csak  a '  w i t h e  s t o n e 
w a r e  vagy  fejér  angol  kőedény  égettetik  vastól  egészen  szabad  agyag
ból  's  kevés  ónnal  is  van  mázolva.  WKDOWOOD  (I.  e.)  a1  kőedény  egy 
más  nemét  találta  fel.  —  A1  PORCZET.L<N  (I.  e.)  legfinomabb  fazokasmun
ka.  —  A'  pipaégetés  hasonlólag  ága  a'  fazokmivességnek.  (L.  PIPAKGE
T É S . )  Az  olvasztó  edények  kétnemüek.  A1  hessiek  Almerodéban  készül
nek  Hessenben  i zo t t ,  örlött  homokból  'A  agyaggal  's  18  óráig  égettet
nek.  A'  passauiak  egyenlő  rész  giaphit  és  agyágból  készülnek,  's  szí
nek  feketeszürke.  —  A'  TEGr.ÁKRÓr,  (I.  e.) 

F K B R U A R I U S , 1 . B Ő J T E d Ó H l V i . 
F K B V R E , 1. L E F E B V R E. 
F  e c i ' i  t,  K'K  ,  1.  H E R O L D . 
F E D E R I C I  (Camillo),  1 .  Vr*ssor,o  (Giovanni  Battista). 
F E D E Z E T ,  az  egész  hajón  vagy  csak  egy  részen  el  nyúló  térnek 

fedele ,  melly  egyszersmind  a'  felette  lévő  térnek  al ja ;  gyakran  a'  két 
fedezet  kö/.t  lévő  tér  vagy  maga  az  emelet  neveztetik  így.  Az  első 
fedeze ta '  legalsóbb,  melly  a'  vii.hez  legközelebb  van  's  néha  azzal  egy
i rányban ,  épen  a1  hajótér  felett.  Itt  állanak  hadi  hajókon  köröskörül 
PZ  ágyuk;  a'  hajó  hátulja  felé  van  a'  puskaporkamara.  A'  padlatok
ban  nyílások  hagyatnak,  hogy  az  árukat  lehessen  ki  's  be  rakogatni; 
vannak  rostélyzatok  i s ,  mellyek  léggel  tartják  az  alsóbb  téreket  's  az 
elsütött  agyuk  füstét  áltbocsátják. 

F E G Y V E R E K .  M á r a '  harc/,  természetében  van  az  erő  nevelésé
nek  törekvése  helyezve,  részént  hogy  könnyen ,  hamar  's  tökélyesen 
meggyőzzük  ellenünket,  részént  hogy  védjük  magunkat  's  támadásait 
elhárítsuk.  A'  physicai  erő  elégtelenségének  érzete  ösztönzi  a'  szellemet 
olly  eszközök  feltalálására,  mellyek  czélhoz  vezetnek  's  ezen  eszközök 
legközelebb  a'  fegyverek.  így  a 'majom  galyat  ragad,  követ  vagy  gyü
mölcsöt  hány  ellenjére  ;  a'  vad  doronghoz  ,  bothoz  nyúl  ,  's  ezt  meghe
gyezvén  ,  szúrásra  használja,  kikémli  a'  rugóerőt  's  ivének  készítésében 
alkalmaztat ja;  így  fedez  fel  valamelly  védet  főkép  teste  nemesb  részei
nek  ,  a'  főnek,  melynek.  A'  civilisatio  állapotjában  régolta  fáradozott 
az  emberi  lélek  mindég  uj  ,  czélos,  sér  és  védfegyverek  feltalálásában, 
tökélyesitésében  's  használatjok  könnyítésében.  Ha  figyelmesebben  pil
lantunk  a',fegyverek  históriájára,  észre  vesszük,  hogy  az  ökölharóztol 
a'  fegyverhasználat  minden  szakaiban  a'  természet  egyik  erejétől  a'  má
sikhoz  folyamodtak,1  mindég  nagyobb  távolban  hatni  az  ellenre.  A' 
nyers  személyes  bá torság ,  a'  hatalmas  testerő  mindég  megfordított 
irányban  megy  által  ügyességbe  ,  meggyőzetik  a'  fegyvertudó  jártassága 
által  ,  's  végre  ez  is  kitér  a'  lelki  nagyobb  erőnek.  (Fontoltassanak  meg 
a'  jelen  stratégiai  miveletek  következései.)  —  Az  érczekkel  tett  pswe* 
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rétség  dá rdákká ,  Velevenekké,  landsákká  tiinita  változtatni  a'  botokat 
's  kardok  és  pánezélok  ideájára  vezérle ,  a1  parittyából  és  ivből  támadtak 
az  ágyas  iv (Armírust)  's  a'  régiek  nagynemil  harczmachináji ,  mint  a1 

katapol ták,  ballisiák  1sat.  Ezeknek  már  1000  réfnyire  terjede  hatása.  — 
A'  puskapor  feltaláltával  az  egész  fegyversystema  megváltozott.  Ez  le
hetővé  tette  ,  a1  G00O  lépésnyi  távol  czélt  elérni  's  rövid  idő  alatt  olly 
gátakat  elrontani,  hol  annakelőtte  évek  kívántattak.  Lehe t ,  hogy  a 'gőz 
még  nagyobb  hatásokat  szülend  (vö.  PKRKIN  GŐZLŐSZKRE).  —  Most  pon
tosan  különböznek  a'  sér  vagy  megtámadó  és  védfegyverek  ;  ezek  ismét 
«)  vágó  ( k a r d ,  pa l los ) ,  Ł)  szúró  ( landsa,  puskatőr)  ,  c)  lökő  (mozsár, 
hubicza), d)  lövő  (pisztoly,  karabé ly ,  puska ,  ágyú)  fegyverekre  osz
ta tnak;  az  utóbbiak  pedig  »)  sajátképi  védfegyverekre  (mint  sisakok, 
pánczélok)  és i)  gátfegy  vérekre,  hova  a'  várerősités  minden  tárgyai  tar
toznak.  —  A'  harczmivés/.et  története  a'  fegyverekét  is  magában  foglal
ja  ;  de  vannak  fegyveresmeret  neve  alatt  különös  leírásai  valamint  régi, 
ugy  szinte  ujabb  fegyvereknek.  Az.  ó  's  középkor  fegyvereire  nézve ezen 
munkára  utasítjuk  az  olvasót: „Critical inquiry in lo nncienl urrmur 
and weapons of waril  Itash  Meyrick  Sámueltől  (Lond.  J824 ,  3  köt.  fol. 
r zkk l ,  ára  138  tik). 

F K H K R K i> i< i v, Poroszország  városkája  a1  potsdami  kormánykerület 
osthavelándi  osztályában  a'  Középmarkban,  a'  Rhin  vize  melleit  ,  1200 
lakossal.  Nevezetes  a 'nagy  Fridrik  Wilhelm  brandenburgi  választó  fejede
lemnek  Jun.  18.  1075  vett  győzedelniéről.  F R J J R I K  "Wir.HKr.M  (1.  e.)  a' 
fehrbellini  győzedelem  által  a'legnagyobb  aggodalmat okozó  környülmények 
közt  szabaditá  meg  tartományait.  Midőn  1074  a'  birodalom  háborúja 
XIV.  Lajos  ellen  elhatároztatott  volna,  Fridrik  Wi lhe lm,  mint  tagja  a' 
német  birodalomnak,  10,000  embert  vezete  Elsassban,  kikért  Anstria, 
Holland  és  Spanyolország  részéről  pénzbeli  segedelmet  kapott.  Minél 
jobban  áltlátták  a1  párisi  udvarnál  egy  illy  vezér  fontosságát,  's  minél 
inkább  bosszankodtak  azon,  hogy  a'  választó  fejedelem  nem  csuk  mint 
tagja  a'  birodalomnak,  hanem  a'  kapott  pénzsegedelem  következésében  is 
lépett  fel  ellenségként,  annál  inkább  elkövettek  a'  franczia  ministerek 
mindent ,  hogy  háta  megett  ellenséget  támasszanak  ellene,  's  így  a'  Své
dek ,  felbuzdittatva  Franczjaors/.ágtól.  becsaptak  generál  "Wrange!  alatt 
1674  vége  felé  Ponieraniából  a'  brandenburgi  niarkgrófságba.  A'  Main 
vidékén  téli  szálason  állott  választó  fejedelem  kiváná  Austriától  ,  Hol
landtó l ,  Hannoverálól  's  a'  többi  német  fejedelmektől  azon  segedelmet, 
mellyre  nek i ,  mint  ez.en  habomba  csupán  Németország  védelme  végett 
keveredettnek,  legnagyobb  jusa  volt.  Több  hónapokig  haszontalanul  re 
ményié  alkudozás  által  megnyerni,  mit  a'  fegyver  hatalma  nyolcz  nap 
alatt  szerzett  meg  neki.  Június  elején  váratlanul  kerekedvén  fel  Franco
mébó l ,  olly  sebesen  nyomult  e lőre ,  hogy  midőn  Jun.  11  Magdebuigba 
érkezett ,  a'  Havel  jobb  partján  tanyázott  Svédek  legkisebbet  sem  'tudtak 
meg  e'  felől.  Magdeburg  kapnji  zárva  tartatának  ,  's  a'  kimenetel  sen
kinek  sem  engedtetek  meg ;  a'  következett  napon  esti  9  órakor  az  egész 
lovasság  általkelt  az  Élben,  10  könnyű  ágyút  vive  magával;  a1  lovasságot 
1000  ember  válogatott  gyalogság  követé  146  kocsin,  mellyeknek  mind
egyike  egy  csolnakot  is  vitt.  így  mentek  egész  napon,  's  a'  következő 
este  (Jun.  14)  Rathenautól  egy  órányira  állt  a'  választó  fejedelem.  600 
gyalog  katona  a1  hozott  csolnakok  segélyével  tüstént  általkelt  a'  Have
len.  A'  lovasság  fortély  's  erő  állal  elfoglald  a'  hidat.  Yiradlakor  már 
körül  volt  véve  a'  város ,  a'  bejárás  elfoglalva  's  az  ott  találtatott 
Svédek  lekonczolva  vagy  elfogva.  Ezen  meglepés  által  középponton  volt 
a'  Svédek  Havelbergtől  Brandenburgig  nyúló  lineája  keresztültörve.  A1 

Svédek  Brandenburgból  Nauen  felé  sietve  vonultak  ,  oldalról  és  hátul  le
gélénkebben  nyomatva  a'  porosz  dragonyosok  á l t a l ,  's  minden  lépten 
nyomon  fogyókat  's  podgyászokat  vesztve.  A'  választó  fejedelem  már 
leszedeté  a'  hidakat ,  meüyek  a'  Fehrbellin  megett  folyó  vizén  keresztül 
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•érettek '• az onnét visszatérj lovasság szembe találkozik a' Svédekkel, 
kik már most á l t lá ták, hogy az innenső parton Ütközet ne'ikUI tovább 
vonulniok lehetetlen. MegáUtak tehát Hávelberguél, Fehrbellintűl egy 
órányi távolságban. A' vuia.sztó fejedelem, midőn a' megtámadás tervét 
alvezéreivel közö lné , ezeknek véleményét meg nem egyezőnek találá. 
Ugy tetszett ezeknek, hogy vakmerőség lenne az ellenséget csupa lovas
sággal — mert a' gyalogság nem ért vélek — megtámadni. A' feje
delem ellenben azt veté a' l a t b a , hogy az ellenség el van rémülve, 
'» generál W r a n g e l , ki az ellenség egész seregét vezérlé, a1 legjobb 
csapatokkal Havelbergbe:n el van vágva, 's hogy a' Svédek minden lép
tét habozás gyengíti : 's. így 18kán reggel hevesen támadá meg ellen
felét. Bal szárnya elejénte nem keveset szenvedett az ellenséges agyuk
tól . Végre szétszórá eiz által ellenben állott lovasságot Ekkor a' svéd 
gyalogság sebesen ro'nant a' brandenburgi ágyukra , hanem a1 branden
burgi testőrök 's az anhalti harczolók által visszavernék; 's igy a' győ
zedelem 8 óra után már meg volt nyerve. Az ellenség Fehrbellinbe vo
nu l t , hanem meglehetős rendde l , 's 1500 holtat hagyott a' csatamezőn, 
szintannyi sebeseken kívül. Éjjel ismét helyre állit i a' h idakat , 's mi
dőn a' brandenburgi seregek reggel benyomultak, elfogtalak az ágyutár 
's podgyász legnagyobb részét. Most sebes menettel sietett az ellenség 
Iluppin és Wittstock felé, annyira, hogy a' választó fejedelem alig ér
helé utói. A' mi a' fogságtól megmenekedhetett , legnagyobb részént 
Hamburg felé fordult , 's ott más hadi szolgálatba lépett. — A' választó 
fejedelem tartományaiban állott ellenséges erő áltáljában 20,000 emberre 
ment. így tehát a' Brandenburgból Kehibellin felé nyomatott ellenség 
számát legfeljebb 10,000re tehetni. Azonban a' választó fejedelem min
denestül csak tiOOO embert vezetett e' v idékre , kik ezenfelül, Fianconi
ából jővén a' hosszas és sebes utazás áltál elgyengültek, 's még is ugy 
megnyeré az ü tközete t , hogy az ellenség vele ezen oldalon többé 
szembe nem szálhata, a' másikon pedig szembe szálni nem mért. — Így 
he lyre állitá tartományainak bátorságát egyetlen egy csapással, 's urává 
tévé magát Pommerania legnagyobb részének. Ennyiben olly következé
sei voltak ezen csatának, millyenekkel ujabb időkben sok nagy ütközet 
sem birt. A' fehrbellini dombon emlékoszlop áll ezen nap emlékezetére. 
— XIV. Lajos azonban tökéletesen elérte czélját, melly abból állt, hogy 
a' hadban olly munkás választó fejedelmet ellensége: sorából kiszorítsa; 
mert Fridiik Wilhelm már most részént Pommerania meghódításával, ré
szént a' meghódítottalak oltalmazásával foglalatoskodván, nem volt többé 
képes a' XIV. Lajos elleni háborúban részt venni, sőt inkább külön bé
két igyekezett vele kötni. Z i . G. 

F K I T H (Rhynvis) , az első ujabb hollandi költők egyike 's BII.DKR
nvKkel (1. e.) az elhanyatlott hollandi poé'sis helyreállítója, szül. Febr. 
7. 1753 Zwollban Oberysselben. Már korán fényes talentumot mutata 
a' költésmivészetre. Elvégezvén Leydenben a' törvényt , honvárosában 
kedvencz foglalatosságának éle 's mint polgármester és nem sokára mint 
vámszedő az admiralitás collegiumánál nem szilnek meg a' hollandi 1 ite— 
ra tu rá t jeles munkákkal gazdagítani. Több Írásai nyertek dijt a' hollan
di tudós társaságoktól. Csaknem minden költői formákban próbálkozott. 
Ifjabb koiában a ' , főkép Bellamy által megpendített, érzékeny hanghoz 
hajlék, melly , ,Ferdinánd és Constantia" cziinü románját bélyegzi 's pél
dája által terjengett egy ideig Hollandban. A' poesisnek uj felébredése 
után Hollandban ő irá az első oktató költeményt: „A 1 s i r . " Jelességei 
mellett sok van még benne amaz érzékeny hangból, mitől „Az agg kor*' 
(De Ouderdnni) ment ugyan , de nincs planuina. Lyra i költeményei közt 
(Oden en Gedichten, Amst. 1798, 3 köt.) tífbb magas szárnyalatu 
iiymnus és oda j e l e s ; különösen híres Ruyterhez irt ódája. Ezen ten. 
gerhőst epos tárgyává is tette. Szomorjátékai között „Thirza '  ' , „ Jn
hanne G r e y " és "luez de Castroii különösen becsesek. Bilderdyk tár
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sasiigában  Haren  híres  költeményének „De Genten1',  mellynek  tárgya 
a'  németalföldi  szabadság  alapittatása.,  nemesb  formát  adott.  Poetai  le
velei  Sophiához  Kant  philosophiajáról  (Amst.  J805)  agg  kor  gyenge  nn
ve.  Prosai  munkáji  közt  jelesek:  ,,Levelei  különbféle  literatúrai  tárgyak
r ó l "  (Amst.  1784  's  köv.).  Mh.  Zwollban  Jan.  1824. 

F E J E D EL K M ,  a '  köztársaságokon  kiviil  minden  status  első  tiszt
viselője.  Ered  e'  név  a'  f ő ,  fej  szóból;  mert  valamint  a'  fej  az  emberi 
tes tnek,  ugy  a'  fejedelem  a1  statusnak  valódi  főrésze.  Mi  pedig  magát 
a'  méltóságot  i l le t i ,  ez  az  emberiség  legrégibb  korából  származtatik.  A' 
mint  t.  i  egyes  emberek ,  belső  's  külső  bátorságok  erósb  lábra  állítá
sa  végett  társaságba  léptek:  az  erősbek,  okosabbak  azonnal  tulajdoníta
nak  magoknak  majd  kisebb  majd,  nagyobb  felsőséget,  a1  társaságokban 
élőket  egymás  közt  békeségben,  külsők  ellen  bátorságban  tartani  igye
keztek  ,  vagy  pedig  ha  gonosz  akaratnak  volíak,  önkényeket  törvénynek 
tekintetni  kívánták,  '»  a'  netalán  makacsokat  lelki  testi  erővel  lenyom
ni  iparkodtak,  's  igy  akármi  volt  legyen  nevek,  tulajdonképi  fejedel
mek  voltak.  Az  ujabb  időkben  különbfélék  a1  fejedelmek  1)  czimeik
re  nézve,  mert  vannak  CSÁSZÁRUK  ,  SULTÁNOK,  KALYFOK,  LÁMÁK,  KIHÁ
NYOK,  NAGYFKJEDKLMEK,  NAGYHERCZEGKK,  FEJEDFLMEK,  HERCZEGKK,  GRÓ
FOK  (1.  e'  c z i k k . ) ,  kik  igazán  véve  csak  ugyan  mind  lejedelmek.  2) 
méltóságok  körére  néz re ,  lévén  némellyek,  kik  határtalan  hatalommal 
uralkodnak,  's  mások,  kiknek  országlása  a'  nemzet  vagy  legalább  en
nek  egy  része  á l t i l  korlátok  közt  tartatik.  3)  A1  méltóság  szerzésére 
nézve  vannak  örökösök  és  választattak  j  's  végre  4)  a1  méltóság  minő
ségére  nézve  vannak  egyháziak  és  világiak.  Z».  ír. 

F E J E D E L M E K  S Z Ö V E T S É G E  (német).  A '  német  fejedelmek  első 
szövetségéle  a'  bajor  választó  fejedelmi  háznak  Maximilián  Jósef  válasz
tó  fejedelem  halálával  (  Dec.  30.  1777)  történt  férj  fi ágbeli  magva  sza
kadta  nyújtott  alkalmat.  A'  nevezett  fejedelem  halála  után  az  ő  statu
sai  a'  legközelebbi  rokonjára,  Pfalzi Károly Tivadar  választó  fejedelemre, 
száltak.  Ez  a'  magtalan  fejedelem  azonban  engedett  az  austria  ház  aján
latinak  ,  melly  őt  a 1 ' bécs i  egyezség  által  (Jan.  3.  1778)  az  öröklésről 
lemondásra  birá.  Ezen  egyezségnek  ellenmondott  a'  Pfalz  vélt  örökö
s e ,  a'  zweibriiekeni  he rczeg ,  's  a'  szász  választó  fejedelem,  mint  a' 
bajor  allodialis  uradalom  örököse  's  a1  megholt  bajor  választó  fejede
lem  leánytestvérének  fija.  Ezek  a'  porosz  királyhoz,  II.  Fridrikhez,  fo
lyamodtak  ,  a'  ki  ,  miután  ez  iigybeli  javalatira  Austria  hajlani  nem  a
kart  volna,  fegyvert  ragadt.  A'  tescheni  békekötésben  (Maj.  13.1779), 
melly  ezen  rövid  bajor  öröklési  háborúnak  véget  ve te t t ,  a'  bécsi  egyez
ség  megsemmisíttetvén,  Austria  Bajorországból  csak  az  Inn    negyedet 
kapa  Rraunaiiral  együ t t ,  Károly  Tivadar  pedig  birtokába  juta  a'  többi 
tartománynak.  Franczia  és  Oroszország  's  Poroszország  szövetségesei 
rálalák  magokra  ezen  béke  biztosítását.  Egynéhány  esztendővel  utóbb 
újra  felfogá  II.  Jósef  császár  ezen  gondolatot,  hogy  az  austriai  birodal
mat  a1  bajor  statusokkal  kikerekítse  's  megerősítse,  's  e'  végre  az  orosz 
császárné  austriai  NémetAlföldet  ajánlá  Hajorországgal  kicseréltetni. 
Károly  Tivadar  birja  austriai  NémetAlföldet ,  Luxemburg  és  Namuron 
kiviil,  Burgund  királyság  czim  alatt.  A'  választó  fejedelem  austriai  kö
vet  báró  Lehrbach  ,  a'  zweibriiekeni  herczeg ,  mint  vélt  örökös  pedig, 
orosz  követ  gróf  Itamanzoff  által  készíttetett  e'  czélra ,  's  azon  álten
gedésen  kivül  még  három  millió  forint  igértetett  mindeniknek  Austria 
részéről.  Egyszersmind  az  nyilatkoztattatott  ki  a1  herczeg  e l ő t t ,  hogy 
a'  választó  fejedelem  megegyezése  bizonyos,  's  hogy  a'  dolog  ő  nála 
nélkül  is  végre  fog  hajtatni.  Hanem  a1  herczeg  azt  válasznlá  ,  hogy  ősei 
tartományainak  elcserélésében  soha  sem  egyez  m e g ,  's  újra  II  Fridrik
hez  folyamodott.  Ez  tüstént  a'  legnagyobb  hathatósággal  gyámoliiá  a' 
berezegnek  Katalin  orosz  császárnéhoz  küldött  levelét ,  's  e1  nyilatko
zást  vévé  válaszul,  hogy  a'  császárné  az  érintett  cserét  mind  a'  ké t  rész
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re  nézve  hasznosnak  t a r t á ,  de  azért  az  mind  a'  két  re'sz  szabad  akarat
jától  függ.  Noha  már  most  XVI.  Lajos  i s ,  ki  mint  együttbiztositója  a' 
tcscheni  békének,  ezen  cserét  helyben  nem  hagyá ,  bizonyossá  tévé  a' 
porosz  királyt  a1  felől,  hogy  II.  Jósef,  az  ő  szövetségese,  a'  zweibrücke
ni  herczeg  ellenmondása  mia t t ,  ezen  tervével  felhagy:  még  is  vonakodott 
a'  bécsi  udvar  e7  részben  kielégítő  nyilatkozást  adni.  Meghivá  tehát  11. 
Fr idi ik  Martinában  1785  a'  szász  és  hannoveri  fejedelmeket  egy  szö
vetségre ,  meily  Austria  és  Oroszország  minden  ellenmunkálkodásának 
daczá ra ,  a'  nevezett  fejedelmek  által  Berlinben,  Jul.  23.  1785  a'  német 
birodalmi  szerkezet  fentartása  's  védelmezésére  csak  ugyan  alá  is  Íra
tott  áj  westfaleni  béke  's  az  ntóbbi  erővel  bíró  békekötések,  a'  csá
szári  választási  capitulatio  's  a'  többi  birodalmi  törvényekhez  képest. 
A'  Bajorország  elcserélése  elleni  rendszabások  titkos  czikkelyben  fng
láltatának.  Ezen  szövetségbe,;,  járultak  néhány  hónap  a la l t :  a'  mainzi 
választó  fejedelem  és  coadj  '.ora  ,  üa lbe rg ,  a1  trieri  választó  fejedelem, 
a'  hessenkasseli  landgróf,  az  anspachi  és  badeni  markgrófok  ,  a'  zwei
briickeni,  braunschweigi,  mecklenburgi  ,  weimari ,  gothai  és  anhaltdes
saui  herczegek.  Austria  szándéka  a'  porosz  király  ezen  utolsó  nyilvá
nos  tette  által  megsemmisíttetett,  's  Oroszország  és  Austria  már  most 
egészen  felhagyának  a'  dologgal.  L.  Dohm „Über den deutschen Fiir
slenbund''  (Berlin  1785),  Müller  János „Darsiellung des Fürstea&itndes" 
(Leipzig  1787)  és  Iteuss „Uentsche Staatshanzlei'  13  r.  195's  kör.  1. 

F K J i n K ti  Ml  J t j s ,  I.  azon  jusi  rendszabások  Sszvpsjége ,  mel
lyek  szerént  valamelly  uralkodó  fejedelem  személyes  jusi  viszonyai  meg
ítélendők.  Ez  ,  minthogy  az  országlás  öröklése  "s  más  nyilvános  vi
szonyok  is  tőle  függnek,  egyik  részét  teszi  a'  statnsjusnak.  Forrásai: 
a'  közönséges  statusjus,  az  ország  alaptörvényei,  famíliái  egyezségek, 
's  Németországban  az  egyes  tartományok  statusjusába  felvett  rendelései 
a1  birodalmi  törvényeknek.  11.  Fejedelmet  itéló  törvényszék.  Minthogy 
a'  régi  német  juselvek  szérént  csak  sorsosai  által  Ítéltethetett  meg  ki
ki  ,  azért  fejedelmet  csak  fejedelmek  itélhetének  meg  a'  király  (császár) 
előlülése  alatt.  Így  Ttiassilo  bajor  herczeg  Nagy  Károly  a l a t t ,  Adal
bert  bambergi  gróf  (OOíi),  sváb  Erchanger  és  Bertold  ( 9 1 7 )  's  még 
mások  fejedelmi  törvényszék  által  itéltetének  halálra.  Oroszlány  Hen
rik  szász  herczeg  1180  szinte  fejedelmi  törvényszék  ítélete  által  vesz
té  el  birodalmi  herczegségeit.  II.  Fridrik  császár  a'  fejedelmek  meg
ítélését  kivevé  1235  beiktatott  kamarabiráj.inak  munkaköréből.  V. 
Károly  fejedelmi  törvényszék  nélkül ,  olasz  tanácsnokjai  által  ítéltető 
halálra  fejedelmeket,  's  nevezetesen  a'  fogoly  János  Fridiik  szász 
választó  fejedelmet,  a'  mi  felette  rossz  benyomást  okozott  az  egész 
birodalomban.  Ezolta  alaptörvények,  nevezetesen  a'  császári  választási 
capitulatio  XX  czikkelye  I —11  §ai  által  gondoskodtak  a r ró l ,  hogy  a' 
birodalom  egyik  fejedelme  vagy  rendje  se  tétethessék  le  az  oi szaglásról, 
's  ne  Ítéltethessék  meg  személye  hanem  csak  a'  birodalmi  gyűlés  által. 
Az  ügyet  illyen  esetben  a1  birodalmi  törvényszékeknek  kellé  megvizs
gálni  's  kifejteni,  's  az  irományokat  azután  a'  birodalmi  gyűléshez  Art
kÜlder.i  ,  niellyek  itt  részrehiijlatlan  és  hites  biztosság  által  megvizsgál
tatván,  az  Í téletet ,  a'  biztosság  vél  menye  kihallgatása  u tán ,  maga  a* 
birodalmi  gyűlés  hozá.  —  Ez  a'  rend  a'  birodalmi  szerkezet  szétbomlá
sáig  tartott .  Z».  (? 

F E J É R T E N O E R ,  a ' j eges  tengernek  Kanin  félszigete  ' s a 1  lapp
iandi  part  közt  lévő  nagy  öble  ,  mclly  dél  felé  csaknem  a'  szél.  04 c  ig 
lenyúlik.  Nevét  onnan  ve t te ,  mivel  az  esztendő  nagy  részében  befagyva 
és  hóval  fedetve  van.  Hajózni  csak  Május  közepétől  Sept.  végéig  lehet 
Tajta.  Partja  srik  kősziklától  's  apró  szigettől  vétetik  körül,  mellyek  közt 
mintegy  30  folyó  ömlik  belé.  Legnagyobbak  ezen  folyók  közt  a'  Dwina, 
Onega  és  Mezen.  Ezen  utolsónak  torkolatja  öblöt  formál  ,  mellynél  ha
sonló  nevil  város  fekszik.  A'  Dwina  két  ágon  folyik  a'  tengerbe,  mellyek 
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egy  sziget  által  választatnak  el  egymástól.  E'  mellett  fekszik  az  1584 
alkottatott  fontos  ARCHANGEF.  (1.  e.),  a'  tájékunk  fő  kereskedő  helye.  A' 
fejér  tenger  szigetei  közt  legnagyobb  az  Onega  öblénél  fekvő  Solofl'ki 
szigete.  Azon  két  csatornánál  fogva,  mellyek  a'  Dwinát  a'  Wolgával  és 
Dneprrel  egyesitik,  a 'fejér  tengerről  közretetlenül  a 'Casp iumés  fekete 
tengerekre  lehet  evezni. L—rí. 

F E J É R  V Á R M E G Y E  (Székes),  1 .  S Z É K E S  F E J É R  V Á R M E G Y E . 
F E J É R  V Á R M E G Y E ,  Erdélyben  hajdan  egy  vármegyét  tett ,  d e  te 

temes  kiterjedése  's  az  igazgatásnak  innen  származott  alkalmatlansága 
miatt  a'  múlt  század  második  felében  két  külön  vármegyére  osztatott . 
1)  Felső  Fejér  vármegye,  egyes  tájrészekből  á l l ,  mellyek  különbféle 
vármegyék  's  csaknem  minden  szász  székek  közt  fekszenek  elszórva.  T e 
rülete  27  nsz.  mf.  56,000  (?)  legnagyobb  részént  oláh  lakossal.  Földje 
inkább  hegyes  mint  sik  ;  termékei  gabona,,  b o r ,  fa  'sat.  ;  a1  marhatar
tás  jó  kaiban  van.  Főfolyója  az  Olt.  5  járásra  oszlik.  2)  Alsó  Fejér 
vármegye,  politicai  tekintetben  Erdélyelső  megyéje;  határai  é j sz . , az 
aranyosi  szék,  Torda  és  Kolos  viirmegye,  kel.  a'  szebeni  és  megyesi 
szék  's  Küköllő  vá rmegye ,  dél.  Hunyad  és  Zaránd  vármegye ,  a1  szász
városi  ,  szászsebesi  és  szerdahelyi  szék ,  nyűg.  Bihar  vármegye.  Terü
lete  114  nsz.  mf.  Lakosainak  száma,  kik  szinte  nagyrészént  Oláhok 
(1701  94,497) ,  126,000re  (?)  tétetik.  Földje  termékeny  's  mindent  ad , 
a'  mi  benne  Erdély  fekvéséhez  képest  tenyészhetik.  Hegyeiben  arany
's  egyéb  bányák  miveltetnek.  Főfolyója  a'  Maros.  Két  kerülete  van  's 
ezek  mindenikének  6  járása. 

F E K E T E  E R D Ő ,  hegyláncz  a '  badeninagyherczegségben  ' s  wür t em
bergi  királyságban.  A'  régi  sváb  kerület  nyűg.  oldalán  ,  a'  Rhenus  fo
lyójával  egyenlő  lineában  fut ,  délről  le  éjszakra;  d.  a 'Rhenus  ,  éjsz.az 
Enz  '»  a'  Neckarnak  a'  Rhenusba  szakadása  közt  lévő  térség  ha t á r a i ; 
legnagyobb  hossza  mintegy  18  ,  kelettől  nyugot  felé  való  szélességében 
pedig  dél.  6—8  's  éjsz.  alig  4  mf.  A'  nyűg.  oldalából  eredő  folyók  a' 
Rhenusba  ömlenek,  a'  kel.  oldalán  lévők  pedig  részént  a1  Dunába ,  nielly 
itt  ered  's  a ' W i e s e n t ,  E lze t ,  Kinziget ,  Murgot ,  Neckar t ,  Nagoldot, 
Enzet  veszi  más  folyókkal  magába.  Legmagasabb  pontja  a'  fekete  erdő
nek  kel.  Freiburgtól  Todnau  és  St.  Márgen  közt ,  a '  Wiesen  forrása  ' j a ' 
pokol  név  alatt  esm^retes  heg3'i  szoros  ut  tájékán  van.  Ezen  hegyláncz
ból  kevés  csúcsok  emelkednek  fel;  legkitetszőbbek  a'  Feldberg  (46101.) , 
líelchen  (4335  1.),  Katzenkopf,  mellynek  csúcsán  áll  a'  VVürtemberg  és 
líaden  közt  lévő  határkő  (4085 würt .  I.),  és  Kandel  (3093  I.).  Ezeket  a1 

hegycsúcsokat  leginkább  csak  Jnnins  közepétől  Sept.  elejéig  lehet  hófe
del  nélkül  lá tni ,  's  akkor  is  ritkán  egészen  ;  az  esztendő  többi  részeiben 
csaknem  mindég  hóval  fedetve  fénylenek  a'  Rhenus  melléki  lakosoknak. 
A'  fekete  erdő  hegye  eredeti  h e g y ,  kőalkatja  g rán i t ,  magasabb  pontjait 
homokkő  fedi  's  köröskörül  elegyes  rétegű  hegyektől  kerittetik.  A'  hegy
tövében,  főképen  nyugoti  végén ,  gnajsz,  több  tetein  porphyr ,  palakő, 
nemkülönben  ezüst ,  ón ,  r é z ,  vas ,  kobalt,  ásványos  vizek  találtatnak. 
Nagy  erdőkkel  fedetik,  kiváltképen  gazdag  fenyőlevelü  fákkal.  A'  ga
bonatermesztés  felette  fáradságos,  kövér  's  jól  megöntözött  rétek  moz
dítják  elő  a'  baromtartást ,  melly  főága  a'  fekete  erdei  gazdálkodásnak. 
Magán  a1  hegyen  kevés  városban  's  falukban  egyesült  községeket  lehet 
találni.  Nagyobbára  széllelszórt  udvarokból  's  házakból  állanak.  A'  fe
kete  erdei  lakos  általányosan  gazdálkodó  és  takarékos  lévén,  a'  föld  ter
méketlensége  mellett  sem  szegény.  Megelégedvén  azzal  ,  a'  mit  mezei 
gazdaságából  szerez,  keveset  fordit  azon  szükségekre,  mellyeket  csak 
jobb  föld  elégíthet  ki.  A'  mit  élelmére  nézve  &'  természet  szűkmarkúsá
ga  megtagadott  tő le ,  azt  kereskedése  és  mesterségüzés  által  szerzi  meg. 
Altaljában  sok  természetes  mély  belátások  és  eszek  van  az  itt  lukóknak, 
kik  a'  17  századig  minden  mesterségüzés  nélkül  é l tek ,  mert  csak  az  ezen 
időbeli  háborúk  ébresztették  fel  bennek  lassanként  a1  mesterségi  szorgal
mat.  Azolta  naponként  szélesebben  terjed  az  üreg  és  szalniakalapke
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rcskedés ,  főképen  pedig  faórák  7s  famivek  készítése.  Észt.  több  készít
tetik  186,000  faóránál  's  eztk  közt  sok  mesterségesés  játszóórák,  mel
lyeknek  öszveséges  becse  fél  mii.  forintnál  többre  tétetik.  Neustadt  és 
Furtwangen  az  egész  Európára  és  Amerikára  kitfijed">  órakereskedés kö
zéppontjai.  —  A'  fekete  erdőnek  két  hegyi  szoros  útja  igen  nevezetes 
le t t  a'  franczia  zendülést  követő  háborúban  ,  u.  m.  'a'  Kniebis  és  pokol. 
Az  első  a 'Baden  és  Würtemberg  közt  lévő  határpontnál ,  a'  Murg  for
rásánál  van,  három  most  öszveomlott  sánczával.  A'  Francziák  ezt  a1 

szoros  utat  1766  és  1797  elfoglalták.  A'  második,  Moieau  1796ki 
visszavonulásáról  esueretes  pokol ,  keskeny ,  magas  hegyektől  bezárt 
völgy,  Neustadt  környékén,  a1  Freiburgból  Doiiaueschingenbe  vivő  or
szágúton. L—ú. 

F E K K T E  T E N G E R  (hajdan  PONTUS  Eux ix r s  1 .  e.),  Európa ' sAs ia 
közt  fekvő  tenger ,  nyűg.  Ki>mania  és  Bolgárország,  éjsz.  az  orosz  biro
dalom  s ta tusa i ,  kel.  Mingrelia  és  Gurie l ,  délre  Natolia  közt.  A'föld
közi  tengerre l ,  mellynek  szorosan  .éve  része ,  a'  Bosphoius  által  kötte
tik  öszve.  A'  feliete  tenger  's  az  azovi  (az  elébbinek  éjszaki  nagy  öble) 
rekesztik  be  a'  földközi  tenger  egymásból  folyó  vizének  hosszú  lánc/át. 
A'  fekete  tenger  kiterjedése,  ide  számlálván  az  azovit  is  ,  több  14,000 
nsz.  mf.  Vize  nem  oily  világos,  m i n t a '  földközi  tengeré  's  hihetőleg 
a'  beleömlő  sok  nagy  folyók  (Duna ,  Dniester,  Dnieper,  Don  és  Kubán) 
miatt  édesebb ,  ennél  fogva  könnyebben  is  befagy.  A'  rajta  dühösködő 
szélvészek  re t tenetesek,  mi»el  köröskörül  be  lévén  zá rva ,  a'  rajta  ke
rengő  szél  dühös  forgókat  csinál.  A'  nyári  hónapokban  áltáljában  csen
desebb,  mint  más  tengerek,  télen  ellenben,  főképen  a'  Duna  torkolatjai 
közt  lévő  partok  mentében  Kriniig,  a'  legjártasb  hajósok  is  alig  evez
hetnek  rajta.  Főfolyása  állandóul  éjszakról  délnyugotnak,  a'  thraciai 
tengerszoros  és  Hellespontus  felé  tart .  A'  fekete  tenger  az  által  is  ki
tetsző  ,  hogy  nincsenek  szigetei ,  azon  szorosán  (a1  kimriiérí  Bosporuson) 
k ivü l ,  melly  által  az  azovi  tengerrel  öszveköltetík.  Az  azovi  és  fekete 
tengereken  igen  jövedelmes  a'  halászat;  nagyobb  és  kisebb  halak  több 
hasznos  nemei ,  's  ezek  közt  különbféle  nemű  lazaczok  ,  úszkálnak  benne. 
Ezen  pariokon  leginkább  zsákhalókkal  halásznak,  mellyekkel  néha  egy
szeri  hnzásra  ,  melly  mintegy  6  óráig  t a r t ,  60,000  hal  is  (de  csak  kevés 
nagy)  f.igatik  ki.  Kaviár ,  halenyv,  halzsir  's  a1  tomolykó  szemling 
ikrájából  botargo  (de  ezen  utolsó  csak  kevés)  is  készíttetik  itt  Besó
zott  és  füstölt  makrelákkal  jövedelmes  kereskedést  űznek  a'  Krímiek. 
A'  pontus  éjszaki  partján  lévő  nevezetes  görög  régiségeket  RaoulRo
chette  irta  le  (Paris  1822),  melly  munka  orosz  udvari  tanácsos  Köppen 
Péter től  (B«'cs.  1823)  megjavíttatott  's  bővíttetett. L—ú. 

F E r. E K E Z E T K K , 1. S K C T Á K. 
F É I . E I . E M ,  eleven  aggódás  azon  veszély  vagy  akarmelly  's 

gyakran  csak  képzelt  gonosz  mia t t ,  mellynek  ellenállni  nem  érzünk  elég
séges  erőt  magunkban.  A'  mi  e'  félelmet  felgerjiszti  vagy  könnyen 
felgerjesztheti,  az  f é l e l m e s ,  nagyobb  grádicsban  r é m i  tő .  A 1  fé
lelemnek  grádicsai  az  aggódás  ,  szorong i s ,  rémülés  ,  bnrzadás  és  irtó
zás.  A'  ki  könnyen  fé l ,  az  félénk  ;  a'  ki  könnyen  magához  t é r ,  a1 

veszélynek  megfontolással  való  kiá l lására ,  b á t o r ;  a'  kit  nem  könnyen 
lehet  félelemre  vinni,  rettenthetetlen.  A'  kinek  bátorsága  n incs ,  az 
gyáva ;  a'  kiben  rettenthetetlenség  iiinrs  ,  remegő,  azaz ,  a'  félelmet 
gerjesztő  előterjesztések  vagy  különös  esetek  által  könnyen  elrezzentet
hetik.  Ez  a'  remegés  állandó  állapot  ,  ellenben  a'  rémülés  (ijedés)  el
múló  ;  a'  legbátrabb  ember  is  megrémülhet.  Különbség  van  tehát  a' 
félelem  és  félénkség  között.  Amaz  az  indulatokhoz  tartozik,  a'  hol  a' 
reménynek  áll  ellenébe,  és  gyakran  akaratunk  ellen  i s ,  de  egyszers
mind  csak  mnlólag  munkálódik  ;  ez  pedig  a1  félelemre  való  hajlandóság. 
A'  ki  fé l ,  a'  veszély  látásakor  teszi  a z t ;  a'  félénk  pedig  messze  tá
volságban  áll  a t t ó l ,  mert  félő  hogy  közelebb  jöhetne  az  hozzá.  A'  fé



-A. 

FELELÉS TEHER 4;0 

íénkség  a'  mi  érző  tehetségünkre  raló  physicai  benyomások  következé
s e ,  melly  a'  testi  mineniüség  és  nevelés  által  erősebbé  és  állandóbbá 
válik,  ügy  szorongó  őrizkedés  characterisálja  a'  félénknek  egész  maga
viseletét ,  uralkodik  az  ő  beszédjeiben,  j á r á s á b a n ,  mozdnlatiban  és 
ábrázatjában.  Szózatja  csüggedt ,  lassú,  szorongó,  hasonlóul  járása 
is.  A'  társalkodásban  inkább  csúszó  mint  udvar i ,  mert  Hgy  h isz i ,  nem 
vigyázhat  eléggé  m i g á r a ,  hogy  másokat  ne  ingereljen.  A*  Görögök 
Phobosnak  (félelem)  nevezik  Ares  fiját. A. B. S. 

F i i , KT, IÍS T E K H E K 1 B T A T U S T I S S S T T I S K t . Ő K N E K , N e m 
volna  nehéz  tökéletes  's  a1  nyilvános  ügyek  legrendesebb  folyamat
ját  világosan  kiszabó  statusszerkezetet  kész í ten i ,  mihelyt  vaíamelly 
pont ra ,  akar  a'  legfelsőbb  csúcsra,  akar  a'  legszélesebb  a lapra ,  vala
mi  mozditó  erőt  lehetne  i l leszteni ,  melly  az  emberi  gyengeség  minden 
befolyásától  ment  lévén,  csupán  az  ész  és  törvény  után  toi ekednek. 
De  minthogy  ez  lehetet len,  azért  a1  szerkezettudományban  szüntelen 
ezen  kikerülhetetlen  körbe  esünk  ,  hogy  az  uralkodás  számára  külső, 
sikeres  kinszeritő  erővei  biró  regulát  kell  szabni ,  mellyet  csak  aláren
delt  tisztségek  tarthatnak  erőben,  5s  mij által  tehát  vágyj'  csak  e g y m á s 
legfelsőbb  hatalom  formáltatik  vagy  ped ig ,  ha  az  alárendeltetés  meg
ía r ta t ik ,  a'  czél  már  kezdetben  el  vagyon  tévesztve.  Csupán  a ' h a 
talmak  elválasztása,  t.  i.  a1  törvényhozás  és  birói  hivatalé  a'  kormány
t ó l ,  melly  ugyan  más  okoknál  fogra  is  elkerülhetetlen,  annál  kevesb
bé  elegendő,  mert  nem  szabad  annyira  vinni ,  hogy  ez  által  független 
és  elhajló  auctoritasok  alapíttassanak  ,  's  a1  nyilvános  élet  szükséges 
egysége  eltöröltessék.  Jlár  melly  igen  legyen  is  a'  statnshivatalok  kö
re  egymástól  elválasztva,  szükséges  mindazál ta l ,  hogy  munkáló
dások  mindég  a'  kormányból (pote.ilas rtetoria)  induljon  k i ,  's  ennek 
legfelsőbb  vezetése  alatt  álljon.  Megkívántatik  tehát  ezen  intézeteken 
kívül  a'  hatalomnak  többek  között  való  felosztatása  i s ,  mintegy  esz
közül  a r r a ,  hogy  a1  nyilvános  hatalom  minden  egyes  te t te iben,  többek
nek  szükséges  öszvemuiíkálódása  által  minden  személyes  ind í tóok ,  ér
zéki  és  szenvedélyes  mellékczél  ,neminemüIeg  neutralisáltassék  ,  's  ha 
nem  is  egészen,  legalább  bizonyos  pontig  elmellőztessék.  Ide  tartozik 
a'  hivatalok  társas (collegialis')  elintézése  's  fokonkénti  alárendeltetése, 
a'  fejedelemre  nézve  pedig  a'  tisztviselők  fcleletalattisága.  Mert  mivel 
minden  szerkezetnek  általányos  okfeje,  hogy  a'  fejedelem  a'  legfőbb 
hatalom  gyakorlásában  személyére  nézve  semminemű  feleletnek  nem 
vettethetik  alája,  semmi  szerkezet ,  sőt  az  Isten  és  természet  legszen
tehb  törvényei  sem  gátolhatnák  a'  rettenetes  visszaéléseket,  ha  a'  fele
letalattiság  's  kinszerithetés  hijánya  az  által  nem  enyhittetnék  ,  hogy 
1.)  a'  fejedelem  tettei  forma  szerént  soha  sem  tekintetnek  erővel  bi
roknak  ,  ha  bennek  vaíamelly  statustisztviselő  nyilvánosan  's  világosan 
(ellenjegyzés  által)  részt  nem  vészen,  's  2)  hogy  ezen  statustisztvi
selő  minden  általa  meghitelesitett  tettért  személyesen  és szintúgy  tartozik 
felelet tel ,  mintha  azon  tett  egyedül  csak  tőle  származott  volna. 
Ez  ugyan  nem  uj  taní tás ,  mert  már  nagyobb  részént  régolta  gyakorol
tatik  a'  statusokban.  Francziaországban  ugyan  is  kötelessége  volt  a' 
cancellárnak,  minden  királyi  parancsot  megvizsgálni  's  a'  törvényellen'
től  a'  pecsételést  megtagadni  ;  Angliában  a1  főstatustisztviselők  felelet
alattisága  gyakorlatban  vaa  hajdantól  fogva  ;  Németországban  mindég 
az  volt  a'  legfőbb  birodalmi  törvényszékek  néze te ,  hogy  az  országlá 
törvényelleni  tettéért  az  ezt  végrehajtó  minister  tartozik  felelni.  'S  nem 
menekedik  ez  fel  azon  kötelessége  alól,  ha ta lán  az uralkodó  azt állítja,  hogy 
a1  dolog  az  ő  saját  feltételetlen  parancsára  's  az  ő saját  feleléseterhe  alatt 
íör tént ;  mert  a'  fejedelem  saját  feleletalattisága  nincs  meg ,  's  a'  pa
rancs  senkit  sem  mentegethet ,  a'  ki  e'  részben  lélekesmerete  ellen  cse
lekszik,  épen  azé r t ,  mert  az  a'  rendeltetése,  hogy  a'  fejedelmet  taná
csával  jóra  vezesse.  Gyakran  mondatott  az  ujabb  időkben,  hogy  a' 
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starustisztviselők  ezen  feleletalattisága  által  a'  kormány  gyors  's  erős 
foiyamatja  gátoltatik  ;  de  ez  alaptalan.  A'  fejedelem,  kinek  mindég 
szabadságában  áll  ministereit  választani  's  elbocsátni,  eg}es  ministere 
szükségtelen  vonakodása  által  nem  soká  fog  gátokuíni ;  ha  pedig  a'  do
log  a'  status  tói vényeivel  és  javával  valóban  ellenkezik,  ugy  igen  kívá
natos,  hogy  a'  fejedelem  magát  gatoltain!  engedje.  '3  azt  sem  lehet 
mondani,  hogy  a'  felelkezés  csak  üres  s z ó ,  csupa  á rnyék ,  niellytől 
csak  gyenge  emberek  irtózhatnak  vissza.  E l ' s z ő r :  szükségképen  ösz
ve  van  ezzel  kötve  a'  rendek  azon  j u s a ,  meliynél  fogva  a  ministerek 
ellen  váda t ,  pert  kezdhetnek,  's  természetes,  hogy  illy  esetben  nem 
szabad  a'  fejedelemnek  az  igazság  kiszolgáltatását  gátolni;  másodszor 
pedig  mindég  meg  van  a'  félelem,  hogy  az  uralkodó  felváltójának  más
forma  érzelmei  lehetnek.  Azonban  ha  nem  m i n d é i t ,  hanem  csak  né
hány  igaztalauságot  gátolhat  is  meg  egy  illy  szerkezeti  in tézet ,  már 
tgy  is  felette  nagynak  kell  hasznát  tekinteni.  Ennél  fogva  majdnem 
minden  ujabb  szerkezetekben  meg  van  esmérve.,  ámbár  igen  eltérő  mó
dosításokkal  ,  's  a'  legtöbbekben,  mint  az  1811diki  francziaországiban, 
még  elszigetelve  áll  's  azon  közelebbi  organicus  határzatok  nélkül,  mel
lyekre  ,  hogy  valódi  practicus  resultatuniokat  szüljön,  okvetetlen  szük
sége  van.  Bajorországban  (szerkezetievei  X.  czikkelye  4,  5,  6,  Ja)  a' 
rendek  mindkét  kamarájának  meg  kell  egyezni ,  ha  valamelly  főbb  sta
tustisztviselő  ellen  egyenes  és  rendes  vádat  akarnak  indítani,  a'  mi 
csak  a'  szerkezet  megsértése  miatt  történhetik.  A'  vádat  a1  király  elejé
be  terjesztik,  's  ez  azt  a'  legfőbb  törvényszéknek  adja  által.  Wiirtem
bergben  (szerkezetievei  52,  53 ,  Ja  *s  X.  fejezet  199—205  (Ja)  tulaj
don  statustörvéoyszék  van  felállítva,  melly  előtt  a'  rendek  mint  vádo
lók  léphetnek  fel  főbb  tisztviselők  ellen,  és  ollyan  te t tekér t ,  mellyek 
a'  szerkezet  megdöntésére  valáaak  intézve,  iíadenben  (szerk.  lev.  07,  §.), 
HessenDarmstadtban  (Szerk.  lev.  109,  $.),  SzászWeimarban  (alaptör
vény  115,  §.)  ,  SzászMeiningenben  (szerk.  lev.  14,  §.)  ,  SzászKobnrg
ban  (szerk.  lev.  78,  J . ) ,  Waldeckben  (országos  egyezség  25,  $.),  ha
sonló  rendelések  foglaltatnak  ,  'Weimar  Koburg  és  Waldeckben  egyszers
mind  meghatározott  törvényes  ut  is  van  rendelve,  miként  kelljen  a' 
rendek  vádját  előterjeszteni  és  bebizonyítani.  Azonban  a'  statusszer
kezétek  további  következetes  kifejlődésének  mindenütt  oda  kell  vezet
n i e ,  hogy  a'  statusszolgálat  alsóbb  hivatalaiban  is  megesmertessék  a' 
törvény  nyilvános  sérelmei  miatt.  Legtöbb  országokban  most  épen  az 
ellenkező  vagyon  elfogadva,  p.  o.  Weimarban,  Würtemberghen  , hol 
az  alsóbb  statustisztviselőknek  meg  van  ugyan  hagyva ,  hogy  a'  felsőbb 
hivatalok  törvényelleni  parancsait  terjesszék  fel ,  hanem  azután  még 
is  végrehajtsák  (szerk  lev.  53,  $ . ) ,  e'  szerént  a'  pénzügyi  tisztviselő 
köteleztetnék  a'  törvényelleni  adókat  beszedni  'sat.  Nem  szabad  ugyan 
az  alsóbb  tisztviselőt  arra  felszabadítani,  hogy  a'  felsőbb  hivatalok  pa
rancsa  törvényes  vagy  törvénytelensége  felől  saját  ítéletét  léptesse  erő
re  ;  de  vannak  cselekedetek,  melly'ekról  egyáltalján  semmi  bizonytalan
ság  nem  foroghat  fen ,  's  illyenek  az  alsóbb  tisztviselőknek  is  megtil
tathatnak  felelés  terhe  és  nevezetes  büntetés  alatt.  Hlyen  a'  felelkezés 
rendszere  Angliában,  hol  a'  tisztviselők  cselekedetei ,  mellyek  a ' szer 
keze t re ,  p.  o.  parlamenti  választásra  's  közönséges  népszabadságokra 
(niillyen  az  önkényes  elfogatás  elleni  bátorság)  befolyással  bírnak,  bi
zonyos  büntetések  alatt  parancsoltatnak  vagy  tiltatnak.  Ezen  bünte
téseket ,  a'  mennyire  pénzbüntetés  van  vélek  ösEveköttetve,  aká rk i  kö
vetelheti  a'  törvényszék  előtt  a'  nélkül ,  hogykirályi  kegyelem  el
marhatná  útját.  Z*. G. 

F é r .  É n e  z  É K N E K  nevezettek  annakelőtte  azok,  mellyeket  nyúj
tani  nem  lehe te ,  p.  o.  arsenik  ,  nikel  ;  a'  higany  folyó  félércz  volt.  A' 
mineralogia  elébbre  haladtával  ezen  nevezet  egészen  elenyészett.  (Vö. 
KRCXCK.) 
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F E T , ER K SZ T Ú S  (dütitio),  a1  nedveknek,  különösen  a'  savanyak
nak  vízzel  való  higitása.  A'  savanyak  vizeknek  hagy  yészétől  megfoszt
va  többnyire  merő  's  leggyakrabban  jeges  állapotban  vannak.  A'  hig 
savanyak  tehát  többé  vagy  kevesbbé  feleresztettek.  Felélesztés  által  a' 
méreg  gyanánt  munkálkodó  nedveket  á r ta t lanokká,  gyógyszerekké, 
tehetjük. 

F E L F Ö L D  (magy.),  1.  A  r,  r ö r .  r>. 
F m ,  F Ö L D  (skotországi),  Nagy  Britanniának  éjszaki,  vagy  SKOTOR

SZÁG.NAK  (I.  e.)  az  alföldtől  a'  Grampianhegyek  által  élválasztatolt  r é 
sze,  mellynek  vad ,  kősziklás  partjai  sok  öblöktől  és  tengerkaroktól  ha* 
sittatnak.  Az  emiitett  határbegy  sok  völgyektől  's  nyilasoktól  hasit
ta t ik ,  mellyek  közül  a 'nagyobbak  a'  Levennék,  Farmiak,  Xaynak  és 
Oeenek  árkai.  Ezen  nagy  völgyeken  kivül  vannak  mások  is  ,  mellyek
be  az  alföldről  csaknem  lehetetlen  volt  bemenni,  mig  emberi  kezek  által 

'a '  bemenetel  lehetővé  nem  tétetett .  Ezen  hegyközi  utak  közt  legneve
zetesebbek:  Beulnmcha  a'  Lomond  taván,  Aberfoil  és  Lény  Motrteltli 
környékén,  Glenalmond  a'  Crieffen,  az  Athol  tartományába  való  be
menetel  Dunkeldnél  a'  Bírnám  hegyén  's  némelly  folyók  völgyei.  Ezen 
természeli  határ  volt  egy  azon  főokok  közül,  hogy  a'  felföldiek  a'  térsé
gek  lakójiktól  egészen  különböző nemzetség  maradtak.  A'  Grampian  lán
czában  több  magaj  csúcsok  emelkednek  fel ,  mint  a'  Benlomond,  Ben
Jawei3,  Schichalla>j#'s  mások.  A'  felföld  tájékai ,  ezen  csúcsokról  né
zetve ,  komoly  pompával  tűnnek  a1  néző  szeme  elejébe.  Felhőkkel  fe
detve  vagy  köddel  boritva,  gyakran  alig  lehet  tetejeket  lá tni ,  mi
dőn  puszta  tekintetek  's  kősziklás  mélységeik,  mellyekeu  viz  csorog  le, 
a'  természet  hatalmának  erőszakos  nyomaira  mutatnak.  A'  tetők  felé 
kevés  termékeny  föld  talál tat ik,  hanem  alább  ritka  hangafutől  fede
t ik,  melly  közt  ragadozó  madarak ,  fejér  nyulak  's  hófajdok,  alább  jobb 
izü  húst  adó  vadak  laknak  's  legelőjin  számos  juhnyájak  legelnek.  A* 
hegyek  tövében  sok  kellemetes  völgyek  nyúlnak  e l ,  mellyek  hegyi  fo
lyóklól  nedvesittetvén,  vagy  szép  tavaktól  fedetvén,  néhol  szép  er
dőkkel  díszlenek  's  különbféle  gabonanemeket  teremnek.  Ezen  völgyek 
közt  sokaknak  számos  lakójik  vannak,  kiknek  főgazdagságát  nyájaik  te 
szik.  Azon  része  a'  felföldnek  ,  mellyet  gali  nemzetség  lak,  a1  suther
landi ,  caithnessi.  roy i ,  invernessi,  cromartyi ,  na i rny ,  a rgy le i ,  butei 
grófságokat,  a'  hebridi  szigeteket ,  a'  morayi,  banffi,  s t i r l ingi ,  per thi , 
dúmbartoni,  aberdeeni  és  angusi  grófságok  részét  foglalja  magában.  A' 
hatír l inea  a'  PeatlandHaff  torkolatjától  kezdve  St.  Hilda  körül  húzódik 
' i a '  keleti  és  déli  szigetek  csoportját  Arranig  bekerít i ,  Mull  felé  leme
gyen  ,  azután  Ardmorenél,  a'  dúmbartoni  grófságban  a'  skotországi  szá
razra  megyén  á l ta l ,  a'  Grampianhegyek  mentében  az  aberdeeni  gróf
ság  felé  fut  's  Caithnessnek  legéjszakkeletibb  csúcsánál  végződik.  A'  la
kosok  Celták maradékai ,  és  ez  a'  tartomány  tette  a'  hajdani  Skótok  (I. 
SKOTORSZÁG)  országát ;  ők  magok  tulajdon  országokat  Gaeldachnak  (Gá
lok  földjének)  vagy  Albanichnak  nevezik.  Angol  és  Skotország  nevek 
áltáljában  esmeretlenek  gal  nyelven,  's  az Angolok  szászaknak  (Sassanach) 
's  az  alföldi  Skótok  Gualoknak  (idegeneknek),  's  tartományok  Gital
dachnak  neveztetnek  tőlök.  Mig  a  l'iktek  és  Skótok  (1.  SKOTOR' ZÁG) 
országainak  egyesülése  után  a'  9  száz.  a'  skotországi  alföld  déli  Britan
niával  való  öszveköttetésénél  fogva  lassanként  magasabb  civilisatióra  ju
tott ,  a'  felföldi  társasági  lét  azon  alapon  ,  mellyet  a'  celta  ősi  lakosok 
állapotja  tett  l e ,  tulajdonképen  fejlett  k i ,  a '  tartomány  természeti  tu
lajdonságához  's  azon  indító  okokhoz  képest  készítvén  a'  felföldiek  aJ
kotmánnyokat,  mellyeknél  fogva  az  ősi  lakosok  hegyek  közt  választottak" 
magoknak  lakhelyet.  Nem  mérkezhetvén  meg  az  övéknél  nagyobb  erővel, 
melly  a'  térföldről  felfelé  nyomult,  's  az  lévén  törekedések  czélja,  hogy  füg
getlenségeket' fentartsák  és  idegenekkelöszve  ne keveredjenek,  teljes  elszá
nással  védték  magokat hegyváraikban,  mellyek  mind  azoknak,  kik  hatalma

29* 
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sabb  szomszédjaik  uraságának  ellene  szegezték  magokat ,  menedékhe
lyeik  voltak.  A'  királyok  távol  az  alföldön  lakván,  nem  esmérték  meg 
mindég  azoknak  főnraságát,  kik  sem  engedelmességre  nem  kinszerilhet
ték  őke t ,  a'  hegyek  közt  nem  bírhatván  vélek,  sem  védelmet  nem  adhat
tak  nekjk.  A'  tartománynak  hegyek,  völgyek,  szigetek  's  tengerkarok 
által  való  hasi t tatása,  sziikségesképen  maga  után  húzta  több  kisebb  aé
pegyesületek  lé té t ,  mellyeknek  a'  tehetősebb  's  kitetsző  "lelki  tehetsé
gekkel  biró  férjfiuk,  kiknek  zászlóji  alatt  viaskodtak  a'  többiek,  feje
ikké  tették  magokat.  Ezen  völgyek  közül  mindenik  egy  nemzetségnek 
lakhelye  's  tulajdonja  volt,  mellynek  a1  maga  védelmére  fegyverei,  kevés 
sziikégeinek  kiállítására  tulajdon  mesteremberei ,  barmai  számára  legelő
j e ,  tüzelésre  szükséges  moha  's  törfje  és  vadásztájéka  voltak.  így  sza
kadt  széllyel  egyes  csapatokra  a ' n é p ,  mellyek  erkölcseik,  szokásaik  's 
charakterek  közös  voltánál  fogva  öszveköttetésben  voltak  ugyan,  de  különb
féle  főhatalom  alatt  á l lot tak;  's  igy  formálódott  mindenik  nemzet
ségben  vagy  cr.ANB.ttí  (1.  e.)  ama'  patriarohai  országlás,  az  örökös  mo
narchiának  egy  neme ,  mellyiiek  alapja  inkább  szokás  és  köz  megegye
z é s ,  mint  törvények  voltak.  A*  felföldi  t.  i.  a'  nemzetség  fejében  ős
urának  maradékát  t isztel te,  kitől  hozta  le  az  egész  nemzetség  szárma
zását.  A'  nemzetség  gyermeki  engedelmességei  viseltetett  feje  i r án t ,  's 
a'  dan  név  is  ezen  gál  szótól  származik  Klaan,  azaz ,  gyermekek.  Men
nél  inkább  előmozdították  a'  verség  és  öszveatyafiSodás  a'  belső  egyet
ér tés t ,  annál  hajlandóbbak  voltak  a'  nemzetségek,  a'  kívülről  lett  meg
bántatás  esetében,  erőszakoskodásokra,  mivel  a'  statustörvények  sem
mi  védelmet  nem  nyujtottak.  A'  kiilönszakadásnak  szükséges  köveiké' 
Kése  volt ,  hogy  mindenik  nemzetség  többnyire  tulajdon  tagjaival  lépett 
házassági  öszveköttetésbe  's  közel  lévő  atyafiság  által  még  szorosabban 
egyesittetett.  Innen  a'  ciánnak  sok  tagjai  viselték  a'  nemzetség  fejének 
nevét ,  a ' k i  az  egésznek  földes  u r a ,  vezére  's  birája  volt ,  az  ifjakat 
felszólíthatta,  hogy  vele  vadászatra  menjenek  vagy  zázlója  alatt  kato
náskodjanak.  Ezen  hátalma  a'  főnek  mindazáltal  elsőszülött!  jusán 
alapult  's  feudális  jusai  vagy  bírói  hatalma  á l t a l ,  mellyek  neki  néha 
törvényes  tekintetet  adtak  ,  nem  szé'esittethetett  annak  köre.  A'  clan 
tagjainak  kötelessége  elmnlhatatlan  volt ,  és  semmi  feudális  Öszvekötte. 
t e s t ,  mellybe  későbben  l ép tek ,  semmi  másnemű  köteleztetést ,  nielly 
által  megköttethettek  volna,  nem  tehettek  elejébe  azon  szolgálatnak,  r.iel
lyet  a'  nemzetség  fejének  tenni  tartoztak.  Ez  vol t ,  de  nem  mindég,  a1 

nemzetség  öszveséges  tartományának  vagy  nagyobb  részének  tulajdo
nosa ,  mindazáltal  nem  határtalan  tulajdonosi  jussa l ,  hanem  csak  kor
mányozta  a'  közönség  birtokát.  A'  legjobb  földnek  meghatározott  része 
neki  engedtetett ,  mellyet  ő  tulajdon  hasznára  nűveltetelt.  A'  közös  föld 
többi  része  hosszabb  vagy  rövidebb  időre  a'  clan  azon  osztályának  ada
tott  ,  melly  feudalistákból  vagy  haszonbérlőkből  's  mezei  gazdákból 
á l lo t t ,  kik  a'  clan  fejének  közel  lévő  rokoni  vagy  valamelly  távolabbi 
közös  törzsökatya  maradékai  voltak.  Ezen  földek  adtak  a'  feudalisták
nak  é le lmet ,  de  két  emberkor  után  visszavették  a'  fők  azokat ,  hogy 
közelebbi  rokonjaiknak  ajándékozhassák,  midőn  az  eredeti  birtokosak  ma
radékai  a'  köz  emberek  közé  lépt'ek  vissza.  A'  birtok  ezen  változása 
olly  közönséges  vol t ,  hogy  az  által  a'  köz  nép  a'  fő  famíliájával  való 
eredeti  atyafiságának  hívesében  megerősít tetet t ,  mivel  minden  emberkor
ban  szálottak  alá  a'  nép  közé  némelly  famíliák,  mellyeknek  eleji  a'  feu
dalisdákhoz  vagy  clannemességhez  tartoztak.  Néha  mindazáltal  az  if
jabb  rokonok  örökre is kaptak  földet,  vagy  pedig örökösödés,  házasság vagy 
végre  szerzés  által  nyertek  birtokot.  Ezen esetekben  megtartották  ősi  rang
jókat  's  a'  nemzetség  egy  alosztályának  fejei  voltak,  mell}'  őket  közvetetlen 
vezéreinek nézte,  bár  mindég  függésben  maradtak  is  a'  főtől  's  adóztak  ennek. 
A'  nagyobb  clanokf gyakran  több  alosztályból  állottak.  A'  hol  illyen  más 
alatt  lévő  fők  nem  vol tak ,  o t t ( a '  fő  után  a'  feudalisták  ts  főhaszonbérlők 
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voltak  elsők.  Ezek  mint  nemesek  tiszteltettek  'sj  magokat  Dtiinhe  Was 
salnak  neveztek.  Elsőségjelek  sipkájukon  lévő  tol!  volt.  A'  feudalisták  bir
tokaikat  kisebb  részekre  darabolták  .  mellyeket  bérért  a'»  köz  emberek
nek  engedjek,  kik  épen  olly  kemény  függésben  voltak  a'  feudális  úrtól , 
mint  ez  a?  főtől.  Midőn  a'  ne'pesség  a1  keskeny  és  terméketlen  völgyek
ben  süriibb  le t t ,  szűkülni  kezdett  az  élelem.  A'  nemzetségek  szoros, 
különválása  's  a 'gyakran  örökös  ellenségeskedés,  melly  többeket  elsza
kasztott  egymástól,  megakadályozta  a'  szomszéd  völgyekbe  való  kiter
jedést  's  ínég  kevesbbé  volt  lehetséges  az  alföldön  való  megtelepedés. 
A'  felettébbi  elszaporodás  következése  tunyaság  l e t t .  főképen  a'  clan
nemesség  ifjabb  fijai  közt',  kik  nem  örömest  léptek  a'  köz  nép  közéj  a' 
honnan  a'  népből  a1  legelevenebb  's  legbátrabb  ifjakat  magok  mellé  vé
vén,  az  alföldön  's  ellenséges  nemzetségek  földjén  sok  prédálást  ( í > e 
aclis)  t e t t ek ,  nevezetesen,  a'  tartomány  gazdagsága  nyajakból  állván, 
a'  barmokat  hajtották  el.  Más  élelemmódjok  a'  fők  ifjabb  fijainak  a' 
szárazon,  nevezetesen  Franczia  és  Spanyolországokban  való  hadi  szol
gálat  vol t ;  főképen  a'  Stuar tok,  kikhez  a'  felföldiek  igen  ragaszkodtak, 
számkivettetése  után  még  közönségesebb  lett  idegen  zászlók  alatt  ka
tonáskodni,  így  a'  felföldiek  csaknem  szakadatlan  fegyvergyakorlásban 
voltak  's  ha;iá;oknjainak  idegen  országokban  nyert  győzedelmei  táplál
ták  a'  felföldi  nemzetségekben  a',  had  kedvelését,  melly  végre  csaknem 
egészen  kiszorította  a'  mezei  munkálódást,  mellyel  csak  öregek  és  as
szonyok  foglalatoskodtak.  A'mesteremberek  jobban  ^becsülteitek,  mint 
a1  földmivelők.  A'  szövésfonás  asszonyok  foglalatossága  volt,  a'  seabó
ságot  férjfiak  űzték.  A'  fegyvereket  csináló  vagy  legalább  javító  ková
csok  legnagyobb  becsületben  ta r ta t tak ;  mindazáltal  fegyverek  többnyire 
az  alföldről  vitettek  be.  A'  fők  nem  öltözeteik  vagy  házaik  fényével, 
hanem  csak  számos  kisérőjikkel  's  vendégeik  nagyobb  számával  külön
böztették  meg  magokat.  Azon  törvények,  mellyek  szerént  igazgatták 
alattvalójikat,  igen  együgyük  voltak.  Tekintetének  tiszteltetése  és  védé
séért  való  háládatosság  voltak  az  ő  patriarchai  uralkodásának  természe
tes  következései,  's  az  a'  mód,  melly  szerént  bánt  a'  nemzetség  tagjai
va l ,  még  inkább  megerősítette  ezeket  a'  fejedelem  iránt  való  hűségben, 
a'  minek  Skotország  históriája,  főképen  az  1715ki  5s  1745ki  polgári 
hadakban,  igen  fényes  példájit  adja. 

Néha  eltávoztak  a'  felföldiek  clanalkotmány  alappontjaitól  '*  magára 
az  örökösödési  jusra  sem  figyelmeztek  némelly  egyes  esetekben,  bár  ezen 
alapult  is  az  egész  alkotmány.  Arra  is  voltak  pé ldák ,  hogy  a'  hivata
lokra  érdemetlen  fők  letétettek,  sőt  a'  zendülést  (1689)  követett  nyug
hatatlanságok  alatt  egy  fő  egész  nemzetségétől  e lhagyatot t ,  midőn 
ezt  a1  Stuart  ház  zászlója  ellen  akarta  vezetni ,  's  a'  jobbágyi  hűség 
győzedelmeskedett  a'  feudalismnsnak  erős  öszvekötő  lánczán.  Legrégibb 
időben  a'  felföldi  fők  honi  fejedelmeknek  hódoltak,  kiktől  a'  Skotor
szági  király  csak  névvel  esmertetett  meg  főúrnak.  Azok  a'  szigetelt 
(Lurds of t/ie Isles*)  hatalmas  urai  voltak,  kiknek  nemzetsége  V.  Jaka
big  virágzott.  Ezek  uralkodtak  minden  nyngoti  szigeteken  a'  l lebride
ken  Uaytól  éjszak  felé  's  az  invcrnessi  grófságnak  nyűg.  része in ,  és 
mint  hatalmas  szövetségeseknek  nagy  befolyások  volt  a'  felföld  nagyobb 
részére.  A'  többi  részt  az  a thel i ,  m a r i ,  lennoxi  grófok  's  más  ha
talmas  urak  igazgatták.  Csak  a'  15  szász,  elején  lett  a'  szigetország  a1 

skót  koronától  függővé,  mindazáltal  aJ  ciánok  azolta  elválván  egymástól 
a'  skotországi  királyok  hatalma  nem  erősödhetett  meg,  és  ha  nem  :hábo
ritották  is  meg,  mint  hajdan,  a1  nemzetségek  egy  fo  alatt  kezet  fogva  az 
ország  csendességét,  még  is  meglátogatták  hegyváraikból,  egynéhá
nyan  egyesülvén,  a'  térséget.  Az  V.  Jakab  halálát  követett  nyughatat
lanságok  idejében  még inkább megerősödött a' felföldi  fők  függetlensége.  A* 
17  szász,  az  alföldiek  hadi  lelke  csökkenvén,  a'  felföldieké  lett  a'  hada
kozásban  való  nagyobb  jártasság  dicsősége,  melly  fontosságok  érzését 
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's  honi  szokásaikhoz  való  ragaszkodásokat  még  inkább  megerősítette 
bennek.  De  első  gyózedelmeik  u tán ,  mellyeket  az  alföldön  nyertek, 
csak  hamar  keményen  megzabolázta  őket  Cromwell ,  a'  ki  erős  őrsere
geket  tet t  több  helyekbe,  a'  hegyeket  száguldó  csapatokkal  bejáratta  's 
a'  legtitkosabb  búvó  helyeket  megvizsgáltatta,  a'  fők  erősségeit  lerontat
t a t t a ,  régre  a'  ciánokat  fegyvereik  letevésére  kinszeritette  's  békés  ma
gok  viseletére  kezeseket  vett  tőlök.  A'  Stuart  ház  helyreállása  után,  a' 
mire  a1  felföldiek  hűsége  igen  sokat  t e t t ,  a'  főkre  Cromwelltől  tétetett  já
rom  ismét  levétetett,  a'  zabolás  tartásokra  szolgáló  erősségek  lerontattak 
vagy  elhagyattak  's  a1  felföldiek  rablásai  ellen  hozott  törvények  nem 
használtattak.  Ezen  környülállások  közt  a'  hajdani  nemzetségalkotmány 
ismét  felállott.  UJ.  Wilhelm  's  Anna  királyné  alatt  az  országlás,  a'  szá
razon  hadakozással  lévén  elfoglaltatva,  a'  felföldön  pénzosztogatással 
vásárolta  meg  a'  békeséget.  Azon  veszedelmek,  mellyekkel  a'  Stuart' 
háznak  1715  lett  kiűzetése  miatt  támadt  lázadás  fenyegetőzött,  kü
lönbféle  rendeléseket  hoztak  magok  u t á n ,  a'  nemzetségek  fejei  hatal
mának  megtörésére.  Az  ugy  nevezett  clanacta  szerént  azon  feudalistának, 
a'  ki  zendülés  alkalmával  fegyvert  fog,  birtoka  a'  hűségben  megmaradt 
feudális  urnák  's  megfordítva  a'  hűséges  feudalUtának  határtalan  tulajdo
nosi  jus  igértetett  földjeire  nézve,  ha  ura  pártot  ütött.  Egy  más  rende
lés  felmentette  a'  feudalistákat  azon  kötelesség  a ló l ,  hogy  urokat  vadá
szatra  kísérjék  's  hadjaiban  részt  vegyenek.  A'  harmadik  a1  félföldiek 
lefegyverkeztetéséről  szólot t ,  de  az  olly  tunyán  hajtatott  végre ,  hogy 
a'  Stuart  házhoz  ragaszkodók  fegyvereiket  elrej thették,  hogy  kedvező 
alkalommal  az  országlás  ellen  ismét  használhassák,  Legfoganatosabb 
volt  pedig  minden  rendelések  közt  a z ,  hogy  a'  felföldről  az  alföldre  or
szágutak  csináltattak  's  ezen  módon  öszve  is  olvadtak  volna  az  alés  fel
földi  l akosok ,  de  majd  olly  környülállások  adták  elő  magokat,  mellyek 
a'  clanalkotmányt  erőszakosan  bontották  szét.  Azon  elkeseredés  ,  mel
lyet  az  országlás  rendelései  szültek  ,  igen  hajlandóvá  tette  a'  népet  a7 

kiűzetett  Stuartok  által  hozzá  tett  felszólítások  elfogadására.  A'  fők 
mindent  elkövettek  fenyegetett  hatalmok  megerősítésére  's  az  újítások 
meggát lására ,  a'  honnan  uz  országlás  a'  clan  öszveköttetést  szétbontani 
igyekezett.  Égy  veszedelmes  eszköz,  mellyhez  nyúlt  az  országlás,  meg
könnyítette  a'  f ik  feltételének  végrehajtathatását.  1729  körül  t.  i.  a' 
felföldiek  közt  katonák  szereztettek,  kiknek  tisztjeivé  a'  fők  vagy  feudá
lis  urak  fijai  t é t e t t ek ,  fővezérei  pedig  a'  nemzetségek  fejei  voltak. 
Ezen  ugy  nevezett  független  csapatok  száma  6  volt ,  mellyek  fekete  őr
nek  (Freicudar  Dhu)  neveztettek.  Kötelességek  abban  á l lo t t ,  hogy  a' 
lefegyverkeztetésről  hozott  végzést  végrehajtsák,  a'  békételeneket  ijes
szék  ,  a'  nép  gyülekezéseit  akadályozzák  's  az  ellenséges  nemzetségek 
egymással  való  hadakozásait  és  főképen  a'  szomszéd  nemzetségek  ki
raboltatásait  ne  engedjék.  K'  végre  a'  tartományt  bekóborolták  ,  a'  mi 
ál tal  a'  legvakmerőbbekkel  mpgesnierkedhettek  ,  's  az  bizonyos,  hogy  a' 
fők  ezen  intézetet  tudták  czéljaikra  használni ,  mint  az  i s ,  hogy  a ' f e 
kete  őr  eszközül  szolgált  a'  hadakozó  lélek  táplálására,  mellyet  az  or
száglás  elébbi  rendeléseinek  elfojtaniuk  kellett  volna.  Az  1745ki  láza
dás  (1.  STUART  Eduart)  a'  felföldiek  titkos  gyülölségének  's  kívülről 
való  ingereltetésének  következése  volt.  A'  csata  szerencsétlen  kimene
tele  után  az  országlás  a'  felföldiek  patriarchiai  alkotmányát  eltörlötte 
(1747),  lefegyverkeztetéseket keményen  végre  hajtotta  sőt  a 'nemzeti  öl
tözetet  is  megtiltotta. 

A'  felföldiek  már  külsejekben  is  különböznek  régi  celta  eredetű  öl
tözeteknél  fogva  minden  más  népektől.  Ezen  szép ,  a'  könnyű  és  sza
bad  mozgásra  nézve  alkalmatos  öltözet  igen  jó  volt  a'  bajnokoknak,  va
dászoknak  's  pásztoroknak.  Gyapjúból  (néha  pamuttal  bélelve)  készít
tetett  tarka  színekkel  koczkázva;  régibb  időben  közönségesen  setét 
sz inü ,  későbben  gyakran  igen  világos  v»lt.  A'  nemzetségeket  egymástól 
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megkülönböztető1  jel  a'  tartanon  lévő  színek' elegyítése  volt.  Fűrészét  az 
öltözetnek  a'  ki l t ,  egy  ránczos  térdig  lenyiüó  előkötő  tette  a1  czombok 
eltakarására.  A'  lovasok  's  öregek  mindazáltal  néha  truis  nevű  sziík 
harisnyanadrágot  is  viseltek.  Derékravalójok  's  rövid  kabátjok  kivarrt 
vagy  rojtos  volt.  Felső  ruhájok  két  réfnyi  széles  és  négy  réf.  hos
szo  darab  tartan  volt,  nielly  a'  testet  széles,  díszesen  rendelt  ránczokban 
vette  körül ;  övvel  szoríttatott  a'  tes t re  's  még  alsó  része  lefiiggött,  a1 

felső  a'  bal  vállon  kerittetett  körül  'a  a1  jobb  kart  szabadon  hagyta.  EsŐ3 
időben  köpenyegül  szolgált  V,  ha  mind  a'  két  karjoknak  szabadon  kellett 
lenni ,  melyeken  ezüst  csattal  kapcsolták  öszve.  Elől  nagy  kecske  vagy 
borzbőrből  csinált  taris7.nya  iugyött.  Egy  oldal okon  lévő  hüvelyben 
tőr t , kést  és  villát hozdoztak.  A'  sipka  nevezetes részét  tette a'  felföldi  öltö
zetnek.  Tollak  helyett ,  mellyekkel  csak  a'  főbb  rangúak  ékesítették  sip
kájukat,  az  alsóbbak  hangafiibokrétát,  téli  maggal  vagy  tölgyfa  ágat 
viseltek  azon.  Lábbelijek  bőrdarab  vol t ,  mellyet  szíjjal  kötöztek  lába
ikra.  Ezen  öltözetnek  eltiltatása  (1747)  a'  felföldiekre  nézve,  felette 
erezhető  volt  's  gyakran  elég  elmések  voltak  azt  kikerülni.  Ezen  tiltó 
parancsolat  CS;\'K  1782  húzatott  vissza.  Azolta  a'  régi  népöltözet  las
sanként  e lvesze t t ' s  csak  némel/y  tájékokon,  de  itt  is  alföldi  skót  öltö
Kettel  elegyítve  's  csak  a'  nép  alsóbb  osztályánál  találtatik.  A'  fel
földiek  fegyverei  közé  tartozott  a'  kard  ba l ,  és  rövid  tör (diek)  jobb 
«ld?ilokon,  puska 's  egy  pár  pisztoly.  Puska  nem  létében  vagy  ha  nem  volt 
szükségek  lőni ,  hosszú  lándsát {lochaber axe)  használ tak,  mellyel  mind 
vágn i ,  mind  szúrni  lehetett.  Mindenik  clan,  önön  fejének  vezérlése 
a l a t t ,  ezeredet  formált',  mellynek  száaadjai  az  egyes  famíliák  voltak 
tulajdon  fejeik  alatt.  Bátorság  's  hazaszeretet ,  honjához  's  házi  öszve
köítetéseihez  ragaszkodás,  vendégszeretés  és  vig  társaságok  kedvelése, 
egyen >sség  's  a  megbizonyított  bizodalomnak  tántoríthatatlan  hűséggel 
visszonozása,  voltak  a'  felföldi  characterének  fővonásai  mindég,  mint 
most  i s ,  bár  az  erkölcsök  az  ujabb  időben  nagy  változást  szenvedtek. 
Könyvtudósság  ugyan  kevés  terjedt  el  köztök  's  ez  is  csak  a'  föbh  ran
gnak  közt .  kik  részént  Francziaországban  neveltet tek;  de  a1  honi  hi
s tór ia ,  költés  és  muzsika  a'  köz  népnek  is  legkedvesebb  mulatságai  vol
tak .  Mindenik  família  fejének  volt  tulajdon  bárdja,  kinek  tetteit  's 
a'  clan  egyes  tagjait  kellett  énekelnie.Ezfn  énekesek  nagy  becsületben 
tartat tak  's  mint  a'  senachiek  vagy  a'  nemzetség  legvénebbjei,  hajdani 
regék  fentartóji  voltak,  niellyben  gyakorlás  által  erősíttetett  emléke
zetektől  segittettek,  nem  lévén  a 'népnek  irt  literaturája.  Kedves  muzsika
eszközök  a'  duda  volt  's  a1  dudásnak  az  ütközetben  bajnoki  hangok  kai  kel
lett  a'  vivók  lelkesedését  buzdítani.  Tüzes  és  hontájékainak  románossá
gától  's  komoly  magányosságától  hevittetett  képzelő  erejénél  fogva  a'  fel
földi  babonás  volt.  Mind  e 'mellett  is  a'felföld  azon  egyetlenegy  tartomány 
Európában,  mellynek  cs«ndességét  vallásbeli  versengések  soha  sem  zavar
ták  meg  's  hit  felett  támadt  üldözések  soha  sem  dühösködtek  keblében. 
A :  presbyterianismus  és  catholica  hit  uralkodók.  Az  utolsó  csak  az 
invernessi  grófságra  's  egynéhány  szigetre  van  szorítva.  Néniellyek 
a1  nemesek  közt  az  angol  egyház  tagjai.  Protestánsok  és  Catholicusok 
szép  egyetértésben  élnek.  Az  1747ki  politicai  rendelések  egészen  meg
változtatták  a1  felföldnek  mind  erkölcseit ,  mind  földjét.  Mivelt  földjei 
ugyan  is  elvadultak,  völgyei,  valaha  egy  erős  néptörzsöknek  lakhel3'ei, 
elpusztultak  és  havasi  plánták  módjára  meggyökerezett  famíliái  manu
facturás  városokban  vagy  idegen  föld  Vadonjain  kinszerittettek  menedé
ket  keresni.  A"  felföldiek  romános  és  vitézi  charactere  sokat  vesztett, 
nielly  változásnak  legnyilvánosabb  jele  a'  népnek  hajdani  nemzetségi 
öszveköttetései  iránt  való  hidegsége.  A'  clanöszveköttetés  eltöröltetése 
után  is  még  sokáig  tartott  a'  népnek  a'  fők  iránt  való  t isztelete;  a 
honnan  ezekek  könnyű  volt  volna  a'  nép  hajdani  hozzájok  ragaszkodása1 

visszaszerezni,  de  itt  is  sok  nyomást  szült  a'  főknek  arra  türekedés" 
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hogy  a*  dolgok  uj  rendjének  (gyümölcseit,  menyek  csak  hosszab  idő 
múlva  értek  volna  m e g ,  hamar  szedjék,  a'  ml  a'  szeretet  és  hűség  ré
gi  lánczait  szétszaggatta.  Még  most  is  vannak  ugyan  némelly  földes 
u r a k ,  kik  alattvalójik  szeretetével  teljes  mértékben  birnak  ;  de  az  Edin^ 
burgban  's  Londonban  való  lakás  sokakat  elidegenített  honjoktól;  költ
ségeiket  a'  fenyí tés  megsokasítván,  ollyanokat  tettek  ,  mellyek  a'  nép 
alsóbb  osztályát  igen  rossz  állapotba  helyezték.  Egy  azok  közt  főkép
pen  a ' j u h o k  irány talán  's  felettébb  való  elszaporitása ,  melly  a'  népet 
élelmének  kútfejétől  megfosztotta.  Az  elszegényedés  és  a'  föld  pusztává 
léte  mintegy  30  észt,  olta  sok  ezerekkel  elhagyatta  szeretett  hazájokat, 
mellyben  nyomorult  jövendőnél  egyéb  nent  várt  reájok.  L.  Stewart 
Dávid  vezérstrázsamester: „Sketc/ies of t/ie character and present itnle 
of the Aighlanders"  (Edinburg  1825)  czimii  munkáját;  's  e z t : „Remarks 
on Col. Stewarts Sketc/tes  etc.  (London  1823)  Mac.  Cullonhnak  földes
mertető  (geognost)  jeles  munkája  i s : .,The Highlands and western is
lea of Skolland""  czim  alatt  (London  1824)  megsemmisíti  azon  szép 
csalódást ,  mellyé*  Wal t e r  Scottnak  Skotországról  's  a '  Skótokról  tet t 
rajzolati  szültek  az  olvasóban.  , h—ú. 

F  tŁ r, o ö M B.  Minden  legnagyobb ,  a'  gö'mb  körül  vont  kör  térimé
re  és  felületére  nézve  két  egyenlő  részre  vagy  félgömbre  osztja  azt. 
Az  astronomusok  és  geographok  több  illy  legnagyobb  köröket  képzel
nek  az  ég  és  föld  körül ,  névszerént  az  egyenlítőt,  délkört  és  horizont, 
E«  által  valamint  az  égen  ugy  a'  földön  (előre  feltévén,  hogy  a'  föld 
gömb)  több  félgömbök  támadnak.  Az  aequator  az  ég  és  földgömböt 
délire  és  éjszakira,  minden  helynek  délköre  keletire  és  nyitgötira,  a'  ho
rizon  pedig  felsőre  és  alsóra  osztja.  Napsystemánk  minden  homályos 
égtestei ,  azaz,  minden  ahhoz  tartozó  olaneták  mellékholdjaikkal  és  a'  co
meták ,  a'  legnagyobb  kör  által,  mellynek  lapja  a'  nap  középpontja jfelé 
vont  lineán  függőlegesen  áll,  a'  világított  és  világitatlan  félgömbre  osztat
nak.  De  mivel  a'  napnak  nagyobb  áltmérője  van  ,  mint  akarmellyiknek 
ezen  hom;Slyos  testek  közül,  azért  mindeniken  többet  világit  még  felénél 
' sezen  megvilágított  rész  a'  gömbölyű  testek  körül  saját  határán  felül 
még  a'  nap  tetsző  féláltmérőjényire  terjed  el.  Ez  a'  földgolyóbison  egy 
legnagyobb  körnek  mint  egy  15  minutumát  teszi, 

F É i . o  ö M B ö  K  (magdeburgi) ,  két  egymáshoz  illő  üres  réz  fél
gömb.  Ha  ezek  szorosan  egymáshoz  tétetnek,  a'  rajtok  lévó  csap  segítsé
gével  a1  levegőszivóhoz  srófol  tótnak  's  közülök  a'  levegő  kiszivatik,  an
nyira  öszvenyomatnak a 'külső  levegőtől,  hogy  csak  igen  nagy  erő  által  le
het  elválasztani.  Tudjuk,  hogy  egy  nsz.  lábra  18  mázsányi  erővel  nyom 
a'  levegő  ,  ezért  szorulnak  ugy  öszve  a'  magdeburgi  félgömbök,  mit 
legelósször  Ottó  Guerike,  magdeburgi  polgármester,  az  antlia  feltalálója, 
a'  17dik  szász  közepén  mutatott  meg  egy  réfnyi  áltmérőjii  gömbökön, 
mellyeket  harmincz  ló  el  nem  vonhatott  egymástól.  A".  /. 

FÉr .HAN'o ,  valamelly  hang  intervalluma  kereszt  által  történt  fele
meltetéséig,  vagy 6  által  történtleszálittatásáig.  Nemcsak  ezen  két  eset
hez,  hanem  a'  dur  és  mollhangnemekhez  képest  különbféle;  így  p.  o.  az 
Ais  az  Ahoz  más  viszonyban  áll,  mint  a'  Cis  a'  Chess. 

F K C I C I T A B  a'  Romaiaknál  az  istenek  közé  emelt  boldogság.  Asz
szmiyi  formában  festetik;  mellette  van  a'  bőségszarva  's  kezében  majd 
olaj  á g ,  majd  lándsa;  némellykor  gabonakalász,  gabonás  hajó  'sat. 
által  is  példáztatik. K. L. 

F é r , I S T E N E K  vagy  Herosok ,  hősök,  Így  nevezték  a '  Görögök 
mind  azokat ,  kik  magokat  vi tézségek,  bátorságok  's  tudományok  által 
a'  régi  előidőben  jelesen  megkülönböztették  ,  's  kik  az  istenek  és  embe
rek  között  így  középfokon  állottak.  A'  Görögök  herosi  világában, 
melly  a'  Haraclidáknak  Peloponnesusba  beütésekor  végződik  (1120  esz
tendőben  Kr.  e . ) ,  's  a'  rézidőről  a'  vasidőre  formál  általmenetelt,  a1 

következő  nemzetségek  jelennek  meg :  1)  a'  Prometheidesek  vagyV[Pro
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metheus  maradéki,  vagy  Deucalionidák,  Deucalion  maradéki;  2)  az  Ina
cliidiík,  Jnaclius  maradéki;  3)  az  Agentridesek,  Agenor  maradéki ,  4)  a' 
üanaidesek,  Danaus  maradéki;  5)  a'  Pelopidesek  vagy  Tantalidesek,  Pe
]ops  vagy  Tantalus  maradéki ;  6)  a1  Cecropidesek,  Cecrops  maradéki. 
Egyes  famíliák  p.  o.  az  Aeacidesek,  Persidesek,  Atridesek,  Heraclide
sek  egyik  vagy  másik  közé  tartoznak  a'  most  emiitettek  közül.  Ezen 
hősök  ideje  az  emberi  csudatételek  idejének  neveztethetik  !s  két  részre 
oszíathatik:  az  Argonanták  előtt  és  után  való  időre.  Az  utolsóban 
legnevezetesebbek  a'  trójai  hábornbeli  hősök.  A'  korábbi  herosok  vagy 
hősök  híresebbek  voltak  a'  későbbieknél  ;  de  egyik  rendbelieknek  sem 
tétettek  olly  nagy  áldozatok,  mint  az  olympusi  isteneknek,  hanem  csak 
erdők  szenteltettek  nekik  's  libatiók  tartattak  sirhalmaikon.  Ezen  Hero
sok  közül  halálok  után  némellyek  az  istenek  várába  mentek  ,  mások  a' 
boldogok  szigetein  l ak tak ,  ismét  mások  a1  csillagos  égen  fénylettek. 
Egyébiránt  a'  Görögök  Herosai  azok  voltak,  mik  a'  Romaiaknál  a'  La 
resek. K. L. 

Ficr . J E B R V I T E I . ,  törvényes  védszer,  mellynél  fpgva  a '  bírói 
ítélet  által  terheltetett  fél,  bővebb  vizsgálat  végett  felsőbb  törvényszék 
elejébe  terjeszteti  perét.  Élhet  feljebbvitellel  minden  perlekedő,  a ' k i  ter
hes  vagy  legalább  reményének  meg  nem  felelő  Ítéletet  kapott  ,  akar 
mint  felperes  vagy  avatkozó  ,  akar  mint  alperes  avagy  szavatos  állt  le
gyen  a1  perben.  'S  minthogy  csak  annak  haszná l ,  a'  ki  közbeveti:  az
ért  minden  egyes  fél  tartozik  vele  é ln i ,  ha  az  ellene  hozatott  ítéletet 
a'  felsőbb  törvényszék  által  változtatni  kívánja.  Azonban  csak  ott  van 
a'  feljebbvitelnek  h e l y e ,  hol  azt  a'  törvény  meg  nem  tiltja.  Mert  a1 

törvényszék  tilalma  elleti  sem  az  alsó  biró  nem  engedhet  feljebbvitelt, 
sem  a'  felsőnek  nincs  tartozása  vagy  szabadsága  a1  megengedettet  elfo
gadni.  Következők  azon  perek,  mellyeknek  feljebhvitelét  világos  tör
vény  tiltja:  1)  A'  királyi  udvarból  csupán  végrehajtás  végett  visszakül
detett  pe rek ,  ha  bár  ottan  bírság  adatott  is  az  Ítélethez.  —  2)  A'  hét
személyes  táblán  keresztiilvitt  's  megújított  perek.  Itt  azonban  a'  fel
jebbvitel  csak  attól  tagadtatik  m e g ,  ki  az  alapos  pert  a'  hétszemélyes 
táblára  felvit te ,  az  ellenfélnek  pedig  szabadon  hagyatik  azzal  élni.  — 
3)  A'  bizonyságtételt  megtagadók  ellen  hozott  marasztaló  Ítéletek.  — 
4)  A'  választott  bíróság  í té le te i ,  ha  csak  a'  felek  valamelly  feljebbvi
telt  világosan  fen  nem  tartoitak  magoknak.  —  5)  Az  eldöntő  hitletétel 
szerént  hozatott  ítéletek.  —  6)  Azon  p e r e k ,  mellyekben  a'  feljebbvitel 
törvény  vagy  kötés  által  egyenesen  el  van  zárva.  —  7)  A'  makacssági 
í té le tek,  akar  megjelenés,  akar  védelmezés  elmulasztásán  alapuljanak. 
—  8)  A'  közbeszóló  ítéletek.  Itt  azonban  megjegyezni  méltó,  hogy  a' 
közbeszóló  terhes  ítéletet  feljebbvittnek  lehet  nyilatkoztatni ,  's  ezen 
esetben  a'  felső  biró  ezt  megvizsgálni  tartozik,  's  ha  megváltoztatandónak 
ta lá l ja ,  a'  dolog  velejébe  nem  is  bocsátkozik.  Ha  a'  közbeszóló  ítélet 
nem  tisztán  i l ly sn ,  hanem  velős  erővel  bír , .e lannyira  ,  hogy  a'  per t 
eldönti ,  akkor  a'  feljebbvitel  a'  terheltetett  féltől  meg  nem  tagadtatha
tik.  —  Mi  a'  feljebbvitel  módját  i l leti :  erre  nézve  következőket  rendel
nek  a'  magyar  törvények:  I)  A'  feljebbvitel  az  ítélet  kihirdettetése  nap
ján  történjék,  különben  megerősül  az  ítélet.  Kivétetik  innét  azon  eset, 
ha  az  ítélet  sikere  tilalom  által  fel  volt  függesztve  ;  mert  i l lyenkor,  ha 
a*  tilalommal  élő  ezen  véds/.erről  lemond,  ha  bár  ez  az  Ítélet  kihirdet
tetése  után  több  napok  mulvá  történjék  i s ,  feljebbvitellel  sikeresen  él
het.  —  2)  A'  feljebbvitel  fokonként  használtassék  ,  és  semmi  köz  belső 
törvén}7szék  ne  mellőztessék  e l ,  különben  a1  felső  törvényszék  a'  pert 
viszgálatba  nem  veheti.  Ezek  pedig  a'  feljebbvitel  fokai  :  az  alispánytól 
vagy  sznlgabirőtól  a'  vármegye  törvényszékére,  innét  a'  k i rá ly i ,  's  et
től  a'  hétszemélyes  táb lára ,  a'  kerületi  tábláktól  a'  királyi  's  azután  a' 
hétszemélyesre,  a'  földes  uraság  alatti  mezővárosok  törvényszékétől, 
az  nri  s zékre ,  ettől  a'  vármegye  törvényszékére  's  igy  tovább  mennek 
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fel  a'  perek.  Horvát  és  Tótországokban  a'  báni  tábláig  azon  renddel 
megy  a'  feljebbvitel  mint  Magyarországban  a'  királyi  tábláig,  a'  báni 
táblától  pedig  a'  hétszemélyes  elejébe  terjesztetnek  a'  perek.  Az  egy
házi  törvényszékek  előtt  folytatott  perek  a1  megyei  szent  széktől  az 
é r sek i re ,  innét  a1  p r imási ra ,  ettől  pedig  a'  pápához ,  a1  ki  Magyaror
szágban  csak  magyar  meghatalmazottjai  által  i t é l ,  vitetnek  fel.  A' 
tárnoki  városok  a'  tárnokszékkez,  's  innét  a'  hétszemélyes  táblához,  a' 
personalisiak  a'  personalisi  székhez ,  az  egyesült  városok  pedig  elébb  a' 
Vl l .  egyesült  város  törvényszékéhez,  's  ettől  szinte  a'  personalisi  székhez 
viszik  ügyeiket.  A'  Jászok  és  Kunok  a'  helybeli  törvényszéktől  a*  kerületi 
kapitányhoz,  innét  a'  nádori  főkapitányhoz  's  végre  magához  a'  nádoris
pányhoz  viszik  pereiket.  A!  hajduvárosokban  a'  helybeli  törvényszékről 
a'  kerületi  törvényszékre ,  's  innét  a'  kir.  curiára  történik  a'  feljebbvi
tel.  A'  szepesi  városokban  a'  helybeli  törvényszéktől  a'  tartományira, 
's  innét  a'  personalisi  székre  mennek  a'  perek.  —  3)  Csak  addig  kell  a' 
í'eljebbvitellel  é ln i ,  meddig  a'  törvények  megengedik,  nevezetesen  a' 
szökött  jobbágyot  visszakövetelő  perben ,  ha  ezt  maga  a'  földes  ur  foly
tatja  ,  a'  vármegye  törvényszékéig,  eddig  a'  jobbágy  hatalmaskodása 
megbosszulására  indítottban  i s ,  hanem  csak  a'  közbe  szóló  Ítélet  ellen; 
egyéb  esetekben  a'  legfőbb  törvényszékeken  is  keresztülvihetni  minden 
pert.  — 4 )  A'  feljebbvitelt  jelentő  szavak  ,az  eljáró  bíróság  iránt  tar
tozó  tiszteletet  meg  ne  sértsék  's  az  itélet  ellen  ne  mocskolódjanak, 
különben  a1  feljebbvjyő  büntetésnek  vettetik  alája.  —• Mi a' rendes és 
törvényes feljebbvitel következéseit i l le t i : különbözők ezek a' biróra, 
kitől a' feljebbvitel tör tén ik , a' feljebbvivőre '» azon törvényszékre 
nézve, mellyhez a' per felvitetik. I. A' b i ró , kinek ítélete felvitetik, 
hivatala elvesztése alatt köteles a' törvényes és rendesen használt fel
jebbvitelt megengedni 's a' pert a' felső itélő székhez törvényes módon 
felterjeszteni vagy áltküldeni. Áll pedig a' törvényes mód ezekben : 1) 
hogy az öszvefuggésben lévő perek együtt terjesztessenek fe l ; 2) hogy 
a' felterjesztett perhez minden iktatványai hozzá mellékeltessenek; 's 
3) hogy a' birtokon belől felvitethető perek végrehajtás e lő t t , a' bir
tokon kivül felvitethetők végrehajtás után terjesztessenek fel. Melly 
perek vitethessenek feljebb birtokon belől vagy kivül : azt az 1729: 28, 
29, 31 , 1807:9 's 1741:58 czikkelyek adják elő. 11. A' feljebbvitel a1 bir
tokon belől feljebbvivőt a r ra kötelezi , hogy perét a1 védszer használása 
napjától számítandó három hónap múlva a' felső törvényszékre felvigye, 
kölünben elveszti a' birtokon belőli vizsgálat jótéteményét. Birtokon 
kivül az idősülés 32 éve alatt mindég van a' feljebbvitelnek ereje. Hl. 
A' feljebbvitel a' felső bíróságot arra kötelezi , hogy a' hozzá felvitt 
per t felvegye, szorgalommal 's érett ésszel megvizsgálja 's itélet által 
elvégezze. — Az eddig mondottakat a' törvény csak a' polgári perek
ről rendeli , azonban mind ezek a' büntető perekre is alkalmaztathatnak, 
csupán olly megjegyzéssel, hogy ezekben a' feljebbvitel az első bíró
ságtól mindjárt a1 királyi táblára 's ettől a' hét személyesre tör ténik, 's 
hogy a' nemesek ezen feljebbvitellel minden esetben élhetnek , nemtele
nek ellenben a' királyi táblára csak ha lá los , vagy három esztendei fog
ságot avagy egyszerre csapandó 100 pálezát vagy korbácsot rendelő, 
a' hétszemélyes táblára pedig csupán halálos itélet esetében vihetik fel 
büntető pereket. 

A' feljebbvitel néminemű módosítással minden pallérozott nemzetek 
polgári 's büntető törvénykezésében megvan, 's czéljára és erejére nézve 
a' magyarországival mindenütt megegyez , hanem van a' feljebbvitelnek 
(nppeal) angüa törvénykezési nyelvében még egy más értelme, melly 
a' közönségestől egyáltalján különbözik. Az angol büntető törvényke
zés iigyan is vádper , mellyben a' vádoló vádját bebizonyítani tartozik, 
a1 vádoltatott ellenben nem köteles tetteit felfedezni. Most a' vád be
bizonyítása mindég a 'koronaügy véd dolga, 's a' vádolónak a' perbe sem
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mi  befolyása  nincs  azonkívül,  hogy  a'  bizonyság  eszközeit  szolgáltatja. 
Hanem  ez  1819  előtt  másképen  is  történhetett.  Akkor  a'  kárvallott 
vagy  ennek  rokonja  ,  a'  törvényszék  fStülátjai  elejébe  i  (léztetheté  a'  vét
kest  's  elégtételt  kivánhata  tőle.  Itt  a'  vádoló  appellor  vagy  appel
l a n t ,  a'  vádoltatott  pedig  appellesnek  neveztetett.  Az  illyen  törvény
kezésnek  még  akkor  is  volt  he lye ,  ha  már  az  esküdtek  a'  vétkest  a'  vád 
alól  felmentették.  A'  kegyelmezés  nem  védelmezé  a'  vétkest  a'  privát 
vád  ellen,  's  ha  ennek  követlieíésében  ismét  elitéltetett,  ki  kellett  ál
lania  a'  büntetést  a1  nélkül  ,  hogy  a'  kiráiy  neki  megkegyelmezhetett 
volna.  Ezen  privát  vádolás  jusa  egy  esztendeig  ta r to t t ;  ha  tehát  a' 
b í r ó ,  a'  közönség  vagy  a'  kárvallott  rokorrjai  az  esküdtek  feloldó  Ítéleté
vel  meg  nem  elégedtek,  az  appellatiohoz  lehetett  nyúlni ,  's  a'  felol
doztatottat  az  esztendő  lefoytáig  fogságban  ta r ta tn i ,  Vagy  érte  kezes
séget  kívánni.  A'  privát  vádról  rendszerént  más  jury  i t é l t ,  's  vannak 
példák  ,  hogy  ennek  Ítélete  , ,vétkest"  mondott,  holott  az  elébbi  jury  a' 
vétkest  ugyan  azon  okokból  felszabadította.  Nem  tagadhatni ,  hogy 
ezen  privát  vádnak  sokféle  hasznai  voltak,  de  mivel  Tisszaélések  is  tör
téntek  vele,  III.  György  51)  parlamentactája  által  eltöröltetett. Zs.O, 

F K r. J E B B v i T K r, i T ö R v K N Y s z K K E K , azon itélő székek , mel
Iyek  vagy  mindég  csak  alsóbb  bíró  előtt  folyt  's  feljebbvitt  perek  vizs
galatjával  foglalatoskodnak,  's  ezek  tiszta  feljebbviteli  törvényszékek, 
—  vagy  a'  mellyeknél,  mint  első  bíróság  előtt  indittatnak  ugyan  nj  pe
rek  ,  de  egyszersmind  feljebbvittek  is  fordulnak  m e g ,  's  ezek  elegyes 
itélő  székek.  Hazánkban  következők  a'  tiszta  feljebbviteli  törvényszé
kek : a)  egyháziak:  a'  primási  szék ,  's  az  érseki  törvényszék,  á)  a' 
világiak  :  a'  hétszemélyes  tábla,  a'  nádorispányi  törvényszék,  a'  tárnok 
és  a'  personalis  s zék ,  's  a'  VII.  szövetséges  város  törvényszéke  —  az 
elegyes  törvényszékek  pedig  ezek:  a'  királyi  törvényes  t á b l a ,  a'  báni 
t áb l a ,  a1  vármegyei  törvényszékek,  a'  papi  nemesség  octavalis  és  kö
zönséges  törvényszéke,  a'  j á szok ,  kunok  és  hájdu  városok  kerületi  t ö r 
vényszéke,  's  a'  szepesi  városok  tartományi  törvényszéke.  —  A'  né
met  szövetséghez  tartozó  tartományokban  mindenütt  két  feljebbviteli  tör
vényszék  v a n ;  Francziaországban  pedig  csak  e g y ,  hanem  ezenkívül 
az  egész  ország  számára  CASSATIOTÖRVÉNYSZÉK  (1.  e.)  áll  fenn,  inelly 
az  igazságszolgáltatásban  az  egységet  igen  előmozdítja. Zs. 6. 

F K U E C V Á R , erősség, vagy város mellett vagy benne uralkodó magas
ságra  épített  kisebb  mellékerósség. 

V K  i, r, K N  u K RO  (Filep  Emánuel) ,  szül.  Bernben  1777,  elébb  ber
ni  követségi  titoknok  Parisban;  nem  sokára  áltvevé  mezei  jószágát,  Hof
w y l t ,  Bern  mellet ,  hol  nagy  díszben  virágzó  gazdasági  intézetet  alapí
tott.  Később  ehhez  egy  szegényoskolát  kóborgó  gyermekek  számára 
kapcsolt ,  és  1808  egy  philanthropint  birtokosak  szülötteinek;  mind  a' 
két  intézet  dúsan  tenyészik  's  felülmúlja  hírben  az  elsőt.  1817  Pesta
lozzi  tanitó  intézetét  akará  áltvenni  Ifertenben,  de  némelly  közbeesett 
környülmények  felbonták  az  alkut.  F.  legjelesebb  munkáji: „fílicke auf 
den Aekerbau in der Schweiz und die bestén Miitel ihn zu vervollkomm
nen"  (Bern,  1807); „Landwirtsch. Bliitter von Hofwyl1.  Aarau  1808— 
1817).  L.  Schweiz  landammannjának,  a'  würtembergi  király  egyik  b iz
tosának,  Chavannesnak,Capodistriasnak,Rengetlek  Künzlinek,és  Vetschnek 
tudósításaikat  a'  hofwyl i  intézetekről;  továbbá:  HofTmann  : „Beise nach 
Hofwyl" ete. „mit Bemerktingen von Staatsrath Thaer"";  Julién  «,7W
cis sur les instiluts  <T éducation de mr. de Felleníergií  (Paris  1817). 

F E L M A G A S Z T A L Á S ,  a '  mii  és  rendszerek  erejének  emelke
dett  állapotja.  Felmagasztalva  látjuk  néha  az  agy  és  idegrendszert  és 
akkor  az  é le t ,  az  elme  munkálati  különös  elevenséggel,  szokatlan  vi
dorsággaí  történnek  ;  a'  szemből  tüz  lörel  k i ,  a'  hallás  finom  és  hatal
mas ,  a'  mozdulatok  gyorsabbak,  a'  szív  és  érverés  virgonczabb.  Ha 
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az  izomrendszer  van  felmagasztalva,  iszonyú  erő  van  a'  különben  ta
lán  nem  erős  testben ;  játszva  emeltetik  odább  azon  t ehe r ,  mellyet 
különben  mozdítani  sem  valánk  fj&,ijsek.  Ha  a'  nedvek  elválosztására 
rendelt  műszerek  magasztaltattak  fel,  szokatlat  mennyiségben  és  gyak
aan  szabdátlan  minemüségben  is  választják  el  nedveiket.  Így  a'  felma
gasztalt  itiííj  vese ,  savóshártya  különösen  sok  epet ,  hudat ,  savótvá
laszt  el.  —  A'  felmagasztalásnak  különösen  sok  oka  van ,  a'  neveze
tesebbek  ezek:  az  elméreható  öröm,  kedv,  kellemetes  h i r ,  vágy ,  ha
r a g ,  i j edés ,  boszu;  nagy  mertekben  szerhe.lt  szeszes  i talok,  némelly 
betegség  ,  méreg ,  ragadvány.  —  Minél  nagyobb  a'  felmagasztalás,  an
nál  rövidebb  ideig  tarthat  az  egesség  tetemes  roncsolásanélkül.  Van 
olly  beteges  felmagasztalás  i s ,  mel'y  az  együgyüségnek  csudákat  játsz
hatna  elejébe,  p.  o.  az  állati  Magnetismusnál. 

F K r. M E N Ő K ,  felmenő  linea,  alolról  felfelé  vitt  szakadatlan  sora 
Hzon  személyeknek,  kik  egy  őstől  's  egy  lineában  származtak,  igy 
unoka,  fiu,  a t y a ,  nagyatya  'sat. (ascendeiiles).  Ezen  linea  megfordít
va  lemenőnek  neveztetik (descendenles'). 

F ü r , o r , D O Z < s ,  I.  A'  törvényben  a'  panaszló  félnek  keresete  vagy 
vádja  alól  való  felmentés.  Lehet  a)  teljes,  midőn  a'  vádoltatott  tökélye
den  felszabadittatik  a'  kereset  vagy  vád  alól; h)  bizonyítványok  elégte
lensége  miatt  történt  felmentés {ubsohitio ex inaufficientia probarum.)— 
11.  Theologiai  értelemben  1.  Oi,HOZAT.  —  III.  A'  chemiábaii  azon  pro
cessus ,  méllyben  két  különnemű  test  alapanyagjai  úgy  egyesülnek  egy
mással  hogy  az  elébbi  öszveköttetés  felbomlik  's  ezen  uj  egyesülés  által 
n j ,  a'  két  elébbitől  különböző,  öszvetett  test  támad.  —  IV.  A'  muzsiká
ban  egy  dissonantiának  szükséges,  fokonkénti  menetele  öszvehangzó 
(consonáló)  intervallumba. 

F E r. Ó N J A  1)  a1  feudális  törvényben  a'  feudális  hűség  megszegése 
akar  az  adományzó  ur  részéről  a'  vasall  i ránt ,  akar  megfordítva;  2) 
minden  vé tek ,  mellyre  halálos  büntetés  van  téve  (ez  a1  nevezet  főkép  az 
Angoloknál  vagyon  divatban).  Bizonytalan,  a'  latán faltere,  csalni,  vagy 
a'  német fehlen,  hibázni,  avagy  a1  frank felont,  hütelenség,  szóból  szár
mazott  e  ezen  nevezet.  Az  adományzó  feloniát  követ  el  vasallja  ellen 
minden  te t te ivel ,  mellyek  ennek  é le te ,  becsülete ,  egészsége  's  vagyon
ja  ellen  vannak  intézve;  a'  vasall  pedig  adományzó  ura  ellen  a'  feudá
lis  hit  és  szolgálat  megtagadása  állal ,  továbbá,  ha  adományzóját  veszély
ben  elhagyja,  bevádolja,  elárulja,  ha  annak  ellenségeivel  szövetségre 
l é p ,  titkait  felfedezi,  élete  után  ólálkodik,  annak  hitvesét,  famíliáját 
durva  bántalommal  i l le t i ,  ha  annak  feleségével,  leányával  vagy  testvéré
vel  fajtalan  társalkodásban  él (cucurbilalio).  A'  felonia büntetése  az  ado
mányuraság  és  az  adomány  elvesztésében  áll.  Hlyen  feloniából  támadt 
Francziaországban  a'  kis  yvetoti  uradalomnak  vagy  isaz  ugy nevezettyvetoti 
királyságnak  fejedeJmisége (louverainete). Z*. O. 

F E L P E R E S  (actor),  ollyan  törvényes  főszemély,  a ' ki valamelly  bi
zonyos személyen  valamit  követelj  's ez  iránti  kérelmét  megvizsgálás  's  eli
télés  végett  a'  törvényszék  elejébe  terjeszti.  Hogy  azonban  valaki  sikere
sen  lehessen  felperes,  szükséges hogy a' kezdettper  folytatására  's  a'  követelt 
tárgy  bírására  alkalmatos  l egyen ,  azaz ,  KEr.pRREssÉGGEr,  (1.  e.)  birjon. 

F E ( , P R R E S S É O  (actoratus),  valamelly  dolognak bíró  előtt  leendő 
megszerzésére  való  alkalmatosság.  Ez  kétféle:  s z e m é l y e s  és  va
l ó d i .  Ez  abban  á l l ,  hogy  a 'követel t  tárgy  birtoka  a1  követelés  ide
jén 'aV felperest  illesse,  amaz  pedig  abban ,  hogy  a1  felperes,  személyé
ra 'nézve ,  sem  természeti  hijány,  sem  törvény  tilalma  által  ne  gátoltassék,a' 
kezdett  pert  folytatni.  Gátoltatnak  természeti  hijány  által  a'  gyerme
kek  és  őrültek,  mint  józan  ésszel  nem  birok;  a'  törvény  tilalma  által 
pedig:  1)  A'  nem  törvényes  kom  személyek,  mint  minden  innepélyes 
tettre  alkalmatlanok.  2)  Nemtelenek,  nem  honosított  idegenek,  sőt  a' 
honosítottak  i s ,  a'  míg  a'  honosítás  feltétel cinek  eleget  nem  lesznek, 
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nenjesek  ellen  személyes  büntetés  yagy  nemesi  birtok  végett  indított 
perekben;  hanem  más  valódi  követelések  esetében  nem  tagadtatik  meg 
tülök  a'  nemesek  elleni  felperesség.  3)  Egyes  szerzetesek  .  világi  dol
gokra  nézve ,  ellenállván  a'  szegénység  fogadása;  hanem  a'  rend  feje 
(superior)  az  egész  egyesület  nevében  sikeresen  perelhet.  4)  A'  törvé
nyes  becsiiletlenséggel  bélyegeztetettek,  annyiban,  hogy  személyesem 
nem  foroghatnak  a'  törvényszék  előtt;  de  ha  valódi  felperességgeí  bír
n a k ,  ügyvéd  által  foganatosán  pereltethetnek.  Ezt  kell  érteni  az  egy
házi  átok  alatt  lévőkről  is.  Mi  azonban  a'  nem  törvényes  kora  vagy 
Örült  személyek  személyes  felperességénék  hijányáról ,  's  a'  nemtelene
kéről  a'  nemesek  ellen  kérendő  személyes  büntetésre  nézve  mondatott, 
azt  ngy  kell  é r teni ,  hogy  ők  csak  saját  nevek  alat t  nem  perlekedhetnek; 
mert  azok,  kikre  a'  törvény  védelmzéseket  bizta  ,  szabadon  cseleked
hetik  ezt.  ' Zs. G. 

F K I , s i ó .  Ezen  szó  már  a1  romai  köztársaságban  is  a1  legfelsőbb 
hatalmat  's  méltóságot  je len té ,  melly  az  öszves  polgári  községnek,  a' 
népnek  tulajdoníttatott.  Az  öszves  nép  ezen  méltóságának  megsértése, 
valamint  a'  status  szerkezetének  's  bátorságának  megtámadása  i s ,  fel
ségelleni  vétek  volt.  A'  népországlás  megbukta  után  a'  íelségi  méltó
ság ,  hatalom  és  név  a'  romai  fejedelmekre  's  ezekről  nyugoti  Európa 
császáraira  ment  á l ta l ;  a'  királyoknak  pedig  csak  későbben  adatott ; 
Francziaországban  II.  Henrik  alatt  vevék  szokásba  az  udvari  emberek, 
de  a1  westfaliai  béke  alkalmával  még  tartott  erről  a'  czivódás.  A'  cam
braii  békeegyezségben  (1521))  csak  V.  Károlynak  adatik  felség;  czim.  A' 
crespyi  békében  (1544J  V.  Károly  császári  's  I.  Ferencz  királyi  felség
nek  hivatik;  's  a'  chateaucanibresisi  (1559)  békében  legelőször  jőnek 
elő  ezen  czimek:  legkeresztényibb  's  catholica  felség.  Angliában  Vi l i . 
Henrik  használá  legelsőben  a'  felségi  czimet.  Most  már  minden  euró
pai  királynak  megadatik  a z ,  csak  a'  nagy  sultan  neveztetik  fenségnek. 
A'  felség  névtől  különbözik  a'  dolog,  azaz,  a 'személyes  méltóság,  melly 
minden  független  és  önlétil  oszáglóban  megvan.  Ennél  fogva  még  azon 
országlóknak  is,  kik  az  európai  cancellariai  tiszti  Írásmódban  ezen  czim 
mel  nem  ékesit tetnek,  megadatik  a'  személyes  felség,  ha  valódi  (örö
kös  vagy  választott)  fejedelmek,  's  nem  csupán  legfőbb  országlási  tiszt
viselők  statusokban,  mint  a'  franczia  köztársaság  directorai  *s  consulai 
voltak.  Ez  a'  személyes  felség  a'  csupa  czim tő i ,  melly  még  a'  lemon
dott  vagy  letétetett  országlóknak  is  meghagyatik  (mint  Lesczinski  Sza
niszló  lengyel  királynak  ,  a'  volt  franczia  császárnénak  Maria  l.udovi
kának  'sat.)  annyiban  igen  különbözik,  hogy  az.országié  sérthetetlen
ségével  van  öszvekapcsolva  (mellynél  fogva  az  nem  Csak  minden  felelé
sen  felül  van,  hanem  személye  sértései  a'  felségelleni  vétek  fogatjába 
esnek) ,  a'  minek  a'  csupa  czimnél  koránt  sincsen  helye.  Isten  adta 
legyen  e  a?  felség  ezen  jusát  a'  fejedelmeknek,  vagy  pedig  a'  népek 
ruházták  azt  reájok  ,  ez  régi  vi ta tás ,  mellyel  már  a'  17  század  vége 
felé  foglalatoskodtak  egymás  ellen  Angliában  a'  Stuart  ház  és  111.  H e n 
rik  követőji,  's  mcllybe  majdnem  ugyan  azon  időben  keveredett  Thoma
sius  Keresztély  dán  udvari  prédikátorral ,  Massiussal.  Sokat  veszt  e' 
vitatás  fontosságából,  ha  meggondoljuk,  hogy  a'  felségi  jusokat  az 
isteni  gondviselés  sem  mint  élemény  eszközeit  's  tetszés  szerént  hasz
nálandó  sajátot,  hanem  mint  terhes  kötelességekkel  öszvekapcsolt  hiva
talt  ruházná  fejedelmekre,  valamint  ellenben  annak  népektől  eredt  ált
adatását  koránt  sem  önkényesnek,  hanem  szükségesnek's  tar talmára  néz
ve  az  isteni  avagy  észtörvény  által  meghatároztatotrnak  's  visszavehe
tetlennek  kellene  tekinteni.  A'  felségi  jusok  tökéletesen  vannak  minden 
esetben  meghatározva  azon  kötelesség  áital  ,  mellynél  fogva  a1  népet 
nem  csupa  személyes  nézetek  's  c/.élok,  hanem  azon  nézetek  szerént 
kell  kormányozni,  mellyek  a'  nép  közt  a'  jusról  ,  erkölcsiségről  's  val
lásról  uralkodnak  ,  's  mellynél  fogva  ezen  tettleg  adott  pontról  szük
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ség  a'  nép  további  kifejlődését  vezetni.  Ebben  nagyon  jól  megegyez  a' 
szabadelmü  nézet  a'  korlátlan  fejedelmivel;  de  nem  az  eszközökben,  mel
lyek  által'  a'  felségi  jusok  valódi  gyakorlását  azon  szükséges  korlátok 
közt  tar thatónak,  azaz ,  a'  status  igaz  czéljaira  áltáljában,  's  a'  nép 
uralkodó  fogatjaira  szorithatónak  véli.  Ezt  ugyan  is  némellyek  az  alatt
valók  egy  kis  részének  külön  szabadságai,  elsőségei,  a'  statushatalom 
alól  való  kivétele  's  egyuttországlása,  mások  ellenben  közönséges  nem
zeti  szabadság,  's  nem  ugyan  a'  nép  egyiittországlására  czélzó  (deino
craticai),  hanem  az  országlást  mindég  a'  status  czéljára  utasító  (köztár
sasági)  statusszerkezet  által  gondolja  elérhetni.  Az  első  ezen  nézetek 
közül  történetileg  véve  régibb  a'  másodiknál;  mert  a'  statusok  az  egyes 
személyek  eredeti  függetlenségéből  csak  lassanként  fejlettek  ki  az  alsó 
rendeken  való  szorosabb  uralkodásra  (aristocratiai  kivételek  's  egyiittor
száglás  mellett),  's  ebből  egy  országlási  (felségi)  jusra ,  melly  a'  status 
minden  tagjaira  szintolly  erővel  terjed  k i ,  mint  csupán  a'  status  czél
jára  van  szorítva.  Szintezen  haladást  lehet  a'  felségi  jusok  fogatjának 
kifejlődésében  észre  venni,  mert  azok  alatt  elébb  csak  bizonyos  ,  egyes 
meghatározott  elsőségek,  tiszteleti  jusok  's  egyes  szabadságok  értetnek, 
niellyek  csak  az  ujabb  időben  terjesztetének  ki  tág  fogatjára  a'  legfőbb 
hatalomnak  mindenben,  a'  mi  a'  status  czéljával  öszveköttetésben  van. 
Ennél  fogva  a'  status  felségi  j u sa i ,  mellyeknek  gyakorlása  az  országlót 
avagy  fejedelmet  teszi,  szükségképen  elidegenitheteílenek  ;  sem  másra 
nem  bizathatik  azoknak  legfelsőbb  gyakorlása,  sem  ki  nem  vétethetik 
foganatjok  alól  valaki  a'  statusban.  \S  ez  által  különböznek  a'  szűkebb 
írtelemben  vett  IIEOÜ.KKTÓI,  (I.  e.),  ámbár  hajdan  a'  német  birodalom
ban  a'  regálék  neve  alat t  a'  birodalmi  rendek  országlási  jusai  is  értet
tek.  A'  regálék  tehát,  azon  szűkebb  értelemben  véve,  elajándékoztathat
nak  a'  status  alattvalójinak,  's  terhek  alól  felmentethetnek  egyes  polgá
rok,  egyesületek  és  rendek.  A'  felségi  jusok  tárgyaikra  nézve,  követke
zőkből  ál lnak:  1)  a1  status  képviseléséből  's  egységében  épségeben  's  fe
jedelmiségében  való  megtartásából;  innét  a'  had  és  béke ,  szövetség  és 
követség  jusa i ;  2)  a'  természeten  való  közös  uralkodásból;  innét  poli
tiai  felsőség;  3)  a'  törvényes  rend  fentartásából,  mindenki  személyé
nek  's  vagyonjának  védelmezése  á l ta l ;  innét  büntető  igazság  's  felsőség 
az  igazságszolgáltatásban;  4)  a'  népnek  erkölcsiségre  's  vallásosságra 
neveléséből;  innét  az  egyházi  felsőség,  's  végre  5)  a'  stattu  minden  czél
ja i ra  megkívántató  pénzeszközök  megszerzéséből;  innét  financzialis  fel
sőség.  A'  monarchiái  okfő,  mint  az  1820ki  bécsi  acta  igen  helyesen 
áll í t ja,  abban  á l l ,  hogy  a'  fejedelem  ezen  jusok  egyikétől  se  fosztassák 
meg ,  noha  azoknak  gyakorlásában  némelly  formákhoz  's  a'  rendek  meg
egyezéséhez  még  is  köttethetik. Zs. G. 

F E L S É G S É R T É S [perduellio, crimen laesae majestn(is),  az  alatt
valói  hűség  megszegése,  maga  a7  s t a t u s ,  ennek  törvényes  feje,  birtoká
nak  egészsége  ,  vagy  elfogadott  szerkezete  ellen  intézett  ellenséges 
válalkozás  által.  Angliában  olly  ingatag  a'  felségsértés  fogatja,  hogy 
Bürke  méltán  elmondhatja,  hogy  ott  felségsértés  vétke  nem  díszlik,  mert 
ha  sikerül,  mindjárt  más  név  ruháztatik  reá.  Teli  Vilmos,  a1  rütlii  három 
férjfí,  Nassaui  Vilmos  gróf ,  Franklin  és  Washington  mint  felségsértők 
ítéltethettek  volna  el  ,  ha  a'  kezdett  ügyet  szerencsésén  nem  viszik  ki. 
A'  felségsértés  fogatjának  jusi  határozatja  is  felette  különböző.  A'  fran
czia „Code pénal'ban  nem  jő  többé  elő  a1 ,.Jiaule trahison.'1  A'  fran
czia  status  belső  's  külső  bátorsága  's  a1  király  személye  Vagy  a1  királyi 
família  elleni  vétkek  halállal  's  vagyonvesztéssel  büntettetnek. (Code pé
nal  75—102  czik.)  A'  porosz  közönséges  törvény  a'  status  fejének  mél
tóságában  való  személyes  megsértését  nevezi  felségsértésnek,  's  megkü
lönbözteti  ettől  a1  felségárulást,  melly  a'  statiis  szerkezetének  erőszakos 
fel forgatására  vagy  a*  fejedelem  élete  's  szabadsága  ellen  czélzó  vétek; 
továbbá  a'  hazaárulás tó l ,  melly  által  a'  statusra  idegen  hatalmasságoktól 
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bátortalanság  's  veszedslem  vonatik;  's  végre  a'  status  belső  bátorsága 
's  nyugalma  elleni  vétkektől.  —  Az  anstriai  büntető  törvénykönyv  (1805) 
felségsértésnek  nevezi  1)  a'  status  feje  személyes  bátorságának  megsérté
sét  's  2)  azon  válalkozásokat,  mellyek  a'  statusszerkezet  erőszakos  meg
változtatására,  a'  hazának  külveszélybe  keverésére,  vagy  a'  már  kész 
veszedelem  nagyobbitására  vannak  intézve.  A'  bajor  törvénykönyv  (Feu
erbachtól ,  1813)  hazaárulást  állit  fel  a'  nélkül,  hogy  azt  meghatározná, 
's  annak  első  fokát  felségsértésnek  mondja,  melly  a'  király  személyének 
gyi lkos ,  elfogó  vagy  az  ellenség  kezébe  szolgáltató  szándékkal  történt 
megtámadása  ,  's  a'  status  önlétiiségének  és  szerkezetének  megtámadása 
által  követtetik  el.  Az  ellenség  segítése  második  osztályú  hazaárulás. 
Az  oklevelek  kiadása  által  elkövetett  hivtelenség  a'  status  iránt  'ste'f.  a' 
harmadik  osztályhoz  tar toz ik ;  a'  negyedikbe  igen  különbféle  cselekede
tek  állíttatnak  öszve,  p.  o.  ha  valaki_  a'  statuson  követelt  jogigénye  mi
att  idegen  hatalmassághoz  folyamodik',  ha  valaki  idegen  fejedelmeket  's 
követeket  megsér t ,  a'  status  alattvalójit  kivándorlásra  bírja,  vagy  ha 
valamelly  idegen  hatalmasság  számára  katonaságot  toborz.  Az  ujabb 
bajor  törvénykönyvben  (Gönnertől ,  1822)  egy  kevéssé  máskép  vannak 
ezen  fogatok  elrendelve.  A'  hazaárulás  második  osztálya  a'  felségsértés
h.3z  adato t t ,  a'  hazaárulás  fogatja  a'  harmadik  osztályra  szorí t tatot t ;  a' 
negyedik  pedig  a1  status  bátorsága  elleni  veszedelmes  cselekedeteknek  ne
veztetett.  A'  felségsértés  abban  különbözik  egyéb  vétkektől,  hogy  telje
sítettnek  tekintetik,  azaz',  a ' t ö rvényes  büntetéssel  fenyíttetik,  mihelyt 
ezen  vétek  szándéka  külső  cselekedetbe  ment  á l t a l ,  's  hogy  e1  vétek  r é 
szesének  tar tat ik ,  a'  ki  róla  valamit  tud  's  fel  nem  adja.  —  Honi  törvé
nyeink  azt  nevezik  felségsértőnek  1)  a'  ki  átkozott  kezeit  fejedelmünk 
személye  ellen  felemeli,  annak élete  után  karddal  vagy  méreggel  leselke
d i k ,  avagy  azon  kerítésbe  vagy  házba ,  hol  a'  fejedelem  mulat,  erőszak
kal  be tör ;  2)  a'  ki  a'  király  és  haza  java  ellen  öszveeskiiszik  ,  vagy  az 
öszveesküvésben  tudva  megegyez;  3)  a'  ki  illyénekre  törekedőt  esmér,  's 
noha  a1  vétket  bizonyítani  tudná  ,  fi'I  nem  adja.  Ezen  szörnyű  vétek  ná
lunk  fej  és  minden,  a'  vétkes  részére  eső  ingó  vagy  ingatlan  jószág  el
vesztésével  büntettetik.  'Ezen  büntetést  az  1715  :  9  czikkely  nagyon  meg
sulyositotta  ,  a'  vagyonvesztést  még  az  ártatlan  osztozatlan  gyermekek 
részére  is  kiterjesztvén  ;  de  ez  a'  sulyositás  az  1791 :  50  czikkely  által 
eltöröltetett.  Méltó  azonban  megjegyezni,  hogy  a'  felségsértés  vétkéről 
gyanúsak  javait  a'  királyi  fiscus  a ' .per  kimenetele  előtt  el  nem  foglalhat
j a ;  hanem  azok  öszveiratván,  a'  gazdaság  vitele  a'  bíró  véleménye  sze
rént  vagy  a'  gyanúsnál  hagyatik,  vagy  pedig  zárgondviselore  bizatik  szá
madás  terhe  alatt.  Ha  azonban  valaki  a'  felségsértés  vétkén  kapatván, 
elfogatik,  vagy  országgyűlési  czikkely  által  nyilatkoztatik  illy  vétekbe 
keveredettnek  :  a'  részére  eső  jószágot  a'  fiscus  mindjárt  elfoglalhatja. 
A  jószág  ezen  öszveiratásán 'a  zár  alá  vételén  kívül ,  a'  mi  más  bűnnél 
soha  sem  fordul  elő,  még  az  is  tulajdonja  ezen  véteknek,  hogy  akarmelly 
rendű  's  rangú  legyen  a'  vétkes,  idézésre  nincs  szükség  elfogatás  előtt; 
továbbá,  hogy  a'  bíró  józan  belátása  szerént  a'  feladót  is  lehet  tanúnak 
használni;  's  végre  hogy a'  királyi  fiscus, a'  keresetlevél  benyújtása  alkal
mával,  a'  feladó.vezeték  's  keresztnevét  tartozik  a'  törvényszék  elölülőjé
nek  bejelenteni,  hogy  az,  ha  csak,  rágalmazni  talált  volna,  érdeme  szerént 
's  a'  környülményekhez  képest  néha  hasonlólag  büntettethessék. Zs. G. 

F u r . ső  H Á Z ,  az  angol  parlament  első  része ,  melly  az  alsó  háztól 
III.  Eduárd  országlása alatt  (1327—77)  vált  el  állandóul.  Tagjai  a 'kir .  her
czegek,  főpapok  és  főurak  (pairek),  kiknek  méltósága  vagy birtokaikkal vagy 
familiájokkal  jár ,  's  mindég  az  elsőszülöttre  megy  által.  Foglalatossága 
törvényhozás  és  igazságszolgáltatás.  Hatalma,  az  alsó házéval  egybekötve, 
a'  természeti  lehetetlenségnél  végződik,  's  ugyan  azért  a'  királyi  hatal
mat  is  gyakran  megbuktatá.  A"  lordok  (pairek)  száma  nincs  meghatá
rozva,  mert  azt  a'  király  uj  usvezés  által  mindég  esaporithatja.  A'  felső 
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ház  akkor  gylilik  őszre,  mikor  az  a l só ;  a ' k i r á ly  által ól doztstik  fel  'slii
vatik  ismét  őszre.  Az  öszrehirás  minden  lordnak  lerclbeni  meghiratárfii 
által  történik.  Üléseit  a'  westminsteri  régi  királyi  palotában  tart ja,  hol 
terme  az  alsó  házéra  dől.  Az  első  ülést  maga  a'  király  nyitja  meg  ki
rályi  székről  tar trán  beszédet  a'  felső  házban,  hova  akkor  az  alsó  ház 
is  megliiratik;  erre  mind  a'  két  ház  köszönő  írással  rá laszó l ,  's  azután 
a'  tagok  az  egyházi  's  a'  most  már  megváltoztatott  t e s t  h i t e t  letévén, 
az  ülés  elkezdődik  a ' lordcancel lar  előliilése  a l a t t ,  ki  azonban  szintolly 
kevéssé  szavazha t ,  mint  a'  vele  együtt]  ülő  J2  főbíró.  Ezen  utóbbiak  a' 
lord  cancellarral  együtt  gyapjas  zsákokon  vagy  ránkosokon  ülnek,  jeléül 
a'  gyapjú  fontosságának  Anglia  rirágzására  nézve.  A'  felső  háznak 
szintúgy  van  kezdeményi  jusa  ,  mint  az  alsónak,  kivévén  a'  status  pénz
ügye i t ,  mellyek  egyenesen  az  utóbbi  előtt  vétetnek  fel  elsőben.  A'  tör
vényjavalat,  ha  az  első  ajánlás  alkalmával  mindjárt  félre  nem  vettetik, 
két  különböző  napon  két  ízben  olvastatik  fe l ,  azután  az  egész  ház  biz
tossága  előtt  megviszgáltatrán,  harmadszor  olvastatik  fel.  Ha  az  illyen 
törvényjaralat  az  ;>!só  házból  jöt t  á l t a l ,  ugy  már  csak  királyi  helyben
hagyásra  van  szüksége,  ellenkező  esetben  pedig  az  alsó  ház  elejébe  külde
tik.  A'  felső  ház  tagjai  content  vagy  nocontent  szóval  szavaznak;  a' 
jelen  nem  lévők  meghatalmazottjaik (yroxies^)  által  nyilatkoztathatják  ki 
akaratjokat,  's  ha  ezt  nem  cselekszik,  elvesztik  szarokat.  A'  mind  a'  két 
házon  keresztülment  törvényjavalatok  megerősítését  ragy  meg nem  erősí
tését  a'  felső  ház  előtt  nyilatkoztatja  ki  a'  király  személyesen,  vagy  kül
döttjei  á l t a l ,  de  akkor  az  alsó  ház  is  oda  szokott  hivatni.  A'  pairek 
r agy  lordok  jósairól  rö  L O R D .  A'  felső  házról  mint  törvényszékről 
1.  ANGLÍA. !6t. G. 

F E T . S Ő S E G ,  mind  azok,  kik  a '  status  és  országlás  ragy  az  egyház 
nerében  jogi  és  rendképesti  hatalmat  gyakorolnak  niiísokon.  Kunéi  fogva 
egész  tiszti  székek1  is  neveztetnek  felsőségnek  ;  beszélünk  polgári ,  hadi 
' sat .  felsőségről.  Azonban  maga  az  országló  is  neveztetik  felsőségnek,  's 
mint  legfőbb  felsőség  ugy  különböztetik  meg  az  alsóbb  felsőségektől.  Jla 
már  fenáll  ralamelly  országlás  (ha  bár  eredete  kétséget  gerjesztene  is 
törvényessége  felől),  's  ha  a'  legfőbb^  statushatalomtól  elrendeltetett  vala
melly  felsőség  ,  szükség  ,  hogy  ezt  az  alattvalók  törvényesnek  tekintsék; 
a'  felsőség  törvényességének  vizsgálása,  's  az  engedelmességnek  olly  szin 
alatti  megtagadása,  mint  ha  a'  felsőség  törrénytelén  volna,  valóságos 
zendülés,  lázadás.  Ez  azonban  annyira  nem  terjed  ,  hogy  a'  rendelleni 
hatalmat  gyakorló  is  felsőségnek  tekintessék.  Z». G. 

F K r. s  ő s É  G  i  j u s  o  K.  A'  status  fogatjából  's  czéljából  származó 
jusok ,  mel lyek,  a'  mennyire  már  magából  a'  status  lételéből  szükségké
pen  folynak,  's  következőleg  semmi  más  jusalapra  nincs  szükségek,  fel
s é g i  j u s o k n a k ,  valódi  felsőségi  vagy  kormányjusoknak  ,  felsőbb  re
gáléknak  neveztetnek;  a'  mennyire  pedig  a'  tapasztalási  fogatok  szerénti 
rálasztástól  függnek  's  tehát  csak  különös  törvények  's  egyezségek 
által  létesülnek,  alsóbb  regáléknak,  szűkebb  értelemben  vett  regáléknak, 
történetes  kormányjusoknak  hivatnak.  Minden  korniányjusok  öszves  fo
gatja  teszi  a'  statusfelsőséget,  ez  ped ig ,  valamelly  meghatározott  czélra 
vagy  tárgyra  vonatkozra,  a'  status  felsőségi  jusait ,  mellyek  tehát  annyi
félék,  a'  mennyiszer  bizonyos  tárgyakat  másoktól  elkülönö/.re  akarunk 
akarmelly  oknál  fogva  vizsgálgatni.  Kimerítő  a1  következő  félosztás: 
1)  Hadi  vagy  nemzetjusi  felsőség;  2)  egyházi  és  oskolai felsőség;  3)  igaz. 
ságszolgáltatási  felsőség;  4)  bátorságra  ügyelői  felsőség;  5)  pénzügyi 
felsőség.  Zs. G.  , 

F E Í , T A G O T ,  Á s , ' l .  A s t t , r s v s  é s  A N A T Ó M I A . ' ' 
F E I . T É T E T . ,  közönségesen  minden  előre  való  feltevés,  melly  alatt 

valami  más  dolog  előterjesztetik;  így!már  szoktak  említeni  logicai  felté
t e l t ,  azaz ,  olly  való  feltevést,  melly  által  valamelly  megfogásról  valamit 
mondunk  vagy  Ítélünk,  's  reális  feltételt,  melly  alatt  valamelly  eset  vagy 
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történet  valósul.  Az  elsőből  származnak  a'  logice  feltételéi  mondások  és 
okoskodások;  p.  o.  metaphysicai  tekintetben:  a'  feltételek  változása  va
lamelly  á l l a n d ó t  teszen  fe l ,  mellyen  a'  változás  előtűnik,  —  a1  tö r té 
netet,  okot,  mellyből  az  származik,  —  a'  dolgok  egyszersmind  léte  pedig 
azoknak  viszon  niunkálatjót.  Itt  az  állandó  azon  a l a p ,  mellyet  előre  fel 
kell  tenni,  ha  valami  változik;  ok  azon  alap,  mellyből  ValaWily  más  do
lognak  származását  meg  lehet  fogni.  A'  philosophia  tehát  azokat  fellé
teleknek  nevezi  , condiliones sine quibus nun.  A'  minek  tovább  semmi 
feltétele  nincs,  az  a'  feltételetlen.  A'  eritica  philosophia  három  nemét 
mondja  a 'fel tételet lennek:  az in/iuerenlia,  a' dependentiu  és  u' coDcur
rentia  feltételetlenjét,  l e lke t ,  istenséget  és  világot.  —  A'  juristai  felté
tel  alatt  értetik  az  a'  környülmény,  mellynek  előállásától  függ  válamelly 
törvénynek  származása  vagy  megállapítása;  ezen  épülnek  a'  feltételes 
egyezések,  mégpedig  itt  a'  feltételek  lehetőkre  's  lehetetlenekre  osztat
nak,  mind  physicai,  mind  morális  értelemben.  Amazok  vagy  hatalmunk
ban  állnak,  vagy  a'  történettől  függenek,  vagy  mindkét  esetnek  helye  van 
egyszersmind.  Továbbá  vagy  tagadók  azok  vagy  á l l í tók ,  munkalatjuk: 
tekintetében  pedig  vagy  halasztók  vagy  feloldozok. A. B.  S. 

F É i . T o a o v Y (Hemipyrgum, Halbthurn),  falu  Mosony  várni.  146 
ház.  's  2  protestáns  és  12ÍÖ  catholicns  lakossal  tízép  királyi  várkastél
lyal ,  gyönyörű  mulató  és  fáczányos  kertekkel  diszeskedik.  Nevezetes  mé
nese  is  van.  VI.  (mint  magyar  kirúlj '  111.)  Káro ly ,  kinek  kedves  mulató 
helye  volt,  szép  erdejében  igen  szeretett  vadászni  ,  a'  honnan  szép  kas
té lyt  építtetett  benne.  Ugyan  itt  kapta  Károly  Oct.  12  1740,  vadászat  a l 
kalmával ,  azon  halálos  betegséget  i s ,  mellyben  8  nap  múlva  megholt 
Bécsben. l.—ic. 

F E Í , ÜL C S A P Ó ,  a '  malom  és bátiyaépitésben  azon  vizkerek  nevez
tetik  i g y ,  mellyet  a'  reá  eső  viz  nehézsége  hajt.  Ez  sokkal  kevesebb 
vizet  kivan  ,  mint  az  alólcsapó  kerek  ,  mellyet  az  alatta  elfolyó  viz  hoz 
mozgásba  ,  de  ellenben  erős  esést. 

F u r ,  ü r .  Í R Á S ,  1 .  I S S C R I P T I O . 
F K Í . V E V Ő K  (recípieníek),  a '  chemiai  vizsgáknál  a 'folyó  anyagok 

felvevésére  és  tartására  szolgáló  eszközök.  Igy  tehát  felvevő  p.  o.  azon 
cylinderképii  üvegedény  ,  melly  a'  levegő  felfogása  végett  az  úszó  pad 
lyukaira  tétetik  's  a'  lég  fehétele  után  vízzel  vagy  higannyal  (kénesővel) 
bezáratik,  nem  különben  az  üvegharang  a'  légszívónál.  Felvevő  még  azon 
edény  i s ,  melly  a'  szálitásnái {deslillatio~)  a'  tekert  vagy  torlott  üveg 
nyakához  köttetik  's  a'  leszálitandó  nedv  vagy  anyag  felvételére  van 
szánva.  A'  munkálathoz  képest  különbféle  idom  szükséges  a'  felvevőnek; 
az  átlátszás  miatt  többnyire  üvcgfelvevők  használtatnak. 

F E r. v i r. Á o  t T Á  s  szellemi  értelemben,  valakinek  bizonyos  dologról 
lévő  megfogásainak  tisztábbakká,  értelmesbekké  té te le ,  a'  léleknek  azon 
állapotja  pedig ,  midőn  t i sz ta ' s  értelmes  megfogásokkal  bír,  felvilágoso
dásnak  vagy  helyesebben  felvilágultságnak  mondatik.  Felvilágosultnak 
jelesen  azt  nevezik,  kinek  az  ember  legfontosabb  dolgairól,  és  igy  az 
ember  jusairól  's  kötelességeiről  és  a'  vallási  dolgokról  tiszta  's  helyes 
megfogásai  vannak.  Mivel  a'  megfogások  tisztaságának  és  helyességé
nek  különbféle  fokai  vannak  ,  a'  felvilágtiltság  illy  különbféle  fokon  áll. 
Megkülönböztetik  tehát  az  igaz  felvüágultság  az  álfelvilágultságtól, 
a/.az  ,  attól  mell}'  válamelly  individuum  viszonyai,  és  környUlményéhez 
nincs  szabva  's  neki  magának  vagy  másoknak  ártalmára  van.  Magában 
a'  felvilágitás  sem  hasznos,  sem  k á r o s ,  csak  az  által  lehet  ezzé,  ha 
azoknak  helyzetét ,  kiket  felvilágitni  aka r ,  tekintetbe  nem  veszi  a'  fel
világító,  's  több  világot  ad  nekiek  ,  m i n t a '  mennyit  eltűrhetnek.  A' 
felvüágultság  ellenségei  obseoransoknak,  homályitóknak,  mondatnak. 

F  K  r.  v  o  N  *  s  1.  S Z Í N J Á T É K . 

F É M  B Í R Á K ,  Németországban  a '  középkorban  |büntető  törvényszé
ki  intézetet  formáltak,  mellynek  az  akkor  egészen  elhanyatlott  igazság 
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's  főképen  büntető  igazság  helyét  kellet t  pótolnia.  Mivel  a'  féjtttSrvéay
székek  Vestíaliábanl  támadtak  's  ugyan  ott  volt  főtanyájok  i s ,  's  mi
vel  tanácskozásaikat  legnagyobb  titokban  t a r to t t ák ,  azért  v e s t f a 
l i a i  és  t i t k o s  törvényszékeknek  is  neveztettek.  A'  fém  szó  hihető
leg  ezen  régi  szász  szóból „verfemen"  j ő ,  melly  annyit  tesz  mint 
száműzni,  elátkozni.  A'  fémtörvényszék  tehál  olly  itélő  izék,  melly  a' 
vétkest  száműzheti ,  's  szabadon  megölethetőnek  nyilatkoztathatja.  Kzeii 
törvényszékek  Nagy  Károlytól  származtaták  eredeteket ;  de  a'  13  század 
előtt  semmi  bizonyos  tudósítást  nem  találunk  felölök.  Szokás  és  né
melly  korviszonyok  által,  kivált  Oroszlány  Henrik  (1182)  megbukta  után, 
fejlettek  ki  's  szereztek  magoknak  nagyobb  tekintetet.  A'  szász  her
czegség  eltöröltetése  után  Henrik  tartományaiból  Engernt  és  és  Vestfa
liát  kapa  a'  kölni  é rsek ,  herczegség  czirne  alatt.  Talán  akkor ,  az  igaz
ságszolgáltatás  azon  tökéletes  rendetlenségében,  léptek  ezen  alattomos 
vagy  —  a'  mint  ők  nevezték  magokat  —  szabad  törvényszékek  a'  ren
desek  he lyébe ,  mellyeket  elébb  a'  püspökök  vagy  a1  királyi  biztosok 
(kiüli regit)  által  tar tat tak.  Azon  közönséges  zavarban,  mellynek  ak
kor  egész  Németország  ki  volt  t éve ,  könnyű  lehetett  nekik,  rettentő 
tekintetre  emelkedni,  's  néha  néha  jótékony  foganatot  is  okozhat tak;  's 
tekinteteket  a1  császárok  utóbb  még  azzal  is  nevelték,  hogy  azokat 
czéljaik  e lérésére ,  némelly  nagyok  megijes/.tésére  néha  magok  is  hasz
nálták.  Hanem  utóbb  elfajultak  a'  fémtörvényszékek ,  a'  törvényekhez 
'».  szabásokhoz  nem  tartották  magokat ,  's  a'  t i tok ,  mellybe  burkolódtak, 
csak  önhaszonkeresések  'a  gonoszságok  lepléül  szolgála.  Mindenfelé  el
terjedt  tagjaik  nagy  sokasága  által  lehető  lőn  hatásokat  egész  Német
országra  kiterjeszteni.  A"  kinek  valamelly  német  tartományban  vala
kin  keresete  vol t ,  ha  ellenfelét  a'  rendes  biró  elejébe  idéztetni  nem  tud
ta  ,'  vestfaliai  törvényszékhez  folyamodott  s  annál  eszköziint  ki  idézte
tést  's  Ítéletet.  —  Legiilóztatóbbak  voltak  a'  titkos  törvényszékek  a' 
14  és  15  században.  Nem  volt  tehát  c suda ,  hogy  annyi  panasz  támadt 
ellenek,  's  hogy  1461  több  német  fejedelmek  és  városok,  a ' schweiz i 
szövetségesek  hozzájáruliával,  egyesületeket  állítottak  fel  magok  közt 
a'  véget t ,  hogy  mindenkinek  szolgáltatván  igazságét,  a1  titkos  törvény
székhez  folyamodást  megg;  tolják.  Kzenkivül  a1  birodalom  egyes  rend
jei  császári  védlevelet  is  kértek  a'  vestfaliai  íöévényszékek  hatalmas
kodása  ellen.  Magok  a'  ciászárok  csak  sikeretlenül  prób.Ugaták  a'  tit
kos  törvényszékek  szerkezetét  megjavitni.  Kiég  bátrak  voltak  ezek,  a' 
császároknak  ellenállani.  Hatások  csak  akkor  szűnt  meg  tökéletesen, 
midőn  Németországba  a'  közönséges  tartományi  béke ,  jobb  törvényke
zés  's  büntető  törvényszék  vitetett  be.  Az  utolsó  fémíörvényszék 
1568  tar ta tot t  Zellenél.  Vestfalián  kivül  alsó  Saxoniáean  's  még 
más  német  tartományokban  is  voltak  fémtörvényszékek;  de  ezeknek 
sokkal  csekélyebb  tekintetek  vo l t ,  's  hatások  is  csupán  bizonyos 
körre  szorítva.  —  Minthogy  mély  titokba  burkolódtak  ezen  törvény
székek ,  csak  kevés  históriai  jegyzet  maradt  fen  az  ők  belső  intézke
déséről.  A'  s z é k u r ,  rendszerént  fejedelem  vagy  gróf,  volt  leg
főbb  kormányzója  az  egész  törvén) széknek,  mellynek  vidéke  vagy 
»/.ahadgrófsága  több  szabadszékeket  foglala  magában.  A1  titkos  törvény
szék  elölülője  szabad  grófnak  (gróf  volt  korábbi  időkben  a z ,  ki  a'  tar
tományokban  a'  király  nevében  igazságot  szolgáltata),  l.özbiráji,  kik 
az  ítéletre  szavaz tak ' s  azt  végre  haj tot ták,  szabad  bíráknak,  üléseik 
szabad  üléseknek,  a'  hely  pedig,  hol  üléseiket  t á r t ák ,  szabad  széknek 
neveztettek.  Szabad bírák,  kik  a7  szabad  grófok  által  neveztetének  ki,  Né
metország  minden  tartományaiban  's  városiban  voltak.  Azt  állítják,  hogy 
ezeknek  száma  száz  ezerre  ment.  Bizonyos  jegyekről  's  jelszavakról 
esmérek  meg  egymást ,  mellyek  a'  beavatlanok  előtt  esmeretlenek  vol
t ak ;  ezért  is  neveztetének  ők  magok  tudóknak."  Irtóztató  hit  tartá  ótet 
k ö t v  ,  mert  mcgesküvének  ,,a '  szent  fémnek  tartását  segíteni  's  eltitkol
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ni  feleségek  's  gyermekeik,  atyjaik  's  anyjaik,  leány  és  férj  fi  testvé
re ik ,  tűz  és  szél  's  minden  e lő t t ,  a'  mi  ég  és  fold  közt  van."  A'  csá
szárt  fejeknek  esmérték,  's  ugyan  azért  legnagyobb  részént  együtt  tu
dóvá  is  tevék  Aachenben,  koronázása  alkalmával.  A'  felvételnek,  a' 
szoros  szabály  szerént ,  csak  v e r e s ,  azaz ,  vestfaliai  földön  lehetett 
történnie.  A'  szék  illései  nyilvánosak  és  titkosak  voltak  ;  amazok  nap
p a l ,  szabad  ég  a l a t t ,  ezek  éj jel ,  erdőben  vagy  földalatti  rejtekhelyen 
tartatának.  Különböztek  mind  a'  kettőben  az  elítélendő  tárgyak  "s  a' 
per  folyamatja.  Ezek  voltak  azon  vétkek,  meíiyekről  Ítélni  a'  titkos 
törvényszék  jósának  tartot ta:  eretnekség,  varázs la t ,  erőszakos  fajtalan
ság,  lopás ,  rablás  és  gyilkosság.  A'  vád  szabad  bíró  által  terjesztete** 
e l ő ,  a1  ki  minden  további  bizonyság  nélküj  hite  letételével  állította, 
hogy  a z ,  kit  ő  vádol ,  a'  vétket  valóban  elkövette.  Er re  a'  vádolta
tott  háromszor  idéztetett  a'  titkos  törvényszék  elejébe,  a'  kereset  levél 
vagy  lakása  ajtajára  vagy  máshova  a'  szomszédságban  fUggesztetrén  a
lattomban;  a1  vádoló  nem  tudaték  ki.  Ha  a'  vádoltatott  a'  harmadik 
idézésre  meg  nem  je lent ,  a'  törvényszék  innepélyes  ülésében,  melly  tit
kos  száműzésnek  neveztetet t ,  még  egyszer  idéztetek,  's  ha  ekkor  is  ki
maradt ,  elkárlioztattaték,  azaz ,  altadaték  a ' s zabad  bíráknak.  A ' lege lső 
szabad  bíró,  ki  ezután  az  elitéltetettel  találkozék,  felköté  ezt  egy  fára, 
de  nem  akasztó  fára,  annak  je léül ,  hogy  azt  szabad  biró  csclekvé.  Ha 
védelmezé  magát  az  elí téltetett ,  jusok  volt  a ' s zabad  bíráknak  őt  agyon 
szúrni,  lllyenkor  késeket  tevék  a'  test  mel lé ,  szinte  azt  j e len ten i ,  hogy 
ez  nem  gyilkosság  volt,  hanem  szabad  biró  által  végre  hajtatott  bünte
tés.  —  Hány  istentelen  igazsági  gyilkosság  követtethetett  el  ekképen 
bosszú,  has/önkeresés  vagy  gonoszságból,  könnyű  elgondolni.  A :  sza
bad  b i ró ,  ki  valamelly  elitéltetettnek  jel t  /ada,  hogy  magát  mentse  meg, 
szinte  halállal  büntettetett.  Azonban  millyen  könnyen  megtörténhetett 
az  i s ,  hogy  némelly  félénk  ember  illyen  forma  jeladás  által  honjából 
elűzetet t ,  holott  be  sem  volt  vádolva!  —  Legnagyobb  igazsággal  mond
hatni  tehát  ezen  titkos  törvényszékeket  az  igazságszolgáltatás  legocs
mányabb  szörnyetegének,  melly  valaha  pallérozott  népeknél  előfordult. 
Mért  mit  gondolhatni  irtóztatóbbat,  mint  ollyan  b i ráka t ,  Ü'  kik  ítéleteik 
oiíait  soha  fel  nem  fedezik,  hatalmok  gyakorlásáról  számot  adni  soha 
nem  akarnak,  's  kik  a'  né lkü l ,  hogy  a'  vádoltatottat  kihal lgatnák,  í té
leteiket  gyilkos  módon  hajtják  végre.  Azt  áll í t ják,  hogy  Olaszország
ban  is  voltak  illyen  társaságok.  (Stolberg  „Heinén nach llalieiiíc,  III. 
443  1)  \l  igand  Pál  e'  munkájában: „Uas Femgericht Wett/ulem"  (Ha
nau  1825)  uj  világosságot  vetett  ezen  tárgyra. Zs. G. 

F B N  F.  Valamelly  tagnak  vagy  testrésznek  ,  melly  a '  miiszerzettel 
(organizmus')  még  függésben  van,  gyuladás  által  okozott  elhalása  fenének 
mondatik.  A'  fenétől  megtámadt  rész  folyó  és  merő  anyagjai  ugy  elvál
toztak,  hogy  a'  további  életre  alkalmatlanok.  A'  gyúlt  rész  ,  minekelőtte 
fenébe  áltmenne,  a'  gyuladás  legkínosabb,  felmagasztalt  jeleit  mutatja. 
A'  fájdalom  majd  kiál lhatat lan,  égető ,  mintha  a'  részt  tüzes  vassal  süt
nék.  Ha  okos  segítség  nem  járul  ellene,  a'  romlás  elkezdődik,  a'  fáj
dalom  mintegy  elvágatik  vagy  legalább  igen  megtompul,  a'  tag  színe  ké
kül,  feketül;  nem  ritkán  hólyagok  támadnak  rajta  léggel  vagy  büdös  ev
vel  teltek,  hozzá  járul  rothasztó  láz  vagy  rothasztó  idegláz.  Az  illyen 
fene  melegnek  neveztetik  és  ez  nem  rontá  még  el  a'  rész  egész  életét. 
De  a'  hideg  fene  azt  egészen  elhalatja.  Ennél  a'  fájdalom,  az  égetés, 
a'  melepség  egészen  megszűnik,  a'  rész  elszárad,  múmiává  lesz,  vagy  rot
h a d ,  feketedik,  porhanyósodik;  belőle  lég  fejlik  k i ,  a'  bőrt  felemelő, 
vagy  büdös  rothadt  nedv  foly  ki  belőle.  A'  fenének  végső  o k á t ,  melly 
az  életerőnek  elenyeszesében  á l l ,  nehéz  megvilágosítani.  Hogy  az  állati 
életre  uz  idegek  munkálkodása  ,  tehát  az  idegek  egészséges  élete  szük
séges ,  tudott  dolog;  hogy  a'  fenénél  az  idegeknek  először  is  el  kell  hal
ni  ,  könnyen  megfogható  ;  hogy  a'  mértéken  felülható  inger  —  a'  mi  a' 
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n a g y  gyuladásnál  megvan  —  az  ideg  halálát  okozhatja,  gondolható:  de 
hogy  van  a z ,  hogy  az  ideg  halála  p.  o.  a'  gyuladás  okozta  gutaiitésnél, 
's  a'  reá  ömlött  geny  vagy  savó  á l t a l ,  nem  okoz  mindég  fenét?  Különös 
erői  változás  szükse'ges  e r r e ,  mellynek  megfejtését  jobb  időKre  hagyjuk. 
Azonban  a'  fenének  közel  okait  megemlítem.  Ezek  közé  tartozik  a 'nagy 
gyuladás ,  kivált  ha  sokidegü  részen  van,  ha  az  ideg  's  vérrendszer  ha
talmát  a1  gyúlt  részre  némeily  okok  gátolják,  p.  o.  k ö t é s ,  nyomás ,  be
csipődés  ;  —  a1  rész  müszerességet  elrontó  okok,  p.  o.  tö rődés ,  lövés, 
zuzá*,  megégetés;  —  az  életerőt  megemésztő  okok,  p,  o.  méreg,  fagyás, 
ragadvány.  Rossz  indulatú  lázoknál,  millyen  a'  sorvláz,  rothadó  láz,  ideg
láz,  maga  a'  fekvés  fenébe  áltmenendő  gyuladást  okoz.  Romlott  légii  kór
házakban  a'  tiszta  sebek  is  megfenésednek.  A'  leél t ,  elgyengült  öreg 
testben  hamar o t h o n  a'  fene,  gyakran  az  ifjabb  kor  élnisietését  büntető. 
Ezen  öreg  fene,  sok  izben  minden  gerjesztő  ok  nélkül,  a'  lábhüvelyken 
kezdőd ik ,  melegen,  fájva,  dagadva,  kiterjed  a'fel szárig  's  halálba  vég
aődik.  Noha  a'  fene  a7  legveszedelmesebb  bajok  közé  tartozik,  még  sem 
halálos  mindég;  néha  maga  a'  természet  segit  ra j ta ,  még  gyakrabban  a' 
mesterség  amazzal  kezet  fogva.  A'  segítendő  természet  a'  fene  határain 
mérséklett  fájdalmn  gyuladás t ,  ebben  jó  genyedést  te remt ;  a'  geny  a' 
f'enés  részt  elválasztja,  elemelinti  's  elhullásra  készt i ,  minekutána  tiszta 
fekély  marad  há t ra ,  baj  nélkül  gyógyulandó.  A'  hol  ez  nem  történik  's 
a'  gyógyszereknek  sincs  kívánt  sikerek  ,  metsző  eszkönzel  vétetik  le  a' 
testnek  veszedelmet  okozó  része. —j—.a. 

VÉsÚuoa  (Francois  de  Salignac  de  la  IVÍotte),  a'  legtiszteletesb 
franczia  praelatusok  egyike  ,  ki  romlott  udvarnál  mint  'erény  példánya 
élt.  Re'gi,  statiishivataiokbati  és  égyhá/.i  méltóságokban  diszlett  nem
zetségből Fénéloi  várttOE  Perigerodbau  1652  szül.  Szelid  oharacter,  nagy 
elevenséggel  páraauiva,  már korán  megkülönböztetek.  Nagybátyja,  mar
qnis  Fénélon,  Cahorbnn  szemei  előtt  nevelteié.  Az  ifjú  felette  sebesen 
h a l a d t , ' s  már  15  esztendejében  részeletien  ja«ralattal  prédikált.  Nagy
bá ty ja ,  attól  tar tván,  hogy  a'  sok  dicséret  és  hizelge's  elrontja  a'  jó 
szivet,  reábirá  öccsét ,  hogy  képzését  csendes  magányban  folytassa.  Alt. 
adá  tehát  abfaé  Frongonnak,  St.  Suplice  superiorának  Parisban.  24  évé
ben  lépett  F.  a'  papi  rendbe ,  's  három  év  múlva  reábizá  a'  párisi  érsek, 
H a r l a y ,  a1  cath.  egyházhoz  áltment  Protestánsokra  felvigyázást.  E' 
körben  olly  sikerrel  munkálkodott ,  hogy  a'  király  fejévé  nevezte  egy 
missiónak,  melly  a'  Hugenottákat  ment  téríteni  a'  saintongei  partokra. 
1618  prior  lett  Carenacban.  Nem  sokára  ezután  irá  első  munkáját 
, ,A '  leányok  neveléséről , "  's  az  alapitá  meg  hírét.  1689  reábízta  XIV. 
Lajos  unokájinak  ,  a'  burgundi ,  anjoui  és  berryi  herczegeknek,  neve
lését.  F.  sikeresen  képzé  a'  .burgundi  herczeg  szellemét,  ki  Franczia
ország  jövendő  királyául  vala  szánva ,  de  a1  kora  halál  szétdulá  a'  szép 
reményeket .  1695  cambrayi  püspöknek  neveztetett  ki  F.  Egy  theolo
giai  vita  (1.  QUIETISMUS),  mellyet  B o s s u e t  e l ,  hajdani  tanítójával,  vitt, 
azzal  végződék,  hogy  XII.  lncze  F.  tanitmányait  elkárhoztat ta ,  's  a'  ki
rály  őt  egyházi  megyéjébe  száműzte.  Ezen  időbe  esik  (1694—97)  1825 
esiiieretessé  lett  levele  XIV.  Lajoshoz („Leltre de Fénélon á Louis XIV. 
avec facsimile,"  Paris  1825),  mellyben  az  elámított  királynak  nyíl
tan  kimondja  az  igazat.  Ezolta  megyéjében  mint  tiszteletes  érsek  's 
keresztény  philosuphus  élt.  Halálát  melygyuladás  okozta  1715.  Phi
losophiai ,  theologiai  és  szép  literatúrai  mivek  halhatatlanná  tették  ne
vét.  A'  legjobb  ó  's  uj  írások  által  táplált  's  é lénk,  kedves  és  ragyo
gó  phantasia  ál tal  lelkesített  szellemet  lelünk  bennek.  Stylusa  folyó, 
kel lemes,  tiszta  °s  harmoniás.  Legfőbb  mivé  „Les aventures de Ttle
m«yi / e , "  mellyben  mint  princz  nevelője  fejedelmi  nevelés  példányát  aka
rá  adni.  Mondják  ,  hogy  komornokja  titkon  vévé  el  's  igy  adatott  sajtó 

alá.  Ezen  könyv  kijöttével  megszűnt  Lajos  kegye  F%  iránt.  Mert  a' 
k i rá ly  kormányára  ir t  sa tyrá t  lá to t t  ezen  históriai  románban  's  eltiltá 
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elvégeztetését  a'  már  elkezdett  nyomtatásnak.  Két  év  múlva  a'  szerző 
halála  után  teljesen  kiadták  a'  Telemachot  F.  örökösei  2  kötetben.  Az
olta  számtalan  uj  kiadásokban  's  fordításokban  kijött ;  magyarul  Hal
ler  és  Zoltán  adták  ki;  amazé  jobb.  Emléke ,  Dávid  által  készitett  szob
ra  ,  Jan .  7.  1820  állíttatott  fel  Cambrayban.  Elet irását  eredeti  kézira
tok  szerent  Bausset  adta  k i ,  'g  Champollion  Figeac  nyomatlan  leveleit 
bocsátotta  közre.  Az „Oeuvres c/ioissies de Fénilojl"'  a'  Laharpe  ál
tal  reá  készitett  eloginmmal  's  biogr.  liter,  jegyzékkel  Willemeintól, 
1825  jelentek  meg  Parisb.  6.  köt. 

P  K  N K  6.  Sok  finom  szemil  kőfaj  alkalmatos  a'  kések  és  más  metsző 
eszközök  fenésére,  de  különösen  egy  schistus  (réteny)  faj,  mellynek  szál
kás  törése,  félkemény  állománya,  zöldes  vagy  sárgás  szürke  szine  's 
egy  kevéssé  átlátszó  széle  van.  Európában  's  nálunk  is  van  e z ,  de  külö
nösen  becsesek  a'  keletiek.  Nagysága  idoma  és  finomsága  a'  fenendő 
eszközök  szerént  különbözik.  —j—a. 

F E N R A j z , a r c z r a j z ,  az  épitésmivészetben  valnmelly  épület 
küloldalának  vagy  fa<;adej;ínak  geometriai  's  kisebb  mérték  szerént  feltett 
rajza.  Hogy  a'  perspectivi  rajztól  megkülönböztessék  ,  orthographiai
nak  is  neveztetik,  mivel  illy  rajzba  az  épület  és  minden  részének 
magasságait  és  szélességeit  pontosan  fel  kell  jegyzeni ,  hogy  a1  mívesek
nek  sinórmértékül  szolgálhasson.  k 

F K N Y K O O Á R .  Nálunk  csak  egy  bogárfaj  van,  a ' j ánosbogár ,  melly 
éjjel  villós  fényt  széleszt  magától  ;  különben  pedig  nyolcz  ollyan  faj  Íra
tott  le.  A'jánosbogár,  ha  teljesen  kinőtte  magát, $fí  ujnyi  hoszu;  felül 
setétbarna,  alól  sárgás  fejér.  Ha  az  állat  nyugszik,  kisded  fekete  feje 
a1  melykas  alá  el  van  rejtve.  Végtagjai  hajszálidomuak  's  tizenegyizüek. 
A'  hint  olly  kevéssé hasonlít  a1 nőhöz,  hogy  egy  fajhoz  sem  számlálná  va
laki  's  csak  a'  nőszésen  kapás  esmerteté  őket  ugyan  azon  fajnak.  A' 
him  ritkán  látható,  a'  nő  gyakran  's  leginkább  az  á rnyas ,  nedves,  füvei 
gazdag  helyeken.  A'  szép  kékes  fény  hasa  utolsó  három  gyűrűjéből  jő, 
két  zacskóból,  melly  a'  gyűrűk  alatt  létez  valamelly  sárgás  állománnyal 
telve.  Azt  is  erősitik  ,  hogy  fényekkel  melegség  is  fejlődik  ki  ,  's  ha  a' 
melegmérő  ezen  fénylő  részre  tétetik,  6—8.  í ' .  fokkal  emelkedik.  (A'  kéa 
nem  érzi  a'  meleget")  Ezen  zacskók  viz  alá  tétetvén  4Sóréig  folyvást 
fénylenek.  Csak  a'  nőszés  idején  bírnak  fénylő  tulajdonnal;  melly  halá
lokkal  is  megszűnik.  —  Déli  Amerikában  nevezetes  a:; FJater noctilu
cns,  olly  erősen  fényiő,  hogy  lámpa  gyanánt  használtatik  a'  Karaibok
tól.  Ennek  fénye  is  a'  melyvért  alatt  levő  tésztanemil  anyagból  jő . 
Még  nevezetesebb  a'  surinami  lámpahordó QFulgosa laternaria),  mellynek 
homlokán  egy  szarunemü  hólyag  van ,  a'  setétben  nagy  fényt  vető.  Hires 
még  a ' :  Scoíopondra  electrica,  melly  nedves  földien  lakik,  de  gyakran 
a1  virágokra  is  felinász  's  talán  ő  okozza  azon  kéklő  fény t ,  mellyet  né
melly  virágoknál  a1  setétben  észre  vehetni.  —j—a. 

F E N Y Í T É K , disciplina.  Ezen  l ; /án  szó  disciplina  jelenti  1)  a1 

nevelésnek  egy  részét ,  melly  törvény  elleni  hajlandóság  és  vágyakve
zérlésében  és  korlátozásában  á l l ,  hol  a'  kinszerítés  főszerepet  játszik, 
2)  A1  fenyítéket  magá t ,  p.  o.  katonai  fenyíték.  Positiv  valláiokban  a' 
disciplina  ellenébe  van  téve  a'  doctr inának,  a z a z ,  a'  hittanitásnak  'g  az 
egyházi  fenyítéket  foglalja  magában.  (VS.  EGYHÁZI  FENYÍTÉK.} 

F E N Y Í T É K HÁ  JI  A  K.  Már  ma^a  a'  név  mutatja  ezen  intézetek  tu
lajdonkVpi  rendeltetését,  melly  abból  áll,  hogy  nevelő  házak  legyenek  aa 
emberi  nemzet  vétkes,  de  még  néminemű  javulásra  alkalmas  tagjai  számá
ra;  a'  vétkeseknek  nem  csak  büntettetniek,  hunén  javittatniok  is  kell  ben
nek.  Mennyire  éretik  vagy  érethetik  el  ezen  czél  a'  mai  fenyitékházakban, 
kitetszik  a1  következőkből.  Nem  á r t ,  ha  ezen  intézetek  keletkezésének 
rövid  története  előzi  meg  azon  észrevételeket.  —  Azon  időben,  midőn 
a'  tisztább  philosopliia  az  embereket  emberiebbekké  tévé  ?»  az  emberi 
életet  becsülni  t an í tó ,  megszűntek  nem  csak  valódi  vétkeket,  hanemjdur
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vább  tévedéseket  is  halállal  büntetni ,  's  intézeteket  állítottak  fel ,  ine!
lyekben  a'  vétkeseknek  lakolniok  kellé  vétkeikéit  a'  nélkül,  hogy  a1 

társaság  egészen  megfosztatott  volna  tü lök ,  sőt  inkább  uz  volt  a'  czél, 
hogy  majd  abba  javulva  térjenek  vissza.  A'  Romaiaknál  a'  polgárosztá
lyokbeli  statnsvétkesek  büntetése  száműzés  vol t ,  ?s  bányászmunka  a' 
jobbágyoké  's  rabszolgáké,  kik  terhes  vétket  követtek  el.  Későbbi  idők
ben  a'  tengeri  hadat  tartó  országokban  gályákhoz  bilincseitettek  a'  vét
kesek,  a"  mi  a'  máltai  vitéz  rendnél,  mig  gályáji  voltak,  mind  végig  szo
kásban  volt;  de  máshol  már  régolta  nem  történik.  A'  vétkesek  más  tar
tományokban  még  ma  is  nyilvános  munkákra  fordíttatnak;  mint  a'  status 
szolgáji.  Némelly  országban  szokás  a1  vétkeseket  messze  fekvő  tarto
mányok  miveletlen  vidékeire  vinni;  igy  Anglia  Botanybaiba,  Oroszország 
pedig  Siberiába  küld^vétkeseit.  Az  első  fenyitékház  felállíttatásának  ide
je  nincs  tudva.  Buryban,  a'  suffolki  megyében  Angliában  1589  már  volt 
fenyíték  és  munkaház,  mellynek  elrendeltetéséről  Edén  Mortan  „Az  an
gliai  dolgozó  osztályok  történeté"ben  említést  tesz.  A'  kézmivi  és  ke
reskedési  szorgalmú  NémetAlföldiek,  mint  sok  egyébben,  abban  is  például 
szolgáltak  a'  Németeknek,  miként  kelljen  még  a'  rossz  és  megromlott  em
berek  erejét  's  ügyességét  is  hasznos  czélra  fordítani.  Midőn  az  illyen 
forma  emberek  egyenesen  e'  végre  állított  intézetekben  további  gonosz
tettektől  niegóvatnak,  az  egyszersmind  a'  czél,  hogy  foglalatoskodtassa
nak  's  igy  hasznosakká  tétessenek.  Amsterdamban  e'  végre  1595  állitta 
tott  fel  egy  fenyitékház  férjfiak  számára,  's  1596  egy  másik  feslett  élelii 
asszonyszemélyek  számára.  Nem  sokkal  azután  majdnem  minden  német
alföldi  városban  találtatott  illy  intézet.  Németországban  szinte  a'  17  szá
zadban  keletkeztek  ezen  intézetek.  A'  munkásság  által  virágzásra  emel
kedett  szabad  birodalmi  városok,  mellyekbe  a'  rendes  politia  elébb  vi
tetett  b e ,  mint  a'  fejedelmi  stutusokba,  elsők  voltak  e'  részben.  A'  ham
burgi  tanács  elhatározá  1609  fenyíték  és  munkaházat  szerkeztetni,  „hogy 
a'  szegények  eltartassanak,  a'  koldusok  eltöröltessenek  's  mindenféle  gaz
ságnak  eleje  vétessék."  Brémában  1617  volt  fenyitékház.  E 'példákat  több 
birodalmi  városok  követék.  Szintezt  cselekvék  utóbb  a'  fejedelmi  statu
sok  uralkodrtji  is.  Igy  állíttatott  fel  Halléban  a'  fenyitékház  1708,  igy 
"Waldheimban  Saxoniában  1716  az  országrendek  ajánlására  egy  fenyiték
és  szegényház.  A'  18  század  közepe  felé  Németországban  már  több 
volt  50  fenyíték  és  munkaháznál.  Kisebb  városok  egybe  kapcsolódtak 
illyen  intézetek  közös  felállítása  véget t ,  vagy  pedig  külföldi  fenyitékhá
zakba  adák  vétkeseiket,  bizonyos  évpénz  fizetése  mellett.  Ezen  nyilvá
nos  intézetek  ,  első  kezdetekben  igen  szűk  korlátok  közé  voltak  szorít
tatva.  De  midőn  a'  kinzás  Németországban  lassanként  eltöröltetett ,  's  a' 
különben  szokásban  volt  száműzés  helyett  a1  fenyitékházi  büntetés  gyakrab
ban  rendel te te t t ,  ekkor  már  szükségesnek  találták  több  tartományokban 
az  illynemü  fenállott  intézeteket  kiterjeszteni,  *s  uj  fenyiték  és  munka
házakat  felállitni.  Korunk  szelídebb  tojrvényei  's  a'  halálos  Ítéletek  rit
kább  végrehajtása  által  megtöltettek  ugyan  fenyitékházaink  minden  nemű 
vétkesekkel  ;  de  ki  akarná  ezért  ama'  szigorúbb  törvényeket,  ama'  gya
koribb  halálos  büntetéseket  visszaohajtani!  Hogy  a'  legkeményebb  bün
tetések  sem  rettentik  el  a'  gonosztévőt,  régen  bebizonyította  a'  tapaszta
lás.  Vannak  példák,  hogy  épen  akkor ,  midőn  a'  tolvaj  felakasztatott, 
magán  a'  vesztő  helyen  történtek  lopások.  A'  fenyitékházak  szerfeletti 
népsége  lassankénti  csekélyitésének  első  's  legsikeresb  eszköze  az  volna, 
ha  az  ifjúság  jobb  neveltetése  által  a'  vétkeknek  eleje  vétetnék  ,  —  ha
nem  ennek  további  fejtegetése  nem  tartozik  ide.  Szinlilly  fontos  tárgy 
a z ,  hogy  a'  fenyitékházak,  eredeti  rendeltetések  szerént,  ne  csak  bünte
t ő ,  hanem  egyszersmind  valódi  javitó  intézetek  is  legyenek,  's  e1  rész
ben  igazi  elszántság  még  eddig  sehol  sem  mutattatott  Már  sokszor  té
tetett  ez  »'  —  gyakor  tapasztaláson  alapul t—észrevétel ,  hogy  a'  fenyi
tékházak,  ha  nem  rontanak,  bizonyosan  kevés  morális  javulást  eszközöl
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nek.  Maga  az  illyen  házak  szerkezete  okozza  ezt.  A'  még  nem  egé
s/.ei'i  megromlott,  talán  csupán  könnyelmű  vétkes  a'  legnagyobb  gonosz
tévővel  záratik  öszve;  az  ifjú  vétkes  az  öregebb  's  tapasztaltabbtól  ok
ta t ta t ik ,  1s  igy  szabadon  bocsáttatásakor  kétszerte  ártalmasabb  leszen 
a1  statusnak.  Ritkán  találni  valameily  hires  gonosztévőt,  a'  ki  elébb,  ta
lán  több  ízben  i s ,  fenyitékházi  büntetést  nem  szenvedett  volna.  A'  szo
kásba  jött  egyházi  gyakorlások  's  a'  fenyitékházi  prédikátorok  legbttz
góbb  törekedését  csak  ritkán  eszközölhetnek  egyik  vagy  másik  vétkesnél 
javulást.  Az  illyen  intézetekben  az  erkölcstelenségnek  's  azon  következé
seknek    niellyek  a'  vétkesek  kiszabadulásakor  tűnnek  e lő ,  kikerülésére 
csak  egyetlen  egy  eszköz  v a n ,  az  t.  i.  hogy  az  illyen  intézetek  két  osz
tályra,  javító  és  tulaj  lonképi  fenyíték  vagy  óvó  házra  osztassanak.  Saxo
niában  Zwickaiiban  a'  vétkesek  két  osztályra,  terhesebbekre  és  gyengéb
bekre  vannak  osztva.  A'  Lichtenburgban  1811  felállított  büntető  inté
zetben  is  sziatilly  rendelés  tétetett.  A'  szász  országlás  még  annak  szük
ségét  is  megesmérte,  hogy  a'  betegek  és  árvák,  kik  hajdan  a'  vétkesekkel 
egy  helyen  t a r t a t t ak ,  elválasztassanak,  's  minden  osztály  tulajdon  inté
zetbe  tétessék  által.  —  A'  tömlöc/.ök  's  fenyitékházak  czélirányosabb  el
rendeléséről  irt  minden  könyvek  közt  kétségkívül  főhelyet  érdeme) 
HOWAKII  (1.  e.)  John  nemeslelkü  britus  gyakran  megjelent  munkája.  H. 
is  a'  fenyitendók  osztályokra  választását  sürgeti  vétkeik  és  hibájik  minő
sége  szelént,  továbbá  különböztetést a'  vélek  való  bánásban,  p.  o.  a'  tar 
t á s ,  a'  reájok  mért  munka  's  a'  nekik  engedett  nagyobb  vagy  kisebb 
szabadság  tekintetében.  H.  földije,  Macfarlan,  's  ennek  német  kiadója 
Garve  (J.  Macfmlans „Lnlersuchungen über die Armnlhíí  etc.  angolból 
hozzátételekkel  Garvetól,  Leipzig  1785)  szintezt  állítják  legbiztosabb  esz
köznek  a'  fenyitékházak  szerkezetének  megjavítására.  Lehet  ugyan  ez 
ellen  azt  a'  kifogást  tenni,  hogy  az  illyen  jól  vélt  javalatok  inem  minde
nütt  eszközölhetők.  E'  részben  igen  sok  függ  az  igazgató  vagy  előlülő 
cbaracterétől  's  magaviseletétől,  's  vannak  példák,  hogy  illyen  intézetek, 
mellyek  ügyes  eszes  felvigyázó  alatt  virágzottak  ,  a'  következett •»  ke
vesbbé  alkaímas  felvigyázó  alatt  egészen  elhanyatlottak.  Mit  lehessen  'a 
kelljen  a'  vallási  tanítónak  a'  foglyok  erkölcsi  javítására  tenni ,  megmu
ta tá  Wagniz  ezen  munkájában: „Ceber die moralische Verbesserung der 
Zuc/ithausgefange/ien'^  (Halle  1787).  L.  Wagniz : „Nachrichten und Be
merkungen über die merktvürdigsten Zuchth'duser in Deulschlandil  (2. 
r.  Leipzig,  1791);  Wách te r : „Veber Zuchthiiuser und ZuchÜiausitra
fen,"  (Stut tgard,  1786);  Knötzschker: „Von Verbannung der Mis.ie
thater zur Rergarbeit.'*  (Leipzig  1795),  és  Gruner: ,,Versuch iiber die 
rechte und zuehmihaige Einrichtung der öffentlichen Sicherheitsinsti
tute, derén M&ngel und Verbesserung."  (Majn  melléki  Frankfurt,  1801) 
(Vö<  FOGHÁZ \ K . ) ZS. G. 

F K N T I I É K H A I . O M ,  tipró  malom (steppingmill  angolul,  franczi
iiul moulin a marches,  vagy moulin de di.icipline~),  egy  Angliában  felta
láltatott  uj  büntető  eszköz,  melly  Angliában  's  az  egyesült  statusokban 
használtatott  sikerrel  legelsőben.  Ez  a'  malom  egy  vagy  több  henger 
forma  "s  mintegy  5  lábnyi  áltmérőjü  kerekből  á l l ,  fa  lépcsőkkel,  mel
lyek  olly  szelesek,  mint  maga  a'  kerek,  a z a z ,  20—25  lábnyiak.  A'  ra
bok  egymás  mellett  rendbe  állíttatnak  's  lassanként  mennek  a1  lépcső
kön  felfelé;  sulyok  mozgatja  a'  ke reke t ,  melly  azután  fogainál  "s  a'  ko
rongnál  fogva  az  egész  erőmivet  mozgásban  tartja.  A'  rabok  egy  tá
maszhoz  kapaszkodnak  erősen  ,  's  igy  maradnak  mindég  függőleges  á l . 
lásban.  Angliában  a'  tipró  malmot  gabonaörlésre  ,  vizhttzásra  hasz
nálják.  A'  njewyorki  büntető  házban  olly  szélesek  a'  kerekek,  hogy  10 
személy  egyszerre  tiporhat  rajtok.  Mivel  ezen  munka  igen  erőltető  és 
fárasztó,  azért  minden  8  peroz  alatt  más  16  váltja  fel  a'  munkásokat. 
Ezen  munka  nyeresége  20  procenttel  mul  felül  minden  egyéb  munkát, 
melly  eddig  rabok  által  tétetett.  Valljon  ártalmas  vagy  ártatlan  legyen 
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e  ez  a'  munka  a'  dolgosokra  nézve,  e'  részben  különböző  az  orvosok 
véleménye.  —  Ugy  mondják,  Coulomb  egy  franczia  mathematicus  ta
lálta  fel  a'  tipró  malmot,  annyi  bizonyos  ,  hogy  Hasé  Vilhelm  Angliá
ban  javításokat  tett  rajta  egészségi  tekintetben.  Z«. G. 

FK O UO R  I w * N O W I  T S ,  a'  badeni  nagyherczeg  udvari  képírója, 
szül.  17üö  a'  Kalimikok  közt  az  orosz  chinai  határokon.  1770  elfoga
ték  az  Oroszok  á l t a l ,  Pétervárra  v i te tek ,  hol  Katalin  császárné  párt
fogásába  vévé ,  megkeresztelteié  's  a1  badeni  markgiófnénak  ajándéko
zá.  Karlsrnlie  és  Marschlinsban  neveltelék,  a'  képírást  választá  'a  elő
készülvén  mivészetében,  Romába  men t ,  hol  7  évig  mulata.  Azután  lord 
Elgint  elébb  Görögországba,  később  Londonba  követte.  3  év  múlva 
visszatért  Karlsruhéba  's  udvari  képíró  lett.  Az  antik  és  a'  régibb  ílo
renczi  mivészek  szorgalmas  tanulása  által  a'  sanyarú  nagynemü  stylust 
sajátjává  t e t t e ;  a'  fejekben  legjelesebb.  J. 

F  E o u  o s i  A  ,  1.  K U K  i . 
F E R D I N Á N D  1.,  V.  Karoly  császárnak  tes tvére ,  1558  olta  romai

német  császár  's  1526tól  fogva  magyar  és  cseh  király.  A'  szerencsét
len  mohácsi  ütközetben  Ii .  Lajos  elesvén,  Ferdinánd  felesége  Anna 
u t á n ,  kivel  ugy  lépett  házassági  é l e t r e ,  hogy  ha  Lajos  maradék  nélkül 
hal  m e g ,  ő  reá  száljon  a'  magyar  korona,  just  formált  a'  királyi  méltó
sághoz.  Ugyanazt  tette  Verbőczi  István  segítségével,  a'  11.  Ulászló  alatt 
kiütött  paraszttámad is  elnyomásával  e lkeverede t t  ZÁPOLYA  János  (l.e.) 
erdélyi  vajda  i s ,  ki  Nov.  1  napján  1526  SzékesFejéiváron  megkoronáz
ta t ta  magát.  Azonban  az  özvegy  királyné,  Maria,  a'  partján  lévő  Báto
ri  István  nádorispánnyal  ,  Posonyba  országgyűlést  hirdetet t ,  mellybena' 
rendek  I.  Ferdinándot  kiáltották  ki  királynak  's  Ferdinánd  Nov.  5.  1527 
hasonlóul  SzékesFejérváron  megkoronáztatta  magá t ,  és  vezéreit  János 
király  után  küldöt te ,  kinek  seregét  azok  Tokajnál  utói  érvén,  széllel
verték.  Bodó  Fereticz  alatt  lévő  hadi  ereje  hasonló  sorsra  jutván,  Len
gyelországba  szaladt  Zápo lya ,  azon  reménységgel,  hogy  annak  királyá
t ó l ,  Sigmondtól,  mint  sógorától ,  segítséget  fog  kapni.  De  Sigmond
t ó l ,  a'  ki  nem  akart  a'  hatalmas  austiiai  házzal ,  nevezetesen  a 'hadako
zó  V.  Károl lyal ,  Ferdinánd  bátyjával ,  ellenségeskedni,  egyebet  közben
járáson  kivül  nem  nyert  Ezen  szorultságában  Jánoson  Lasky  Hierony
m u s , ' e g y  tanult  és  eleven  lengyel  főember,  's  Martinusius  György,  a' 
cestakovi  vagy  czenstoehaui  monostor  superiora  (kivel  János  azon  alka
lommal  esmerkedett  m e g ,  midőn  Lengyelországban  Tarnovi  János ,  kra
kói  palatínus  és  lengyel  fővezér,  tarnovi  várában  tartózkodott)  segítet
tek.  Amaz  azt  javalot ta ,  hogy  Soliinan  török  császárhoz  folyamodjék 
segítségért.  János  a'  tanácsi t  elfogadá 'a  magát  l.askyt  küldé  a'  portá
hoz  követségbe  :  Mai'thiusiusra  pedig  azt  h iz ta ,  hogy  Magyarországon 
keressen  pártosokat.  Mind  a'  két  követ  szerencsés  vol t ;  mert  Laskynak 
Sotirnan  megígérte  a'  kért  segítséget  's  Martinusius  Zápolya  titkos  pár
tosa iba ,  a'  többek  közt  Bátori  Istvánba  's  Homonnai  Ferenczbe  uj  lel
ket  és  bátorságot  önívén,  ezek  sereget  gyüjtöttlk  Magyarországban, 
mellyel  Ferdinánd  katonájin  győzedelmeskedtek.  A'  győzedelem  hirére 
János  elbúcsúzott  Tarnovi  Jánostól  's  Magyarországba  jött  1529  és  a'  mo
hácsi  mezőn  tiszteletére  ment  Solimannak  ,  ki  innen  Buda  a l á jö t t ,  meg
vette  a'  várat  's  Jánosnak  adta  által  ,  3000  Törököt  hagyván  a'  várban 
őrseregül  Gritti  Lajos  alatt.  Megerősíttetvén  János  Solimantól  a'  ma
gyar  királyságban,  iszonyú  zűrzavar  ütjött  ki  Magyarországban,  mellynek 
aikalmával  a'  két  u.  m.  a'  német  és  török  párt  (mint  csúfolta  egyik  a' 
másikat)  egymást  olly  gyűlölséggel  üldözte  ,  hogy  az  otthon  létei  sem 
volt  bátorságos  és  ''gyík  a'  másiknak  birtokait  's  falujit  kirabolta  és  ha
muvá  tet te .  Azonban  Ferdinánd  szép  számú  sereget  gyűjtvén  's  V.  Ká
rolytól  is  segittetveV,  Rngpndorf  vezérét  Buda  alá  kü ld te ,  hogy  ezt  Já
nostól  elvétesse;  de  míg  Rogendorf  Esztergám,  Visegrád  és  Vácz  el . 
foglalásával  bajoskodott,  Gritti  elég  időt  nyert  a r r a ,  hogy  8000  em
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bért  szálittasson  a'  vá rba ,  sőt  a'  belgrádi  basá t ,  Méhemet  Jahioglest  is 
segítségre  ii i t la,  ki  Budát  az  ostrom  alól  felszabadítottál  Kogendorf 
nagy  sietséggel  eltakarodván  Uudaulól ,  a 'Törökök  Ferdinándnak  a 'Vág , 
•Nyitra és Gaian mellékein lévő birtokaira ütöttek , mellyet kegyetlenül 
feldúltak 's IO,t!0O fogollyal tértek vissza Pestre. Hasonló sors fenye
gette a' Törökök részérói Austriát is ; mert 15,000 lovast küldött ennek 
puszt í tására , de V. Karol} seregével öszvetalálkozván, mind egyig le
vágattak ettől a' Törökök. Ezen a' veszteségen 's Károly hadi né
p*ének közelgetésén Soliman ugy megrémült , hogy nem merte Károlyt 
megvárni , hanem nagy sietséggel tért vissza Konstantinápolyba. Soli
mannak eltávozása után ugy lá t szo t t , hogy Ruda alá fogja Ferdinánd 
küldeni seregét; hanem János király kérésére esztendei fegyvernj ugvást 
kötvén, mint békeség szerető fejedelem a' csendesség helyreállításán igye
kezett. A'fegyvernyugvást 1538 békeség kövei te , mellyre ez adott alkal
matosságot: Eindvai iíánfi János nádorispány meghalván, Gritti Lejos, 
Soliman kedveitje, ország korniányo/.ójává kivánt kineveztetni. János, bár 
sok nagyok ellenzettek, hogy ezen fényes hivatalt idegen viselje, részént 
neki tett fontos szolgalatjaiéi t, részént Solimantól félvén, megadta neki a' 
kivánt hivatalt. Gritti uj hivatalának elején mindjárt üldözni kezdette azo
k a t , kik kívánságának teijtsittetésében ellenkeztek, a' többek közt Czi
bak Imrét , Erdélynek igazgatóját, alattomban megölette. Czibak atyja
fijai ezen megbosszankodván, 40.000 főből álló sereget gyűjtöttek 's Grit
t i t , a ' medgyesi várat megvévén, elfogták 's kegyetlen halállal végez
ték ki. Ezen Soliman megbosszankodott 's Jánostól elégtételt k ivánt ; a' 
mit J ános , hogy a' Czibak familia hatalmas pártját magára ne haragítsa, 
nem teljesített 's egyszersmind, hogy Soliman bosszúállása ellen magát 
bátorságba helyezze, arról kezdett gondolkozni, hogy Ferdinánddal meg
'békéljen. Ez meg is történt ezen feltételek alat t : «) Zápolya Magyaror
szágnak felét királyi névvel igazgassa; 4) ha gyermeke lesz , ennek a' 
koronához semmi jusa se legyen, hanem famíliái örökségén kivül ber
ezegi névvel Szepes vármegyét b i r ja , 's Erdély és Magjarország Ferdi
nándé és maradékaié legyen. Ezen békekötés után János Verbőczi István 
tanácsára házasságról kezdett gondolkozni és Sigmond lengyel királynak 
második feleségétől Hona Slorcziától való leányát , l sabe l lá t , feleségül 
vette 1539, kivel 1510 János Sigmond nevű fiját nemzette; hanem az 
atyai örömmel nem élhetett sokáig, mivel fija születése után 40 nappal 
megholt Szászsebesen. 

Az említett béke csikkelyei szerént Magyarországnak 's Erdélynek 
Ferdinándra kellett volna szálani; de a' gyámatyják, Mártinusius György 
és Petrovics Péter , 's több főemberek semmit sem akartak arról tudni 'S 
mind a' két országot a' kisded János Sigmond számára szándékoztak 
megtar tani , és ped ig , ha másként nem lehetne, Soliman segítségével. 
Ferdinánd vérontás nélkül akarván a' dolgot elintézni, mind lsabellához, 
mind Solimanhoz követeket küldöt t , mind a' kettőt a' béke pontjaira 
emlékeztetvén 's az országnak áltengedtetését kívánván. Isabella gondol
kozásra való időt kivánt; Soliman pedig azt felelte, hogy Ferdinánd Ma
gyarországhoz számot soha sem t a r t h a t , mert ez ővé lévén, Jánosnak 
nem volt jusa azt valakinek engedni. Soliman válasza hadat húzott 
maga után, mellyben Ferdinánd fővezére, Rogendorf, Méhemet Jahiogles 
belgrádi basától megveretett '» megsebesíttetvén, Komáromban megholt. 
A' győzedelem után maga Soliman is megérkezett Buda a l á , mellyet nem 
akarván , bár vágyott is bírására , erőszakosan elfoglalni, fortéllyá! élt . 
Azt kívánta t. i. Isabellától , hogy a' kisded János t , a' kiért olly hosszú 
utat t e t t , a' várat llogendorf ellen vitézül oltalmazó főemberekkel egyült 
küldje ki hozzá a1 táborba. Isabella teljesítette nagy sírással Soliman kí
vánságát. Soliman mind a' gyermeket , mind a' főembereket nyájasan 
fogadta 's gazdagon megvendégelte. Azonban vendégség közben , melly 
késő estéig t a r to t t , a' Törökök apró csoportokban, mintha csak látni 
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akarnák  a'  vár  belsejét ,  az  akkor  szombati  kapunak  neveztetett  bécsi
kapun  a1  várba  besétálgattak  's  a'  visszamenők  helyett  mindég  többen  to
lakoAak  be.  Így  nagy  számmal  lévén  már  a'  várban,  a'  kapukat  el
foglalták  's  azt  hirdették  k i ,  hogy  a'  kinek  élete  kedves,  tegye  le  a' 
fegyvert,  mivel  a'  vár  a'  Solimané.  l l ly  álnoksággal  kerítette  kezére  So
liman  Budavárá t  ! 5 4 i ,  melly  középpontja  Magyarországnak  145  eszten
deig  maiadván  török  felsőség  alatt,  tetszések  szerént  prédálták  innen  ha
zánk  körülte  fekvő  részeit  a'  Törökök.  Urává  lévén  Solíman  a'  várnak, 
visszaküzdötte  a'  kis  Jánost  Isafiellának  ,  de  azon  kellemetlen  izenettel, 
hogy  mivel  Isabella  nem  tarthatja  meg  a'  várat  Ferdinánd  ellen  ,  ő  maga 
veszi  azt  birtokába az egész  országgal  együtt,  inig  J.inos  felnő;  lsabellá
íiak  pfdig  azok  helyett  Erdélyt  engedi  Magyarországnak  a'  Tiszán  tul 
eső  r é szé t e l ,  Lippa  's  Temesvár  vidékeivel.  Engedelmeskedett  a'  meg
csalatkoz  tt  királyné  Soliman  parancsolatjának  's  Budáról ,  mellyet  többé 
soha  sem  iá to t t ,  iírdélybe  költözött.  Ferdinánd  lá tván,  hogy  Soliman
nal  nem  mérkezhetik  m e g ,  1545  öt  esztendei  fegyvcinyugvást  kötött 
vele  ;  de  már  1549  felbomlott  a z ,  mivel  Martinusius  Erdélyt  alattomban 
Ferdinánd  kezére  já tszván,  's  Isabella  e'  miatt  Lengyelországba  anyjá
hoz  kényteleniitetvén  költözni,  ismét  fegyvert  fogtak  egymás  ellen  Ferdi
nánd  és  Soliman.  Az  1562ig  változó  szerencsével  folyt  hadat  3  eszten
dei  fegyvernyugvás  követ te ,  a'  többek  közt  azon  feltétel  alatt',  hogy 
Ferdinánd  Solimannak  esztendőnként  30  ezer  aranyat  fizessen.  Hanem 
Ferdinánd  a'békeséggel  nem  élhetett sokáig,  mivel  Jul.  25.  1564  megholt. 
Mint  német  császár  uralkodását  két  dolog  teszi  nevezetessé,  u.  m.  az 
1559  Augsburgban  tartatot t  birodalomgyülés,  mellyen  Németország  uj 
pénzrendet  kapott  's  a'  Protestánsok  több  vallásbeli  panaszaikat  terjesz
tet ték  elő,  és  az,  hogy  az  1562  kezdődött  trienti  egyházi  zsinatban  alatt
valójinak  több  vallásbeli  szabadságot  eszközölt  ki.  Áltáljában  jeles  és 
türedelmes  fejedelem  volt ,  's  a'  protestáns  vallás  az  ő  uralkodása  alatt 
terjedt  el  Magyarországban  és  Erdélyben. L—ú, 

F E R D I N Á N D  I I . ,  a '  k i  gyermektelen  nagy  bá ty j á t ,  Máfyást ,  a ' 
német  császárságban  1617,  a'  magyar  királyságban  1619  követte ,  olly 
időben  ült  a'  császári  székbe,  midőn  a'  HAK.MI\CZESZTEND.  H Í B O I U  (1.  e.) 
ki  akart  ütni  's  az  austriai  ház  nagy  veszedelemben  volt.  Komor  's 
magába  zár t  ember  lévén,  ?s  lngolstadtban  a'  Jesuitáktól  neveltetvén, 
igen  türedelmetlen  's  az  előtte  uralkodott  1  Ferdinándtól ,  Maxiinlián
t ó ] ,  sőt  Rudolftól  és  Mátyástól  is  egészen  különböző  fejedelem  volt  Min
deneket ,  kik  a1  trienti  vallástudomány  czikkelyeivel  ellenkezőül  véleked
t e k ,  kegyetlenül  üldözött ,  a'  mivel  és  a'  protestantismusnak  minden  le
hető  módokon  leendő  kiirtására  czélzó  feltételével  minden  alatta  lévő 
statusokban  elszórta  a' békctelenség  magvait  annyira  ,  hogy  császárrá  lé
tét  is  igen  megnehezítette  az  által.  A'  Cseheknek,  kik  Thurn  vezérlése 
a la t t  már  Bécs  alatt  állottak  ,  visszavonulása  mindazáltal  időt  adott  ne
ki  a r r a ,  hogy  császárrá  választatását ,  bár  a '  protestánsok  egyesülete 
(unió)  és  a'  Csehek  hevesen  ellenmondottak  is,  kivigye  1619.  A'  Catho
Jxusok  szövetségének  (ligának)  és  1.  János  György  szász  választónak 
segítségével  megerősítvén  magát  á1  cseh  királyi  székben,  keményen's 
ij.ikényesen  bánt  az  i t t  lévő  Protestánsokkal,  kiknek  tanitójit  kikergette, 
a'  honnan  sok  ezer  munkás  és  szorgalmatos  Csehek  vándoroltak  külföld; 
!'•", ellenben visszahitta a! Jesuítákat "s tulajdon kezeivel szakasztotta 
H.,t )I Ru:lo!fnak felséglevelét. (L. CU. IXTINUSOK.) Ellenségeit, a' töb
b'fc közt V. F r id r ike t , kit a1 Csehek ő helyette királyoknak választot
t  e , számkivetette és a' pfalzi választói méltóságot 1622, bár a' szász 
választó ellenmondott, a1 bajor herczfgnek ajándékozta, a' ki őt se
gítette. Tilly és Wallenstein álla! meggyőzette IV. Christian dán ki
rá ly t , braunschweigi Christiant és gróf Mansfeldet; a1 két meck.'enhurgi 
l íérczeget , kik a' dánország! hadban részt vétsek, sz ímkvetetti ' 's Me
eklenbtwgot Walleíssteiunak adu; i' keleti teu'gerea lévő kereskedést is 
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kezére  akarta  keri tni ,  de  ezen  feltétele  füstbe  ment  Stralsund  ostromá
nál  ,  nyomosán  segítvén  ezen  erősséget  a'  Hansa  városok.  1629  költ  vis
szaállító  parancsolatja (ediclvm restitulionale)  szerént  minden  az  egy
házi  fentartás  (1.  VarxÁsniíKE)  ellene're  a'  Protestánsoktól  eltöröltetett , 
közvetetten  püspökségekbe  'sat .  ismét  catholicus  püspökök  és  főpapok 
t i t e t t e k ,  a'  Reformátusok  a'  vallásbékéból  kizárattak  és  a'  catholicus 
fejedelmek  protestáns  alattralójinak  ismét  vissza  kellett  volna  térittetniek 
a  catholica  val lásra;  melly  edictum  Augsburgban,  Ulmban,  Kaufbeu
renben  és  Hegensburgban  fegyveres  erővel  hajtatott  végre.  Hanem  Wal 
lenstein  elbocsáttatása,  mellyet  a'  birodalom  rendjei  köz  akarattal  kíván
t u k ,  és  Richelieunek ,  a'  ki  minden  politicai  rugó  erőt  mozgásba  te t t 
hogy  Francziaországnak  Európa  dolgaiba  hatalmas  befolyást  szerezhes
sen  és  az  austriai  ház  Európát  elnyomással  fenyegető  nagy  hatalmát meg
tör je ,  ellenedölgozása,  továbbá  a 'Francziaországtól  segittetett  Gusztáv 
Adolfnak  vitéz  serege ,  mellyel  a'  Protestánsok  i s ,  látván  Magdeburgnak 
a'  vallásbeli  parancsolat  végrehajtatása  végett  való  ostromoltatásából, 
hogy  az  egyesülés  reménységében  megcsalatkoztak  ,  egyesültek,  végre 
BETHLEN  Gábornak  (1.  e.)  Ferdinánd  ellen  való  felkelése,  meggátol
lak  Ferdinándot  feltételeiben.  Mindazáltal  Gusztáv  Adolf  halála  után  fija 
Ferdinánd  főherczeg  által  Weimari  Rernhardon  Nördlingennél  nye r tgyő
zedelme  's  a'  szász  választóval  Prágában  1635  köttetett  béke  ,  azon  re 
ménnyel  kezdték  Ferdinándot  kecsegtetni,  hogy  a'  Protestánsokat  vég
képen  megalázandja.  Azonban  a'  trieri  választóval  való  bánása ,  a ' k i 
Francziaországnál  keresett  oltalmat  's  erősségeibe  franczia  seregeket  vett 
be  's  ekkor  Ferdinánd  és  IV.  Filep  parancsolatokra  a'  luxenburgi  spa
nyol  seregtől ,  a'  franczia  őrkatonáknak  levágatása  u tán ,  elfogatván, 
elhurczoltatott ,  Francziaországnak  igazságos  okot  adott  a r r a ,  hogy  Au
striát  és  Spanyolországot  támadja  meg.  Svédország  most  nyomosabban 
dolgozhatott ;  Banner  megverte  a'  császáriszász  sereget  Wittstocknál 
1636,  kinyomta Hessenből,  "s  Ferdinánd  megholt  Febr.  15  1637  a'  nélkül 
hogy  czéljait,  u.  m.  a'  protestantismus  megsemmisítését  's  Németország 
politicai  szabadságának  elnyomását,  elérte  volna. L—ú. 

F E R D I N Á N D  III . ,  II.  Ferdinánd  f i ja ,  a '  nördlingeni  győzedelmes, 
1637  követte  atyját  a'  német  császárságban  magyar  's  cseh  királyságok
ban.  Hajlandóbb  volt  a'  béké re ,  mint  atyja,  Banner  és  Bernhard  wei
mari  herczeg  több  ízben  megverték  a'  császáriakat.  Az  1640  Hegens
burgban  tartatottbirodalomgj ülés  még  sem  tudta  helyre  állítani  a'  béke
séget.  Ámbár  Ferdinánd  nem  engedte  magát  szolgaiképen  vezetni  Spa
nyolország  és  a'  Jesuiták  kinézéseitől,  's  a'  birodalomgyülésen  bátran 
viselte  m a g á t ,  még  is  kevesebbet  vihetett  k i ,  mint  kivánta  ,  a'  mire  so
kat  tet t  az  ugy  nevezett  Hippolytus  a'  Lapidenek  irása,  mellynek  czél
ja  a'  rendeknek  a1  császár  ellen  való  elkeseritése  volt.  Sokat  tett  erre 
a'  brandenburgi  nagyválusztónak  első  hatalmas  befolyása  is.  Az  alku
dozások  mindazáltal  folytattattak,  a'  császár  a'  birodalom  több  rendjeinek 
megbocsátott ,  kik  svéd  párton  voltak.  Végre  Hamburgban  (1641)  meg
állapit tatott ,  hogy  Miinsterben  és  Osnabrückben  közönségesbékecongress 
tartassék.  Mindazáltal  sokáig  t a r t o t t ,  mig  ez  a'  congress  elkezdődött; 
azonközben,  mivel  fegyvernyugvás  köt te te t t ,  a'  háború  is  folyt  változó 
szerencsével.  A'  Svédeken  kívül  uj  ellenség  fenyegette  Ferdinándot; 
mert  I.  UÁKOCZV  György  (I.  e.),  erdéjyi  fejedelem  ,  1644  Magyarország
ba  beütvén,  ennek  felső  részét  Morváig  csaknem  egészen  elfoglalta  's 
már  Torstenson  svéd  vezérrel  akart  kezet  fogni.  Hanem  Felső.Au
striának  Linz  nevű  városában  Dec.  16.  1645  kötött  béke (pacificaiio 
UncentW)  elfojtotta  a1  had  tüzét.  Nevezetesebb  czikkelyei  annak  ezek: 
Hogy  minden  rend,  királyi  és  privilegiált  város  vallásával  szabadon 
élhessen;  a'  szegény jobbágyok  sem  a1  kamara,  s é m a '  földes  urak  által 
vallások  gyakorlásában  meg  ne  háboríttassanak  's  más  vallás  szer tar tá
sira  ne  kinszerittesseiu'k  ;  az  elvett  templomok  mind  két  részről  vissza
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adassanak;  a'  vallásháboritók  ellen  II.  Ulászló  VI.  decr.  8  czikk.  újít
tassak  meg.  Innen  a'  linzi  béke ,  magyarországi  a'  Protestánsok  szabad
sága  egy  talpkővének  tartatik.  1(548  ,  midőn  a'  Svédek  (kik  Torstenson 
vitéz  vezérek  alatt  elébb  már  Bécset  magát  is  fenyegették)  Wrangel 
alatt  Csehország  fővárosát  akarták  elfoglalni,  aláirta  Ferdinánd  a'  Német
országon  dühösködő  kegyetlen  harmincz  esztendős  háborút  elaltató  békéi 
is.  (L .  WKSTKAI.ENI  IÍKKK.)  Bár  legbuzgóbb  kívánsága  a'  köz  békeségnek 
's  egyetértésnek  az  egész  birodalomban  való  helyre  állítása  vol t ,  nemes 
cz^lját  nem  érhette  e l ,  II.  RÁKÓCZY  György  (1.  e.)  's  az  ettől  felinge
rel tetet t  és  Magyarországnak  Lengyelországgal  határos  részeit  kegyet
lenül  feldúló  Lengyelek  nyughatatlanságai,  végre  a ' T ö r ö k ö k ,  kikkel 
ugyan  nyilvános  ellenkezése  's  háborúja  nem  volt,  erőszakos  prédálásai 
miatt .  Azonközben  Ferdinánd  idősebb  fiát  IV.  Ferdinánd  névvel  romai 
királlyá  neveztette  ki  's  1647  magyar  királynak  koronáztatta;  de  az  a' 
következő  esztendőben  megholt.  Az  1653—54  tartott  birodalom  gyűlé
sen  nevezetes  változások  tétettek  a'  törvényes  alkotmányban.  Halála 
e lő t t ,  melly  1654  történt,  kevéssel  még  öszveszövetkezett  Lengyelország
gal  Svédország  ellen. í,—ú. 

F E R D I N Á N D  IV.,  1 .  F E R D I N Á N D  III. 
F E R D I N Á N D  V.,  Magyarországnak  ifjabb  királya  (megkoronázta

tot t  Sept.  28.  1830) ,  az  austriai  birodalomnak,  cseh,,  lombardi  é»  velen
czei  'sat.  királyságoknak  örököse,  April.  19.  1793  szül.  Uralkodását  igen 
szép  és  nemes  tettel  kezdé;  mert  azon  50,000  a r a n y a t ,  mellyeket  ko
ronázási  honoráriumul  kapo t t ,  részént  a'  víz  által  megkárosított  ma
gyarországi  lakosoknak,  részént  a'  magyar  academiának  ajándékozta. 
Melly  fényes  és  boldog  jövendőt  nem  lehet  egy  olly  fejedelemtől  várni, 
ki  illy  jeles  tettel  teszi  királyi  székbe  ülését  nevezetessé!!!  Febr.  27. 
1831  feleségül  vette  Maria  Anna  Carolinát,  Victor  Emánuel  sardiniai 
király  leányát. L—ú. 

F E R D I N Á N D  (V.),  Aragóniának  királya,  a '  kinek,  mivel  a ' Mauro
kat  Spanyolországból  k i ű z t e ,  a'  pápa  „Cathol icus"  melléknevet  adott, 
I I .  János  királynak  íija  volt  's  1453ban  született.  Isabellát,  Castilia  ki
r á lyné já t ,  vévén  feleségül,  ez  által  letette  minden  különvált  spanyol  ki
rályságok  egyesülésének  talpkövét,  melly  42  észt.  múlva  történt  meg. 
Ferdinánd  é s l s abe l l a ,  mint  egy  iró  megjegyzi,  nem  ugy  é l tek ,  mint 
házastársak  ,  kiknek  közös  vagyonjok  a'  férj  fi  hatalma  alatt  ál l ,  hanem 
mint  két  közös  haszonra  egymással  szorosan  ösz'veköttetett  mnnarcha. 
Isabella  Castilia  igazgatásában  nem  engedett  több  részt  venni  férjének, 
mint  a z t ,  hogy  a'  rendeléseknek  nevét  aláírja  's  czimerét  az  övével 
egyesítse.  Mind  a'  ketten  XiMENESSEr,  (I.  e.)  egyesülvén  ,  olly  hatalomra 
emelkedtek  ,  a'  millyennel  annakelőtte  Spanyolország  soha  sem  bírt.  10 
esztendei  véres  hadakozás  után  hatalmok  aiá  hajták  1491  Granadát ,  a' 
Maurok  még  Spanyolországban  lévő  egyetlenegy  tartományét.  Leg
magasabb  fényre  jutott  pedig  országiások  Amerikának  felfedeztetése  ál
tal  ,  mellyre  Ferdinánd  adott  hajókat  's  melly  őt  egy  uj  világnak  feje
delmévé  tette  (I.  COLOMBO).  Ez  az  eszes  fejedelem  alkotta  Spanyolor
szágnak  más  európai  fejedelmekét  felülmúló  nagy  hatalmát  i s ,  mivel 
Cordovai  Gonsalvo  nevű  vitéz  vezére  által  1515  a'  nápolyi  királyságot  's 
1512  Navarrát  elfoglalta.  Álnok  és  önkényes  politicája  mindazáltal  el
homályosítja  nagy  tulajdonságait,  mellyek  őt  századjának  legelső  mo
narchájává  tették  volna.  Hatalmának  nagyítására  's  megállapítására 
való  törekedése  's  vallásbeli  vak  buzgósága  nagy  botlásokra  tántorították 
el  őt  Hogy  alattvolójinak  lelkesmeretén  uralkodhassék,  1480  eretnek
nyomozó  törvényszéket (inquititiő)  állított  fel,  nem  látván  á l t a l ,  hogy 
ezzel  a'  papság  hatalmának  olly  széles  kört  nyit  fel,  melly  a'  monarehá
kén  is  felülemelkedik.  Épen  olly  igazságtalan  's  káros  volt  a'  Zsidók
nak  1192  történt  erőszakos  kiűzetése  és  a'  Mauroké  1501.  Isabella  ha
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lála  után  1504  Ferdinánd  Germaine  de  Foixot  vette  feleségül  's  megholt 
1516  vizkorságban.  Követte  I.  (V.)  Károly  az  uralkodásban. L—ú. 

F K R D I N A N D  1.,  elébb  IV.  (Bourbon),  spanyol  királyi  herczeg  (in> 
fans) ,  mind  a'  két  Siciliának  királya,  Jan.  12.  1751  szül.  Atyja  111.  Ká
roly  spanyol  király  1759  ,  midőn  maga  spanyol  királlyá  lett  ,  a'  nápolyi 
királyságot  neki,  mint  harmadik  fiának,  adta  által.  IV.  Ferdinánd  Jan.  12. 
1707  vette  által  az  országlást ,  mellyel  addig  egy  atyjától  kineveztetett 
uralkodó  tanács  vi t t ,  a'  hires  Tanucci  marchese  ,  pisai  hajdani  törvény
tanító,  előliilése  alatt.  Az  ő  's  bátyja  (IV.  Károly  spanyol  király)  nevelé
sére  Santo  Nicandro  herczeg,  egy  becsületes,  de  csekély  belátásit  férjfiu 
ügye l t ,  a'  honnan  Ferdinánd  szép  lelki  tehetségei  mellett  is  igen  tudat
lan  maradt,  's  későbben  mulatsággal  (vadászattal,  halászattal  'sat.)  vesz
tegette  drága  idejét.  Gyermekkorában  a'  néphez  szeretettel  viseltetelt; 
sétálása  közben  gyakran  mulatott  a1  hozzá  hasonló  korú  gyermekek  közt, 
fecsegett  vélek,  pénzt  adott  nekik  's  látogatására  hitta  őket.  lnnepnapo
kon  nagy  gyönyörűséget  talált  a1  Lazzaronik  gyermekeinek  játékában 
's  kedves  pajiásit ,  mint  nevezte  őket ,  gazdagon  megvendégelte.  Egy 
illyen  gyermek  barátságát  is  megnyerte  és  gondoskodott  annak  szeren
cséjére/,  így  Ferdinánd  a'  nép  kedveltjévé  lett.  1768  feleségül  vette  Ma
ria  Carol inát ,  Maria  Theresía  császárné  leányát  (mh.  Hetzendorfban 
Bécsnél  Sept.  8.  1814),  Ezen  lcikes  én  szeretetre  méltó  fejedelemné  csak 
hamar  elhatározott  befolyást  nyert  Ferdinándra.  Az  igazgatás  kormánya 
akkor  még  az  első  rninister  Tanucci  kezében  volt.  Ez  1764  eltörölte  a' 
pápának  eddig  észt.  fizettetni  szokott  feudális  adót,  de  elvesztvén  111.  Ká
roly  spanyol  királynak  kegyelmét ,  1777  lemondott  hivataláról.  Helyére 
della  Sambuca  marchese  lépett.  Ekkor  a'  király,  feleségének  ösztönözé
s é r e ,  idejét  az  országlási  foglalatosságokra  fordította,  mindazáltal  a'  ki
rályné  tanácsa  nélkül  semmit  sem  tett.  Sambuca  tehát a'  királyt  egy  szép 
Angolné  á l ta l ,  a'  ki  Nápolyban  egy  Goudar  nevű  Francziának  felesége 
volt,  akarta  a1  királynétól  elidegenittetni;  hanem  a'  királyné  észre  vet te 
ezt,  's  Goudar  feleségével  együtt  számkivettetett  Nápolyból.  Azolta  ne
vekedett  a'  királyné  hatalma,  és  Sambuca,  a'  ki  róla  egy  elfogott  levél
ben  a'  madridi  cabinetnek  nem  igen  kedvező  rajzolást  tett,  1784  honyába, 
Palermóba,  kénytelenittetett  menni.  Utána  ACTON  (1.  e.)  lovag  lett  első 
rninister.  Ez  mindenben  engedelmeskedett  a'  királyné  akaratjának,  's  a' 
madridi  cabinet  minden  befolyását  elvesztette  a'  nápolyira,  melly  inkább 
Austriával  és  Angol országgal  t a r to t t ;  hanem  a'  franczia  zendülés Nápolyt 
is  örvényébe  ragadta.  Midőn  t.  i.  a1  franczia  országiásnak  azon  kíván
ságára,  hogy  minden  Angolországgal  való  öszveköttetést  szakasszon  ket té , 
a'  nápolyi  udvar  ingadozott,  La  Touche  egy  franczia  hajosseregosztállyal 
a  főváros elejébe  evezett  's  kinszeritette  az  országló  széket  az  elejébe  sza
bott  feltételek  elfogadására.  Hanem  XVI.  Lajos  halála  után  Ferdinánd 
a'  Francziaország  ellen  öszveszövetkeztekhez  állott  's  1793—96  részt  vett 
a'  közönséges  hadban.  Két  békés  esztendő  után  Nelsonnak  abukiri 
győzedelme  ismét  Francziaország  ellenségévé  tette  ő t ,  a'  mit  ez 
azzal  bosszult  meg,  hogy  a'  Nápolyiak  Mack  vezérlése  alatt  tör tént  meg
veretése  után  az  egész  királyságot  elfoglalta  (Jan.  23.  1790)  és  par
thenopei  köztársasággá  kiáltotta  ki.  Az  udvar  Actonnal  együtt  már 
Dec.  24.  1798  Palermóba  szaladt  Nápolyból.  Mindazáltal  már  Jun.  21 
a'  Russo  cardinalis  (1.  e.)  alatt  lévő  királyi  párt  hatalma  alá  jö t t  a'  fő
vá ros ,  midőn  sok  köztársasághoz  ragaszkodók  kivégeztettek.  Csak  Jan. 
1800  jöt t  vissza  az  udvar  Nápolyba  és  Spanyolország  az  első  consullal 
olly  egyezésre  lépe(t ,  melly  szerént  a'  két  siciliai  királyság  épsége  bá
torságosittatott.  Mindazáltal  Ferdinándnak,  a1  Francziaországgal  F lo 
renezben  Mart.  28.  1801  kötött  békében,  Stato  degli  presidjről  'sat.  le 
kellett  mondania  's  országába  franczia  katonaságot  kellett  befogadnia; 
az  1805ki  egyezésben  pedig  megígérte,  hogy  a'  hadakozó  hatalmasságok 
seregét  partjaira  kiszálani  nem  engedi.  Midőn  tehát  Nov.  1805  oroszau
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gol  hajóssereg  evezett  Nápoly  elejébe  's  12,000  Oroszt  szálitott  ki  Ná
poly  partjára,  Napóleon  e z m  lépésért,  mint  Nápolynak  a'  írancziaorszá,^ 
ellen  folyt  táborozásban  való  hivségtelen  részvételéért,  az  országot  elfog
l a l t a ,  's  a'  királyi  ház  1800  ismét  Siciliába  szaladt.  Itt  megmaradt  Fer
dinánd  az'  Angolok  segítségével,  mindazáltal,  felesége  az  Angolokkal 
meghasonlva  lévén,  Li09  egy  ideig  minden  foglalatosságtól  visszahúzta 
magát  's  az  országlást  fijának,  Ferencznek,  adta  által.  Carolina  királyné 
Dec.  1811  Siciliát  elhagyni  kénytelenittetvén  's  Konstántinápolyon  által 
Bécsbe  jővén,  az  Angolok  ismét  reá  vették  a'  királyt  az  országlás  áltve
vésére.  Végre  a'  bécsi  congress  IV.  Ferdinándot  minden  jusaiban  meges
mérte  két  Sicilia  királyának  1814.  (L.  MIJKAT.)  A'  királyi  família 
Jun.  17.  1815  ismét  bement  Nápolyba  és Ferdinánd  Dec.  12.  1816  mindén 
a1  tengerszoroson  innen  és  tul  lévő  birtokait  két  siciliai  királyság  névvel 
egyesitette,  nragát  I.  Ferdinándnak  nevezvén.  Nov. 27.  1814,  első  felesége 
Sept.  ugyanazon  észt.  Bécsben  meghalván,  feleségül  vette  a'  partanai, 
1815  olta  floridiai  herczegnét.  1801  Ferdinandérdetnrendet  alkotta. 
Febr.  Ifi.  1818  1.  Ferdinánd  concordart untot  kötött  a1  pápával ,  melly  sze
rént  a'  Nápoly  és  ltoma  közt  lévő  noízsas  egyenetlenségek  végre  elintéz
tettek,  üzen  király  személyes  characteiérál  még  a1  részrehajló  irók  is, 
mint  Gora'ni  's  mások,  kedvezőleg  ítélnek.  Népének  java  valóban  szivén 
feküdt.  A'  messinai  és  calabriai  földindulás  hire  Í783  annyira  megillették 
ó t ,  hogy  fájdalma  miatt  csaknem  megőrült.  Legnagyobb  tűzzel  tett 
rendeléseket  a'  szerencsétlenek  felsegéllésére.  Több  jóltérő  intéseteknek 
is  adott  lé tei t ;  ide  tartozik  a'  st.  leucioi  gyarmat  (1773),  mellynek  leírá
sát  maga  tet te  közönségessé.  Clemaron  abbé  francziára  fordította  azt 
ezen  czim  alat t : .^Origine de la population de S. Leucio, et ses progvir,^ 
avec les lois pour sa bonne police, par Ferdinánd IV.il  Áz  austriai  sere
gek  eltakarodása  után  Nugent  austriai  vezér  maradt  a1  hadi  nép  fejévé, 
a'  ki  annak  franczia  alkotmányát  el törölte ,  a'  mi  által  magát  meggyü
löltet te.  A'  ministerek  igyekeztek  a'  belső  bátorságot  helyre  állí tani,  a' 
szegényeket  közönséges  munkával  foglalatoskodtatni  és  a'  status  hitelét 
bátorságositani.  Az  Algírral  Angolország  eszközlésére  1816  kötött  béké
ben  ,  Ferdinánd  megígérte  a'  25,000  piasterből  álló  észt.  ajándéknak  to
vábbi  fizetését.  A'  status  kormánya  MIÍDICI  (1.  e.)  lovag  kezében  volt. 
1820  kénytelenittetett  Ferdinánd  a'  katonáktól  és  polgároktól  sürgetett 
spanyol alkotmányra megesküdni (1.  Níror.Yi ZESDÜMÍS és Stc i r .u) . Austría 
fegyverei  által  elébbi  határtalan  hatalmába  1821  visszatétetvén,  elnyomta 
a'  CARROMRIKAT  (1.  e.)  's  megholt  Jan.  4.  1825.  Utána  hja  1  Ferenci 
lett  királlyá.  A'  floridiai  herczegné  Apr.  25.  1826  holt  meg  Nápoly
ban. L—ú. 

F E R D I N Á N D .  (VII.),  Spanyolországnak  's  mind  a'  két  Indiának  ki
r á l y a ,  Oct.  14.  1784  szül.  Dec.  13.  olta  1783  asturiai  berezeg,  l\laj.  19. 
után  1808  hat  hétig  spanyol  király  volt ,  azután  Valenc.ayban  Francziaor
szágban  franczia  statusfelvigyázat  alatt  tartat tot t  18I4ki  kiszabaditta
tásáig.  Atyja,  IV.  Károly  k i r á l y ,  's  anyja ,  parmai  Maria  Luisa ,  San 
Carlos  herczeget  nevezték  ki  nevelőjévé,  's  későbben  Alvarez  grófot,  egy 
különösen  becsületes  férjfiut  főiidvarmesteiévé,  és  d.  Jüan  Escoiqtiiz  ka
nonokot  tanítójává.  A'  herczeg  szép  lelki  tehetségeket  mutatott  's  a' 
mathesisben  szép  előmenetelt  tett.  Mivel  atyjának  kedveltje  Godoy  al
ciidiai  herczeg  ellen  nagy  idegenséggel  volt,  tehát  ez  eltávoztatta  tőle  Al
yarez  grófot ,  kit  Ferdinánd  igen  szere te t t ,  azon  szin  a la t t ,  hogy  ke
mény  princípiumaival  a'  herczeg  characterének  helytelen  irányt  ad.  Es
coiqura  is  ,  kinek  históriai  oktatását  a'  herczeg  nagy  gyönyörűséggel  és 
figyelemmel  hallgatta,  Toledoba  tétetett  által  ;  Ferdinánd  mindazáltal  le
velezett  vele.  Ekkor  a'  herczeget  vadászatra  akarták  szoktatni  's  ezzel 
akarták  figyelmét  foglalatoskodtatni;  de  ő  semmi  örömet  sem  talált  ab
ban.  Oct.  1801  Barcellonában  Autoinette  Theres iával ,  IV.  Ferdinánd 
két  siciliai  király  leányával ,  házasságra  lépett.  A'  herczegné  szetetetre 
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méltó ,  lelkes  és  jó  nevelésű  volt.  Minden  törekedett  neki  tetszeni  's  az 
asturiai  herczeg  szívesen  szerette  őt.  Mivel  miatta  a1  királynét  elmel
lúzték ,  's  minden  csak  a'  herczegnének  hódol t ,  ebből  féltékenység  lett. 
A'  király  's  királyné  nem  szerették  menyeket.  Mivel  kedveltjek  i ránt , 
a'  ki  híjában  igyekezett  a'  herczegné  kegyelmét  megnyerni ,  kevés  bizo
dalommal  's  jó  indulattal  viseltetet t ,  azzal  vádoltatot t ,  hogy  a'  hercz<  g
re  nagy  befolyása  lévén,  ebbe  általplántálja  a1  Francziák  ellen  való  gyű
lölséget.  Bánátjában  's  főkénen  a'  királynétól  szenvedett  szomorittaiá
sai  miatt  való  bosszuságában  megholt  a'  herczegné  Maj.  21.  1806 ,  22 
eszi.  korában  gyermektelenül.  Most  Goiloy  azon  gondolkozott ,  hogy  a' 
herczeget  a'  franczia  császárnak  a'  Beanharnois  famíliából  való  rokonjá
val  párosítsa  öszve  i  hanem  Ferdinánd  ellene  szegezte  magát  ezen  öszve
köttetésnek  ,  , 's  egyszersmind  a'  kevély  kedvelttel  több  alkalommal  érez
tette  megvetését.  Némelly  nagyok  annakokáért  a'  herczeg  bizodalmát 
megnyerni  igyekeztek,  de  inkább  azé r t ,  hogy  általa  a'  békeherczeg, 
t o d j y ,  ellen  való  gyülulségeket  kielégítsék,  mint  azon  czélból ,  hogy 
Spanyoloi szagban  a  jó  rendet  helyre  hozzák.  Ezen  pártnak  feje  h i 
fin tudó  herczeg  volt.  Hogy  a'  herczeget  czéljára  megnyer je ,  a'  béke
herczeg  ellenségét,  í.scoiquiz  kanonokot,  a'  ki  Angolország  segítségével 
Spanyolország  újjászületésének  eszközölhetését  reményl te ,  az  egyesület 
tagjává  tette.  Ezek  azt  terjesztették  Ferdinánd  elejébe,  hogy  Godoy 
őt  a'  kiráiy  halála  után  a1  királyi  székből  kiszoríthatja,  mivel  ő,  semmi 
befolyása  sem  lévén,  atyjától  féiresmertetik  's  a'  királynétól  gyülöltetin. 
Mái  Í80Ö  annyira  megn) éretett  a'  herczeg,  hogy  IV.  Károly  halálá
nak  esetére  lnfantado  herczegre  bízta  a'  sereg  vezérlését  Uj  Castiliában. 
Egyszersmind  Ferdinánd  tulajdon  kezeivel  irt  a'  királynak  ,  a'  békeher
czeg  büszkeségét  és  telhetetlenségét  legelevenebb  színekkel  rajzolván  le 
's  a'  kedveltnek  a'  királyi  szék  és  nemzet  javára  leendő  eltávoztatását 
kérvén.  Még  tovább  ment.  Midőn  1807  egy  franczia  sereg  Portugál 
elfoglalására  Spanyolországba  nyomult,  a1  madridi  franczia  követte],  Beau
harnoisval  értekezvén,  ennek  tanácsára  Oct.  11.  1807  Napóleonnak  ir t , 
azt  nyilatkoztatván  k i ,  hogy  egy  franczia  herczegnével  (Luciánnak  leg
idősebb  leányával)  kívánna  házasságra  lépni.  Ez  a'  lépés  nem  maradt 
titokban  a'  békeherczeg  e lőt t ;  a'  herczeg  irományit  alattomban  elfoglal
ván  ,  ezekből  nyilván  látta  az  ellene  tett  plánumot.  Tüs tént  a'  király
néhoz  sietett,  "s  mind  a'  ketten  igyekeztek  a'  királyt  a'  felől  meggyőzni, 
hogy  fija  élete  's  koronája  után  leselkedik.  Ferdinánd  's  szolgáji  az 
Escurialban  elfogattak;  vallatása  Oct.  28—29  közt  lévő  éjjel  t a r ta 
tott  a1  király  szobájiban  a'  ministereknek  és  statustanács  elölülőjének  j e 
lenlétében,  ügy  a'  békeherczegtől  tulajdon  kezeivel  i r t ,  's  a '  castiliai 
tanácshoz  intézett  királyi  hirdetmény  (Oct.  30.  1807)  a'  herczeget ' s  szol
gájit  hazaárulóknak  nevezte.  Hanem  a'  köz  vélemény  a'  békeherozejet 
vádol ta ,  mint  az  egész  dolognak  okát.  E'  tehát  közbenjárói  szemelv  t 
kezdet t  játszani  's  a ' he rczeg  aláíratott  fogságában  egy  levelet,  meliyhen 
ez  atyjától  engedelmet  kért .  Ez  megbocsátott  nek i ,  hanem  lnfantado 
herczeget  's  a"  többi  részvevőket  az  udvartól  eltiltotta.  A'  népnek  ezen 
Godoy  ellen  való  elkeseredése  húzta  maga  után  Mart.  18.  1808  az 
aranjuezi  zendülést ,  azon  alkalommal,  midőn  a'  király  rendeléseket  tet t , 
hogy  Sevillába  költözik.  (L.  SPANYOLORSZÁG.)  A'  király  19én  lemon
dott  koronájáról  és  A7!i.  Ferdinánd  a'  néptől  haza  szabaditójának  nevez
tetett,  lnfantado  herczeg  a'  spanyol  testőrzők  vezére  és  a'  castiliai  ta
nács  elölülője  lett.  iiauem  az  öreg  király  Murát  utján  levelet  küldött 
Napóleonnak,  mellyben  azt  i r t a ,  hogy  királyi  székéről  való  lemondása 
erőszakosan  van  tőle  kicsikartatva.  VI!.  Ferdinánd  Napóleont  királlyá 
létéről  tudósította  's  egy  berezegnél  kért  tőle  feleségül  ;  egyszersmind  az 
escuriali  történetekről  szóló  irományokat  kihirdetvén,  igyekezett  magát 
atyja  vádjaitól  kitisztitni.  Napóleon  a'  követeket  igen  hidegen  fogad
t a :  „ IV.  Ká ro ly , "  úgymond,  „szövetségesem  és  barátom,  a '  honnan  VII. 
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Ferdinándot  nem  esmérhetem  m e g . "  Mindazáltal  azt  izente  az  astnriai 
herczegnek,  hogy  Spanyolország  felé  útban  van  e's  meghitta  ő t ,  hogy 
jöjöti  elejébe  ,  énen  dolognak  sióval  leendj  elintézésére.  Ekkor  Ferdinánd, 
Infantado  herczegtől,  Cevallos  statustiíoknoktól,  Escoiquiz  kanonoktól  és 
másoktól  kisértetve,  Apri!  10  elutazott.  Útjában  minden  városban  kö
rülfogta  a'  nép  szekerét  és  kérte  őt ,  hogy  az  országot  ne  hagyja  el. 
Közel  a'  határhoz  Apr.  16  költ  levelet  kapott  Napóleontól  Bayonneból, 
mellyben  a'  császár  azt  nyilatkoztatta  ki  neki ,  hogy  csak  akkor  fogja 
őt  spanyol  királynak  megesmérni,  ha  atyjának  lemondása  önkényes. 
Savarynak  erősítésére  ,  hogy  a'  császár  őt  bizonyosan  megesméri  ki
rá lynak ,  folytatta  Ferdinánd  utját  és  April  20.  megérkezett  Bayonneba, 
hol  Napóleontól  megkülönböztetéssel  fogadtatott. De  midőn  itt  az  öreg 
király  a'  királ}'i  méltóság  letételét  megsemmisítette,  és  a'  herczegnek  a1 

koronáról  való  lemondását,  mellyet  Ferdinánd  csak  Madridban  és  az  ösz
vegyiilt  cortesek  előtt  akart  atyjának  visszaadni,  Maj.  1.  nemfogadta 
volna  e l ,  a'  herczeg  a'  Maj.  5  történt  kellemetlen  jelenés  u t án ,  midőn 
haragos  atyja  's  elkeseredett  anyja  őt  Napóleon,  az  infansok,  Godoy 
és  Cevallos  mintatér  jelenjeiében,  mint  gonosztévőt,  legtü/.esebb  SaenirV
hányásokkal  halmozták  's  mint  korona  rablót  törvényes  megitéltetsssel 
fenyegették,  kénytelenittetett  a'  spanyol  koronáról  feltételetlenül  lemon
dani.  Mindazáltal  elébb  az  általa  Madridban  d.  Antonio  infans  előliilése 
alatt  felállított  országié  juntának,  midőn  hallotta,  hogy  az  infans  helyét 
a '  bergi  nagyherczeg  foglalta  e l ,  határtalan  hatalommal  just  a d o t t á ' 
cortesek  öszvehivására  's  a'  Francziaország  ellen  Jeendő  hadizenésre. 
Ferdinánd  600,000  fr.  észt.  fizetést  kapott  maga  és  maradékai  részére  a1 

franczia  pénztárból ,  a1  navarrai  palotákkal  együt t ,  mellyek  neki  's  örö
köseinek  adattak.  Erre  testvérével  d.  Carlossal ,  nagybátyjával  Antonió
v a l ,  Escoiquiz  kanonokkal,  San  Carlos  herczeggel  és  Macanaz  titoknok
kal  a'  valenc,ayi  kastélyba  (Talleyrand  herczeg  birtokába)  költözött,  hol 
olly  keményen  őriztetet t ,  hogy  az  angol  ministeriumnak  az  ő  kiszabadí
tására  tett  planuma  (1801)  nem  sült  el.  Ugyan  az  bizonyos  báró  Kollyt 
küldött  hozzá,  de  ez  elfogatott ,  személyét  egy  kémnek  kellett  játsza
n i ,  mindazáltal  a'  herczeg  kikerülte  a'kelepc/.ét.  Azt  akarván  szinelni, 
hogy  a'  feltételt  u tá l ja ,  jelentést  tett  a'  felől  (ámbár  akkor ,  midőn  már 
minden  napfényre  jöt t)  és  egyszersmind  azon  kívánságát  nyilatkoztatta 
k i ,  hogy  Napóleontól  fiúvá  fogadtassék.  Csak  1813  végén  ajánlotta  neki 
Napóleon,  hogy  hátulról  magát  bátorságba  helyezze,  a'  királyi  székre  le
endő  visszatétetését,  's  Ferdinánd  elfogadta  a'  Dec.  I I .  Va!ent;ayban 
San  Carlos  herczegtől  és  La  Foi éttől  aláirt  egyezést,  mellyben  azt  ígér
t e ,  hogy  Spanyolország  Európa  ügyébe  nem  avatkozik.  A'  cortesek  te
há t  nem  erősítették  azt  meg.  Ferdinánd  Mart.  3.  1814  hagyta  el  Valen
gayt ;  19  Perpignanba  's  23  Figuierasba  érkezet t ,  hova  Suchet  marsall
tól  kisértetett .  Ferdinánd  a'  szeretetnek  és  hűségnek  legérzékenj'itőbb 
jeleivel  fogadtatott  alativalójitól.  Geronában  igy  irt  a'  cortesekhez: 
„Copons  vezér  kezemhe  adta  a'  kormányszék  levelét.  Mindenről  foglak 
benneteket  tudósítani.  Azonközben  bizonyossá  teszem  a'  kormányszéket, 
hogy  semmit  sem  kívánok  annyira,  mint  megelégedésemnek  nyilvános  je
leit  adni ."  Hanem  az  udvari  nemesség,  papság  és  néhiny  vezérek  párt
jától  vezet te tvén,  nem  esküdt  meg  a'  coTtesek  1812ki  alkotmányára  és 
megsemmisiíette  azt,  mivel  a'  királyi  hatalmat  igen  megszorította.  Mind
azáltal  megígérte ,  hogy  maga  fog  olly  alkotmányt  készi tni ,  a'  millyerit 
<>gész  Európának  felvilágosodása  's  a'  földnek  mind  a1  két  fél  golyóbisán 
lévő  spanyol  alattvalók  közönséges  szüksége  kivan  's  szükségessé  teszem 
De  alig  jöt t  meg  Eguia  vezér  két  nappal  Ferdinánd  előtt  Madridba  a1 

gardák  egy  osztályával  ,  azonnal  elfpgatta  éjjel  a'  kormányszéknek  tag
j a i t ,  a'  cortesek  követeit  és  ministereket.  Erre  VII.  Ferdinánd  Maj.  14 
1814  pompásan  bement  Madridba,  hol  barátságos  leereszkedésével  igen 
megnyerte  a'  sokaságot.  Uralkodásra  Iépése'nek  szempillantásától  fogva 
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olly  lépeseket  tet t ,  mellyek  Európában  bámnlást  gerjesztettek.  A'  meg
ígért  alkotmány  helyett  rettenetesen  üldözte  mind  azokat ,  kik  szabad 
gondolkodással  vádoltattak  és  büntető  parancsolatjai  sok  olly  érdemes 
férjfiakat  is  értek,  kik  hazafiúi  érzésének  köszönhette  Ferdinánd  királyi 
székének  helyreállását.  Kivégeztetések  ,  tönilöczözések,  számkivetteté
sek  's  jószágfoglalások  dühösködtek  az  országnak  minden  részében.  fjti. 
AFRANCESADOS  és  FARKIT,.)  A'  szerzetesek  rendjei ,  Jeffuiták  és  eretnek
nyomozás  minden  kinzó  eszközeivel  létre  jöttek.  Köviden,  az  országiad
nak  legtöbb  irományiban  a'  lélekszabadságának  nagy  tűzzel  leendő  el
nyomására  törekedő  character  látszik.  Végre  a'  kormányozás  egy  bu
ta  és  indulatoktól  megvakittatott  Camarilla  befolyásától  lett  függővé.  ( L . 
UOARTE.)  Melly  zűrzavar,  melly  nyomorúság  és  megelégedetlenség  szár
mazott  ebből,  miként  ösztönözött  a'  kétségbeesés  több  merész  férjíiak.í 
pártütő  feltételekre,  miképen  kinszeritette  a'  Jan.  1820  Amerikába  ren
delt  sereg  felzendiilése  a'  királyt  Mart.  7  a1  cortesek  1812ki  alkotmá
nyának  helyreál l í tására,  végre  hogy  állapította  meg  1823  Franczidor
szágnak  fegyveres  magaközbevetésé  a'  határtalan  hatalmat  Spanyolor
szágban,  's  miként  küzdött  azolta  Ferdinánd  királyi  s zéke ,  ellenséges, 
pártoktól  körülvétetve,  kívánt  következés  nélkül ,  az  idővel  és  tapaszta  / 
falással ?  ezen  czikk.  „Spanyolország  1808  o l t a , "  fog  előadatni.  VI— 
Ferdinánd  18IG,  VI.  János  portugali  király  második  leányát,  Maria  Isa
bella  Franciscát,  's  midőn  ez  Dec.  20.  1818  megholt,  Aug.  1819  harmad
szor  Josephe  szász  herczegnét,  Maximilián  berezeg  leányát,  vette  felesé
gül.  Testvéreinek  (<lon  Carlosnak  a'  portugál)  király  harmadik  leányá
tól  és  don  Francisco  de  Paulának  a'  két  siciliai  k i r á l y ,  Ferencz  ,  le
ányától)  vannak  fijaik;  ellenben  a'  királynak  nincsenek  gyermekei.  VII . 
Ferdinándnak  1814től  1820iki  uralkodására  nézve  1. „lUpnióirtt Aütori
gues sur Ferdinánd VII. et sur les éoénemens de son régne, par Don—;" 
spanyolból  angolra  fovd.  Z.  Quin  Mih.  és  angolból  francziára  M.  G.  H.tóI 
jegyzésekkel  (Paris  1824.) L—IÍ. 

F E R D I N Á N D  III.  (Jósef  Ker.  János)  ,  toscanai  nagyherexeg,  I.  Fe 
rencz  császárnak  tes tvére ,  austriai  főherczeg  'sat.  Maj.  6.  1769  szül. 
Atyját,  II.  Leopold  császárt ,  a'  toscanai  nagyherczegségben  jful.  2.  1790 
követte.  Ezen  fejedelem,  kinek  szelid,  de  egyszersmind  kemény  's  állha
tatos  charactere  volt ,  atyja  nemes  lelkével  igazgatta  szerencsés  tar to
mányát.  Mint  a'  békeség  és  szép  mesterségek  barátja,  pontosan  meg
tartotta  a1  neutralitast  a1  Francziaország  ellen  folyt  hadban,  és  első  feje
delem  vol t ,  a'  ki  Jan. '16.  1792  a1  franczia  köztársaságot  megesmérte  's 
diplomaticai  öszveköttetésbe  jött  vele.  liz  a1  politica  nem  tetszett  a'  pe
tenburgi  és  londoni  udvaroknak,  's  az  angol  orsznglás  Sept.  1793  azt  kí
vánta ,  hogy  a'  nagyherczeg  a'  köztársaság  követét  küldje  el  és  minden 
Franciaországgal  fenálló  kereskedési  öszveköttetést  szakasszon  ketté.  Ez; 
nem  történvén  meg,  az  angol  követ,  lord  l lervey,  Oct.  8  Livorno  ágyuz
tatásával  's  a'  hajóssereg,  mellyel  llood  admiral  a'  kikötő  előtt  áüot t , 
kiszálitásával  fenyegetőzött,  ha  a1  nagyherczeg  12  óra  alatt  a'  neutra
litasról  le  nem  mond.  így  Toscanának  az  egyesület  tagjává  kellett  len
nie.  Midőn  későbben  a'  franczia  sereg  Piemontot  elvette,  Ferdinánd  volt 
első  uralkodó,  ki  az  egyesülettől  elvált.  Gróf  Carlettit  Parisba  küldötte, 
a'  ki  ott  Febr.  9.  1795  békét  kötött.  Hanem  az  Angolok  megrontották 
Toscanának  Francziaországtól  megesmért  neutralitasát.  Ezért  Bonaparte 
Jun.  1796  l.ivornóba  sereget  küldött  's  az Angolok  vagyonjít  elvétet te;  egy 
angol  hajóssereg  Jul.  10.  az  Elba  szigetén  lévő  portoferrajoi  kikötőt  fog
lalta  el.  Erre  a'  franczia  directorium  Toscanát  Cisatpiniával  egyesíteni 
akar ta ;  mindazáltal  a'  nagyherczeg  kivitte,  hogy  Febr.  1797  Manfredini
től  linnaparte  vezérrel  kötött  egyezésénél  fogva  tartományának  neutrali
tasát  helyre  áll í tsa,  mellyre  az  Angolok  PortoFerrajóból  's  a1  Fran
cziak  Livornóból  kitakarodtak.  Ferdinánd  a'  franczia  országiásnak  bi
zonyos  pénzt  fizetett  Y  néhány  remek  mireket  küldött  a'  florenczi  képgyUj
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teményből  (a '  többek  közt  a'  medicei  Venust)  a'  parioi  museumba.  Azon
közben  lázadás  jelei  mutogatván  m a g o k a t v a '  nagyherczeg  több  személye
ket  elfogatott 'a  az  idegen  lázitókat  számkivetette.  Itt  is  legnagyobb 
mérséklettséggel  viselte  magát.  Olaszországnak  politicai  környülállásai 
majd  ar ra  kinszeriték  ő t ,  hogy  a'  bécsi  udvarral  tartson,  a1  hova  Man
fredini  lovagot  Milde'.  A'  franczia  direotorium  tehát  1798  elején  megha
tározott  nyilatkoztasást  kívánt  tőle  a ' f e lő l ,  ha  Francziaországnak  ba
rátjaival  vagy  ellenségeivel  fogé  tartani  ?  Midőn  erreDec.  a'  nápolyi  ki
rály  serege  Livornót  elfoglalta,  csak  sok  pénzzel  bii'hatta  reá  a'  nagy
herczeg  azt  a 'v isszavonulásra ,  a'  mi  megtörténvén,  a7  Serrurier  alatt 
levő  Fraucziak  is  kitakarodtak  Livornóból.  Mindazáltal  Francziaország, 
Austria  a'  campo  formioi  békét  megsemmisitvén,  nem  csak Austriának,  ha
nem  szinlett  okokból  Toscanának  is  hadat  izent  Mart.  1799  's  a'  nagy
herczegséget  elfoglaltatta.  Ekkor  Ferdinánd  Bécsbe  jött .  A'  luncvillei 
•békében 1801 le kellett mondani Toscanáról (1. ETRLIUA és TOSCANA) 
és a' helyett a' Dec. 26. 1802 Parisban kötött egyezésnél fogva Salz
burgot k a p t a , mint választó fejedelemséget, Berchtesgadennel, Eich
stádt 3/4 részével és Passaunak fe lé t ; de ezek csak felét hozták beTos^ 
cana jövedelmének. Hanem már a1 posonyi békében 1805 ált kellett 
adnia uj birtokait Austriának és Bajorországnak, mellyekért Würzbuigot 
kapta. Az ide áltvitt választói méltóság, midőn a! berezeg Sept. 25. 1807 
a' rajnai szövetségnek tagjává l e t t , megszűnt, 's Furdinand würzburgi 
nagyherczeg lett. Napóleon Ferdinándot több alkalommal megkülönböz
tette. Sőt Jun. 1812 Lengyelország jövendőbeli királyának hirdette őt. 
Hanem a' párisi béke Maj. 30. 1814 visszaadta neki toscanai nagyher
czegségét, azon^egyezés következésében, mellyet Murát biztosai kötöttek 
Apr. 20 a' főherczegéivel és a' bécsi congress Stato degli i ' residjt , El
bának azt a' r é szé t , mellyet eddig a' nápolyi király b i r t , a' piombinoi 
herozegségen való feudális uraságot 's némelly kerületeket is kapcsolt 
Toscanához. Paris második megvétele után a' ilorenczi gyűjteményből el
vitetett remek vivek is visszaadattak. Még egyszer el kellett hagynia 
a' nagyherczegnek lakhelyét, midőn Murát Joacbim 1815 Olaszországot 
függetlenné akarta tenni 's Austria ellen fegyvert fogott. Ferdinánd Pi
sába és Livornóba ment , hanem, minekutána gróf Nugent austriai vezér 
Apr. 10 a' Nápolyiakat Pistojánál megverte volna, már Apr. 20. 1815 
visszatért Florenczbe. A' párisi egyezés (Jun. 1817) szerént Maria Lonise 
fai mai herczegné halála utíin Lucca is Toscanára fog szálni. Ferdinánd 
első hi tvesét , nápolyi herczegnét, 1802 elvesztvén, 1821 feleségül vette 
«' szász Mariát, menyének nénjét. Megholt Jun. 14. 1824."Követte egyet
lenegy hja, II. Leopold (szül. Oct. 3. 1797, feleségül vette Mária Annát, 
Maximilián szása herczeg leányát). L—ú. 

F E R D I N Á N D (Károly Antal Jósef ) , austria! főherczeg, magyar 
és csehországi királyi herczeg, II . Leopold császárnak testvére és I. Fe
rencz császárnak nagy bátyja , 1754 szül. Lombardiában főkormányozó
vá lett 's 1771 Estei Maria Beatrixxal házassági életre lépett, kivel örök
ségi just nyert az emiitett herczegséghez. Hanem ipja elvesztette 1798 
országát 's 1802 Breisgaut és Ortenaut kapta e' he lye t t , mel.'yekct her
czegséggé emelvén, vejének, Ferdinánd főherczegnek, engedet t , a' ki 
modenai  breisgaui herczeg nevet vett fel. A' posonyi béke Breisgaut és 
Ortenaut Badenhez kapcsolta, 's Ferdinánd főherczegnek azok he
lyett igért kártérítés nem teljesíttetett. A" főherczeg Dec. 24. 1S0ÍÍ 
megholt. Követte h j a , IV. Ferencz , ki a1 bécsi congresstől visszakapta 
a' modenai herczegséget. (Vö. E S T E és MODENA.) Leánya, a' nemes lelkű 
's elfolejthetetlen Estei Ludovica Beatrix, I. Ferencz császár 3ik felesé
ge volt 1808 olta 's Veronában holt meg 1816. — Ferdinánd főherczegnek 
második fija az ujabb hadi történetekben esmeretes Estei 

. F E R D I N Á N D (Károly Jósef) s/,UI. Apr. 25. 1781, austriai főher
czeg. magyar és cseh királyi herczeg, modenai berezeg, most cs. k. lo
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vasiig  vezére  's  Maj.  22.  1816  olta  hadi  kormányozó  Magyarországban, 
hol  Budán  lakik.  Austriának  Francziaország  elleu  folyt  1805ki  háború
jában  ,  a'  80  ezerből  álló  3ik  sereg  fővezére  vo l t ,  melly  Bajorországot 
elfoglalta  és  Sehwabenben  állott  hadi  rendbe.  Alatta  az  egészet,  mint 
vezérkar  feje,  az  Angolországtól  arra  különösen  ajánltatott  fő  hadi  fegy
vertáinok  Mack  igazgatta.  Ez  az  Illeméi  való  állásában  lilni  és  Giinz
burg  közt  be  hagyta  magát  kerittetni  's  ez  által  a 'Bajorországgal,  Austri
áial  és  Tyrollul  való  öszveköttetés  elvágatott  előtte.  Er re  Ferdinánd, 
főherczeg,  ki  az  austriai  sereg  bal szárnyát  vezette,  Gct,  9.  Nea  maisai* 
tói  Gün/.burgnái  megveretett,  hol  a'  Francziák  a1  Diina  szétbontott  híd
jának  gerendájín  mentek  keresztül  a'  jobb  partra,  'az  Austriaiaknak  pus
katiizeiése  közt.  Híjában  sürgették  Ferdinánd  főherczeg,  Soluvarzen
bérg  herczeg4  Kollowrath  vezér  's  mások  Mackót ,  hogy  ulmi  veszedel
mes  helyéből  kimozdulván,  a'  Duna  bal  partját  és Nördiingeuí  foglalja  el. 
Midőn  ekkor  Ferdinánd  üct .  14  az  ülmba  bezárt  sereg  sorsát  előre  lát
t a ,  azon  szándékát  nyilatkoztatta  k i ,  hogy  12  escadron  lovassággal  ált
tiir  az  ellenségen.  Sch'K mzenberg  herczeg  még  azon  éjjel  szerencsésen* 
elért  Geislingenbe,  mivel  reményiette,  hogy  Werneck  vezér  osztályával 
egyesül ;  hanem  ennek  'frochtelfingennél  ISán  meg  kellett  magát  adnia. 
Azalatt  a'  főherc/.eg  a'  vele  lévőket  az  ellenséges  nép  közepette  öt t in
genbe  vezette  ,  Hoiienzollern  seregosztályának  maradványit  magához 
vette  és  Murát  lovasságán  álttört.  Mindazáltal  Gunzenhausennél  az  Alt
mfihl  mellett  a1  fóherczeget,  kinek  egész  csapatja  sem  volt  3000cn  fe
lül  (ezek  közt  mintegy  1800  lovas)  ,  Murát  6000  főből  álló  lovassága 
utóiérte.  Azonközben  Schwarzenberg  herczeg  Klein  fjanczia  vezérrel 
beszélgetvén,  a'  főberczegnek  elég  időt  szerze t t ,  hogy  lovasságával  el
illanthasson  's  csak  a'  gyalogság  került  az  ágyukkal  ellenség  kezébe. 
Er re  a'  fóherczeget  még  egyszer  utolérte  az  ellenség  Eschenauuál;  de 
itt  is  megmentette  őt  a1  hátulsó  csapat  vitézi  ellenállása  Mecséry  vezér 
a la t t ,  a'  ki  halálosan  megsebesíttetvén,  az  ellenségtől  elfogatott.  Így 
a'  főherczeg  már  alig  1500  emberével,  kik  8  nap  a l a t t ,  mindennapi  csa
tázások  mellett  i s ,  50  német  m.fnél  többet  lovagoltak,  Oct.  22  Egerbe 
ért.  Ekkor  a'  Csehországban  lévő  császári  seregek  fővezérévé  tétetet t , 
rendbe  szedte  a'  nép  felkelését  's  a'  Bajorokkal  több  szerencsés  ütköze
tekben  csatázot t ,  mintegy  18,000  emberrel  védvén  a'  nagy  szövetséges 
sereg  jobb  szárnyát ,  mig  ez  Austerlitznél  szerencsétlenül  meg  nem  üt
között.  1809  Ferdinánd  főherczeg  a'  7  seregosztálynak  vezérévé  tétetett 
melly  30,000  főből  állott.  Ezzel  Apr.  15  a'  Pilicán  áltmenvén,  a?  varsói 
herczegségbe  nyomult,  hanem  ennek  népeit  híjában  iparkodott  nyilvános 
hirdetményekkel  is  fellázitni  Napóleon  és  a'  varsói  herczeg  ellen.  Her
czeg  Poniatowski  12  ezerével  Kasrynnál  Apr.  19  vitézül  ellenállott 
nek i ;  az  a'  hely,  mellyet  a'  Szászok  Dyherrn  vezér  alatt  védtek,  meg 
nem  véte thete t t ,  és  csak  az  éj  szakasztotta  végét  a'  csatának.  Er re  Po
niatowski  22  általadta  szerződés  mellett  a'  vára t ,  Prágát  's  a'  AVeichsel 
bal  partját  megtartván.  Igy  ,  ínig  a'  főherczeg  Kalisch  felé  vonult  és 
Thornt  híjában  támadta  m e g ,  az  AustriJtiakat  megkerülhet te ,  azoknak 
egyes  osztályait  megverte.és  Lubl inban,  austriai  Galitiáhan,  a'  népet 
Austria  ellen  felilltette.  Erre  elfoglalták  a'  Lengyelek  Sendpniirt,  Zamos
kot  és  Maj.  28  Eemberget ,  Galitiának  fővárosát;  végre  Dombrowski  a' 
Bzmán  lett  áltmenetelével  az  Austriaiakat  Varsó  elhagyására  kin«zeritet
te  Jun.  2.  "Elfoglalta  ugyan  ekkor  a'  főherczeg  Gal i t iá t ;  hanem  a'  Len
gyelek  egyesülvén  a1  benyomuló  orosz  segítő  sereggel  Gallitzin  herczeg 
vezérlése  a l a t t ,  Poniatowsk  az  Austriaiakat  Lembergből  és  Sendomirból 
k iver te ,  Galitiát  Napóleon  részére  birtokába  vette  és  Jul.  15  Krakót 
elfoglalta.  A'  főherczeg  Magyarországba  visszavonult  és  a'  znaymi  ftgy
vernyugvás  Jul.  12  végét  szakasztá  a'  hadnak.  Az  18'5ki  íáboro'/ásbau 
a'  főherczeg  az  austriai  tartaléksereget,  melly  44,C0O  főből  állott ,  ve
zette  és  annak  második  osztályával  Jun.  26  a'  Rajnán  általment,  mrilv  re 
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Colloredo  vezér  az  ellenség rezeiét  Lecourbet ,  Kelfortba  visszanyomta, 
herczeg  Hohenzollern  Strassburg  és  a'  főherczeg  Luneville  felé  nyomult. 
Ezzel  vége  lett  a'  herczeg  ezen  táborozásbeli  részvételének.  Visszajött 
's  1816  Magyarországnak  hadi  kormányozójává  neveztetett  ki. L—ú. 

F E R D Ő K .  A ' s z e n y  és  melegség  mintegy  parancsolja  a'  ferdést; 
a ' s z é p  tavak,  a'  tükröző  tenger  és  a :  hives  hullámú  folyók  édesgetve 
intenek  a'  ferdésre.  A'  meddig  az  emberiség  története  felmegy,  addig 
nyúl  előre  a'  ferdőké  is.  Es  a'  régi  nemzetek  nem  hogy  a'  mostaniak 
után  állottak  volna  e'  tekintetben,  hanem,  ugy  látszik,  jóval  előttök. 
Akkor  a'  j ó l ,  csinosan,  alkalmatosan  készült  ház  ferdő  nélkül  nem  lehe
tett .  Homer  már  ugy  szól  a'  ferdőről,  mint  általányos  szokásról  a'  ház
ban.  Midőn  Ulysses  Circe  palotájába  lépik,  először is  ferdő  adatik  neki, 
azután  illatos  kenőcsökkel  kenetik  be  's  szép  ruha  adatik  reá.  Hasonló
képen  minden  idegen,  ha  vendégszerető  hajlékba  t é r t ,  először  is  tisztító 
és  a'  fáradtságtól  enyhítő  ferdőbe  vezettetett;  a'  feresztés  a'  vendégelés 
első  tet te  vala.  A'  magányos  ferdők  mellett  hamar  divatba  jöttek  a'  kö
zönségesek  is  ,  mellyek  a'  Görögöknél  többnyire  a'  gymnasiumok  mellett 
voltak;  mivel  a'  gyakorlatok  után  leginkább  használtattak.  A'  llomaiak, 
hatalmok  virágzó  idején,  e'  részben  is  a'  Görögök követőji voltak  's  pom
pás ferdéket  építettek.  A'  következő  leírás  mindenik  nemzet  ferdójire  il
lik.  Az  egész  ,  hosszudad  épületnek  két  osztálya  vol t ,  egy  a'  férj fiak 
egy  az  asszonyok  számára.  Mindenikben  lehete  hidegen  és  melegen  fer
deni.  Mindenik  osztály  meleg ferdőji  egymáshoz  közel  állottak  a'  fűtés 
végett.  Az  egész  épület  közepén  volt  alant  (pinczeke'pen)  a'  fii tő  keinen
c z e ,  melly  nem  csak  a1  vizet  melegité  ,  hanem  gyakran  a1  padlazato
kat  is.  A'  kemencze  felett  egy  más  szoba  vol t ,  mellyben  három  réz 
kazán  ugy  á l la ,  hogy  az  alsó  épen  a1  kemencze  fe le t t ,  a'  második  az 
elsőn  ,  a'  harmadik  a'  másodikon  volt.  Így  mindjárt  hév ,  langyos  és  hi
deg vizet  lehete  nyerni.  Ezen  kazánokból  vezettetett  a'  viz  különös  csa
pos  csőkön  által  a'  ferdőszobákba,  a'  fogyás  pedig  egy  víztartóból  mind
já r t  kipótoltatott.  A'  fűtő  szoba  körül  mindenik  oldalon  három  szoba 
vo l t ,  a'  heves ,  langyos  és  hideg  ferde'sre.  A'  ferdő  szobában  egy  kőből 
készült  üreg  (tekeny)  ,  's  ebben  viszont  székek  voltak;  körüle pedig  sza
bad  h e l y ,  hol  a'  ferdendők  szolgáikkal  együtt  voltak.  Ezen  kivül  volt 
még  egy  szoba  a'  gőzferdésre, laconicum  név  a l a t t ,  melly  csők  által 
melegittetett  meg.  Ennek  fen  egy  nyilasa  volt  a'  világositásra  's  rajta 
rézfedél ,  mellyet  nyitni  és  betenni  lehete t t ,  a'  mint  melegség  vagy  hi
deg  kívántatott.  Különös  szobák  voltak  a'  vétkezésre,  a'  rnhatartásra, 
a'  ferdésutáni  kenésre;  továbbá  öszvekötésben  voltak  vele  fedett  pályák, 
sé tá lók,  lapdázó  termek  és  kertek;  A1  közönséges  ferdőben  mind  ezen 
melléképületek  és  sok  ferdő  szobák  ta lá l ta t tak,  felkészítve  a'  legszebb 
bútorokkal  's  a'  kellemhez  tartozó  tá rgyakka l ;  külsejére  nézve  pedig 
tágas  palotának  tetszett.  A'  Romaiaknak  mindég  magasabbra törekedő  bu
jálkodása  utóbb  tulajdon  vezetőket  készi te ,  mellyen  a'  tenger  vize't  's  a' 
bérezek  havának  levét  ferdőházaikba  vezették  *s  ezen  készítményeket  a1 

tökéletesség  azon  fokára  emel ték ,  hogy  romjaikat  sem  láthatjuk  bámu
lás é»  csudálás  nélkül.  L.  Wichelhausen  munkáját: „Ueier die Biider 
des Jllerthumt'1  (Manheim  1807). 

Az  Európaiak  között  csak  az  Oroszoknak  's  Törököknek  van  tu
lajdon  ferdőintézetek,  mellyet  minden  néposztály  egész  esztendőn  ált 
megkeres.  Az  orosz  ferdő  egyetlenegy  fateremhől  á l l ;  benne  egy  ha
talmas  kemencze,  folyamkövecsekkel  fedetve,  mellyeket  a1  kályha  mele
ge  tüzessé  tesz.  Köröskörül  széles  padok  vannak.  Bemenetelkor  rette
netes  melegség  csapja  meg  az  e m b e r t ,  mellyet  a'  szokatlan  csak  néhány 
pillanatig  állhat  ki.  A'  megszoktak  's  a'  ben  meglenni  tudók  pedig  le
vetkeznek  's  valamellyik  pokrócczal  fedett  padon  elnyújtóznák.  Most  a' 
tüzes  kövecsekre  hideg  viz  önte t ik ,  meleg  sürii  gőz  emelkedik  fel ,  a* 
feredőt annyira körülvevő, hogy egész testén kitör az izzadás. A' viz
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öntés  minden  ötödik  minutumban  megnjittatik.  A'  melegmérő  közönsé
gesen  40—50°  Keaumra  emelkedik  ezen  hév  gőzben.  Ha  az  Orosz  igy 
kiferdette  magá t ,  megáztatott  nyirvesszőrel  jól  elvereti  b ő r é t ,  az  iz
zadás  kisebbítésére  pedig  szappannal  kenet i ,  l angyos ,  utóbb  hideg  víz
zel  mosatja,  melly  utolsóból  néhány  akót  fejére  is  öntet.  Hidegvíz 
híjával  kész  ő  mindjárt  az  izzadás  után  valamelly  folyóba  vagy  tóba 
ugrani ,  vagy  a'  hóban  hentergeni.  Az  előbbkelő  Orosz  erre  angol  ser
ből ,  fejér  borból,  pirított  kenyérből ,  czukorból  és  czitromból  készült 
i talt  iszik;  a'  közönséges  pedig  a'  hóban  meghütvén  magát ,  pálinkát 
iszik  \s  dolgára  megy.  Ezen  ferdő  minden  faluban,  Finlandban  i s ,  ta
láltatik.  —  Az  asiai  népeknél  is  közönséges  dolog  a'  ferdő.  A'  Törö
k ö k e t ,  vallások  többszöri  mosásra  kötelezi  naponként;  azon  kivül  bizo
nyos  környülményekben  's  időkben  a'  férjfiaknak  's  asszonyoknak  kell 
ferdeniek.  E'  végre  minden  városban  van  a'  mecset  mellett  közönséges 
ferdő  i s ;  a'  gazdagok  pedig  önferdőintézettel  b í rnak ,  melly  az  asiai 
po.iipázás  minden  tárgyaival  ki  van  ékesitve.  Ezeken  kívül  szokásban 
van  még  a'  Törököknél  a'  régiek  száraz  ferdéje.  Az  erre  szolgáló  épü
letek  kőből  vannak,  áltáljában  több  szobákkal ,  melly éknek  padlazatja 
márvány lapokból  áll.  Csők  által  fütetnek,  melly ek  a1  falakon  általmen
nek  's  a'  meleget  mindenfelé  vezetik.  Levetkezvén,  pamutszőnyegbe  ta
karóznak  ,  fapapucsot  húznak  fel ,  hogy  lábaikat  a'  padlázat  hévsége 
ellen  védjék  's  a'  ferdőszobába  mennek.  A'  heves  lég  majd  általányos 
izzadást  okoz;  erre  megmosutnak,  megszán ttatnak  ,  fésültetnek  's  gyap
juposztóval  dörzsöltetnek;  végre  egész  testek  szappannal  vagy  más  a' 
bőrnek  használó  kenőccsel  megkenetik.  Ezen  ferdő  után  nyugágyra  szo
kás  heveredni,  kávét ,  sorbetet  vagy  limonádát  inni.  A'  török  asszo
nyok  igy  naponként  ferednek;  a1  férjfiak  nem  olly  gyakran.  —  Nagy 
különösségnek  az  Indusok  ferdőji ,  mellyeket  Anquetil  igy  ir  le  :  A'  fe
resztő  kinyújtóztatja  a1  ferdendőt  egy  asztalon,  meleg  vízzel  leönti  's 
az  egész  testet  csudálatra  méltó  ügyességgel  elkezdi  nyomni,  szorítani, 
ficzamtatni.  Minden  tag  kifeszittetik  és  kinyujtatik.  Ha  egyik  oldalon 
készen  van,  a'  másikon  kezdi ;  majd  a1  ferdőre  t é rde l ,  majd  válainál 
fogja,  majd  háta  gerinczét  ropogtatja,  majd  gyengéd  csapásokat  ejt  a1 

leghusosabb,  izmosabb  részekre.  Ezután  egy  szőrruhát  vesz  's  az  egész 
testet  dörzsöli  vele,  míg  nem  majd  maga  is  izzadni  kezd  be le ;  szivacs
kővel (BimienHein)  a'  láb  kemény  bőrét  levakarja,  a'  ferdettet  bekeni 
szappannal  és  illatokkal  's  munkáját  végzendő  lenyiri  szakálát  és  haját. 
Ezen  egész  munka  mintegy  három  negyedóráig  tar t  's  utána  az  ember 
mintegy  újjá  született.  Kimondhatatlan  édességü  érzet  járja  ált  a'  testet 
és  néhány  óráig  tartó  álomba  végződik.  —  Az  európai  városok  is  bír
nak  többnyire  ferdőintézetek>iel,  de  a'  mellyek  egy  nagy  tulajdonnak, 
az  olcsóságnak  híjával  vannak,  hogy  a'  nép  nagyobb  részétől  is  hasz
náltathatnának.  Csak  o t t ,  hol  természeti  meleg  ferdők  vannak,  találni 
meg  a'  szükséges  olcsóságot.  És  illyen  természeti  meleg  ferdőkkel  na
gyon  bővelkedik  Kiiropa  's  a'  többi  tartományok  között  honunk  is.  A' 
nevezetesebbek  e z e k :  Némethonban:  az  aacheni ,  wisbadi ,  emsi,  neu
dorfi ,  badeni  (a '  nagy  herczegségben,  Austr iában,  Schweizban) ,  töpli
tzi ,  karlsbadi  'sat .  Olaszhonban  :  a'  pisai,  luccai;  Magyarhonban  :  budai, 
trencsényi,  stubniczi,  töpliezai  (Várasd  vgyében),  daruvár i ,  pöstyéni, 
bajmóczi,  sklcnói,  vichnyei ,  s l ihási ,  mehadiai  'sat.  —  Az  ásványos 
forrásoknál  szintúgy  szoktak  ferdőintézetek  lenni ,  a'  híresebbek  ezek: 
pirmonti ,  spadani  ,  sckwaldbachi  ,  friburgi,  é g e r i ,  rohicsi  ;  honunkban: 
füredi,  bártfai,  zalatnai ,  r a n k i ,  pa rad i ,  lublói  ,  buziási  ,  taczmansdoríi 
Vasban,  ugodi  'sat.  —  A'  tengeri  ferdőnek  alig  van  mássá.  —  Orvosi 
ferdőket  is  szokás  néha  csinálni  különbféle  szerekből  ,  mellyek  majd 
megfőzetnek,  majd  a'  meleg  lébe  té te tnek ,  olvadás  vagy  egyesülés  vé
gett.  A'  természetesek  erejével  nem  bírnak.  Van  még  homok  ,  lég, 
gőz  és  villanyferdő  ,  melly  vagy  az  egész  testre,  vagy  csak  egy  részé
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re  alkalimztatik.  A'  részénti  ferdők  vagy  körítésben,  mártásban,  csap
kodásban,  fecskendésben,  vagy  csepegtetésben  állanak.  Ezeket  inkább 
csak  gyógyításra  használjuk. —j—a, 

F E R D U S I  (mások  szerént  Flrdusee  vagy  Firdousee,  Ishak  Ben  Se
líffsah),  a'  Persák  legnagyobb  eposi  költőjük,  1020  körül  virágzott.  Szü
letékhelye  Thus.  Tudásvágyát  Persiának  ó  históriája  ingerié  fel .  's  mi
dőn  jár tas  lőn  benne ,  feltette  magában ,  hogy  köitésmivészet  által  di
csőitendi.  Később  reá  biz taa ' sul tan  a '„Shanamekvagy  Bastananiehnek, iV 

melly  Persiának  Dakiki  által  kezdeti  's  egy  század  múlva  Ansseri  által 
folytatott  történeteit  foglalja  magában,  elvégeztetését  's  minden  versért 
egy  aranyat  ígért  nekie.  F.  40  évet  szána  ezen  munkának  's  „Shana
m e k u  czimmel  egy  60,000  versnyi  históriai  költeményt  hozn  létre!,  rneliy 
Persiának  történeteit  Niishirvantól  Jesderjedig  adja  elő  's  sajátkép  his

,  toriai  epopaeák  sorából  áll.  F.  áJtadá  költeményét  a'  sultannak,  ki,  rá
galmazóktól  indí t ta tva ,  minden  versért  rsak  egy  eziistpér,t  fizettete  ki. 
F.  elajándékozd  a'  pénz t ,  s o k ,  Mahmud  dicséretére  irt  verseket  kitöile 
költeményéből  's  keserű  gúnnyal  tőn  bosszút.  Szökni  lévén  kénytelen, 
Thusba  vette  magát,  a'  hol  elrejtve  élt.  Azonközben  megbáná  á1  sultan 
elkövetett  igaztalanságát  ' s ,  megtudváa,  hogy  F.  még  él  's  szegénysége 
b e n ,  12  tevét  külde  neki  drága  ajándékokkal.  Midőn  Thus  kapujilioz 
értek  F.  temetésével  találkoztak.  —  A'  „Shanaroek"  Asia  költőmiveinek 
egyik  legjelesbje;  a'  persa  nyelv  hozzá  hasonlót  nem  mutathat.  A'  tör
ténetre  nézve  megbecsülhetetlen,  de  még  kevéssé  használt.  Egy  töredé
két  , ,Kohreb"  czim  alat t  angol  fordítással  együtt  Atkinson  adta  ki  Cal
cuttában  1814.  Görres  1820  2 xköt ,  az  egésznek  kivonatját  közié.  Tore
dékekeŁ  fordítva  ta lá lunk:  Jones „Commentar."  Wilken  ,,Persa  chresto
mathiáfa",  Schlegel, ,Európája",  a' „Deu.techer Merctír", .^Fiindgriihen 
des Orientiíc ~ús  Hammer: ^^Geschichte der schünen fíecklciinste Persi
e».9"ben.  L.  ,, Wiener Jahrbiicher der Lilera:uri'  9  köt.  is. 

F K U K  C M A M P E N Q Í S B ,  l .  P A R I S . 

F B R R V C Z  (Assisi S Z . ) ,  született Assisiban  Umbriában  1182,  mint 
Beillet  mondja,  kereszttel  bélyegezve  válán  ,  és  egy  istálóban,  az  id
Vezitőhöz  hasonlólag.  Bátor  pedig  rossz  indntatn  nem  volt ,  sőt  szelid 
és  nyájas  tiilajdonja,  még  is  a'  világ  gyönyöreit  nem  hagyta  kósíoladan. 
Ezeknek  közepette  volt  egy  á lma,  mellyben  temérdek  fegyvert  látszott 
l á tn i ,  a'  kereszt  bélyegével  jegyeztetve.  Kérdésére;  kiknek  volnának 
azok  szánva,  feleletül  vévé :  ,,Neked  és  KUzdőjidnek."  Apuliában  v ő n ' 
erre  szolgálatot,  de  egy  más  álom  megtanitá  ő t ,  hogy  táborának  lelki
nek  kell  lennie.  Erre  oda  hagyá  az  atyai  h á z a t ;  szeizetes  köntösbe  öl
tözködöt t ,  és  ezt  kötéllel  szoritá  testéhez.  Példája  követőket  szerzett, 
és  már  nagy  számmal  voltak  tanitványi  ,  mikor  ÍH.  lncze  pápa  1210  re
guláját  megerősítette.  Egy  esztendővel  ezután  a'  Benedictinnsoktól  nyert 
egy  templomot  közel  Assisihoz,  's  ez  volt  bölcsője  a'  Franciscanus  vagy 
Minorita  rendnek.  Majd  egy  bullát  nyert  ki  Ferencz  111.  Monorins  pá
pától  a'  rend  javára.  Tanítványi  közül  többen  óhajtottak  szabadságot 
prédikálhatni  akárhol  püspöki  engedelem  nélkül  is.  De  ő  imigy  felelt 
nekik:  ,,Azon  legyünk,  hogy  a'  nagyokat  alázatossággal  és  tisztelettel, 
az  alacsonyakat  szóval  és  példával  nyerjük  meg.  Különben  az  legyen 
egyetlen  elsőségünk,  hogy  egyetlenegy  sem  legyen."  Ezen  időben  ment 
Palaestinába  's  ajánlá  magát,  hogy  Mechledin  sultan  megtérése  végett, 
a'  ker.  hit  igazságának  tanúságára  égő  rakásfa  közé  veti  magát.  A'  csá
szár  (ilalmazá  e*  jelenetét  és  nagy  tisztelettel  bocsátá  el  magától.  Vis
szátérte  után  rendjének  két  osztályához,  a'  Minoritákéhoz  és  Clarissáké
hoz  egy  harmadikat  függesztett ,  mellyhez  tartoznának  a'  Poenitentiariu
sok  (megtérők)  mind  a'  két  nemből.  Ezután  az  Apenninekeu  egy  hegyre 
vonta  magát.  I t t ,  mint  a'  legenda  beszél i .  egy  jelenést  nyer t ,  melly
ben  egy  megfeszített  Seraphot  l á t o t t ,  ki  lábait ,  kezeit  és  jobb  oldalát 
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ál tszurta;  innen  az  ő  (is  szerzettnek  szeraphicus  neve.  Megholt  Ferencz 
Assisihan  Octob.  4.  1220. • (1. I. 

P S B E N C Z (Paulai Sz , ) , a ' Minimusok (legkisebbek) szerzője ; szül. 
Calabriának Paula nevel városában 1416. Atyja papságra szánta , meri 
buzgó imádságára l íyerte; azért is a' 12 esztendős fiút a' Franciscanu
sok sz. marki klastromába küldötte. Itt felvévén a1 rend kön tösé t , pél
dásan élt és tanított. Lemondott a' husevésről és vászonruháról 's tes
tet különféléleg sanyarga tás Szüleji ismét magokhoz kívánták , de ő in
kább utazott szent buzgóságból: most Assisiba Sz. Ferencz iránti t iszte
letéből; majd Ilomába az apostolokhoz, 's innen tovább. Visszatérvén 
14 észt. korában Pau lába , lemondott atyai örökségéről és magányos 
helyre vette magát egy sziklának barlangjába, hol száraz földön feküdt 
és legdurvább eledelekkel élt. Alig volt 20 észt., hogy többen lelki ve
zérnek választák rendkívüli buzgalma miatt. Tanítványi barlangja körül 
építettek kunyhókat 's egy kis kápolnát , hol a' szomszédságból egy pap 
szolgált nekik misét. Szaporodván számok, Ferencz a' cosenzai püs
pöktől engedelmet nyert egy templom és klastrom építésre. Mindenünnen 
ment a' s eg i t ség , és az épület 1430 készen állott már. Itt kezdődik 
az uj rend, mellyet IV. Sixtus pápa erősített meg „ S z . Ferencz remetéj i i c 

nevezet a l a t t , melly utóbb Mininiiisokra változott. Alázatosság volt a lap
ja a' rendnek, és jóltévőség vezérszava. A' közönséges hármas foga
dáshoz csatolt egy negyediket, t. i. teljes tartózkodást a' hus, tojás és 
tejeledelektől, még is a' beteges állapot kifogásával. Csudálatos gyó
gyításainak hírére XI. Lajos francz. király magához h iva tá , el is ment 
a' pápa parancsolatjára, hol nagy .tisztelettel fogadtatott. A' király lá
bai elejébe veté magát és élete hosszabbításáért kérte. Ferencz méltóság
gal felelt neki 's ajándékit el nem fogadta. Életét a1 királynak ugyan 
meg nem nyúj tot ta , de halálát könnyebbé tette. VIII. Károly és XII. 
Lajos megmarasztalták őt paptársaival együt Francziaorszf'gban. Károly 
a' legfontosb dolgokban élt tanácsával ; két Idastromot épített nekik 's 
a' tisztelet minden jeleivel halmozta Ferenczet. A' spanyol király is kí
vánta őket országába, hol „győzelem b a r á t i " volt nevek a' Maurusok
tól visszavett Maliaga emlékéről , mit Ferencz megjövendölt. Parisban 
Bonshom<nes volt nevek. Minden sanyargatások mellett is 92 esztendőt 
élt Ferencz, megholt April 2. 1507. Halála után 12 esztendővel szentnek 
neveztetett ; innepe tartatik Apr. 2. (L. MINIMUMOK) G. I. 

F E R E N C Z ( 1 ) , Francziaország k i rá lya , kit alattvalóji tudományok 
atyjának neveztek , Cognacban szül. 1494. Atyja Orleansi Káro ly , An
gouléme grófja vol t , anyja pedig Savoyeni Ludovica. A' királyi székre 
Jan. ljén 1515, 21 éves korában , ipja 's távol rokonja XII. Lajos halá
la után lépett. I, Ferencz őseinek a' mailandi herczegségre tartott ju
sát erőre akará kapatni 's szándékozott a1 herczegséget elfoglalni. A' 
Schweiziak, kik Sforza Maximilián herczeget Mailandba betették , rak
va tárták a' főutakat. Hanem Ferencz más utakon nyomult az A!pese_
ken keresztül Olaszországba. A' marignanoi sikon Sept. 13. 1515 a' 
Schweiziaktól megtámadtatván, ezen két napos ütközetben az elsőben, 
mellyet a1 Schweiziak elvesztettek, győzedelmeskedett. A' Schweizi
ak közül 10,000 holt maradt a' csatamezőn. I t t I. Fercacz fényes pró
bájit adá bátorságának :s elmejelenlétének. Az öreg Trivulzio marsall, 
a' ki 18 ütközetben küzdött , azt monda, hogy mind azok csak gyer
mekjáték voltak ezen óriások küzdéséhez Qcomiat de geánts) képest! 
Erre békét köte Ferencczel Sforza Maximilián, áltengedé neki Maikui
dot 's Francziaországba men t , a' hol cseudeségben élt 's holt meg. 
A' Genuaiak Ferencz mellé á l l t ak ; X. L e o , megijedvén ennek hadi sze
rencséjétől, hozzá méné Bolognába, 's békét köte vele 's egy közönsé
gesén esmeretes concordatumot. Mailand meghódítása után (1510) egy 
esztendő múlva irák alá 1. Károly spanyol királ* , utóbb V. Károly csá
szá r , és Ferencz a' r.oyoni békét , mellyben íőfellétel volt Na varra vis
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szaadatása.  De  csak  kevés  ideig  tar tot t  ez  a'  béke.  Maximilián  halála 
(1519)  után  Ferencz  is  keresé  a'  császári  koronát; ,  azonban,  noha  tete
mes  summákat  fordított  a'  Németek  szavának  megvásárlására,  még  is 
Károlyra  esett  a'  választiis.  Ezolta  elkeseredett  vetekedő  társa  volt  I. 
Ferencz  V.  Károlynak  's  majdnem  szüntelen  hadakozott  vele,  elsőben 
Navar ráé r t ,  mellyet  Ferencz  majdnem  egy  időben  hódita  meg  és  vesztett 
el.  Picardiában  szerencsésebb  volt;  innét  kiüzé  Károlyt  ;  azután  Fland
riába  csapott  's  elfoglalá  Landrecy t ,  Bouchaint  'B  több  helyeket.  Más 
részről  ellenben  elveszte  a'  mailandi  herczegséget,  ''s  a'  mi  reá  nézve 
még  érzékenyebb  vol t ,  Bourbon,  a'  connetable,  kit  a'  király  anyjának 
fondorgásai  Francziaországból  kiszorítottak,  a'  császár  részére  állt. 
Ez  a'  nagy  hadi  vezér  megveré  a'  Francziákat  Olaszországban  ,  vissza
lizé  őket  az  Alpeseken  keresztül,  elfoglalá  Toulont  's  Marseillet  ostrom
Iá.  Ferencz  Provencenak  sietett  segítségére,  's  miután  ezt  megszabadí
totta  volna,  a'  mailandi  birtokba  nyomult  's  Paviát  ostromlá  (1524). 
Azalatt  hogy  ezen  ostromhoz  télen  fogott ,  nagy  vigyázatlanságot  kö
vetet t  e l ,  16,000  embert  küldvén  seregéből  Nápoly  elfoglalására,  mi  ál
tal  annyira  elgyengité  magá t ,  hogy  nem  volt  képes  a'  császáriaknak  el
l ená l ln i ,  's  igy  Febr .  24.  1525  Páriánál  tökéletesen  megveretett.  Két 
ló  lövetett  el  itt  a ló la ,  's  azután  az  ellenség  kezébe  esett  maga  i s ,  leg
jelesebb  tisztjeivel  együtt.  Midőn  körülvéve  's  szabadulhatás  reménye 
nélkül  látná  magát,  vonakodék  kardját  egy  franczia  tisztnek,  azon  egyet
lenegynek ,  ki  a'  connetable*  követé,  általadni.  Ez  a'  Bourbon  ne  ve
gye  á l t a l—monda—mega láz ta t á sa  jegyét.  A'  nápoiyi  alkirályt,  Lannoy 
urat ,  hivák  tehát  Oda,  's  ennek  áltadá  kardját  Ferencz.  Akkor  irá  any
jának  :  „Minden  el  van  vesztve  ,  csak  a'  becsület  nem".  Ferencz  Ma
dridba  vi te tek,  's  csak  egy  terhes  egyezés  á l t a l ,  melly  Jan.  14.  1526 
iraték  ott  a l á ,  nyerheté  vissza  szabadságát.  Lemondott  abban  Nápoly, 
Mailand,  Gennaés  Astira  való  jusa i ró i ,  Flandria  és  Artois  fejdelemsé
gé rő l ,  's  megigéré  a'  Bourgogne  herczegséget  áltengedni,  's  2  milliom 
tal lér t  fizetni.  Ezen  feltételek  teljesítéséért  két  legifjabb  fiját  kellé  ke
zesül  állit  n i a ,  kikért  a'  határon  kicseréltetett.^  De  midőn  Lannoy,  ki 
a'  királyt mint Károly  követe  Parisba  kiséré,  a1  császár  nevében  Burgun
do t  kérte  volna,  Ferencz  őt a'  burgundi  követek  gyűlésébe  vezeté,  hol  azok 
a'  királynak  kinyi la tkozta ták ,  hogy  neki  nincs  jusa  a'  monarchiától  egy 
tartományt  elszakasztani.  Ezenkívül  még  az  a'  sértés  ia  érte  Lannoyt, 
hogy  jelen  kellett  lennie ,  midőn  a'  sz.  liga  kihirdet tetet t ,  melly  a'  pá
p a ,  franczia  k i r á l y ,  velenczei  köztársaság  VOlaszország  minden  hatal
masságainak  a1  végre  kötött  szövetségéből  á l l t ,  hogy  a'  császár  hatalma 
terjedésének  gátat,  vessenek.  Ferencz  ki  ezen  szövetségnek  lelke  volt, 
elfoglaltatá  (1527)  Lautrec  által  Lombardia  egy  részét  's  igy  megszaba
d t a  a1  császári  seregek  áltál  körülvétetett  pápát.  Ekkor  Nápolyt  is  el
foglalta  volna,  ha  a1  franczi.i  sereget ,  generalával  együtt  ki  nem  pusz
títja  egy  irtóztató  nyavalya  (1528).  Ez  a'  veszteség  sietteté  a1  cambraii 
békét  (1529).  A'  franczia  király  lemonda  igényei  egy  részéről  's  meg
ta r tá Bourgogne  herczegséget,  hanem  két  fiját  kétmill ió  talléron kellé  ki
váltania  's  házasságra  lépett  Eleonórával,  a 'portugali  király  özvegyével 
's  a'  császár  testvérével.  Azonban  ez  a'  béke  is  csak  rövid  títftásu  volt. 
Mailand,  a1  háború  ezen  állandó  tárgya  és  sirjok  a"  FrancziaUnak,  szün
telen  ingerlé  Ferencz  becsületvágyát.  1535  njra  benyomult  Olaszország
ba  's elfoglalá  Sabaudiát.  Hanem  a ' császár  Provenceba  csapott  be  (1536) 
's  Marseillet  ostromlá.  Ferencz  azonközben  11.  Solimannal  lépett  szö
vetségre.  A1  császári  sereg  nem  tar thatá  meg  Provencet.  Így  végre 
egygszemélyes  öszvejövetelben,  mellyet  a'  pápa  V.  Károly  és  Ferencz 
közt  Nizzába,  eszközlött  ki  1538,  tíz  esztendős  fegyverszünet  köttetett. 
A'  császár ,  ki  azután  egy  idő  múlva  Francziaországon  keresztülutazott, 
hogy  a1  genti  lázadókat  megfenyítse,  azt  Ígérte  a'  királynak  egy  szemé
lyes  beszélgetésben,  hogy  ennek  egyik  fiját  a'  mailandi  herczegséggel 
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megajándékozza;  azonban  alig  hagyá  el  Francz'aorsía 'got ,  azonnal  vis
szavevő  ezen  fogadását.  Del  Guasto ,  a'  császári  he ly tar tó ,  a'  Velenczé
be  e's  Konstantinápolyba  rendeltetett  franczia  Követeket  J541  a'  Po  vi
zén  meggyilkoltatá.  mire  a'  Jiáboru  újra  kiütött.  Ferenc?  seregeket  kUl
de  Olaszországba,  Roussillonba  és  Luxemburgba.  D"  Knghien  gróf  meg
veré  a1  császáriakat  Cerisolesnél  1544  's  e.foglalá  Montferratot.  Már 
szerencsés  sikerrel  kecsegteté  magát  az  Algírral  és  Svécziával  szövetke
zett  Francziaország,  midőn  V.  Károly  és  Vili .  Henrik  angol  király 
szövetségre  lépvén,  1.  Ferencz  minden  reményét  megsemmisítet
ték.  Benyomultak  Picardiába  és  Champagneba.  A'  császár  Soissons
ban  á l lo t t ,  's  az  angol  király  Boulognet  foglalá  el.  Szerencséjére 
Ferencznek  a'  német  protestáns  fejedelmek  szövetsége  gátlá  a'  csá* 
szart  győzedelme  folytatásában  's  hajlandóvá  teve  a'  béké re ,  melly 
még  1544  köttetett  meg  Crespiben.  Károly  lemonda  Burgundra  való  v 

igényeiről.  Két  évvel  utóbb  Anglia  is  békét  kötött.  Kevéssel  azután 
t.  i.  Martius  utolsó  napján  1547  megholt  Ferencz  azon  betegségben, 
melly  Amerika  felfedezésekor  hozatott  Európába,  's  még  akkor  gyógyít
hatatlan  volt.  Fereucz  bátor  és  munkás  volt.  Ha  békén  akart  volna  or
szágolni,  bőkezűsége,  jósága  's  mivészség  kedvelése  által  nagy  boldog
ságot  árasztandó  volt  Francziaországra.  Azon  oltalom  és  pártfogás, 
mellyre  a'  mivészségeket  mél ta tá ,  nagyobb  részént  elfeledtetek  bibájit 
a'  maradékkal.  Épen  azon  korban  é l t ,  midőn  a1  tudományok  ujra  ébret 
deztek,  's  a'  Görögország  szétdulatásából  megmenekedett  töredékeke* 
Francziaországba  gyüjtögeté.  Az  ő  országlása  az  az  időszak,  mellyben 
a'  mivészségek  és  tudományok  idvezséges  befolyást  kezdtek  nyerni 
a"  Francziák  elméjére  's  erkölcsire.  1534  Cartier  Jakabot  kiildé  St.  Ma
lóból  Amerikába  felfedezés  véget t ,  's  ez  találá  fel  Canadát.  A'  királyi 
collegiumot  is  Ferencz  szerzé ,  's  ő  veté  meg  alapját  a'  párisi  könyvtár
nak.  Noha  számtalan  hadat  viselt  's  különben  is  nagy  pompával  élt, 
még  sem  hagyott  maga  után  adósságot,  sőt  inkább  meglehetős  summát 
érő  kincset.  L.  Hermán  „Franz  1 ."  (Leipzig  1824). Zs. G. 

F E R E N C Z  ( I I ) ,  Francziaország  k i rá lya ,  II.  Henrik  és  Medici  Ka
talin  fija,  szül.  Fontainebleauban  Jan.  9.  1544,  's  atyja  halála  után  Ju l . 
18.  1559  lépett  fel  a'  királyi  székre.  Egy  évvel  elébb  házasságra  lépett 
Stuart  Mariával,  1.  Jakab  skót  király  egyetlenegy  leányával.  17  hóna
pig  tar tot t  országlása  alatt  sok  rossznak  hinté  el  magvát,  melly azután  gaz
dagon  kelvén  ki  ,  Francziaországot  elpusztitá.  Felesége  nagybátyjait , 
Guise  Ferencz  herc/.eget  's  a'  lotharingiai  cardinált  tévé,  a'  kormány  fejei 
vé.  Ez  a'  papságot  és  pénzilgyet  amaz  a'  hadi  dolgokat  igazgatá  ;  de 
csak  arra  forditá  hatalmát  mind  a1  kettő,  hog)'  kevélységét  's  uralkodás
vágyát  kielégítse.  Bourbon  Antal ,  navarrai  k i r á ly ,  's  t e s tvére ,  Rajos, 
Condé  berezeg ,  felbosszankodán  azon,  hogy  inig  a'  királyi  vérbeli  Her
czegek  az  udvartól  e l távozta t tak ,  két  idegen  uralkodik  a'  királyon  ,  á' 
Guis<k,  mint  a'  Catholicusok  védőji  hatalmának  megsemmisítése  végett 
szövetségre  léptek  a'  Calvinistákkal.  Uralkodásvágy  volt  oka  e'  háború
n a k ,  örve  a'  val lás,  's  az  amboisei  é'szveesküvés  első  jel  a'  polgári  há
borúra.  Az  öszveesküvés  Mart.  1560  ütött  ki;  Condé  herczeg  volt  annak 
láthatlan  lelke,  vezére  pedig  La  Renaudie.  Condé  herczeg,  mint  a'  cal
vinista  felekezet  feje ,  halálra  ítéltetett  's  a'  hóhér  keze  által  kellett 
volna  kimúlnia,  midőn  II.  Ferencz,  a'  ki  mindég  gyenge  's  már  hosszabb 
idő  olta  beteg  vo l t ,  Dec.  5.  1560  18  éves  korában  megholt;  's  az  orszá
got  43  mii.  livre  adóssággal  terhelve  zsákmányul  hagyá  a'  polgári  há
ború  iszonyatinak.  ' Zs. G. 

F E R E N C Z  I .  (István),  Leopold  lotharingiai  herczegnek  legidősebb 
fija,  utóbb  német  császár ,  szül.  1708,  1733  Bécsbe  j ö t t ,  hol  a'  Sesiá
lioz  tartozó  tescheni  herczegséggel  megajándékoztatott  's  atyja  1729  tör
tént  halála  után  a'  lotharingiai  és  bari  herczegség  kormányát  általvette, 
hanem  Francziaországtól  örökre  kiszorittatott  abból.  Mert  midőn  1733  
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a'  szász  Fridrich  Auguszt  halála  után  másodszor  lengyel  királlyá  válasz
tatott  Lesczinski  Szaniszlónak  országát  elhagynia  kel le t t ,  ennek  veje, 
XV.  Lajos,  használta  a'  környülál lást ,  hogy  a'  császár tól ,  a'  ki  legin
kább  ellene  volt  Szaniszlónak,  ennek  számára  kárteTite'st  kívánjon.  Mivel 
Francziaország  már  régen  számot  tartott  Lotharingiához  's  több  izben 
el  is  foglalta,  tehát  1735  a'  bécsi  békeségben  megállapittatott,  hogy  a1 

lotharingiai  herc/.eg  tar tományi t  Staniszló  királynak  ,  's  ennek  halála 
után  örökre  Francziaországnak  engedje,  a'  helyett  pedig  a1  toscanai  nagy
herczegséget  kapja,  ha  ez  az  akkori  nagyherczeg  Gasto  Jánosnak,  a'  Me
dici  ház  legutolsó  csemetéjének,  halála  után  megiiiülend,  a1  mi  1737  tör
tént  meg.  1736  feleségül,  vette  Maria  Theres iá t ,  VI.  Károly  császár 
és  magyar  király  leányát.  Birodalom  fővezérének  's  a'  császári  sereg 
generalissimusának  neveztetett  k i ,  's  1738  testvérével,  Károllyal ,  az 
austriai  sereget  vezérelte  Magyarországban  a1  Törökök  ellen.  VI.  Karoly 
halála  után  (1740)  felesége  minden  austriai  örökös  tartományokban  köz 
uralkodóvá  vette  maga  mellé  Ferencze t ,  mindazáltal  a'  status  igazgatá
sában  nem  volt  szabad  részt  vennie.  VII.  Károly  halála  után  1745  ,  bár 
többen  ellene  mondottak  is,  romai  császárrá  választatott,  ' sOc t .4  Frank
furtban  megkoronáztatott.  20  észt.  tar tot t  császárságának  nevezetesebb 
történeteit  l.  MARIA  T H R R R S M .  Megholt  Innspruckban  AUS  ' 8 . '  1765. L—ú. 

F R R E N C Z  I.  (Jósef Káro ly ,  elébb  mint  romai  császár  II.  Ferencz), 
Austriának  császára,  Magyar  's  Csehországoknak,  Galit iának,  Lodo
meriának  ,  Lombardiának  és  Venetiának'sat .  k i r á lya ,  austriai  főherczeg 
'sat. ,  Febr .  12.  1768  szül.  II.  Leopold  romai  császárnak  's  Maria  Loui
senek  (III.  Károly  spanyol  király  leányának)  fija.  Atyját  az  austriai 
örökös  tartományokban  Mart.  1.  1792követte;  Magyarországnak  királyá
vá  Jun.  6.  1792,  romai  császárrá  Jul.  14.  1792,  és  cseh  királlyá  Aug.  5. 
1792  koronáztatott.  Nevelését  Florenczben  nemeslelktl  atyja  kezdette 
el  's  nagybátyja,  11.  Jósef  császár,  vitte  tökéletességre.  20  észt.  korában 
Ferencz  elkísérte  nagybátyját  a1  Törökök  ellen  folyt  hadba  's  a'  követ
kező  észt.  a'  seregnek  fővezérévé  l e t t ,  segédjévé  Laudon  tétetvén.  Jó 
sef  halála  után  (1790)  áltvette  az  országlást  atyjának  megérkezéséig. 
Midőn  ez  1792  meghol t ,  a'  koronával  együtt  a'  dühó'*'  franczia  háború 
súlya  is  reá  maradt.  Nem  csak  megujitá  ugyan  is  a1  franczia  nemzet  reá
nézve  a'  II.  Leopoldnak  tett  hadizenést,  hanem  elkerülhetetlenné  is  tette 
a1  háborút  azon  borzasztó  te t tével ,  hogy  törvényes  k i rá lyá t ,  XVI.  La
jost ,  's  királynéját,  Maria  Antóniát,  Maria  Theresia  leányát,  kivégeztet
te .  Vévén  Ferencz  a 'had izenés t ,  Belgiumba,  mint  Francziáországhoz 
legközelebb  eső  bir tokába,  számos  katonaságot  küldött  a'  történhető  el
lenséges  beütés  eltávoztatására.  Ferencznek  ezen,  Belgium  védelmezésére 
czélzó  te t té t  a'  Francziák  megtámadás  jeléül  nézvén,  legalább  igazság
talan  fegyverre  keléseket  ezen  színlett  okkal  akarván  igazságossá  tenni, 
beütöttek  austriai  Belgiumba  's  a1  hadnak  szikrát  adtak.  Ferencz  császár 
is  a'  büszke  ellenség  megalázására  a*  Burkusokkal,  Angolokkal  és  Hol
landiakkal  kezet  fogván,  beütött  Francziaországba 's  ChalonssurMarneig 
előnyomult,  midőn  a'  sardiniai ,  nápolyi  és  spanyol  seregek  is  közelget
tek  a'  békételen  Francziaország  felé.  A'  kezdet  szerencsés  volt  ,  de  az 
austriai  hadinépet  az  éhség  visszavonulni  kinszeritvén,  a'  Francziáknak 
egy  része  Németországba  csapott  b e ,  hol  Frankfurtig bement ,  más  része 
Savoyent  foglal táéi ,  's  egy  harmadik  sereg  Luxemburgon  kivül  az  egész 
austriai  Belgiumot  hatal  ós  alá  hajtotta.  Herczeg  Koburg  visszavette 
ugyan  a'  belgiumi  városokat  Anstria  részére ;  de  csak  hamar  megválto
zott  a'  szerencse,  midőn  a1  szövetséges  fejedelmek  tulajdon  hasznokat 
tekintvén  ,  egymás  után  letették  a'  fegyvert  's  a5  csatamezőröl  eltűntek. 
Legelső  volt  a'  burkus  k i r á l y ,  kit  több  német  fejedelmek  is  követtek. 
Ugyanazt  tették  a1  Hollandiak,  kik  ezenfelül  öszve  is  szövetkeztek  Au
stria  ellen  a1  Francziákkal ,  mint  a'  spanyol,  sardiniai  és  nápolyi  udva
rok  is.  Bár  e1  azerént  a'  háború  súlya  magát  I.  Ferencnél  te rhe l te ,  még 
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is  .folytatta  a z t ;  sőt  1794  személyesen  vezérelte  a'  belgiumi  sereget, 
melly  a1 monarcha jelenlététől  lelkesittetvén,  Apr.  26  Cateaunál  és  Landre
cynél,  meüyet  elfoglalt,  a'  Francziákat  megver te ,  mint  Tournaynál  is 
Jnn.  22.  Hanem  a1  brabanti  rendek  megtagadván  tőle  a'  polgárok  felke
lését  's  a1  hadra  szükséges  pénz t ,  oda  hagyá  Ferencz  Brüsselt.  Ezen
tul  a'  Franc/.iák  olly  szerencsével  hadakoztak,  hogy  már  az  austriái  t a r 
tományokat  is  háborgatták  ,  a'  honnan  megbékélt  Ferencz  vélek  Campo
Formipban  Oct.  18.  1797,  melly  béke  Fer'encz  császárt  Belgiumtól,  Mai
Jandtól  és  Mantnától  megfosztotta,  7s  ezek  helyett  Venetiának  (az  adriai 
tenger  és az  Etsch  folyója  közt  fekvő •tartományokkal e g y ü t t ) , Istriának 
és Ualmatiának birtokosaid t e t t e , mellyek a' kereskedésre igen haszno
sak voltak. A1 német birodalom 's Fiancziaország határává a1 Rajna 
tétetet t . — A' változó szerencsével folyt franczia háború alatt hazánk 
kebelében is talált a' franczia nyughatatlan ész kövr tőke t , kik Martino
vics lgnácz apát csábítására az uralkodó ház ellen üszveesküvén, az or
szág állapotját megváltoztatni akarták : de a1 veszedelmes feltétel korán 
napfényre jővén, az öszveéskiidtek elfogat tak 's megbüntettettek 1795. A' 
campoformioi béke nem volt t a r tó s , mert már 1797 kiütött a' második 
franczia háború. Azon pont t.( i. , melly Német és Francziaországok 
közt a' Rajnát tette ha t á r r á , az itt biró német fejedelmeket érdeklette, 
következésképen ezekkel is kellett á' franczia köztársaságnak értekezni. 
Ezen értekezés határnapjává Dec. 9, 1797 rendeltetett . El sem végez
tetelt az értekezés Rastadiban , midiin a' Franeziák a' Rajna bal partján 
lévő tartományokba beütöttek 's i t t ezeket departementokra osztván fel, 
más felől Hollandiát bataviai , Waadtlandot (Schweizban) lemaniai, a' 
pápa birtokait romai , Nápolyt partbenopei köztársasággá t e t t ék , Genfet 
elfoglalták, sót több Rajnán innen fekvő tartományokat is magoknak en
gedtetni kívánván, \s Manheimot és az ehrenbreitsteini nagy erősséget 
megvévén, megronták a' béké t , melly erőszakoskodásaikkal 's Bonapar
te vezérlése alatt Egyiptomba való leütésekkel az o r o s z ' s török udva
rokat , Austriát 's a1 német fejedelmeket, Nápolyt , Portugált és éjszaki 
Afiikiít fegyverfogásra kinszeritették. Ezen 1799ki táborozás a' szövet
keztekre nézve volt szerencsés; mert a' franczia tengeri erőt Nelson an
gol admiral Abukirnál (Egyipt.) csaknem semmivé t e t t e ; a1 Törökök és 
Oroszok több szigeteket foglaltak el a' földközi tengeren; Olaszország
ban Kray austriái vezér Veronánál , Suwarow orosz vezér a' Trasimenus
nál és Novinál igen megverték a' Francziákat ; Mantua , Alexandria 's 
Tortona visszavétettek és az ellenség egész Nápolyból 's Hetruriából ki
veretett. Azonban az Oroszok Schweizban Massenától meggyőzetvén, 
visszatértek hazájokba; Bonaparte az Egyiptomot ostromló ellenség elől 
elillantván 's hirtelen Francziaországba jővén , I. consullá tétetett és 'a 
szerencse ismét a' Francziákhoz szegődött. Két erős se rege t , mellyek 
közül egyiket Moreau veze t t e , állítván ki ezek Austria és Németor
szág ellen, Moreau négy véres csata után Krayt Ulmig visszanyomta; a' 
másikat az akadályt nem esmérő Bonaparte az Alpeseken számtalan ne
hézségek közt Olaszországba áltvezetvén , a' Melas vezérlése alatt lévő 
Austriaiakon, kik a r ró l , hogy az Alpeseken had inép jőjön á l t a l , nem is 
gondolkoztak, Jun. 14. 1800 Marengonál győzedelmeskedett. A ' F r a n 
cziák, kik győzni és győzedelmekkel élni egyiránt tudtak , sebes lépé
sekkel nyomultak elő , 's Moreau Linzet megvévén , már Bécset magát 
fenyegette ostrommal. Látván 1. Ferencz a' franczia fegyverek ezen sze
rencséjét , aláirta Febr. 9. 1801 a' lunevillei béké t , melly őt austriái 
Belgiumtól, a' falkensteini grófságtól és minden Rajnán túli 's Olaszor
szágban az Etichen tul fekvő birtokaitól megfosztotta. — Elaluván a' had 
tüze , a' birodalom boldogitására forditá Ferencz császár figyelmét. Ek
kor nyilt fel a' többek közt a' Dunát és Tiszát öszvekötő Ferenczcsa
torna ; ekkor állott fel a' siketnémák intézete Váczon; 's ekkor té 
tettek rendelések egy katonai academiánali hasonlóul Váczon leendő a!

^ 



l ' )2  FERENCZ  (I.  AUST.  CSÁSZ.) 

ko tá sá ra ,  melly  hasznos  intézetnek,  valamint  az  ugyan  ez'  időtájban 
létre  jöt t  keszthelyi  georgiconnak  is  főeszközlője  a'  halhatatlan  emléke
zetű  gróf  Festeti ts  György  volt;  végre  ekkor  (1S05)  állott  elő  Pesten 
is  a'  catholicus  papok  fő  nevelő  intézete  is.  De  ismét  fegyverre  szolitá 
1.  Fereuczet  1805  a'  harmadik  franczia  háború;  mellyet  Ferencz  császár 
már  nem  a'  franczia  köztársasággal ,  hanem  Napóleonnal,  a'  ki  1804 
császári  nevet  vett  fel ,  folytatott.  Szikrát  ennek  Napóleon  nagyravá
gyása  ado t t ,  a'  ki  magát  Mailandban  olaszországi  királlyá  koronáztatta, 
a '  genuai  köztársaságot  szabadságától  megfosztotta,  P a n n á t ,  Piacenzát 
's  Guauallát  elfoglalta,  és  Lombardiából  némelly  tartományokat  vissza
kívánt.  Napóleonnak  ezen  tettei  a'  lnnevillei  béke  pontjaival  ellenkezvén 
's  arra  mutatván  ,  hogy  a1  Francziák  Európa  meghódítására  törekszenek, 
minekutána  levelei  sikeretlenek  voltak  volna,  Ferencz  az  Ango
lokkal  '»  Oroszokkal  öszveszövetkezvén,  hadat  izent.  a'  Francziáknak. 
Napóleon  maga  vévén  által  a'  fővezérséget,  meginditá  a'  Rajna  felé  se
r e g é t ,  mellyet  7  részre  osztot t ,  's  ugyan  annyi  vezérekre  bízott ,  hogy 
ellenségeit  több  oldalról  támadhassa  meg.  Ferencz  császár  Németor
szágba  Mackót,  Olaszországba  Károly  főherczeget  küldötte  ellene.  De 
Mack  (1.  F E R D I N Á N D ,  ESTKI)  Uhunál  a'  véletlenül  reá  ütő  Francziáklól 
bekerit tetvén,  megadta  magát ,  's  csak  Ferdinánd  főherszeg  menekedett 
meg  a'  fogságtól,  a1  magyar  huszárokkal  álttörvén  az  ellenségen.  Nyitva 
lévén  Napóleon  előtt  az  u t ,  Bajorországot  's  Austriát  bekóborolta,  Bé
cset  ellenállás  nélkül  megvette,  's  maga  Schönbrunnban  megszálván,  ka
tonájinak  a'  prédálást  Posonyig  és Győrig  megengedte.  Károly  főherczeg 
hallván  e z t ,  visszatért  seregével  Olaszországból  Magyarország  védésé
r e .  Azonközben  az  orosz  sereg  is  megindult  Jul.  's  Galitián  és  Slesián 
keresztül  Morvába  j ö t t ,  hol  Brünnél  táborba  szálott.  Napóleon  ezen 
hír re  seregét  öszvehuzta,  's  ő  is  Morvába  j ö t t ,  hol  Austerlitznél  igen 
alkalmatos  helyen  választott  álláspontot.  Dec.  1  megvizsgálván  a'  ma
ga  's  kikémlelvén  az  orosz  császár  seregét ,  Sándor  császárnak  fegyver
nyugvást  a jánlot t ,  a'  mit  ez  félelemre  magyarázván,  minekelőtte  Károly 
herczeg  megérkezett  volna,  nem  fogadván  el  a'  fegyvernyugvást,  más 
nap  az  Oroszokkal  's  kevés  számú  Austriaiakkal  reáütött  az  ellenségre. 
A'  Francziák  esmérvén  a'  he lyet ,  az  Oroszok  előtt  mind  addig  hátrál
t a k ,  míg  ezeket  olly  mocsáros  helyre  nem  csa l t ák ,  hol  szabadulások 
lehetetlen  vol t ,  midőn  hirtelen  visszafordulván,  kemény  viadal  's  iszo
nyú  vérontás  után  az  orosz  sereget  teljesen  megverték.  Ferencz  császár 
szövetségese  megveretvén,  letette  a'  fegyvert  's  Posonyban  Dec.  2ft. 
1805  békét  kötött  Napóleonnal,  niellynek  pontjai  szerént  Venetiát ,  Ti
ro l t ,  a 'b r ixen i  és  trienti  kerületekkel 's  Vorarlberggel,  továbbá  hohenem
s i ,  te t tnangi ,  langenargeni,  lindaui  és  más  sváb  birtokait  elvesztette. 
A'  következő  1800  észt.  Napóleon  Németországot  rajnai  szövetséggé  té
vén ,  Ferencz  a'  „Választott  romai  császár  és  Németország  ki rá lya"  ne
vét  letette  'S  „Austriai  örökös  császár"  nevet  vett  fel.  1806  és  1807 
Ferencz  Francziaországnak  Burkusország  és  az  orosz  birodalom  ellen 
folyt  háborújában  részt  nem  ve t t ,  's  Apr.  3.  1807,  mindazáltal  híjában, 
közbenjárását  ajánlotta.  Hanem  említett tetemes  vesztesége  's  Napóleon
nak  uj  mozgásai  negyedszer  is  fellobbantották  a'  had  tüzét  1809.  Ér
tésére  esvén  ugyan  is  Ferencz  császárnak,  hogy  Napóleon  a'  spanyol
országi  békételenekkel,  kiknek  törvényes  királyát  méltóságától  megfoszt
ván ,  bátyjának  ,  Jóséfnek,  adta  a z t ,  nem  igen  szerencsésen  hadakozik, 
hadat  izent  a'  Francziáknak,  hadi  erejét  3  részre  osztván,  mellynek  egy
részét  Németországban  Károly ,  a'  másikat  Olaszországban  János  's  a' 
harmadikat  Galitiában  Ferdinánd  főherczegek  vezérlettek.  A'  kezdet 
szerencsés  volt ; .  mivel  Károly  Regensburgig,  János  Veronáig  előnyomult 
's  Ferdinánd  a'  pártos  Lengyelekkel  jó  előmenetellel  harczolt.  Azonköz
ben  megérkezett  Napóleon  's  azonnal  megváltozott  a'  szerencse,  mivel 
Eckmühlnél  °s  Regensburgnál  a'  mieinket  meggyőzvén,  a1  vele  egyesült 
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Bajorokkal  beütött  Austriába  's  Becset  megvette.  Maj.  22  mindazáltal 
Aspernnél  Károly  főherc/.egtől  megveretett.  A'  veszedelem  elhárítására, 
János  főherczeg  az  olaszor.zági  sereggel  Magyarország  védelinezésére 
visszavonult,  's  bár  az  olasz  vicekirály,  Eugenius,  nyomon  követte  's  há
tul  mindég  háborgatta  i s ,  Jun.  13  Győrbe  megérkezett  's  á'  felkelt  ma
gyar  nemességgel  egyesült.  Másnap  ott  termett  Eugenius  i s ,  és  az  Au
striaiakat  tüstént  megtámadta ,  's  mivel  a'  lovasság  sem  eléggé  gyakor
lo t t ,  sem  az  ütközetre  kés*  nem  vol t ,  Komáromig  visszanyomta.  Győr t 
mindazáltal,  niellyet  Péchy  Mihály  ezeredes  kapitány  vitézül  védett , 
Jun.  24  előtt  meg  nem  vehette.  Ferdinánd főherczeg  is  oda  hagyta  Ga
l i t iá t ,  mivel  az  a l a t t ,  mig  a'  lázadók  után  nyomul t ,  az  Oroszok,  mint 
ekkor  a1  Francziák  szövetségesei,  minden  a'  mi  népünktől  elhagyott  he
lyet  elfoglaltak.  Napóleon  azonközben  az  asperni  veszteség  megbosszu
lására  hadi  népét  Bécs  alá  hitta  öszve  ,  hova,  minekutána  népének  egy 
részét  Győrben  és  l 'osonyiál  ,  mellyet  sokáig  siker  nélkül  ostromlott, 
hagyta  volna,  Jul.  4  Eugenius  is  megjővén,  Lobau  szigetében  megál
lott.  Innen  az  Austriaiakra  tüzesen  lövöldözvén,  a'  Dunán  áltköltözött 
és  Enzendorf,  mellyet  éjjel  felgyújtatott,  világánál  a'  közel  lévő  cseré
ben  alkalmatos  helyet  választott  magának.  Károly  főherczeg  serege  a' 
stammersdorfi  domboktól  ,  Wagramon  keresztül ,  Neusiedelig  terjedt,  két 
hadrendet  formálván.  Jul.  5  déltájban  a'  Wagramnál  és  Neusiedelnél 
állókat  megtámadták  a'  F rancz iák ,  de  visszaverettek.  Az  emiitett  két 
helység  felgyújtatott  's  az  éjt  mind  a'  két  sereg  fegyverben  tölte  el.  Ká
roly  főherczeg  az  ütközetet  más  napra  rendelvén  ,  János  főherczegnek 
megizente,  hogy  a'  Posonynál  vigyázaton  lévő  katonaságot  is  vigye  oda, 
a'  hadrend  bal  szárnyának  erősítésére.  Hanem  János  idejében  meg  neiu 
érkezhetet t ,  mivel  az  ellenség  már  hajnalban  reá  rohant  az  Austriaikra 
's  a'  bal  szárnyat  bekerí te t te ,  melly  ez  által  zavarba  hozatván,  Znaym 
felé  visszavonulni,  kezdett.  Nyomon  követte  Massena  franczia  vezér  "s 
Jul.  11  megütközött  az  austriai  sereggel.  A'  véres  csatát  ffgyvernyng
v á s ,  ezt  Oct.  14  a'  bécsi  béke  követ te ,  mellyben  Ferenc/,  császár  le
mondott  Austriának  a'  Duna ,  Inn  és  Salzach  közt  fekvő  részéről ,  el
vesztette  Salzburgot ,  Bertholdsgadent,  a '  hausrucki  kerület  fe lé t ,  Kár
thenből  a'  vitlachi  kerületet ,  Kra in t ,  F r i au l t ,  Görzö t ,  Istriát,  Trieslet , 
Horvátországból  40  nsz.  mf.,  nyugoti  Galitiát  ,  keleti  Galitiából  240 
nsz.  mf.,  mellyek  az  orosz  birodalomhoz  kapcsoltattak,  végre  a 'wie l icz
kai  sóaknák  Ferencz  császár  és  a'  szász  király  közt  közösek  lettek.  A' 
békét  Napóleon  császárnak  Maria  Louisevel  ,  Ferencz  császár  második 
feleségének  második  szülöttjével,  Mart.  11.  1810  lett  öszvepárosodása, 
melly  a'  két  császári  házat  szoros  öszveköttetésbe  látszott  helyezni, 
pecsételte.  Hanem  Napóleon  telhetetlensége  meghasonlást  szült  's  ötöd 
izben  is  fellobbantotta  a'  háborút.  Ferencz  császár  ugyan  is  Mart. 
12.  1812  a'  békeségnek  mind  szárazon,  mind  tengeren  leendő  helyreál
lítására  Napóleonnal  öszveszövetkezett  és  n e k i ,  midőn  Oroszország  el
len  hadat  indított ,  24,000  gyalogot  's  6000  lovast  küldött  Schwar
zenberg  vezérlése  alatt  zászlója  a l á ,  kik  a'  vélek  egyesült  Lengyelek
kel  és  Szászokkal  több  izben  vitézül  harczolván  az  Oroszok  eilen  ,  a' 
Búgon  is  áltmentek.  Hanem  midőn  Napóleon  vakmerő  feltételeinek  a' 
rettentő  hideg  által  l,ett  semmivé  tettese  után  i s ,  bár  már  a'  Bur
kusoktól  elhagyatott ,  semmit  sem  akart  a'  békeségről  hallani  's  a'  többi 
európai  fejedelmek  megbuktatására  láttatott  törekedni ,  Ferencz  császár 
i s ,  minekutána  a ' p r ága i  gyűlésben,  mint  a '  köz  békeség  helyreállí
tására  megkért  közbenjáró,  sikeretlenül  kínálta  volna  meg  Napóleont 
békeséggel,  minden  erejét  veje  ellen  fordította,  seregének  egy  részét 
herczeg  Schwarzenberg  vezérlése  alatt  Németországba,  másikát  báró 
Hiller  a la t t ,  kit  azután  gróf  Bellegarde  váltott  f e l ,  Olaszországba küld
vén.  Ekkor  ütött  ki  az  a ' re t tenetes  háború,  melly  Aug.  hónaptól  1813 
Mart. végéig tartott 1814, mind addig, mig több véres ütközetek után az 
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austriai,  Orosz  és  burkus  egyesült  seregek,  mellyekhez  jöttek  azután  Své
dek ,  Bajorok,  Wiirtembpi'giek,  Hollandiak,  Dánok  es  több  német  fejedel
mek,  Olaszországban  a'  Nápolyiak^  teljes  győzedelmet  nem  nyertek  Európa 
közönséges  ellenségén.  A'  culini,  leipzigi  és  hanaui  ütközetek  annyira 
elgyengitették  Napóleont,  hogy  magát  soha  többé  öszve  nem  szedhette, 
's  a'  Fiantoziák  hosszas  és  suiyos  háborujik  által  elgyengittetvén,  uj  se
gítséget  neki  nem  adhattak,  így  a'  szövetséges  seregek  Parisig  benyo
multak  Franoziaországba,  hol  a ' M a r t .  30.  1814  történt  utolsó  ütközet 
végképen  eldönté  Napóleon  sorsát ,  ki  az  uralkodásról  lemondani  kéuyte
ieuittetvén,  császári  nevének  megtartása  mellett  Elbába  számkivettetett. 
Hanem  mig  a1  szövetséges  fejedelmek  Bécsben  a'  köí  békéséinek  helyre
állításival  's  az  európai  tartományok  határainak  rendbeszedésével  fogla
latoskodtak  ,  azalatt  Napóleon  Klbából  kiszökvén  ,  Parisnak  ismét  urá
vá  le t t ;  de  Waterloonál  meggyőzetet t ,  's  a'  megkárosodott  európai  fe
jedelmek  tartományaiknak  ismét  birtokosivá  lévén,  Ferencz  császár  is 
a'  párisi  békekötések  's  Apr.  14.  1816  Bajorországgal  kötött  egyezés  ál
tal  olly  messze  terjedő  birodalomnak  lett  fejedelmévé  ,  a'  inillyennel 
eleji  közül  egy  sem  birt.  (L.  AUSTRIA.)  —  Ferencz  császár  4  izben 
lépett  házassági  é le t re ,  u.  ni.  «)  Ersébet  würtembergi  herczegnével;  A) 
Maria  Theresiával  ,  IV.  Ferdinánd  siciliai  király  leányával ,  ki  neki  13 
gyermeket  szü l t ,  a'  többek  közt  V.  Ferdinánd  ifjabb  királyunkat;  c) 
Maria  LouiseBeatrixxaI,  nagybátyjának,  Ferdinánd  austriai  foherczegnek 
's'modenaibreisgaui  berezegnek  legifjabb  leányával  1808; d)  Charlotte
v a l ,  Maximilián  Jósef  bajor  király  leáityával  1816.  Az  elsőtől,  harma
diktól  és  negyediktől  nem  volt  gyermeke  0  Felségének. L—ú. 

F K  R E N  c z  (Károly) ,  austriai  császári  királyi  főherezeg,  I.  Fe 
rencz  austriai  császár  és  siciliai  Maria  Theresia  5dik  gyermeke,  az 
arany  gyapjas ,  a'  franczia  kir.  Sz.  Kélek  és  bajor  kir.  Sz.  Hubert  ren
dek  vitéze;  a',  brasiliai  császári  déli  kereszt  és  sícilai  Sz.  Ferdinánd  és 
érdemrendek  nagykeresztese,  az  52  számú  magyar  gyalog  ezered  tu
lajdonosa  's  ez redese ,  szül.  Dec.  7.  1802.  Nevelője  Görög  Demeter 
kir.  kamarás  és  udvari  tanácsos  volt.  Eljegyzette  Nqv.  4.  1824  Sóíia 
herczegasszonyt,  Jósef  Maximilián  bajor  király  leányát,  a'  kitől Aug.  18. 
1830  egy  fija  szüle te t t ,  főherezeg  Ferencz  Jósef  Károly.  Zs. G. 

F E R E N C Z C S A T O R  N A  vagy  b á c s i  c s a t o r n a ,  egy  privilegiált 
királyi  hajóstársaság  költségén  ásatott  1794—1801ig.  A'  Dunát  a'  T i 
szával  öszveköti.  Kezdődik  Moiiostorszegnéi  (a'  Duna  mellett)  's  Bács 
vármegyét  keresztülhasitván  ,  Földvárig  megyén  a'  Tiszába.  Hossza 
14 'jf,  mf.  szél.  10  ölnyi,  mélysége  0  láb.  5,  nagy  kövekkel  kirakott  zsi
lipé  van.  Elbír  3—10,000  mázs.  terhes  hajót.  A'  hajósok  útját 
40  martfűiddel  tette'  rövidebbé  's  a'  Dunától  a'  sóval  és  gabonával  gaz
dag  Tisza  partjára  vivő  terhes  és  kerülő  2—3  hétnyi  utat  2—3  napnyi
vá  tette.  1819  Wiésejf  kapitány  felvigyázása  alatt  a'  társaság  Staihan 
mechanicus  által  egy  iszaptisztitó  maehinát  csináltatott,  melly  napon
ként  30  etibik  ölnyi  iszapot  hány  ki  a1  csatorna  árkából. L—A. 

R S B K S C Z T  (István),  jeles  képfaragó,  Rimaszombaton  szül.  Febr. 
23 .  17Ö2.  Atyja,  István,  lakatos  mestersége  mellett  rézöntés  és  órásság
hoz  is  érte  's  félig  készen  maradt  . .örökké  mozgója" (perpetuum mobile) 
feszegető  eszét  mutatja.  Vonzá  magyar  könyvek  olvasása,  's  annyira  ér
zette  nemzete  hátramaradását  mivészség  és  mesterségben,  hogy  erről  fi
jának  jó  korán  általadta  panaszát.  Fogott  ez  a'  fiún,  Magával  viszi  ezt 
8dik  esztendejében  Körmöczre  ,  Selmeozre,  Beszterczebányára  ,  a'  ke
rekre  vágott  rezet  ezzel  csusztattatja  sajtó  közé,  hogy  ez  reá  még  job
ban  hasson,  's  valóban  a'  pénzverés  e'  látása  'ennék  fejébeszeget  ütött. 
A'  gyermek  ezolta  oskolai  tanulásától  maradt  idejét  mindég  többféle 
kis  ágyú,  s zeké r ,  eke,  mázsáló,  pecsétnyomó  's  ólom  vagy  czingyiirii 
faragcsálásában  töltögette.  Így  látván  technicai  könnyen  fogó  elméjét 
a íy ja ,  hamar  köveUetketé  vele  még  azon  fe l té t té*  is '•*>!'<' ' •  'ei eaz
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daság ,  szövésfonás  ,  sőt  takácsság  körül  is  jár tas  legyen,  's  majd  azt 
válassza  megélhetésül,  a'  mellyik  divatosabb  vagy  a'  mellyikhez  legin
kább  vonzódik.  Oskolájinak  véget  vetvén  a'  poesis  osztályával ,  előke
lőbben  csak  ugyan  at3Ja  mestersége  mellé  állt  's  mintegy  bizonytalan  de
rengésében  felsőbb  niivészi  pályája  körül,  mindég  valami  csinosabbon  nii
vészkedett.  ISdik  évében  a'  világnak  e red ,  bővíteni  mesterségeit  's  Tá 
l y á n ,  Tokajon,  Miskolczon  olly  önérzettel  jelenik  meg,  bogy  nincs  olly 
arasznyi  föld  ,  hol  meg  nem  élhetne.  Majd  Budán  álla  be  Halas  András 
lakatosnál,  ki  ifjabb  korában  Bécsben,  l'esten  rajzoskolát  tar tot t  's  a' 
magyar  földön  legjobb  hámrozó  volt.  Jár ta  itt  bizonyos  kikötött  napo
kon  llauschmánn  János  rajztanító  leczkéjit  is  és  alapos  lépéseket  teve 
uicliitecturai  's  ékesitési  rajzolásban,  tájékok,  virágok  színezésében,  ugy 
figurák  elórajzaibaw.  De  ezen  haladása  félbeszakadt;  atyja  betegesked
ni  kezdvén,  a'  ház  dolgainak  vitele  oda  parancsolá.  1814ben  Bécsre  vo
nult  figyelnie,  midőn  a'  congressus  miatt  minden  csak  azt  emlegette. 
Oda  's  tovább  haladni  mivészségben  sürgeté  vágya.  Atyja  helybehagyá 
sával  elmegy,  's  Sz.  Anna  academiájába  jár .  R é z r e ,  aczélba  metsz,  vi
aszból  alákol  'a  3  esztendő  alatt  többszöri  concursuson  az  első  dijak 
az  övéi.  Ekkor  kezdett  hazánkban  hallatszani  ezen  mécs  létele.  Hanem 
elaludt  volna  Tiniét  Wilhelm  bécsi  polgár  's  aczélgyár  tulajdonosa  nél
kül.  Ez  a'  Bécsbe  külföldről  szakadt  becsületes  ember  látta  Perenczy 
mivei  csínjából  talentumát  's  folyton  folyva  ada  neki  munkát ,  majd  bar 
vátja  leve  's  ő  annak  házánál  b a r á t ,  testvér  és  fin.  Az  elébbrekapott 
ifjú  mivész  elúvevegeté  most  még  fejében  maradt  latán  nyelvét ,  Virgili
u s t ,  Ovidiust  olvasta,  mellettek  német  Írókat  's  elégedetten  élt.  De  az 
Augustinianusok  templomába  mind  többször  megy,  's  vége  nyugtának. 
Krisztina  emléke  ott  Canovától  megrendité,  's  az  aczélra  metszés  mind 
inkább  igen  kis  szerűnek  és  a'  szabad  inivészi  tüzet  lekorlátoznunk  tet
szék  előtte.  Csak  esztendőt  tehát  még  Bécsben  azalatt  a'  képfuragás  el
veit  felvenni  's  azután  Canovához.  Zauner  leczkéjit  j á rá  most  lángolva, 
's  Fischernek  anatomiaimivészi  cursusát',  Eimaurertől  pedig  a1  mivész
ség  keletkezését  's  mibenálltát  hallgatta.  1818  tavasza  végén  Romában. 
Első  menetele  i t t  az  austriai  követhez,  Kaunitz  herczeghez,  második 
Canova  műteremé.  Ajánlása  senkihez  sem  vol t ,  de  a'  mint  Canova  con
cursnsairól  látta  bizonyítványait,  mindjárt  felfogadá  bérben  dolgozásra. 
Helyeselni  kezdé  ez  miveit  's  bővebben  ereszkedék  ki  vele  jámbor 
magyarázatiban,  mellyekben  a1  szerény  nagy  mivész  soha  sem  hivatkozék 
tulajdon  munkájira  ,  hanem,  mint  áltáljában  jobb  tanítványinak,  mindég 
csak  a'  görög  remekek  stúdiumát  ajánlá.  Még  különösen  ez  vala  figyel
meztetése:  ifjú  mivész  ne  utánazzon  senkit  vakon,  csak  a'  formák  ido
mait  fogja  fel  's  ő  maga  kisértgesen  nj  meg  uj  alakítást,  ez  az  útja  a' 
rejtezhető  észlángi  erő  kiszabadkoz;isának.  Ferenczy  ekkép  külön  szo
b i t  is  nyita  külön  dolgozásra  's  a'  megszeretett  vezető  körül  szive  sze
rént  érzé  magát.  Azonban  innen  bárom  hónap  múlva  Thorwaldsen  mű
teremébe  talála  általköltözni  Kaunitz  berezegné  akaratjából,  ki  a ' m a g y a r 
ifjút,  mint  egy  közös  fejedelem  birodalmából  lévőt,  pártfogásába  látszék 
venni ,  's  kinek  igy  ez  ,  segittetését  hívén,  könnyebben  engedett.  A'  kö
vet  hitvese  ugy  mint  azon  németesebb  párthoz  t a r tozo t t ,  melíy  a'  dán 
Tiiorwaldsent  az  olasz  Canova  elejébe  tévé.  Thorwaldsen  az  ifjú  ma
gyar  mivésznek  egy  három  arasznyi  hosszú  's  másfél  szélességű  d a r a b 
márványtőkét  ada  megkisértésre  kimunkálásul.  Ez  agyag  alakítása  nél
kül  hozzá  fog  's  egy  jbasreliefet  fejt  k i ,  a'  mint  az  alvó  Venust  Ámor 
meglepi  's  lepléből  feltakarja.  Thorwaldsen  és  tanítványi  bámulák,  de 
az  uj  vezetőnek  minden  felelete  hidegen  csak  az  vol t ,  hogy  elébb  mo
dellt  kell  mindenkor  készíteni.  Nála  marada  már,  ha  nem  Örömest  is 
dolgoza  neki  bérért.  De  Canova  tanácsa  szerént  külön  is  alkotgatott  kis 
teremében  magának.  Elkészité  most  fél  esztendő  alatt  Csokonai  büsztjéí. 
Ott  áll  ez  a'  bajusszal  és  mentével  szokatlan  külsejű  miv,  !s  midőn  1818 
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vége  felé  Magyarország  nádora ,  Jósef  cs.  kir.  főherozeg,  Thorwaldsen 
műteremébe  j á r a ,  szemébe  ötlött.  A'  nádor  szól  az  azt  készített  magyar 
ifjúval  's  néhány  nap  mulva  azon  nemes  izenetlel  serkent i ,  hogy  5  esz
tendeig,  mig  külön  magára  állhatna  e l ő ,  segéilpénzt  kiildend  nek i ,  ha 
Thorwaldsennél  marad  's  három  esztendeig  évenként  3f)0  pengő  forinttal, 
kettőig  pedig  (1822  Április  23  kezdve  1824  Április  28ig)  minden  esz
tendőben  600  pengővel  segítette.  Jól  fogott  ez.  —  Thorwaldsennél  ma
radása  alatt  is  azonban  nem  szűnt  meg  Canovához  lelki  vonzódása  ,  va
lamint  annak  ehhez  szívessége,  a'  mit  Thorwaldsen  ,  az  olasz  nagy  mi
vész  nagy  versenyese,  nem  örömest  nézvén,  Ferenczyt  nemileg  távol 
tar tá  magától  's  neki  inkább  csak  alávaló  munkát  adott  vagy  veszedel
mest  a'  kivitelben.  Ferenczyt  ennél  fogva  5  esztendei  napszámossága 
mellett  a'  mivészi  character  fentartására  főkép  éjjeli  és  innepnapi  fá
radtsága  ' s  Canova  nagy  lelke  segité.  1821  innen  „ p á s z t o r  l e á n y á t " 
a l k o t t a ,  mint  'aIlegorraj.it  a'  mivészség  kezdetének,  inellyet  a'  nemzeti 
museum  számára,  a'  hol  van  is,  a'  nádor  főherczeghez  küldött  1823ban 
Csokonai  biisztjével,  ezt  a'  debreczeni  ref.  collegiiunnak  sz;ínva.  Örven
detes  reménye  kezde  lenni  az  országnak  ezek  á l ta l ,  mivészi  fiján  's  kö
szönve  a'  nádor  gondjai t ,  most  azon  feltétel  alatt  ha  ínég  bizonyos 
időre  Komában  akarna  maradni  ,  segedelem  gyűjtésről  leve  szó  alá
írás  á l t a l ,  mellyel  Ferenczynek  Dobrentei  Gábor  tudtára  is  adott  Bécs
ből  1823ban  Decemberben.  De  Ferenczyt  haza  inté  atyjának  egy  haza
fiúi  kemény  levele,  's  annál  is  inkább  hajlék  honja  fe lé ,  mivel  Rudnay 
Sándor  primásherc/.eg  hozzája  irt  levelében  az  esztergami  uj  templom
ba  szükséges  szobrok  készítésére  hivá  m e g ,  a'  mi  azonban  nem  lévén 
közönségesen  tudva,  más  részről  meg  Komában  maradta  esetére ,  gróf 
Vay  Ábrahám  ajánla  neki  Június  4dik  1824  Pesten  3  esztendeig  éven
ként  1000  forintot  vallóban,  Döbrenteinek  ezen  szavaira:  „Genfet  előte
remteni  milliókkal  sem  lehet ,  de  ha  itt  van ,  néhány  száz  forint  útjába 
igazithatja."  Ferenczy  mindazonáltal,  tudósittatását  erről  már  Bécsben 
létekor  vévé ,  hova  1824  September  végével  érkezett  :s  hol  urunknál  is 
megjelent,  ki  miinyerés  végett  a'  primásherczeghez  utasította.  Lejővén 
Pestre  1824  October  utolján,  a'  hazában  azon  fejérmárvány  nemek  meg
vizsgálására  veté  gondját,  mellyekre  itt  és  ott  buzgón  többen  utasították, ' 
's  azután  műteremét  kellé  felállítania.  Ezek  végbevihetését  a'  górfVay 
Ábrahám  által  csak  ugyan  itthon  is  kifizetett  3000  forintnak  köszöni. 
Agyagból  alakifását  's  gipszbe  öntését  előre  is  1820nek  tavaszán  kézdé, 
mellyhez  alkalmat  és  szálast  gr.  Sándor  Móricz  háza  nyujta  Budán,  .ki
vel  esmeretségbe  Komában  jutott .  Kedves  vala  látni,,  hogy Budán  Pesten 
több  u r i h á z ,  mint  Ürményi  Jósefé,  akkor  országbirájáé,  gr.  Brunszvik 
Jósefé,  akkori  t á rnoké ,  Marczibányi  Már toné ,  társasági  köreibe  vette 
's  gr.  Teleki  Jósef  referendarius,  Szilassy  Jósef  főispány  különösen  meg
különböztette.  A'  Sütőn  ,  Csetneken ,  Tiszolczon  ,  Szászkán ,  Dognács
k á n ,  Moldován  's  Ruskiczán  fejtett  márványok  közül  az  utóbbit  talál
v á n ,  némellykori  eressége  mellett  is  ,  legjobbnak,  parosihoz  hasonlónak 
abból  állitá  az  esztergami  templomba  1)  „Szent  István  mar ty r t "  1831 
Júniusban;  abból  készüle  2)  „ a z  idveV.ült  lé lek"  melIVet  Ürményi  Jósef 
(utóbb  minister)  a'  váli  templomba  rendelt,  's  fijai  oda  is  vitettek  1832 
Júliusban  ;  ebből  3)  egy  márvány  ravatal  a'  mivész  atyja  és  anyja  (Kál
nai  Mária)  hamvainak,  testvére  nevében  i s ,  ki  sárospataki  ref.  pap. 
Haza  adott  már  6  különbféle  büsztöt ;  több  most  van  munkában.  Közel 
a'  bevégzésig  gr.  Károlyi  István  első  feleségének  emléke  Fo l t r a ;  Kul
csár  Is tváné ,  özvegyétől  a'  pesti  nagy  templomba  szánva.  Készülőben 
gr.  Rédey  Lajosé  és  hitveséé  Kacsándy  Therézé.  Látható  modellben 
gipszből  Virág  Benedek  emléke,  mellyhez^Döbrentei  kezde  aláírást  1830 
Június  20án  's  a1  márvány  hozzá  most  érkezik.  —  Említendő  Ferenczy
től  két  emlékpénz  is  ,  mellyeket  még  Romában  vésett  és  vert.  Egyik 
Hunyadi  Jánosra.  Első  felén  ennek  Hunyadi  János  és  László  fija  mely
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képe ;  túlsó  felén  az  atya  neki  iramodó  lovon,  bosszúállásra  indultában 
Drakula  vajda  ellen.  Kija  zabián  kapja  a'  lovat  's  atyját  k é r i ,  hogy 
ne  állana  bosszút  érette  zálogban  maradtáért.  Másik  VII.  Piusra  ké
szült ,  annak  melyképével  és  a'  vallás  szentegyházával  allegóriában,  há
lául  ,  hogy  a'  mivész  Koma  museumiba  járhatott .  A'  pápa  ezért  Feren
c/.ynek  személyesen  egy  arany  emlékpénzt  adott,  az  aczélmetszetet pénz
gyüjteménye  számára  vette  meg. 

F  íí  R G E K (vermes").  A'  csontváztalan  állatoknak  Linné  [két  osz
tá lyt  teremte,  t.  i.  a1  bogarak [insecta)  és  férgek osztályát.  Amazok  bír
nak  áitaláoyos,  szembetűnő  jegyekkel  (noha  a'  lepke  és  a'  rák  nem  leg
nagyobb  atyafiságot  m u t a t ) ,  ezek  alig.  Linnénél  féreg  az  a'  (csontváz
talan)  fej  ér  vérű  ál la t ,  melly  nem  bogár.  '  A ' férgek  több  rendekre  osz
tattak  fel ,  u.  ni.  I)  a1  gil iszták,  bélférgek, int estina;  2)  puhángok, 
lágy férgek, m'ollusca;  3)  tekenősök,  csigások  , testacea;  4)  állatnö
vények  , zoophita  ;  5)  ázalékférgek, infusoria.  —  Miolta  a'  bontsztudo
mány  és  physiologia  az  állatok  alkotásával  és  életmiveletekkel  jobban 
megesmerkedtettek,  Linné  féregosztálya  több  természetes  osztályokra sza
kadva  mintegy  ehünt. 

F E R M A T E ,  a ' muzs.  valamelly  hangnak  az  azt  jelelő  kotta  érté
kén  felül  való  kitartatása.  Jele  '  7* s   Hossza  rendszerént  önkényes.  Né
ha  cadenzák  alkalmaztatnak  mellette. 

F  E R N E v  ,  Voltaire  benne  tartózkodása  által  hires  falu  Ain  dcpar
tementben,  Fránkhonban,a '  schweizi széleken,  GENUÁTÍÍI, (1. e.) egy német 
mértföldnyire.  Lakosai  ,  többnyire  Protestánsok,  kénytelenek  voltak 
XIII.  és  XIV.  Lajos  alatt  kivándorlani,  hogy  a'  vallásos  üldöztetést  el
kerüljék.  Voltaire  jószágot  vett  itten  magának  1762ben,  's  munkás
ság  és  a'  telepedőknek  adott  mindenféle  segítség  által  a'  faluból  várost 
törekedett  képzeni.  Különösen  a'  mivészi  szorgalmat  's  mindenek  fe
lett  az  órakészitést  iparkodott  Genitából  hozott  mivészek  által  felébresz
teni.  A1  mivelt  világ  minden  részeiből  Voltaire  látására  Ferneybe  jö
vő  idegenek  nagyon  elevenné  tevék  a'  helyet.  Népessége  1775ben  1200
jg  nevekedett.  Voltaire  halála  után  szinte  olly  hamar  csökkent  's  ma 
mintegy  000  lelket  tehet.  Voltaire  lakó  várát  (kastély)  az  ő  örökö
si,  a'  volt  állapotban  tart ják;  latogatóji  a'  száaadok  embere  kedvéért 
gyakran  vannak. 

F K R N O W  (Károly  La jos ) ,  a '  Németek  legalaposabb  és  legizletesb 
müesmerőjinek  és  criticusainak  egyike,  szüj.  Nov.  19.  1763  Blunienha
gen  falvában  a*  Ukermarkban.  12  évii  korában  mint  Írnok  egif  nótári
ushoz  kerül t ,  azután  egy  patikáshoz  adaték  tanulni,  l í t  egy  vadász
legényt  ennek  saját  csővével  lőtt  vigyázatlanságból  keresztül.  A'  pati
kás  közbenjárása  megmenté  ugyan  F.t  hosszadalmas  inqnisitiótól,  de 
szivét  csak  késő  nyugtathatta  meg  valamennyire.  Elvégezvén  tanulóé
ve i t ,  Lübeckbement ,  hol  olly  helyet  Jele,  melly  időt  cngede,  magasb 
képzésén  dolgoznia.  Vonzalma  már  korában  a'  rajzoláshoz  és  költéshez 
vivé.  Erejét  mind  a1  kettőben  folyvást  gyakorlá ,  megesmerkedék  Car
stenssel  's  ennek  tanulatos  társalkodása  a1  mivészetvóli  magasb  és  he
lyesb  nézetekre  vezérlé.  Végre  lemondott  a'  patikásságról  's  egészen 
kedvenczhajlandóságának  szánta  magát.  Ezolta  arczképek  festése's  rajz
tanítás  adá  élelmét,  e'  mellet  a'költésben  is gyakorlá  magát.  Jenában  Bag
gesennel  esmeikedék  meg,  kit  schweizi  és  olaszországi  útjára  kiséren
dő  vala;  Bernben  találkozának  öszve,  de  Baggesent  familiai  környül
mények  nem  sokára  haza  szóliták.  F.  báró  Herbert  és  gróf  Burgstall
ban  lele  most  pártfogókat,  kik  Romába  segiték.  Itt  tarmlá,  Cartenstól 
vezéreltetve  a'  mütheoriát  's  az  olasz  nyelvet  és  költőket.  1803  vissza
tért  Németországba  's  elébb  Jenában  okta tó ,  azután  az  özvegy  Amá
lia  weimari  herczegasszonynál  könyvtárnok  lett .  Mh.  Dec.  4.  1808. 
Legjelesb  munkája: „Mimiteké Studieri'  (Zürich  1806—8,  3  köt.).  Éle
tét  Schopenhemer  Joanna  irta. 

32 
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F s í o s u ,  egyik  legrégibb  olaszországi  istenné,  k i  az  erdőkre  és 
gyümölcskertekre  vigyázott.  Leghíresebb  volt  a'  neki  szentelt  anxu
ri  erdő.  Templomában  a'  szabadsággal  megajándékoztattak  egy  kalapot 
kaptak  szabadságok  jeléül. 

F E R R A N D  ( A n t a l ,  gróf) 5  a '  franczia  academia  tagja  ' s  több  be
cses  történeti  munkák  szerzője,  szül.  1752,  a'  revolutio  előtt  jelessé  tet
te  magát  ékesszólása  és  hazafiusága  által  mint  parlamenti  tag  Parisban. 
A'  ministeriunttól  kívánt  kölcsönözésnek  ellene  szegezte  magát  's  meg
kér te  a'  királyt ,  hogy  a1  királyi  széknek  a'  parlamenttel  való  egysége 
által  alapitsa  meg  a'  köz  hitelt.  A'  revolutio  lépései ,  mellyeket  mindjárt 
kiütése  után  t e t t ,  a'  kibujdosásra  határozák  őt.  1801ben  visszatért hon
j á b a ,  de  a'  közönséges  foglalatosságokban  nem  vett  részt.  Most  jelent 
meg  ezen  nevezetes  munkája: „V esprit de Vhistoire1'  (4  köt.  5  kiad. 
1816).  Azután  Rulhiére  papirosaiból  Lengyelország  történeteit  folytatá. 
A'  szövetségesek  Parisba  menetelekor  ő  egyike  volt  azoknak,  kik  a' 
Bourbonok  visszahivatását  sürgetek.  Ez  okból  XVI11.  Lajos  a'  ministe
riumba  hivá.  Azon  kiküldöttséghez  neveztetvén  k i ,  melly  az  ország 
constitutiójának  alaprajzát  készítené  e l ,  ebben  a'  legnagyobb  részvétele 
volt.  Utóbb  a'ministeriumból  a'  pairek  házába  lépett.  1817  adá  ki  a': 
,.Théorie des révolutionsi't  4  kötetben.  Végső  éveiben  vak  volt  's  láb
senyvben  szenvedett ,  de  a'  pairek  üléseiben  rendesen  megjelent.  Jan. 
16.  1825ben  holt  meg.  Helyére  a'  franczia  academiánál  Delavigne  Ca
simir  jutott. 

F K B K . U A ,  hajdani  herczegség  FelsőOlaszországban.  Helytartó 
(vicaritt8)  benne  a7  Toscanából  származott  régi  's  már  a'  9  száz.  hires 
Este  ház  (1.  E S T E )  volt.  Midőn  ennek  férjfiui  örökösei  a'  főágban  1597 
kiholtak,  Caesar  (egy  mellékágból  szül.  herczeg)  örökösödött  a'  helytar
tói  méltóságban.  Ezt  megfosztotta  Vil i .  Kelemen  pápa  Ferrarától  1598, 
mellyet ,  mint  megürült  feudumot  az  egyházi  statushoz  kapcsolt.  A'  mo
denai  herczegek  híjában  vitatták  ahhoz  való  jusokat.  Ferrara  nevii,  la
pályos  és  egészségtelen  tájékon,  a'  Po  egy  ágánál  fekvő  fővárosának 
3500  ház.  's  23,600  lak.  100nál  több  templomai,  universitasa,  museunta 
'sat.  vannak.  A'  millyen  virágzó  volt  Ferrara  az  estei  herczegek  uralko
dása  a l a t t ,  midőn  t.  i.  80,000  ember  lakott  Olaszországnak  ezen  legfé
nyesebb  's  legpaJlérozottabb  udvara  kö rü l ,  ollyan  puszta  és  nyomorult 
hely  most.  Utszáji  szélesek  és  rendesek,  de  puszták;  palotáji  nagyok  's 
jól  épül tek ,  de  kevésben  laknak.  A'  kastélyban,  melly  mos t a '  pápa 
legátusának  lakhelye ,  most  is  lehet  Dossi  és  Titian  frescofestéseinek 
maiadványit  látni.  Templomait  több  jó  festések  ékesítik,  főképen  az itt 
megtelepedett  Garofalótól,  llafael  tanítványától.  Figyelmet  érdemelnek 
Fe r r a r ában :  a'  főpapi  templom  hajdani  gothus  elejével,  de  uj  ízlés  sze
lént  épített  belsejét e l ;  a '  könyvtár,  mellyben  régi  kézira tok,  anti
kok ,  pénzek  'sat.  igen  becses  gyűjteményein  kivül,  a'  város  fényes  idő
szakaszának  több  emlékei  vannak.  I t t  mutogatják  Ariostónak  kalamári
sát  's  székét,  satyrajinak  kézira t já t ,  több  leveleit  és  emlékét,  melly  S. 
Benedetto  templomából  ,  hol  temettetett  e l ,  hozatott  ide.  Továbbá  itt 
tar ta tnak:  Guarini  kéziratja  a' „Pastorfidn''  's  Tassónak  több  irományi, 
a ' többek  közt  „Rime"inek  egy  füzete,  estei  Eleonórához  irt  ajánlással,  a' 
„Megszabadított  Jerusalem"nek  más  által  leirt  kéziratja,  niellynek  szé
lén  tulajdon  kezével  több  javításokat  t e t t ,  több  levelei'  'sat.  Legfájdal
masabb  érzést  ébreszt  fel  a'  szerencsétlen  költő  iránt Sz.  Anna  ispotálya, 
hol  büszke  felülírásával  egy  márványtábla  kevélykedik  azon  nedves  és 
setét  temlöcz  felet t ,  mellyben  Tassét  11.  Alfons  herczeg  hét  észt.  sa
nyargatta.  ( L .  E S T E  és  TASSO.)  Örvendeztetőbbek  az  Ariostóra.emlékez
tető  je lek ,  kinek  tiszteletére  a'  városnak  egy  piacza  Piazza  Ariosteának 
neveztetik;  az  a1  h á z ,  mellyben  l ako t t ,  kivül  belől  felülírásokkal  ékes
kedik  'a  mindaz  odavalók,  mind  az  idegenek,  mint  szent  he lyre ,  ugy 
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mennek  belé.  Feriarának  várfalai  erősek,  melfyek  k3zt  őrseregei  tárta* 
ni  Austriának  van  jusa. L—ú. 

F K R K A K I S  (Jósif,  gróf),  eustriai  tábornok °s  alelólülője  az  udva
ri  hadi  tanácsnak  ,  szül.  Nancyban  1720.  Nemzetsége  Piemontbó!  szár
maxik  ,  de  már  a'  17  században  telepedett  le  Lotharingiában.  O  mind 
apród  vétetett  fel  1.  Jósef  császár  özvegyének  udvarába,  az  austriai 
öröklési  háború  kiütésekor  hadi  szolgálatbr.  lépe t t ,  's  az  aacheni  békéig 
kapitányságra:  emelkedett.  A'  hét  esztendős  háborúban  főképen  a'  hoch
kircheni  ütközetben  inutatá  ki  magát ,  's  generulmajor  lón  1761.  1773 
generailieutenanltá  's  4  évvel  későbben  a'  német.aliőldi  pattan tyusság 
röíelvigyázójává  neveztetek,  's  itt  NémetAlföld  azon  jeles  abroszával 
foglalatoskodott,  melly  az  ő  neve  alatt  esiceretes;  A'  bajor  öröklési  há
ború  kiütésekor  vezetésére  bizá  Maria  Theresia  az  ifjú  Maximilián  Fe
rencz  főhercaeget,  utóbb  kölni  választó  fejedelmet.  A'  franczia  revo
lutio  a l a t t ,  majdnem  70  éves  korában,  bajnokul  harczolt  Famarsnál '» 
Vulenciennes  előtt.  1793  bucsut  vön  a'  hadi  seregtől,  1708  alelőlülőjé
vé  tétetek  az  udvari  hadi  tanácsnak,  1801  titkos  tanácsossá  és  tábor
nokká ,  's  megholt  JÍécsben  1807. Zt. G. 

F K R R K I K A  (Anionio),  Portugál  classirus  költőjinek  egyike,  szül. 
Lissabonban  1528.  Az  elégia  és  epistola  Seide  Miranda  által  sikerrel  mi
vel t  nemeit  tökéiyesitette  's  ezenívlül  az  epithalamium,  epigram,  oda
és  tragoediával  gazdagitá  meg  a'  portugali  poésist. „Inez de Castro"
ja  második  szabályos  tragoedia  a'  tudományok  helyreállíttass  u tán ;  csak 
Tressino  előzte  meg „$ojj/ionis6eííjéve\.  Magas  pathosa  's  a'  stylus 
tökélyéért  a'  iiteratura  egyik  legszebb  emlékéül  nézik  a 'Por tugá l iák . 
Egyébiránt  F.  munkáji  nem  számosak,  mert  birói  hivatala  kevés  időt 
engede  nekie  's  már  1569  mh.  Diaz  Gomez  ezt  mondja  ró la :  „Hora 
tius  olvasása,  Mirandát  követni  iparkodó  v á g y a ' s  szellemének  termé
szeti  sanyarusága  szolgáltak  okául ,  hogy  rövidség  után  törekedet t ;  do 
ebben  olly  messzére  ment ,  hogy  az  euphoniát  csaknem  mindég  a'  gon
dolatnak  áldozza  fel.  Minden  miveiben  ész  és  mélység  charaoteristicus 
bélyegek.  Festményei  komolyak,  de  kevéssé  kicsilegesek;  kifejezése 
velősebb  ,  mint  szelíd,  igen  élénk  's  tele  azon  tűzzel ,  melly  emeli  a' 
lelket  's  a1  szivet  heviti.  Értette  a'  romai  lantos utile  rfu/ci'ját."  Az 6 
,,1'oemas lusitanos"  öszvegyüjtve  először  Lissabonban  jelentek  meg  1598, 
4  és „Todas las oljras de Eerreira11"  Lissab.  1771,  2  köt. 

F K R R E R A S  (Jüan  d e ) ,  spanyol  tör ténet író,  szül.  1652.  Labaííeza
ban,  nemes ,  de  szegény  szüléktől.  Egyik  nagybátyja  az  atyai  ágról 
neveltetését  magára  válalta  's  a'  moutfort  de  lemosi  Jesuita  collegium
ba  küldé.ltt  görögül  's  latánul  megtanulván,  három  Doniinicanus  klastrom
ban  költést,  ékesszólást,  bölcselkedést  és  hittudományt  tanult.  Minde
nütt  kimutatta  magát  éles  elme  és  szorgalom  által,  valamint  szelíd  lelkű 
és  jó  erkölcse  mindenkivel  megkedvelteié.  F.  az  egyházi  hivatalra  szán
dékozott  's  a'  salamancai  universitasban  végzé  tudományait.  Ezután 
mint  hitszónok  lőné  kesén  szólása  által  híres.  De  Mendoza  marquis 
társaságában,  ki  a'  Musák  és  tudományok  kedvelője  vol t ,  nem  csak  es
nieietei  gyarapodtak,  hanem  a'  történetírás  mesterségét  is  megtanulta. 
Utóbb  viszont  felébredt  a'  theologiához  való  hajlandósága  's  annak  töké
letes  cursusát  ii'á.  Neve  mindég  esmeietesebb  lón.  Egy  érdempolczrél 
a'  másikra  lépett,  's  az  inquisitio  gyűlésénél  is  helyet  nyere.  Itt  ugyaa 
borostyánt  nem  ara ta ,  de  az  uj  spanyol  academia  I7l3ban  tagjává  vá
1 asz ta ;  az  1739ben  kijött  spanyol  szótárban  gondos  munkástárs  vala. 
V.  Filep  ugyan  akkor  könyvtárnokjává  nevezé.  Itt  az  elébb  kezdett  spa . 
nyol  történeteket  folytatá.  Ezen  hivatalban  soká  létezvén  megh.  1735ben 
élte  83dik  évében.  Mindöszve  38  munkát  készite,  de  mind  nem  jelen
tek  nyomtatásban  meg. „História de Kspuna''  nevű  nmykája  (Madrid 
1700—27,  10  köt.  4.)  legjelesebb.  Ez  által  igen  nagy  érdeme  van  a' 
spanyol  történetek  megjavításában  's  felvilágitásában.  Ezen  munka'  a1 
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spanyol  népek  kszdetétől  1589ig  megy,  'a  áltáljában  teljes  hitelt  érde
mel.  Stylusa  tiszta,  férjfias  és  tömött, '  de  nem  mindenütt  ékes  és  vidor. 
Ezen  tekintetben  Mariana  felülmúlja. 

F e  R K o,  legnyugotibb  a'  kanári  és  spanyol  korondhoz  tartozó  szige
tek  köz t ,  4  nsz.  mf.  4000  lak.  egy  nagy  hársfával,  mellynek  levelei  egy 
mindég  felette  lebegő  felhőből  annyi  cseppeket  gyűjtenek  ,  hogy  egy  a' 
fa  alatt  lévő  víztartóból  soha  sem  fogy  ki  a'  viz.  A'  földleirók  többnyire 
ezen  a'  szigeten  ( 2 0 :  nyűg.  Paristól)  keresztül  húzzák  az  elsb  déllineát. 

h—ú. 
Fnt#s&N  (Axel ,  gróf),  szül.  Stockholmban,  1750  körül ,  egy  régi 

lieflandi  nemzetségből,  meíly  Krisztina,  X.  és  XI.  Karolj '  országlása  olta 
sok  jeles  férjfit  a.iot  Svécziának.  Tanulását  aíyja  vezetése  alatt  Svéczi
ában  végzé,  azután  Francziaországba  ment ,  hol  ezredese  lón  a'  Royal 
Suédois  ezrednek.  Szolgált  Amerikában  is,  azután  pedig  megjárta  Angol
és  Olaszországokat.  Midőn  a'  revolutio  Ft  mcziaországban  kiütöt t ,  a' 
királyi  familiahoz  való  ragaszkodása  által  különbözteté  meg  magát.  t)a
czolt  minden  akadállyal  ,  hogy  ezen  szerencsétlen  famíliát  a'  Templeban 
tartatása,  alatt  vigasztalja,  's  nyomorúságát  enyhítse,  valamint  már  elébb 
annak  Varennesbe  szökését  is  ő  intézte  el,  's  ő  maga  vitte  volt  ki  Paris
ból  kocsis  öltözetben.  Midőn  Francziaországoól  el  kellett  távoznia,  egy 
ideig  Bécsben,  Dresdában  's  Berlinben  tartózkodott  's  végre  visszatért 
hazájába,  hol  a'  király  háza  nagymesterévé  rendjeinek  vitézévé  's  az 
upsalai  egyetem  cancellarjává  tévé.  Gróf  Fersen  azon  zendülésben, 
melly  1810  a'  kevéssel  az  előtt  koronaörökösnek  választatott  holstein
augustenburgi  herczeg  halála  u tán ,  épen  ezen  herczeg  temetése  alkal
mával  ütött  ki  Stockholmban,  mint  a*  nép  dühének  áldozatja  esett  el, 
<izon  alaptalan  gyanúból,  hogy  Fersen  a'  herczeg  hirtelen  halálának 
oka. Is. G. 

F E R T Ő ,  Soprony  és  Mosony  vármegyék  közt  fekvő  t ó ,  Magyaror
szágban. • Hossza 4, szél. 1—1 ' /a mf. Bizonyos időkben kiárad és sok 
kárt okoz. Körülte sok nád terem, mellyben sok vad lud , r écze , vizi 
tyúk 's más vizi madár tanyázik. Vize kevéssé' sós 's e1 miatt nem is 
bővelkedik hal lal ; ponty , kárász és harcsa még is találtatik benne. A' 
4 mf. hosszú 's 2 mf. széles hanság, mellyen 1777—1780 olta egy 10,400 
lép. hosszú töltés viszi keresztül az u tas t , belőle veszi lételét. h—ú. 

F K S C E N N I A Í V E R S E K , Fescennia várostól neveztetnek igy Etru
r iában , hol először jöttek szokásba. Két falusi közt folyó beszél
getésekből á l lo t tak , kik déva j , gyakran szatyár (sikamló) kife
jezésekben vetek szemre egymásnak hibájit. A' romai ifjak különösen 
az aratási imiepekkor dalolták. Augustus czászár nyilvános előadatáso
k a t , mint erkölcstelent , eltiltotta. 

F E S C H (Jósef), cardinal , lyoni érsek, Napóleon nagybátyja, szül. 
Ajaccioban Jan. 3. 1763. Atyja, Fesch Ferencz, Baselből került Corsi
cába , mint főhadnagy a" Boccard schweizi ezeredben. Anyja özvegy 
Kamolininé (Napóleonnak mad. Laetitia által nagyanyja) volt, a' ki első 
férje halála után ment Fesch Ferenczhez. 13 éves koráig Corsicában, 
azután az aixi papi nevendékházban neveltetett, 's még akkor is fitt volt, 
midőn az országrendek öszvehivatának. Az ijedelmes időszak atatt Sa
baudiába ment generál Montesquiou seregéhez, a' hol hadi biztossá té
tetett . Szintezen hivatalt viselé 1796 a' Bonaparte vezérelte seregnél 
is Olaszországban; \s csak akkor lépett vissza az egyházi életbe , mel
lyel már elébb kezdet t , midőn nagy rokonja ragadd meg Francziaország 
kormányát. Az 1801diki concordatum szerént lyoni érsek lőn , 's 1803 
cardinal. Romában mint franczia követ 1803 Július ljétől fogva, esze
sen 's finomul viselé magát. 1804 elkiséré a' pápát Parisba a' koronázási 
innepre. Jan. 1805 nagyalamizsnásává nevezé ót Napóleon, \s mi után 
a' becsületrend nagy szalagjával ékesítette volna, Febr. ljén senatorrá. 
Ju j . .a' spanyol király ajándékozd meg az arany gyapjával. Dalberg , a' 
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választó  fejedelem  és  főcancellár,  5s  utóbb  prímás  hertíaeg",  1806  coad
jutorának  's  felváltójának  rendeld  ;  mit  azonban  Napóleon  nem  fogada, 
e l ,  minthogy  Fesch  a'  nemzeti  conciliumban  a'  pápa  iránti  viselete'nek  '» 
czélzatinak  hathatósan  ellene  szegezd  magát,  Fesch  ellenben  a'  párisi 
érsekséget  vetette  meg  1809,  *s  mintegy  kegyelemből  kiesve  élt  azolta 
1814ig  lyoni  e'rseki  székében.  Innét  az  Austriaiak  közelgésekor  Róanne
ba  szökött  's  azután  Komába  ment  mad,  Laetitiával,  Visszatérvén  Na
póleon  Elbából,  a'  família  többi  tagjaival  együtt  ő  is  megjelent  Parisban 
's  pairnek  neveztetek  ki,  hanem  a'Waterlooi  ütközet  után  újra  kénytelen 
volt  Francziaországból  eltávozni,  Azolta  Komában  é l ,  hol  őt  VII.  Pius 
igen  nagyon  becsülte.  A1  millyen  állhatatos  bátorsággal  küzdött  Fesch 
Napóleon  önkénye  e l l en ,  midőn  ennek  hatalma  lcgiuagasb  fokon  állt, 
szintolly  állhatatosan  tagadá  meg  a'Bourbonok  azon  kívánságának  teljesí
tését ,  hogy  a'  lyoni  érseki  székről  lemondjon.  De  ezzel  a'  franczia  kor
laány  nem  gondolt,  hanem  az  érsek  világos  akaratja  ellen  egy  az  osko
lákból  alig  kiszabadult ,  de  régi  nemzetségtt  abbé  Rohant  tőn  az  érseki 
megye  generális  vicariusává.  Aaonban  egy  —  1824  költ  .—  pápai  brevu 
is  megtilta  a'  cardinalnak  a'  lyoni  megyében  az  egyházi  hatalom  gya
korlását, Zs. G, 

F E S B L K R  (Ignác,  Auré l ) ,  theologia  doctora,  jelenleg  a '  Wolga 
melletti  orosz  uj  gnuvernenientokban  az  evang,  í;özségek  püspöki  felszen
telt  supecintendense  's  consislorialis  elölülő  Saratowban.  Szül  Jul .  1756 
Xarándfalván Mosony  várni,  hol  atyja,  elbocsátott  őrmester,  egy vendégfo
gadót  bírt  arendában.  Papi  életre  lévén  szánva,  1773  Capucímis  Iet t ' s  1781 
a1  bécsi  klastromba  került.  Jósef  császár  elébb  lectorrá,  azután  a'  nap
keleti  nyelvek  's  az  ó  testamentum  hermeneuticája  piofessorává  nevezte 
a'  Jenibergi  egyetemhez.  Kívánságára  egyszersmind  a'  Capucinusszer
zetból  tőrvényesen  elbocsáttatdk.f  Tanitószékén  1788ig  ü l t ;  mert  midőn 
1787  „Sidney iw  czimü  szomorú  játékát  a'  lembergi  színre  hozta,  ellensé
gei  fiscalis  perbe  kever ték ,  darabját  mint  istentelent  's  lázitót  adták 
fel  's  szerzőjét,  ki  az  épen  kilobbant  niederlandi  revolutlo  mellett  ügyé
nek  kedvező  végét  nem  reménylhetd  's  helyzetét  aem  látá  bátorságos
nak  ,  hivatalát  letenni  és  Slesiába  menekedni  kinszeriték,  I t t  a'  bres
laui  könyváros  Komtól  nyájasan  fogadtaték  '«  nem  sokára  az  öröklő 
herczegnél,  Karolathnál,  nyere  hivatalt,  ki,  midőn  atyját  követte  az  or
száglásban,  fijai  tanítását  bízta  reá.  1791  a'  Lutherével  cserélte  fel  F. 
elébbi  vallását  's  Berlinbe  ment,  hol  elejénte  mint  privát  ember  irói  ke
resményéből  éle  's  néhány  egyesületet (Mitlteocks und Humanitattge
$ellschaften)  alkota.  Nem  sokára  consulensek  lett  a'  catholicus,  uján 
szerzett  lengyel  provinciáknak.  Berlinben  megházasodott  vala  "s  egy  ki
cs iny,  pénzén  vett  mezei  jószágán  éle  , ' n e m  messze  Berl intél ,  midőn 
a1  jenai  csaía  következései  őt  is  érék.  Hivatalát  elveszte,  birtokát  vesz
teséggel  kellett  eladnia  és  Niederschönhausenben  Berlin  mel le t t ,  nem 
sokára  pedig  Bukowban  telepedék  le.  Mos t ,  egyedül  irói  keresményé
re  szorí tva,  nyomva  a'  haboru  terheitől  's  számos  háznép  körében  ked
vetlen  vala  helyzete,  mig  1809  udvari  tanácsnok  czimmel  Petervárra  a' 
NewskySándoracademiába  2500  rubelnyi  fizetéssel  a'  napkeleti  nyel
vek  és  philosophia  professorának  meg  nem  hivaték.  Sokáig  ezen  boldog 
állapot  sem  tárta.  Helyét  elveszte  vagy  maga  kérte  elbocsáttatását, 
mert  egy  görög  Theophilactus  nevU  pap  atheismussal  vádolta  philnso
phiai  tanításait.  Erre  a'  törvényhozói  biztosság  tagjául  neveztetek  2500 
rubellel  's  engedelmet  nyere  Wolskba  menni,  a1  saratowi  gouvernenient
ban ,  hogy  tanácsnok  Slobin,  ki  ott  nagy  jószágokat  b i ra ,  philan
thiopi  ideájit  valósítani  segélje.  1816  elveszte  ezen  fizetését,  de  a'  kö
vetkezett  évben  a'  hátramaradttal  együtt  visszanyerd.  K/után  Sareptá
ban  éle,  a1  Herrnhutiak  főhelyében  azon  tájakon,  1820ig,  melly  időben 
az  Evaiigelicusok  egyházi  dolgainak  uj  organisatiója  's  provinciális  con
8Ístoriumok  alkottatásakor  pdtervári  nagy  befolyásit  pártfogóji  által  si
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került  nekíq  tetemes  hatáskörbe  mint  superintendensnek  's  conslstorialis 
praesidensnek  Saratowba  ju tn i ,  hol  maiglan  .munkálkodik.  F.nek  mint 
szabad  kőmivesnek  hatásáról  a'  kőmivességre  (mellyet  1802  elhagya) 
elég  tudósítást  ad  Lenning „Encyclopaedie der Freymaurereyii  első  kö
tete.  F.  sokat  irt .  Históriai  románjai „Aristidcs und Themistoclesf 
„Watthias Corvinus," „WíarcAurél," „Attila"  'sat.  sokáig  nagy  hír
ben  voltak.  De  mivel  minden  munkájiban  bizonyos  egyhangúság  ural
kodik  és  némellyekben  p.  o. „Af/alard und Heloise,'*' . „Nacíturacftler 
Bendixí'ben,  sajátlag  mysticus  nézetek  teszik  az  alapot,  irói  neve  meg
CSÖkkent.  Legjelesb  munkája „Geschiehte der língarn und derén Land
sa$seníc  (Leipzig  1812,  10  kö t ) ,  mellyhez  hasonlót  maiglan  nem  bírunk. 
Nagyon  érdeklő  önéletrajza  : .ltFetslers Rückblich auf scine  70 jahrige 
Piígerschaft."  (Breslau  1526).  .Van  F.tól  egy  válasz  is  (1823)  a'  hiva
vatalából  kiesett  saratowi  prédikátor ,  L immer ,  ellene  tett  nyilvános 
vádjára. XX^ 

F u s i é t .  Azon  anyagokat,  mellyekkela1  festés  történik,  festékeknek 
.nevezzük.  A'  színektől  meg  k?ll  őket  különböztetni.  A'  szin  a'  dolgoknak 
tulajdonja,  csak  a1  szemre  ható,  a'  feSték  ollyan  anyag,  melly a1  tapintér
zékre  is  ha t ,  melly  a'  testeknek  bizonyos  bánásmódra  szint  ad.  így  a' 
veres  festék  a'  ruháknak  veres  szint  szerez. —• A' festékek vagy a1 termé
szet adományi, vagy a' miv szüleményi. Leginkább az ásványország adja 
őket , és ha színezeteket (eo/oríf) állattól vagy növénytől veszik i s , ez 
mindég ásványhoz (földhöz vagy érczsavitathoz) van kö tve , mivel a' nö
vényi vagy állati festőszerek (színek, nedvfestékek), mint ollyanok, testtel 
nem bí rnak , hanem azt ásványi részekből kell kapniok, A' ruhafestő 
Igen jól használhatja azon nedvfestékeket minden ásványi hozzáadás nél
kül, mivel anyagjait által akarja vélek járatni ; de mivel a' rajzfestő an
nál jobban éri czél ját , minél inkább a' felszínre teheté festékét, a' nél
kül hogy behatott volna, örömest és kénytelenül is ásványalapot ad festő
szereinek. A' rajzfestésben a' festékek könyen szárító és a' szint nem 
változtató sedvekkel dörzsöltetnek és vitetnek fe l , a1 melly nedv vagy 
vizes (gumiviz, szappanszesz), vagy zsíros (a ' mák vagy lenmag szárító 
olaja), és e' szerént a' különbféle czél, különböző festékválasztást kíván. 
Az olajfestések számára alkalrratosabbak az ásványfestékek, mint az 
ásványokkal öszvekötöttek, mivel ezek az olajkeverés által meghomályo
sodnak. Az ásványfestékek mind vagy érezsavitatok , vagy érezsavak, 
vagy kénes érezek. Az elsők állandóságókért becsesebbek. A' festék gya
nánt használt érezsavitatok közé tartoznak ; az ónból a' narancsszínű 
miniiim (természeti ónsayitat), a' sárga massicot; a' vasból a' különbféle 
ochrák, sienaföld, umbra, mellyek a' tűzben setétebbre változtatják színe
k e t ; a' rézből a' bérczkék (Bergblau); a' bányanyból a' smalt. Más sa
vas vagy sóhasonlatosságu vegyületek ezek: a' kénsavas ón (rajzón) és 
a', körmöczi rajzón, a' sósavanyos ón (KasslerGelli); a' kéklő gyulsavos 
vas (berlini k é k ) ; az eczetsavas r é z , a' szénsavas réz (bányazöld), a' 
sósavanyos réz (braunschweigi zö ld ) , a' férjanysávanyu réz (scheeli 
zöld.) Kénköves érezfesték a' czinnabar (kénköves higany) és az auripig
mentum (kénes férjany.) —• A' porczellán és üvegfestéshez csupán ércz
festékek vétetnek, minthogy a' tűzben nem szálnak el "s nem igen válto
zók. Itt bihorszint ad az ónanyos a r a n y , zöldet a' nikol, kéket a' bá
nyany , feketét a' v a s , sárgát a' menyany , viszont zöldet a' festany. 
Ezen tárgyat kiterjedve leirja Bouvier „3/lanuel de jeunes arlistes et 
amateurs en peinture^ben (Pa r i s , 1827.) 

F E S T É S M I V É S Z É T , 1 . K É P Í R Á S . 

F R S T Ő S K G különbféle szövetek 's fonalak festésének mivészete. 
Czéhes mivesség 's fekete, szép és selyemfestőségre oszlik. A' practicus 
festő egyszerű és öszvetett színeket különböztet meg; amazokhoz a' ve
resét , kéket és sárgát számlálja. Ezen mivészet a' következőkön ala
_pal 1) a' festendő anyagok elkészíttetésén, 2) a' festékek helyes ké
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szittetésén  és  3)  tartós  festékek  választásán,  L.  Hölterhoff: „Practi* 
sches Handbuch der Kunstfarb. mit Holzsehn.''  (Erfurt  1808 ,  4  köt) . 
Francziaországban  Chaptal  és  Vitális  rationalis  elvekre  alapiták  a'  festó
géget.  L.  Vitális. „Le/trbuch der gesammten Flirberey etc, nebst einem 
Anhang über Indicnnedruckerey; nach dem Französ.li  (llmenau  1824.) 

F E S T Ő  S Z E R E K ,  azon  anyagok,  mellyek  a '  nedvfestékeket  adják. 
Kok  szint  ad  p.  o.  a'  csiilleng,  berzseny  (berlini  kék)  ;  veresét  a'  coche
ni l la ,  brasiliai  fa,  buzér ;  sárgát  a'  korbácsfü  (fogas  rezeda),  a'  sárga  fa, 
a'  keresztesczitromhaj,  feketét  a1  gallák,  gubák,  zöldgáliczköves  berzsen. 
Ezek  egymással  öszvekevertetvén  középszinek  támadnak. 

F E S Z Ü L É S ,  azon  tulajdonsága  a'  testnek,  mellynél  fogva  a'  részeit 
egymástól  elszakasztani  vágyó  erőnek  többé  vagy  kevesbbé  enged, áo 
még  el  nem  szakad.  így  feszül  a'  fonal,  h u r ,  érczszál  'sat .  ha  terhek 
csüggnek  ra j ta ;  feszülhet  a'  hur  a1  hegedűn,  a'  fenyőszál  a'  hidlábban, 
a'  ruha  a'  tes ten,  a1  bőr  a'  daganaton  'sat .  A'  f  izülés  főfokát  némelly 
természetvizsgálók  tíibb  testekben  határozgaták,  mellyból  sok  mivészek 
hasznos  igazságokat  tanulhatnak.  —  V i l l a n y i  f e s z ü l é s n e k  nevez
tetik  a'  galvani  oszlopoknál  a'  kétfaju  villanynak  öszvegyülése  a'  két  sar
kon  és  lánczokon,  mig  ezek  nyitva  vai  ak.  Feszülésnek  azért  monda
t ik ,  mivel  a'  villany  része i ,  természeti  erejeknél  fogva,  széledni  's  az 
áltelleni  sarkra  jutni  törekesznek.  Midőn  ez  a'  lánczok  öszvekötésekor 
megtörténik,  a'  feszüléssel  ellenkező  v i l l a n y f o l y a m  támad.  —  A' 
keresztre  fiiggesztes  is  feszülésnek  (feszítésnek)  mondatik,  mivel  némelly 
rész  feszül  alatta.  —  Ritkán  a'  feszülés  annyit  is  tesss  mint :  e r ő l k ö 
d é s ,  e r ő l t e t é s ,  és  mind  a'  testről  mind  az  elméről  mondatik.  —  A' 
szeg,  az  ék  'sat.  is  megfeszülhet  valamelly  testben;,  az  ember  m e g f e 
s z ü l h e t  hogy  valamit  végrehajtson. 

F  K T F A  ,  1 .  M ü n r , 
F E T T S I S K U B ,  azon  isteni  tiszteletet  je lent i ,  melly  természeti 

vagy  mesterséges  testeknek,  lelkes  vagy  lelkeden  lényeknek  tétetett .  A' 
s«ó  u j ,  de  a'  dolog  régi.  A'  Portugáliák  a'  Senegal  melletti  Négereknek 
és  egyéb  vad  nemzeteknek  bálványait  nevezték  fétiseknek,  melly  szó 
nyelrekr'n  boszorkányt  j e len t ;  utóbb  ezen  szónak  szélesebb  kiterjedésű 
értelme  lett.  Két  rendbeli  fétisek  különböztethetnek  meg  1)  természet 
részei  és  munkáji  2)  emberkéz  munkáji;  Az  elsőbbekhez  tartoznak: 
az  elemek,  hegyek ,  folyók,  források,  erdők,  kövek,  állatok  vagy  á l 
latok  részei.  A1  második  rendbeliek  közé  tartoznak  a'  nyi lak ,  törzsö
kök,  fazokak,  ka rók ' sa t .  Fontos  az  a'  kérdés ,  hogyan  jöhettek  az  em
berek  arra  a'  gondolatra,  hogy  fétiseket  imádjanak.  A'  természeti 
ember  a'  nélkül,  hogy  maga  észre  venné,  a'  maga  életét  viszi  a'  termé
sze t re ,  's  az,  a'  minek  igy  életet  ad,  nagyobbnak  és  hatalmasabbnak  lát
szik  neki  lenni  mint  ő  maga  ,  's  az  idegen  lényekben  a'  maga  emberi  sa
játságát  isteninek  nézi.  Ez  volt  a'  természetnek  tisztább  és  nemesb  fe
tisismiisa.  De  itt  nem  állapodott  meg  a'  természeti  ember,  hanem  az 
élő  állatoknak  emberi  gondolkozást  is  tulajdonított,  innét  származott 
az  állatoknak  fetisismusa,  melly  eredetében nem  az  oktalan  állatokat,  ha
nem  az  azpknak  képében  kitűnő  gondolkozást  imádta.  A'  fetisismus
nak  legalacsonyabb  neme  részszerént  Afrikának  legmelegebb  ,  részszerént 
az  éjszaknak  leghidegebb  tartományaiban  talált  helyet.  A'  fetisisniusnak 
legnagyobb  elfajulása  a1  régiségben  az  Egyiptomiaknál  volt.  Az  ujabb 
vad  népekről  tudva  vagyon,  hogy  bálványaikat,  ha  tólök  meg  nem 
hallgattatnak,  eladják,  vizbe  fojtják,  megverik  's  öszverontják.  A' 
fetisisniusnak  legfinomabb  megnemesitése  Görögországban  vol t ,  hol 
belőle  a'  mivészek  által  egy  szép  isteni nemzetség  származott  emberi  formá
ban  és  emberi  gondolkozással.  A'  fetisisniusnak  harmadik  neme  tulaj
donképen  nem  is  fetisismus,  mert  ha  némelly  vadak  oktalan  állatok 
bőrét  vagy  karókat  és  több  effélét  isten  gyanánt  imádtak,  az  illyen  imá
dás  nem  a'  természet  meglelkesitéséből  származott ,  hanem  minekutána 
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ezen  meglelkesités  az  isteni  tiszteletben  elenyés»ett,  az  isteni  tisztelet 
fenmaradott. K. L. 

F K U D U M ,  F E U D Á L I S  R E N D S Z E R .  Feudum  asi  a '  bir tok,  melly
nek  bi rása ,  használás!,  rendelkezési  's  elidegenítési  jusa  valakinek  (a1 

yasallnak)  kölcsönös  feudali.i  hűség  (tanács  's  tettel  raló  segítség,  min
den  káros  cselekedetek  elmellőzése  's  rendszerént  bizonyos  szolgálatok) 
feltétele  alatt  engedtetik  ,  azonközben,  hogy  annak  főuraságát  (rfaffiíni
um directum)  az  áltadó  magának  fentartja.  A'  fendum  főképen  az  ál
tal  különbözik  más  birtoktól (allodiuvi),  hogy  az  adományzó  ur  meg
egyezése  nélkül  el  nem  adathat ik,  hogy  a'  vasall  tartozik  birtokáért 
neminemii  szolgálatokat  tenni ,  's  hogy  végre  az  illyen  bírtok  öröklése 
másforma  mint  egyéb  birtoké.  A'  fendum  természete  már  eredetéből 
világos.  A'  régiek  annyira  szerették  a'  hadat ,  hogy  béke  idején  pri
vát  küzdéseknek  kellett  a'  háború  helyét  kipótolni;  béke  idején  is  jártak 
ifjak  és  férjfiak  hetek,  hónapok  sőt  esztendeig  kalandok  után,  's  majd 
saját  nevekben  küzdöttek  a1  szomszéd  nemzetségekkel,  majd  pedig  más 
háborúskodó  nemzetek  táborozásiban  vevének  részt.  A'  tapasztaltakat 
ás  hatalmasokat  illyen  hadjárás  alkalmával  számos  bátor  ifjúság  kö
veté  ,  melly  azoktól  kapván  élelmet  's  talán  fegyvereit  ?is,  azoknak 
kíséretét  tévé.  Ez  a'  kiséret ,  mellyet  már  Caesar  és  Tacitus  is 
esmér ,  erősebb  kötelékkel  volt  vezéréhez  kapcsolva,  mint  a'  millyen  a' 
múlékony  hadvágy  vagy  a1  nem  igen  állandó  haszon.  A'  népbeli  ember 
nem  csupán  egy  táborozásra  kapcsolá  magát  választott  hőséhez,  Hive 
maradt  ő  ennek,  ha  csak  ez  (a1  mi  hallatlan  volt)  az  iránta  tartozó 
hitet  meg  nem  szegte,  egész  életében  's  mindég  kész  volt  vezérét  kö
ve tn i ,  ha  uj  táborozásra,  kalandra  felszólittatott;  sőt  midőn  az  egész  or
szágos  sereg  síkra  k e l t ,  a'  hivek  még  akkor  is  formáltak  választott  ka
pitányok  körül  szent  's  azért  minden  áldozatra  kész  csapatot.  A'  kapi
tány  életét  's  szabadságát  reá  bízatott  szentségnek  tekinté  mindenki  's 
a1  ki  a1  kíséretből  a'  kapitány  halálát  vagy  elfogatását  tul  élte  volna, 
örökre  gyalázatosnak  bélyegeztetett  volna.  Magának  az  országos  sereg 
herczegének  i s ,  a'  ki  mindég  a'  legvagyonosabb  birtokosak  egyike  vala, 
számos  illyen  társakból  álló  csapatja  volt.  Ezen  társak  (legények,  va
saltok)  fegyvereken,  lovon  's  élelmen  kivül  semmi  zsoldot  nem  kaptak. 
hanem  a'  nyert  zsákmányból  kapának  illető  r ész t ,  miután  abból  a1  ve
zér  a1  magáét  kivette  volna.  Midőn  egyes  kalandorok  küzdöttek  a'  szom
széd  népekkel  's  csaptak  be  a'  romai  tartományokba,  akkor  a'  zsák
iriány  ruhák,  fegyverek,  drágaságok  '«  rabszolgákból  állt.  De  midőn  az 
éjszaki  lakosok  a'  déli  tartományokra  rohantak,  's  ezeket  meghódítván, 
az  elfoglalt  tartományokból  a'  királyoknak  vagy  herczegeknek  's  al
vezéreikuek  tetemes  részek  estek  osztályba,  ezekből  akkor  a ' h ív  kí
sérők  is  kaptak  bizonyos  telkeket ,  holtok  napjáig  való  használás  végett. 
Ezen  jószágok  benefioiumoknok  avagy  kölcsönnek  hivattak,  mert  csak 
kölcsön  adatának  birtokosaiknak,  hogy  ezek  halála  után  ismét  vissza
száljaiiak  a'  tulajdonosra  ,  hogy  ez  vélek  más  kisérőjit  fizethesse.  ICbből 
a1  régi  német  szokásból  eredt  a*  feudális  rendszer ,  valamint  a1  szolgá
lati  feudumnak  tisztán  germán  's  más  nemzetek  előtt  egészen  esmeret
len  fogatja,  melly  a'  monarchiák  ma  értelembeJi  fenállását  lehetővé 
tévé  A'  Görögök  és  Romaiak,  a'  Persák  és  Egyiptomiak  csak  két 
nyilvános  viszonyt  esmértek,  szabadságot  's  kins/.eritési  uraságot, 
A'  Németek,  kiknél  épen  megfordítva  az  önfeláldozás  fenséges  czéiokért, 
ember  által  tdérhető  legfőbb  erénynek  ta r ta to t t ,  teremték  a'  szabad  en
gedelmesség  kötelességének  képzetét  i s ,  mellyet  nálok  a'  keresztény  val
lás  megerősített  's  még  inkább  megszentelt.  Minthogy  a'  fiu  rendsze
r én !  kötelességének  t a r t á ,  vagy  a'  szükség  parancsolia  n e k i ,  hogy  ő  is 
azon  u rnák ,  kinek  szolgalatjában  az  atya  volt  ,  szentelje  karjait ,  azért 
a'  kiséretur  közönségesen  mcghagyá  nála  atyja  adománybirtokát,  vagy 
inkább  újra  áltadá  neki.  Ez a,'  szokás  több  századi  divatozása  által  jus
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sá  lett ,  's  a>  atyai  adománybirtoktóli  megfosztatás  ,  ámbár  törvény  által 
nem  t i l ta to t t ,  még  is  igaztalanságnak  tekintetett.  II.  Konrád  végre 
nyilvános  törvénnyé  tévé  az  adománybirtoknak  a"  fiakra  (az  asszonyi 
adománybirtok  későbbi  eltávozás  az  eredeti  rendtől) ,  egyháziaknál  pedig 
a1  hivatalbeli  felváltókra  szálasát ,  Németországban  1025,  Olaszország
ban  pedig  1037  vagy  már  1026.  A'  barbárság  s  erőszakoskodás  idejé
b  n,  melly  a'  népvándorlás  után  közvetetlen  következett,  's  ntóbb  Nagy 
Károly  halála  után  ismét  előállott,  ama'  csak  kivül  e rő s ,  belső  bátorság 
iránt  pedig  kevés  biztosságot  nyújtott ,  statusokban  hasznos,  sőt  elke
rülhetetlen  rendszabásnalv  tartották  egyesek  valami  hatalmas  emberhez 
kapcsolni  magokat ,  a 'kinek  védelme  alatt  szabadon  és  bátorságban  él
hessenek.  Egyrészről  a 'hatalmas  földes  urak  és  püspökök,  más  részről 
a'  herczegek,  grófok  és  királyi  helytar tók,  addig  nyomták  a'  szomszéd 
szabad  földbirtokosakat  és  seregtagokst,  mig végre  ezek  a'  függő  adomány
birtokosak  sorsát  irigy  szemmel  nézték,  's  elnyomójuk  vagy  más  n a g y e m 
ber védelme  alá adák  magokat,  hogy  ettől  's  más  hatalmasoktól  bátorság
ban  élhessenek.  Az  jllyen  védelmezettnek  jobbágy  i'olt  a'  neve.  Szintezi 
cselekvéka1  szegényebbek,  kiknek  magoknak  kellett  földjeiket  mivelniek 
's  ugyan  azért  nem  örömest  távoztak  azoktól,  a'  nyomás  veszélye  nélkül 
is,  csupán  olly  czélbúl,  hogy  a'  seregkövetés  terhe  alól  felszabadittassa
nak.  Mert  a'  herczegek,  grófok  és  t iszttartók,  kiknek  (az  utóbbiaknak 
a'  püspökök  számára]  kötelességek  volt  a'  sereget  öszvegyüjteni  's  ve
zérelni  ,  ezen  gyakorlatlan  's  a'  néhai  hosszas  béke  által  minden  fenyí
tékből  kivetkezett  katonaság  helyett  inkább  kisérőjiket  használák,  a'  se
regbe  állni  kötelezetteket  pedig ,  kik  jobbágyok  akartak  lenni  ,  azon  te
her  alól  pénzért  felmentették,  ugy  hogy  azután  nem  kellett  a'  felszólí
tásra  megjelenniek.  A'  császárok  éi  királyok  keveset  törődtek  azzal, 
hogy  a'  herczegek  honnét  vezettek  hozzájok  katonaságot,  ha  csak  teljes 
számu  volt  ez ;  sőt  ama'  hasznokon  kivül  még  azért  is  elejébe  tevék  az 
adományos  katonaságot  az  országos  felkelő  seregnek,  mivel  ez  csupán  az. 
ország  védelmére,  azok  pedig  szélesebb  terjedésű  's  néha  feltételetlen 
szolgálatokra  voltak  köteleztetve,  's  következőleg  sokkal  többre  hasz
náltathatának.  így  lassanként  elhanyatlott  az  országos  se reg ,  's  helyébe 
az  adományos  katonaság  lépett.  Egy  más,  nem  csekély néposztály,  hova 
főkép  a'gazdagok  (utóbb  kis  nemesség)  tartoztanak,  nem  óhajtotta '  ha
di  szolgálattól  menekedni,  sőt  inkább  az  atyák  szokása  szerént  még min
dég  ledkedvesebb  foglalatossága  volt  a'  hadi  kalandok  után  járás .  De 
ezek  sem  lehettek  el  a'  hatalmasok  pártfogása  nélkül;  más  részről  pedig 
az  is  sérté  kevélységeket,  hogy  ők  az  ekképen  mind*  inkább  inkább  alja
sodó  országos  seregben  szolgáljanak.  Ennél  fogva  a'  nagyok  adományos 
katonaságába  való  felvétel  becsületét  vadászták,  's  ugyan  ezért  a'  leg
közelebb  lakó  herczeg  ,  gróf  vagy  püspök  adomány zása  alá  vetek  jószá
gaikat ;  néha  pedig,  csupa  ábitatosságból,  valami  szerzet  vagy  szentegy
házé  alá.  Ekképen  támadt  Németországban  (kivévén  az  elébb  szláv  éj
szakkeleti  meghódított  's  a'  vasallok  közt  felosztatott  tai tományokat)  a' 
mai  adománybirtokok  nagyobb  része.  A1  szabad  birtokosokból  lett  ado
mányos  katonák  szintúgy,  mint  akarmelly  egyéb  adományosok,  az  ado
mány  elvesztése  büntetése  alat t  tartoztak  uraikat  minden  küzdésekben 
kisérni ,  kivévén,  ha  több  adományzó  uraik  voltak,  ezek  és  a'  császár 
's  a1  birodalom  ellen,  a'  mi  utóbb  törvény  által  is  megállapittatott,  mert 
ugy  tetszet t ,  hogy  eat ,  az  országos  sereg  helyébe  lépett  katonaságnál 
magától  értődik.  Egyszersmind  arra  is  köteleztettek  az  adományosok, 
hogy  hadi  szükség  esetében  váraik  'serősségeik  használását  az adbniány
zó  urnák  á!tengedj«k  (nyitás  jusa).  Szintilly  viszonyban  álltak  a'  biro
dalom  fejéhez  a'  herczegek  és  grófok,  kik  birodalmi  helytartósá
goké r t ,  's  a'  püspökök,  kik  az  ő  egyházi  hivatalaikért  szinte  adomány
birtokokkal  jutalmaztattak,  's  ugyan  illyen  vis/,on\ba  léptek  most  azon 
nagyobb  nemesekhez,  kisebb  szabad  jószágbirtokosak  ('s  ebből  eredt  a' 
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kisebb  nemesség),  sőt  gazdagabb  "s  hadkedvelő  parasztok  is ,  kik  a'  be
csülettel  teljes  adományos  szolgálatot,  a1  t i sz tes ,  de  megretett  jobbágy
ságnak  eleje'be  tevék,  's  ezért  vagy  valamelly  nemesnek  adományzása  alá 
vetek  jószágaikat,  vagy  pedig  attól  "s  annak  adománybirtokából  kaptak, 
a1  főúr  engedelmével,  egy  kis  jószágot  adományul.  Az  áltadás  a'  nagy 
helysartói  adományoknál  már  a'  szász  császárok  alatt  zászló  (fővezérség 
jegye)  által  történt  (innét  zászlós  adomány),  a'  kisebbeknél  kaiddal ;  az 
egyházi  adományoknál  gyűrűvel  és  pálczával;  a'  wormsi  béke  (1122) 
olta  pedig ,  melly  a'  császár  felsóségét  csupa  világi  dolgokra  szoritá, 
császári  pálczával.  A'  hadi  adománynak  egy  különös  neme  volt  a'  vár
adomiiny,  mellynek  birtokosa  az  adományzó  ur  valamelly  várát  tartozott 
védelmezni.  A'  birodalmi  erősségekben  kormányzó  vasall  várgrófnak,  a' 
másfélékben  parancsoló  várnagynak  ,  az  őrizet  pedig  várkatonaságnak  hi
vaték.  Az  adományos  katonaság  ekképen  concentricus  kjjrök  rendszere 
l e t t ,  mellyeknek  mindegyike  a'  legközelebbi  fej  befolyása  a la t t ,  's  mind
nyájan  egy  középpont,  a'  király  mint  főadományzó  u r ,  körül  forogtak. 
a1  hadi  vasallok  mellett  még  egy  más  nemek  is  támadt  's  fejlődött  ki  az 
adományosoknak.  A'  királyok  és  helytartójik,  ugy  szinte  a1  püspökök 
udvarában  a'  legrégibb  idők  olta  találunk  bizonyos  házi  t iszteket,  kik 
elejénte  yalódi  szolgálatokat  t e t t ek ,  utóbb  pedig  csak  az  udvar fényének 
emelésére  szolgáltak.  A 'marsa l l i ,  kamarási ,  pohár  és  asztalnoki  hiva
talok  a'  legrégiebbek  és  legjelesebbek,  de  nem  egyedüliek,  mert  annyi
féle  volt  a''  h iva ta l ,  mennyiféle  foglalatosságot  udvari  szolgálatban  kép
zelhetni.  Ezen  tisztviselőket  a'  pénzszegénység  ama'  korában,  's  azon 
régi  német  fogat  szerént,  melly  csupán  a'  földbirtokost  tartá  statuspol
g á r n a k ,  's  csak  a'  nagy  földbirtokost  tekinté  előkelőnek,  semmivel nem 
lehetett  alkalmasabban  jutalmazni,  mint  jószágok  használásának  álten
gedésével;  innét  udvari  adomány,  melly  szintugy,  mint  a'  hadi  adomány, 
hanem  valamivel  későbben,  's  leginkább  I.  Fridiik  a la t t ,  lassanként  örö
kössé  let t .  Az  udvari  fény  's  a'  haszon  ,  mellyet  ezen  szolgálatok  nyúj
tottak ,  sok  nemest  csalt  az  udvarba,  hivatalt  keresni.  Ezek  lettek  az 
elsők  a'  sz  o  l g á l a t b  e  1  ie  k  avagy  m i n i s  t  e  r i a l  i s o  k  ekképen  ke
letkező  osztályában;  hanem  mellettek  's  alattok  még  igen nagy  számúmás 
szolgálatbeliek  is voltak,  kivált  a 'nagyok  majraiban.  Minden  majros (villi
CMJ)  kapott bizonyos  földmiveléséért más kisebb  földet adományul,  'sálig 
volt udvari  szolga,  ki  a'  vár  körül  fekvő  faluban  legalább  egy  házat  vagy 
kertet  nem  birtvolna  mint  adományt  szolgalatjaiért.  A 'nagy  ministeriali
sok,  kényelmesek  lévén  hivatalaik  foglalatosságait  személyesen  teljesitni, 
uraik  engedelmével csak  hamar elkezdek  azokat  másokra  ruházni,  kiket ők 
ezen  szolgalatjukért  szinte  valamelly  adománybirtokkal  jutalmaztanak  meg. 
így még a'  legújabb  időkben  is  látjuk  a1  birodalmi  fóhivatalok  mellett  a' biro
dalmi  örökös  hivatalokat,  mellyek  adományképen  származtak  amazokból. 
Utóbb  ollyan  adományok  is  jövének  divatba,  íhellyek  sem  hadi,  sem  ud
vari  szolgálattal  nem  voltak  megérdemelve,  hanem  a'  főadmányurasiíg 
megesmerése  végett  csak  bizonyos  csekély  terhű  szolgálatokkal  valának 
egybe  köttetve,  millyenek  :  evenként  egy  lónak,  vagy  néhány  kutyának 
avagy  sólyomnak  szolgáltatása.  A'  mi  több  :  illyen  megesmerés  végett 
eyakran  egyes  cselekvések  is  választattak,  p.  o.  kengyeltartás,  előlépés 
bizonyos  alkalmakkal  'sat.  Néha  az  adományzó  szeszélye  szerént  igen 
különösek  fordulnak  elő  mind  az  ajándékok,  mind  a'  cselekvések  között, 
p.  o.  tánczolás  a1  sereg  e lő t t ,  valamelly  mesterség  csinálása,  egy  tojás 
vagy  fillér  ajánlása  'sat.  Az  adományszolgálat  megtagadása  vagy  az 
adományhüség  más  akarmelly  megsértése  FEF.OMI^NAK  (I.  e.)  neveztetik. 
Krről ,  valamint  minden  adományhirtoki  peres  kérdésről ,  öröklési,  meg
nyi tás i ,  elidegenítési  's  aladományi  esetekről  az  adományzó  ur  ítélt  egy 
tulajdon  törvényszékben  (adományudvar  ,  katona  törvényszék)  ,  mellyet 
mindég  a'  vádoltatottal  egyenlő  születésű  vasallokból  kellett  alkotni.  Az 
adományzó  ur  felszólítására  illyen  törvényszéknél  megjelenni,  's  ugyan 
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ott  a'  közblrói  hivatalt  elfogadni,  kötelességek  vol*  az  adománybirto
'  kosaknak.  Olly  esetekben  ,  hol  a'  király  saját  java  forgott  fen,  helyet te 

a'  rajnai  nádorgróf,  mint  birodalmi  főbiró,  ült  elől  a'  birodalmi  adomány
törvényszékben.  Mennél  inkább  kitűnt  az  adományzó  urak  's  adományos 
birtokosak  viszonya,  mint  legfontosabb  az  akkori  é le tben ,  's  mennél  in
kább  szaporodott  az  adománybirtokosak  száma  a'  közvetetlen  birodalmi 
alattvalók  kárával:  annál  nagyobb  homályba  merült  ezeknek  viszonya, 
's  végre  egészen  feledékenységbe  mpnt.  Nem  sokára,  's  már  a'  10  és 
11dik  században  nem  esmértek  egyéb  alattvalói  kötelességet  az  adomány
kötelességnél  ;  az  egész  birodalom  csupán  "egy  nagy  adománybirtokosság 
volt,  's  e'  fogatok:  adományzó  nr  é«  fejedelem  egészen  öszvezavarodtak. 
A'  kijadományzó  ur  vagy  vasall  nem  volt,  alig  tartatott  statuspolgárnak, 
's  bátorságával,senki  sem  törődött.  Ezért  csak  kevés  nagy  földbirtoko
sak  bátorkodhattak,  hatalmokba  bizakodva,  adomány függőség  nélkül  ma
radni.  Hanem  utóbb  nagyobbrészént  még  ezek  is  hódoltak  a'  kor  szel
lemének  's  királyi  vasaliokká  lettek  (mint  Braunschweig  és  Hassia  urai , 
's  a'  thüringeni  grófok,  kik  utóbb  herczegeknek  's  landgrófoknak  nevez
tettek),  's  a'  császárok  mindent  elkövettek,  csak  hogy  őket  illyen  lépés
re  bírhassák.  így  I.  Fr idr ik ,  felháborodván  azon,  hogy  a'  kevély  Kren
zingen  b á r ó ,  a'  ki  senkinek  sem  volt  vasalla,  vonakodott  előtte  felállni, 
pénzverés)  jussal  adományzá  ezí  meg ,  hogy  ura  lehessen  a'  szabad  férj
íinak.  Más  részről  a'  német  császár  kötelességének  tar tot ták,  azon  ado
mány t ,  mclly  egy  vasall  ház  kihalása  által  megürült ,  magáévá  nem  ten
n i ,  hanem  újra  (de  csak  szabad  tetszése  szerént)  másnak  adni ,  5s  igy  a' 
feudális  rendszer  állandóságát  biztositni,  mellytől  a'  status  állandósága  is 
függni  látszott  j  mert  az  adománynak  a'  császárra  szálása  ennek  igen
nagy  hatalmat,  a'  herczegeknek  kiszabadulása  a'  vasalli  kötelékből  pe
dig  anarchiát  volt  hozandó  maga  után.  A'  mi  több:  a'  hivatalok,  hely
tartóságok  és  udvari  tisztségek  szükséges  öszveköttetése  az  adománnyal 
csak  hamar  felcserélteté  ezeket  egymással  ,  's  a1  szolgálatot,  mellyel 
az  adományt  meg  kellett  volna  érdemelni,  magának  az  adománynak  te
kinte té ,  e lannyira ,  hogy  már  néni  a'  jószágokkal,  mint  a'  hivatalok 
adományaival,  hanem  magokkal  a'  hivatalokkal,  mintegy  a1  hozzá  tai tn
zandóság  —  a'  jószág '—  által  gyümölcsöző  capitalissal  történt  a'  meg. 
jutalmaztatás.  A'  herczegek,  püspökök,  tiszttartók  és  várgrófok  majd 
tudatlanságból,  majd  haszonkeresésből  ,  méginkáhb  megerősítették  ezen 
felcserélést  ,  semmi  különbséget  nem  tévén  az  ők  adománybirtokai  's 
azon  tartományok  és  várak  közt ,  mellyeknek  igazgatásáért  amazokat 
kapták,  's  ezekben  is  legnagyobb  részént  saját vasallaikat  tár ták  's  majd
nem  hasonló  földes  uri  hatalmat  gyakorlottak,  mint  saját  birtokaikban, 
's  ha  azoktól  az  adományzó  nr  valamit  elszakasztot t ,  azt  szintolly  égbe 
kiáltó  igazságtalanságnak  nézték,  mint  az  adománybirtok  elvételét.  Azon 
tartományokban,  hol  a'  berezegi  hatalom,  mint  Franconiában,  Sveviában 
és  Westfaliában,  korán  elenyészett,  szintazon  ösvényen  jártak  a1  püspö
kök  és  apátok  ?  Bajorországban  ellenben,  Meissenben  ,  Thüringiában, 
Austriában  és  Brandenburgban,  a'  birodalmi  helytartói  méltóságok  teljes 
feledékenységbe  mentével  gyakran  csupa  adományosaivá  aljasodtak  ők  a' 
herczegek,  landgrófok  és  markgrófnknak,  .'s  még  aladományzottjaikat  i s" 
alig  tudták  függésben  tartani.  Az  adományrendszerből (iiyitema fevdalt), 
a'  középkorbeli  európai  statusok  egyetlenegy  orgam'smusából,  keletke
zett  a'  polgári  rendek  uj  felosztása  is.  A'  régi  nemesség  (herczegek)  'a 
a'  szabadok  közt  álló  alsóbb  nemesség,  mint  már  emlí t te te t t ,  annak  kö
szöni  e rede té t ,  's  magok  a'  vasaltok  közt  is  formálódtak  rangfokok,  de 
csak  az  egyenlő  születés  sérelme  nélkül.  A'  [rangosztályok  fseregpaisok
nak  neveztettek.  Az  első  seregpaist  maga  a'  király  tévé  ;  a'  másodikat 
a'  papi  fejpdelmek,  püspökök  és  közvetetlen  apátok;  a'  harmadikat  a' 
világi  fejedelmek,  herczegek,  landgrófok,  markgrófok,  's  közvetetlen 
grófok  (utánok  állva  azoknak,  mert  mied  vasalljaik  voltak  a'  fó  egyházi 
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széküknek)  ,  a'  negyediket  azon  szabad  urak  vagy  nagy  Jószágbirto
kosak ,  kik  senkitől  sem  bírták  jószágaikat  adományként,  hauem  apróbb 
birtokaik  vagy  jusaik  miatt  még  is  vasallai  voltak  a'  császárnak;  az  ötö
diket  azon  szabadok,  kik  szintilly  viszonyban  álltak  a'  fejedelmekhez;  a7 

hatodikat  ezeknek  adományzottjai  's  a'  fejedelmek  szolgálatjabeli  embe
rek ;  a'  hetediket  pedig  az  apró  adományok  birtokosai.  Hasonlít  ezen 
felosztáshoz,  az  Olaszoké"  principes,  capitanei ,  valvasores  majores, 
valvasores  minores,  valvasini  e's  soldatira,  az  Angoloké1  lords,  esquires
és  freeholdersre,  a'  Spanyoloké  grandes (ricos hombres) ,  cscuderos, 
hidalgosra,  's  a1 Francziáké  pairs,  barons,  eouyeurs  és  valvaseursre. 
Azonban  az  ecuyers ,  escuderos,  esquires  nevezet  inkább  a'  I.OTAGSÍG 
i\.  e.)  idejéből  való.  Ezen  rendek  mellet t ,  mint  egyikekhez  sem  tartozó 
századokkal  későbben  formálódott  a'  polgári  rend.  A'  kereseti  szorgalom
ból  ál ló,  ingó  gazdagság  után  törekvő,  's  erre  uj  hatalomnemet  alapító 
városok  idegenek  voltak  a'  feudális  rendszernek  földbirtok  uralkodásán 
alapult  szelleme  i rán t ;  ezért  látjuk  őket  majdnem  mindég nyilvános  ellen
ségeskedésben  '*  harczban  a'  lovagrenddel. 

Az  a d o m á n y j o g  (igy  neveztetik  az  adományzók  'a  adományzot
tak  közt  előforduló  jogok  's  tartozások  öszvesége,  vagy  azoknak  tudo
mánya  is)  okfejeit  a'  lombardiai  törvénytudók  fejtették  ki  's  állapították 
meg  a'  12  században.  Az  adománytörvények  és  szokások  gyűjteménye, 
melly itLi6ri feudorumií  czim  alatt  a'  romai  törvénykönyvhöz  ragaszta
tott,  adományttírvénykönyve  lőn  fél  Európának.  Hanem  éjszaki  Németor
szágban,  Dániában  's  Porosz  és  Lengyelországokban  a'  régi  német  ado^ 
mányjog  maradt  divatban,  melly  a'  lombardiaitól  főképen  abban  külön
bözött,  hogy  a'  mellékatyafiak,  mint  illyenek  öröklését  meg nem  esmérte, 
's  az  adományöröklési  jogot  nem  az  adomány  első  szerzőjétöli  szárma
záson  alapi tá ,  mint  a ' lombardia i ,  hanem  csupán  az  adomány  közössége 
's  együttbirásával  feltételezé,  ugy  hogy  itt  az  osztozás  az  öröklési  jogot 
megszüntette.  Ezen  közösség  helyébe a'  fenemlitett  tartományokban  a'  12 
század  olta,  hasonló  erővel  biró,  az adomány  megnyerése alkalmával  csupán 
forma  szerént  szerzett  's  azután  minden  osztály  's  minden  halálos  esetkor 
fen tartolt  's  megújított  köz  sajátság  (köz  adoniányossága)  állíttatott.  Az  ado
mányszerkezet  a'  szabadságnak  's  tulajdonképi  statiubatalom  iránti  feszes
ségnek  korában  felette  alkalmas  volt  a r r a ,  hogy  a'  népben  elszúrva  ta
láltatott  eiőmassának  kormánya ,  ugyan  annak  hasznára  's  a'  szabad
ság  kára  nélkül,  a1  status  feje  mint  főadományzó  kezébe  adassék.  Azon
ban  valamint  minden  emberi  intézet  magában  hordozza  az  elfajulás 
magvát ,  ugy  az  adományviszonyok  tisztasága  's  foganatossága  's  ezzel 
együtt  a'  reá  építtetett  statusszerkezet  is  csak  hamar  szenvedett  az  enge
detlenség  's  lázadás  szelleme  a la t t ,  melly  annál  közönségesebb  lőn,  men
nél  inkább  áltlátták  a'  fejedelmek,  hogy  az  adományszerkezet  termé
szete  szerént  nem  ők  függnek  a'  királytól,  hanem  ez  ő  tőlük.  Meit  ez 
a'  szerkezet  az  adományzót  a'  vasallok'  engedelmeskedése  felől  csupán 
az  adományhit  's  a1  büntetéssel  fenyegetés  által  biztosította,  —  's  a 
büntetés  teljesítésére  hatalom  kívántatott,  holott  pedig  a ' k i r á ly  Ieggtöbb 
s tatusokban,  vagy  önadományzása  vagy  a'  fejedelmek  merészsége  által 
ezek  közt  felosztva  látá  hatalmát.  így  történt,  hogy  Német,  Olasz  és 
Francziaországokban  a'  korona  vasallai  a'  királyokat,  a'  királyság  külső 
becsületén  kívül,  majdnem  minden  hatalomtól  megfosztották,  *s  ezek  az 
első  országokban  soha  sem,  Francziaországban  pedig  csak  a'  nagy  báró 
nemzetségek  véletlen  kihalása  által  juthattak  uj  s  az  adományuraságtól 
független  királyi  hatalomra;  mig  a1  Britusok  a'  királyi  's  vasalli  hatal
mak  küzdéséből  láták  ezeknek  sulyegyenét  mostani  statusszerkezetekben 
feltűnni.  Midőn  ujabb  időkben  a'  hadakozás  módjának  megváltoztatása 
mindent  uj  alakba  ön tö t t ,  'a  a'  fenálló  sereg  az  adományos  katonaságot 
szintúgy  félre  nyomta,  mint  ez  hajdan  az országos  felkelő  sereget:  ekkor 
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az  adoniányszerkezet,  mellynek  becsét  csupán  az  adományszolgálatok  fel
tételezek ,  csak  mint  őskor  maradványa  maradt  fen. Zs. G. 

F E J I  és  M A R O C C O .  Így  neveztetik  a '  Mohammedanusok  azon  bi
rodalma,  melly  F e z ,  Marocco,  Sus  és  Tafilet  országokat  foglalja  magá
ban.  (L.  MAROCCO.)  A'  fezi  k i rá lyság,  éjszaki  Afrika  partján  fekszik  's 
4200  nsz.  mf.  nagy,  mintegy  5  mill.  lak.  kik  Manrok,  Berberek,  Keresz
t ények ,  Zsidók,  ltenegátok.  Kel.  határa  Algir.  Levegőjét  az  Atlas  he
gyének  különbféle  á g a i ,  mellyek  rajta  keresztülmennek,  's  a'  tenger 
szomszédsága  mérsékletté  teszik.  Felette  termékeny  földje  gabonát,  bort, 
pamutot  's  déli  gyümölcsöket  bőven  terem  ,  's  a'  baromtartás  ,  főképen 
a'  ló tar tás ,  jó  állapotban  van.  Bányáji  a ranya t ,  ezüstöt ,  vasat  és  re 
zet  adnak.  Manulacturáji  főképen  kordovánt,  szattyánt  's  Hiányozott 
bőrt  készitnek.  Ezen  készítményekkel  's  a'  termeszíményekkel  j öve
delmes  kereskedés  űzetik.  Feznek,  az  ország  legjelesebb  kereskedő  vá
rosának,  melly  Barbariálian  legszebb,  a'  Fez  (gyöngy  folyó]  kicsiny 
folyója  mel le t t ,  70,000nél  több  lakosai,  hires  oskoláji,  egy  Afrikára 
nézve  jeles  könyvtára ,  200  mecsete  's  jó  fabrikáji  vannak.  A'  Fezben 
lévő  arab  literaturára  nézve  1.  Ali  Beynek  (egy  Spanyolnak)  maroc
co i ,  tripolisi  'sat.  1803  és  1807  utazását.  A'  fezi  királyságban  van
nak  a'  császár  lakó  városa  Mekines,  Te tuan ,  Tanger ,  Larasch  'sat . 
városai  és  a'  spanyol  Presidiók.  (L.  CEUTA.) L—ú. 

F I C H T K  (János  Gottlieb)  ,  szül.  1762  Ranmenauban  Oberlansitzr 
ban ,  tanult  Schulpforte,  Jena,  Lipcse  és  Wittenergben.  Azután  egy 
ideig  Schweizban,  hol  Pestalozzi  barátja  va la ,  és  Poroszországban  éle, 
hol  Kanttal  társalkodék.  „I ersuc/t einer Kritik aller Offrnbarungeníí 

(Königsberg  1792)  olly  hirbe  hozá ,  hogy  a'  következett  évben  Jenába 
a'  philosopliia  rendes  professorának  hivatnék  m e g ,  5s  ő  vala  egyik  első 
disze  ezen  egyetemnek  legfényesb  időszakában.  Neve  nélkül  jelent  meg 
1792  két  füzet  a' „Beitrag zur BericJuigung der Crtheile des Vublicums 
iiber die franz. líevolulion"  Jenában Wisnenschaftslehre  (tudománytan) 
név alatt  egy  philos.  rendszert  tőn  esmeretessé,  mellyet  elébb  a'  kanti
ra  ép í te t t ,  de  ettől  lassanként  mindég  tovább  távoztt.  Egy  az  ő  kiadta 
„P/iilos. Journalba''  (8  köt.  1  füz,)  iktatott  értekezés  miat t : „Héber den 
Grund unseres Glaubens an eine göltliche Weltregiening"  vallástalan 
gondolkozásmód  gyanújába  esett,  a'  mi  vizsgálatot  vona  reá,  és  ennek  kö
vetkezéae  hivatalából  való  elbocsáttatása  volt.  Poroszországban  nyájasan 
fogadtaték,  egy  ideig  Berlinben  éle  's  1805  nyarán  Erlangenben  philGso
phia  professora  lón  ,  azon  engedelemmel,  hogy  a'  telet  Berlinben  tölt
hesse.  A'  francziaporosz  háború  közben  Königsbergbe  ment,  hol  egy 
ideig  leczkéket adott,  de,  béke  lévén,  ismét  visszament  Berlinbe  's az  uján 
alkotott  egyetemnél  1809 a'philosophia  tanitószékét  nyerte  el.  F.  nagyon 
éleselniü  ferjh'  volt  's  előadásában  magas  ékesszólással  birt.  Kevesbbé  tu
dományos  mivei  német  prosa  példányát  mutatják.  Törekvése  mindég  az 
örökre  a1  legmagasabbra  irányzott.  Példátlan  lelki  erővel  háta  az  embe
ri  tudás  mélyébe  's  uj  philosoph.  systemát  alkota,  de  a'  mellynek később 
nem  maradt  egészen  h i r e ,  mert  vallásos  érzelme  az  énben  talál tata  fel 
vele  az  Istent.  Korábbi  elvének  ezen tételnek  kell  vala  lennie:  AssA  vagy 
én  vagyok  én.  Az  én  az  absolutum,  melly  magát  teszi.  Ezen  ént  to
vábbá  mint  tiszta  cselekvést  kell  gondolni,  de  a'  mel ly ,  mivel  megfoghat
lan  korlátok  közé  van  zárva,  munkásságában  gátolva  látja  magát  'g ezen 
Ütközésnél  fogva  egy  nemént  tesz  's  azt  mint  objectiv  világot  tekinti. 
Az  én  tehát  önmagát  nem  tehe t i ,  a'  nélkül  hogy  magának  egyszersmind 
egy  nemént  ne  tegyen  ellenébe,  de  a'  melly  épen  ezért  csupán  az  énnek 
szüleménye.  Fichte  systemája  e'  szerént  szoros  idealismus  ,  me r t a r  reá
lis  vagy  va ló ,  mellyet  magunk  kivül  teszünk,  ezen  systema  szerént  csak 
saját  belső  munkásságunknak  szüleménye.  De  ugyan  azo»  é n ,  melly 
magának  egy  nemént  tesz  általellenébe,  szükségeskép  a'  dolgok  rendje 
után  törekszik  az  önalkotta  világban.  Ezen  erkölcsi  világrendet  nevezé 
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felébb  a' Wissenschaftstekre  Istennek.  Ke'sőbb  az  Istent  mint  azon  egyet , 
melly  maga  által  van  's  csupa  é le t ,  tette  systemája  fóelve'iil  'a  a'  vilá
got  az  Isten  lényének  nyilatkozásául ,  annak  képéül  vagy  schemájául  te
kinté.  Vö.  F.  ezen  Írásai t : „Ueber den Begriff der Wissejischaftslelire1' 
(Jena  1794);  ,,/J»e WUsensaltaflslehre in ikrem allgemeinen Ümrisse" 
(Berlin  1810),  és „Anieeisung %um seligen Leien'"'  (Berlin  1806).  A' 
szellemet  felemelni  a'  test  's  érzékiség  felett  ,  csak  a1  szellemi  életet  va
lódi  életnek,  minden  egyebet  tetszéletnek [Sc/iein/eaen)  tekinteni,  's  ez 
által  a1  keblet  legmagasb  tisztaságra,  erényre  és  önmegtagadásra  lobban
tani  ,  ez  vala  mindennapi  törekvése  mint  tanitónak  ,  mint  írónak  ,  minek 
eszközlése  olly  dicsőn  sikerült  neki  az  ifjú  keblekben  nem  csak  a'  gon
dolkozás  és  nyelv  neki  egészen  saját  e re je ,  hanem  inkább  egész  lényé
nek  hatalma  á l t a l ,  azáltal ,  hogy  ő  maga  nem  csak  mondta,  hanem  volt. 
A'  mint  a'  jóér t  élt  F.  ugy  azért  holt  is  meg.  Neje  ,  születelt  Schwei
z iné ,  nem  csak  saját  ösztönéből,  hanem  férje  felszólítására  i s ,  a'  ber
lini  katonakórházakban  ápolgatá  a'  betegeket;  ispotálylázba  esek,  melly
ből  kigyógyult ;  de  a'  férj  áldozatja  lett  Jan.  29.  1814.  Fiji.,  Immánuel 
Hermann ,  szinte  a'  philosophiát  választá  tanulása  tárgyául  's  többek 
közt  atyja  életét  's  nyomtatatlan  levelekkel  's  actákkal  együtt  kiadta 
(1830). 

F I C I M U S  (Marsi l ius) ,  hires  orvos  Florenczben,  ki  a '  platói  philo
sophia  körében  »ok  érdemet  szerze  Olaszországban.  Apja  ud»ari  orvosa 
volt  az  öregbik  Medici  Cosmusnak.  F.  Florenczben  született  1433;  nagy 
talentumot  mutatván;  Cosinus  régi  nyelvekben  oktattatá.  Később  Plató 
's  az  lljPlatonicusok  latánra  fordítását  bízta  reá  's  egy  platói  academia 
alkottatásában  (1440  tájb.)  használta  munkásságát.  F.  a'  platói  philoso
phia  előadásában  nem  különbözteti  meg  mindég  szorosan  Platót  és  az 
ujplatoi  oskolát ,  mint  a' „Theologia platonica'"  vagy  ,,J5e immoriali. 
taté animarum aC aeterna felicitate"  ból  is  kitetszik.  Ehhez  sok  homá
lyos  és  ábrándozó  nézetek  já ru l tak ,  p.  o.  astrologiai  tanitmányok  ,  de 
mellyekkel  később  felhagyott.  Megh.  1499.  Latán.munkaji  öszvegyüjtve 
legelőször  Baselb.  jelentek  meg  1561,  2  fol.  köt. 

F I C T I O N E S ,  a '  törvényekben  bevett gyanitások,  mellyek  ellen  az 
ellenkező  bebizonyításával  senki  sem  hallgattatik  meg.  Mennél  szoros
ban  fejtetett  ki  valaniítly  törvényrendszer  egyedül  magából,  kevesbbé 
egyszerű  alapok  fejtegetése  által,  annál  gyakrabban  szükség,  annak  egyes 
szigorúságán  az  által  enyhíteni,  hogy  illyen  esetekben  valamelly  megtör
tént  's  bizonyítható  környülmény  semmi  tekintetbe  nem  vétetik  (p.  o.  ha 
egy  romai  polgár ,  végrendelésének  megtétele  után,  ellenség  fogságába 
e s e t t ,  's  abban  megholt ,  ugy  a'  dolog  dictator  Sulla  törvényénél  fogva, 
mintha  ő  elébb  holt  volna  meg,  's  a'  rendelés  erőben  maradt)  vagy  hogy 
valamelly  elő nem  fordult környülmény  megtörténtnek  tekintetik,  mint  p.  o. 
Angliában  az  Exchequerek  törvényszéke  közönséges  adóssági  esetekben 
csak  az  által  válik  illető  bírósággá,  ha  a'  vádoló  azt  köl t i ,  hogy  ő  a'  ki
rálynak  adós  's  nem  fizethet,  míg  neki  a'  vádoltatott  ellen  igazság  nem 
szolgáltatik.  A'  romai  jog  bővelkedik  illyen  fictiókkal,  de  az  angol  még 
sokkal  inkább.  A'  fictiók  mindég tökéletlensége  a'  jogrendszernek. Zs. G, 

F I D A L O O ,  1 .  H I D A L G Ó . 
F I E I D I S O  ( H e n r y ) ,  a '  familiaromán  nemében  hires  angol  költő, 

szülét.  Apr.  22.  1697  Sharpham    Parkban  Somersetshireben,  nemes  a' 
Kingston  berezegi  házzal  rokon  nemzetségből  's  ez  által  a'  hires  Worth
ley  Montague  Mariával  is  rokonságban  volt.  F.  első  oktatását  egy  Oli
vier  nevű  paptól  vévé ,  azután  az  etoni  oskolában  tanúin.  Törvénytu
dónak  szánva,  Leydenbe  ment  's  i t t  egész  buzgalommal  feküdt  tudo
mányának.  Aty ja ,  angol  generá l ,  kinek  számos  háznépről  kellé  gon
doskodnia,  nem  kiilde  segélyt ,  's  az  ifjn  20ik  évében  kénytelen  volt 
visszatérni  Londonba,  hol  elszórakozások  és  kicsapongásokban  tölte  ké
n y é t ' s ,  hogy  költsége  legyen,  tollúhoz  UeHe  nyúlnia.  Klejénte  szilinek 
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i r t ,  melly  akkor  nagy  tekintetben  álla.  Első  két  m i r e : „Love\in seve
ral masksl< és The Temple Beau"  sokáig  javalattal  adattak.  Most  sebe»
sen  követék  egymást  vig  játékai  és  bohózati,  's  1727—1735ig  18  ju 
tott  színre;  azonban  drámai  miveifoől,  mellyek  számát  28ra  teszik,  már 
ma  csak  e'burleszk  szomorjátékot .,Thum Thumb"  és  e'  két  bohóza
to t : „The Moch Doclorii  és .„The inlriguing chambermuid"  bírjuk. 
Mind  ezen  szinmiveket  gondatlan  sebbel  hánya  öszve,  egy  délelőtt  sok» 
szor_ két  felvonájt  is  elkészite.  Szellemének  egyes  villámai  's  a'  cha
racterrajz  némelly  szerencsés  vonásai  mellett,  főkép  a'  nehéz  folyamat 
°s  esetlenség  hibájok,  melly  azon  környülménybol  kimagyazázható,  hogy 
szerzőjök  szellemének  meg  nem  felelő  megyében  dolgoza.  1735  elbocsá
tott  színjátszókból  egy  társaságot  gyiijte,  melly  a'  haymarketi  kis  szí
nen  vala  darabjait  já t szandó,  's  ez  által  akará  jövedelmét  biztosítani, 
de  terve  nem  sikerült.  Nem  sokára  ezután  egy  szép  's  szeretetre  mél» 
tó  leánykát  vett  nőül,  ki  1500  fontot  hoza  nekie,  's mivel  ez  időben  anyja 
halálával  egy  mezei  jószágban  is  örökült  Deibyshireben,  melly  éven
ként  200  fontot  a d a ,  volt  annyi  jövedelme  ,  hogy  azon  korban  illendőleg 
élhete.  Falura  ment ,  de  bal  sorsára  könnyelműségét  ií  magával  vivé  's 
három  év  nmlva,  birtok  ,  hajlék,  egy  shillingnyi  jövedelem  nélkül  jőve 
Londonba  's  a'  mezei  élet  's  kellemei  esmereténél  egyebet  hihetőleg 
nem  hoza  magával ,  melly  őt  utóbb  képessé  tette  „ T o m  Jones ;*ban  a' 
hasonlitatlan  Western  úrfit  ábrázolni.  Most  ismét  a'  törvény  tudomány
ra  adta  magát  's  ügyvéd  l e t t ,  de  itt  sem  boldogulhata.  Midőn  kösz
vény bújok,  életmódja  következései,  erejét  szétdulák,  megint  a'  szinhez 
folyamodott,  de  siker  nélkül;  poüticai  vitairások,  replegek  's  időszak
Írásokba  adott  értekezések  táplálák  F.t  és  övéit.  Végre  történetes  kör
nyülmények  vezérlék  1741  a'  literatura  azon  megyéjébe,  mellyet  ha
nyatlott  állapotjából  classicus  rangra  volt  emelendő.  Az  angol  genius 
minden  szüleményei  közt  tán  lignépiebbek  F.  románjai,  nem  csak  for
dithatlanok  a'  szó  sajátképi  értelmében  ,  de  Skotország  és  Irland  azon 
lakosai ,  kik  OAnglia  szokásait  és  sajátságait  szorosan  nem  esmérnék, 
sem  érthetnék  's  éldelhetnék  azokat  tökélyeseti.  Ezen  népiség  ott  lát
szik  alapulni,  hogy  F.  életének  különféle  szakaiban  szoros  közösülésben 
volt  Anglia  minden  népos/.tályaival,  mellyből  képeit  vévé  a1  finom  vá
lasztásban  's  élénk  ábrázlásban  után <zhatlan.  A'  „ P a m e l a "  czimii  r o 
mán ,  melly  1740  jelenék  m e g ,  híressé  tette  RICHARDSONT  (1.  e.)  's  olly 
javalatott  n y e r t ,  hogy  prédikáló  székről  is  ajánltatott.  F.  comicus  szí
nekben  akará  mutatni  a'  sürün  olvasott  könyv  ábrázlását ,  elveit  és  cha
rach te re i t ,  's  így  támadtak  „Andrews  Jósef"  történetei.  Az  illy  fino
mul  kigúnyolt  „Pamela 4 '  csaknem  feledékbe  esett;  „Andrews  Jósef" 
mindég  olvastatik  számos  jelességeiért.  Ilichardson  érre  annyira  elke
seriilt  F.  el len,  hogy  ó t ,  még  holta  után  is1,  a'  legnemtelénebb  olcsár
latokkal  iildözé;  de  e z ,  ugy  látszik,  nem  visszonozta  megtámadtatásait. 
Az  emiitett  románnak  elkészülte  után  ismét  a'  szinhez  akara  térni  F.  's 
egy  vig  játékot  ira  , ,A'  menyekzőnap",  melly  csekély  tapssal  adatott . 
A'  következett  években  különbféle  replegeken  kivül  egy  kötetnyi  vegyes 
értekezéseket  bociátott  közre  's  ezt  egy  haramjatörténet  követte.  Ugyan 
azon  időben  adta  ki „The Javobiie   Journal",  melly  a'  S tua r t ház  pár
tosainak  elvei  ellen  vala  intézve.  Hasonló  munkákban,  főkép  a' „The 
Champion"  czimü  folyó  írásban  tetemes  része  vol t ;  de  a'  Whigpár t  el
veiért  volt  buzgalma  soká  nem  juta  figyelembe,  holott  sokkal  cseké
lyebb  érdemű  írók  bőven  megjutalmaztattak.  Végre  1749  csekély  év
pénzt  kapott  's  a'  westminsteri  és  midlesexi  békebiró  h ivata lá t ,  inelly 
idejében  azért  vala  rossz  hírben,  mivel  ezen  tiszt  a'  közönséges  rende
let  ellenére,  taxát  szokott 'venni  szolgalatjáért,  's  ez  arra  csábithatá, 
hogy  akarmelly  csekély,  széke  elejébe  került  pert  még  inkább  gerjes
szen  's  lopók  és  csavargóktól  vegye  élelmét.  F . ,  ki  társalkodása  válasz
tásában  soha  gyengéd,  soha  kényes  nem  vol t ,  azon  viszonyokban  sem 



Ő i 2  FIESCO 

lett  a z ,  mellyekbe  iij  hivatala  helyesé.  De  senki  nem  vetheti  szemére, 
hogy  valaha  becsületes  ember  elveit  megszegte  volna.  Kz  időközben  ira 
néhány  ér tekezéseket ,  mellyekre  hivalala  adott  alkalmat,  's  egy  mun
kát  az  angol  törvényről,  mellyet  kéziratban  hagya.  Mind  ezen  kedvet
len  környiilmények  között  a'  remek  „Tom  Jones"  támadt ,  melly  1750 
jelenék  meg  's  jeles  lelemés,  a'  történetnek  szerencsés  kifejlése,  hü, 
velős  és  szellemes  characterábrázlás  által  érdemié  meg  fényes  kijelelte
tését.  Nem  tagadhatjuk,  hogy  e'  munkában  is  találunk  néinelly  botrán
koztató  helyeket ,  de  kimenti  a'  szerzőt  korának  szokása,  melly  bizo
nyos  esetekben  zordouabb  beszédet  is  megengede  ,  's  noha  némelly  kortár
saink  nézetei  szerént  sértik  is  a'  gyengéd  érzetet ,  azon  szellem  és  ala
posság,  melly  más  helyen  az  erkölcsiség  ügyét  viszi ,  eltünteti  ezen  ár
nyékokat.  , ,Amál ia"  (1751)  volt  Í?ieldjngnek  utolsó  fontosabb  mivé,  de 
egészben  kevesbbé  vonzó  mint  „Andrews"  és  „Tom  Jones . "  Korábbi 
szerencsétlen  próbák  daczára  uj  időszakirást  kezde nThe Journal of 
Coventgarden";  de  az  volt  hibája,  hogy  illynemn  válalatot,  mellyhez 
különös  ügyességgel  1irt,  nem  íolytathata,  hogy  pártveszekedés  's  cse
kély  vitákba  ne  ereszkednék,  a'  m in t , ez  alkalommal  a'  többek  közt 
S>ior.r,ETTel  (1.  e.)  keveredek  tollharczba,  melly  egyik  pártnak  sem  vá
lék  becsületére.  P.  életereje  azonközben  kimerült  's  azon  törekvései, 
mellyekkel  az  akkori  minister  planumat,  hogy  az  alattomos  tolvajkodás"
nak  eleje  vétessék  s  a'  főviiros  politiája  jobb  karba  helyeztessék,  gyá
mol i tá ,  egészen  tenkre  zúzta  szétdult  egészségét.  Orvosainak  tanácsára 
1754  Portugálba  utazott.  Ut  közben  haldokló  reszketeg  kezével  irá  vé
gezetlen  maradt  , ,Utazását  Lissabonba",  szembetűnő  példáját  természe
tes  lelkerejének,  melly  levertséggel  's  beteg  ingerlékenységgel  vira, 
még  mindég  villogtatá  a'  legragyogóbb  elmésség  sugárit.  Három  hónap
pal  megérkezte  után  Lissabonban  hm.  Oct.  1754.  Munkáji  többször,  p. o. 
életrajzával  Murphytól  (1784,  10  köt.)  's  románjai  legujobblag  az  Edin
burgban  kijövő „Nevelist's library1'  első  kötetében  jelentek  meg  biogr. 
eriticai  vezérszóval  Scott  Waltertól  „Tom  Jones'4  németül  Bodetőf  jött 
ki  ;  legújabb  fordítás  a'  Lüdemanné  (1826). 

F I E S C O  (Giovanni  Luigi  de  Fieschi)  ,  lavagnai  gróf,  egy  tüzes, 
nagyot  mozgató,  büszke  férjfiu,  Genuának  legnemesebb  törzsökéről  eredt, 
kinek  a'  természet  a'  sokaság  szeretetét  's  csudálását  lekötelezni  tudó  tu
lajdonokon  kivül,  dicsőségre  és  uralkodásra  vágyással  telt  szivet  ada,  a' 
ki  a'  korona  csaló  fényének  a'  csendes  házi  élet  boldogságát  feláldozván, 
vakmerő  törekedesében  majdnem  czélt  érve  ,  a'  történet  által  semmiségbe 
általtétetett .  Fiesco,  1524  vagy  1525ben  született ;  jó  nevelés  mivelé 
nagy  tehetségeit  's  atyja  kora  halála  szembetűnő  vagyon  birtokába  tévé. 
Hanem  nyugtalan  hirvágya  már  11  esztendős  korában  egy  hazája  elleni 
frigybe  vezette,  mellynek  feje  egy  az  uralkodással  meg  nem  elégedő  Ge
nuai  volt;  Fiescót  kora  ifjúsága,  és  csak  e z ,  menté  meg  a'  büntetéstől. 
1544ben  egymás  koholmányban  vőn  rész t ;  Genuát  ugyan  is  franczia 
seregekkel  akarák  meglepni,  a'  mi  még  is  elmaradt,  az  Austriaiak  ezen 
franczia  csapatokat  az  útban  megvervén.  F^  hírvágyához  majd  a'  Iíoria 
ház  nagy  tekintetének  i r igylése,  's  Doria  J á n o s ,  a'  dogé  kisöccse,  iránt 
való  gyűlölség  j á ru l t ,  mellyet  az  sok  megsértés  által  ébreszte  benne  fel. 
F.  nem  láta egyéb  utat  Genua  jövendő  uralkodójának  megdöntésére,  mint 
az  egész uralkodás  megdöntését;  's mivel Francziaország  és  a 'pápa  Genuá
v a l ' s  Doriával ,  vagy  áltáljában  a'  császár  Olaszországba  ható  hatalmá
val  megelégedettének  voltak,  mindenikhez  folyamodott.  Személyesen  el
ment  Romába;  a ' pápa  adta  feltételeket  mindjárt  nem  fogadá  el,  azonban 
négy  hadi  gályát  vett  ,  mellyekre  a'  pápa  embereket  í gé r t ,  azon  szin 
a l a t t ,  hogy  Hieronymus  nevű  testvére  a1  Törökök  ellen  fog  rajtok  küz
deni  ;  2000  segédcsapatot  igért  neki  a'  parmai  berezeg.  Ezen  Ígéretek 
által  neki  biztosodva  's Doria  János  nevekedő  kevélysége  által  megsértve, 
már  a'  pápai  feltételekben  megegyezet t ,  midőn  három  legmegbizottaub 
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barátit,  Calcagno  Vinczét,  Verina  Jánost  és  Sacco  Rafaelt,  a'  dolog  iránt 
tanácséit  kére.  Verina  azt  erősité  ,  hogy  F.  külső  segítség  nélkül  isj  ura 
lehet  Genuának  's  az  ő  vélekedése  gyóze  a'  grófnál.  Most  tehát  köze
lebbi  szabdákat  vónnek;  Doria  halála  meghatároztatott;  a'  gróf  három  ba
rátja  törekedjék,  szándékok  elárulása  nélkül,  annyi  pártost  szerezni  ,  a' 
mennyit  csak  leheti  a'  gróf  maga  inkáhb  édesgeté  magához,  a'  népet  mint 
valaha,  kinek  szeretetét  ugy  is  birta  ;  az  öreg  Doriának  nagy  tiszteletet 
mutata,  az  ifjút  pedig  barátsága  bizonyításával  halmozá.  A'  nyarat jószá
gain  tölte  's  vasallusit  a'  fegyverben  gyakorid  azon  sziu  a l a t t ,  hogy  a' 
parmai  herczeg  beütésétől  fél;  négy  gál já ját  is  Genuaba  hozatá  ,  őket 
—  mint  monda  —  a'  Törökök  ellen  felkészítendő.  Ezt  egész  meg bizott
sággal  közié  az  ifjú  Doriával  's  azt  teve  hozzá,  hogy  vasallusit  számosan 
Genuába  vezetendi  ,  közülük  a'  legalkalmatosbakat  a1  hajóra  kiváloga
tandó.  Így  tehát  nem  szína  szemet,  midőn  a'  grófnál  sok  fegyveres  em
bert  láttak.  Azonban  Verina  is  részére  húzott  néhány  száz  polgár' .  A' 
Végrehajtás azon  napra  hataroztatoit ,  midőn  a'gróf,  sógorának  az  ifjú  Doria 
leánytestvérével  történt  niegeskiivésealkalmával,  vendégséget  adott.  De  mi
vel  mindenik  Doria  megveté  a'  meghívást,  az  öreg  betegség  miatt,  a'  fiatal 
más  okból,  igy  az  Jan.  1  és  2dika  közt  való  éjtszaka  választatott  ki.  Ja
nuarius  elsőjén  Fiesco  jelenté  az  ifjú  Doriának  ,  hogy  azon  éjts/.aka  kie
vezteti  gályáját  's  kére  a'  szükséges  parancsolatokért  azon  megjegyzéssel, 
hogy  a'  kiindulásnál  támadó  zajt  semmire  se  vélje.  E z ,  hizelgve  az  által 
önmagának,  minden  kívántat  megigére  a'  grófnak  's  magára  válalá,  hogy 
az  öregnél  a'  helybenhagyást  kieszközli.  Verina  azonban  28  legelőbbke
lő  polgárt  mintegy  történetből  öszvegjüjte  egyik  barát jánál ,  kiket  a' 
gróf  estelire  palotájába  meghiva,  ln>va  luki  bemehete,  de  ki  egy  sem. 
Kijöttek;  a'  gróf  közié  vélek  szándékát ,  t.  i.  Gentta  megszabadítását  a' 
Dóriaktól 's  meghivá  őket,  osztozzanak  vele  ezen  munka  dicsőségében.  Csak 
ketten  vetek  meg,  kik  azonban  a' palota  egyik  szobájába  bezárattak.  Es  esal< 
most,  midőn  a'  pártosok  rövid  estit  ettek,  nyilatkoztatá  ki  a'  gróf  titkát 
feleségének,  ki  esedezve  kére,  hagyna  fel  vele.  De  a'  gróf  siket  maradt 
ennek  és  Panso  barátjának  ellenintésére  's  a'  pártosokhoz  visszatett. 
Ver ina ,  a'  határozás  szerént ,  egy  ágyút  elsilttete  a ' g r ó f  gályáján  ,  a1 

gróf  elfoglalá  a'  Doriák  gályáj i t ,  testvérei  a1  kapukat  foglalák  el  's  min
denik  Doriát  a'  palotában  kellett  volna  megölni.  De  ezeket  a'  lárma  fel
riasztá.  Az  ifjú,  okát  tudni  gyanítván,  a'  rendetlenség  megakadályozta
tására  a'  kikötő  kapujához  sietett.  A1  pártosok  felnyiták  azt,  's  ő  azon 
pillantatban  áltszuratott.  Az  öreg  Doria András  azonban  szolgáji  által  egy 
szabadon  maradt  kapun  ált  lóháton  valamelly  távol  várba  vitetett.  Mindjárt 
a'  zavar  elején  a'  kikötőbe  ment  Fiesco  "s  kiál tá:  ,,Éljen  a'  szabadság!" 
a'  gályarabok  viszonozták;  de  mivel  e'  részben  kicsapongástól  félt,  maga 
akart  a'  gályákra  menni,  parancsokat  osztandó.  De  midőn  lábát  egy  a' 
partról  a'  gályára  vezető  deszkára  tet te,  ez  felfordult,  ő  a'  vizbe  esett  's 
nehéz  fegyvereiből  ki  nem  vetkezhetvén,  vele  senki  sem  lévén,  kiállását 
a'  zajban  senki  nem  hallván  vagy  réá  nem  figyelvén,  az  iszapba  elsüllyedt 
és  megfnlt.  Sehol  nem  ta lá l ta tván,  holtnak  gyanittatott .  Testvére  elég 
meggondolatlanul  elárulá  halálát  az  elejébe  jövő  tanácsnak,  a'  gróffal  be* 
szelni  akarónak,  's  kiváná  ,  hogy  a'  köztársaság  palotaját  (hol  a'  tanács 
gyűlt  öszve  's  az  uralkodó  dogé  lakott)  adják  ált  neki  :  de  azonban  meg
nappalodván  's  a 'g róf  halála  köz  hirré  lévén,  eloszlott  a'  n é p ,  tnelly  az 
ő  kedvééit  nyula  fegyverhez,  's  a1  pártosok  is  lasanként  viszszahuzták 
..ia;  kat.  Alkudozásra  léptek  ;  a'  pártosoknak  le  kellé  a'  fegyvert  ten
niek, ss  általányon  bocsánatot  nyertek'.  Fiespo  Hieronymus  Bnvárába  Mon
toboniba  men t ,  testvére  Ottoboni  ,  Ver ina ,  Calcagno  és  Sacco  a'  gróf 
gályáján  Frankhonha  vitorláztak,  hova  szerencsésen  el  is  jutának.  A1  gróf 
teste  negyedik  napon  találtatott  m e g ,  de  a'  t anács ,  talán  uj  zendüléstől 
félve,  nem  hagyá  az  iszapból  kivenni.  Csak  két  hónap  múlva  vették  tit
kon  ki  's  a'  tengerbe  vetették.  Hieronymus  pedig  várát  védd  állapotba 
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lielyheztelé,  részént  mivel  az  igért  bocsánatnak  nem  hitt,  részént  uj 
tetteken  faragva.  Nem  sokára  Wi ina,  Caioagno  és  Sacco  hozzá  jöttek, 
Fiesco  Ottoboni  is  visszatért  Olaszhonba.  Azonbat^ i s  öreg  Dor i a ,  öccse 
fijának  halála  miatt  vigasztalhatlak,  mindent  elkövcte,  hogy  a'  kegyelemac
tht  a'  tanács  által  megsemmisíttesse ;  ez  meg is  történt,  azt erőtlennek  ha
tározván  m e g ,  mivel  kényszerítésből  t ö r t é n t ' s  elegendő  tanácsosok  által 
alá  nem  volt  irva.  Fiesco  famíliája  "s  a'  nevezetesebb  pártosok  örökre 
száműzettek  Genna  tar tományiból ,  a'  gróf  házai  és  palotáji  a'  földdel 
egyenliltettek,  jószágai  bevonattak  's  minden  vá ra i ,  Montobión  kivill,  el
foglaltattak.  Mivel  iliernnymus  itt  lakott,  's  innét  Genua  sok  kárt  szen
vedhete,  a'  tanács  14,000  zechinát  ajánla  él te  neki  ;  ő  azt  megvetvén,  a' 
vár  vívatott  '• végtére, törések lövetvén 's a' rosszul fizetett katonák fel
zendülvén , 42 napi megszállás után feladatott kegyelemre 's kényre. A' 
katonák szabadon ereszte t tek , de a' pártosok vagy megölettek, vagy a' 
gályákra vasal tat tak; a' vár elrontatott. Csak Fiesco Ottoboni ment 
elég jókor Franc iaországba 's ottan katonai pályára lépett. De azután 
8 évvel spanyol fogságba esvén, Doria kieszközölte az ő általadását, 
zsákba varrata 's a' tengerbe vetteté. A' gróf özvegye egyedül volt , ki 
a1 família pusztulásából megmenekedett. Utóbb a' hires Chiappino Vitelli 
generálhoz ment férjhez , ki utóbb mint spanyol főhadkormányzó a' Né
metAlföldiek ellen szolgált 's 1575ben megholt. De elveszte még azon 
esztendőben, mikor férje öszvesküv.ése kiütöt t , bátyját is a' vérpallos 
alatt , mivel ez Doria 's a' császár iránt való irigységből Fiesco szándé
kát ismételni 's Genuát "franczia kezekre akarta játszani , de törekedése 
kisült. — Hogy Schiller „ F i e s r o ' ' czimil szomorít darabjában más okból 
származtatja Fiesco halálát , nem fogják csudálni ; a' szinköllőnek lehet 
's kötelessége is , a' vak történettől eltérve, tettek következésén építeni 
a' kifejlődést. 

F I K S O f. B , I. S * N T I T 0 S I N I. 
F i IÍ v v. n ( J . ) , éleselmü 's szellemes franczia i ró , szül. Parisban 

1770 's könyvnyomtató lett. A' zendülés kilobbantakor elveihez csat
lódot t ; Journalokba próbált dolgozni , ez Millin és Condorcet esnieret
ségébe hozá , kikkel 1791 és 1792 a' „CAronigue de l'aris'i kiadására 
egyesült. A1 rettenet ideje megváltoztatá elveit , 's Thermid. 9ke után 
az osztálygyülésekben 's nyilvános lapokban a' convent egyik leghevesb 
ellenje lett. Fiuct idor 18kán ó i s , mint az ugy nevezett royalistai Jour
nalok egyéb redactorai , deportatióra volt szánva Cayennebe. Szökés ál
tal menekvék meg 's néhány évig falun lappanga , hol 2 románt irt : „La 
itnt de Suzelte"' és „Frédéric'', mellyek kedvezőleg fogadtattak. Most 
a1 Bourbonokkal titkos öszveköttetésbe lépett 's részekre munkálkodni 
törekvék. Eláni l tatot t 's egy évi fogsággal lakolt ezért a' Templeban. 
Miilőn a' consuli kormány elkezdődött, ehhez hajlott. 1802, miután An. 
gliát beutazta „Leltrés sur P Angleterre't adott ki , melljek figyelmet 
gerjesztettek. 1805 annyira felemelkedék Napóleon kegyébe, hogy a' 
..Journal de P Empire" (vagy Journal des déóals") tulajdonosa 's kirá
lyi censor lett. 1810 titkos küldemény Hamburgba 's egy praefectura 
bízatott reá. Ügyessége mellett a' restaurátio elveiben is könnyű volt 
magát feltalálnia. O irá az 1815 kamarák nevezetes üléseinek történetét 
'» egy igen vonzó: ,^Correspondence polilique et ad/nt/iislratireiit. 
Ujabb időkben mint iró a' követek kamarájabeli bal centrum elveihez 
csa t lódot t , a' mint „i>e la Guerre d? Espagne et des conséguences d'une 
inlerventioa á' armée'1 (4 kiad. Paris 1824) fczimü munkája bizonyítja. 
Még fontosb a1 „Nouvelle correspottdence polilique et adminislrulire" 
(Paris 1828, 3 r ész ) . 

F ro EFA, a' kiiluövetüek osztályába, a' figések fimiliájába tartozó ntf
Yeny i Linné szerént az egylakiak között iratik le. Jegyei ezek: telepe 
húsos, a' virágot elzáró, meneteles hegyű. Him: csészéje háromhasábu, 
himsz. 3. Az anya: csészéje 4—8 hasábu ; anyaszála oldali, kettéhasadt. 
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Magielepü.  —  Déli  Európában  's  nálunk  is  találtatik  ezen  faja:  k ö / f i i ^ 
s é g e s  fi  ge (ftius varira  /.,.)  Jegyei :  levelei  háromkuréjosok,  érdesek. 
Gyümölcse  kürtvélyidoniu,  köldökös.  Nevezetes  fajok  vannak  meg  Kel . t 
indiaban  p.  o.  a'  s z . ' n t  f i g e í a ,  szividoimi,  nagyon  hegyezett  leveli  i
vel.  Magasra  nő  's  a'  Ilindiisok  előtt  szenti  —  a'  B e n j  a  ni  i  n  a V. 
tojásdad .  hosszúkás,  hegyezett  levelekkel;  a1  b e n g a l i a í  K.  tompa, 
tojásés  bűridomii  levelekkel;  törzsökéből  és  ágaiból  gyökereket  ereget. 
'sat.  A'  figevirág  a'  gyümölcslén  vagyon,  kívülről  láthatatlan  V  i/, 
okból  a'  himpor  nehezen  juthat  az  anyához.  Keleten  mesterségesen  segí
tenek  a'| dolgon.  Himvirágokat  visznek  az  anyavirágokhoz,  megrázzák, 
hogy  a'fogamzásra  szükséges  por  a1  bibére  hasson  (< aprihcatio)  's  igy  egy 
fán két,  három  mázsa figét  is megtennéoztenek.  A1  szél  is  nagyon  elo.sej.eli 
a'  íigevirágok  nőszmnnkálatját,  de  még  inkább  a'  légydarázs  ,.  melly  a' 
Cge  üregébe  rakja  le  tojásait.  tízek  kikelvén  's  a'  bogaraknál  szokott 
változásokon  áltmenvén,  mint  szá in jas  bogarak  a'  figevirágokat  gondoson 
megkeresik  'a  a'  himvirágoknak  szárnyokra  ragadt  porát  a'  nóviragokba 
viszik.  F i g e  g y ü m ö l c s .  A'  figefának  gyümölcsét  nyersen  is  lm g
eszik,  de  nagyrészént  meg  szokták  szárítani  (aszalni).  A'  kereskedésbea 
három  faj  forog  leginkább  :  kelet i ,  olasz,  és  franczia,  más  néven  pedig: 
smyrna i ,  genua i ,  marseillei.  —  Az  ugy  nevezett  figesajt,  melly  Spa
nyolhonból  és  Portugáliából  hozatik  hozzánk,  a'  legszebb  figjékből,  hám
iolt  mandulával,  dióval,  pislacziáva)  's  más  finom  fűszerekkel  kevo te t ik , 
sajtidomba  nyomatik  's  utólétkül  használtatik.  — j—a. 

F I G U R A ,  t ízen  szóval  némelly  mivészetekben  sajátképi ,  másokban 
ált vitt  értelemben  élnek.  Sajátkép,  melly  eltelem  a'  térbeli  mivészetek
ben  fordul  e l ő ,  külső  alakot  j e l en t ,  mellyet  minden  körülirt  's  halárok 
közé  zárt  tér  képez  vagy  felületen  (felületfiguia)  vagy  testnél  (testiigura). 
Igy  említtetnek  a'  niathematicában  (felület  t's  tes t ) ,  tánczban  (felület), 
képző  mivészetekben  (felület  és  test)  figurák.  A'  képző  mivészetek  azon
ban  többnyire  csak  az  emberi  alakot  nevezik  figurának,  a'  többi • alakok
nak fonna nevet adván. Altvitt értelemben, melly az időbeli mivészetek 
megyéjébe tar tozik , figura a1 közönségestől e l té rő , a 'phantasiái a hatal
masban ha tó , képekbe Öltözött szellemi formát j e l en t , p. o. rhetoricai, 
poétái figura. — A' rhetoricai és poeticái figurák képekbe öltözött kife
jezésen alapulnak éssajátékpi figurákra és trópusokra oszlanak. A* figurák 
a' trópusoktól abban különböznek , hogy amazokban a' subjeciuni válto
zatlanul tulajdon értelemben marad és a' képes kifejezés csak a' praedi
catumot i l le t i ; ezekben pedig maga a' subjectnni jelenik meg képes ki
fejezésben 's ennél fogva közönségesen az egész előadás képes. A'figurák 
következők: szépítő melléknév (rpHAeiaw), nyomós szó (_emji/iasis~), kidol
gozás [exergesis'), egyezés (harmónia'), kérdés (interrogatio'), szólilás 
(apostrop/te)), felkiáltás (exrlumutio), ráir 'nyzás, (allusio), példa Qextm
plum), hasonlítás (comparali<0, hasonlóság {simile'), hasonlatlanság (ais
timililudo), ellentétel (antilhesis), ismétlés (repelilio\ leírás [descrij/lin'j, 
szórendváltoztatás (?'ntersio~), k ihagyás ( t l l ip t i i ) , foglaló elhagyása ( Í Í Í J / / 
dettm}, foglaló öszvetorlása {polysynrhtnn~), visszavevés (vorreclio), meg
előzés {praeoccvpatio~),l megengedés (c»Mre.mVi), elmellőzés (jraeleriliti'), 
bövités {amp/ifcalio'), emelkedés (gradatio), nagyítás ílyperknfe) és ki
csinyítés (lilotes'), erősítés (affirmatin), gnny (irnniii), elváltoztatrfs 
(liypallage). L. Bitnicz: „A 1 magyar nyelvbeli előadás tudománya" (Pest. 
1827, 116 1.) A' TRÓPUSOKRÓL 1. e. czik. A' muzsikában is ezen érte
lemben vétetik a 'f igura szó. Egyébiránt mit értenek közönségesen a' han
gászok alatta 's honnan származtatják I. CASTO KIGURATO. 

F I G U R A N S O K , a" ball' tban azon tánczosok, kik egyesen (so'o) nem 
tánczolnak, hanem csoportosan; a' színjátékban olly személjek, kik 
nem beszélnek, hanem csak azért lépnek fel, hogy az actio teljes 
legyen; mondatnak statistáknak, comparseknek, néma személyeknek is. 

jbfcei;d..JJs.: 
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F i r ,  A N O i K t t i  (Gaetano) ,  egyike  a1  IS  század  fegjeleaebb  publi
cistájinak,  ki  a'  törvényhozás  megjavítására  legtöbbet  t e t t ,  szttl.  Nápoly
ban  Aug.  18.  1752  's  hja  volt  Araniello  Caesar  berezegnek  e's  Montalto 
Mariannának,  Fraguito  hercaeg  leányának.  Neinztsége  a'  nápolyi  ki
rályság  legrégibb  normann  eredetű  nemessége  közül  való.  Filangieri, 
mint  harmadik  Hja  nem  igen  vagyonos  atyjának  ,  hadi  szolgálatra  vala 
rendeltetve,  's  ebbe  tizennégy éves  korában  lepett,  de  csak  hamar  elhagyá, 
's  olly  buzgalommal  szemeié  magát  a'  tudományoknak  ,  hogy  noha  sokat 
mulasztott  el  ifjabb  esztendejiben,  24  éves  korában  még  is  tökéletesen 
tudá  a'  görög  és  latáa  nyelveket,  az  ó  és  nj  történeteket,  a'  természeti  és 
polgári  jogot,  's  e'  mellett  még  inathematicai  esmeretekkel  is  meglehető
sekkel  birt.  Már  ekkor  tlkészité  két  munkája  t e rvé t ,  egyiket  a'  nyilvá
nos  és  privát  nevelésről,  másikat  a'fejedelmek  moraláról ,  józan  okossá
gon  's  polgári  renden  alapítva.  Famíliája  khánsága  szeréut  Ugyvédségi'
is  adá  magát.  Ékesszólása  és  tudománya  csak  hamar  nagy  kedveltségét 
szerze  neki ,  'g  miután  az  idő  és  észképesti  változtatásokat,  inellyeket 
Nápoly  akkori  *lső  ministere  (Tamicci)  1774  kivitt,  a'  régi  rossz  rendszer 
iniádójinak  vak  üldözése  ellen  egy  beszédben  diadalmasan  védelmezte 
volna,  pártfogójának  nyilatkoztatá  magát  Tanucci.  Csak  hamar  jeles  hi
vatalokat  nyert  Filangieri  az  udvarnál,  mi  azonban  korántsem  gátlá  őt 
biv  maradni  kedvelt  tanulmányai  iránt.  'Egy  munkán  dolgozott,  remek 
leendőn  a1  törvényhozás  theoriája  osztályában,  's minthogy a'  híres  Heccaria 
Mailandban  épen  akkor  adá  ki  munkájúi  n1  vétkekről  és  büntetésekről, 
nielly  a'  büntető  törvényhozásban  valódi  epochát  csinált  ;  azért  Filan
gieri  a'  magáéha  törvényhozás  minden  ágait  's  vonatkozásait  belé  akará 
foglalni,  's  egyszersmind  annak  legáltalányosabb  okfejeit  felállítói.  Ezen 
nagy  válalkozást  bátorsággal  's  józansággal  kezdé,  's  mind  maga  mind  a' 
tudomány  becsületére  alaposan  's  mély  ésszel  vivé  ki. „La srienza della 
legislttzione"  czimii  munkáját  hét  könyvre  osztá ,  mellyek  közül  az  első, 
melly  a''  törvényhozás  általányos  szabályit  foglalja  magában,  's  a'  máso
dik,  melly  a'  politicai  's  gazdasági  törvényeket  tárgy  azzá ,  1780  2  köt. 
jelent  meg  Nápolyban.  Nem  csak  Olaszországban,  hanem  egész  Európá
ban  is  rendkhüles  tekintetet  nyert  ez  a'  munka ,  's  szerzője,  28  éves 
korában  már  a'  leghíresebb  publicisták  közt  neveztetett.  Szabad  lélekkel 
beszél  visszaélésekről,  hanem  sértegetés  nélkül  ,  's  ha  bár  sok  ,  a'  mit 
mondott,  hazáját  i l leté,  a'  király  még  is  Constaiitim end  commanderiáját 
adá  neki.  1783  a'  két  következő  kötetet  bocsátá  világ  elejébe,  mellyek  a' 
büntető  igazságszolgáltatásról  szólnak.  Ez  a'  tárgy  teljes  kiterjedésében 
van  itt  kidolgozva,  's  a'  legszabadabb  elméjű  "H  minden  elfogódás  nélküli 
nézetek  uralkodnak  az  egészben'.  De  épen  ezen  szabadelmüség  's  nyíltság 
bosszontá  fel  reá  a'  feudális  jogáért  rettegő  főnemességet  és  papi  rendet,  a' 
kik  nem  csak  egy  arulékony  irót  (Grippa  Jósefet)  szereztek,  a'  kinek 
Fiiangieri t  meg  kellett  e/.átolnia,  hanem  egy  Dec.  0.  1784  költ  egy
házi  végzés  á l t a l a '  könyvet ,  mint  lázitót  és  istentelent ,  el  is  tiltották. 
Filangieri  a'  nyomorult  Grippának  épen  nem  felelt ,  a1  feudalistáknak  és 
curialistáknak  pedig  csak  a'  következett  esztendőben  ,  munkája  5  ,  6  és 
7.  kötete  á l t a l ,  mellyekben  a'  nevelésről,  erkölcsökről  's  nyilvános  ok
t i tásról  beszél.  1783  házasságra  lépett  Frendel  Karolinával,  egy  magyar 
nemes  leányával  's  nevelőnéjével  a'  nápolyi  király  második  leányá
n a k ,  —  's  a'  király  engedelmével  kevéssel  azután  Cavába,  egy  kis 
nápolyi  városkába  ,  vonul t ,  hogy  itt  mezei  csendben  dolgozhassa  ki 
munkája  utolsó  kö te t é t ,  melly  a'  va l lás t ,  vonatkozásában  a'  sta
t u s r a ,  volt  tárgyazandó.  Azonban  már  nagyon  el  volt  egészsége  ront
solva,  's  azért  csak  lassacskán  haladhatott  előre.  Ehhez  járul t ,  hogy  ót 
IV.  Ferdinánd  (1787)  legfőbb  íinancztanácsába  hivámeg.  Vissza  kellett 
tehát  Nápolyba  t é rn i e ,  's  majdnem  kizárólag  nj  hivatalával  foglalatos
kodnia.  Kevéssel  azután  nagyon  megbetegedett  's  megholt  Jtil.  21kén 
1788,  30  éves  korában.  Azonban  már  elébb  befejezte,  munkája  8  köte
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t é t ,  melly  a'  keresztyénség  előtti  vallásokról  szól.  Itt  is  kitűnik  a'  leg
élesebb  eszÜ  vizsgáló  's  jeles  előadó.  A'  befejezésből  csak  a'  része'  ;e 
osztás  tálált.itott  kézilatjai  között.  Ez,  az  emberi  észnek  altaljában  nagy 
becsületére  váló  ninnka,  melly  annyi  jót  szült  ,  majdnem  minden  élő 
nyelvekre  le  vagyon  forditva.  Fiiangieri  hagyományából  kitetszett,  hogy 
szándéka  volt „.Sitoca tcienzu de/la scienza(,'\  kidolgozni,  mellyben  min
den  emberi  tudományt  alapokfejeire  akart  visszavezetni  ,  —  's  egy 
„Storia civile universale perpetua^'t,  mellyben  a1  nemzetek  történetei
hői  törekvék  az  ember  lelki  kifejlődésének  történetét  magyarázni.  Hir te
len  halála  's  nyilvános  ellenkezése  a'  gonosz  ACTON fi.  e.)  czélzatival 
azon  gyánut  gerjeszté,  hogy  Fiiangieri,  mint  ezen  ember  bosszújának  ál
dozatja,  méreg  által  vesztetett  e l ;  de  nincs  semmi  alapos  bizonyság  ennek 
támogatására..  Zs . O. 

F i r . K P ,  Macedónia  k i rá lya ,  Nagy  Sándor  a ty ja ,  a'  4  század.  K.  e. 
élt.  Ifjabb  éveiben  mint  kezes  Thebába  került  's  a'  híres  Epammondas 
hazánál  jeles  nevelést  vőn.  22  évében  (301  K.  e.)  lépett  Macedónia  thro
ntisára, mellyet alapjaiban  megrendítve's  számos  ellenektől körülvéve  talált. 
Lángesze  nem  sokára  megerősité  azt  's  olly  tekintetre  emelé,  millyennel 
eddig  nem  dicsekedhetek,  rés/ént  némelly  feláldozások,  részént  f>^v
verek  hatalma  által  szabadulván  meg  ellenségeitől.  Nem  sokára  nia^a 
is  nyugton  elő  népeket  kezde  hódítani  's  Thessaliában  és  Thrac iában 
tetemesen  előhaladván  ,  lassanként  egész  Görögországra  iparkodék  ki
terjeszteni  hatalmát.  Erre  felette  kedvezett  az  időpont,  hol  az  egyes  gö
rög  statusok  a'  he lye t t ,  hogy  illy  hatalmas  szomszéd  ellen  egyesülné
nek  ,  egymással  éltek  harezban.  Filep  ravaszsága  taplálá  még  egyenet
lenségeket.  Midőn  tt'  Tbebaiaktól  a  Phocisbeliek  ellen,  kik  a'  delphii 
templom  kincsét  elrablották  ,  segélyül  hivaték  ,  nem  késék  élni  a'  szép 
alkalommal  nmlkodásvágya  kielégítésére.  A'  Phocisiak  nem  sokára  meg 
hódit tat tak;  de  F.  Mitelensége  szövetségesei  iránt  felnyitá  a1  Görögök 
szemét  Több  statusok  az  Athéniekkel  egyesültek,  erősen  elszánva,  hogy 
magokat.  F.  ellen  szegzik,  mások  pedig  alacsony  hizelkedésekke.l ménének 
a'  ravasz  hódító  elejébe. Egy veszélyes seb,  mellyet  F.  a 'Scy thák  ellen  volt 
ütközetben  kapot t ,  hatráltatá  azon  csapást ,  melly  a ' g ö r ö g  szabadságot 
szétdúlandó  vala  ,  mig  a'  Cheronea  melletti  nagy  győzedelem  (338  K.  e.) 
elválasztá  sorsát.  F.  Corinthusban  gyüjté  öszve  a'  görög  statusok  követeit 
's önkényesen  dictálta  a' békét,  melly  szabadságoktól  megfosztotta.  De  épen, 
midőn  a ' l 'ersak  ellen  szándékozék magát  fővezérré  kineveztetni,  Pausaias , 
egy  ifjú  Macedo,  kit  a1  Persák  vesztegettek  m e g ,  kivégezte  éltének  47 
évében.  Ezen  fejedelemben  legnagyobb  vezéri  talentumok  a'  legvitézebb 
katona  rettenhetlenségével  egyesültek.  De  dics  és  uralkodásvágy  valá
nak  charactere  fővonásai,  mellyek  gyakran  a'  legigazságtalanabb  tet tekre 
csábiták. 

F i t . K P  (II.)  Spanyolország  k i rá lya ,  V.  Károly  császár  és  portugá
liai  Isabella  fija,  kit  a'  spanyol  irók  okosnak,  kortársai  pedig  délszak 
daemonjának  neveztek,  szül.  1527  Valladolidban.  Természettől  hideg, 
komoly  és  visszatartózkodó  ,  e1  mellett  éleseszti  és  gerjedékeny  ,  Spa
nyolországban  a'  buzgó  papoktól  gondosan  de  vakbuzgón  neveltetett.  16 
esztendős  korában  öszveházasitotta  atyja  Mariával  ,  a'  portugáliai  ki
rály  leányával ,  's  midőn  Németországba  men t ,  reá  bízta  Spanyolország 
igazgatását ,  Álba  herczeget  rendelvén  melléje  tanácsosnak.  1577  magá
hoz  hitta  Károly.  Filep  nagy  méltósággal  mutatta  magát  ezen  utazásá
ban  's  kedvező  benyomást  tett  azon  személyekre,  kiket  neki  bemutattak. 
A'  császárt  Briisselben  találta.  A?  németalföldi  rendek  rendkivüles  ör
vendezéssel  fogadták.  Azonban  Filep  kemény  indulatot  mutatván.,  és 
spanyol  kíséretéhez  ragaszkodván  kizárólag,  németalföldi  alattvalójiban 
tartós  nehcztelést  gerjesztett.  Atyja  1550  a'  regensburgi  országgyűlésen 
kivánta  neki  megszerezni  a1  császári  korona  öröklését.  De  annyira  gyű
löletes  volt  Filep  hideg  és  kevély  magaviselete  a'  Németek  e lő t t ,  hogy 
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már  ittegjjelfnffaé:  is  akadálynak  t a r t a to t t ,  's  ezért  ő  Spain'olországha.  vis
s'íaküldetett.  Midőn az angliai  Maria  a'  királyi  s z é k i t  lépett,  igyekezett  ót 
az  okos  Károly  ujának,  ki  özvegyen  maradt ,  eljegyezni,'  's  F i l e p ,  ám
bár  II  es/.tendővel  fiatiiabh  Mariánál ,  ki  még  ezenfelül  senmTszernelyVs 
lécese i  sem  b i r t ,  tüstént  megegyezett  abban;  a?ónban  olly  rendszabást 
te t t  a'  par lament ,  hogy  Filep  Angliában  a1  legfelsőbb  hatalom  gyakor
1 •ísábah legkisebb rés:t sem vehetett. Az öszvekelés 1554 innepélyesen 
ta r ta to t t , 's F i l e p , hogy a' kedveitető erkölcsök hijányát kipótolhassa, 
igen adakozó törekedett lenni az angol nemese'c iránt. Mariának a' ca
tholica valiás visszaállítása iránti hajlandósága tökéletesen megea3'ezett 
az ő saját indulatjával , hanem elég belátással birt ő annak megítélésére, 
hogy felesége , heveskedő erőszakoskodásával magát 's vallását egyiránt 
gyűlöletessé teendné ; azért tehát mérséklettebb és gyengébb rendszabá
eokat a jánlot t , mi által megnyerte a ' n é p kedvét. Azonban még is vo
nakodott »' parlament segitséget adni a' császárnak a' Francziák ellen, 
's Fi iepet , mint a' királyné férjét, megkoronázni. Mivel tehát Angolor
rzá«ban kevés gyönyörűséget ta lá l t , 'a felesége, esenkedő gyengédségét 
megunta , Flandriába m e n t , honnét csak ritkán felelt Mariának esengő 
le.yeleire. V. Károly 1555 íemondott az uralkodásról , és Filep fellépett 
Európának akkori legelső királyi székére. Gyakorlott seregek , hires 
hadi vezérpk, ügyes kormányfiak , 30 millió arany esztendei jövedelem, 
gszílag gyarmatok, szorgalmas tartományok kétszerte nagyobbra emelek 
ekkor Spanyolország hatalmát. Filep a' generalstatuso'. jelenlétében leg
innepélyesebben vévé által atyjától NémetAlföld főigazgatását. Egyné
hány héttel utóbb Spanyolország kormányát isálívette. Károly egy spa
nyol klastromba men t , a* ho l , a1 mint mondják, szenvednie i* kellett, 
mert fija nem fizette azt a' niérséklett évpénzt, mellyet ő magának fen
tartott. Első uralkodói tette Filepnek a' Franciaországgal 1550 kötött 
fegyverszünet volt. Azonban a1 Francziák IV. Pál pápa által elcsábít
ta t tak . ezen fegyverszünetet még azon esztendőben felbontani. Mint
hogy Pál azt ny i la tkoz ta t ta , hogy Filep a' nápolyi királyságot, a 'szent 
szék feudumát, elvesztet íe , kénytelen volt ez az egyház legfőbb feje 
éljen hadi vezérét, Álba berczeget, küldeni, ki a' pápát fegyverszünetre 
kinszerité. Filep ezután Angolországba ment 's feleségét, olly fenye
ge tésse l , hojry különben soha sem tesz lépést ennek országaiba, hadize
nésre birá Fsancziaorazág ellen. Nagyszámú angol csoport kapcsolta 
magát a' Picardiában Philibert savoyeni herczeg és Egmont gróf vezér
lése alatt volt spanyol se reghez , melly St. Quentint ostromlá. A1 Fran
cz iák . kik Montmorency vezérlése alatt siettek oda, egészen megveret
tek (Aug. 10. 1557). Filep, nem lévén tulajdonsága a' vitézség, a' csa
ta alatt imádkozott. A' csata után a' sereghez ment. Szokatlan örö
met mutatott ekkor , a' mit e' fogadással nyilvánzott, hogy Sz. Lőrincz 
t iszteletére (kinek neve napján az ütközet történt) egy templomot, egy 
lilastromot 's egy palotát fog építtetni. Az Escurial ezen győzedelem 
emléke. Azonban Filep nem sok hasznot tudott ezen győzedelemből húz
ni. A1 he lye i t , hogy Paris ellen nyomult volna, megelégedett St. Quen
tin , Ham és Chatelet elfoglalásával. A' mi több: vakbuzgó félelemből 
ollyan hékeséget kötött a' pápáva l , melly Spanyolországra lealacsonyi
tóbb vOlt, semmint a' meggyőzöttre nézve. Más részről pedig Calajst 
foglalták el a' Francziák. Ezérti fájdalma siettette Maria halálát 1558. 
Tüstént megkérte Filep felváltóját Er sébe te t , kinek ő, midőn élete nén
jének féltékeny vakbuzgósága által veszedelemben forgott, megmentője 
volt. Ez azonban jobban esmérte Filep indulat ját , és az angol nemzet
nek tőle idegenkedését , hogysem ajánlatira ügyelt volna. Végre vé
get vete 1559 a' chateaucambresisi béke a' Spanyol és Francziaor
szág közti hosszas háborúnak, olly feltételek a l a t t , mellyek áltáljában 
réve Spanyolországra nézve hasznosak voltak. Egy békeczikkely Filep 
ösfcvekelését tárgyazta II. Henrik franczia király leányával, El sebet 
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lerczegasszonnyal,  ki  már  elébb  Hon  Carlosnak  volt  szánva,  Filep  ezen 
évben  visszatért  Spanyolországba  's  természetes  t es tvéré t ,  Margit  pár
nMi  herczegasszonyt,  hagyta  NémetAlföldön  igazgatónénak.  Haza  ér
keztét  egy  AutodaFevel  innepelte  meg  a'  spanyol  inquisilio,  's  az  ó 
tisztes  magaviseletét  alattvalóéinak  megégetésénél  igen  magasztaljak 
nemzete  történetiróji.  Nem  sokára  ezután  elkezdődtek  NémetAlföldön 
a1  nyugtalanságok.  Már  V.  Károlyt  nyugtalanította  a'  reformatiónak 
azon  tartományokbani  terjedése  ;  hijáha  igyekezett  azt  keménység  által 
megzabolázni,  '»  végre  kénytelen  volt  gyengébb  rendszerhez  nyúlni. 
De  Filep  ,  semmi  hajlandósággal  nem  viseltetvén  alartvalójtnak  ezen  ré
széhez  és  épen  olly  uralkodni  vágyó  mint  vakbuzgó  lévén  ,  feltette  ma
gában ,  a'  hit  és  engedelmesség  egységét  az  egyházban  és  statusban  min
den  ellenmondás  's  a'  statusok  minden  szabadságai  ellen  erővel  is  fen
tartani.  Az  eretnekség  és  minden  ellenállás  elnyomására  inquisitiotöi
vényszéket  állitott  fel  tehát  o t t an ,  mintájára  a1  Spanyoloknak,  's  kül
földi  sereget  tartott  az  országban.  A'  legfőbb  hatalom  a'  paimai  her
czegassznnyra  csak  név  szerént  ruház ta to t t ,  de  tettleg  Granvella  cardi
nal  ,  politicai  és  vallásos  tekintetben  egyiránt  önkényes  férjfi,  által  gya
koroltatott.  Minekutána  Filep  a'  felsőbb  nemesség  ezen  férjfi  elleni  pa
naszait  soká  fel  sem  vette  volna,  végre  még i s  tanácsosnak  tar lá  őt  *is
Bzabiui.  Azonban  ennek  felváltóji,  Viglius  és  Rai la imont ,  sem  voltak 
mérséklettebbek.  Filep  egy  áltálján  meetagadá  az  inquisitio  kemény
ségén  enyhíteni,  azt  á l l í tván,  hogy  ,,Jobb  alattvaló  nélkül  mint  eretne
ken  uralkodó  lenni."  Azonban  olly  nagy  volt  az  e l lenál lás /az  oraniai 
herczeg  és  Egmont  's  Hoorn  grófok  vezérlése  a l a t t ,  hogy  ő  egy  kis  ideig 
még  is  alább  hagyott.  Ez  alatt  a'  Protestánsok  végkiirtásárn  egy  tervet 
készített  Medici  Katalinnal  's  ennek  í j á v a l ,  IX.  Károly  fianszia  királ
lyal.  Midőn  ezen  szándék  megére t t ,  olly  kiállhatatlan  keménységgel 
kezdődött  az  üldözés ,  hogy  (1565)  minden  rendii  személyek,  Catholi
cusok  ugy  mint  Protestánsok,  egyesültek  az  iiiq;!Ísitiotörvényszék  meg
semmisítése  végett.  Minthogy  a'  király  kéréseikre  nem  ügyelt , 
nyugtalanság  támadt  a ' n é p  között ,  mellynek  elnyomására  katonai  erő 
hivatott.  Megjelent  végre  (1507)  egy  öreg  katonákból  álló  sereggel ,  a' 
vérszomjnhozó  AT.RA  herczeg  (1  e  )  a'  spanyol  udvar  büntető  tervét  tel
jesíteni.  Most  egy  vértanács  állí t tatott  fel  ,  melly  (1568)  Egmont  és 
Hoorn  grófokat  számos  alsóbb  rendű  személyekkel  együtt  balálra  Ítélte. 
Oraniai  1.  VILMOS  (1.  e.)  szökés  által  menté  meg  életét.  Még jobban  el
keserité  a'  németalföldi  tartományokat  egy  nj  adórendszer.  Filep  min
den  —  saját  politicája  okozta  —  szerencsétlensége  mellett  hideg  és  hajt
hatatlan, marad t ,  's  még  jobban  nevelte  charactere  komolyságát  egy  — 
házi  családjában  tör tént—gyászos  eset.  Don  CARÍ.OS  (1.  e.)  első  házas
ságabeli  legidősbik  fija  felségsértés  gyannjába  esett  's  1568  a'  töm
jöczben  holt  meg.  Két  hónappal  utóbb  a1  viselős  k i r á lyné ,  a'  szép  's 
erényes  Krsébet  is  megholt,  tikkor  a'  szépMendoza  Anna,  hitvese  épen 
ezéri  első  ministerré  neveztetett  kedvenczének,  Ruy  Gomez  de  Silvának, 
volt  az  ő  kedvese.  Ugyan  ezen  időben  ütöttek  a'  Maurnsok  is  Granadá
ban  pár tot ,  mivel  gyermekeiket  erővel  keresztényekké  akarták  tenni. 
Midőn  ezen  lázadás  1570  lecsilapittatott  volna,  Filep  4szer  .lépett  há
zassága  ,  mis  pedig  austriai  Anna  herczegasszonnyal.  Hajósserege,  fri
gyeseivel  együt t ,  austriai  don  J ü a n ,  az  ő  tes tvére ,  vezérlése  a l a t t ,  fé
nyes  győzedelmet  vett  a'  Törökökön  ,  a'  következett  évben  Lepantóaál. 
De  NémetAlföldön  Álba  kegyetlenségei  olly  ellenállást  ger jesz te tek , 
hogy  ő,  már  nem  lévén  képes  valamire  menni ,  1573  visszahivatott.  Fel
váltója,  Ueqneseis,  1576  holt  meg.  Most  austriai  don  Jnan  nyerte  «1  a' 
kormányt ,  olly  meghatalmazással  ,  hogy  teljesíthet  némelly  kivánatot. 
csík  a'  lelkesmereti  saabadságot  nem  engedheti  meg.  Azonban  ,  mi  dég 
pavarUhbak  lettek  az  ügyek  ;  a'  rendek  öszvesziivetkeztek  t t recb tben 
ÍJan.  23  1579)  a'  spanyol  uralkodás  ellen  's  elhatároznák  magok  JÜSzt, 
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hogy  egy  idegent  válasszanak  vezérül.  Don  Jüan  már  1578  megholt. 
Őt  Farnese  Alessandro  parmai  herczeg  válta  fel.  Ezen  hires  hadvezér 
olly  szerencsés  vol t ,  hogy  a'  belgiumi  NémetAlföldet  ismét  alája  vetet
te  a'  spanyol  feliőségnek.  ükkor  megürült  a'  portugáliai  királyi  szék 
Sebestyén  király  halála  á l t a l ,  's  F i l ep ,  ki  anyai  részről  arra  igényt  tár
ta  ,  erővel  készült  jogát  gyakorlatba  venni.  Ámbár  neheztelt  Ét  hf  i  Álba 
herczegre  ,  mindazáltal  még  is  olly  bizodalommal  viseltetett  ennek  ügyes
sége  i r á n t ,  hogy  ót  a ' n é l k ü l ,  hogy  kegyelmére  méltatná,  vagy  csak 
maga  elejébe  eresztené  i s ,  Portugál  ellen  rendelt  seregének  fővezérévé 
te t te .  Erre  elkergeté  Álba  don  Antoniót ,  kit  a'  Portugáliák  királynak 
kiáltottak  volt  k i ,  és  April.  1581  Filep  maga  is  elment  ezen  országba, 
hol  neki  a'  rendek  hódoltak.  Tovább  maradt  itt  esztendőnél  ,  de  nem 
sokat  gyönyörködhetett  foglalásában  ,  mivel  számtalan  kérésekkel  ostro
molták  nj  alattvalóji  ,  kiknek  nem  tehete  eleget,  pedig  még  is  kívánta 
volna  kedveket  megnyerni.  Nem  sokára  azután  egy  halálos  ellenségétől 
mentette  meg  1584  Urániái  Vilmos  meggyilkoltatása,  a'  mi  illetlen  ör
vendezésre  adott  alkalmat  a1  spanyol  udvarnál ;  hanem  Vilmos  fija  Mó
ricz  még  retentőbb  ellensége  lett.  Azonban  már  régolta  forogtak  fen 
nehézségek  a1  spanyol  és  angol  udvar  közt.  Mindenik  nyugtalanságot 
gerjesztett  a'  másik  bii tokaiban  ,  's  nyilvános  ellenségnek  tekintek  egy
mást.  Midőn  végre  Krsébet  a'  németalföldi  egyesült  statusok  ellen  ké
szített  veszély  által  koronáját 'a a.'  protestáns  vallást  fenyegettetni'  lát
n á ,  nyilvános [szövetségre  lépett  a'NémetAlföldiekkel.  Egyszersmind  el
küldte  sir  Francis  Draket  egy  hajóssereggel,  a'  spanyolamerikai  hirto
kokatj megtámadni.  Filep  ellenben  nem  csak  azzal  állott  bosszút ,  hogy 
Flandr iában,  mellyet  a1  pápa  neki  ajándékozott ,  lázadást  indított'',  ha
nem  még  azt  is  feltette  magában  ,  hogy  magát  Angolországot  is  elfoglal
ja  ,  vagy  legalább  Krsébetet  leteszi  királyi  székéről ,  és  a'  papisnmsfc 
visszaállitja.  E'  végre  egy  hatalmas  flottát  készí t te te t t ,  hogy  egy  ta
pasztalt  katonákból  álló  's  a'  parmai  herczeg  NémetAlföldön  lévő'30.000 
emberével  egyesülendő  sereget  Angliába  áltvitessen.  Ezen  hajóssereg, 
mellyet  Filep  győzhetetlennek  nevezett,  Maj.  29.  I5S8  indult  ki  a'lisxa
boni  kikötőből,  's  130  nagy  hadi  hajóból  á l l t ,  mellyeken  20.000  katona, 
7000  m a t r ó z ,  egy  nagyinquisitor,  !50  Doininicanus  és  2630  ágyú  volt. 
Hanem1 'a '  'Hollandusok  elzárták  44  hajóval  a 'parmai  herczeg  seregét 
Nieuportnál;  azalatt  pedig  a'  győzhetetlen  hajóssereg  MedinaSidonia 
herczeg  vezérlése  a l a t t ,  Aug.  7—8  éjjel  Dltnkirchen  magasán  az  Ango
lok  által  'megtámadtatott  gyújtókkal  és  szétoszlat ta tot t ,  az  elválasztott 
osztályok  pedig  5  egyes  csatában  megverettek.  Már  vissza  akart  a1 

herczegSpanyolországba fordulni,  midőn  hajósseregét  egy  irtóztató  szél
vész  részént  elszéleszté,  részént megsemmisít*•; mintegy 60 hajó és 6000 
ember tért vissza Spanyolországba. Midőn a' herczeg Filep előtt meg
je len t , még ez megköszönte neki , hogy hazáján kétségbe nem esett 
, ,Legyen meg az ur akarat ja" hozzá tévén hidegen „ é n Angolorsziíggal 
nem pedig az elemekkel vivni küldém hajósseregemet.kí Halálos sebet 
ejtett ezen eset a1 spanyol monarchián. Ugyan azon rendszer , hogy 
szomszédjánál polgári lázadásokat gerjesszen , öszvekötve a1 catholica 
vallás iránti buzgalmával, elcsábitá Fiiepet, Francziaorsza'sban a' gonosz 
li"át IV. Henrik* ellen segíteni. Mayenne herczegnek, a' liga vezérének, 
pgy csapatotr.külde segí tségül , 's meghagyá a ' pa rma i herczegnek, hogy 
Paris felé siessen , hol Mayenne IV. Henrik által bekerítve vala. Hijá
ba terjesztette a' parmai herczeg a' király elejébe, hogy ez által német
alföldi ügyei szenvedni fognak. Filep nyakasán megmaradt akaratja mel
let t ; mert a' mint mondják, az volt czélja, hogy kedvencz leányát Klára 
Eugéniát (kin»k Ersébet volt anyja) franczia királyi székbe emelje. 
Kelszer ,csapott a' parmai herczeg Francziaországba, akadályozni IV. 
Henrik királyt székbe léptét , de megholt táborozásai terheinek követ
kezésében. Filep még akkor sem hagyott félj ellenségeskedéseivel, mi
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<Iűn  már  áltlépett  Henrik  a1  catholica  vallásra,  sőt  még  arra  forditá  be
folyását  Komában,  hogy  a'  franczia  király  felszabadittatása  az  egyházi 
átok  alul  késleltessék.  Ezen  bánásnak  az  Ion  következése,  hogy  IV.  Hen
rik  hadat  izent  neki.  Változó  szerencsével  folytattatott  a'  háború.  Ezen 
időben  Angolországgal  is  egyre  folyt  a'  viadal  ,  és  több  amerikai  gyarma
tok  elvesztésén  kiviil  ,  nagy  sebet  ejtettek  Spanyolországon  lord  H o 
ward  és  Essex  gróf  bevévén  Cadixot,  's  az  ottani  kikötőben  volt  hajó
kat  elpusztítván.  Azonközben  Oraniai  Móricz  herczeg  NémetAlföldön 
győzedelmeskedvén  ,  kinyilatkoztatá  a'  7  egyesült  tartomány  független
ségét.  Filep  most  1596  Albrecht  cardinalt  's  fóherczeget  nevezé  ki  Bel
gium  helytartójának  olly  szándékkal ,  hogy  neki  ezen  t a r tományt ,  mint 
Klára  Eugénia  infansné  jegykincsét,  ál taladja,  's  igy  véget  vessen  az 
alattvalójival  hosszan  tartó  véres  egyenetlenségeknek.  Mert  többszöri 
szerencsétlen  esetek  's  betegeskedések  elcsüggesztették  Fiiepet,  ' s o m o s t 
már  komolyan  gondolkodott  országa  nyugalmának  helyreállí tásáról. 
Megköttetett  tehát  a'  béke  Francziaországgal  Vervinsben  1597  's  az  á l 
tal  ezen  országnak  számos  elfoglalt  városok  adattak  vissza.  Filep  már 
csak  a'  következett  esztendeig  élt.  Egy  észrevétlenül  terjedező  nyava
lyában  sinlődött ,  mert  a ' köszvény ,  vizkorság  és  a ' sorvasz tó  láz  két 
esztendeig  kinozák  őt.  Azonban  utolsó  szempillantásáig  megtartot ta  esz
méletét  's  munkásságát.  Madridból  az  Escurialba  vitette  maiját.  I t t  két
szerte  fájdalmasabb  lón  nyavalyája.  Melyén  's  térdein  támadt  kelevé
nyek  éjjel  's  nappal  kínozták.  Ezeknek  mérges  genyetségébűl  tetű  sere
gek  támadtak  ,  mellyeket  semmi  által  nem  lehetett  kiirtani.  így  feküdt 
hátán  tovább  50  napnál ,  de  állhatatos  ,  rendületlen  's  erős  lelkű  maradt . 
Legnagyobb  pontossággal  teljesítette  utolsó  pillantásáig  vaiiása  szertar
tásait ,  és  arra  inté  Filep  's  Isubella  (Klára  Eugénia)  gyermekeit ,  hogy 
buzgók  maradjanak  a'  catholica  vallásban.  Megholt  Sept.  13,  1598.  F i 
lep  középtermetű  és  jónövésü  vol t ,  homloka  szé les ,  szemei  kékek,  te 
kintete  komoly  és  hideg  's  minden  arczvonatja  változatlan.  Felfogása 
igen  nagy  volt,  's  könnyűden  bocsátkozott  a'  foglalatosságok  aprólékai
ba  ;  az  egyházi  hiten  kivül  a'  törvényszolgáltatás  volt  uralkodásának  leg
nagyobb  gondja.  Kevély  poinpaiizés,  adakozás ,  fáradhatatlanul  eről
ködő  munkásság ,  's  a ' m i k o r  nem  önkénye  forgott  f e n ,  az  országlás 
igazságos  vitele  által  jó  benyomást  tett  az  indulatokba;  de  ő  előlefu
tott  az  öröm,  's  félelem  volt  létének  eleme,  's  még  is,  rettegett  ő — ki
nek  általható  tekintete  nagy  országa  minden  részeit  félelemmel  tölte be, 
—  nagyinquisitora  előtt.  Határtalan  dicsvágya,  makacssága  és  vakbuz
gósága  háború  és  gyűlölség  szakaszává  tevék  uralkodását ,  kimerítették 
országának  temérdek  segédforrásait  a'  nélkül  ,  hogy  csak  egy  nagy  czél
já t  is  elérhette  volna.  I.elki  despotismusa  megállította  *s  Wlankasztotta 
a'  lelki  munkásságot,  a1  minek  csak  hamar  ártalmas  hátrálássá  kellé  vál
nia.  'S  valóban  Spanyolország  hanyatlása  az  ő  uralkodásánál  kezdődik. 
Vö.  "Watson „Hislory of l/te reign of Filipp  7 7 . "  (London  1777,  2  kö
tet ,  4)  és  Dumesnil  Sándor „Hist. de I'/tifippe II.  7Í.  a" F.tp.cí  (Par is 
1822). Zs. G. 

FtT.KP  (11.)  Auguszt  Francziaország  királya  ,  szili.  1105  ?s  atyja 
VII  Lajos  halála  után  1180  lépett  fel  a 'k i rá ly i  székre,  és  ámbár  a'  flan
driai  gróf  gyámsága  alat t  vol t ,  még  is  nagy  tűzzel  vévé  kezébe  a'  kor
mányt.  Elsőben  is  a'  tréfaiizőket  és  színjátszókat  üzé  el  udvarából. 
Hogy  a'  Zsidók  kiűzését  az  országból,  kik  szorgalmuk  és  fortélyoskodá
sok  által  nagy  gazdaság  birtokában  voltak,  valamennyire  szépí tse ,  kii, 
lönbféle  borzasztó  tettekkel  vádoltattak  ezek  ,  elszedettek  azután  javaik, 
megsemmisíttettek  valódi  követeléseik.  De  későbben  tanácsosnak  tar tá 
a'  király  őket  visszahinj  és  uzsoráskodásoknak  határ t  szabni.  A'  na
gyok  zsákmányozását  elnyomta  Filep  czélirányos  rendelésekkel  és  fegy
veres  erővel.  A ' k i r á l y  anyja  és  a'  flandriai  gróf  (kinek  húgát  Isabellát 
a'  király  rette  feleségül)  közti  egyenetlenségek  ,  's  Filep  Auguszt  fiatal 
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l é t e ,  nagy  nyereséggel  kecsegtette  II.  Henrik  angol  h i rá ly t ,  ha  ő  a1 

ij anczia  dolgokba  avatloznék  ;  de  füstbe  ment  ezen  terve  Filep  szorgal
ma  által.  A.'  flandriai  grófné  halála  után  nem  gondolva  a'  gróf  ellen
mondásával,  Vermendois  grófságot  az  országhoz,  kapcsolá.  Midőn  a'  pá
pa  Jerusalemnek  Saladin  által  1187  tortént  bevétele  miatt  keresztes  ha
dat  rendelt  volna,  felvevék  a'  keresztet  Franczia  és  Angoloiszág  kirá
lyai .  De  újra  kiütött  köztök  a'  viszány.  Azért  is  egyházi  átokkal  fenye
geté  a'  pápa  követe  a'franczia  királyt,  de  Filep  nem  esmérte  meg,  hogy 
a'  pápának  jusa  legyen  az  ő  vasallaivali  czivódásáha  avatkozni.  Erre 
az  angol  királyt  egyezségre  kinszerité, 'a  egyesülve  II.  Henrik  felvál
tó jáva l ,  I.  Richárddal ,  elutazott  a'  sz.  földre.  Filep  1190  Genuában 
s/.ált  hajóra  seregével  együ t t ,  's  Siciliában  találkozott  öszve  Richárddal. 
De  már  itt  is  ui  viszálkodásba  keveredtek,  mellynek  elegyengetése  után 
Filep Acre ostromlásához  fogott.  (L.  KKRKSZTHÁRORUK.)  Midőn  a'  két  ki
J'iily  közti  békeséget  a'  vetekedés  újra  felbontotta,  visszatért  Filep 
Európába  J191,  hagyván  még  is  Palaestinában  Richárd  segítségére  egy 
csapatot.  Visszatérte  után  nem  sokára  másodízben  lépett  házasságra 
Ingelburgával,  a'  dániai  király  testvérével ,  de  a'  kitől  együttlétek  el
ső  éjjelétől  fogva,  olly  annyira  elidegenedett ,  hogy  tőle  el  is  vált. 
Ezenközben  Richárd,  visszatérte  alkalmával,  Leopold  austriai  herczeg 
által  elfogatott.  Hasznára  fordította  Filep  ezen  esetet  's  Jánossal,  Ri
chárd,  testvérével,  szövetségre  lépett,  ki  is  a zé r t ,  hogy  bitorló  tervébe 
F ranc i ao r szág tó l  segit tetet t ,  nem  ellenzé  Filep  szándékát  ,  melly  Nor
mandia  egy  részének  elfoglalására  czélzott.  Ezen  válalkozás  egyáltal
j án  ellenére  volt  azon  innepélyes  eskünek,  mellyel  a'  két  király  egymás
nak  fogadá,  hogy  mig  a'  sz.  háború  t a r t ,  egyik  a1  másikat  nem  fogja 
háborgatni.  Épen  terve  kivitelével  foglalatoskodott  Filep,  midőn  Richárd 
rabságából  kiszabadulváii,  egy  sereggel  Francziaországhan  termett.  Leg
nagyobb  elkeseredéssel  folytaták  mind  a'  két  részről  a'  hábornt,  egészen 
Richárd  haláláig  1199.  Ezenközben  Ingelbnrga  királyné  egy  klastnsm
lia  ment ;  Filep  pedig  távoli  atyafiság  ürügye  a l i t t  elválasztatá  magát 
püspökei  által  's  Ágnessel,  a'  meráni  herczeg  leányával  ,  kelt  öszve.  A' 
dániai  király  panaszára  megsemmisité  Coelesiin  pápa  ezen  házasságot, 
mivel  pedig  Filep  nem  akar t  engedelmeskedni,  Coelesiin  felváltója,  III. 
l n c z e ,  által  egyházi  átok  alá  vettetett.  Engedett  tehát  a1  k i rá ly ,  elüzé 
!ij  feleségét  's  megengedte  Ingelhurgának,  hogy  mint  felesége  királyi 
czim  alatt  éljen  egy  távol  fekvő  várban.  Uralkodásának  utolsó  esz
tendejében  egyetértésben  élt  vele.  Most  Filep  eUSbbi  szövetségesével, 
Jánossal,  az  angol  királ lyal ,  keveredett  egyenetlenségbe,  's  beütött  Nor
mandiába.  Eligazittatott  ugyan  ezen  czivódás,  midőn  Filep  íija,  Lajos, 
és  János  húga,  castiliai  Blanca,  közt  házasság  ajánltaíott;  de  nem  sokára 
olly  gyűlöltté  lón  János  unokaöccse  Asthnr  bretágnei  herczeg  meggyil
koltatása  miatt  (1202),  hogy  őt  Filep  mint  vasailát  a'  pairkamara  elej^b 
idéz t e t é ,  's  midőn  meg  nem  j e l en t ,  őt  minden  franczia  tartományaié 
elvesztettnek  nyilatkoztatá.  így  lőn  szerencséje  János  munkátlansága 
miatt  300  esztendei  elszakasztás  után  egész  Normandiát  ismét  koronájá
hoz  csatolhatni.  Toura inet ,  Anjout  és  Mainet  is  meghódította,  ugy 
hogy  az  Angoloknak  Francziaországhan  minden  birtokaik  közül  csak 
•Guyenne man;dt. Er re részt vőn Filep az Albigensisek elleni keresztes 
hadban , hogy vasallai gyengesége mellett tekintetét nagyobifsa. 1218 
Anglia elfoglalására készült. Incze ugyan is meg nem egyezhetvén János
sal a1 canterburyi érsekség miutt megürültnek nyilatkoztatá az angol 
királyi széket 's ennek felválalásával Fiiepet kinálta meg, de János meg
békült a1 pápával , hódolván neki mint adományzó urának. A1 pápa te
hát parancsot külde F i lephez , hagyjon fel olly királyságra vágyni, melly 
a' sz. sz^k^. Azonban Filep nem ügyelt erre. János tehát szövetségre. 
Jépett 1214 IV. Otlo császárral Francziaország ellen ; 's az angol hajós
« r e g l»4;tökélei.esebb győzedelmet nye r t : elvett 300 hajót, elsüli) <s/.
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tr t t  100at,  's  kényszerité  n'  Francziákat  1000nél  többet  elégetni.  Filcp 
ellenben  1214  meggyőzte  a'  szárazon  Flandriában  í?i>oiiiesntŁl  ,  a'  ROM.»I 
ejísebb  égyísftft  sereget;  's  még  is  fegyver  szünetet  kötött.  Midí'n 
ezen  időközben  az  Angolok  magok  elhagyták  k i rá lyokat ,  «?a  egy  feleke
zet  l.ajos  franczia  herczeget  hivá  m e g ,  szinlőleg  ugyan  nem  hagyta  Fi 
lep  helyben  ezen  ajánlást,  titkon  ózonba  még  is  segítette  fiját  egy  szá
razföldi  es  hajóssereggel.  De  nie'g  is  fel  kellé  hagyni  e'  válalkozással. 
A'  fegyverszünet  lefolyta  után  ismét  elkezdődött  az  ellenségeskedés  An
gnlországgal,  de  csak  nj  fegyverszünettel  vettetett  ismét  vége.  Nem  soká
ra  ezntán  megholt  Filcp  1223.  59  esztendős  korában,  minekutána  43 
évig  uralkodott  volna.  Filep  Angust  nagy  volt  mint  vezér  e's  uralko
dó  ;  ő  nagyobbította  Franoziaország  határát  e's  legelsőben  emelte  fel  a1 

királyi  hata lmat ,  a ' m i é r t  hódító  melle'knevet  nyert.  Tökéletesítette  a ' 
katonai  rendszer t ,  előmozdította  a1  tudományokat,  hasznos  épületekét, 
országutakat  és  várakat  á l l í t ta tot t ,  7s  azon  nagy  summákat ,  mellyeket 
takarékossága  által  gyűjtött,  az  ország  javára  fordította.  O  alatta  a7 

12  pair  különös  rendet  formált  Francziaországban.  Kkkor  jöt t  sjiokásba 
a'  íeljebbvitel  is  a1  vasallok  törvényszékétől a'  király  elejébe.  Maga  visele
tében  kedveitető  és  nyájas  volt ,  illendő  és  nemeslelkü;  de  politicájában 
annál  kevesebb  lélekesmeretet  mutatott. 

F t r .  KP  Merész  é s  J ó ,  I .  B U R G U N D I A K . 
F i t . r r  IV.  és  V I . .  1.  F n m o n A o R S Z Á O. 
F I F . K P  Lajos  I.  Francziak  ki rá lya ,  szül.  Oot.  0.  1773.  A'  revolutio 

előtt  Chartres  herczegnek  neveztetett  's  derék  anyja  és  Genlis  asszony 
által  neveltetett.  A'  revolutio  elején  Diimuuriéz  seregében  szolgált  és 
Jemappesnál  jelesen  viselte  magát  ;  de  midőn  parancs  adatott  elfogatása 
iránt,  kivándorlott  a'  nevezett  fővezérre]  1795,  's  100  Lajosarannyal,  a' 
mi  egész  értékét  t évé ,  Monsból  Helvetiába  ment.  Hogy  kivándorlása 
miutt  famíliáját  a1  felelet  terhe  alól  felszabadítsa,  's  maga  is  minden 
üldöztetéstől  ment  legyen,  álnév  alatt  rejtekezett  a'  magas  Alpesek  egyik 
magányos  völgyében,  távol  az  országúitól  's  jártabb  vidékektől.  A'  mi 
kis  pénze  még  maradt,  testvér  nénjének  hagy ta ;  a'  miért  négy  hónapig 
legnagyobb  szükséget  szenvedett.  Csak  mintegy  8  garast  adott  ki  min
den  vasár 's  innepnapon  maga ' s  tőle  elválni  nem  akaró  regi  szolgájának 
tartására.  Midőn  már  csak  egy  Lajosaranya  vol t ,  a'  graubiindeni  colle
giumban  a1  földmérés  cathedráját  kére  és  elnyeré.  I t t  hat  hónapig  ma
radt  a'  nélkül,  hogy  valaki  esmérte  volna,  's  olly  nasry  mértékben  n jeré 
meg  tanitótársai  becsülését ,  hogy  bizonyos  Salis  ur  ,  kinek  őt  elébb 
mint  Orleans  herczeget  üldöznie  k i l l e t t .  meggyőződvén  az  ifjú  professor 
ügyessége  felől  ,  udvari  tanítónak  kiváná  gyermekei  mellé.  Fzt  azonban 
nem  fngadá  el  ,  's  folytatá  a'  földmérés  tanítását  collegiumában.  ONak 
Robespierre  halála  után,  midőn  anyja  's  testvérei  miatti  aggodalma  meg
szűnt  ,  hagyá  el  menedékhelyét  :s  felfedezé  magát  néhány  régi  baráti
nak  ;  de  még  ekkor  is  eg3'szerüleg  's  esmeretleniil  élt  egy  ideig  egv  kis 
schweizi  városkában.  Utóbb  Hamburgba  ment  's  Éjszakamerikába  szán
dékozott  utazni.  Későbben  mint  Orleans  berezeg  Angliában  élt  's  Sici
liáhan  Palermóbao.  Itt  házasságra  lépett  1809  Amáliával,  Ferdinánd  si
ciliai  király  leányával,  a'  ki  neki  6  fiút  's  három  leányt  szült.  A ' res tau
ratio  után  elhagyá  Palermót  's  Parisba  ment  familiájával  együtt.  Napó
leon  visszatérte  alkalmával  Angliába  vonult  's  Twickenhamban  tartózko
dott,  's  ott  is  maradt ,  mert  egy  párt  Francziaországban  közte  's  a'  ki
rályi  ház  herczegei  közt  izetlenséget  gerjesztett.  Hanem  az  ő  egyáltalján 
feddhetetlen  magaviselete  csak  hamar  megszerzé  neki  a'  király  becsülé
sé t ;  mellyre  ő  1816  visszatért  Parisba,  hol  az  ugy  nevezett  Palais  royal
ban  lakott,  a'  buszárok  főezredesévé  's  a'  becsületrend  naeykeresztesévé 
tétetet t  's  1824  „királyi  fenség"  czimmel  ruháztatott  fel.  X.  Károly  leté
tele  után  Ang.  7.  1830  királlyá  választaték,  's  megesküdvén  az  ország 
alkotmányára  u.  a.  e.  Aug.  9kén  felüle  a'  királyi  [székre  's  mai  napig 
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uralkodik  ,  noha  nem  csekély  viszontagságokon  ment  keresztül  röríd  or
száglása  a la t t  (Vö.  FRANCZIAORSZÁG.)  Z J . Q. 

F I I . B P  III.  IV.  V.  (Spanyo l ) ,  I.  S U N V  o'r,  O R S Z Á G . 
F i '  I C A J A  (Vfzenzo  d a ) ,  jeles  olasz  költő  a '  17dik  századból, 

szili.  Flurenczben  1642  ,  's  elébb  a/,  ottani  Jesuitacnllegiuinban  ,  azután 
Pisában  tanult.  Első  poetai  próbáji  kedvesének  voltak  szentelve,  de  mivel 
a'  halál  elragadta  a'  t isztel tet ,  felteve'  magában  F.  ,  hogy  nem  éneklen
di  többé  azon  szenvedélyt ,  mellynek  boldogsága  n e k i ,  véleménye  sze
r é n t ,  örökre  e l tűnt ,  's  lantján  ezntán  csak  szent  vagy  hősi  tárgyak  fog
nak  megzendülni.  Visszátérvén  Florenczbe,  a'  della  Cruxca  tagja  lett. 
Nem  sokára  egy  senator  leányával  kelt  egybe  's  atyja  halála  után  falu
ra  ment ,  hol  egészen  gyermekei  nevelésének  's  az  őt  lelkesítő  Musá
nak  szentelte  életét.  Számos  Iatán  és  olasz  költemények  születtek  itt; 
de  mivel  szerénységénél  fogva  maga  több  hijányokat  lelt  azokban,  min
b a r á t i ,  kikkel  közlötte,  semmit  sem  ada  ki  belőlök,  's  hihetőleg  eltemeti 
ve  maradt  volna  a'  nagy  talentum,  de  baráti  felfedek  a'  titkot.  F.  t.  i. 
Bécsnek  azon  időben  Sobieski  János  és  a'  Iotharingi  herczeg  által  történt 
felszabadittatását  's  a'  Törökök  erre  következett  megveretését  6  különb
féle  ódában  éneklé  meg,  mellyek  olly  bámulatot  vontak  magokra,  hogy 
a'  florenczi  nagyherczeg  áma'  két  hőssel  közlötte.  1087  jelentek  meg 
Floreczben ' s  F  n e k ,  mint  akkor  élt  legjelesb  olasz  költőnek,  hire  meg 
volt  alapítva.  A'  költőt  elébb  a'  svéd Krisztina,  azután  a'  florenczi  nagy 
berezeg,is  pártfogásába  vévé ,  's  senator  és  a'  vol terra i ,  később  a'  pisai 
kormánynál  is  titoknok  lett.  Hivatalaiban  tisztelet  's  szeretet  lón  vise
letének  jutalma  's  számos  tiszti  dolgai  mellett  sem  felejtkezett  el  a'  iYIn
sákról.  Vénebb  korában  mindinkább  vallási  tárgyakra  hajolt  szelleme  'a 
ezekkel  és  munkájinak  öszves  kiadásával  foglalatoskodtában  érte  halála 
Sept.  1707  Florenczben.  F i j a ,  Scipiö,  adta  ki  munkájit  illy  c/.im  alatt: 
,,F«e«t'e totcane di Vinzenzio da Filicaja.'í  Másodszor  Bonaventuri  Ta
más  adta  ki  1720,  harmadszor  Velenczében  jelentek  meg  1702  's  e'sze
jént  vannak  a'  későbbi  kiadások  intézve.  F.  különösen  a'  canzone  és 
sonettóban  volt  jeles. ///,, 

F i  M O R A N  M U N K A ,  a '  lombozattá  egymáson  keresztül  vont  éke
sitések  ezüst  és  arany fonalakból  (o t t ,  hol  a ' forma  's  rajz  kivánja  ös/.ve 
is  olvasztva),  mellyekkel  némelly  mivészi  tárgyak  izífrázva  vannak. 
Hajdan  gyakrabban  alkalmaztatott ,  mint  most. 

F I I . TR ÁT. ÁS  (a1  chem.)  ál tszivárogtatás,  szűrés ,  azon  mivelet, 
mellynél  fogva  valamelly  szövet,  itatós  papiros  vagy  más  illy  tulajdoni! 
anyag  segítségével  valamelly  folyó  testszenny  részei  elválasztatnak.  A' 
viz  filtrálásra  bizonyos  kőnemet  is  használnak,  melly  a'  vizet  áltereszti, 
a1  szennyrészek  pedig  benne  maradnak.  Ezenkivül  egyéb  készítmények 
és  machinák  is  vannak  ,  mellyek  segélyével  még  a'  nyálkás,  elromlott 
's  büdös  vizet  is  tisztává  's  ihatóvá  tehetni.  A'  föveny  és  szén  is  filtrá
ló  szerek  ,  mellyek  a 'vizben  lévő  szennyrészeket  magokhoz  vonják,  's 
e'  miatt  gyakran  meg  kell  öblöngettetniek,  h o g y a n n á l  tovább  megfe
lelhessenek  a'  czélnak.  A'  legnagyobb  filtráló  intézetek  egyike Parisban  van,, 
melly  a'  Seine  vizét  szűri.  Londonban  egy  filtráló  társaság  naponként 
500,000  koczkalábnyi  vizet  szűr  meg. 

I I N U . E ,  valamelly  hangdarabnak,  p .  o .  qnartet tnek,  simphoniá
n a k ,  operaactusnak  végtétele.  Különbféle  characterü  tételekből  áll. 
A'  szeres  hangdarabokban  többnyire  vidám  characterü  a1  finale  és  sebes 
mozgást  's  élénk  előadást  kivan.  Az  operában  nagyrészént  több  egymás
hoz  rendelt  különbféle  characterü  ,  különbféle  tactus  nemű  's  mozgású, 
több  szózatu  tételekből  áll.  De  egy  actust  quar te t ta l ,  te rze t te l ,  duet
tel  sőt  áriával  is  szoktak  néha  berekeszteni,  p  o.  Mozart  „Figaro"nak 
első  actusát.  A'  dolog  természete  hozza  magával,  hogy  az  utolsó  actns 
fináléja  legrövidebb's  legragyogóbb  legyen ,  az  elsőé  ped ig ,  vagy  há
romactusu  ope ráná l ,  a '  harmadiké  legkidolgozottabb. 
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FlNANCZTUDOMÁN'í, 1. S T A T U S T U D O M X N Y O R . 

F I N  n i . A T E R  ( lord ,  James,  earl  o f  Findlater  and  Seafield),  pol
gártársai  boldogítása  körül  Skocziában,  Szász ,  és  Chehországban  sok 
érdemet  szerzett.  Szül.  1749  Cullnousban,  hegyes  Skoczia  szélén,  a t j j a 
ősi  várában,  niegh.  Dresdában  1811.  A'  régi  's  a7  10.  századtól  esnie
retes  Ogilvies  skót  nemzetségből  származott  ,  melly  Bouillon  's  más  h á 
zakkal  rokon  vala.  Findlater  Skócziaban  4—500.000  ft.  sterl.  értékű 
jószágot  b i r t ,  de  mivel  igen  olcsón  adta  bérbe,  évenként  nem  vett  be
lőle  több  jövedelmet,  mint 14—17,000  ft.  st.  ;  haszonbérlőji  pedig  mind 
vagyonos  emberek  lettek.  Lord  F.  ifjúsága  nagyobb  részét  a'  szárazon 
tö l tö t t e ,  Bevezetésen  a'  párisi ,  bécs i ,  berlini  udvaroknál,  's  Brüssel
ben  ,  hol  akkor  Krisztina  fóherczegné  's  szásztescheni  Albert  berezeg 
udvaraikat  tárták.  Később  jó  ideig  Angliáhan  és  Skocziában  l ako t t ,  de 
végső  20  évét  Frankfurtban,  Hamburgban  's  Dresdában  élte  l e ,  azon
ban  Teplitz  és  Karlsbad  ferdőkben  is  több  nyáron  mulatott.  F.  tudo
mányos  miveltségii  ember  volt,  's  jelesen  a'  szép  építményekre  és  kert
alkotásra  nézve  szellemmel  Ízléssel  és  sok  esmérettel  b i r t ,  's  ehhez  a' 
köz  mivelődés  és/köz  jó  iránt  legmunkásabb  buzgóságot  párosított.  Tu
dományos  elmetebetségének  bizonyságit, „Journal ugronomique'1'  és „Uber 
difi tehiine Hauhuiisl—  (sok  rézze l ,  Vossnál  Lipcsében)  czimü  munkáji
ban  hagyta  fen.  Ültetvényei  kíi/.ül  esmeretesek  :  a'  kies  fekvésit  íind
lateri  villa  egy  Dresda  melletti  szőlőhegy,  most  igen  j á r t  közönséges 
mulató  hely  ,  az  Albis  vize  mellett  az  ugy  nevezett  gyilkostelekig,  — 
egy  erd.ótnrkoíat,  mellynek  folyöliomokját  F.  nagy  költséggel  kellemes 
parkra  —  mulató  erdőre  —  vá l toz ta t t a ,  —.továbbá  a1  Teplitz  mellet
ti  csinosítások,  különösen  pedig  a'  Karlsbad  körüli  utak  's  egyéb  ültet
vények,  hol  a'  többek  köz t ,  a'  postaudvarhoz  vezető  utat  is  ő  tette  «
lőször,  járhatóvá  (L.  Stőr „BescAreiAung von KurUbadn)  A'  hálás 
Karlsbadiak  ezért  egy  szép  granitobeliscust  emeltek  neki.  Teplit/.hen 
a1  szegények  házát  Clamm  gróffal  egyUtt  alapította.  Általányosan  jöve
delmének,  melly  némelly  esztendőben  száz  ezer  tallérra  men t ,  nagy  ré
szét  a1  Dresda  körüli  puszta  helyek  megvételére  'a  bevetésére  szen
telte.  Lord  F.  egy  delillei  mezei  ember  egyszeri!  characterével  a'  leg
ritkább  társalkodási  ejmetehetséget  párosította.  Szélesen  kiterjesztett 
levelezés  által  korának  legnevezetesebb  férjfijaival  szakadatlan  öszveköt
tetésben  állott.  A'  franczia  kiköltözötteket  nagylelküleg  gyámolította 
's  Castries  herczeggel  barátságban  élt.  Nála  gyakran  lelkes  férjfiakból 
°s  asszonyokból,  rang  kiilönség  nélkül  a ' legválogatottabb  társaságot  le
hete  ta lá lni ;  ő  maga  is  sokoldalú  tapasztalásánál ,  humpa  legtöbb  ud
varai  esmerésénél  és  hív  emlékezetétől  kísért  találósságánál  fogva,  leg
mulattatóbb  társalkodó  's  gazdag  életéből  szedett  történetecskékben  ki
meríthetetlen  volt.  A'  Findlater  név  benne  kihunyt.  Sirját  Loschwitz 
helység  temploma  mellett  választotta.  Végrendelésénél  fogva  Grant  ne
vű  rokonjai,  Skocziában  birt  minden  jószágaiban  örökösödtek,  's  e'  bá
rói  nemzetség  legöregbike  most  „ E a r l  of  Seafielt"  czimet  hord.  Mi
vel  azonban  legközelebbi  örököse '»  kedvencze,  az  ifi"jn  Grant  Indiában 
meghol t ,  Dresdában  's  melette  birt  te lkei t ,  nevezetes  pénz  summákkal 
együ t t ,  ugyan  ott  a1  Fischer  nemzetségnek  hagyta.  Válogatott  könyvtá
rá t  Teschenben  gróf  Thun  vette  meg. 

F  i  N G  A  i.  (Fin  Mac  Cotil  vagy  Fionghal)  ,  Ossián  a ty ja ,  kit  annak 
énekei  szintolly  híressé  tűnnek ,  mint  Achillest  Homer.  F.  Morvenben 
(Mnrbheinban),  a 'hajdani  Caledonia  egyik  tartományában,  fejedelem  volt 
a'  3dik  században  K.  u . ,  's  elődjei ,  ugy  látszik  ,  már  régen  uralkodtak 
azon  törzsökön,  mellynek  ő  volt  mint  rezér  és  ember  feje.  Birodalma 
terjedékét  nem  határozhatni  m e g ,  mert  hihetőleg  vadászat  vala  törzsö
kének  fófoglalatossága.  Hősi  hírét  főkép  a'  Britanniát  bódító  Komáink
kal  volt  csatájinak  köszöni,  kiknek  tartományába  gyakran  becsapott 
Valljon  azon  Romai,  kit  Osiian  Caraculnak  nevez ,  Caracalla  volt  e,  nem 
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hihe tő ,  mert  ez  a'  3  század  ekjén  uralkodék,  F.  pedig  283  hala  meg. 
Tengeren  sokszor  volt  Svédországban,  az Orkueyszigeteken,  Ii landbaii. i>\ 
tetteit,  Ossiaunak  2  fenmaradt  eposa  „ P i n g á l j  és  „Temora1"  dicsőiti. 
Egyébiránt  a'  róla  'a  haláláról  meilyet  Ossian  csak  alkalmilag  emlit, 
s/.óió  tudósítások  bizonytalanok.  F.  charartere  legnemesbike  azoknak, 
mellyeket  valaha  költő  festett.  A'  csatában  győzhetlen  's  egyszersmind 
atyja  népének.  Nagy  lelke  "s  embers/.erelme  künjöriil  a'  meggyőzött  el
lenen.  Az  éjszaki  és  nyugoti  felföldök  's  a'  Hebridek  fejedelmei  hihetőleg 
F.  vasallusai.  voltak. 

t ' i s e t r . i i n u u  (melodiabarlang,  Uabhinn)  ,  basaltoszlopokon 
fekvő  barlang  a'  Staftá  nevű  hebridi  szigeten,  a'  természet  legszebb  ne
vezetességei  közé  tartozik.  Hossza  3 0 0 ,  magassága  löt) ,  széle  50  láb
nyi  "s  hajózható  tava  hasítja  keresztül.  Mind  a'  két  oldalon  részént 
égés/. ,  részént  le tördel t ,  de  a'  természettől,  igen  regulásán  alkottatott 
bazaltoszlopok  állanak  ki  ,  m  el  Ivek  tompa  végeikkel  képzik  ''s  tartják  a' 
boltozatot.  Ken  a'  sziklákról  lecsepegő  nedv  olly  harmoniás  hangokat 
szü l ,  hogy  az  u tazó ,  ki  ezen  barlangot  meglátogatja,  látatlan  varázshoz 
hasonló  muzsika  által  véli  magát  meglepetve;  innen  vette  ezen  barlang 
melodiabarlang  nevét. 

F i N t G U K R R A  (Tommaso,  rövid.  Maso) ,  híres  szobrász  és  arany
mives,  őt  mondják  a'  rézmetszésmivészet  feltalálójának.  Florenczben 
élt  a'  15  század  közepén.  Születése  "s  elhunyta  évét  nem  tudjuk.  Ta
nítványa  volt  Ghiberti  Lorenzonak  ,  ki  Florenczben  Keresztelő  Sz.  János 
bautisieriuwának  hires  bronoz  ajtajit  készi té;  ső t ,  agy  lá tsz ik ,  a'  má
sodikon  ,  inelly  1425  kezdetet t ,  1445  végeztetett  e l ,  ő  maga  is  dolgo
zott. '  A'  niellozásban  igen  jeles  volt.  Ezen  mivészet,  meilyet  X.  Eeo 
időében  hagytak  el  ,  ékitésekből  állott  ,  mellyek  e'rczbe  vésetlek  's  a' 
kivájt  térek  feketés  éreznemü  massával,  inelly  iatánul  nigellumnak  hiva
ték ,  eresztettek  be.  Némellyek  ugy  t a r t j ák ,  hogy  a'  német  képjtó 
Schön  Márton  készített  legelőször  réz  és  egyéb  metszésekkel  lenyoma
t o k a t ,  de  ez  csak  14ÖO  után  gyakorlá  e'  mivészetet.  Még  most  is  meg 
vart  a'  tlorenczi  Sz.  János  egyházban  a'  , ,béke4 '  F.túl  niel lozra,  's  a' 
„Szűz  koronázta tása" ,  meilyet  1452  készife.  A'  correct  és  hil  rajz 
egyszersmind  sok  nemességet  mutat.  Számos  emelt  miveket  is  vive  ki 
ezüstben  egy  ol táron,  melly  nagy  innepekkor  még  most  is  ki  szokott  té
tetni  az  emiitett  templomban.  AHitják,  hogy  F.  csak  niellomiveiből 
készített  öntvényeket  kénkőben.  Dl  Zani  egy  lenyomatot  is  talált  az 
említett  Szűz  koronáztatást  ábrázló  lapról  Parisban  a' Cabinel natiunal
ban ,  's  ez  az  o k ,  hogy  neki  tulajdoníttatik  a'  rézmetszésmivészet  felta
iállatása.  L.  Zan i : t,fflat eriaté per sereire álla storia deli' origine  e' 
ÍV pmgressi delli incisioni in rame ed in legno'*  (Panna  1802)  és 
Bartsch  : ,,!'einlregraveur"  (13  k . ) .  A'  llorenczi  galériában  vannak 
tőle  aquareli  rajzok  is. 

F r s i s  T E S H A E ,  a '  legvégső  fok  Galicia  nyngoti  partján  Spanyol
országban.  Egy  franczia  depart."Bretagne  nyugoti  csúcsán.is  Finisterre
nek  (Bresttel)  neveztetik. 

F I N N E K .  Az  éjszakeuropai  népek  ezen  főtörzsöke  (mellynek  tagjai 
2,400,000  vannak),  Scandináviától  Asia  éjszaki  részébe,  onnan  a1  Wolgá
ig  's  a'  caspiumi  tengerig  teljed  és  különösen  nevezetes.  Már  Tacitus 
esméri  ezt  a'  nemzetet  Finnek  név  a l a t t ,  kiknek  legkedvesebb  lakhelyei 
elejétől  fogva  erdők  's  macsárok  voltak  ,  a'  honnan  magokat  mocsária
kóknak  (Suamolainen  saját  nyelveken)  nevezték  's  főfoglalatosságaikká 
a'  vadászatot  és halászatot választották.  Egyébiránt  valóban  megjegyzésre 
méltó,  a'  széllelszórt  finn  nemzetségek  testállásának,  nemzeti  characteré
iiek,  nyelvének  és  szokásainak  hasonlósága  annyira,  jií'jy;  lehetetlen  azo
kat  akárhol  meg  nem  esmérni.  Tulajdon  históriájuk  nincs;  együgyű  pász
tori  kóborló  életek  módjánál  fogva  bizonyos  prédájokká  lettek  a'  Finnek 
a'  Norvegiaiaknak,  Svédországiaknak  és  Oroszoknak.  A\  Norvegiaiak  e!ó
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szőr  Finnmarkot  hajtották  liatalmok  alá  's  a1  Permiek  (egy  a1  fej^r  ten
gernél  lakó  finn  nép)  ellen  tett  táborozásaik  csak  akkor  szűntek  meg,  mi
dőn  Permiát  's  a/,  itteni  kereskedést  a'  nowgorodi  herc/.egek  elfoglalták 
és  a'  Norvegiaiak  a'  Mongolok  ,  beütései  által  foglalatoskodtattak.  Azu
tán  az  Oroszok  kezdetiek  a'  Finnek  földjén  kiterjeszkedni;  Kareiia  's 
egész  Permia  hatalmok  alá  jöt t  's  a'  14  száz.  a'  fejér  tenger  partján 
felállította  István  püspök  a'  keresz te t ,  lerontván  a'  Jomala  nagy  isten 
messzcsiigárzó  templomát.  Egész  Lappmaik  's  nem  sokára  minden  ke
leten  ,  a'  Wolgánál  és  Siberiában  lakó  Finnek  is  meghódittattak  az  Oro
szoktól ,  kii*  magokat  a'  Norvegiaiakat  is  visszaverték,  midőn  ezek 
nem  akartak  elállani  Lappmaikban  elébb  törvénytelenül  birt  adóvetési 
jusoktól.  Végre  Nvidország  támadta  meg  a'  többi  vele  határos  Finneket. 
Sz.  Erich  keresztény  hitre  téritette  a'  12  száz.  közepén  a'  mai  Finnland 
lakosai t ,  's  száz  észt.  ezután  elfoglalták  a'  Svédek  Tavastlandot  és  ha
taimok  alá  hajtották  a1  Kareliaiakat  's  ^Lappokat,  a'  mennyire  még  az 
Oroszok  iiruíigától  az  emiitett  tartományok  szabadok  voltak.  Ezzel  a' 
finn  nemzet  meghódittatása  éjszakon  elvégeztetett.  A'  nemzetnek  12  ága 
egészen  vagy  iészént  az  orosz  birodalom  lakosai  közé  tar tozik ,  n.  m. 
a ' L a p p o k ,  F innek ,  Es lhek ,  Livek,  Tseremissek,  Tsuvasok,  Mordvi
nok,  YVotjakek,  Parmjiikek,  Surjánek,  Wogulok  ésazobi i  Ostjákek.  Ide 
számláltathatnak  még  a'  Tepter ik ,  egy  néptsoport ,  melíy  több  finn 
nemzetségeknek,  főképen  a'  Tseremisseknek,  Tsuvasoknak  és  Mord
vinoknak  öszvekeveredéséből  származott  's  azután  Tatárokkal  is  szapo
rodott .  A1  finn  nemzetségeknek  csak  középszerű  testmagasságok,  hanem 
erős  és  tartós  testalkatások  van.  Abrázatjoknak  levonásai  :  lapos  kép, 
becseit  arczok,  setét  szürke  szemek,  ritka  szakái ,  barnás  sárga  haj  és 
sárgás  ábiázatszin.  Kzen  tulajdonságok  mindazáltal  a'  szorosabb  ér te
lemben  vett  Finneknél,  a'  tehetőségés  pallérozottság  által  már  nemest d
tek.  A'  Tseremissek  és  Tsuvasok  testlormája  inkább  a'  Tatái  'okéhoz' 
a'  Mordvinokéaz  Oroszokéhoz 'a  a'  Wogulok  a1  Kalmuckokéhoz  hasonlít.  A' 
Finnek  többnyire Keresztén}  ek  's  vagy  az  ágostai,  vagy  a'  görög  egyházhoz 
tartoznak;  hanem  a'  Tseremissek,  Mordvinok,  Wotjiikek  és  Wogulok  közt 
Pogányok  vagy  Sámánok  is  találtatnak.  A'  Finnek  egy  része  földinivelést 
üz  és  a 'pallérozottságnak  bizonyos  lépcsőjén  á l l ;  más  lésze  pás/.torko <o 
kóborló  életet  él  's  baromtartást,  vadászatot  és  halászatot  iiz.  Tisztátalanság 
és  tunyaság  a'  finn  nemzetségek  nagy  részének  főtuíajdonsága.  A'  szoro
san  vett  Finnek  komolyak,  fáradhatatlanok,  munkások,  minden  ne
hézséget  kiállók,  rettenhetetlenek,  vitézek,  ál lhatatosak,  de  egyszers
mind  makacsok  és  fejesek  i s ;  e'  mellett  szolgálatra  készek  's  vendégsze
retők.  Esztehetségeik  vannak  ;  kitetsző  hajlandóságok  van  pedig  a' 
költésre  és  muzsikára.  L.  az  ujabb  finn  l i teratúrai „Wiener Jahrl/iirh. 
9  Bd.  S.  19 ."  Finn  grammaticát  Strahlmann  prépost  irt. l—ií. 

F I N M I A Ü D ,  orosz  nagyfejedelemség (6402  nsz.  mf.  1,378,500  lak.), 
12  kerülettel.  Ali  1)  a'  finnlandi  nagyfejedelemségnek  azon  részeiből, 
mellyeket  Svédország  1721  és  1743  engedett  az  orosz  udvarnak  (ezek 
azolta  különös  orosz  helytartóságot  formálnak,  mellynek  fővárosa  W i 
hurg)  (I.  ABOI  és  NYSTADTI  RKKKKÖTKSKK);  2)  a'  finnlandi  nagyfejede
lemségből,  mellyről  Svédország  1809  mondott  le  Oroszország  részére  a' 
fiiedi'ichshammi  béke  által;  és  3)  Osternbottnnak  és  Lapplandnak  azon 
részeiből,  mellyektől  Svédországot  a'  most  említett  béke  fosztotta  meg, 
az  orosz  birodalom  alkotó  részeivé  tévén  azokat.  Ezen  három  előszám
lált  részből  alkottatott  Alig.  6.  1809  a'  mostani  finnlandi  nagyfejede
lemség,  mellynek  kormányoztatása  a1  többi  orosz  tartomán} okétól  egé
szen  jkülönbözik.  A'  finnlandi  kormán}  tanácsnak,  mellynek  14  tagjai 
született  Finnlandiak  ,  ellőülóje  egy  főkományozó.  St.  Petersburgban  a' 
finnlandi  tárgyakra  1826  olta  egy  különös  statustitoknok  ügyel.  — 
Ilelsingforsnak  ,  a'  fővárosnak,  niellyhe  tétetett  által  Oct.  I.  1819 
ÁRURÓL  (I.  e.)  a'  legfőbb  kormányszék  (a '  finnlandi  tanács  vagy  a' 
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kormánytanács),  8000  lak.  van ,  kik  szorgalmatos  tengert  kereske
dők.  Innen  nem  messze  esik  SWEABORO  (I.  e.)  egy  erős  vár.  Finn
land  földje  lészent  hegyes  e's  kősziklás ,  mivel  a'  skandináviai  hegy
lánoztól  hasittalik,  részént  t é r e s ,  homokos,  mocsáros  és  posványos 
's  igen  sok  kisebb  és  nagyobb  tavaktól  borittatik.  Folyóji  közt  legneve
zetesebb  a'  Kynimene  folyója.  Jóllehet  a'  földnek  nagy  részét  kősziklák, 
posványok,  t avak ,  homokos  tájékok  és  erdők  (a '  tartomány  főgazdag
sága)  foglalják  e l ,  még  is  vannak  ollyan  tájékai,  mellyek  bőven  telem
nek  gabonát ,  krumplit  és  lent  's  mellj'eken  jó  rétek  vannak,  a'  hon
nan  a'  baromtartás  jó  állapotban  van.  Erdeji  medvével  's  farkassal,  vizei 
hallal  igen  gazdagok.  Innen  sok  lakosoknak  ad  élelmet  a'  vadászat  és 
halászat.  A'  lakosok  nagyobbára  FINNEK  (1.  e.),  kik  többnyire  ágostai 
vallástételt  köveinek,  továbbá  Oroszok,  Svédek  '• Németek , de csak 
kevesen. Szorosan vett fabriUák és manufacturák, kivévén egynéhány 
nagyobb városokat, nincsenek Finnlandban. A' népesség a1 partokon 
leglömöttebb. A1 messzére terjedő tartomány belsejét még igen keve
sen lakják 's a' Lapplandból és Osterbottnból hozzá kapcsoltatott rész, 
jeges éghajlaija miatt, csak kevés népesség tartására alkalmatos. Pinn
jandot jó erősségei , igen nevezetes tartománnyá teszik az orosz biroda
lomra nézve. Svédország felé eső határai TORNEÁBAN (1. e.) 1821, a' 
Norvégia felé lévők pedig J826 állapíttatlak meg. L—ú. 

F I Ó K N A P O K , F I Ó K H I> n D A K vagy fatyunapok, holdak (parfielia, 
partuelene), a' napnak és holdnak képeik, néha e g y , néha több, szin
te ha t ig , mellyek koziil egy többnyire tiszta világos, néha színes is , — 
's koszornval vagy gyűrűvel vannak egymással öszvekottelve (mint 
udvarok). A' nedvességgel "sat. terhes levegő kezdvén elereszteni a' ben
ne feloldva lévő t á rgyaka t , 's ezál tal sok esetekben 's helyeken siirüb
bödvén , a ' n a p ' s hold sugarait vissza veri, és ezen tüneménjeket lát tat
ja ; miért ezeket az időváltozás postájinak tartják. N. /. 
t ó F i o B i v i N i i (Bál in t ) , f l o rencz i hangszerző. A ' tréfás daljáté
kokban természetes szeszél lyel , könnyűséggel, elevenséggel és vidám
sággal különösen jeleskedik. 1816 Júliustól fogva karmester Romában 
Sz. Péter templomában. Tanult Náp 'ohban, játékszini pályáját pe
dig Turiiihan kezdette. 1797 t. i. az ottani királyi játékszín számára ir
ta az „ / / fur/to cuntro ilfurbo", — 's nem sokára „J7 fnbro parigino", 
—i valamint töbh operákat más olasz szinek részére. 1807 Parisba jött, 
hol , , / virluoii ambiíianti'" czimii szerzeményét előadták : ezen opera 
Jtextusát l 'ieard is utánazta „Cormédiens atti6utaniil nevii munkájában. 
Ez is szintúgy te tsze t t , mint „Capricciosa pentitali, mellyet Parisban, 
már 1805 adtak. Nápolyban előadatott operájában : „í?/» amori di Vo
mingio e d' Ailelaide", a' valódi muzsikanemhez hiv maradt a ' szerző. 
Azonban „f.e canlalriei vilane11 (a ' falusi énekesnék) operája ál tal , még 
Németországon is leginkább megkedveltette magá t , mert ez vidám 's 
eleven szeszéllyel és kedves melódiákkal teljes , 's a1 tréfás operák Írás
módjában méltán classicai nevet érdemel. E' felett klavirkisérettel igen 
sok kecses éneket i r t , némellyek Londonban nyomtatva ki is jöttek. 

F l R K N Z U O l , A , l . N A N N I N I . 
F I R M Á N , 1) a ' Törököknél azon parancs , mellyet a1 nagyvezér 

a' császár nevében ad k i ; 2) Keletindiában kereskedés üzésére írásban 
adott engedelem. 

F I R N A J S Z , 1) minden a' levegőben kiszáradó folyósság, melly a 
relé bevont testnek kiszáradása után fényt ad, 's azt a' levegő, nedvesség 
és por ellen védi. A' firnajsz mézga, gyanta és olajfirnajszra osztatik; 
a' mézgafirnajsz vizben feloldozódó mézganemekből a' gyantafirnajsz al
koholban feloldozódott gyantából vagy aetheri (égényes) olajokból á l l , ;s 
ha ezek áltlátszó gyantákból lettek, lakflrnajsznak mondatik, olajfirnajsz
nak a' már főzés által nyálkás és vizes részeitől megtisztitott lenolaj 
használtatik, mellyhez azután ólomoíyd vagy fejér vi tr iol , vagy nyom
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tató  festékül  használatra  korom,  vagy  más  pigni€n)um  in  vegyittetik. 
2)  Azon  mézga,  melly  a'  borókafenyőből  izzad,  szára/  firnajs/.nak  hivatik, 
3)  Firnajsziiak  mondatnak  a'  nagy  borostyánkódarabok  is  ,  meilyek  bo
ros tyánkőfirnajszra  használtatnak. 

F I R N A J 8 Z F A ,  E^szakamerikában  é s  Japánban  terem.  Ennek  m a 
gája  szolgai  anyagul  a1  legfinomabb  chinai  firn3jsznak  ,  méllyel  csaknem 
minden  bútorokat  be,  szoktak  vonni  a'  duna iak .  A'  iából  már  7—8  esz
tendős  korában  izzad  a'  mézga.  Hogy  ezen  mérges  nedv  u'  íhnajsz
készitőnek  ne  ártson,  felette  vigyázatosan  kell  vele  bánni.  50  fa  egy  éjjel 
16  uncia  firnajszt  ad. 

F I S C A Í ,  i s ,  igy  neveztetnek  Magyarországban  a '  törvényhatóságok, 
nevezetesen  a1  várni egyék ,  kir.  városok,  szabad  kerületek  és  uradalmak 
ügyvedjei ,  's  igy  a'  szent  székekéi  is. 

Fi  se HE  11  (Goítlielf),  jeles  természetvizsgáló,  orosz  valóságos  titkos 
tanáesos,  a'  moszkvai  orvosi  academia  második  elölülője  's  az  ottani  uni~ 
versitasnát  tanító  ,  szül.  Octob.  15  kén  1771  Waldbeiniben  Szászhonban. 
A'  freibergi  gymnasiumban  kitanulván,  hol  az  ott  bányászságot  tanuló 
Humboldt  barátságát  megnyeré  ,  Lipsiába  men t ,  magát  a'  gyógyíudomá
nyoknak  szentelendő.  A'  ndvénytudomány  's  a'  bontsztan  voltak  Uedvea 
foglalatossági  's  első  esmertelő  munkája  ez  vo l t : „lersuch vber die 
Schwimmblase der FiicAe(i  (Leipzig  17Ö5),  mellyben  azt  vitat ja,  hogy 
a'  halak  úszó  hólyagja  a'  lélekzés  scgédmüszere,  —• mivel edényekkel 
igen bővelkedik. Későbbi vizsgálati a' pisztráng úszó hólyagjában léfező 
uj féreg feltalálására vezették. Humboldt Sándor és testvére német és 
frankhoni utjokban társul vevék. Parisban Cuvier vezetése alatt az 
öszvehasonlitó bontsztannal foglalatoskodott, az ott találta gazdag gyűjte
mények által buzdittatva. Ezen foglalatosságnak gyümölcse a' következő 
munkák lőnek: „Veber die verschiedene Form de.i hilermtixillar Kno
c/iens" (Lipsia, 1800); „Beitrage zur Ralurgric/iie/tle der Affen (na
turhislorische Fragtnente'"') 1801; „Beobachtungen iiber die abwei
chende Bildungsart der Síiiiglkiere und Fische". ISOOban mint termé
szetitudomány tanitó hivatott meg a' mainzi középoskolába, de megjöt
tekor azt találván, hogy az ottani jury szavát már másnak a d t a , vis
szavonult 's könyvtárnokká Ion. Kzen uj hatáskör a' könyvírás biito
kában birá vizsgálatokra 's különösen a' könyvnyomtatás 's a1 legrégibb 
nyomott munkák történetiben. Feltalálta az akkor legrégibb esz
tendői számmal jegyzett nyomtatás t , sok ót leiit 's különösen Gntteu
berg részes voitát a' nyomtatás feltalálásában akará meghatározni e' 
munkában : „F.ssais sur les monumens lypographiques de Jeun Gvtteti
berg" (Mainz 1804.) . Több magyarázat van ezen tárgyról ezen 6 fogás
ban kijött munkája: ^Beschreibung typographischer Seltenheiten und 
merhwiirdiger Handschrifíen nebst Beitriigen ivr Erfindtingsgesc/tiv/tt* 
der Buclidruckerkunsl" (Nürnberg 1801—5), és „S'otice du premitr 
monument typographique en caracteres mobiles avec dute'1 (Mainz 1804;. 
Zapf és Millin hallhatólag megvallák Fischer érdemeit e' részben. A' 
mainzi tanácsnak már tagja lévén, később mint követ Parisba küldetett , 
midőn a' község az első consulnak kérelmet nyujta b e , hogy Mai: z vál
toztassék ált kereskedő várossá. Fischer ez alkalommal engedelmet nyert , 
hogy a7 párisi könytárakból , — a' birodaloméiból, — Mainz számára 
egy könyvtárt öszveszedhete, melly 3000 kötetben franczia classicusok
ból 's más tudományos munkákból állott. A' fővárosban létele alkalmá
val elkezdé leirni a' nemzeti museumot 's különcsen azt akará megmu
tatni , hogy ezt nem a' hol t , noha igen gazdag , gyűjtemények emelték 
magas fényére, hanem tanítani vágyó czél ja , és az e' végre jól válasz
tott tanítók. Mairizban egy tudományok társaságának eredetét mozriítá 
elő , mellynek örökös titoknokja lón. Azonbau mindegyre a' természeti 
és bontsztudományok foglalatoskodtaták , mint 1804ben megjeleni mun
kája : „í éber die Anulomie der 3iali'í bizonyítja. Ugy»B azon évben 
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ciíiügyá  Maínzot,  Moszkwában tanítóvá  's  a 'museum  felvigyázójává  leendő. 
A1  kezén  lévő  gazdag  gyűjtemény  megnyittatott  a'  közönségnek, 'a  tőle 
e'  munkában: „Description du Museum d*hittoire nalurel/e*'  (Moszkwa 
1805)  leíratott ,  mellyhez  n'  rezet maga  mctszé,  nem  találtatván  rézmetsző. 
Ugyan  azon  érben  megállapitá  a'  mogzkivai  természetvizsgáló  társaságot, 
melly  utóbb  a'  császári  czimet  's  a'  vele  já ró  jusokat  megnyeré.  Fischer 
a'  természeti  tanitmányok  bő  mezejét  minden  oldalról  viszgálá,  's  innét 
az  ásványi  állati  testek  feltalálásában  Cuviertől  is  megesmért  érdemei 
vannak.  Mint  közönséges  tanitó  nagy  haszii'i.  hajta  e'  munkával:  „ 7'fl
tiulae synopticae zoognosiae"  (3 .  kiad  1813),  ' s : „Onomatiicon i/u systcm 
d' oryctognotie"  (Moszkwa  1811),  melly  főképen  Werner  rendszerén 
épült  's  az  orosz,  német,  franczia  és  latan  nevek  öszvetétele  miatt  is  hasz
nos.  Később  (1811)  bővítve jöt t  ki  ezen  munka  orosz  nyelven.  A'  moszkwai 
nagy  égés  őt  sem  kimélé  meg.  A'  lángoktól  megemésztve  látá  mind  a' 
nagy  Museumot,  mellyet  az  ő  munkássága  ol!y  fényes  polczra  emelt, 
mind  önön  gyűjteményit,  mind  sok  készítményeket  a'  mák  k  bontsztaná
nak  folytatásához  tartozókat  ,  mind  egy  gazdag  kaponyagyüjteményt, 
melly  a'  már  ki  U  hirdetet t ,  állati  öszvehasonlitó  bontsztan  számára  ala
pitatott ,  lizen  nagy  veszteségtől  le  nem  veretve  mindjárt  a'  béke  vissza
tértével  a'  Museum  helyreállításához  kezde t t ,  melly  nem  sokára  viszont 
olly  szép  egésszé  szaporodott,  hogy  most  viszont  a'  leggazdagabb  gyűj
temények  közé  tartozik.  1817ben  a1  császári  orvosi  és  seborvosi  aca
demia  második  elölülőjévé  választa tot t ,  mellynek  a'  belső  igazgatás 
megjobbitásával  egy  kórház  és  adakozásokból  eredt  Museum  alapításá
val  nagy  szolgálatot  teve.  Legújabban  viszont  gazdagitá  a'  természeti 
tudományokat  egy  munkával: „Entomographie de la Russie el genrei 
des insectesi''  két  kötetben.  —j—. 

F i s c u s ,  a '  romai  jogban  a '  császár  privát  pénz tá ra ,  megkülön
böztetve  a'  status  {pénztárától (aerarium publicurn).  Az  ujabb  jogban 
ellenben  megfordítva  van  a'  dolog;  ebben  a'  fiscus  név  alatt  a'  status 
pénztára  é r t e t ik ,  a'  fejedelem  privát  pénztára  pedig  chatoullenak  ne
veztetik.  A'  status  pénztára  leginkább  annyiban  neveztetik  fiscnsnak, 
a'  mennyire  büntetések,  uratlan  jószágok  *s  ollyan  dolgok,  mellyek  a' 
forgásból  kivétetnek,  vagy  a'  mellyektől  a'  privn.t  birtokosak  akarmelly 
oknál  fogva  megfosztatnak  (p.  0.  t i l tott  ajándékok,  legatumok,  mellyek
ve  a'  legatarius  érdemetlen  lett  'sat.)  szálnak  r e á ,  's  a1  mennyiben  an
nak  különös  elsőségeiről  van  szó.  Ezen  elsőségek  már  a1  romai  jdffban 
is  rendkívül  messze  terjednek,  noha  áltáljában  v é v  csak  ugyan  helyes 
alapokon  nyugosznak.  Ide  tar toznak:  a'  törvényes  zálogjog,  melly  a' 
fiscust  tisztjeinek  és  azoknak,  kikkel  kötésre  lépe t t ,  jószágaiban  illeti, 
továbbá  a'  jogkamatot  kívánni  ott  is ,  hol  az  nem  volt  kikötve,  késedel
mi  kamatot  pedig  nem  fizetni,  az  elidősitésnek  ellene  hosszabbra  ren
deltetett  ideje,  a ' cau t io   és  perköltségektől  való  felmentség  'sat.  A'  fis
on*  tartás  joga  (fiscalis  igazság)  tehát  részént  azt  a'  jogot  je lent i ,  melly
nél  fogva  bizonyos  kerületben  a'  fiscusi  ha'sznokat  húzhatni,  részént  pe
dig  a1  fiscus  elsőségeinek  használását  tesz i ,  's  áltáljában  véve  csak  a' 
status  pénztárát  i l leti ;  azonban  gyakran  más  pénztárakra  's  tisztszé
k e k r e ,  mint  a'  városok  ,  uradalmak  pénztárára ,  a'  szerze tekre ,  egyete
m e k r e ,  lovagi  hitelegyesületekre  'sat.  is  ki  van  terjesztve,  a'  dolog  ter
mészetéből  folyó  módosításokkal.  A'  magyar  fiscust,  a z a z ,  a'  status 
pénztárát  a'  korouaügyvéd,  a'  királyi  ügyek  igazgatója,  védel
mezi. Zs. G. 

F i s T u r , * ,  (csőfekély) ,  csőidomu,  nagyobb  vagy  kisebb,  egy 
vagy  két  nyílású  fekély;  a'  bőr  alatt  nyúlik  a'  sejtszövetbeu  e l ,  hossza 
vagy  rövidebb  ,  egynes  vágy  görbe  ,  tágasb  vagy  szűkebb  ,  egyszerű 
vagy  elágzott  csatorna  k é p b e n ,  izmok,  csontok,  kötelékek,  hártyák 
közöt t ;  szeret  belső  üregbe  is  ny í ln i ;  néha  a'  műszerek  állományába 
is  végződik.  —  A'  csőfekélyból  jó  geny  alig  folyik,  de  rósz  ev  mindég 
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é/.ivárog. i la nedveket vezető műszerekbe nyi l t , azoknak tieűre is ki
folyik rajta. Így folyik a' csőfekélytn köuy , n y á l , hugy, gau °sat u' 
mint azon nedveknek műszerébe végződik. Melléknevét »' csőfekély 
azon rés/.tóJ veszi, mellyen létez p. o. van köny, nyál, nyak, mely, 
liugy, se;;,g 'sat. osőfekéiyek. •— Gyógyítása nehéz ; a' természet alig 
képes raj tar srgiteni. A' miv azonban gyakran hatalmasan dolgozik el
lene , késsel íeiinets/.ve vagy lőszerrel vagy selyemszálal felfogva 'a be
lülről jó genyedést és i/.omszöunicsösödést indítva meg. —j—<u 

F i T z , egy az angol vezetéknevek előtt nem ritkán találtató szó
tag (Fi tzHuber t , Fi t / . Clarence, Fií/.James), melly annyiban rokon a° 
scuc Mac, az ii hmm O' 's a' zsidó Bennei , hogy, valamint azok , fiút j e 
lent 's a' kik viselik, azoknak töi zsökatyjára muta t : de Bein kell e' rész
ben ezen egyetlenegy valód: különbséget elfeledni, hogy a ' F i t z min
dég törvénytelen származást bizonyít. Így a1 Fitz Clarencek a' mosta
ni angol király 's nirs. Gordon színjátszónk gyermekei. Egyébiránt olly 
kevés csorbát ejt iliyeu származás Angliában a' polgári becsületben, 
hogy még a' főbb raftgu nemesség közt is sok Fit/, minden szégyen 
nélkül teszi nemzetségi lajstromába az ő királyi nemzőjét. í'.s. G. 

F i v M K (Sí. Veit am tfluurn), 743 ház. és 7Ü00 lak. kikötő az ad
riai tengernél iévő quarnaroi öblön , egyszersmind a' magyar tengermel
léknek (ii t torale, ö '/» nsz mf. ) , melly Horvátországhoz ta r toz ik , fő
varosa. Helye a' kormányszéknek 's lakhelye a' koruiányozónak; vál
tótörvényszék, egészségre ügyelő tisztség, gymnasium, olasz játékszia 
:sat. vannak benne. Jó fabrikáji sok rosólist , dohányt , posz tó t , czuk
r o t , hamuzsirt , viaszt, kötelet készitnek, nvllyekkel '* más termeszt
menyekkel és készitményekkel jövedeimes kereskedés tizttik. Az au
striai statusokba sok s ó t , fűszert, rist 's más portékákat visznek be 
a' íinniei kereskedők. 1809től 1813ig Francziaország kezében ví*^ Ek
kor ismét austriai uraság ala jöt t . Magyarországhoz 1822 kapcsolta
tott vissza. L—ú. 

F I Ú S Í T Á S [praefectio), ollyan t e t t , mellyel valamelly nemes em
b e r , familiájabeli asszonyt, királyi privilegialis megegyezéssel férjli örö
kössé tesz nemes birtokában. Ősi jószágokban csak az utolsó m..radék 
fiusithat, különben véisértés büntetésnek van helye ; hanem szerzemény
ben a' szerző még akkor i s , midőn egyenes örököse vagyon. Történik 
pedig a' fiúsítás élők közti ajándék, örök vallás, végrendetés vagy csu
pán a' királyhoz folyamodás által. A' fiusitás foganatja a z : hogy a' 
fiusitott jogkoholmány által férjfinak 's a' következendő nemzetség fe
jének 's törzsökének tekintet ik , 's ug;. j. < azért gyermekei , ha bár nem
telen volna az a tya , még is nemesek lesznek. Z>. G. 

F i x M I L I . N K R (Piac idus) , Benedictinus és astronomus , szül. Maj. 
28 . 1721 Acheleuthen várában Austriában, 40 évig í*a egyházi törvény 
professora volt a' kremsmiinsteri lovag academiában. A' kremsmiinsteri 
klastrom astronomusáül neveztetvén k i , egy ács segítségével csillagórt 
épi te , melly nem sokára felette elhiresedék Németországban F. munkás
sága által , ki ennek történeteit 's a' maga vizsgálatit néhány munkában 
(„Decennium astronomicum ab anno 1705 ad annutn 1775" és ,,Aeta 
aslronomica Cremissamen&ia ab a. 1770 ad a. 1701") bocsátotta közre 
's több tudós Journalokba és emlékirásokba dolgo/.a Csak az általa vég
bevitt (akkor igen nehéz.) vizsgálásai Mercurinsnak tették Lalandeot képessé 
pontos Mercuriustáblájinak I. észitésére. F. egyike volt Uranus pályája 
első vizsgálóji 's szániitójinak, és erről táblákat is készí te t t , 's Bode 
véleményét, hogy a' Flainsteed által ICÖO látott 's azután eltűnt 34ik 
csillaga a' bikának maga az Uranus vo l t , első vette vizsgálat alá 's theo
retice megmutatta. Mh Aug. 27. 1791. 

K l Z K T K S I T K H E T E T I, K N S K G , 1. M E Q B O K k 8. 
P I . A C C U S (Cajiis Valer ius ) , rotuai költő áz első század második 

féléből , Paduábau élt 's ifjan holt meg. Az Argonautákat egy eposban 
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éneklette  meg [„Argonaulica"),  mellyböl  7  könyv  egészen  's  ii'  nyolcza
diknak  egy  része (fenmaradt.  Példánya  a/,  alexandriai  Apoilonins  Rlio
dius  volt.  Ámbár  Virgil  mellé  nem  tehetjük  e'  kö l tő t ;  vannak  mivében 
még  is  szép  és  sikerült  helyek.  Heinsiiis  és  jBuriuann'után  újra  Harles 
(1781)  és  Wagner  (1805)  adták  ki. 

F i . A O n r . n N S o n ,  1 .  Ü S T o m i í i í i t . 
F i. A GE o i. KT..  1)  Kisded,'  közönségesen  elvfantcsont  flanla a bee, 

mellynek  segítségével  a'  madarak  valamelly  melódiára  taníttatnak,  2)  A' 
fíageoletnak  utánzása  a'  hegedűn.  A/,  uj  t.  i.  csak  gyengéden  érinti  a' 
"húrt,  a'  vonó  pedig  egyforma  de  erős  húzással  vitetik  rajta."  A1  flageb
let  helyek flautino, ioní harmonique  vagy suoni n/'uionichi  szavakkal  szo
kott  megfeleltetni, 

F r . A H t t i L T ,  I.  8  o u z *. 
F !. A SI A M D I O S K U I . A j 1. N K M E TA X. F ii f. O I O S K O L A . 
F r, A rt K N  a'  Romaiaknál  azon  p a p ,  kinek  szolgalatja  egyes  isten

ségnek  volt  szentelve,  mellytől  nevét  ve t t e ,  p.  o.  Fiamén  neptunalis, 
pomonulis. 

F r . A M S T É E B  (John), angol  csillagász, szül. Áng.  10. 1610 Derbyben 
D.erbyshireben,  már  24  évében  astronomiai  számításokat  ada  a' ,,Vhilo
sopJtieal transactiang"b&  's „Diutriie de aequutiane temporis  «/<:\"ját 
közre  bocsátá.  Később  Londonba  men t ,  hol  Newton  és  llallerral  szo
rosabban  megesmerkedék  és  1670  a'  királyi  társaság  tagja  lett.  II.  Károly 
királyi  csillagászul  nevezte  ki  az  uján  éjiitett  greenwichi  csillagórre (F/am
sleeáhousé).  Jtt  tévé  1671től  csillagászi  vizsgalatit  elhunytáig  1720.  Sok
évi  vizsgálatinak  látni  kivánák  s ikere i t ,  de  csak  Anna  királyné  külö
nös  parancsa  birta  azoknak  kiadására ,  's  igy  jelent  meg  a' .^fíiitória 
eoelextit óritannica''  (Lor.d.  1712,  2  r é sz ) ,  melly  addiglani  vizsgálatit 
's  3000  csillagnak  jegyzernényét  foglalá  magában.  Tökélycsitve  holta 
után  jöt t  ki  Londonban  1825,  3  részben.  Az  első  két  résznek  tartalma 
a'  csillagokról  tet t  vizsgalati  ;  a'  harmadik  egy  bevezetést  az  astronomia 
tö r t éne t ibe ,  az  előtte  megjelent  csillag  jegyzeményeket  öszveleg  és  sa
j á t ,  minden  elébbieknél  tökélyesb  csillagjegyzeményét,  melly  azon  név 
alatt ,,The brilish catalogue"  esmeretes ,  foglalja  magában.  Ezt  ujabb 
időben  Herschel  megjavította  's  tetemesen  bővítette.  Egy  másik  munká
ja  az ,,Alias coeiestis'''  (Lond.  1729)  25  nagy  abrosszal,  mellyeken  min
den  ,  Angliában  látható  csillagzatok  le  vannak  ábrázolva.  MástSdszor 
1753  jelent  meg  28  abrosszal.  iVlegröviditve  Fortin  adta  ki  Parisb.  1770. 

F i . A S S A N  (Gaetan  de  Xaxis  d e ) ,  hivatalbeli  történetíró  a'  külső 
ügyek  munkakorében,  eredeti!"^  görög  famíliából  sz.ífmazik,  mellynek 
I l i .  Pál  pápa  1530  a'  Flassen  uradalmat  ajándélözá  Venaissin  grófság
ban.  Atyja  katona  volt.  Az  ifjú  Elassan  s/intazon  hadi  oskolában  ne
vel tetet t ,  mellyböl  Napóleon,  Champagny  ,  Charke,  Jiourgoing,  Dnroc 
'sat.  jöttek  ki.  Utóbb  hosszabb  ideig  tartózkodott  Komában,  hol  testvére 
főtisr.t  volt  a'  királyi  testórségben.  VI.  Pitis  kedvelte  őt  's  megaján
dékozá  világi  praebendával.  1787  visszatért  Par isba ,  a1  hol  1790  egy 
„Question ilu ttivorce'í~t  ada  ki.  1691  Coblenzbe  ment  a'  kivándorlott 
nemességhez.  A'  Condé  sereg  feloldozíatása  után  két  esztendeig  Florencz
beo  's  Velenczéhen  mulatott.  Miután  az  ijedelini  ren  szer  Frano/.iaor
szágban  meg  vala  buktatva,  ó  is  visszatért  honjába  's  a'  diplomatiíii  pá
lyát  választotta,  's  az  első  osztály  fejévé  tétetek  a'  külső  ministe:ium
h a n ,  de  csak  hamar  kikére  elbocsáttatását.  Gyanittatván  ,  hogy  kiván
dorlani  szándékozik,  el  kellé  fogatnia;  hanem  megmenté  magát ,  az  érte 
ment  puIitiabi.2to.1t  's  két  katonát  szobájába  zárván.  Erre  Marseilleben 
rejté  el  magát.  Brumaire  18  után  ismét  Parisban  é l t ,  hol  nagy  munká
já t  készité  el  a'  franczia  diplomatia  történeteiről.  Az  első  dongni  azt 
nyilatkoztaid  ki  a"  nemzeti  intézet  történetéi  osztályának  követei  előtt, 
hogy  óhajtana  egy  ül) '  munkát.  Flassan  ennek  készítésében  nagyon  se
gittetett  jeles  kormányfiakkal  's  tudósokkal  mint  p.  o.  Kochhal  való  ösz
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vekfíitetése  's  a1  levéltárak  használására  nyert  engedelem  által,  így  j e 
lent  meg  tőle  1808  először  C  kötetben  a' „Histnire générah de (a dtp/o
malie francaiae jusqií1 a la fin du régne de Louis XVI., aver de?; lubhs 
cfrranpiogtquei de tous lei trailés eonelui par la Francé"  (másodszor 
szinte  Parisban  1811  ,  7  köt.  jelent  meg).  Ezen  a'  kor társak,  Kik  együtt 

'  munkáló  személyek  vol tak ,  egyezései ,  manifestumai,  jegyzete i  ,  uta
sításai  's  tudósításaiból  merítet t ,  de  nem  egészen  részrehajlatlan  mun
k a ,  —  mellyben  a1  források  criticával  használ tat tak,  a'  dátumok  éles 
ésszel  állíttattak  öszve,  's  az  égés*  lelkesen  készíttetett  Francziaország 
diploinatiai  viszonyainak  megítélő  történetírásává  ,  a1  monarchia  kezde
tétől  fogva  XVI.  Lajos  Jetételéig  ,  —  méltán  tévé  szerzőjét  híressé.  A* 
legnevezetesebb  alkudozások  7s  egyezségek  kifejtésén,  a\  legjelesebb,sla
tusiratok  közlésén  kivül  magában  foglalj,a  a1  külső  ügyek  osztályának 
mindenkori  szerkezetét ,  's  felette  vonzó  és  oktató  egyszersmind  az  a* 
mód,  mellyel  a'  szerző  a1  ministerek  és  követek  characterét  fésíl,  A' 
jury  az  utolsó  tiz  esztendőnek  literattira  's  u\üvészet  osztálybeli  jtitaloni
rámél tó  productumairól  adott  tudósításában  megesméri  e'  munka  történeti 
becsé t ,  megjegyzi  azonban  :  , , / /  «' e»t pa's remartjuahle .pttr P art de In 
composilion, et V on y désirtrait plws d1 eléganre tliui.s le  s /y/e,"  Flassan 
1814ig  történetírás  professora  volt  a'  st.  germainen layei  hadosknlá
bau.  A'  töhbek  közt  ezeket  i«  irá»  ,,fte la nolonisution de St, Do?ningiteí'
(1804);  , , í i e la restauraiion politique de V F.ttrope et de la Franrc'' 
(1814)  és ,,Des Bour&ons de Napiéi'1  (1811).  Napóleon  megbukása  után 
a'  franczia  diplomatia  történeteit  akará  kiadni  1791től  fogva  a'  párisi 
békéig  ö  köt.  Az  1822  ki  budget  feletti  tanácskozásokból  kistilt ,  hogy 
Flassan  12,000  livre  évpénzt  hoz  ,  csak  hogy  a'  revolittio  alatti  franczia 
diplomatia  történeteit  ki  ne  adja.  Mint  a'  külső  ügyek  osztályának  tör
ténetírója  kiséré  a'  frnnezia  követséget  a'  bécsi  békegyüiésre  1814.  ,,ífr'
sloire du enngres de Vienne'^je  (3  k ö t )  még  nincs  kinyomva.  J5s. O. 

F r. * ír T A , 1. S í p. 
Fr ,  I X S A H  (John) ,  jeles  szobrász  ' s  professora '  kir.  academiánál 

Londonban,  szili.  Yorkban  Jul.  6.  1755,  Európában  több  mivek  á l u l 
mellyekben  Homer  miveit,  Aeschylust ,  Hesioflust  és  Dantét  vüágosifot
ta,  lett  esmjírctessé „The Odynsee af Homer engrav, by Th, Pimlr'  Ro
ma  1793,  4; ,,'Vhe Iliad, ensr. by Piroli1'  Lond.  1792; „La divina cóvt
tnedia di Dante Alighieri"  ( 793 ,  4; ,,Ccvipo.i. from llie trngoedies, nf 
Aeschylus, engr. ly l'irnli1'  1798).  Mind  ezen  contourok  Fiánczia  és 
Németországokban  többször  ismételtettek.  Komában  mnlattakor  sokat 
foglalatoskodott  F.  a1  belvederei  Torsóval.  Az  ő  gondolatjában  is  forgott 
egy  csoport,  hol  Hebe  az  élet  minden  bajain  áltesett  győzőnek  az  örök 
istenifjuság  enyhítő  poharát  nynjtja  Nagy  talentuma  volt  ezenkívül,  a' 
népéletből  mintegy  reptében  characteristictis  gruppokat  felfogni.  Plast i 
cai  mivei  közül  több  van  Angliában  (hova  1794  visszatért) ,  ?s  Dellaway 
különösen  dicséri  Collín  emlékére  készítteti  emelt  mivét  a'  chichesteri 
templomban.  Esmeretesek  tőle  lord  Mansfeld,  lord  Howe  ,  Abeicrombie, 
emlékeik  ,  Washington  Misztje  és  Reynold  szobra.  F.  Elgin  márványairól 
udott  ítélete  tetemesen  ajánlá  azokat  a'  parlamentnek.  Mh.  Londonban 
Dec.  7.  1827.  L. „Zeilgenossen*  1828,  1  fiiz. 

F t .  Kc t i tKR  (Espri t) ,  egyházi  szónok,  szül.  Jun.  1.  1632  Pernes
ben  Venaissin  grófság  egyik  kisvárosában.  A'  Jesui taszerzete t ,  meilybe 
lépett  vaja,  e lhagyá,  hogy  Parisban  mint  egyházi  szónok  hallassa  ma
gá t .  Nagy  hírt  szerze  magának  's  XIV.  Lajos  jótéteményekkel  hal
mozta.  Ez  által  ösztöneztetve,  F.  mindég  nagyobb  tökélyre  törekedett 
's  halotti  beszédjeiben  Bossuet  és  Tiirennere  két  remek  mivekeí  adott, 
mellyek  még  most  is  részvéttel  olvastatnak.  Az  udvar  1685  a'  tavaim, 
1687  a1  nismesi  püspökséggel  jutalmazta  meg  talentumát.  Egyházi  be
szédjén  ki vili  ezekben „tfistoire de V Fmptreur Theuduie te Grand*1  és 
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.,V4$ én. Cardinal Ximenes"  is  mint  ékesszóló  történetíró  és  életrajznok 
mutatkozott.  Mh.  Febr.  10.  1710. 

F r . R T C H K R  (John)  és  B K A U M O N T  (Franois),  két  szinköltő.  Amaz 
Londonban  szül.  1576  's  ugyan  ott  holt  meg  1635,  ez  1585  szül. ,  Cam
bridgeben  tanult  's  megholt  1625.  Egyenlő  vonzalomtól  lelkesítve,  mind
ketten  a'  költésmivészetre  szentelek  magokat ,  *s  mivel  szinniiveik,  mint
egy  5 0 ,  mind  kettejek  neve  alatt  jelentek  meg  (Lond.  1679,  's  ujolag 
1 8 1 2 ,  14  kö t . ) ,  egyiknek  dolgoza'sait  a'  másikéitól  nem  különböztethet
ni  meg.  Némelly  kortársak  tanúsága  szerént  Fletcher  a'  feltaláló  genie, 
Beaumoiit  az  elrendelő  és  alakító  ész  volt.  Példányok  .Shakespeare  volt, 
málok  ,  mint  ennél  ,  pathetious  és  alacsony  com.  jelenetek  váltogatják 
egymás t ;  de  példányok  feliilmulására  czélzó  törekvések  gyakran  álhan
got  szül.  Azon  óhajtások,  hogy  a'  publicumnak,  melly  a'  nyers  erőnek 
azon  időszakában  inkább  kicsapongásokat  mint  pulyaságot  bocsáta  meg, 
eleget  tegyenek,  eltérité  őket  a1  tiszta  mi  részi  nézettől;  de  ezen  publi
cum  's  a'  tetszésébe  ajánló  eszközök  szoros  esmerete  biztosan  járatja 
őket  a'  legmerészlettebb  utón,  °s  ez  által  résznyire  kipótolják,  a'  mi  bei
nő  harmónia  és  öszrehangzáshól  hibáz.  Leginkább  sikerüllek  nekiek  a1 

comicna  és  bohózatos  jelenetek,  kevesbbé  a'  tragicnsok.  Kortársaik  még 
Shakespearenek  is  elejébe  tevék  őke t ,  azt  ál l í tván,  hogy  csak  általok 
ér te  el  az  angol  szín  a'  tökély  legmagasb  fokát.  A'  részrehajlatlan  utóvi
lág  félreveté  ezen  Ítéletet  *»  Shakespearenek  adta  a'  pálmát.  Regélik 
ró luk ,  hogy  a'  borházakat  és  korcsmákat  szeretek  látogatni  a'  végből, 
hogy  ott  az  emberi  charactereket  tanulják,  's  egykor  illy  helyen,  midőn 
egy  mirek  bevégeztetése  felett  vetekedtek  ,  hol  egyik  a'  király  megöle
t é s é t ,  a '  másik  ellenkezőit  v i ta to t t ,  a '  király  éltét  fenyegető  emberek
nek  tekintetvén  ,  elfogattak. 

F i R u a i m  (Charles  Pierre  Claret ,  gróf),  a '  francz.  intézet  tagja, 
a'  fráncz.  tengeri  erő  ministeie  'sat.  az  ujabb  idők  egyik  legtudósabb  viz
I ró ja ,  szül.  1738.  Lyonban,  13  éves  korában  tengeri  szolgálatba  állott, 
*a  rendkívüli  szorgalom  és  példás  viselettel  jeleskedett.  Lefolyván  a'  7 
esztendős  háború ,  mellyben  szinte  részt  v e t t ,  ismét  a'  hajóstudományra 
adta  m a g á t ,  's  az  általa  és  Berthoud  Ferdinánd  órásmester  által  feltalált 
tengeri  órá t ,  (legelsőt,  melly  Francziaországban  készült)  nxgá  próbálta 
meg  a'  parancsa  alatti  Isis  fregatton.  A'  következés  minden  várakozást 
felülmúlt.  Erről  kiadta  ama'  becses  munkát : „Voyage fait por ordre da 
roi en  1768 et  1769, jsour éprover les horlogtt marines";  (Paris  1773  4. 
köt .  rezekkel.).  1776  a 'kikötők  és  fegyvertárak  igazgatójának  fontos  helyét 
nyeré  e l ,  's  e'  tulajdonságában  az  1778ki  tengeri  háborúban  mindpn  raj
zok  szintúgy  tőle  származtak,  mint  a  La  Peyrouse  és  F^ntrecastereaux 
felfedező  útjaikra  készített  utasítások  is,  mellyekhez  ugyan  a'  fűötleteket, 
a'  földirásban  já r tas  XVI.  Lajos  maga  adta.  1790  tengeri  minister  lett, 
'a  azután  darab  ideig  a'  koronaörökös  nevelésinek  vezetése  bízatott  rá. 
A'  zendülés  robaja  a'  nyilvános  munkáktól  őt  is  visszavonulni  kinsze
r i té .  Ekker  egészen  tudományának  élt.  Csilapodrán  a'  zaj  :  az  Öregek 
tanácsába  lépett  (1.797)  azután  a'  statustanácsba,  a'  császári  uralkodás 
alat t  pedig  a'  senatusba.  Megh.  Ang.  18.  1810.  Tőle  vannak: „Décou
ttertes des Pranqaix dana le SitdKst de la nouvelle Guiiiéeic.  Kiadta  to
vábbá  Marchanrl  Etienne  ,,Világ  körüli  utazásait  1790—92".  E'  munka 
Jeles  bevezetése  egészen  Flmuieutől  származik,  Más  föld  és  vizlrást 
tárgyazó  munkáji ,  mint .,Allu* de la. Ralliaue et du Caitegal",  és 
„Neptune américoseptentrional"  félbeszakadtak.  Elkezdte  a'  tengeri 
utazások  közönséges  történetének  kidolgozását  is  .  melly  ha  elkészülhet 
vala  ,  minden  e'  nemben  eddig  bírt  munkák  közt  kétségkívül  legtökéle
tesebb  lehetett  volna. J. 

F r , E I J R U S ,  város 2160  I.  Belgiumban  Hennegau  tar tományban,  a* 
Sambre  folyó  mellett,  híres  az  1622,  1690,  1794  és  1815diki  csatákról. 
Azon'  győzedelem  ál ta l ,  mellyet  itt  a'  Francziak  az  Austriaikon  1794 
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JUH.  2ökán  vettek,  elfoglalták  azok  Belgiumot,  'a  fgy  a'  már  egy  hónap 
o h a ,  Laudrecy  vára  elfoglalásától  fogva,  fenyegettetett  fővárosa  Fran
cziaországnak  egészen  bátorságba  helyeztetett.  Az  egyesütt  seregek  tá
boiszemei  már  Peronneig  értek  (mintegy  18.  nif.  Paristól.)  Ezen  hely 
és  l'aris  közt  már  semmi  erősség  nem  volt.  De  Pichegru  az  éjszaki 
sereggel  az  egyesültek  jobb  szám}'át  megkerülvén,  fenyegető  állást  vőn 
Flandria  ellen.  Charbomiier  az  ardennei  sereggel  visszanyomá  a'  bal 
szárnya t ,  és  Jourdan  szinte  előre  nyomult  Luxemburg  felől  a'  moseli 
sereggel.  Dornicknél  (Tournay)  végre  ismét  erős  állást  nyertek  a'  szö
vetségesek.  Pichegru  el  akarta  őket  onnét  vern i ,  de  maga  Ferencz  csá
szár  által  nyomatott  vissza.  Most  a'  Sanibre  és  Maassereg  egyesülvén 
az  ardenneivel,  áltment Jourdan  vezérlése  alatt  a'  Sambren,  megtáinadá 
Charleroit  :s  elfoglalá  Jun.  25.  1794.  Az Austriaiak  előtt  ezen  veszteség 
esmeretlen  maradt.  Koburg  herczeg  sietett  Nivellesből  segítségére  Char
leroinak  ,  's  egyszersmind  Német   Alföld  viszonti  megszabadítására  egy 
nagy  próbát  tenni.  Ez  okozta  a'  fleurusi  ütközetet  Jun.  26.  1794.  Mig 
Koburg  generál  Dévayt  nem  csekély  sereggel  Tournay  elejébe  á l l i t á ,  ő 
maga  megtáinadá  Jourdant ,  's  az  ütközet  eleje  a1  legszebb  reményre 
ada  just .  Az  oraniai  örökös  herczeg  a'  jobb  szárnnyal  már  győztesen 
nyomult  MarchienneauPortig.  Már  20  ágyút  foglalt  el  a'  bal  szárny 
Beaulieu  a la t t ,  az  anveloyi  híd  és  a'  fleurusi  ágyusánezok  megtámadá
sánál  ,  midőn  este  felé  mind  a1  ketten  parancsot  kapának  a/  visszavonu
lásra,  mert  Koburg  herczeg,  a'  csata  alat t  Charleroi  capitulatióját  meg
tudván  ,  annyira  elcsüggedt  ezen  h í r r e ,  hogy  a'  már  csaknem  megnyert 
győzedelmet  kibocsátotta  kezeiből  's  végképen  felhagyott  minden  remé
nyével  NémetAlföld  megmentésére  nézve.  Még  nincs  tudva,  mi  bírhatta 
az  austriai  fővezért  ezen  visszavonulásra,  mert  az  a l a t t ,  hogy  a'  két 
szárny  kisebb  vagy  nagyobb  mértékben  győztes  volt,  a1  középpont,  ngy 
szólván  ,  még  semmit  sem  tett .  1817  a'  Burkusok  és  Franc/.iak  közi, 
Fleurus  környékén,  a'  l ignyí  csata  történt.  A'  Waterlooi  ütközet  utáni 
visszavonulás  alkalmával  Jun.  18.  1815  a'  Francziak  Fleuru  t  eléget
ték. Zs. O. 

Fr .EURY  (André  Hercule  d e ) ,  cardinal  és  XV.  Lajos  első  miuiste
re  ,  szül.  1653  l.odeveban.  Languedocban;  az  oskolai  tudományokat  a' 
Jeauitacollegiuinban,  a'  bölcselkedés  tudományit  pedig  Parisban  a'  Har 
courtcollegiumban  tanulta.  Azután  kanonok  lón  Montnellierbeii  's  doctnra 
a'Sorbennenak.  Az  udvarnál  kedveitető  termete  's  finom  esze  által  csak 
hamar  köz  kedvességbe  jutván  ,  nlamisnása  lőn  a'  királynénak  's  utóbb 
a1  királynak.  XIV.  '.ajos  a'  frejusi  püspökséget  adá  neki  1098,  's  halála 
előtt  kevéssel  XV.  Lajos  tanítójává  nevezé.  A'  regensség  ingadozó  idejé
ben  meg  tudá  tartani  az  orleansi  herczeg  jó  indulatját ,  mert  semmi 
kegyelemmutatást  nem  kívánt,  's  távol  volt  minden  fondorkodásoktól.  A1 

herczeg  észrevévén  az  ifjú  király  vonzódását  tanítójához,  a'  rheimsi  ér
sekséggel,  Francziaországban  ;.'  papi  hivatalok  egyik  legfőbbikével,  kí
nálta  ezt  meg  ;  de  Fleury ,  hogy  tanítványától  ne  kelljen  megválnia  ,  nem 
akart  Francziaország  első  herczege  s'  paire  lenni ,  1726  cardinal  lőn,  's 
nem  sokára  azután  az  ifjú  XV.  Lajos  király  a1  ministerium  fejévé  tévé. 
Ezolta  a"  már  73  évii  öreg  mintegy OOdik  esztendejéig  nagy  szerencséve! 
igazgatá  hazája  ügyeit.  Azon  háborút,  mellyet  (1733)  a"  Jengyei  királv 
választás  mi itt  VI.  Károly  és  a'  német  birodalom  elien  kezdet t ,  dicsősé
gesen  végezé.  Az  1730diki  békekötésben  Lotharingiát  Francziaoi szag
hoz  kaposolá.  Az  austriai  öröklési  háború  ellenben  szerencsétlen  volt 
Francziaországra.  Fleury  ennek  vége  előtt  holt  m e g ,  Jan.  29.  1743 
Issyben  Paris  melleit.  Politicája  s z a b á s a  a'  béke  fentartása  volt.  Az  ő 
ministersége  alalt  Francziaország  kieszközlé  a'  békét  a'  császár és  Spa
nyolország,  a'  porta,  An^tria  és  Oroszország  közt ;  's  többször  iparkodott 
Angliát  Spanyolországgal  is  megbékéltetni.  így  intézgeté és  vezérlé 
Fleury  Európa  ügyeit  okos  mérsékléssel  1740ig.  Az  akkor  kiütött  há
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bura  egyetlenegy  szennye  nevének.  A'  BellelsIe  testvérek  visszaéltek 
őregséátível  's  befolyásával,  reá  beszélvén  .  hogy  egy  középszerű  hata
lommal  leronthatja  Anstria  nagyságát;  de  a'  meüy  reménység Maria The
resia  hőslelke  által  semmivé  tetetett .  Midőn  Fleury  a'  status  feje  lón, 
Francziaország  a'  legkétxégesb  állapotban  volt.  A'  financziát  legrosszabb 
karban,  a'  kereskedést  megrontsolva,  a'  hitelt  megsemmisítve,  az  udvart 
kevéssé  becsül te ivé,  az  egyházat  zavart  ál lapotban,  az  erkölcsöket 
megromolva,  a 'nemzetet  elszegényedve  elerőtlenedve,  's  kUlellenségektól 
fenyegetve  találta. Zs. G. 

FiErjRY  (Claude),  a b b é ,  több  francziaországi  kir.  herczegek  neve
lője  's  egyházi  történet  szerzője,  szül.  Dec.  6.  1640  Parisban  's  a'  cler
nionti  Jes'uitacollegiumban  képeztetek.  Atyja  ügyvédnek  szánta ,  's  F, 
mint  illyen  1658  lépett  fel  a'  parlament  törvényszékénél;  de  nem  sokára 
esjyházi  életre  szánta  magát,  's  1672  az  ifjú  herezeg  Conti  vezérlését,  ki 
a'  dauphinnal  együtt  neveltetek,  rálal ta  magára.  Itt  esmeré  meg XIV.  La
jos  's  később  gróf  Vermandois  nevelését  bízta  reá,  's  ez  1683  meghalván, 
néhány  év  múlva  a'  burgundiai ,  anjoui  és  berryi  herczegek  második  ne
velőjévé  's  a'  LoiDieu  Cistercitaklastrom  apátjává  nevezé.  Szünórájit 
több  tetemes  munkák  kidolgozására  fordi tá ,  mellyek  az  utóvilágra  vitték 
nevát.  Elvégezvén  a'  nevelést  az  arirenteuili  priorságot  nyerte  jutalmul. 
XV.  Lajos  ( F .  és  Fénélon  nevendéke  F. t  mérsékleti  érzetei  okából  a'  Mo
linisták  és  Jan3enisták  közt  folyt  akkori  vi tákban,  gyontatójává  tette, 
melly  hivatalt  l  évvel  halála  előtt  agg  kora  miatt kénytelen  volt  letenni. 
Mh.JuI.  14.  1723.  Munkáji  közül  ezeket  nevezzük  : „ffittm'reernfesiasli</ue'i 

(Par is  1691—1720,  20  kö t ;  folytatta  Fabre  Brüssel  1726—1740,  16  köt; 
kijött  egyebütt  i s ) ;  ,,f,es moeun de .Cfiretient"  (Paris  1682); „Hűtőire 
da irnit frni;nisí  (Paris  Í674); „Diaeour* sur tel liberth d' église 
gollicftne''  (Paris  1724)  'sat. 

F f i K U n v  ( B e m a r d ) ,  1 .  P I B I S I  J Á T I Í K S H I N . 
F r . R t i i t v  de  Chaboulon  (P .  A.  Eduárd,  báró . ) ,  Napóleon  hajdani 

cabineti  titoknokja,  már  15  éves  korában  vezére  volt  a'  nemzeti  őrség egy 
osztályának.  16dik  esz.  Vendemiaire  13kán  COct.  5.  1795)  a'  fellázadt 
Stíriaiakkal  a'  nemzeti  gyűlés  ellen  men t ,  elfogatott  's  éltét  csak  azon 
részvétnek  köszönheté ,  mellyet  a'  fiatalok  vakmerősége  mindég  szokott 
gerjeszteni.  Fermont  minister  a l a t t ,  helyet  kapván  a'  financzia  igazgatá
sánál,  becsületessége  által  ő  is  biztosította  a*  kincstárt  többszöri  kirabol
tatása  ellen.  Mint  s 'a ' iistanácsauditor  a'  domainek  igazgatásánál  immká
lódott,  'g  azután  a'  cuateauáboisi  fontos  praefeoturát  nyeré  el  a'  Meurthe 
departsmentban,  hol  a'  himlőoltás  bevételét  tulajdon  költségén  mozdította 
elő.  Napóleon  ezen  alkalommal  (1804)  az  érdemes  férjfiak  számára  vert 
két  érdenipénz  egyikét  neki  adá.  Az  1812ki  éhségben  sikerült  neki  a' 
megszorultak  gyámoli tására .  számos  gyűjteményeket  szerezni.  Szintolly 
fáradhatatlanul  vetett  gátat  megyéjében  1813  a'  németországi  táborozás
ból  visszatért  láznyavalyások  által  elterjesztett  hadi  pestis  továbbfc  ha
ladásának.  A'  szövetségesek  Franozianrszágba  csapása  alkalmával  felső
ségi  foglalatossága^  mellett  még  hadvezéri  hivatalt  is  kellé  magára  vá
lalnia. .  Végre  elnyomatott  hivatalos  helyéről  az  ellenség  előrehaladása 
rfltil,  és  mint  auditenr  Napóleon  főhadszálásába  ment ,  a'  ki  néhány 
követséget  bízott  reá  .  későbben  pedig;'a'  rheimsi  praefecturát  adá  neki, 
mellyet  Corbineau  az  ellenség  keze  közül  ragadt  ki.  Fleury  a'  vett 
parancsra  fegyverre  szólitá  a'  föld  népét  lármaharang  által.  Az  ellen
vezér  minden  tisztviselőt,  ki  a'  népet  felfegyverkezhetne,  szabadon 
mpgöleíhetővé  nyílatkoztatással  fenyegeté;  azonban  a'  bátor  praefectns 
hathatós  hirdetményeket  terjesztett  el  még.  azon  pillantatban  is  ,  midőn 
Kheimst  25,000  orosz  több  visszaigazittatott  felszólítás  után  ostrommal 
vévé  be.  F leury  kikerülvén  az  ellenség  nyomozásá t .  rejtekben  tartóz
kodott  a'  városban,  miglen  Napóleon  ntolsó  győzedehne  szabadságát  *s 
életét  megmenté.  A'  Bourbon  ház  visszatérte*után  F leury  Olaf'.országba 
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ment ,  de  vlssxatért  Francziaországba  ,  épen  azon  á'  napon  ,  a'  mellyen 
Napóleon  partra  szált,  ki  is  út  t i tkos  titoknokjává  teve".  A'  mint  becses 
..Mémoires pour servir á V hisloire du relour et du régne de Napóleon en 
18Í.T'  czimü  munkájában  adja  elő,  ezen  történet  után  mindjárt  követségre 
használtatott  Baselbe,  mellynek  czélja,  elbeszélése  szerént  ,  olly  jól  sült 
el,  hogy  Napóleon  már  alkudni  kezde  Austriával,  mi  azonban  a 'Waterlooi 
ütközet  által  féibeszakasztatott.  Napóleon  lemondása  u t á n F l e u r y ,  ki t 
az  Mart.  6ki  1815  királyi  rendelés  száműzött ,  Londonba  ment ,  ugyan 
ott  Uiadá  nevezett  munkáját,  mellyben  nagy  világosságot  terjeszt  azon 
okokra  ,  mellyck  Napóleon  visszatértét  szülték  's  mellyben  a'  megbukott 
nagynak  bátran  áldozik  szeretete  's  csudálkozása  hódolásával.  Z Í . G. 

F I I R O S I I A K ,  angol  és  franczia  tengeri  rablók  egyesülete  Ame
rikában  ,  melly  a'  17  száz.  nevezetes  jelenései  közt  méltán  érdemel  hel
lyet.  IV.  Henrik  franczia  király  meggyilkoltatása  után  (1610)  több 
Francziák  kerestek  magoknak  szabad  lakhelyet  Sz.  Kristófon,  melly 
egy  az  antilli  szigetek  közt.  Innen  1630  elkergettetvén,  némellyek  St. 
Domingo  nyűg.  partján  ,  mások  egy  Tortue  nevil  kicsiny  szomszéd  szi
geten  telepedtek  meg.  Az  utolsókkal  sok  hasonló  érzésű  Angolok  is 
egyesültek.  A'  St.  Doniingón  megtelepedtek  főképen  az  ott  vadán  nagy 
számmal  kóborló  bikák  vadászásával  foglalatoskodtak  ,  mellyeknek  bő
reit  a'  partra  kiszáló  hajósoknak  adták  el.  Mivel  a1  búst  nem  főzték 
mt"!;,  hanem,  mint  az  amerikai  v a d a k ,  csak  megpirították  a'  tűznél, 
ezen  szokásokért  Boucanik  nevet  kaptak.  Fő  és  törvények,  's  asszo
nyokkal  való  közösülés  nélkül  ezen  bikavadászok  legvadabb  természe
ti  állapotban  éltek  's  vagyonjokat,  mellyet  részént  vadászat ,  részént 
rablás  által  szereztek ,  közösen  birták.  A1  Spanyolok,  kik  vélek  neiu 
birtak  ,  arra  a1  gondolatra  j ö t t e k ,  hogy  a'  szigeten  lévő  bikákat  mind 
kiirtsák  's  igy  a'  Boucanikat,  kik  azáltal  egyetlenegy  élelmeket  's  ke
reseteket  elvesztették,  arra  kényszerítsék,  hogy  vagy  mint  gyarmatlakosok 
földmivelést  űzzenek,  vagy  a'  la  Tortue  szigetén  lévő  Flibustiakhoz  ta
karodjanak  által.  Ezen  vakmerő  rablók,  kik  Flibustiak  neveket  hihe
tőleg  azon  apró  némü  sajkáktól  kapták  ,  mellyeken  űzték  először  rab
lásokat ,  kevés  számmal  's  csak  kevés  segédeszközükkel,  de  veszélyt 
és  halált  nem  esmérő  merészséggel  támadták  meg.  a'  kereskedő  hajókat, 
sőt  többen  együtt  a'  fegyveres  hajókkal  is  megviftak.  Leginkább  a1 

spanyol  hajókat  háborgatták  ,  mellyek  Amerika  kincseivel  megtei beltet
ve  Európába  eveztek.  A1  Spanyolok  a'  Flibustiaktól  szenvedett  szá
mos  szerencsétlenségeik  által  végre  olly  nyulszivOkké  tétettek  ,  hogy 
ritkán  inertek  ellenállani.  Egyszer  a'  Flibnstiak  egy  hajója  két  spa
nyol  gályától ,  mellyek  közül  mindeniken  00  ágyn  és  1500  ember  volt , 
megtámadtatott.  A'  Flibustiaknalc  lehetetlen  volt  elillantaniok  ,  de  nu'nd 
e1  mellett  is  eszekben  sem  vo l t ,  hogy  megadják  magokat.  Kapitánnyok 
Laurent  rövid  beszédet  tar tot t  e lő t tük ,  egyet  emberei  közül  a'  pus
kaporos .kamarához  á l l í to t t ,  azon  parancsolat tal ,  hogy  az  első  jeladás
ra  gyújtsa  meg  azt  's  azzal  a'  hajóján  lévőket  két  felől  ütközetrendbe 
állította.  „Az  ellenséges  hajók  közt  fogunk,  ngy  mond  embereihez, 
elevezni  's  jobbra  és  balra  lőn i . "  A'  feltétel  rendkivfilvaló  gyorsaság
gal  hajtatott  végre.  A'  Flibnstiak  tüzelése  mind  a1  két  hajon  annyi 
embert  ölt  meg,  hogy  a'  Spanyolok  további  megtámadásról  gondolkoz
ni  sem  mertek.  A'  gályák  vezérének  fejével  kellett azon  gyalázatért  adóz
ni  .  mellyet  ezen  gyávaság  a'  spanyol  nemzetre  húzott.  Gyakran  szen
vedett  szerencsétlenségeik  miatt  a'  Spanyolok  amerikai  hajózásokat  igen 
megszorították.  A'  Flibustiak  ekkor  a'  partokra  is  kiszálottak  's  pré
dálni  kezdették  a'  spanyol  városokat.  A'  préda  elosztatásának  módja 
különös  volt.  Mindeniknek,  a1  ki  rablásra  k imen t ,  felemelt  kézzel  meg 
kellett  esküdnie,  bogy  a'  nyerendő  prédából  semmit  sem  fog  elsikkasz
tani  's  magának  tartani.  A'  hamis  esküvés ,  melly  mindazáltal  ritkán 
tör tén t ,  azzal  büntettetett  m e g ,  hogy  a'  ki  azt  t e t t e ,  valamelly  lakatlan 
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szigetre  gzámkivettetett.  Legelőször  a'  megsebesíttettek  kapták  kJ  ré
szeket  ,  sebeik  minemüségéhez  képest.  A'  préda  többi  része  egyenlőül 
o s z a t o t t e l  sors  által.  A 'vezé r  csak  akkor  kapott többet,  mint  mások,  ha 
különösen  kimutatta  magát.  A'  megholtakról  sem  felejtkeztek  el  ;  az  el
esettnek  része  atyjafijainak  vagy  barátinak  ,  's  ha  atyjafijai  és  baráti 
nem  vol tak,  sószegényeknek  és  templomoknak  adatott.  Mert  biinÖs 
életek  mellett  is  volt  ezen  durva  embereknek  néminemű  vallásosságok 
's  fontos  feltételeiket  mindég  imádsággal  kezdették  munkába  venni. 
Szerzett  gazdagságaikat  játékok  's  dobzódás  közben  pazarolták  el;  mert 
csak  a'  jelenvaló  szempillantásért  é l tek ,  a'  jövendőről  ellenben  épen 
nem  gondoskodtak.  Az  éghajlat  és  életmód  lassanként  fogyasztotta  a' 
Flibustiak  számát  ,  's  végre  a'  franczia  és  angol  országiások  nyomós 
rendelései  megzabolázták  a'  rablókat ,  kiket  elébb  bizonyos  kinézésből 
megszenvedtek.  Ezen  tengeri  rablók  adtak  léteit a'  St.  Domingo  nyűg.  fe
lén  lévő  franczia  gyarmatoknak  's  a'  18  száz.  elejével  egészen  megszűn
tek  a1  Flibustiak  rablásai.  Életmódjok  rajzolatját  's {mérési  tetteiket 
1.  Raynal „Getehichte beider Indien"  10  Th.  's  Arehenholz „Hislorische 
Schriften"  czimii  munkájának  2dik  részében. L—ú. 

F r , I N D K R S  ( M á t y á s ) ,  felfedező  útjairól  esmeretes ,  jókor  tengeri 
szolgálatra  adta  magát.  1795  Hunter  kapitánnyal  egy  PortJacksdnba 
induló  hajóra  ült.  I t t  a'  hajó  seborvosával,  a'  földtudományra  nézve 
vele  hasonérzetü  Bassal ,  feltalálási  terveik  kivitele  végett  egyesült.  De 
a'  gyarmatban  kevés  segedelmet  találtak,  's  csak  nagy  nehezen  tndának 
egy  hajócskát,  mellyen  egyetlen  egy  hajóslegény  volt,  keríteni.  Azonban 
olly  szerencsés  vala  a'  két  barát ,  hogy  a'  part  több  még  esmeretlen  fon
tos  pontjai  's  a'  György  vize  folyása  körül  jó  szemrevételeket  tehetett, 
mi  a'  kormányzó  figyelmét  felébreszté.  Flinders  parancsa  alá  tehát  egy 
corvette  b iza to t t ,  Bass  pedig  egy  hajócskát  kapott  hat  legénnyel,  a' 
tovább  folytatandó  felfedezésekre.  Utazások  foganatja  azon  bizonyosság 
l e t t ,  hogy  Vandiemensland  és  Uj  Holland  közt  valóban  van  álfcoljárás. 
1793  ismét  egy  corvettet  kaptak  együt t ,  mellyel  Vandiemensland  part
ja i t  megvizsgálták  's  az  e1  szigetet  Üjhollandlól  elválasztó  csatorna  felől 
meggyőződtek.  Ezt  Flinders  barátja  tiszteletére  Bass  utjának  nevezte 
1800  visszatért  FI.  Londonba  's  itt  Vandimensland  partjairól  ej;y  irást, 
Bass  útjáról  pedig  földképet  adott  ki.  Következett  évben,  előterjesz
tett  alaprajzait  az  uralkodás  helybenhagyván,  UjHolland  partjainak  fiir
készésére  Angliából  ismét  elindult.  Most  mind  azon  segédeszközökkel, 
mellyek  fáradozásainak  jó  foganatot  igérhetének,  bőven  el  vala  látva.  Két 
egész  évet  töltőit  most  Ujholland  déli  és  nyugoti  partjainak,  Torres  ten
gerszorossának ^s  Carpentaria  tengeröbölnek  vizsgálásában.  Aug.  17.  1803 
Ujcaledonia  és  UjHolland  közt  hajótörést  szenvedeit.  Később  ismét  foly
tatta  az  éjszaki  partok  vizsgálását,  Torres  szorosán  áltevezett  's  Timo
ron  szálott  ki.  Hajója  rossz  állapotja  itt  arra  kinszerité,  hogy  útját  Isle 
de  Francé  felé  forditná,  mivel  nem  vélte,  hogy  Franeziaország  és  Anglia 
közt  újra  háború  ütött  ki.  Noha  a'  franczia  országlástól  volt  útlevele, 
még  is  az  abban  talált  különféle  rendetlenségek  oda  birták  az  lsle  de 
Francé  szigeti  kormányozót,  hogy Flinderssel  mint  hadi  fogollyal  bánjon, 
's  csaknem  7  esztendeig  letartóztassa.  Bandin  és  Eiitrecastaux  franczia 
utazóknak  e1  tájakon  ugyan  ekkor  tet t  felfedezései  okot  adának  arra 
hogy  Flinders  érdemei  méltányosan  nem  esmertettekmeg,  sőt némelly  föld
írói  pontok  i s ,  mellyeket  már  ő  elnevezett  vala,  más  neveket  kaptak. 
Csak  1810  tért  FI.  Angliába,  hol  tüstént  napkönyveinek  's  utazásainak 
kiadásával  foglalatoskodott,  's  ezek  1814  kevéssel  halála  előtt,  két  netry
edrét  kötetben  jöttek  közre.  Említést  érdemel  még  ,  a1  légsnlymérőnek 
a'  partok  közelsége  meghatározására  használásáról  nzóló  írása  is. 

F r.  1  N T L V R O  (ónacsos  kovaiiveg) ,  különös  tisztaságú  's  igen  állát
8EŐ  üvegfaj,  melly  Ángolhonban  találtatott  fe l ,  de  már  Bajorországban 
ÍB  készíttetik.  Dolloud  a'  crowu  (korona)  üveggel,  melly  szinte  világos, 
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tiszta  lapilveg,  egyesité  achromaticns  csőjénél  és  a'  színjátékot  szeren
csésen  megákadályoztatá  általa.  (L.  DOLLOND  és FRAUNHOFE. )  — ) — " • 

F r . n í A , I , Í R P B V J I I S , 
F L  o n E  N o z  (olasz. Firenze),  a' toscanai  nagyherczegség fővárosa  és a' 

tartomány  főkormányszékeinek  helye  (lO.GOO  ház.  's  70,000  lak.) ,  fekvé
séért,  a'  benne  levő  becses  mivekérf,  főképen  épitőkés  festőkmiveiért, his
tóriai  nevezetességeiért  's  a'  mesterségi  szorgalomért  egy  a1  világ  legje
sebb  városai  közt.  H.íjoló  's  termékeny  völgyben  fekszik  és  az  Arnótól 
két  egyenetlen  részre  osztatik,  mellyeket  négy  kőhíd  köt  öszve  egymás
sal.  Eghajlatja  kellemetes  és  egészséges.  A'  középidőkor  nyughat.it
lanságaiban  Florencz  ritka  virágzásra  's  hatalomra  emelkedett  fe l ,  melly 
főképen  a1  Medici  família  által  ugy  megerősíttetett,  hogy  minden  szom
széd  tartományoknál  hatalmasabb  volt,  's  ezeket  felsősége  alá 'haj that ta . 
Ezen  időbeli  a'  városnak  mostani  formája  i s ,  melly  szerént  épületei 
nagyobbára  védelemre  's  ellenállásra  alkalmatosakká  ép í t t e t t ek ,  mint  a' 
pártok  akkori  egymással  hadakozásai  szükségessé  tették.  Nem  dicseked
hetnek  ugyanazok  ama'  görög  Ízléssel  's  fénnyel,  mellyel  a'  Palladio  által 
Vicenzában  és  Venetiában  épí t te t tek;  de  a'  férjfias  épitésmódnak  minden 

nemes  és  igazi  tulajdonságaival  bírnak.  Hlyének  p.  o.  a'  Pitti  palota, 
mellybi n  lakik  a'  nagyherczeg  ,  pompás  galériájával ,  's  a'  fekvésénél 
fogva  igen  kellemetes  Boboli  ke r t t e l ,  a'  Strozzi  és  Riccardi  (hajdan  Me
dici)  paloták  's  a'  régi  rendetlen  tanacspalota  a'  váios^  nagy  piaczán 
(í ' íözza del Granduca).  A'  templomok  külső  oldalai,  fájdalom,  csaknem 
mind  végzetlenek,  ellenben  belsejek,  az  épitésniódra  's  ékességekre  nézve, 
nagyobbára  igen  jelesek.  A'  13  száz.  épült  fő  papi  templom {la chetra 
politantt) ,  kivül  egészen  fekete  és  fejér  márvánnyal  diszlik  ,  's  magas, 
Jttrunelleschi  által  építtetett  kúpjával  büszkélkedik.  Mellette  áll  a'  Giotta 
rajzolatja  után  épült  harangtorony  's  szemben  a1  régi  keresztelő  kápolna 
(battisterio)  GHIUHRTITŐI.  (I.  e.)  és  Pisano  Andrástól  érczhől  öntetett 
ajtjjival.  A1  fő  papi  templom  ezen  munkában  iratik  l e : „La metmjm
hluna fiorenlina illuslrala'  (Flór.,1820).  St.  Lorenzó  (Sz.  Lőrincz)  tem
plomában  van  a'  felette  pompás,  de  még  egészen  el  nem  készült  fejedelmi 
íiirbolt,  a'  két Medici  emlékeivel  's  a'  nappal ,  é j ,  alkonyodás  és  hajnal 
hiies  szobraival,  mellyekkel  Angelo  Mihály  magát  halhatatlanitotta.  A' 
klastromban  van  Laurentnek  oodexeiről  's  kéziratiról  hires  és  igen  becses 
kö.iyvtára.  St.  Croce  temploma,  a1  régi  's  uj  mivészség  emlékeinek  kin
csén  kivül  ,  legpompásabb  honi  mausoleumokat  foglal  magában  ,  mellyek 
közt  csak  az  Angelo  Mihá lyé t ,  Machiavelliét,  Galileiét  és  Alfi'eriét  ne
vezzük.  St.  Marco  ,  St.  Aiinuuciata,  St.  Maria  Novella,  mellyeket  Cima
buenek  's  a1  legrégibb  Florencziaknak  legpompásabb  mivei  diszesitenek, 
St .  Spirito,  S t .Tr in i ta  templomai ,  épen  olly  méltó  helyei  az  áhitatosko
dásnak,  m i n t a '  millyen  gazdag  musenmai  a'  mivészségnek  ,  kiváltképen 
több  régi  mivészek  becses  frescofestéseivel  gazdagok,  mellyek  közt  neve
zetesen  Masaccionak  a'  del  Carmine  templomban  lévő  mivei  még  most  is 
ugy  oskolául  szolgálnak  a'  mivészeknek  ,  mint  valaha  szolgáltak  L.  da 
Vincinek,  Angelo  Mihálynak  ,  Rafaelnek  's  másoknak.  A'  palotákban  is 
találtatnak  mindennemű  mivek  galeriáji  's  gyűjteményei.  Legszebb  's 
legtöbb  festések  fényesitik  a'  Corsini  ,  Gerini  pa lo táka t ,  kiváltképen  a1 

Pitt i  pa lo tá t ,  melly  minden  Parisba  vitt  miveket  (ezek  közt  a'  Madonna 
della  Sediát)  visszakapott.  Leírását  lehet  Spethnek  Olaszországról  ir t 
munkájában  olvasni.  Mindazáltal  nem  csak  ezen  ,  hanem  talán  minden 
európai  gyűjteményeket  elhomályosít  a'  benne  lévő  mivek  számárai  és 
becsével  a'  nagyhcrczegi  galéria.  (Az  itt  lévő  mivek  rajzolat jai t ,  Zan
noni,  Maltalvi  és  Bargigli  adták  ki,  Pietro  Benvenuti  ngyelése  a l a t t ,  100 
füzetben.)  Legkitetszőbb  faragott  képek:  a'  medicei  Venns,  a'  két  küzdő, 
a*  tánczoló  Faunus ,  a'  köszörűs ,  Hermaphrodi t ,  Niobe  gyermekeivel, 
Ámor  és  Psyche  's  mások;  a'  festések  közt  első  helyet  érdemelnek  a' 
Rafael  által  festetett  Fornarina  ,  a'  szent  familia,  János  a'  pusztában, 
I I .  Július  pápa i*  Venus_ Ti t ian tó l ;  az  Angelo  Mihá ly tó l ,  Correggiotól, 
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F r a  Bartolomeotól  készített  képek.  Ezek  a' „Recti gallérja di Firenze 
incisa' in cartnnniban  iratnak  le  (Flór.  1821.)  Egyetlenegy  a'  maga 
nemében  azon  négyszáz  képek  gzüjteménnye,  mellyeket  magok  a'  legje
lesebb  festők  festettek.  Vannak  még  itt  régi  és  nj  bronezok,  pénzek  '» 
legbecsesebb  metszett  kövek  gyűjteményi  is,  mellyek,  mint  a'  többiek  is, 
akárkinek  '»  fizetés  nélkül  megmutattatnak  és  használás  végett  nyitva  ál
lanak.  A'  szép  mesterségek  academiája  i s ,  melly  Benveuuti  és  Itaf. 
Morghen  iigyelése  alatt  igen  jeles  mivészeket  nevelt,  igen  szép,  többnyire 
régi  florenczi  festésekből,  mellyek  eltörlött  klastromokból  's  templomokból 
hozattattak  ide,  álló  gyűjteménnyel  bir.  Nem  kevesbbé  nevezetesek  tanító 
intézetei  is.  Van  universitasa,  Ácademiadella  Cruscája  's  mások.  Lau
rent  könyvtárán  és  sok  másokén  kiviil,  mellyek  közt  a'  nagyherczegé  az 
ujabb  minden  nyelvbeli  literatnráknak  legbecsesebb  munkájival  bir,  hiresek 
még  a'  Marucelliana  és  lVIagliabechiana,  melly  utolsó  igen  gazdag  kézira
tokkal  's  legritkább  nyomtatott  munkákkal.  A'  természethistóriai  inu
seum,  melly  negyven  szobájában  számos  ásvány,  fUvész  és  állatgyűjte
ményeket  foglal  magában,  már  remek  anatómiai  viasz  készítményeiért  is, 
mellyek  Fontana  felvigyázása  alatt  Susini Kelementől  készíttettek,  csodál
kozást  érdemel.  A'  St.  Maria  nuova és  S.  Bonifacio  ispotályokban  sok 
ifjaknak  van  alkalmatosságok  ,  magokat  több  ügyes  tanítók  felügyelése. 
alatt  az  orvosi  tudományban  tökéletesíteni  ,  mellyet  orvosi  könyvtárak, 
bontszoló  sz in ,  füvészkertek  'sat.  mozdítanak  elő.  Több  játékszínei  kö
zül  rendszerént  kettő  van  nyitva;  a'  della  Pergola,  mellyben  énekes  és 
tánezos  jótékok  's  a'  del  Cocomero,  hol  vig  énekes  játékok  adatnak. 
Ezeken  kivül  több  kisebb  és  bábjátékszinek  is  vannak  Florenczben  ,  's 
az  útszákon  éjjel  nappal  mulattatja  a'  nézőket  az  igen  mulatságos  és  el
més  Pulcinello  hordozható  deszkaboltjában.  Florencznek  leírhatatlan  bá
joló  erejét  nem  csak  mostani  gazdag  's  fényes  állapotjában  ,  hanem  a' 
dicső  előidőben  i s ,  mellynek  emlékei  minden  nyomban  szembe  tűnnek, 
kell  keresni.  Bajnoki  nagyságánál ,  középidőbeü  vitézeinél  7s  1478  tar
tatott  nagy  és  politicai  tekintetben  nevezetes  egyházi  zsinatjánál  inkább 
foglalatoskodtatja  a'  lelket  az  a'  gondolat ,  hogy  a'  mivészség  és  tudomá
nyok  minden  helyek  közt  itt  virágoztak  legszebben  °s  itt  termettek  Európa 
megfrisitésére  's  újjászületésére  legnemesebb  gyümölcsöket.  Az  olasz. 
Jiteraturában  's  mivészségben  legdicsére'esebben  fáradozó  férjfiak  mind 
florenczi  eredetűek.  A'  pallérozottság,  mivészi  lélek  és  jó  izlés  ,  mellyek 
korán  felébredvén's  gyámolit tatván,  Medici  Lőrinci  koát  legfényesebbé 
teszik  a'  históriában;  ugy  lá tszik ,  olly  mellyen  meg  gyökereztek.  Flo
renczben,  hogy  még  most  is  itt  tündöklenek  legdicsöbb  fényben.  A1  köz 
ember  nyelve  is  olly  tiszta  's  csinos  itt,  mint  a'  millyeri  gazdag  finom  's 
elmés  fordulásokkal.  A'  nép  áltáljában  vidám,  nyájas,  barátságos;  isten
félő  és  játékszíneket  kedvelő,  mint  mindenütt  Olaszországban;  de  a' 
szorgalomban  's  munkásságban  nagyohbára  minden  más  olaszországi  né
peket  felülmúl.  Florencznek  hires  selyemmanufactiiráji  's  festései  van
n a k ;  ásványmivei,  kocsji ,  klavirjai ,  mathematicai  's  physicai  eszközei, 
nyomtatványi,  egy  szóval  minden  az  élet  szükségeire  vagy  gyönyörködte
tésére  készíttetett  mivei  ,  kitetszők  '»  jól  csináltattak.  Kereskedése  ele
v e n ' s  jövedelmes.  Környéke  virágos  kerthez  hasonló,  's  dombról  nézet
ve  ua;y  látszik  ,  mintha  majorokkal  's  falukkal  be  volna  vetve,  mellyek, 
mint  Ariosto  mondja,  két  Romát  formálnának,  ha  együvé  szoríttathatná
nak  's  fallal  körülvétethetnének.  Egy  a'  város  mellett  lévő  mulató,  Cas
cine  nevű  erdőcske,  mindpn  es tve ,  főképen  innepnapnknn,  tele  van  a' 
szép  világsal;  a1  nagj'herczegi  mulató  kastél5'ok,  Pogsrio  imperiale  ,  Car
re<rffi,  Pratolino  (  Apennin  szobrával) ,  Poggio  a  Cajano,  mellyekre 
mind  a'  természet  ,  mind  a1  mesterség  pazarolva  szórta  az  ékességet, 
mind  annyi  bájoló  pontok  Florencz  körük  E'  szerént  Florencz  la  bella 
(szén)  melléknevét  méltán  viseli  \s  csaknem  inkább  kedveltetik  az  elra
gadtatott  utazóktól  (kik  ezen  pompás  várost  közönségesen  nem  örömest 
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hagyják  c l ) ,  mint  Roma.  Az  utazóknak  igen  lehet  ajánlani  Florenczre 
nézve  ezen  munkát: ,,Piuova guida per la citla di Firenze"  (rajzol. 
Flór.  1820.) L—ú. 

F i o n E s c a i  r .AK,  veres  festék  képírók  számára,  melljel  egyFran
ciscanus  talált  fel  Florenczben,  midőn  a'  kosén illtincturát  a'  sal  tar ta
rival  készité  's  tévedésből  egy  feloldozott  savanyt  önte  hozzá ,  mi  állal 
veres  ülepedek  támad*. 

F i . O R E N C Z I  M U N K A ,  a '  mosaik  egy  neme,  melly  drága  kövek  e's 
márványdarabok  öszvetétele  által  valamint  a1  természetet,  ngj\féstménye
ket  is  utanaz  bizonyos  gradnsban.  Előrenézi  munkának  onnan  neveztetik, 
mivel  a'  Florencziak  leginkább  kilünnek  ezen  nemben.  Egyébiránt  ezen 
munkákban  mind  megvannak  a'  mosaik  hijányai  és  inkább  mentei kelések 
mint  valódi  becsű  mivek. 

F L Ó R I Á N  (Jean  Pierre  Claris de)?  a '  franczia  academia  tagja,  szül. 
Mart.  6.  1755  Flórian  várában  nem  messze  Sauvetől  az  AlsóSevennekben. 
A'  spanyol  literaturához  volt  eleven  hajlandóságát  anyjának,  Gilette  de 
Salgnenek  ,  ki  született  Castiliainé  vol t ,  köszön;.  F ^ g y i k  nagybátyja 
Voitaire  kishúgát  vette  nőül ;  atyját  szerette  ezen  nagy  i r ó ,  's  a'  , ,Hen
r i a d e "  költője  Ölömét  leié  benne,  barátja  fijának  talentumait  fejleszteni, 
ki  nem  sokára  kedvencze  lón.  F.  mint  apród  Penthiévre  herczeg  szolga
latjába  lépett  's  az  év  nagy  részét  Parisban  tölte  a'  herczeggel ,  hol  <í' 
Argenta l ,  Voltaire  barátja  ,  egy  privát  játékszint  épittete.  Itt  adata  F. 
legelőször  szinmiveit,  mellyekben  a'  harlekin  szerepét  maga  áltvevé. 
Egyszersmind  a'  két,  dijt  nyert  költeménnyel: „loltaire el le serf de 
MontJura"  és  ,,_Bo«» e Jiuth*'  (ecloga)  esmertette  meg  magát.  XII.  La
josra  kiadott  dicsirása  kevesb  javalatot  láta.  1788  a'  franz.  academia  tag
ja  lett.  A'  fnnczia  revolutio  kilobbantakor  Penthiévre  herczeg  elholta 
után  azon  decretum  következésében  ,  melly  minden  nemeseket  számüze 
Par isból ,  Seauxba  vette  magát.  I t t ,  mig  , .Ephraim"  czimü  költeményé
nek  bevégzésével  fóglalatoskodék  ,  a'  bátorsági  biztosság  parancsára  el
fogatott.  Kobespierre  megbukta  megmenté  a 'vérpadtól ,  's  barátinak  egyike 
szabaditásán  dolgoza;  de  későn;  a'  kilürt  szenvedések,  főkép  azon  kinos 
bizonytalanság  mellyben,  a'  legrosszabbat kellé  félnie,  lenyomasztiik  szelle
mét.  Néhány  nappal  kiszabadulta  után  megholt  Seauxban  Sept.  13.  1794. 
F.  mint  költő  több  nemben  szerencsésen  próbálkozott.  Altaljában  könnyü
ség  ,  kecs ,  kellemes  hangzat  's  a'  Francziáknál  ri tka  kedélyesség (Ge
mülhlichheil')  főtulajdoni  miveinek  ;  a'  magasb  nemek  elevenség  ,  enő  és 
színezet  híján  vannak.  A'  szokásokat  találó  hűséggel  festi.  Mindenek  fe
lett  pásztorvilágbeli  festményekben  j e l e s ,  's  mint  meseköltő  a'  francz. 
literaturában  közvetetlen  Lafontaine  után  áll.  Főmivei  : „Estelié", „Con
zalve de Cordue" .,,i\uma 1'ompilius"  szinmivei  közül  a1

 )>Tteux biliét!." 
„Von Qaixote"  szabad  fordíttatása,  melly  holta  után  jelent  meg,  franczia 
eredetihez  hasonlít. bb. 

F  r. o R i r> A ,  1S22  olta  az  éjszakamerikai  egyesült  statusok  birtoka, 
egy  a'  mexicoi  tengeröblön  délre  lenyúló  félsziget,  mellynck  határai 
nyug.  Louis iana,  kel.  az  atlasi  tenger,  éjsz.  Georgia;  hajdani  Nyugot
floridának  I  ouisianához  kapcsolt  részét  is  hozá ' számlá lván ,  2715  nsz. 
inf.  nagy ,  mintegy  '20.000  fejér  lak.  Az  Apalachicola  folyója  Kelet,  és 
Nyugntfloridára  osztja  földjét  ;  amannak  S.  Augustin,  ennek  Pensacola 
fővárosa.  Más  nevezetesebb  folyóji  .  a'  Missisippi,  St.  John,  Ktf  Mary. 
A'  Mayaco  tava  ,  a'  pensacolai  öböl,  Apalache,  Szent  Lélek,  a'  Charlos, 
és  Chatainöböl  ,  Sable  foka  méhók  emlí tésre;  ben  vannak  hegyek  is, 
mellyek  az  Apalache  hegylánczávul  öszveköttetésben  vannak.  Levegőja 
a'  völgyekben  's  térségeken  hév;  de  nagyobbára  egészséges.  Földje  a' 
természetnek minden  nemii javaival  ga*dag,  kiváltképen  az állatok  és  plánták 
országából.  Lakosai  benszülettek  (Creekindusok  és  Moscoculgok),  Kik 
tulajdon  fejedelmeiktől  függenek  és  Európaiak  (Spanyolok,  Francziák, 
Angolok  és  Görögök);  ezen  utolsók  selyemtenyésztés  végett  szálittattak 
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ide  az  Archipetagus  mellékéről  az  Angolok  á l t a l ,  de  csaknem  mind  ki
holtak.  A'  fontaiuebleaui  békében  (1762)  Spanyolország  Floridát ,  mi
vel  sohasem  volt  igenjövedelmes,  a'  Missisippiig Angolországnak  engedte, 
hanem  a'  versaillesi  béke  szelént  (1782)  ismét  visszakapta  's  1S!!>  az 
egyesült  statusoknak  adta  által.  (L.  EGYESÜLT  STATUSOK,. L, ú. 

K L O R I D A  B l l N C i ,  (Frangois  Antoine  Monnino,  gróf),  spanyol 
statusminister  111.  Károly  a l a t t ;  nagy  tettekkel  tündöklő  férjfi,  ki  Spa
nyol  ország  javára  sokat  elkövetett ,  de  egyszersmind  a'  sors  viszonyait 
is  nagy  mértékben  tapasztalni  kénytelenittetett.  Nemzetségi  neve  Mon
nino  volt.  Szül.  Murciában  1730,  hol  atyja  jegyző  valu.  T a n u l t a ' 
salamancai  egyetemben,  'a  csak  hamar  ugy  kitüntette  magát ,  hogy 
XIV.  Kelemen  alatt  Ilomába  mint  követ  küldetett.  Itt  több  kétséges
esetekben  nagy  ügyességet  mutatot t ,  különösen  a'  Jesuitus/.erzet  el
törlésének  kieszközlésér«  's  VI  Pius  választására  igen  sokat  tett.  Mi
dőn  111.  Károly  küldolgokra  ügyelő  ministerét,  Grimaldil,  elereszteni 
kénytelen  vala,  ' saz t ,  hogy  helyébe kit válasszon,  kérdezné;  Grimaldi  Mou
ninót  javalta.  Erre  Monnino  Flor idaBlanca  név  alatt  grófságra  emel
te te t t  's  ministeri  köréhez  még  aJ  kegyelemés  igazságosztályát,  a'  pos
tákra  ,  országutakra  's  közönséges  lakhelyekre  való  felvigyázás!  is 
nyerte,  ugy  hogy  tekintete  csaknem  határtalan  iett.  Ő  szorgjlomszekereket, 
's  járható  postautakat  állított;  figyelmét  a'  köz  politia  legfontosabb  ágai
ra  fordította,  különösen  a'  fővárosban,  mellyet  mindenkép  szépített,  's 
mindenütt  mint  a'  mesterségek  és  tudományok  munkás  elűmozditója  mu
tatkozott.  A'  spanyol  és  portugaii  udvarok  közti  egyetértést  1785  egy 
kettős  házasság  által  iparkodott  megerősíteni,  de  szándéka,  hogy  a ' spa 
nyol  herczegeknek  a'  portugaii  királyi  széken  örökösödést  eszközöljön, 
nem  sült  el.  Azon  hadi  mozgások,  mellyekre  királyát  birta,  Algir  megtá
madása  (1777)  's  Gibraltár  ostrom*  (1782)  szerencsétlenül  ütöttek  ki. 
Szóval ,  111.  Károly^ halála  előt t ,  Oct.  Í788.  elbocsáttatásiit  kívánta,  's 
ministersége  viteléről  számot  adott.  Ezt  a'  király  helyben  hagyta ,  de 
magát  el  nem  eresztette.  iV.  Károly  alatt  azonban  ellenségei,  's  e/.ek 
közt  a'  békefejdelem,  megbuktatását  1792  kivitték.  Ekkor  a'  pampelonai 
citadellába  zára to t ,  később  elbocsáttatott  's  jószágaira  száműzetett.  — 
1808  a'  cortesek  gyűlésében  még  egyszer  megjelent  a'  néző  piarzon  ,  's 
még ugyan azon  esztendőben,  Nov.  20.  csak  nem  80  éves  korában,  niholt. 

F t . o R i s  (Ferencz) ,  I .  V R I E N D T  (de.) 
F r . O R U S  (Lucius  Annaeus)  romai  történetíró,  hihetőleg  spanyol vagy 

galliai  születés.  A'  második  század  elején  élt  's  rövid  áltnézetét (epi
tame)  irá  a'  romai  történeteknek  4  könyvben  a'  város  építtetésétől  a' 
Janustemplom  első  bezáratásáig  Augustus  alatt.  Stylusa  virágzó,  a'  his
toriographiában  nem  elég  egyszerű.  Legjobban  Duker  adta  ki  (Leyden 
1744);  ujobblag  Fischer  (17Ü0)  és  Ti tze  (1819.) 
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Lap. 

*»e!phin  .  .  .  . .'•' 1 
Dalpont I. Délszak . . . — 
Délsarki tartományok . • — 
Délszak . . . . . 2 
Délszaki Amerika . . • — 
D t Jszaki fény . . . . 4 5 
Délszaki India, 1. Anstralia. . — 
Délszaki tartományok . • — 
Délszaki tenger . . . . — 
Délszaktengeri t a r t , 1. Australia 46 
Delta . . . . . — 
Deluc (János András) . . — 
Délvonal , 1. Délkör .  — 
Demagóg — 
Demerary . . . . . — 
Demeter •— 
Demeter 1. Ceres . . . 47 
Demetrius . . . — 
Demidoff (Miklós, gróf) . . — 
Democratia . . . . — 
Democritus . . . . 5 1 
Demonstratio . . . . 5 2 
Demosthenes . , , . — 
Demoustier (Károly Albert) . 54 
Denarius — 
Denderah . . . . . . — 
Dendritek — 
Denliam (John) . . . — 
Denina (Giacomo Carlo) , . — 
Denis , I . St. üenia. . . . 5 5 
Denis (Mihály) . . . . — 
Dennewitzi iitk. . . . — 
Denon (Deminique) . . 50 
Departement . . . . 5 7 
Uepeschek . . . — 
Deportatio . . . — 
Depositio . . . • . . 5 8 
Depositobank . . . . — 
Deputátusok kamarája,!. Kamarák 60 
Dér — 
Derékbeszéd . . . . — 
Dervis . . . . . — 
Desaix — 
Besarwin (Gábor Ilomanovits) . 60 
Desatir 61 

Lap; 

Desault (Péter) . : . 6 2 
Descartes (Kéné) . . . — 
Descendentes , 1. Lemenő linea . 63 
Descensio, 1. Nyugvás . . — 
Desericius (József) . . . . — 
Deseire (Hercule) . . . 6 4 
Deséze (Keimund) . . . 6 5 
Desfontaines (Péter) . . — 
Deshouliers (Antónia) . . — 
Desmologia . . . . — 
Desmonlins (Benőit Cam.) . — 
Desnoyers (Auguste) . . 6 6 
Despotia . . „ — 
Dessal ines , 1. Haiti . f . . 6 7 
Dessau . . . .  — 
Desser t , 1' Csemege, . . — 
Dessolles (Ján . Jós. Ágoston) . — 
Destillálni, 1. Lepárolni . . 68 
Destouches (Philippe) . . — 
Destutt de Tracy . . . •— 
Detachement . • . . 6 9 
Detail — 
Determinismus . . « . — 
Detmold , 1. Lippe • . . — 
Deucalion . . . . — 
Deutsch ,1. Német . . . 70 
Dévai( Mátyás ) . • . — 
Devalvatio . .• • . 7 1 
Dévén • . • • . —• 
Devise » » — 
Devolutio . . . . 7 2 
Devonshire . • • — 
De W e t t e , ! , W e t t e . . — 
Dey — 
Dézma . , . • . •—• 
Dhawa laga r i , 1. Himalaya . 73 
Diaconus, 1. Egyházi személyek — 
Diadal . . • • . — 
Diadali í v . . . . 7 4 
Diadali jelek . . . . — 
Diadém 75 
Diae t a , 1. Országgyűlés . . — 
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Diagnosis . . • • . 7 6 
Diagonalis. ,. • • • ~ 
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Dialectica  .  .  .  .  .  — 
Dialectus  ,  .  .  .  '  .  — 
Dialógus  . . .  .  .  . 7 7 
Diameter  . . .  .  .  7 8 
Diana  . . .  .  .  — 
Diana  (Poitiersi)  .  .  . 7 9 
Dianafa  .  . » • '  . . . — 
Diaporson . . . . . 8 0 
D ia r ium, 1. Napkönyv . . — 
Diastimeter . . . . — 
Diasyrmus . . . — 
Diatonicus •. • . . . — 
Diatribe . ' . » i . — 
Diaz (de Bivar). . . . 8 1 
Diaz 1) Mihá ly , 2) Bertalan . 82 
Dibdin . . . . . — 
Dica , 1. Rovás . . . . 8 3 
Dicasterinm , 1. Kormányszék . — 
Dictator . — 
Dictio . . . . . — 
Didact ica, 1. Oktatástudomány . — 
Didascal ia . . . . — 
Diderot (Dénys) . . . — 
Didó . . . < . . 84 
D i d ó t . . . . . . 8 5 
Didymaeus . . . . — 
Diemen , 1. Vandiemen '. « — 
Dies irae . . . ' . — 
Diétrich (Ján Vilm. Erneszt) . — 
Diffamatio — 
Differenciális c a l c , 1. Infinitesi

inaiis calculus . . . 8 6 
Digeralni . . . . — 
Diges ta , 1. Romai törvény . — 
Dignitarii . . . . . — 
Dij . . » . » . — 
Dijon . . . . . — 
Dike , 1. Astrea és Horák . 87 
Dilemma . . . • • — 
Dilettant . . . . . . — 
Dillennius . .' • • • — 
Dinnye . . . . 
Dlo . „ • '  ' . . . > . — 
Dio Casgius • • . > — 
Dioecesis . •. . . — 
Diocletián. « • . 8 8 
Diodorns t • » . — 
Diogenes . • • • — 
Diomedes . • '• • . 8 9 
Dión . . •  • 90 

Dionia muscipula . .. > — 
Dione . • • • • ~ 
Dionysia . • • • . — 
Dionysius (halicarnas.) . 4 91 
Dionysius (az öregebb) . . 92 
Dionysius Areopagita . . — 
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Dionysius Fxáguus . . . Ü2 
Dionysos, 1. Bachus . . — 
Dioptra . . . . . — 
Dioptrica . . . . . — 
Dioráma , 1. Orama . . . 9 3 
Dioscorides (fedamus) . — 
LPioscurok .' .' « . . — 
Diós Győr . . . — 
Diplitnngus . * • . — 
Diploma . . , . . — 
Diplomatia . . . . 95 
Diplomutica, . . . . 9 7 
Dipodia 9S 
Diptichon — 
Di rec to r , 1. Igazgató . . — 
Directorium . . . . — 
D i r á k , 1. Eumenidák . . 99 
Dis . . . , . . — 
Dis (muzs.) . . . . — 
Discant, 1. Sopran . . . — 
Discant ku l c s , 1. Kulcs . . •— 
Discipl ina , 1. Fenyíték . . — 
Disconto . . . . . — 
Discordia, 1. Eris . . . — 
Discietionapok. . . . — 
Discus . . . . — 
Disjunctio, I. Ítélet . . . — 
Dispensathi . . . — 
Dispensatorium. . • • 100 
Disperagium . . .' —' 
Dispondeus, 1. Rhytmus . . 101 
Disputat io . . . . . — • 
Dissenterek , 1. Angolegyház . — 
Oissidensek . • — 
Dissonantia . . > • — 
Distichon . . — 
Dithyrambus . . . . — 
Diván 102 
Dividenda . . . . — 
Divisio . • • » • *"" 
Djezzar . . . . . . 103 
Dobó (István) . . . . — 
Doboka . . . •  Í O á 
Dobrowski (Jósef) . . . • — 
Doctor . . • • * 
Dnctrinairek . .  • — 
Documenttim , 1. Acta és Ta

nuletel . . . • • 1 0 G ; 

Dodona . . • v — 
Dög . . . . . . • 
Dogé . . . • • 
Dogma . . . . • 
Dogmatismu* . — 
Dognácska . . . . 107 
Dohány . . . . . — 
Dolce (Carlo) . . . . 1 1 0 
Dolgozóházak . . . . — 
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Dollond  (János).  ,  .  . 1 1 1 
Doloiuieu  (Deodate)  .  .  .  — 
Honi  .  .  .  .  .  .  112 
Domenichino,  1.  Zampier i .  . • — 
Dominante. . . '. . — 
Doiningo (Sfc), 1, Haiti . . — 
Dominicamisok . . . . — 
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Döniös . . . . . 1 1 4 
Doniremy . . . . . — 
Donatio . . . . . — 
Donatisták . . . . 1 1 0 
Donatns . . . . . — 
Dongratnit . . . . — 
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Doris . . . . . . — 
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Dorpat . . . . . 1 1 8 
Dor tmund. , . . . — 
Dortrecht . , , . . — 
Dósa (György) , I. Székely György — 
Do»so . . . . . "l 19 
Donane . . . . . — 
Double . . . . . — 
Dover . . . . . . — 
Dow (Gerard) . . . . 1 2 0 
Doyen (Gábor) . . . . — 
Drachma . . . . . — 
Diaco . . . . . — 
Drága kövek . . . •/ . — 
Dragonion . . . . . 121 
Dragonyos . . < . — 
Draisére . . . . . 122 
Drake (Francia) . . . — 
Dráma . . . . . 123 
Draper (Elisa , 1. Sterne . . — 
Draskovits . . . . — 
Drasticns . . . . . . 125 
Dráva . . . . . — 
Drebhel — 
Dresda . . . . . . 1 2 0 
Dresdai csata . . . • 127 
Drinápoly . . . . . 1 3 1 
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vények . . . . . — 
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Drosonieler . . .  132 
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Drouet (Jean Bapíiste) . » 133 
Üi óz 1) Péter Jakab , 2) Hen
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Droz (Jósef) . . . . — 
Drugetli . . . . . . . ia. 
Druidák . . . . . 1 3 5 
Drusok . . . . — 
Druans . . . . . 130 
Dryadák . , . . . — 
Dryden (John) . , . . — 
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Dsamy . . . . , — 
Dsingiákhán . . . . 1 3 8 
Dualismus . . . . 139 
Dublin . . . . . 1 4 0 
Dubos (Jean Kupt.) . . . — 
Ducange, 1, DHfresne . . — 
Duchesnc (András) . . — 
Diichesnois, !. Párisi játékszín 141 
Duchoborzi , 1. Görög egyház . —> 
Ducis (Jean Francz.) . . — 
Dudos (Charlos Pmeau) . . — 
Dudics (András) . . . — 
Dudeffaiid (Marié) . . . 143 
Dudley , I. Lfioéster ,. . .— 
Diielluin, 1. Párbaj . . — 
Duett ,. . . • . — 
Dufresne . . . . — 
Dufresney (Chaxíes) . . 141 
Dngom'rs (András) . . , — 
Diiguay Tröuin (Kéné) . . 145 
DUh , I . Ebdüh . . . . — 
Diiiiöilő serég . . . — 
Dujardin (Charles) . < . — 
Dnkat k . v , . , . — 
Dumarseis (Caesa r ) , . . 146 
Dumas (Matthifiu) . . . 147 
Dumoiiriez (Charles Francz.) . — 
Duna . . . . . 148 
Dniiání hajózás és keresk. . 149 
Dunciade . 150 
Dilnchirchen . . , . — 
Dunois (Jean) . . . . 151 
Duns Scotus . . . . — 
Duodecime . . . . — 
Ditpaty (Jean Bapt.) , . — 
Dupetit Xhouars (Aristides)  \bt 
Dnpin . . , . . —r 
Duplica . . . . . 1 5 3 
Dupont de Nemours (Péter) . — 
Dupiiis (Károly) . . . 154 
Dupniiren (Vilmos) . . . — 
Dufjuesne (Ábrahám) , . 155 
Dur . . . . . . — 
Durante (Francesco) . . — 
Dürer (Albert) . . . — 
Durranás . . . . . 156 
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Kussek  (János Lajos)  '  ..  .  —. 
Butens  (Lajos)  P  .  '  ..  — 
Duval  (Valentin)  .  .  .  — 
Duval  ÍJ Amazy,  2) Alexandre '.  158 

Lap, 
Dyer  (Joh.)  .  .  . 1 5 9 
ü y k ,  1.  Vandyk  .  .  .  — 
Dynameter  .  .  .  .  — 
Dynamica  .  . •. . — 
Dynasta , , .••. . 1 6 0 

E. 

K  100 
Kari  — 
Kan de Cologne . . — 
E b , ebecske . . . — 
Ebdiih . . . . 1 6 1 

•Eben (Fridrik . . . . 162 
Ébenfa . . ; — 
Ebért (Fridrik Adolf) . . — 
Ebionitak, I. Nazarenus . . •— 
Ébrenség . . . . — 
Ecce homo . . . . 103 
Echelon . . . — 
Echinidek . . . . — 
Echiquier . . . . — 
Echó (myth) . . . . — 
Eccho (visszhang) . . . — 
Eckhel (Jósef) . . . . 164 
Eckmühl . . . — 
Eclecticus [ . . . . 165' 
Eclipsis . . . . 166 
Eciiptica . . . . — 
Ecloga . . . . 1 6 7 
Ecsed . . . . — 
E c s e t , l . jForrás . . . — 
Edam . . . . . — 
Edda — 
Edelinck (Gerard) . . . — 
Edény . • . . . . — 
Eder (Jósef Károly) . . — 
Edgeworth (Aüen Henr ik) . 168 
Edictum 169 
Kdinburg . . . . . — 
Eduárd (Károly) . . . 17Q 
Eduárd Hl . . . . 172 
Kduard (walesi hercz.) . . — 
Educillatio . . . . — 
E dur . . . . . 1 7 3 
Effendi . • . . — 
É g . . . . . . 
E g , 1. Menny . . . . 174 
Egedé 1) J á n o s , 2) Pál . . — 
Eger . — 
Ef;eria . . . . . 1 7 6 
E í é r k ő . . — 
Ej5«rton (Ferenc?.) . 1 7 8 

Egé"s/.stg . . . . . 1 7 8 
Éghaj la t , 1. Clima . . . — 
Eginhard (Einard) . . . — 
Egmont (Lamora l , gróf) . . 179 
Egű anyag . . . . _ 
Egbismus . . . . 180 
Egyenes adók , 1. Adó . . 
Egyenlí tés , 1. Aeqnatio . . _' 
Egyenl í tő , 1. Aequator . . — 
EgyeiilőkÖüü . . . 
Egyenlőség . . . . 1 8 1 
Egyesületek . . . . — 
Egyesületi fény , 1. Aspectus . 183 
Egyesült esvények . . . — 
Egyesült Görögök . . . — 
ügyesült statusok . . . — 
Egyetemek , 1. Universitasok . 216 
Egyezés — 
ügy élhetet lenek , . . . — 
Egyezség . . . . . 217 
Egy formaság Actája ; . — 
Egyház . . . . . — 
Egyházi agenda . . . — 
Egyházi átok, 1. Egyházi fenyíték — 
Egyházi atyák . . ' . — 
Egyházi ének , 1. Egyh. muzs . , 

ének és Itynuins . . . — 
Egyházi fentartatás, 1. Vallásbéke — 
Egyházi fenyíték . . . — 
Kgyházi gyámság . . . 218 
Egyházi gyűlés , I. Concilium . — 
Egyházi halalom . . . — 
hgyházi hirdetés • . . 219 
Egyházi jegyzőkönyv . . — 
Egyházi kormány . . . — 
Egyházi megye , 1. Megye . 220 
Egyházi muzsika . . . — 
Egyházi rend . . . . 221 
Egyházi status, 1. Pápa birtoka — 
Egyházi személyek . . . — 
Egyházi törvénykönyv . . 222 
Egyházi törvényszék, 1. Con

sistoriiiin . . . . 223 
Egyidejű . . . . — 
Egyidőben futó vonatok . . — 
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Egyiptom  . . . .  223 
Egyiptomi  kiszálása  a'  Fran

cziáknak  . . . .  233 
Egy i r ány ,  1.  Sulyegyen  .  .  237 
Jgyközepü  .  .  ..  .  — 
E g y n ő s é g ,  ].  Házasság  ,  .  — 
Egység  '  . . , . . — 
Egyszarvú  . . . .  238 
Egyzseiii  .  .  .  .  — 
Egyvelges.ek  számvetése,  I.  Al

legationis  regula  .  .  . •—• 
Éhgyógymód . . . — 
Ehrenström .. . '  • ' . : . 239 
EHseg  — 
Ehs th land , 1. Esthlanl . . — 
Eichhorn (János) . . . — 
Kj (myth) • • • . 2 4 0 
Ej (astron) . . . . — 
Ej (szent) . — 
Éjek . ,.. . . . — 
Éjfél — 
Ejnapegyenleti vészek , 1. Ae

quir.octialis vészek . . 241 
Ejnapegyenlitő, I. Aequator . — 
Ejnapegyenlőség, I. Aeiiuinoctiuni — 
Ejnapi kör . . . — 
Éjsarki csillag . . . . > _ . — 
Éjszakamerika . . • — 
Éjszakamerikai szabad statusok, 

1. Egyesült statusok . . 247 
Éjszakföldsarki utazások . — 
Éjszaki fény . . . 254 
Éjszaki háború . . . 2 5 5 
Éjszaki Hteratiira, 1. Scaridi

naviai literatura . . . 257 
Éjszaki mytholngia . , — 
Éjszaki pont , I. Éjfél • . 200 
Éjszaki s a rk , I. .Sark • . — 
Éjszaki szél , I. Szél • . — 
Éjszaki tenger . • , • • — 
Ejtegetés • — 

Ekhetiik . . . . 2 0 2 
Ekesenszólás . . . . . — 
Éki plánták . . . • — 
Ékités . . .  2 0 4 
Elasticitis . . .  265 
Elas t ic i tasméró , I. Klasticitas . — 
Elba • . . — 
Élbe . . . 2 0 0 
Elbée (Gigöt) . — 
Elbeszélés"' .' • . . — 
Elbeiif . • .. . . 2 0 8 
Efhontás • . . ' — 
Eldnn (Jóim) . . . . — 
Kldnrado • • •  2 0 9 
Eleotra • • — 
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Electrica macit ina . • « 2f)U 
Electticitas 5». . . ' . 270 
lielctricilas ( á l l a t i } , j l . Galva

nisiniis . . . . . — 
Electrontagnetismus •. . . .— 
Electronteter . . . — 
Electropbor . . . — 
Elefánt . . . . 272 
Elelánttetem . . . . •*
Megia — 
Klejébeütés , 1. Appoggiato . 273 
Eleiem . . . . — 
Elementáris oktatás . . . 
Elephantiásis • • • — 
Elet . . . . — 
Életbiztosítás . . . . 27Ö 
Eletbosszubbitás, l.i Macrobiotica — 
Élet irás . . . . — 
Eleikor 277 
É le t r end , 1. Diaeta . . ' . 278 
Kleusis . . . . • — 
Elfek . . . . . 2 7 9 
Elfogadó . . . . . . — 
Elfoglalás . . . . . — 
Elgin . , " , ' • • . . . . — 
Elgin márványemlékei . . — 
Elhajlás . . . . . 2 8 0 
Elhalasztani . • . . • :— 
Elintioatia . . . . — 
Elis . . . . . — 
ElixirJum . . . . — 
Kljegyzés . . . . . — 
Ellenállás (jur.) . . . 281 
Klleiiállás(phys.) . . . 282 
Ellenbizonyifás . . . — 
Eilenborougli (Kduard Law.) . 283 
Ellenének, 1. Antiphonia . . 284 
Kllenbatás . . . — 
Eüenkeze t , 1, Visszásság . — 
Ellenláhnak, i. Antipodes . — 
Ellenmondás . . . — 
Ellenmozgás . . . . — 
Ellenszámolás, 1. Controle — 
Ellen tétel,!. Anti tliesis és Visszásság— 
Llliot ((Jjó'rgy Auguszt) , . — 
lillipsis . , . . ' ' . ' • " . . . . 285 
Klíma  .  .  .  .  . 2 8 0 
Klmállás . • ' . ' . " . . — 
Elme , I. Lélektebetségek . — 
Eln eháborodás , I, l.éleknyavalj ák— 
Klui .sség, 1. Lélektehetségek . — 
Előadás . . . . . 
Előadó . . . . \ — 
Klőbeüizés . . . . . — 
Előfizetés . , ., . 28T 
Eloges . . ! . . 2 8 8 
[ilóitélet . . . . . — 
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Elválasztás  (.házassági)  .  .  292 
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Ember  (Pál)  .  . • , , . — 
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E m b r y o , 1. Foetus . . . — 
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Emenda capitis , I. Fejváltság . — 
Emenda lingvae, 1. Nyelvváltás . — 
Emésztés'"a'ló . . . • — 
Emet i ca , l.f Hánytató . : 302 
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Emir . 303 
Emlékezetességek, I. Menioirok — 
Emlékezet gyakorlat .  — 
Emlékező tehetség . , , • 304 
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Emlékpénzek . . . . 306 
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Én . . . • • — 
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E .ekes játék E . . . 309 
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Epacták • . . . . . — 
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Epe . . . . 318 
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Erato 337 
Eratosthenes . . . . — 
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