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franczia Ilhea: I) X. K á r o l y , néhai franozfa k í rá ly , saRl. Octob. ti. 
1757, uralkodni, kezde Sept. íü. 1824, lemonda a* koronáról Aug. 2. 
1830 , a' bordeauxi herczeg, V. Henrik, kedvéért, most Scotiában Edin-
burgban lakik (1. KÁaor,-? X); 2) ennek (ija, L a j o s A n ' t a l , angoitléniei 
berezeg, volt koronaörökös (1. ANOOOLéltnc); 3) ennek hitvese, Maria 
Theresia Karolina, XVI. Lajos leánya, szül. Dec. 19. 1778; 4) az 1820 
meggyilkoltatott herozeg BKRRY (I. e.), X. Károly második fijának özvegye, 
Karolina Ferdinanda Ludovica, I. Ferencz, két siciliai király, leánya, szül. 
1793, — ennek gyermekei 5) Louise , szül. Sept. 21. 1819 , és 6) a' 
méhben maradt H e n r i k bordeauxi kerczeg , a1 ki Sept. 29. 1820 szü
letett 's kinek kedvéért X. Károly a' franczia koronáról lemondott , ha
nem a' Franoziák nem fogadták él királyoknak. Kzen linea tagjai most 
mind Holyroodhonseban laknak Edinburgban. C) A1 Bourbon ház Spa
nyolországban 's ennek ágai Olaszországban, XIV. Lajos második uno
kája, V. Filep, által szerzettek. Ez a' linea nyilvános egyezések szerént 
csak a1 két Királyi franczia linea kihalása után tarthat számot a' franczia 
koronára. Tagja i : 1) IV. K á r o l y , spanyol király (mh. Nápolyban 
Jan. 19. 1819), 's hitveso Maria Eouise, parmai herczegasszony (mh. Ro
mában Jan. 2. 1819), gyermekei I) K a r o l in a, özvegy portugali király
n é ^ szül. 1775, mh. 1827; ennek első fija, don i . P e d r o , brasiliai ex-csá-
szár , unokája II. P e d r o brasiliai császár , második unokája pedig don
ira Maria da Glória, Portugál k i rá lynéja , de királyi székét apja testvé
re , don Mignel , bitangolja. 2) Leánya M a r i a L o u i s e etruriai öz? 
végy királynénak (mh. Mart. 13. 1824) fija, Károly La jos , most luccai, 
jövendőben pedig parmai herczeg, szül. Madridban 1799, házasságra lé
pett Victor Emánuel sardiniai király második leányával , a' ki neki Jan. 
I I . 1823 Ferdinánd nevű-fiút szült. 3) VII. F E R I J I N A N D (1. e.) Spa
nyolország királya. 4) K á r o l y , spanyolországi infans, szül. 1788, Mad
ridban é l , házasságban Maria Franciscával, a' megholt portugali király 
harmadik leányával, kivel két liut nemzett, Károlyt (szül. Jan. 31.1818) 
és Ferdinándot (szül. Oot. 19. 1824). 5) Isabella, szül. 1789, özvegye 
I. Ferencz két siciliai királynak , a' kinek 5 fiut és 6 leányt szült. 6) 
De Paula Ferencz, spanyolországi infans, szül. 1794, házasságra lépett 
1819 Louise-al, I. Ferenc/, két siciliai király második hitvesével nem
zett második leányával, kiknek gyermekei : Ferencz, cadixs herczeg, sziil-
Madridban Maj. 18. 1822, és Károly, sevillai herczeg, szül. Jnn. 12. 1824. 
II.) IV. Károly tes tvérei : 1) I. F E R D I N Á N D , (I. e.) két Sicilia királya, 
(mh. Jan. 4. 1825). Első feleségével, Austriai Karolinával, nemzett gyer
mekei: a) I. Ferencz , két Sicilia k i rá lya , mh. Nov. 8. 1830; ennek 
két házasságbeli gyermekei: aa) Karolina Ferdinanda Ludov. , özvegy 
l 'erry herczegné. 66) Spanyol királyi herczeg, Ferencz, felesége Louise. cc) 
Maria Krisztina spanyol királyné, dtf) II. Ferdinánd két Sicilia ki
rálya, ee) Károly, ff) Leopold. gg~) Antoinette. hli) Antal. »'«') A-
malia. kk. Karolina- 11) Theresia. mvi) Lajos, nii) Ferencz. A) Krisz
tina, Károly Félix sardiniai király özvegye, e). Amália, I. Filep Lajos Fran
cziák királyának hitvese, rf) Leopold salernoi herczeg; felesége Maria 
(Ilementine, I. Ferencz császár harmadik leánya. 2) Gábor Antal F e 
rencz Xavér , spanyolországi infans, mh. J^788, fija Péter az elébbi 
portugál király legöregebbik leányával élt házasságban , megholt Rio-Ja-
nriróban, 's egy fija maradt, Maria Sebestyén, spanyolországi infans, a' 
ki 1811 szül. — Lajos Antal Jakab III. Károly testvérének de Vaíla-
biiga y Drummond Thcresiával , Chinchon heiczegnével, egy aragoniai 
gyalogkapitány leányával, kötött házasságából származtak : don Bour
bon Lajos Maria, tnledoi érsek, mh. Mart. 19. 1823. Karol. .Tosephina An-
toine , békeherczeg don Manuel Godoy hitvese, és Bourbon Maria Lou
i se , 1817 olta spanyolországi grand herczeg, S. Fernando, hitvese. — J J ) 
A' Condé linea, a1 Bourbonok második fólineájának Bourbon-Condé ága, 
Bourbon herczeg Lajos Henrik Jósefben holt k i ; a1 Bourbon-Centi ág 
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pedig Bourbon Lajos Ferencz Jósef contii herczegekben Mart. 13. 1814. 
Maradt azonban herozeg Condé Károly Charoloisnak két természeti , de 
inegtörvényesitett l>;ánya, kiknek egyike Charlolte Margit E isébet , mint 
niegtörve'nyesitett Mademoiselle de Bourbon, dán generalmajor gróf 
Löwcudahlhoz ment fe'rjhez; Bourbon J .üjo.s Ferencz Jósef contii ber
ezeg természeti fijainak, Ilattonville és Hemoville inaknak, pedig meg-
eogedé XVIII. L a j o s , Nov. 1815 a' Bonrbon-C'onti nevet 's cziniet visel
ni. Mout-Cair-Zaiin Gábriellé Louise grófné is Bouibon-Conti Lajos her« 
czeg természeti leányának tartatott . És vitéze volt a' Sz. Lélek- és be-
czületrendnek ,s Harisban holt meg Mart. 29. 1825, 70 es/.t. korában. A' 
mint beszélik, sokáig 's jelesül szolgált egy dragonyos ezeredben. G'ó'the 
„Eugénia, die naiürliche Toc/iteríi czimü darabja tárgyát ezen as
szonyság önkészitelte életirásából vévé.— Lásd „Hisloire du Hourbon-
nai.i el des Bnurbnns'-'- Coiffier Demorettől , a' követek kamarája tag
j á tó l , Paris 1818 két kot. %i. G. 

B O U R B O N (Károly, herczeg), vagy Bourbon a ' connetable, Gilbert, 
montpensieri gróf, és Gonzaga Klára fija, szül. 1489, '« 20 esztendős ko
rában nyeré meg I. Ferenc/.töl a' connetable kardját. A' legveszélyesebb 
ponton mindég jelen volt s1 olly hideg vérrel daczolt a' halállal , hogy 
fegyveres társait bámulásra birná. Mint mailandi alkirály mindenek szi
vét megnyerte szelídsége 's nyájassága által. Hire semmi hijány nélkül 
nem volt , midőn a' király igazságtalansága Francz.iaországot 's hivata
lát tőle megfosztotta 's a' Bourbon házat üldözés tárgyává tette , a' mi 
III. Henrik országlása végéig tartott . Már akar az igaz , hogy An-
gouléme berezegné, I. Ferencz anyja , a' mint némeily irók szemére 
ve t ik , az ifja connetable iránt szerelemre gerjedt, mellynek megveté
sét el nem viselheté, akar pedig a z , hogy csupán birásvágytól ingerel-
te tvén , Bourbon Károly jószágára jnst tartott '» ellene a' pert e' tárgy
ban megnyerte: elég a z , hogy ő XII. Lajosnak egy valóságos adomány-
levelét fel akarta forgatni. A' connetable, buzgón szolgált királya amja 
által látván magát jószágaitól megfosztatni, felbosszonkodék 's hajta 
azon ajánlásokra, mellyeket neki V. Károly ' s az angol király tőnnek. De 
ő is mind azok sorsára j u to t t , a' kik idegen fejedelmekhez mennek ál
t a l ; szívesen fogadtatva, migreá szükség vala, őriztetve hogy ki ne sza
badulhasson, a' spanyol grandok megvetésének 's V. Károly generáljai fél
tékenységének kitétetve , követők nélkül , idegen udvarnál , bajnokságá
nál 's banatjánál nem maradt egyebe; de ez a' bajnokság e l l e n d ő volt 
neki sereget szerezni 's a' császárt becsülettel teljes magaviseletre kin-
szeritni iránta. Már kiviil volt Frarcziaországon, midőn. 1. Ferencz a' 
connetablekardnt és rendezimet tőle. visszakívántatá, ekkori válasza el
árulja szivének fájdalmát: , ,A ' kardot Valenciennesben vévé cl tőlem a' 
király, midőn az elődandárt, melly enyim volt , d' Alenconnak adá által; 
a1 rendezimet pedig Cantellesben hagyám vánkosom alat t" . Már az ő t á . 
vozása is szerencsétlenség volt - F ranc iao r szágra nézve, mert fenlartóz-
tatta 1. Ferencznek Olaszországba nyomulását. A' császári seregek ge
neráljává neveztetvén Bourbon, hijábun ostromlá ugyan Marseille*, a' pa-
viai veszteséget azonban még is elősegité. Fogva vitelvén királya Mad
ridba , ő is megjelent ott személyesen, nehogy a' két fejedelem egyezsé
gében , mellyet azonban V. Karoly késleltete, megfelejtkezzenek róla. 
Ez úttal tapasz ta la , hogy a1 császár szavára , ki testvérét igéié neki fa-
leségül , nem kell számolnia. Bosszúságát rejteni kénytelenittetvén, vis
szatéve Mailandha, megtartá Olaszországot rettentő fegyvere által, 
\s hatalma miatt még a' esászár előtt is gyanússá lőn , a1 k i , csak hogy 
gyengithes.se ő t , pénzt és egyéb szükségeseket megtagndolt tőle. Bour
bon , seregének szétoszlását kívánván meggátolni, Roma ostromára ve-
zeté azt 's megigéré ennek kiraboltatását. Midőn itt a1 törésre legelső 
lépett fel. egy golyóbis találá Maj. 26. 1527, mellyet Benventitu Cel-
lini lőtt r á , saját állitása szerént , 's megholt egyházi á tokban, kora 
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38 t j é b e n , minden maradék nélkül. Holt teste Gaetiiba vi tetet t , a1 hol 
katonáji pompás emlékköret emeltek n e k i , melly azonban utóbb s z é u 
dulatott. Zs. G. 

B - O U R B O N (Lajos), cardinal e's toledoi érsek, szül. 1777. Apja La
jos infans, III. Károly spanyol király tes tvére , anyja pedig Chinchoii 
berezegné volt. Ez a' házasság királyi helybenhagyás mellett történt. 
Még is kétletlék III. Károly halála után a' hé rezeg öröklési j n s á t , ha 
magva szakadna az öregebb lineának. Ennél fogva kieszközölletett a' 
romai udvarnál, hogy Bourbon az egyházi szentségeket felvegye 7s igy 
azután 1800 a' cardinalkalapot is megnyerte. Minekutána VII. Ferdinánd 
király ValeiKjaybau elfogatott volna, a1 cortesek pártjához ált 7s lejek 
leve. Minthogy 1814 a' cortesek constitutióját aláírás végett elejébe ter-
jeszté Vll. Ferdinánd királynak, midőn ennek gondolkozása megváltozott, 
elveszte mind a1 királyi kegyelmet, mind a1 sevillai érsekséget. Felkelvén 
a' hadsereg León szigetén, ő újra a' revolutióboz állott \s elölülője lön 
az időközi juntának, melly előtt a 'k i rá ly a7 cortesek 1812-ki constitutió-
j á r a megesküdött Madridban Mart. 0 1820 Megholt Mart. 19. 1823. 

B o u n n o v , egy legelőször Madagascarhól, midőn e7 még franczia 
colonia volt , IÖ42 (mint St. Domingo) franczia tengeri rablók által mi-
veltetett sz iget , az indiai tengeven, Madagascartól keletre 80 német nif-
re. A' Portugáliáktól fedeztetett fel 1545. A' franczia-keletindiai keres
kedő társaság lí>33 sáfárságot állított fel benne. Nagysága 112 nsz. ml'. , 
\ rulkán erede tű , belől teljes nagy erdőkkel , mellyekben imitt amott vad 
emberek tartózkodnak , kik az elszökött rabszolgákkal mindég szaporod
nak. Kősziklákkal rétetvén körü l , kikötője nem lévén, a7 Br i tektől , kiké 
most Móricz szigete , könnyen elfoglaltathatik; a7 honnan Franeziaország-
ra nézve csak kereskedési fontossággal bír. Földje gazdag forrásokkal 
és igen termékeny, kiváltképen a1 partokon; mivel belől hegyes. A' trois 
Salassea csúcsa 4000 1. magas. Két tűzokádó hegye közül az egyik még 
most sem aludt ki 7s a7 tengeri utazóknak világító torony gyanánt szol
gál. Eghajlatja egészséges, hanem gyakran nagy szélvészek dühösködnek 
benne. 00,000 lakosa közt 20,000-en Európaiak 7s 5000-en szabad Né
gerek. A7 mit Aráb ia , az asiai szigettenger 7s déli Európa teremnek, 
mind az itt is megterem. A' franczia országlás a7 sziget oltalmazására 
számos katonaságot tar t benne. Főtárgyai a7 kivitelnek: kávé (7 mii. 
fonton felül) , r iskása, dohány , fiiszer, indigó, b o r s , facsipa , kámfor, 
ezukor , pamut , kakaó, vágó marha , fa és buza. Főhelye a7 szigetnek 
St. Denys , mezőváros. L—il. 

B O U R D A r, o u K (Lotiis), Bossuet-el együtt a' franczia egyházi ékes
szólás, reformátora Bourgesban 1632 szül. érdemes szüléktől; 10észt. ko
rában a7 Jesuiták szerzetébe lépett 7s a7 szerzetben később egymásután 
ékesszólást, philosophiát és theoiogiát tanított. A7 szólószékbe 100!) lé
pett és nem elébb; de azt előtte csak Bossuet , utána senki annyi 's olly 
méltó dicsérettel el nem hagyá. Közepette Turerine diadalainak 7s a7 

versaillesi öröminnepeknek, Corneille és llacine kor iban , a7 mivészet és 
tudományosság halmozott remekeucsudáltatása közben is kihatott a7 je
l es , a7 dicső szónok neve. XIV. Lajos és udvara előtt sokszor, sőt több
nyire ő predikála, 's ezért „szónokok királyának 7s királyok szónokjá-
nak" nevezek. Lelke és élete szelíd , szerény , nemes, Paris és udvara 
előtt is gáncstalan; de vidám, nyájas és társalkodó Végső éveiben 
lemond a a' szónokságról 7s gondját be tegek, foglyok, szegények lelki 
ápolására forditá. Megh. Maj. 13. 1704. Beszédjeiben a7 nyelv és sZolás 
u j , nemes, velős és egyszerű. Nem olly hév és láng mint Bossuet , de 
beszédjei készültebbek, tökéletesbek 7s jelesen alaposabbak és igy mé
lyebb 7s állandó hatásnak inkább, mint elragadok. Ellenben., minthogy 
meggyőzni akart inkább, mint indítani: gyakran bizonyítványai felhor
dásában 7s tagolásában igen is hosszas és száraz; \s mint Jesuita sokat 
mond és elhallgat ollyat. a7 mit a7 szónok és bölcs nem mond, vagy nem 
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mellőz vala el. Munkájinak legjobb kiadása „Sermont" (Paris 1707—34, 
J6 Vol. 8.) Legújabb „Oeucres de Bourdatoue" (Versailles 1812—13 
10 Vol. 8.) L. ezt is „Esprit de B. par V abbé de la Forte." (Paris 

„ 1812. 8.) — t— 
B o u R D o N (Sebastian) , nevezetes franczia képiró, szül. Montpel-

lierben 1616. Aty já tó l , a' ki üvegfestő volt , révé első tanítását. Azu
tán Parisba ment 's néhány provinciai városokba. Szegénysége katonává 
lenni kinszerité. Kibocsáttatván a' katonai szolgálatból, Olaszországba 
m e n t , Sadchi Andrea és Lorrain Claude alatt dolgoza's lemásola több 
nagy miveket. Ezzel visszatért Parisba, hol Sz. Péter keresztrefeszité-
sét festette a' Notre-Dame templom számára. Ismét elhagyá Francziaor-
szágot , 1652, 's Kriszt ina, a' svéd k i rá lyné , udvari képírójává nevez
te. Későbben több nagy mivek tették híressé honjában : a' holt Krisztus; 
a' parázna asszony -, a ' r ég i burgundi királyok az aixi tanácsházban. Com-
positióji nagy géniére mutatnak; színezete helyes, rajzai nem hibátlanok, 
ecsete könnyű , de saját stylusa n incs , 's majd ez t , majd amazt utánzá. 
Rézmetsző is jó volt. Megh. 1671. I. 
Jtj B o v R n o N N A y E (Bemard Francois Mahé de la) , szül. St. Maló-
ban 1696. Már 10 esztendős korában érté a' hajót kormányozni. Mint 
Isle de Francé és Bourbon főkormányzója virágzó állapotba helyessé ezen 
két birtokot. Az 1741 háborúban megtámadá Bourbonból 9 apró hadi 
hajóval az angol hajóssereget, elszéleszté ezt 's Madrast kezdé ostro
molni. K' hely megadá magát Sept. 1746, 's a' meggyőzettek 9 millió 
frank váltságot fizettek. Noha világos parancsot adott az országlás a' 
száraz földön teendő hóditások meg nem tartása i r á n t , B. tehát ezen 
váltságpénz elfogadásával csak a' szoros parancsot teljesité, még is az
zal vádoltatot t , mintha az ellenségre felette csekély váltságpénzt vetett 
volna. A' pondicheryi főkormányzó, Dupleix János Ferencz, sikeret-
lennek nyilatkoztatá ki ezen alkukötést , elfoglald Bourdonnaye hajójit 
's őt magát is el akará fogatni. Sőt, a' mi több, az indiai társaság kor
mányzása nevében olly rossz tudósítást küldött Parisba Bourdonnaye ma
gaviselete felől, hogy ez tetteinek jutalmául a' Bastillebe záraték. Négy 
esztendei perlekedés után megesmérek ártat lanságát , 's szabadságával 
együtt méltóságát is visszanyerd; de csak hamar azntán, midőn halálos 
ellensége , Dupleix , ellen is elkezdették a' p e r t , megholt hosszas fogsá
ga következésében 1754. ( L . „ L a Bourdonnaye't Lebeníí ^ Hassétől Nie-
meyer „Elet i rásaiban," III.) 

B O U R G O G N E (Lajos , herczeg), XIV. Lajos ujának, a ' koronaö
rökösnek, 's Anna bajor herczegasszonynak fija, szül. Versaillesban 1682. 
Kora ifjúságában keményszívű vol t , haragos, makacs , indulatos minden 
éldeletért 's kegyetlenségre hajlandó ; rendkívül éles ésszel csufolá ki 
azoknak nevetségre méltó szokásai t ' s t e t t e i t , a' kik körüle vol tak, 's 
feleletei még a k k o r i s bizonyosan eltalálák a' valódi czélt , midőn hara
gudott. Ezen 7 esztendős királyi herczeg nevelése Fénélon, Fleury és 
Beauvilliersre bízatott. Megnyerték ezek az ő hajlandóságát 's magát is 
jó útra vezérlék. Ezen elváltozás után szeretetre méltó, emberi érzésű, 
szerény herczeg lett belőle, a' ki ígéreteit hiven teljesítette. 1697 há
zasságralépett Adelheiddal, a' lelkes és szeretetre méltó savoyeni herczegas-
szonnyal , ki az udvar dísze volt 's férjétől lelkes gyengédséggel sze
ret tetet t . XIV. Lajos unokája hadi pallérozása végett mulattató tábort 
tar tatot t Compiegnenél 1699 's azt tévé 1702 a' sereg vezérévé Flandri
ában , marsall Boufflers a l a t t , hol az Nimwcgennél egy lovas-ütközetben 
elszántságot 's bátorságot mutatott. A' herczeg utóbb a' legfontosabb 
környülállások közt tétetett a' sereg fővezérévé Flandriában 's ^olly pa
rancsokkal , mellyek őt herczeg Vendőmetól függővé tevék, állt Marlbo-
rongh és Eiigen herczeg ellen. A' herczeg és Vendőme egyenetlenkedése 
legsiralmasabb következéseket húzott maga után. Őt vádolta egész Fran-
cíiaország minden szerencsétlen' esetek okozásával, 'a azokat nem egye-
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dtll csak félénk characterének, hanem korláton tul já ró vallásosságának 
is tulajdonította. Mindazáltal még is ugy látszott , mintha szerencséje 
volt volna a' herczegnek , magát a' hadi történetekre nézve a1 király előtt 
megigazítani; Vendüme ellenben, ki a' jövendő koronaörökössel nagyon 
szerénytelenül bánt , kiesett a' kegyelemből, azonban még is kedvezett 
neki az ellenpárt, m e l l h e z maga XIV. Lajos is tartozott. A' bourgog. 
nei herczeg atyja halála által koronaörökös lón, 1711 , 's csak most, 
minekutána lerázta a' kinszerités nyűgét , mell} ben eddig élt volt , kez-
déjniagára vonni az udvar figyelmét 's megszerezni a' király bizodal
mát , a' ki őt az ország kormányzásában segédjévé tévé. Francziaország 
ezen herczeg erényeitől 's jeles tehetségeitől várta a' rég óhajtott nyu
galmat , midőn ez hirtelen áldozatja lőn egy betegségnek Febr. 18. 1712, 
minekutána feleségét 6, legidősbik fiját pedig 20 nappal elébb szintazon 
betegségben vesztette volna el. Ekként Francziaország nem egészen egy 
esztendő alatt 3 koronaörököst lá to t t , 's még a7 negyedik, a' bourgognei 
herczeg legfiatalabbik h ja , most a1 királyi szék egyetlenegy örököse, 
utóbb XV. Lajos , is veszélyben forgott. A' köz vélemény e' szerencsét
len esetek okozásával az orleansi herczeget , utóbb Francziaország kor
mányzóját, vádolta, kit azonban maga XIV. Lajos ártatlannak itétt. Zs.G. 

B O U R G O G N K , 1 . B U R G U N D . 
B O U R G O I N ( T h e r é s e ) 1. P Á R I S I J Í T Í K S Z I N . 
B O U R G O I N G (János Ferencz , báró) , szül. Neversben Nov. 20. 1735 

's megholt Karlsbadban 1811 , mint franczia követ a' dresdai udvarnál. 
Ezen jeles charactere 's kiterjedt esmeretei miatt egyiránt becsült tu
dós, minekutána a' hadi pályát elhagyta volna, a' diplomaticára adá ma
gát 's követségi titoknokká tétetek Montmorin alatt a' madridi udvar
nál. Itt 9 esztendőt töltött 's ez által pontos esmereteket szerzett ma
gának Spanyolország felől, a1 mit világosan bizonyít az ő jeles „Utazása 
Spanyolországban." Ez majdnem minden európai nyelvre lefordíttatott. 
Későbben Hamburgba küldé őt XVI. La jos , mint meghatalmazott minis-
t e r t , az alsó-szász kerület fejedelmeihez és rendjeihez, a' hol Apr. 1. 
1789 kereskedési 's hajózási egyezséget kötött Hamburggal. Ezen követ
sége alatt megnyeré a1 Hamburgiak becsülését 's szeretetét. 1792 a' spa
nyol udvarhoz ment mint franczia követ , hol azonban sok akadállyal 
kellett küzdenie. Csak akkor , midőn Aranda válta fel gróf Florida Blan-
cát a' ministeriumban , esmertetetjt ő meg követségi tulajdonságában. Ki
ütvén a' háború Spanyol- ésFrancziaországok k ö z t , visszahivatott Bour
going '» ezután nyilvános character nélkül élt Pa r i sban , hol a' tudo
mányokkal 's egy folyó irás kiadásával foglalatoskodott. 1799 a' Nov. 9-ki 
(Bnimaire 18) revolutio után ismét visszaadatott a1 diplomaticai pályá
nak 's Kopenhagenbe küldetett követnek, a1 honnét 1801 szintazon tu
lajdonságban tétetett által Stockholmba. Erényei 's jeles eSmeretei által 
i t t is megnyeré a 'köz becsülést, valamint Kopenhagenben , 's tisztelet
beli tagja lőn a' képirás és faragás svéd academiájának. Spanyolország 
leírásán kiviil herczeg Chatelet portugali utazását is kiadá. Hogy a' né
met nyelvet is jól értette, bizonyítják több rendbeli helyes fordításai; ne
vezetesen Batsch „Fiivésztudoniányát asszonyok s z á m á r a , " Archenholz 
„Flibustiak történeteit" \sat. ő. fordította le. 

B O U R I G N O \ (Antoinette), egy kalmár leánya , híres vallásos ra-
joskodó, szül. Lilieben 1016, 's ölly rut volt, midőn a' világra jöt t , hogy 
famíliája tanácsot ta r tana , valljon nem kell e a' gyermeket mint idétlent 
megfojtani. Esze sebesen fejlett ki. IVIysticus könyvek 1s az első Keresz
tények történetének olvasása annyira felhevítette képzelő tehetségét, hogy 
jelenésekről á lmodozot t ' s az evangélium tiszta lelke helyreállítására ren-
deltettnek érzé magát. 20 esztendős korában férjhez akarák adni ; de mi
dőn az esküvésnek meg kellett volna történnie, elszökék férjfiöltözetben. 
A' canihr.a) i érsek eszközlésére felvétetek Sz. Simphorius klastromába, a 
hol egynéhány apáczát véleményére birt 's nem sokára (tetemes pár-
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feje lett. Kpen el akart szökni tanitváuynéjival, midiin a1 klastrom gyón
tató atyja szándékokat felfedezte 's Bourignont u' városból kiűzette. Most 
fel- és alácsatangolt az országban , 'a minekutána apja tetemes hagyo
mánya 1648 reá szál t , egy kórház felvigyazónéjává tétetett Liliében J662. 
Itt uj jelenései voltak, 's szüntelen csak bűbájosakat 's rossz lelkeket lá
t o t t , mi által annyira megzavarodott feje, hogy a1 politia szükségesnek 
tartá eltávoztatásat I jlleből. Most bejárta Flandriát, Brabantot 's végre 
Amsterdamba é r t , hol akkor sok vallásujitó tartózkodott 's hol jelenéseit 
kiadá nyomtíitásban. Az ő lakása gyülekező belyül szolgált minden val-
lásbeli felekezetnek, 's nem volt semmi esztelenség, nielly abban el ne 
követtetett volna. De midőn rallásbeli álmodozásait a' politicára is alt 
akarta vinni, majdnem elfogatott, talált azonban még is alkalmat Hol-
steinba szökésre. Kz a1 tébolygó élet természetesen sok veszélynek tevő 
ki, noha azt állí totta, hogy ellenszere van a1 megsértés minden neme 
ellen. Mert nem csak magán véve volt ő szüzéletü , hanem azt gondolta, 
hogy a' körülötte lévő személyekkel is közié ezen szüzességét. Kzt az ő 
szembetűnő rútsága mellett nem nehéz elhinni. Bizonyos mindazáltal, 
hogy több izben gerjesztett maga iránt forró szerelmet. 00 esztendős ko
rában még semmit sem vesztett elméjének elevensége 's munkássága. 
Nordstiand kis szigetén volt számos vallásbeli felekezettel, melly 
azonban rejtve tar tá magá t , midőn megtiltaték neki a' házában tartott 
nyomtató szereket Írásainak kinyomtatására használni. Nem engedelmes
kedvén, el kellett mennie 's elvivé magával egy kocsin nyomtató szereit 
és papirosait. Egynéhány követőjivel Harlembe ment , innét pedig Hol-
steinba. 1672 Husiimban telepedett meg 's nyomtatta Írásait. Innét elű
zetvén, Schleswigbe ment , azután Hamburgba, hol La Coste és Poiret 
Péter k.övetőji lettek. Hamburgból is elűzetvén, keleti Prieslandba ment, 
hol báró Lutzburg egy kórház előlülőnéjévé tette. De itt sem akarták 
megszenvedni nyugtalan elméje miat t ; végre megholt Franekerben 1680, 
midőn Hollandba utazék vissza. Heves ékesszólást bizonyító írásainak 
gyűjteménye 1686 jelent meg 19 kötetben. 

J$o u Rs v u r. T és B t R E T , B o u r s au lt (Edme) , franczia játék-
szini iró, 1638 szül. Burgundiában Mnssy 1' Evequeben. Semmit sem tu
dott egyebet parasztos burgundiai franczia nyelvénél (patois) 19 eszten
dős koráig, midőn Parisba vetődött. Erzé neveletlenségét, önereje ke
resz tül to l t , szünetlen olvasásaival pótlá híjanyait, 's mivel irói pályára 
is ösztönzé belseje, a' franczia könyvnyelv megtanulásának feküdt, mert 
sngdosá esze nyilasa, hogj' a' falusi nyelv ahhoz nem elég. Oszvekötteté-
sei az udvarhoz közelitteték, 's ezen mnnkáját: „De la vírilable etii.de 
dcs souverat'}isíi a' dauphin nevelése végejt 1671 XIV. Lajos paranosolat-
jára adta ki , 'g azzal annyira is kegyelmébe esek annak, hogy a1 másod
nevelő hivatalát kaphatta volna e l , de deákul nem tudott. E' miatt nem 
kivánkozék önmaga academia tágjává is. Mint Angouléme berezegné ti-
toknokja hetenként versben ada ki mulattató njságot, 's ez a' királyt és 
egész udvarát sokszor annyira gyönyörködteté, hogy egyszer jó ked
ve szesszen ésébeii XIV. Lajos 2000 livra esztendőnkénti fizetést rendelt 
neki. Lelkét ez még inkább bátrabban csapkodóvá tévé 's mások bohó
ságai csipkedéseiről egy Capucinus rendes viszontagságát bes/.élé el sze
szélyesen. 'S mi váratlan történek a' miatt vele ? Csaknem elesett kivált
ságától 's pensiójától, sőt alig tudák más főszemélyek, mint Condé, a' 
Bastilletől is megmenteni. Elete vége felé montliizoni adószedő let t , 
melly hivatala sokat hajtott be neki. Megholt 1701. Mitnkáji: 1) több érzé
keny j á t é k , mellyek közül „Esnpe a la ville1' és „Ksnpe á la co)irli 

legtovább maradott divatban. Igen jól találva festi ezekben minden kar 
és kor bohóságait. Két szomorú játéka „Maria Slunrt, és „Germani-
(•««" el van felejtve. (L. „T/ieatre de ffouritauh"') 2) ltománjai, ,,/c mar-
rjuix de Chavigny" „le prince de Condé;" „Ariemise el l'nlianle ; ,..Ne 
pa.i erőire ce qu'en voit. 3) Let trés accompagnéés de faljles de evitles, 
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<T epigrammei, de remarquet et de bon mots. (Paris 1099.) 4) Let trés 
(Paris 1G6Ö), később ugyan ezen levelek e' czim a la t t : „Lettrea de Ba
bét et de tíourtimll" Paris 1739 's többször is. B a b é t . Ez a1 franczia 
kisasszony szerelmes volt Boursaultba, 's ahhoz igen elmés, kedves, szí
ves enyelgő leveleket irt. Igazán szebbek ezéi, mint a' Boursauitéi hozzá" 
vissza. A' leányról csak annyi tudva, hogy előkelő házbeli volt, szüleji 
nagy gonddal taníttatták meg deák nyelvre is. Férjhez mindenkép csak 
Boiirsaiilthoz akart menni , de atyja egy annál gazdagabb, hanem dur
va Monsieur de Latinai, , Sieur du Mesnil nevű falusi nemes úrfinak 
szánta. „ E z vagy klastrom,'1 monda dörögve. Babét a' klastromot válasz
totta. Egyik levelében ostoba képét festi du Mesnilnek 's tökéletesen 
megnyeri azzal olvasóját az atya ellen.* 24 v. 25 évében hala meg elzár
va bujában. Levelei még a' franczia nyelvre nézve is figyelmet érdemlők, 
igen csinos fordulásai vannak rajta. Különösen is tantilá grammaticája 
szerént anyai nyelvét. — „ S i vaus acez infmiment de P esprit^*1' írja 
Boursaultnak tréfásan, rfongez que je suis pastablement belle, et qu' 
ítant du sexe dönt je tui», f ai lieu <f étre un peu plus fiére que t>««»." 
Igen kedves, midőn Boursaultnak védelmére kél Boileau e l l en , ki 
azt mint nem épen nagy észláiigu írót 7-dik satyrájában csúfolódva 
említi. „Tanítóm szerént ," írja Babé t , „Boileau Juvenalisból lopdosott, 
én a z t , ha megkapom t ő l e , altalnézem, 's ha nálam valamellyik nap 
néhány pillantatot el akarsz vesztegetni , számodra, mivel te ugy nem tudsz 
deákul, mint én zsidóul nem, azon tolvajlott helyeket, mellyekkel, gon
dolatom szerént, bosszul álhatnál ra j t a , kiírom. Boursault erre inkább 
egy vígjátékot irt: ,,/>« snlyre dett satyres'-'- 's ebben ISoileaut keserűen 
és elmésen korbácsolja vissza, de Boileau akadályoztattajátszatását. Ké
sőbb Boursault nemesebben tölte bosszúját a' kevély gnnyolón. Pénz
szűkébe esek Boileau a' bourbonnei ferdőben. Meghallja ezt Boursault, 
siet oda 's kinszeriti Boileaut, hogy tőle 200 Lajosaranyat kölcsön elfo
gadjon. ISoileaut elérzékenyiti a' nagylelkűség, barátja lesz Boursault
nak , kitörlé nevét a1 satyrából 's másét tévé helyébe. Nem békéje igy 
meg Möliereel . Öszvevesztek. Boursault Moliere víg j á tékára . nKcole 
des fcmmci," csúf eriticát irt e' czini a la t t : }.e portruit du pein-
lre.'1 Moliere az „Impromplu de VeriaiUes," játékában ostorozta vissza. 

H I I U S S O I J K , 1. M A o N K s r ő s z K I. K N C Z K. Döbrentei fiúbor. 
B O U T E R W K K (Fridrik) , udvari tanácsos, philos. erkölcstudomány 

tanítója Göttingenben , hires taniió és iró , 1760 született ükeiben ,. egy 
hutában közel Goslarhoz, Gellert és Klopstock, azután Horatius munkáji 
által kezdé lelkét mivelni ; hanem a' románok és egyéb szép l i teratúrai 
mivek megzavarák a' liu észfogasait, niig a' braunschweigi oskolában 
vett rendesebb tanítás komolyabb foglalatosságra és alaposabb tanulásra 
nem szoktatá. Szándéka, hogy mint törvénytudó a' polgári társaság 
felső köreiben fényeskedjék, Göttingenben acadeniiai pályájának máso
dik évén, mikor már tudományos jutalomfeielete által vágytársait mege
lőzte , ingadozni kezdett némelly költést kedvelő ifjakkal volt közelebbi 
niegesmerkedése mia t t , kiknek társaságában a' költés iránt vágyódást 
vélt magában észre venni. Ezen 's a1 következő időben, mellyet férjfi-
|<órában maga is ifjú tévelyedése korának nevez, születtek költeményei és 
románja .,(iraf üonamur'-'- (3. rész 1791—93). — Bouterwek már 1787 
elhagyá Göttingent, azonban sem Hannoverben, sem Berl inben, hova 
Gleim ajánlásai kér ték , nem talált a' keresett szerencsére. 1789 másod
szor, most mint külön oktató, fordult meg Göttingenben. Alig végzé itten 
fenébb említett románját, hogy, érezvén eddig való foglalatosságinak elég
telenségét , a' literatnra történetére és philosophiára udá magá t , mellyek 
mellett azolta híven meg is maradott. Kant philosoph. pártjára álltával 
életének uj szaka kezdődik, és hogy 1796 két évi távolléte után Göttin-
genbe visszatért , a' Féder elmenetelével megüresült rendkívül való 
professorságot már a1 következő éven elnyerte. Ámbár nem bír elég ön-
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erejitséggel és nagysággal , hogy tartós uj pliilosophiai rendsaert alkot
hasson, mindazáltal gyakran sikerült neki a' kész véleményeket felvilá
gosítani vagy nj szempont alá öszvefoglalni. Munkálkodása a' philosóphi-
ában Kantnál kezdődött, Jacobinal végződött. Munkáját: ,,/rfee einer A-
podiklik,"- melly 1799 az ember önértéséhez, a' metapliysicáről , eriticai 
philosophiáról és scepticismusról folyt vetélkedés eldöntéséhez toldalé
kul 2 kötetben jelent meg , és későbben a' „Lchrbuch der philos. Wis-
tensc/iafíen'- (2. rész 1813 és 1820.) azután a1 „Beligián der Vernunfl1' 
nevű mivei áltat tökéletesi t tetet t , egyenesen JacoM pliilosophiáját tanu
lása sziilé. Mind ezekben, mind aestheticájában (2. rész 180(3) hatalmas 
ellenekkel volt do lga , és ámbár az időre beható ideákkal küzdésében 
vesztenie kellet t , még is legalább becsületére válik, hogy egy nagy szá
mit oskola minden gúnyainak ellenére is az őszinte nyomozásról soha 
le nem mondott , mint ujabb í rása i , név szerént okfejeire nézve njra dol
gozott aestheticája (1815 és 1824.) bizonyítják. Állandó hirt nevet szer
zett magának Bouterwek 1801 olta „Geschiehte der neuen í'oesie und Be-
rediamheití- (12 köt.) nevű munkájával, melly bátor egyes részeiben 
egyenetlenül és némelly pontokra nézve , kivált első köteteiben egyolda
lúan 's felezve vagyon dolgozva; mindazáltal a' későbbi részek szorgo-
sabb kidolgozása által és áltáljában mint hasznos esmereteknek és maga 
szerezte ítéleteknek gazdag gyűjteménye a' legjobbak közé tartozik, mel-
lyeket a' német literatura illy tárgyról mutathat. Az 1818 kiválogatott 
kisebb irományai közt a' dicsért rendszeres nagyobb munkájit is felmu-
lók találkoznak, név szerént a1 mondott gyűjteménybe bevezető kisded 
értekezése, mellyben érdeklő nyiltszivüséggel "'a közel igen is nagyított 
keménységgel eddig való tudományos törekedéseiről magával számol. 
Megh. Aug. 9. 1828. B. L. 

B O W D I C H (J. Edw. ) , szül. 1794 természetvizsgálója a ' Londonban 
lévő afrikai társaságnak. Híressé tette ashantéei ^Mistión from Cape 
Coas Caille to Ashantée etc.ii (London 1819, 4) követségei utazása, nem kü
lönben a' belföldi és portugali Afrikáról adott tudósításai. — Az emii
tett társaságnak meghagyásából a' Gambia folyónak földabroszához fo
gott-, ezen czélra az említett foryó partjain tartózkodott 1823 olta; mun
kájának végeztével a' Niger vizéhez akart menni Ügyesen rajzoló hitve
sével együt t ; de Jan. 10. 1824 az ugy nevezett Gambia - hideglelésnek 
áldozatjává lett. 

B O T D E I . I , ( John) , szili. Porringtonban Jan. 19. 1730, nagynemii 
válalati tetemesen hatottak a' mivészetek haladására Angliában. Ó maga 
rézmetsző vol t , azután gyűjtő és rézmetszetáros. A' híres , ,Shakspeare 
galériája" számára kora minden nagy képiróji és rézmetszőji által dol-
goztata. Ezenkívül egyéb rézmetszetgyüjteményeket is adott k i ; közöt
tük Houghton galériája jeleskedik, mellyet Katalin császárné vett meg. 
Tőle van továbbá ezen nagyérdekü munka: „Lióer verilaíum^ (London 
1777 , 2 fol. köt . ) ; Collection of prints. engraved after the most capi-
tal paintings in England^ (19 rész, Lond. 1772 's köv.) cziníü gyűjte
ményének első két kötete jeles. Nagy tiszteletben ta r ta to t t ; Londonnak 
sheriffe és lord-mayora volt 's megholt Dec. 11. 1804. /. 

B O Y E L U I S U (Adr ién) , egy a ' legkedveltebb franczia operaszer
zők közül , kinek vidám és eleven muzsikáját Németországban is öröm
mel hallgatják, szül. Rouenben 1775. Muzsikát kezdett tanulni az oda 
való székesegyház orgonistájától, Brochetól. 1795 tájban Parisba ment, 
hol romanczai által esmeretes és kedves lett. Nem sokára mint fortepi-
anotanitó a' conservatoriumba bevétetet t , hol több apró operákat irt , 
mellyek közt a' „Matanle Aurorelí 's a ' „Bagdad i khalif" legesmerete-
sebbek. 1803 Petersburgba men t , hol jó hírénél fogva kedvesen fogad
tatott 's a' császártól udvari inuzsikamesterré neveztetett. Az Eremi-
tage theatrum számára irta az „Aline , golkondai k i rá lyné" 's „Tele-
mach" czimü nagy ope rá t , mellyet némellyek legjobb munkájának tar-
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tanak. 1805 Parisba ment, 's a° politicai történetek által Francziaország-
ban visszatartóztatván, ezentúl muzsikai tehetségét a' Feydeau theatrum-
nak szentelte. Legkedvesebb operáji , mellyeket azolta i r t : „La dot 
de Suiette" — „Jcan de Farit" (1812), nielly mindenütt legtöbb ked
vességet nyert; „Le nouveau teigncur du village" (1813), — „Le c/taptron 
roHg-e", mellynek ugyan eleven muzsikája van, de a' „Pár is i J á n o s " tulaj
donságaival még sem bir. — 1816 az operához készült munkákat biráió 
jurynak tagja lett. Legújabb operája „La dame bl-anehtv' (1825), mel
lyel már nemzeti énekeseink is előadtak; ez Parisban nagy kod. 
vet talált. Szerzeményeinek tulajdonsága: a' természetes , könnyű ro-
máuczos é n e k , ékes kitűnő harmónia és a' muzsikai szerszámokra ter
helés nélkül való szerkezteiéi 's helyes characterfestéssel összekötött 
vidámság. Vannak fortepianóra 's hárfára irt különbféle egyes darab
jai is. • J-

B O Y K R (Alexis, b á r ó ) , Európa legnagyobb chirurgusainak egyike, 
a' seborvosi praxisnak tanitója Parisban , és chirurgicn en chef adjoint a' 
Charité nevű ispotályban. Xöbb seborvosi eszközöknek, machináknak 
's t. ef. részént feltalálója, részént megjobbítója. Született Uzerchebeii 
Mart. 27. 1760; 1779-től kezdve tanítványa a' szíves Desaul tnak, 1781 
már tanitó lett, és későbben Napóleont mint az arniadiának első seborvosa 
követte. „7Va»7e complet d? anatomie" czimü munkája (4 köt.) négy 
kiadással bir Más munkája: „Traitc des muladiei cliirurgicales et des 
operations qui leur convienncnt"" mindeddig nincsen elvégezve. A ' b e t e g 
ségeket és gyógyitásmódokat környülállásosan írja le. — A' nélkül 
hogy oktatása csupa elbeszélés volna, mint másoknál , meghatározza tu
lajdon módját és haszonvehetőségét. Egy ideig Roux-al és Corvisart-al 
dolgozott a' „Journal de midicin , chirurgie , et }iharmacie',u kiadásán; 
„Dictionnaire de Sciences médieules"-bdn sok seborvosi articulusok tőle 
származnak. •— Midőn a' király 1815 Francziaországnak főorvosaitól 
az orvosi tudományokat tárgyazó instituttimok állapotjáról tudósítást ki-
vána , Boyer is tagja volt a' vizsgáló commissiónak. 1). J. 

B O V K R ( P é t e r ) , Haiti köztársaság elölülője Nyugotindiában . Mu
l a t t , szül. Port-au-Princeben, Francziaországban pallérozá magát 's 
azután mint bataillonvezér harczolt St. Domingóban a' Britek ellen a' re -
volutio háborújában. A' Mulatt Beauveau halála után brigadgenerál lett 
's generál Itigaud ala t ta 1 Mulattokat vezérlé. Ekkor a' franczia gyarmato
sak veszedelmére pelkelt Toussaint-Louverture a' Négerekkel a' fejér lako
sok ellen. Boyer Toussaint ellen harczolt, de nem volt szerencsés. Generál 
Itigaud és Boyer kénytelenittettek a' szigetet elhagyni. Generál Leclerc 
seregével Boyer is visszatért a' szigetre , hanem Leclerctől nem sokára 
elvált 's fejek lett a7 Mulattoknak ; azonban csendességben maradt Pe 
titionnal együt t , mig a' munkás, de kegyetlen Dessalines a' Francziákat 
a' szigetről elűzte. Dessalines halála után követője, Kristóf, a' port-au-
princei köztársasági országlást maga alá akará vetni ; de Pethion Bo
yer segélyével megtartá elölülői méltóságát a' sziget délnyugoti részé
ben. Pethion halála után 1818, annak ajánlása 's a' képviselők választá
sa által a' köztársaság elölülőjévé neveztetvén, egy köztársasággá egye-
sité B o y e r , midőn Kristóf 1820 elesett , Haiti elébbi franczia r é s z é t , 's 
nem sokára azután (1822) St. Domingónak elébbi spanyol részét is el-
foglalá. Boyer azolta a' polgári alkotmány szerént igazgatja a' köztár
saságot. B. heves és indulatos, de e' mellett ál lhatatos, udvar i , néha 
kedveitető a1 társalkodásban, felvilágosodott ember 's barátjok a1 tudo
mányoknak és szép mivésztégeknek. A' földmivelésre 's néppallérozásra 
különös figyelmet fordít. 1825 kötötte meg Francziaországgal azon egyez
séget, melly által I fait inuk füg-getlensége megesmertetett. 

B O V I E (Róber t ) , híres angol természetvizsgáló ' s bölcselkedő, 
szül. Lismoréban Irlandban 1676, 7-dik fija a' nagy gróf Cork Ri
chárdnak. 1638 Genfbe ment egy tanult ember felvigyázása a la t t , hol 



31>8 BOYTA BRABANT 

tanulásait több esztendeig folytatta. 1641 Olaszországba u tazot t ; 1042 
a' mint a' revolutio Irlandbau kiütött , Marseille városában tartózkodott 
's nagy szűkével volt a' pénznek, mig 1044 szabadságot nem kapott a' 
visszatérésre. Atyja azonközben meghalálozván, sze'p birtokhoz jutott, 
és Sta!bridgebe , falusi j ó szágá ra , visszavonult, hol különösen a' physi-
cával 's chenriával foglalatoskodott. — Egyik főtagja volt egy tudós 
társaságnak, melly 1045 öszveállván „Philosopluai cotlegium" név 
alat t tar tá gyűléseit; a' polgári báboru elől Oxfordba futott és II. Ká
roly alatt ismét helyre állott „Királyi társaság" neve alatt. Oxfordban 
a' levegőszivatyu jobbításán dolgozott. Az igazság felfedezésére ő is Ba-
cóval a' tapasztalás útját tartotta egyedül biztosnak. Az anyagnak csak 
mechanicus tulajdonokat engedett. Életének majd minden éve uj munkák
kal van megjelelve. Ő mutatta meg legelőször, hogy az oxydatiónál és 
égésnél a' levegő felszivatik, nem különben, hogy az oxydált érezek 
súlya nagyobbodik. Áltáljában ő a' vezetőjök mindazoknak, kik a' leve
gőnek eheiniai tüneményeit vizsgálták; ő volt előkövete Mayow-, Hales-, 
Cavendish- és Prystleynek. Bölcselkedési munkájiban mindenütt egyenes, 
methodicus , csak a1 tapasztaláson alapló észt mutatott. Phantasiája ele
ven , izgékony, kicsapongó ideákra hajlandó vala , melly fiatal korában 
a' „Galliai Amiidis" olvasásától olly annyira fel háborgott , hogy 
annak nyoma mindég szembe tűnnék. Természetétől már hajlandó lévén 
a' melancholiára, benne ezen mérséklet sok történetek által öregbedett. 
Különös benyomást tett reá a' grenoblei klastrom, ennek vadon tájéka, 
és a' klastromosok szoros remete élete. Az ördög, azt mondja magáról, 
komolyságát hasznára fordítván, lelkét rémüléssel és kétkedéssel a' re-
ligiónak főállitása ellen megtöltötte. Lelkének ezen állapotja tűrhetet
len lévén neki, kísértetbe esett, öngyilkossá lenni ; csak a' pokol félelme 
tartóztat ta vissza. Mig a' hitben épülni és erősödni iparkodott , azt ta
l á l t a , hogy a' religio védelmére kijött írások lelkének nem kielégítők. 
Hogy tehát a' religiót tárgyazó munkákat eredeti valójokban használhas
sa, tanulta á' napkeleti nyelveket 's öszveszövetkezett sok hires ember
r e l , a ' millyenek vol tak: Pococke, Hyde T a m á s , Clarké Sámuel, Bar-
low Tamás 'sat. — Tanulásának az vala gyümölcse, hogy kétségei el
oszlottak; meggyőződése mind theologiai munkájiból, mind pedig jó és 
nagylelkű tetteiből kitetszett. Nyilvános tanitószékeket állított fel, 
mellyekben a' keresztény vallásnak alaptanitásait ' uj argumentumokkal 
t ámoga t ták ; ezen fundatióból kerekedtek Clarkenek szép beszédjei az Is
ten létéről. Pártfogolta a5 indiai missiót 's a' Bibliát tulajdon költsé
gén irlandi és galiai nyelvre fordíttatta és kinyomatta. — Ezenkívül 
t iszta erkölcsű, szerény , jóltévő 's minden haszonkeresés nélkül való 
férjfiu volt. Megholt Londonban 1091, eltemettetett Westminsterben. 
Öszves munkájit kiadta legelőször Birch 5 kötetben (London 1744 fol.). 
Testvérének, Károlynak, fija, John Boyle, gróf Burlington és Cork, szül. 
Jan. 2. 1700, feleségül vette Hamilton ladyt 1728, i r t históriai és philo-
sophiai jegyzéseket Swiftnek életére és munkájira Megholt Novemb. 
16. 1702. ü- J. 

B O Y T A, kun főember. L. Ar.inos és ÁRPÁD. 
B R A B A'N T i herczegség, Német-Alföld legnevezetesebb provinciájinak 

egy ike ; határai éjsz. Holland és Geldern, nyng. Seeland és Fland
r i a , délre Hennegau és N a m u r , kel. LUttich és Geldern. A' régi bra-
banti herczegeknek nagy tekintetek volt a' szomszéd belgiumi statusok 
felett, 's a' spanyol és későbben austriai országlás alatt a' brabanti köve
tek első helyen ültek a' belgiumi rendek közönséges gyűlésében 's leg
először adták szavokat. Mivel Brabantnak egy része, és pedig a" nagyobb, 
aus t r ia i , a' kisebb német-alföldi felsőség alatt volt, ezért az első spar.vol 
vagy austriai 's az utolsó hollandi Brabantnak neveztetett. Biabantnak 
déli része walloni Brabant nevet visel, mellynek lakosai romlott fianczia 
nyelven t e szé lnek , éjszakon pedig a' flamlandi a' közönséges nyelv. A' 
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főbb rangnak közönségesen tisztán beszélnek francziául. Régenten Bra
bant 4 fertályra osztatott , u. ni. a' lowenire, brüssel ire, antwerpenire 
és herzogeubuschira. A' két elsőbb a' harmadiknak egy részével Anstriáé, 
a1 többi Hollandé volt. ligész Brabant 28 várost 's 700 lalut foglalt magában. 
1740 elfoglalták a1 Franc/.iák az austriai Brabantot , hanem 1748 az aa
cheni hékeségben visszaadták. 1794 ismét franczia kézre került az emlí
tett tartomány , 's a' campo- formioi békeség 1797 meg is hagyta a' 
Franc/iákat annak bírásában, valamint a' lunevillei is 1801. Ekkor az au
striai Brabant depart. de deux Nethes, a' déli de Dyle nevet kapott. 1810 
a' hollandi Brabant is a1 franczia birodalomhoz kapcsoltatott "s Geldern-
nek egy részével a' depart. des bouches du llhin alkottatott belőle. A' 
franczia revolutio előtt az austriai Brabantnak tulajdon rendjei voltak, 
mellyeket 2 püspök, II apát, az uradalmak urai es a' brüssel i , löweni 
és antwerpeni tanácsok közül választatott 7 követ tették. A' monarcha 
's a' brabanti és limburgi statusok közt bizonyos Joyeuse entrée nevil 
egyezések vol tak, mellyeknek ereje szerént az emiitett tartományok rend
jei nem csak a' törvényhozásban, hanem a' törvények végrehajtásában 
is részt vettek. Német-Alföld ezen részének privilégiumai hajdan olly be
csesek voltak, hogy némelly más provinciákbeli szülő asszonyok i t thoz
ták világra gyermekeiket, csak hogy ujaiknak a' brabanti és limburgi ha-
zafiuságot megszerezhessék. II. Jósef császár uralkodása alatt nagy ver
sengés támadt a1 Joyeuse entrée értelme felett a' brabanti és limburgi 
rendekkel, kiknek heves ellenállása a' rendek eltöröltetését húzta maga 
után. De a1 rendek rendkívül való gyűlést tartottak 's merészen vitatták 
Brabantnak austriai felsőség alól való kihúzását. 11. Jósef halála után 
11. Leopold az "Sltal szakasztotta ketté az akkori ellenségeskedéseket, hogy 
a' rendeknek elébbeni jusaikat visszaadta. Brabant , a1 párisi (1814) bé
keség 's a' bécsi congress végzéseinek következésében, most főrészét 
teszi a' német-alföldi királyságnak 's 3 provinciából áll, u. m. Déli - Bra-
bantból , Éjszaki-Brabantból 's Antwerpenből. l;éli-Brabantban nevezete
sek : Briisse) (főváros), Löwen , Dies t , Arschot, Tirlemont., Nivelles, 
W a v r e , Quatre-Bras, Neerwinden , Ligny , Wate r loo ; Éjszaki-Brahant-
ban llerzogenbusch (főváros), B reda , Eindhoven, Bergen op Zoom 's 
mások. Az antwerpeni markgrófsághoz tartozik a' hajdani niechelni ura
dalom. Ejszaki-Brabant sárrétekkel, pusztaságokkal 's erdőkkel boritta-
tik. Altaljában véve Brabant gazdag gabonával, főképen búzával , kom
lóval és lennel.-Közönséges gabonatermő esztendőkben is több gabonája 
terem, mint a' mennyit lakosai megemészthetnek. Posztó- 's csipkema-
nnfactnráji is virágzó állapotban vannak. Belső kereskedését sok csator-
náji , a1 külsőt pedig a' Schelde vizének felnyittatása mozdítják elő. Dé-
li-Brabant 8 's Éjszaki-Brabant ,7 követet küld a' királyság főrendjei
nek gyűlésébe. L—ú. 

B R A C H M A N N (Louise Karoline), szül. Febr. 9. 1777 Rochlitzban, 
hol atyja hadi titoknok volt-, költői tehetsége már korán mutatkozék. 
Weissenfelsben, hova atyja á l t t é te te t t , esmerkedék meg a' Hardenberg 
háznál Novalis költővel (1. HARDENRIÍRG), ki a' leányka aestheticai mive-
lését gondosan intézé. Loniset főképen a' középkor romanticája vonzotta, 
Novalis Schillernek ajánlá, 's ennek „ü?«ienff/?«anaeA"jában (1799) j e 
lentek meg először költeményei Eouise név alatt. 1803 ol ta , sziiléjinek 
halála u tán , elébb Jenában, későbben nagyrészént Weissenfelsben éle 's 
literatúrai munkákkal foglalatoskorlék („Gerfí'c/í/e," 1800; novellák 's kis
ded románok; több rendbeli dolgozatok zsebkönyvek számára). 1820 i r á : 
Schilderungen aui der M'irklichkeil." Elte némelly reményiben megcsa
lódva , Sept. 17. 1822, látogatóul lévén Halléban, a' Saale hullámi közi 
kereste halálát. Külseje nem vala vonzó; kis alakja 's pongyola öntartá-
sa alig tüntetek szembe ; de szelid kék szemében a' kedves és szerény 
character tiíkrö/.ék , melly éltét 's munkájit bélyegzi. Mély érzelemmel, 
gyengéden, élénk 's virágos nyelven adja képeit, 's szelid melancholia le-
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hel költeményiból, mellyekben a1 szerelmet, főkép a' boldogtalant, da
lolja. 66. 

B R A C H M A N O K , 1 . G Y M N O S O P H I S T Á K . 
B R A C H Y Q R A P H I A , azon mes te rség , melly szerént kurtításokkal 

élünk az Írásban (1. STENOGRAPHIA). — B r a c h y o I o g i a , a' rövid és 
tömött] beszélés mestersége-, egyszersmind azon hibája a' stylnsnak, ha 
erőltetett rövidség beszédünket homályossá teszi. A' muzsikában akkor 
használtatik, ha lassu énekben sebeshely fordul elő. B r a c h y c a t a l e c t i -
c u s a' poeticában azon vers, mellynek egy szótag vagy láb híja. 

B R A C H Y S T O C H R O N A , tulajdon neve egy meredek lapon fekvő 
ollyatén l ineának, mellyen minden test őnnehézsége következésében 
egy pont tó l , a' hol mozdulni kezdet t , más adatott pontig legrövidebb 
idő alatt jut el. Magyarul 1 e g s eb e s e b b e s e t ü lineának lehetne ke
resztelni. Első tekintetre ugy látszik, mintha az emiitett tulajdonsággal 
nem m á s , hanem az egyenes Iinea bírna, mivel valamennyi két pont 
közt képzelhető lineák közt ez a1 legrövidebb. Azonban, midőn Bernonl-
l i János á ' b r a c h y s t o c h r o n a kitalálását valamennyi vele 
élt mathematicusoknak kérdésbe tenné , fél esztendőt engedett a' gondol
kozásra , mellyet utóbb uj fél esztendővel toldott m e g , és azon helyes 
feleletnek szerzője, melly a' lipcsei actákban névaláírás nélkül beérke
ze t t , Newton Isaac vala , kit feleletéből Bernoulli, mint körméből az 
oroszlányt, azonnal megesmért. A' szóbanforgó linea pedig cyclois (ke-
lekszeglinea). L. CYCNOIS. Tittel. 

B R Á c s H E o E i) ü (olaszul viola di braccio) , a' hegedűnek nagyobb 
neme 's a1 középhangok pótlására szolgál (1. VIOLA). J. 

B R A D I . EY (James), greenwichi kir. astronoinus, a ' londoni, párisi, 
ber l ini , petersburgi és bolognai tud. társ . tagja. Szül. Glouchester me
gye Shirnborn nevii helységében 1692 (hava napja nincs tudva) , nih. Jul. 
13. 1702 Chalfordban, ugyan azon megyében. Oskolájit Oxfordban végez
vén, 1719, egyházi életbe lépet t , mellyben mindjárt elejénte kedvezőleg 
mutatta magát iránta a' szerencse , mert felszenteltetése után azon
nal a' herefordi püspöktől bristowi vicariusnak neveztetet t , kevéssel 
későbben pedig Molineux Sámuel (111. György, akkori wallisi berezeg 
titoknokja) barátsága által Landewy Welfry-ben rector l e t t ; két olly-
nemii hivatal , melly az angol papnak jövedelmet ad, a' nélkül hogy ve
le személyesen bajlódni tartozzék. Azonban Pound James (anyja test
vé re , az astronomiában haszonnal forgott féíjfi) példája és oktatása ál
tal az égi tudományokat megizelitvén, 's ez irányban csak hamar ki
nyilatkoztatott ügyessége miatt gróf Mackelsfield, Newton és Halley 
előtt kedvet találván, 1721 a 'Kei l John halála által megüresedett astro-
nomiai tanitószékre Oxfordba hivatott ; ennekokáértpapi tisztjéről lemon
dott °s magát teljességgel a' csillagos ég szolgalatjára szentelte. Sze
rencsés tör ténet , mellynek következésében B. nem csak önnevének el-
hervadhatatlan koszorút szerze t t , hanem a' tudománynak is megbecsül
hetetlen hasznot hajtott. Ezen czikkely határi meg nem engedik B. ér
demeit, a 'mint azokat Huttonnál (Mathem. and Philos, Dictiunary. arll. 
fírudley , Aberration, \utation, Star) és Delebrénál [Hist. d? astron. 
du XVIII. siécl.) olvasni lehet , minden oldalról előladni. Elég lesz 
dicső koronájának legszebb gyöngyét kijelelni. Az időben nagy ver
sengés volt az égvizsgálók között némelly változásokról, meilyeket az 
ugy nevezett álló csillagok [stellae fixae) helyeztetésében Picard 1672, 
Hooke 1674, Flamsteed 1689 és Roemer (Ilorrebow észrevétele szerént 
1693) feljegyzettek. Némelly astronomusok az emiitett változások
nak okát az álló csillagok évi parallaxisából, azaz , onnan származ
ta t t ák , hogy a' földről, ennek napkörülti mozgása miatt az esztendő 
különbféle, kiváltképen pedig általellenbeni szakaszaiban minden csillagnak 
szükségképen különbféle helyeken kell látszania, 's ezen tüneményt 
ugy tekintet ték, mint Copernicus alkotmánya bizonyos diadalmat. 
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Mások ellenben ezen okot hibiísníik találták 's világosan megmutatták, 
hogy a/, évi parallaxisból éretlen dó változásokkal a tapasztaltak ellen
keznek (1. Horrebow III. 7 9 , 80.), sőt egyik ezek közül, ltoemer (Hor
rebow 111. 05), elég világos szavakkal kijelentette, hogy ő a' kérdésben 
forgó okot a' föld tengelye tétovázásában (yucillalio axit terretlrit) 
keresi. A' kérdés megfejtése igen tetemes következésü vol t , mert kü
lönben csillagkíjstromaink soha sem juthattak volna mostani pontossá* 
gokra. Hanem e' mellett igen nehéz is vo l t , mivel azon változásuk, 
mellyeknek okát kellett adni, a' mint most már tagadhatatlanul tud
juk , kétféle, egymástól egészen független kútfőből erednek. Egyik a' 
sugártévesztés (I. AIIKRRATIO) , melly esztendőnként újra kezdődik 's 
végződik; a1 másik a' föld tengelye tétovázása (1. NIJTATIO) , melly-
nek sikere 18 esztendő alatt forog le. Ennek befolyását amazétól kü
lön kell vala választani, holott még mind a' kettőt titok fedezte. Brad-
ley Jakab Ion a' halandók közt olly szerencsés, övé a' dicsőség, hogy 
ez a' titok megszűnt, mire 20 esztendei szüntelen vizsgálódás és elmél
kedés erejével jutott. 1725 cszt. végével Molineux és Graham társasá
gában Kiewben fogott a' munkához; innen, minekutána Molineux a' ten
geri kormány tagjává (lord of admiruUy) választatott , 1727 Wanste-
adba költözött és mivel Graham 24 lábnyi csövű eszközének Po-
und házánál alkalmatos helyet nem talál t , m á s t , felényi hosszaságnt, 
csináltatott; ezzel folyvást dolgozott 1732-ig, midőn Oxfordhah Halley 
hivatalát elnyervén, csak időről időre jelenhetett meg \Vransteadban vizs
gálódási folytatása végett. A* sugártévesztést illető leleményét már 1728 
nyomtatás alá a d t a ; a' nutatiónak is nyomába jutott nem sokára , és 
1737 némelly franczia tudósokkal is közlotte vizsgálatit 's gondolatit; 
mindazonáltal csak 1747 fejezte be 's 1748 tette sajtó által közönsé
gessé találmányát. Az az eszköz, mellyel Wansteadban dolgozott, mai 
napig mint ereklye függ 's mutattatik az utazóknak a' greenwichi 
csillagőrtoronyban, mellyet B. Halley halála után 1742 foglalt e l ; ki^ 
nevel tetése levele költ Febr. 3. 1742. Halley alatt a' greenwichi to
rony igen tökéletlen eszközökkel birt, B. természetesen tökéleteseb
beket k i rán t , mellynek kijelentésére használta a' jó alkalmatosságot, 
midőn az 1748 észt. végével a ' k . tudós társaság a' tornyot hivatalosan 
meglátogatta, ennek közbenjárására a' király 1000 font st. adott nj 
eszközök beszerzésére, 's Bradlcy nem sokára Graham és Bird remek 
miveivel vizsgálta az eget mind addig , midőn testi lelki erejében annyi
ra megfogyatkozott, hogy magát a' megtébolyodástól és elgjermeke-
déstől féltette legyen. Halála után 13 folio-kötet irományt találtak u-
tána, azon égi vizsgálatokkal megtöltve, mellyeket mint k. astrono-
Jnns Greenwichben Graham és Bird derék eszközeivel tett. Eredeti vizs
gálati , mellyeket Kiewben és Wansteadban feljegyezett, fájdalom és 
k á r ! elvesztek; vannak, kik azt gyanítják, hogy minekutána belőlök 
némellyeket közlés végett kiválogatott, a* többi t , szerfeletti Önbecs-
féltésből öszvetépte volna. Altaljában B. keveset beszélt és számokon 
kivül keveset is irt. Valamennyi sajtó alá bocsátott értekezései a' k. 
tudós társaság évkönyveiben (Vhilosophical Trantavliont') jöttek k i , 's 
ezimek szerént időrendben ím' következnek (egy pár leveleit ide nem 
számlálván); Obserrationt on the Cmnet of 1723. Vol. 33. pag. 4 1 . — 
The longitnde of Tjitbon and of the fórt of New-York from Wanslead 
and London detérmined by the Evlipte of the first Satel/itc of Jupiter. 
Vol. 34. pag. 8 5 . — An accoükt of a new discorered motion of the fixed 
start. Vol, 35 p. 0 3 7 — O n the going of elolt wilh itchronal pendw 
tiimt Vol. 38, p. 302. — Obtenationt on the Comet of 1730. Vol. 40. p. 111— 
On the apparent motiont of the fixed start. Vol. 45. p. 1. •.— On the oc* 
e általion of Fenus by the nmon the 15 of April 1751. Vol. 40. p. 2 0 1 . — 
On the Vömet of I7i>7. Vol. 50. p. 408.—Direct ions for vting thecimt* 
mon micrometer. Vol. 02. p. 40. A' mi a' fenébb emiitett 13 kötet 
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irományt i l let i , mellyet ttgy lehet tekinteni, mint égi 'táblajink nagy 
része bányaaknáját , ennek különös emlékezetre méltó történetei vol
tak. Bradley örökösei (174-1 kötött házasságából nemzett egyetlenegy 
leánya , 'a veje, Pe.ach Sámuel, angol pap) az t , m i n t a ' boldogult 
jószága legdrágább részét , melly őket i l le tné, elfoglalták: Bliss pe
dig, ki l'r. után hivatalát e lnyer te , mint az intézet sajátját viszakiván-
t a : Nem boldogulhatván sze'p szerént vélek, kötelességének tartotta a' 
tengeri hosszintézet [board of tongitude), e' pedig a' kormányszék 
előtt panaszra kelni. A'' kormányszék tehát perbe idézte a' makacs 
örökösöket, melly 9 észt. (1707—177(i) tartott és az utolsók kárával vég
ződött. Ekkor Peach Sámuel , ki az egyenes engedelmességben némine
mű szégyent l á t o t t , az oxfordi főoskola cancellarjához küldé a' kézira
to t , mint ajándékot, olly feltétellel, hogy tüstént nyomtattassak ki. 15 
esztendő múlva a' tengeri intézet sürgeté a' cancellart, hogy már végtére 
fogatna a' nyomtatáshoz. 1792 feleletet vesz, hogy igen. Mindazon
által csak 1798 jöhetett ki az első köte t , 1805 a' második, melly 
két kötetben az egész iromány foglaltatik. Czime : jtstrónpmical obxer-
vutions made at l/te royul observatory ni Vreenirich from ihe Yea-
MÜCCL lo Ihe Year MDCCUHI. iey ihe Iter. James JJradley, D.D. 
astronomer rayal, tarilian profeuor ofastronofriy ut Oxford ele. Pom
pás kiadás , folio - kötetben , Clarendon bettijivel. Ezen híres munkából 
iszonyú szorgalommal becses resultatumokat vont ki B Ess te r, (1. e.). 
Bradley személyes dicsőítésére következendő két nevezetes történetet 
találunk feljegyezve. Az időközben, hogy B. mint k. astronomus Grecn-
Aviehben lakot t , megüresedett az oda való plébánosság, melly nagy 
jövedelemmel bir. A' király nekie szánta a z t ; ő pedig hivatala iránt va
ló tiszta szeretetből , megközönte; a' király ezen tettéért volt fizeté
sét esztendőnként 250 font st. nagyobbra emel te , melly egészen által
ment az utána következett astrononmsokra is. Más alkalommal a' ki
r á lyné , midőn a' tornyot lá togatná, és annak érdemes igazgatója cse
kély fizetését álmélkodva ha l laná , jobb fizetés végett közbenjárását 
Ígérte. B. ellenben esedezet t , hogy azt ne tenné , mivel félne , hogy 
annakutána a' greenwichi torony igazgatását nem astronomus fogná el 
nyerni : ezen félelem, akármi rendkivül valónak tessék máshol, Angliá
b a n , holott annyi ingyenélő (sinéeitre) van, nem képtelen. Ti/lel. 

B U A G A N Z \ , 1. P O R T V C A U, 
B i\ A H A M , Angolországnak , 's altaljában a' mostani időnek legna

gyobb mesterénekese. Tenor hangja erejére, kiterjedésére 's haj lékony 
ság->ra egyedül való. Bir 19 hanggal, mellyek közül mindeniknek az erő 
minden változtatásait tudja adni 's falsettjét, vagy pótló hangjait (D-
t í l A-ig) tetszése szerént ngy mérsékli, hogy le-vagy felmenetelében a-
lig lehet észre venni, mellyik lépcsőn váltja azokat fel a ' természetes han
gokkal. Intonatióját a' hang mennyiségére 's minemiiségére nézve töké
letesnek lehet nevezni, 's hangjait a1 kifejezendő tárgy characteréhez 
könnyen alkalmaztatja. Szinte ollyan derék a1 kimondása, Úgy hogy a' 
hallgató előtt csak egy szótag sem veszhet el, 's innen a' beszélő dalban 
{recitnliv) valódi mester. Torkának hihetetlen a'mozgékonysága 's a' -
hangfutásban való könyüsége, hol szava még sokkal t i sz tább , mint má
sutt 's a' magánhangzókat változás nélkül végig megtartja. Hangja egész 
kiterjedését könnyű sebességgel általszaladván , a' legmerészebb ugrá
sokat bámulásra méltó ügyességgel teszi. Nála a' hallgatót soha sem 
háborítja meg a' rossz kimenetel félelme -, 's innen könnyű megmagyaráz
n i , hogy az illy ri tka tehetséget , melly birtokosának határtalan gyö
nyörűséget szerezhet, miként lehet olly bőkezüleg pazarlani. Hraham 
minden szerzeményt forró érzelemmel fog fel, melly neki a' legelevenebb 
szineket adja 's minden természetes segédeszközeit mozgásba hozza. Ö-
rökös behatása van reá a' felhevültségnek 's képzelődése tékozlólag ön
ti el magát az érzeményen, melódián, kifejezésen 's felékesítésen. De 
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epén itt la van a z , hol a' mesterség köret általlépi 's gyakran inkább 
bámulást, mint tetszet ger jeszt , gyakran szintúgy visszataszít , mint 
elébb elbájolt, 's igen gyakran az egész öszvehangzást megzavarja. Kb-
ből támadnak azok a' Jelelte kellemetlen 's erőltetett hangok, azok a' hir
telen való megszakasztások , rendetlen kicsapások 's a' kottáknak mód 
nélkül való nszvehalmozásai, mellyek az éneket elrutitják , innen a ' t em
plomi, theatrnini 's concertbeli éneklésmódnak öszvezavarása is. Az e-
gész ország hangzik az ő különös éneklése majmolójitól, 's egy egész 
nemzetségnek keil k ihalni , inig azon visszás ízlés;, inelly Brahain té-
velyedése által Angolországnak mindeii zngjaiba elhatott, eltöröltethetik. 
Ámbár tehát ő egy a' legnagyobb énekesek közül, kiket különbféle idók 
neveltek, még is nehezen lehet képzelni , hogy valaha egy mi vészben an
nyi tehetség 's olly különösen tündöklő hibák egyesülve lettek volna. 
A' Drurylane játékszínen ínég most nugy kedvességgel énekel, egyszers
mind szerző is , p. o: A' ,C«Aiíte<" cziinU opera tőle vau, mellyben, mint 
másokban i s , a' fórodét játsza. J. 

B l I A U K , 1. T V C H I I II K B R A H K. 
B R A I M M V (Brailaj, nevezetes török erősség Oláhországban, a1 Du

na éjszaki partján, 30,000 lak, kiket mindég egy 3 lófarku basa igazgat, 
azon török katonai kerületében Oláhországnak, melly a' török határ
széleken csaknem ollyan alkotású, mint az anstriai katonai határszéleké. 
A' vár a' Serethnek a' Dunába ömlésénél fekszik. A' Duna itt hat ágra 
oszlik, mellyek egy a1 Törökök és Oroszok közt neutrális tartományt 
vesznek körül. Az említett ágak közül egy a1 város kikötőjét formálja. 
Innen indulnak el az oláhországi gabonát Konstantinápolyija vivő ha
jók. A1 vizahalászat is nevezetes ott a' fekete tengerben. ]^—ú. 

B R A M A , az indus uiythologiában elseje a1 3 nemzett isteni lények
nek, az örökkévaló teremtő erejének szemelj itése. Hrama a' törvények 
tudományát jelenti , 's méltán neveztetik igy a' teremtő gyanánt tisztelt 
l ény , mivel az egész teremtést a1 természet törvényei szerént rendel
te el. B. egyszersmind a1 sors istene 's az örök isten, ki neki változ
hatatlan sinormértéküi szolgál, akaratja szerént folytatja ugyan az ál
tala (örök isten által) elkezdett teremtést 's adja létét minden teremt
ménynek , de egyszersmind ezen létnek idejét V korát meghatározza 's 
nem esak éltet hanem halált is ad. Azt hiszik , B. bizonyos nagy idő
szakok után meghal , azután ismét feltámad , sőt mások szerént minden 
esztendőben meghal egyszer. Az állatok közt a' hattyii van neki szen
telve. H-t mint a1 Vedák szerzőjét 's India törvényadóját és tanítóját is 
tekintik. Képezik négy fővel 's ugyan annyi karral. Tiszteltetését, a' B r á 
m á n is m u s t , India legrégibb religiójának nézik. (Jj. Majer , , /J íc f íe-
ligion ifes firrtBla", 1818). 

B R A. M-A s o K, B r a m i n o k, az Indusok első és legnevezetesebb rend
jének tagjai. Csak ezek viselhetnek papi hivatalt. A' Braminok Bra
ma agyvelejéből ugrottak ki, ki azon kötelességeket szabta elejékbe, ho»y 
a" Vedákat olvassák, másokat t.initsanak , áldozzanak, másokat az áldó 
zásban segítsenek, alamizsnát adjanak, ha gazdagok, ha pedig szegények, 
alamizsnából éljenek. Itenkivül nagy tekintettel bírnak. Fgy Hramin 
akar t udós , akar tudatlan, hatalmas istenség. A1 király haragra ne ger
jessze a1 Braminokut pénzeknek elfoglalásával, mert ha megharagusznak, 
áldozásaik 's átkaik által seregeivel , lovaival és szekerével együtt egy 
szempillantás alatt veszedelembe dönthetik azt. A' Hramin magoktól az 
istenektől is t isztel tet ik; 's a' mit az emberi nemzetnek h i rde t , kétség
be hozhatatlan igazság. E' földön nincs nagyobb gonoszság , mint egy 
Bramint megölni; ha pedig valamely Braminra minden vétkek bebizonyít
tatnak is, akkor is csak az országból tilthatja ki azt a' k i rá ly , a' nélkül 
hogy! jószágát elfoglalhatná, vagy testi büntetéssel illettethetné. L—ú. 

B R A M A N T R n ' U R B I N O (Francesco Lazza r i ) , Brunelleschivel 
együtt az épitőmesteraég helyreállítója, ssill. Castel-Diirantihan Urbi-

26* 
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HO körrtl 1444. Először festegctéssel foglalatoskodott, későbben kirekesz-
tőleg architecturára adta magát. Legelébb Mailandba m e n t , mellynek 
dómjával folyvást foglalatoskodott. VI. Sándor pápa a' maga architec-
tusának, 11. Július pedig épületek felvigyázójának nevezte ki. Az utolsó
nak parancsolatjára a' Belienderét a' Vaticanunimal öszvekapcsolta. 0 
vette rá a' pápát, hogy Sz. Péter templomát rontassa e l , helyébe pompa-
sabhat épít tetvén, mellynek párja a' világon ne lenne. J513 Bramante 
plannma szerént megvettetett fundamentuma azon épületnek, melly még 
ina is mint az épités .legnagyobb mivé csudáltatik. B. megholt 1514* 
a' nélkül hogy munkájának végét láthatta volna. Elejénte az épités hal
latlan sebességgel kezdődött , hanem az utána következők, Rafael, San 
Gallo Jú l ius , Peruzzi és Angelo Mihály , az első plánomtól eltávoztak 
és B. munkájából semmit sem hagytak meg az iveken kívül, mellyek a' 
kupola tornyát tartják. írásait először 1726 találták meg, részént folyó, 
részént kötött beszédben vannak írva; kijöttek Mailandban ugyan azon 
esztendőben. V. P. 

B R A N D E N B U R G . Ezt a ' tartományt hajdan Svevusok (Svábok) 
lakták. Ezek közt a' mai középmarkságban a' Semnonok , 's az ó-marki 
ságban a' Longobárdok laktak. K. sz. u. 5 esztendővel a' Longobárdok 
kénytelenittettek az Elbén keresztiilköltözni , de azután nem sokára Mar-
hódtól , a' Markoinannok királyától, a' ki Csehországot bi r ta , visszanyo
mattak. Minekutána 19 észt. K. sz. u. a' Cheruskok fejedelmének, Her-
mannak, oltalma alá adták volna magokat, K. sz. u. az első században ha
sonló sorsok volt a' többi éjszaki német népekéhez, a' nemzetek vándor
lásakor a' Senmonokkal együtt elhagyták hazájukat 's Olaszországban a1 

lombardi királyságot alkották. Az elhagyatott tartományokba Wendek 
vagy sláv nemzetek költöztek b e , mellyek közt legnevezetesebbek a ' W i l -
zek volíak. Ezek több városokat építettek, a' többek közt Branniboit 
(Brennabor t , Brandenburgot) , melly legkitetszőbb volt. A' Frankokkal 
és Szászokkal, a1 mostani ó-markságban, melly Ostfalhoz vagy keleti 
Saxoniához tar tozot t , több ízben hadakoztak, míg 789 ezekkel együtt 
Nagy Károly felsősége alá nem jöttek. Károly maradékai alatt mindaz, 
által ismét függetlenekké tették magokat 's 902 Saxoniát és Tliuringiát 
gyakori beütéseikkel háborgatták. Végre Henr ik , német király, meghódí
tot ta a' Wendeke t , megvervén a' Havelnél a' Heveileket, az ukeri mark
ságban a' Rethariusokat 's elfoglalván Brannibort. A' saxoniai határok 
védelnjézésére (931) grófok tétettek Soltwedelbe (SaJzwedel), kik éjszaki 
Saxohiának vagy a' wendi markságnak első markgrófjai voltak. Gero és 
Dietrich markgrófok meggyőzték ugyan a' nyughatatlan Wendeke t , de 
ismét megújult a' hadakozás, melly változó szerencsével folyt. 1050 ol-
ta az éjszaki saxoniai vagy a' mostani ó-marksági markgrófok, miolta ez 
a1 markság a' stadei markgrófokra szálott, stadei markgrófoknak is ne
veztettek. Ezek közt gróf Udo volt első, 's IV. Udo , a ' k i 1130 holt meg, 
utolsó. Három száz esztendőnél tovább tartott a' Wendeknek a1 Néme
tekkel folyt hadakozása, midőn Lothar császár 1134 Medve Albertnek, 
askaniai grófnak, ajándékozta az éjszaki markságot, mint feudumot. Al
bert vitéz ember lévén, a' Wendek uraságát ezen tájékokon végképen el
törölte 's legelőször nevezte magát brandenburgi markgrófnak. Henrik 
markgróf (1320) halálával kiholt az askaniai vagy anhalti uralkodó famí
lia. A' polgári rendhez még alig fszokott brandenburgi nép az Al-
Waldemar (Müller piehbock) 's más belső zenebonák zűrzavaros ide
jében ismét elvadult. 

IV. vagy Bavariai Lajos császár 1322 legidősebb fijának, Lajosnak, 
adta Brandenburgot, a' ki azt 1349 öccsének, Romai Lajosnak , kormá
nyozás végett , későbben pedig egészen is általengedte. Ez ismét öc
csé t , Ot tó t , vette fel köz uralkodóul , a' ki Lajos halála után vál. 
fejedelem lett 's IV. Károly császárral és a' luxemburgi házzal olly örö
kösödési egyezést kö tö t t , nielly szerént Brandenburgnak örökösévé' Ká-
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roly neveztetett k i , sőt, minthogy Ottó tunya és pazarló ember volt, 
már életében részt engedett Yenni Károlynak az uralkodásban. 1368 Ot
tó eladta a' császárnak Alsó-Eausitzot i s , mellyel nj birtokosa Csehor
szághoz kapcsolt, sőt 1373 arra kinszeritette O t t ó t , hogy a' branden
burgi markságról is mondjon le, mellyért IV. Károly neki 200,000 arany 
forintot 's esztendei fizetést i g é i t , egynéhány felső-pfalzi várkastélyok
kal együtt. A' császár a' brandenburgi választó fejedelemséget fijá
n a k , Wenczel cseh k i rá lynak, ajándékozta. Jgy kapott Brandenburg 
1373 luxemburgi házból lévő választó fejedelmeket. Midőn Wenczel ro 
mai király l e t t , IV. Károly Brandenburgot második fijának, Sigmond-
nak , adta. Ezen 11 esztendős fejedelemnek uralkodása alatt a' mark
ság nagy zűrzavarba jött . A' nemesség, melly a' gyermek uralkodót 
fel sem ve t t e , egymás ellen fegyvert fogott, kiváltképen a1 Quitzow fa
mília, melly legtöbb lármát okozott. Ezt a' szomszéd fejedelmek hasz
nálván, szabadon prédálták Brandenburgot, 's a' közönséges bátorság egé
szen elenyészett. Nevelték a' tortomány szerencsétlenségét Sigmond hi-
báji i s , a' ki felette pazarló lévén, olly temérdek adósságot csinált, 
hogy 1388 Brandenburgot nagybátyjának, Jodók morvái mnrkgróf-
n a k , kellett zálogul engednie. Jodók a' tartomány lontsolt állapotján 
épen olly kevéssé tudott segí teni , mint helytaitóji. 1411 történt hala. 
la után Brandenburg Sigmondra, a' ki épen ekkor választatott császár
r á , szálott vissza. Sigmond a' nürnbergi burggrófot, a1 hohenzollerni 
famíliából lévő VI, Fridiiket, nevezte ki helytartójává , a' ki lassanként 
már 400,000 arany forintot (mintegy 1,200,000 tallért) kölcsönözvén 's 
más hasznos szolgálatokat tévén Sigmondnak, 1415 a 'brandenburgi mark
sággal , vál. fejedelmi méltósággal 's főkamarási hivatallal, 1417 pedig 
Constanzzal ajándékoztatott vn^s, mint feudummal. Így kezdődött Bran
denburgban a' hohenzollerni uralkodók so ra , és igy lett VI. Fridrik, a' 
ki mint brandenburgi választó fejedelem 1. Fridiiknek neveztetett , a' 
most uralkodó poros?, királyi háznak alkotója. 

Ezen fejedelem a la t t , a' ki Berlint tette lakhelyévé, visszatért 
a' bátorság és jó állapot az elvadult Brandenburgba. 1. Fiidriknek 29 
esztendeig tartó uralkodása megerősítette a' helyreállíttatott jó rendet 
's czélirányos statusgazdálkodást vitt be. Fija, II. vagy Vasfogu Frid
r i k , 1449 frankeni (franconiai) famíliái birtokát két tes tvérének, n. m. 
Aranycsináló János markgrófnak és Albertnek, az ó-markságot és Pr ie-
gnit/.et pedig harmadik öccsének, Vastag Fridriknek, engedte. Az u j -
markságot, mellyet Sigmond adott zálogba a1 német rend nagymesteré
nek , 100,000 forinttal kiváltotta. Alsó-I,ausitzból, melly neki önkényt 
alá adta magát , de a' mellyet a' cseh király ellen meg nem tar thatot t , 
egyezés által Kottbust , Pe i t zo t , Sommerfeldet, Bobersberget, Storko-
wot és Beskowot kapta, Mecklenburghoz és Pommernhez is örökségi 
just nyert. Minekutána mind a' cseh , mind a' lengyel koronát el nem 
fogadta 's egyetlenegy fija megholt volna, 1471 öccsének , .Albertnek, 
a' német AehíHesnek , adta által az országlást. E1 még életében János 
nevii legidősebb fijának engedte a1 választó fejedelmi méltóságot, a' má
sodikat, Fridiiket, Anspacchal,' 's a' harmadikat, Sigmondot, Baireutthal 
elégítvén ki. Ezen két utolsó alkotta a' brandenburgi markgrőfok 
idősebb famíliáját Frankenben. János 1486 holt meg. Az utána követ
kezett János Cicero , egy békeséget sze re tő , jó fejedelem, a la t t , a1 ki 
Frankfurtbanfuniversitast akart felállítani, de 1499 történt halála által 
meggátoltatott czéljában, kezdett Brandenburg megvilágosodottabb lenni, 
a1 mire sokat tett fija, 1. Joachim (Nestor), is. Ez a' maga idejében 
igen tudós fejedelem mindazáltal , mint a' romai cath. vallásnak buzgó 
pártfogója, minden módon igyekezett a' reformatio terjedését meggá
tolni 'sjcsak későbbi esztendejiben szűnt meg a 'Protestánsokat üldözni, 
F i j a , II. Joachim, az. evangelica vallást nem csak bevi t te , hanem ural
kodóvá is tette. A' háborút tartományától el tudta távoztatni. Midőn 
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Albert poros/ herczeg 1568 meghalván, ennek együgyű fija, Albert Fr id
iik, nyerte volna el Pruss iá t , mint feuduinot, II. Joachim kicsinálta ma
gának 's maradékainak a' feudumnak közös voltál. Minekutána ö 's öccse 
1571 megholtak volna, János György , a' ki 15Ö8 holt m e g , a/, nj— 
markságot ismét egyesitette Brandenburggal. A' következő választó fe
jedelemnek, János F r id i iknek , a' ki már sok esztendőkig niagdeburgi 
érsek volt , uralkodása alatt , György Fridiik maikgróf halála által, nem 
csak a' brandenburgi háznak minden frankén! birtoka, hanem a' jágcrn-
dorfi herczegség is a' választó fejedelmi ágra szálott. Hanem János Fri
diik az egyesült tartományokat ismét" elosztotta , egyik test iérének, 
Krisztiánnak, Baireuthot , a' másiknak, Joachim Ernstnek, Anspachot 
adván. Kzek alkották az ifjabb markgrófi famíliát Frankenben. A' ja-
gerndorfi herczegséget második Ujának, János Györgynek, adta. A' 
jbachimsthali gyinnasiiimnak, melly most Berlinben van , ő adott léteit. 
Megholt 160S. Fija, János Sigmond, mint atyja, elejénte csak az 
eszelős Albert Fridrik herczeg nevében igazgatta Prussiát ; hanem en
nek halála után (1618) valóságos birtokosa lelt a1 herczegségnek, mel
lyel hasonlóképen Lengyelországtól kapott fen'umul. Még 1009 az utol
só jü l ichi , klevei és bergi herczeg halála m á n , mivel (elesége a' her
czeg legidősebb húgának leánya vol t , just formált az emiitett tartomá
nyokhoz , 's ezeket a' nenbnrgi pfalzgróffal el is foglalta ; neki a' hlevei 
herczegség 's a1 marki és ravensbergi grófságok estek. Kz idő tájban 
lépett a' reformáta hitre. Megholt 1019. Fija 's örököse, György Vil
mos, nem akart ugyan részt venni a1 30 esztendős háborúban; még is 
elpusztíttattak tartományi nagyrészént , nem lévén elég hadi ereje a-
zoknak védelmezésére. Végre kénytelenittetett a' svéd királlyal, Gusz
táv Adolffal, egyesülni '» 1635 elfogadta a' prágai hékeséget, a' nél
kül mindazáltal , hogy Brandenburgnak enyhülést szerzett volna. Fel
tétel eiben szerencsétlen volt ; a' westfaliai tartományok felett megha
sonlott a' Hollandiakkal és Spanyolokkal, 's Prussia a' Svéd- és Lengyel
ország közt folyt háború állal pusztíttatott. A' poinnierni (pomeraniai) 
berezegek kihalván , György Vilmos 1637 meg nem állapíthatta örökö
södési jusa t , mivel a' tartományt a' Svecusok foglalták el. Atyjafijai 
is elvesztették tartományaikat. A' háború végét nem érhette el 's bir
tokait leírhatatlan zűrzavarban hagyta maga után. Fijával 's örökösé
vel, Nagy Fridrik Vilmossal, a1 kinek erős lelke "s vitézsége a' rendet, 
csendességet és jó állapotot ismét visszaszerezte , kezdődik a" pnissiai 
monarchia históriája. Hnnek fija, III. F r id i ik , vál. fejedelem, Jan. 18. 
1701 Königsbergben királyi méltóságot vett fel 's azolta 1. Fridrik po
rosz királynak neveztetett. (L. POROSZORSZÁG.) 

Brandenburg markságnak, a 'hajdani felső-saxoniai kerület egy legna
gyobb részének, t é r , csak részszerént termékeny 's nagyobb részént 
homokos, gabonát termő földje van. Gazd g fával , ha l la l , lennel, 
kenderrel , komlóval, dohánnyal , marhával, kiváltképen pedig juhokkal; 
van mesze, sa lé t roma, torfje, kevés vasa 'sat. is. Virágzó fabrikáji és 
manufacturáji mellet t , a' kereskedésre nézve is alkalmatos helyen fek
szik , mivel sok csatornáji, tavai 's folyóji és sok ezek melleit fekvő 
városai vannak. Lakosai többnyire Lutheránusok; a1 többiek Reformá
tusok. Népességét igen megszaporították 1685-től 1688-ig a' franczia 
kivándorlottak, IjOtharingiaiak és Wallonok, kik sok Pfalziakkal együtt ilt 
telepedtek meg. II. Fridrik uralkodása alatt 1777-ig. több família 
telepedett meg a' markságban 10,000-néi. Földjét az Kibe, Havel, Spree, 
Oder , W a r t h e , Netze és Uker mossák. A1 brandenburgi maikság vá
lasztó fejedelmi és nj-markságokra osztatott. Az első «) az ó-marksá-
got Stendal nevű fővárosával, b) Priegnitzet Perleberg fővárosával, c) 
a1 középm ukságot Berlin nevű fővár, és d) az ukeri markságot fog
lalta magában Prenzlau fővárosával. A' második vagy uj-markság Küstrin 
nevű fővarosával onnan kapta nevét , mivel 11. Fridrik vál. fejedelein vál-
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totta azt ki 1455 a' német rendtói , mcllynél zálogban volt. Branden
burg a' porosz királyságnak első tartománya Berlin ne?il fővárosával 's 
potsdami és frankfurti kormánykerületeivel. 74U nsz. mf-én 's 150 városá
ban 'sat. 1,480,000 lak. lakik. (Vö. POROSZORSZÁG.) L—á. 

B R A N U O N K S , neve az első böjti Vasárnapnak némeljy középkori 
irományokban. P. o. Du Gangénál ezen szavakat leliet az említett czini 
alatt olvasni: „In manutili i'lacitttlorum in l'arlume/ilo S. Martini anim 
1370 erul bissexliis. Dies Éranrtonum , 2. die Martit. Dies l'uschae 13 
jiprilisic a1 hol kétségkívül böjt első Vasárnapja Marti US 2-ra illik. T. 

B K A N T O M É (Pierre de Kourdeilles, a ' brantömei apátság ura) , P e -
rigordban szül. 1527 körül , 's megholt 1014. Önszerzette sirirásában 
nagyon kérkedve beszéli e l , miként viseit fegyvert legelsőben a' nagy 
Guise Ferencz a la t t , 's mint szolgált azután u ra inak , a' kirá
lyoknak, IX. Károly halála után jószágaira vonult 's ott irá emlék
könyveit, mellyek a' hiúság minden dicsekedése mellett is sok érdekle-
test foglalnak magokban. Eleven rajzolatjuk azok B. korának; esmérte 
ő ennek minden nagy személyeit , bizonyságok volt minden legfontosabb 
eseteknek, ha részt nem vett berniek. B. egészen szülő földje (Gascog-
ne) 's rendje characterével bir. Igazság vagy igaztalanság, neki mind
egy ; mint udvari ember a' nagyokat soha nem dorgálja, hibánkat 's vét
keiket pedig annyival szabadabb lélekkel adja elő f mert maga sem bi
zonyos , jók e azok vagy rosszak ? Az asszonyok becsülete ő előtte 
szintolly közönös volt , mint a' férjünk erkölcsisége; a' botránkoztató 
tettet elbeszéli, a' nélkül hogy érezné, 's mint egyszerű dolgot adja elő, 
mellyet fel sem kell venni. Beszél a ' jó XI. Lajos ki rá lyról , a' ki test
vérét éteté meg, 's becsületre méltó asszonyokról, kiknek kalandjait csak 
az ő tolla jegyezheti fel. Így azon század közepébe helyez bennünket, 
mellyben a' kimúlásához közelgető vitéziség az ujabb időnek fejledező, 
de még rendbe nem szedett erkölcseivel kü/.de, 's ez a' küzdés közön
ségesnél több erőt fejte ki. B. kóborló élete mellett is több tudományos 
pallérozódással b i r t , mint fegyveres társainak legnagyobb része. Fen-
maradt nuiiikáji ezek: „Mcmoires ou vies des hommes illuslres el grandit 
tapilaines frangais'1 ; „í'í'e.s des grandi eapilaines étraitgers'1; „Vies 
des dfimes illustres1-'; Vies des dames galanles'-'; „Anecdoles tonc/iant 
les duclsii ; „Rodomqntades et jaremenls des Éspagnohil; írásai lööö— 
1740 tizenkétszer adattak k i , részént egészen, részéut pedig egyes da
rabokban. 

B R A S I I , I A , császárság Délamerikában. Ezt a ' nagy ' s a ' földnek 
egy leggazdagabb 's legtermékenyebb tartományát csak 20 esztendő olta 
esmérjük szorosabban Kos te r , Mawe , Grant , Langsdorf, Kschwege, 
Max neuwiedi herczeg, 's természethistóriai tekintetben , Spix és Mar
ti us , austriai terntészetvisgáló Natterer Jósef (1822—1824), Mikan és 
Pohl prágai orvosok (lásd a' Trasslernél Bvünnhcn 1820-tól 1822-ig hiva
talos jelentésekből közöltetett tudósításokat 's a'„SííA/. ital.'1 1823), Gra-
ham Maria angol asszony (1821 —1823) \s mások által. Brasilia, hozzá 
számlálván kel. paraguayi Guianát és délkeleti Perut (Cisplatanán vagy 
Montevideón kivül, 10,505 nsz. mf. 170,000 lak.) 125.000 nsz. infdön 
mintegy 7,000,000 lak. számlál (Freyreiss szerént). Térének legfeljebb 
2000 nsz. nifdje miveltetik. Brasiliának természeti gazdagsága igen sok 
sza rvasmarhában , sok 's jó lovaiban á l l ; bőven terem sáfrányt pamu
to t , kr is tá lyt , a m b r á t , balzsamot, brasiliai vagy fernambukfát, ko.se-
nillt, dohányt , ezukrot , kávét, indigót, gyömbért, borsot , chinahéjt, 
fát , gabonát 'sat. Legnevezetesebb ajándékai a' természetnek Hrasiliában 
a' gyémánt és a rany ; mind a' kettő többnyire a' folyók fenekén's esőtől 
csinált gödrökben kerestetik. A.' mostani század kezdetében az ország
iásnak adatott arany mennyisége esztendőnként 30,000 markot tett. Ősi 
lakosain kivül, kik még igen bárdolatlanok, Brasiliában I milliónál több 
fejérek laknak; a' többiek Creolok, Mestizek és Négerek, kik közül baj-
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dan 40 — 50,000-en, 1826 esztendőben 24,748-en vitettek Brasilíába. 
— Belső fésűét a' Cordilleras ágai hasitják keresztül, mellyek a' par
tokig terjednek °s több jtengerbe nyúló fokokat formálnak. Főfolyó a' 
Maranhon vagy Amazonok vize , a' Gran Fara vagy Tocantines, Parana, 
Bio Francesco 'sat. Legnagyobb tava a' Xarayes. Tengeröblei közül a' 
Minden-szentek , St. Vincent vagy Santos öblét, a 'Mer i m vagy Mirun 
tavát említjük. Éghajlatja, mivel Brasilia a' déli hév földöv alatt fekszik, 
éjszakon ngyan igen meleg , de gyakor esőzések által hivesittetik, dé
len mérséklettebb és egészségesebb. 

1500 történetből Pedro Alvarez Cabral, portugali fi, egy esmeretlen 
tartomány partjaira vetődött, melly későbben az ott találtatott festő, fá
tól Brasiliának neveztetett. Poriagai ezt a' tartományt a' partokon, 800 
mf. birtokába ve t t e , de esztendőnként csak két hajút küldött oda, mel
lyek gonosztévőket, Zsidókat és fajtalan személyeket vittek Brasilíába, 's 
fát és papagájokat hoztak vissza. Szerencsére ide küldettek számkivetés
be az inquisitiótól bűnösöknek találtattak i s , kik a' maderai nádméz-
plántát olly jó előmenetellel tenyésztették, hogy majd ki is vitetett innen más 
tartományokba. Végre 111. János meghatározta a' tartomány colonisálását. 
Ennek parancsolatjára alkotta Brasilíában de Sousa Tamás 1549 San-Sal-
vador városát, 's a' Jesuiták mindent elkövettek, hogy a' honi lakosok
kal vadságokat levetkeztessék. Egyszersmind megengedte a' király a' ne
meseknek , hogy bizonyos darab földeket foglaljanak el 's miveljenek. 
Portugálnak azon idejében, midőn spanyol felsősé^ alatt vol t , elfoglal
ták a' Német-Alföldiek San-Salvadort I0J24 's egész Bálna tartományát Í630 
Pernambucóval együtt, azután pedig helytartójok, N.assaniMóricz herczeg, 
1637's kv. azon 14 tartománynak, melly ékből Brasilia állott, felét, melly a' 
parton feküdt, a' köztársaság hatalma alá hajtotta. Móricz 10 esztendei 
Bálnában lakása alatt Markgraf vevü német főorvosa által a' partoknak 
minden nevezetességeit pontosan lerajzolratá 's lefesteté, melly mun
kát most is lehet a* berlini királyi könyvtárban látni. A' Braganza famí
liának a' portugali királyságra lett jutása után, 1640, a' köztársaság 
Portugállal 10 esztendeig tartó fegyvernyugvást kötött , melly szerént a' 
Német-Alföldiek megmaradtak Brasilia bírásában. E' szerént hadi erejek-
nek egy részét kihozták Brasiliából ; de 1645 a' világi földes urak fel
zendültek, Cromwelltől, sőt magától a' portugali országlástól is segittet-
yén alattomban. Végre egy Cavalcante nevű merész kalandor több szeren
csés ütközetei ntán a' Német-Alföldieket Jun. 28. 1654 magokmegadá
sára 's Brasilia elhagyására kinszeritette. 1661 a' köztársasággAnglia 
magaközbevetésére végképen lemondott 350,000 font st-ért minden Bra-
siliához való jusairól. Ékkor ugyan valamivel nyomosabb lépések tétettek 
a' tartomány civilisatiójára; de a' honiakat az országi ás robottal ter
helte °s a" la Platánál 1679, Buenos •>• Ayressel- szemben, alkottatott 
San- Sagramento nevű coloniája miatt, a' melly a' Spanyol proviiir 
ciákkal tiltott kereskedést űzött , Spanyolországgal háborúba keveredett. 
A' Spanyolok elfoglalták a* coloniát, mellyet változó szerencsével folyt 
hadakozások után 1777 meg is tartottak kezeik közt. Azonközhen Brasi
lia becse Portugál előtt nőttön nőt t , midőn ;1698 olta arany-'s 1728 után 
gyémántbányák fedeztettek fel benne, Brasilia az említett idő olta 
1810-ig 14,280 mása aranyat és 2100 font gyémántot adott Portugálnak, 
Mind e' mellett sem emelkedett a' tartomány 's a' nép azon pontjára a" 
jól létnek, mellyre egy jó kormányozás alatt juthatott volna; mivel az 
országlás csaknem egyedül az aranymosásökra és gyémántbányákra for-
ditá figyelmét,-az igazgatás csak a' vámok 's kereskedésbeli adók beszer 
désében ál lot t , mellycket a' status a 'pa r tok mellett lévő megerősített kei 
reskedő helyeken vett b e , ezekre szorítván csupán a' kereskedés sza
badságát. Az idegenek kirekesztettek a' kereskedésből vagy figyelmei 
tesen szemmel tartattak, 's a' szabad kereskedés alattomos elzárások ál
tal felette megnehezittetett. A' mi a' tartomány belső részét illeti , itt 
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a' Braganza házból való királyok kedvezéséből, 1640, a' portngali nemes
ség ifjabb fijai, kiknek familiajik majorátusaihoz, vagy első szülötteket 
illető jószágaihoz nem lehetett reménységek, sok nagy folyók mellet fek
vő földet kaptak ajándékba. Ezen uj birtokosak azután elnyomták vagy 
kikergették birtokaikból az ősi lakosokat °s ezerenként vett néger rab-
Bzolgájikat telepítették meg azokba és uradalmaikat csaknem független 
önkényességgel igazgatták. Hasonló ajándékokat kaptak a' királytól a' 
Jesuiták missióji is, mellyek a' megtért Pogányokból 's ezek maradékai
ból vitéz katonaságot alkottak 's a' keresztény hittel együtt mindég szé
lesebben terjesztették befelé birtokaik határait. A1 brasiliai földes urak 
e' szerént meggazdagodván, magok kifizették a' Német-Alföldieknek a' 
fen emiitett váltsági pénzt, midőn a' portugali országlás nem csak meg
erősítette a" plántálások régi birtokosainak minden jusait 's szabadságait, 
hanem még több ujakkal is megajándékozta ezen nemes famíliákat mind 
mostani , mind jövendőbeli birtokaikra nézve. Hanem későbben több több 
monopóliumokat és a' régi 's gazdag földbirtokosak akaratja ellen regá
lékat vitt be az országlás, sőt annyira ment , hogy a ' jószágok birtoko
sai privilégiumainak el lenére, a' főhivatalokat ollyan Portugáliáknak ad
t a , kik vélek ( azaz , a' brasiliai földbirtokosakkal) 's Portugálban ma
radt atyjokfijaival semmi atyafiságban sem voltak, holott a' colonia igen 
jól tudta azt, hogy o, 's nem az országló szék, nem Portugál fizette meg 
a' Német-Alföldieknek a' váltságpénzt. Még lS08-tól I82l-ig i s , midőn 
a' portugali királyi udvar ltio-Janeiróban tartózkodott , tartott a' szüle
tett Portugáliáknak a' brasiliai főfamiliák felett való elsősége 's nagy hi
vatalokra való emeltetése. De e' még nem volt e lég , hanem a' brasiliai 
termesztniényekre 's azon tá rgyaknak, m e l l e k a' brasiliai nemességre 
magára 's rabszolgájira nézve elmulhatatlanul szükségesek voltak, bevi-
Vésére vettetett vámokat 's adókat is felemelte; továbbá megnehezítette 
a' rabszolgák szerzését , mellyek nélkül a' brasiliai gazdag birtokosak uj 
plántálások alkotására egyáltaljában el nem lehet tek; végre az ország-* 
Sásnak azon tettében is megbotránkozott a* brasiliai nemesség, melly sze
rént a' birtokos földjén jövendőben találtató arany és gyémánt azért, 
mert a' földes ur azoknak kikeresését addig elmellőzte, a' korona tulaj
donjaivá té te t tek , vagy legalább nagy adók vettettek azokra. Meg kell 
ugyan is jegyezni , hogy a1 régi portugali királyok privilégiumaikban in
gyen sem gondolták, hogy a' birtokosak még aranyat és gyémántot is ta
lálhatnak földjükben, következésképen fen sem tarthatták magoknak azok
hoz való jusokat ; most pedig ennek vitatása és az országiásnak azon 
nemes czélja el len, hogy a' szegény rabszolgák sorsát törvények által 
tűrhetővé t egye , tele torokkal kiáltott a' nemesség. Hasonlóképen béké-
telenkedtek a' nagy vámok, adók 's az országlás monopóliumai miatt a' 
nagyobb tengeri városokban 's ezeknek szomszédságában megtelepedett 
ifjú kereskedők i s , kik annyival inkább érezték reménylett nyereségek
től lett eleséseket, mivel Brasiliánál szabadabban gondolkozó statusokból' 
(a ' többek közt Németországból) költöztek be oda, és igy szokatlanok vol
tak a' portugali udvar rendelései előttük. Hogy tehát az alattomos ke
reskedést szabadabban űzhessék, nyilvános háborúban éltek az országló 
székkel. Ezen békételenekhez jöttek a' sok szolgalatjukból elbocsáttatott 
katonák is , kik Portugálból Brasiliába mentek, azt reménylvén, hogy 
itt az udvartól jutalmat fognak kapni , azonban a' közönséges pénztár 
szegénysége miatt egyebet földnél nem kaptak, mellynek a' katonák előtt 
semmi becse sem szokott lenni. Ezenkivül Európából Bahiába és Per-
nambucóba sok ollyan emberek eveztek á l ta l , kiknek eszeken kivül sem
mi vagyonjok sem lévén, itt szerencsét akartak próbálni akarmelly utón 
módon. Végezetre a' Brasiliában született alsóbb rangú papság azért 
zúgolódott, mivel az udvarnak ott lakása alatt minden főpapi hivatalok
ra csak Portugáliák emeltettek. Mind ezeknek természetcsen fel kellett 
minden Brasiliainak szivében a' függetlenség kívánását ébreszteni, vala-
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min* a* Portugáliák ellen való gyűlölséget felgyiilasztani. Ezen okok 
húzták magok után a' j á r tok a/.on egymással való több esztendei küsz
ködését, mellynek szüleménye lett a/, uj császárság. 

Brasiliára nézve ugyan i s , a* pórtagali királyi széknek Brasiliába 
lett általtétetéscvcl, Jannariiis 19-től 1808 (midőn a' királyi família Ba-
Friában kiszálott , a' honnan Mart. 1808 Kio-Jaueiróba, mellyet az or-
száglás helyévé t e t t , ment által) VI. János királynak Lissabonba lett 
visszatéréséig (melly April. 20. 1821 történt) nj politicai élet hajnala de
rült fel. Már j an . 28. 1808 felnyittattak minden brasiliai kikötők a" por-
tugali udvarral békeségben élő és neutrális nemzetek hajóji e lőt t , vala
mint a' brasiliai terniesztniények 's mivek szabad kivitetése is megen
gedte te t t , bizonyos meghatározott vámfizetésért, a' brasiliafán kivül. 
Ekkor Brasilia több nemzetekkel, 's ezek közt Németországgal is, ösz-
veköttetésbe lépett , minek a' földmivélésre, pallérozódásra és kereske
désre nagy és jóltévő befolyása volt. Angliával Kio-Janeiróban Febr. 19. 
1810 kötött kereskedési egyezése még azt is megengedte a' Briteknek, 
hogy a' brasiliai kikötőkben hadi hajókat építsenek 's a' hibásokat meg
jobbíthassák ; az akkori portugali uralkodó herczeg megígérte,, hogy 
az eretneknyomozó törvényszéket Brasiliába soha sem fogja bevinni 's 
a' rabszolgákkal való kereskedés t . kivévén az Afrikában lévő portugali 
tar tományokat , el fogja törölni. Ezt követte Nov. 18. 1814 az a 'k i rá lyi 
végzés, melly minden nemzeteknek szabad be- és kivivő kereskedést en
gedett Brasiliában. 1815 az uralkodó herczeg Brasiliát Portugáltól fiig*-
getlennek kiáltotta ki 's Dec. 16. 1815 királyságra emelte. Nov. 0. 1817 
az akkori brasiliai koronaörökös, don Pedro (a ' későbbi brasiliai császár), 
Leopoldina főherczegnét, I. Ferencz anstriai császár leányát, vévén fele
ségül, Németországgal a' tudományokra és kereskedésre nézve igen hasz
nos öszveköttetésbe jöt t Brasi l ia , mellyben ez idő olta minden vizsgáló
dásoknak 's tudós nyomozásoknak szabad mező engedtetett. így nyert 
szabadságot az angol születésű Mawe a' gyémántbányák, ' igy Eschwe-
ge (a ' ki későbben a' vizi zúzó miveket alkotta 's az ásványok gyűjtemé
nyének felvigyázója lett Rióban) Villaricában a' minas-geraesi hegyek 
megvizsgálására, 's Martiusnak és Spixnek Brarsiliáról irt legújabb munká
ja csalhatatlan tanúbizonyságul szolgál, nielly nyomosán segítette Conde 
da Barca minister a' tudományos nyomozásokat. Mivel Brasilia föld
jére és éghajlatjára nézve minden coloniai portékák fópiacza lehet , en
nél fogva az országlás 1809 olta az idegenek megtelepedését megenged
te 's czukor , kávé , pamut 'sat., valamint búza, ris és kukoricza, niel-
lyek itt észt. kétszer teremnek meg, termesz lésére az idegeneknek nagy 
darab földeket, 's csekély áron adott. így alkottak Brasiliában a' Schwei-
í iak és Németek (mint Freyre iss , báró Busche és Paycke Hamburgból) 
nagy telepítéseket. Langsdorf Uio-Janeiróban különösen munkás volt ab
ban 's Brasiliáról való észrevételei {fíemerktinge?rii//er Bratilien, Heidel-
herg 1821) igen teljesek tanúsággal az oda vándorló idegenekre nézve. 
Az ő előadása szerént a' ris SO-szor annyit ad, a' mennyi elvettetett. A' 
kávéfa, mell f Nyugotindiában áltáljában véve észt. 1 1/4 fontot terem, 
Brasiliában legalább 2 — 3 , 's gyakran 5—6 fontot ad. Mindazáltal a' 
nemzeti munkásság hijányossága miatt akkor felelte drága volt az élelem 
a' fővárosban 's környékén; az ország belső részéből felette költséges 
lévén a' terinesztmények száli tása, az országutak és szálitó eszközök 
nem léte mia t t , csak nem semmi árok nincs azoknak helyben. Felette 
nagy akadálya a' munkásságnak 's az erő használásának az, bog)" a' sta
tus polgárai nem birnak egyenlő jusokkal , valamint a' kölcsönös bi/.o-
(lalomnak 's türedelemnek nem léte i s , melly minden vallásfelekezetek
nek oltalmat 's lelki szabadságot szokott adni ; következésképen azon 
Mart. 16. 1820 költ királyi végzés, melly szerént ez idegeneknek 4 esz
tendeig tartó minden adó alól való felszabadittatás engedtetik , az emli-
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tett feltételek nélkül nem emelheti Brasiliai azon pont ra , inellyre a' ki
etlen 's kevesbbé édesgető Ejszakanierika jutott . 

Brasiliának külső állapotja nem rolt áltáljában békeBe'ges. Spanyol
ország t. i. a' bécsi congress végzése szerént nem akarta visszaadni 
Oliven/.át Portugálnak, a' honnan Brasilia Banda Orientált , Montevideo 
uevü főhelyével, Buenos-Ayres spanyol provinciának egy hajdani alkotó 
részível, együtt elfoglalta 's a' függetlenségre jutott Buenos-.\yresnek 
ezen tartományhoz való justartásai ellen meg is tartotta. Azon Pernam-
bucóban kiütött zendülés (April. 1817), mellynek czélja Brasiliának köz
társasággá tétetése volt , a' Biasiliában lévő portugáli seregektől elnyo
matott. Midőn pedig Portugálban (Aug. 1820) a' nép felzendült, polgá
ri alkotmányt kívánván magának , ugyan azt kívánta Brasiliára nézve is 
a' portugali katonaság, a' mire a' koronaörökös, don Pedro, a' maga és 
atyja nevében Febr. 20. 1821 azt nyilatkoztatta ki, hogy ő el fogja a' por
tugali polgári alkotmányt fogadni. Kkkor VI. János király elrendelvén 
a' brasiliai követek választatását, kik a'Lissabonban öszvegyült cortesek 
közé küldendők valának , hajóra akart ülni a' követekkel, de minthogy 
a' bank szegénysége miatt a' követeknek semmit sem fizethetett előre uti 
költségül, véres jelenések történtek a' bankban, mellyek miatt a' király 
azt nemzeti bankká változtatta 's a' kölcsönözött summák bátorságositá-
sára a' gyémántok eladását mutatta ki. Azután nem sokára kénytelenit-
tetett a' király a' választó férjfiak gyűlését , kik a' spanyol polgári al* 
kotinány elfogadtatását sürgették, katonák által széllelkergettetni April. 
21 és 2 2 ; ellenben megnyitotta a' még egészen el nem végeztetett portu
gali polgári alkotmánynak megerősítését 's April. 22 fiját, don Pedrót, 
Brasiliának uralkodó herczegévé nevezte k i , maga pedig April. 20 hajó
ra ült ?s Portugálba evezett. De midőn a' portugali cortesek a' Brasi-
liaiaknak azon kívánságában, hogy polgári 's politicai tekintetben egyen
lőkké tétessenek a' Portugáliákkal, 's egy nemzeti képviselések legyen, 
nem akartak megegyezni; midőn azok a' nélkül, hogy megvárták volna 
a' brasiliai követeket, a 'Hrasiliát illető polgári alkotmány czikkelyétmeg
állapították 's a' brasiliai követek toldalékczikkelyét visszaigazitották; 
midőn végre a' portugali cortesek kereken kimondták, hogy Brasilia 
kormányszékekre osztatva, Lissabonból fog a' statusministerium által 
igazgattatni, 's az uralkodó berezeg Európába vissza fog hivatni : ezek 
miatt (l)ec. 1821) mind Kio-Janeiróban, mind Brasiliának egyes részei
ben igen tüzes mozgások támadtak; az uralkodó berezegnek egye
nesen megmondatott, hogy, ha Brasiliából el fog utazni , Brasilia 
azonnal független köztársasággá fog tétetni. Ez okból a' berezeg meg
határozta Biasiliában leendő maradásá t , mellyet Jan. 9. 1822 nyilván tki-
hirdettetett a' Brasiliaiak közt 's egyszersmind atyjának 's a' cortesek-
nek is tudtokra adott. A' portugali katonaság Brasiliából kitakarodott; 
az uralkodó berezeg Maj. 13.1822 Brasiliának örökös védője titulust vett 
fel 's Júniusban 100 követből álló nemzeti gyűlést gyűjtött öszve, hogy 
ezek egy különös és Portugáltól független polgári alkotmányt készítse
n e k , mellyet a' lissaboni cortesek Sept. 19. 1822 sikcretlennek kiáltot
tak ki 's az uralkodó herczeget a' portugali koronához való jusának el
vesztése alatt visszahitták Európába. Azonközben a' brasiliai nemzeti 
gyűlés Aug. 1. 1822 kimondotta Brasiliának Portugáltól leendő elszakasz-
tatását és Oct. 12 don Pedrót Brasilia tlirvényes és constitutionalis csá
szárának kiáltotta k i , melly titulusához az uj császár ezt is hozá tette 
„Hrasiliának örökös védője." 

Csak hamar a' császárság felállíttatása után elkezdődött a' monar
chiának a" köztársasági párttal való csatázása. Minthogy ehhez sok sza
bad kőmivesek tar toztak, tehát don Pedro , a' ki magát kevéssel ezelőtt 
minden Brasiliában lévő szabad kőmiveseknek nagymesterévé nevezte ki, 
ezeknek minden gyüléshelyeit bezára t ta , 's az a' megígért congress, 
mellynek polgári alkotmányt kellett volna készíteni, nem hivatott öszve. 
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Akkor a' két Audrade testvérekben, Jose Bonifacióban, a'külső és belső 
dolgok miuistcrében, e's Martin F.llibeiróban, köz jövedelmi ministerben (ki
váltképen pedig az elsőben) helyeztette minden bizodalmát. Legnehezebb 
volt császári méltóságának Európában leendő megcsmcríctésct kieszközöl
n i , minthogy don Pedro uj méltóságát a' nép főhatalma 's uralkodása . 
princípiumának következésében 's egy anyaországtól elszakadt coloniában 
fogadta e l ; 's egyszersmind arról is támadt kérdés, h a n e m kellene e 
neki a' portugali koronához való jusáról lemondania? Innen jöt t az, hogy 
ámbár atyja, midőn April. 20. 1821 Brasüiát elhagyta, don Pedrónak 
teljes hatalmat adott mind a r r a , a' mi által csak ezt a' statust a' Bra-
ganza ház birtokában megtarthatja, még az ipánál, 1. Ferenc/, austriai 
császárnál, sem mehetett reá major Schafler, brasiliai követ, hogy don 
Pcsliót császárnak megesmertethesse. Azonközben a' brasiliai seregek 
elfoglalták Montevideót, mellyben még portugali őrizet volt, Dec. 1823, 
midőn Banda Orientál Cisplatino névvel Brasiliához kapcsoltatott , vala
mint Bahia i s , mellyet egy portugali őrsereg oltalmazott Madeira ncvil 
vezére alatt. Lord Cochrane, brasiliai admiral , Mart. 20 ofta elzárta 
a' kikötőt 's Madeira éhség által kinszerittetvén, az alkudozás alatt éj-

Íel Jul, 2 Európába evezett, 's a' brasiliai seregek minden ellenállás nél-
;ül mentek Bahiába. 

A' birodalom kebelében don Pedrónak két párttal kellett küszködnie, 
u. m, a ' régi portugalival, melly gyengébb, és a 'köztársaság mellett buzgó
val, melly erosebb, 's kiváltképen Pernambucóban, igen hatalmas volt. Az 
Andradék a 'br i thez hasonló szabad polgári alkotmány igérése által igye
keztek mind á' kettőt megnyerni ; de számtalan akadályokkal kénytelenit-
tetvén küszködni 's igen sok ellenmondásra találván, maid önkényes ren
delésekhez 's elfogatásokhoz nyúltak, a' békételenekkel ugy bánták, mint 
carbonarikkal 's ez által azon gyanúra adtak alkalmatosságot, hogy a' 
császár határtalan hatalomra vágyik. Végre öszvehitták a' brasiliai cor-
teseket , kiknek ülését a 'császár Maj. 3, 1823 nyitotta fel. Azon 20 tag 
köz t , kik a1 00 (100 helyett) jelenlévő tag között oppositiót formáltak, 
Aranjo Lima volt legbővebb beszédű. A' ministerek kivitték, hogy a' 
titkos társaságok tiltassanak m e g , a' mi nekik jó eszközül szolgált ke
zeikben, a' köztársaság mellett buzgóknak elfogatására. E' miatt a 'kö
zönséges békételenség nőttön nő t t , 's midőn a' császár lováról lett le
esése alkalmatosságával olly veszedelmes sebet kapot t , hogy egy hó
napig szobáját 's ágyát el nem hagyhat ta , a' ministerek ellenségei olly 
vakmerőségre vetemedtek, hogy a' császárnak fenyegető Írásokat nyúj
tottak be. Ezek 's a? elfogottaknak a' legfőbb törvényszék által való 
felszabadittatása végre reá bírták a' császárt, hogy mind a' két Andra-
dét Jul. 16. 1823 hivatalából elbocsássa, midőn a' külső dolgok kor-
mányozását don Joaquimo de Carneiro Camposra (a ' ki elébb mathesist 
tanitott a' lissaboni collegiuniban) a' köz jövedelmet pedig don Man, J t -
cint. Figueroa da Gamára , az 1791-iki politicai princípiumok két tü
zes pártfogójira, bizta. 

Mig ezek Brasiliában történtek, az alatt Lissabonban a' királyi ha
talom Maj. 1823 hetyre ál l í t tatott , midőn av Brasiliaiak még hangosab-
ban kezdették szabad polgári alkotmányokat 's Portugáltól való elsza-
kasztatásokat vitatni. A5 császár tehát be nem fogadta az atyjától kül
detett biztost, gróf de Kio Majort, Sept, 6. 1823, mivel ez Brasilia füg
getlenségének megesmertetéséről bizonyost nem mondhatott. Ugyan ez 
idő tájban egyezett meg a' congress abban, hogy 2 lf% mii. font sterling * 
vétessék fel kölcsön Londonban, melly summa azolta 700,000 fonttal 
szaporittatott (100 helyett csak 75 fizettetett, 's esztendőre 6 fontot fi
zetett Brasilia interes fejében Angliának). Végre Aug. 10. 1823 a' polgá
ri alkotmány , mellyet a' nemzeti gyűlés némelly változtatásokkal elfo
gadott , a' császárnak elejébe terjesztetett , de egy hirtelen kiütöttre-
volutio miatt a' császártól alá nem Íratot t , mivel a' spanyol és portu-
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gali polgári alkotmányokhoz, hasonló rolt és az uralkodó hatalmát igen 
keskeny határok közé szorította. Az Antlradék megbnkása olta ugyan 
a' köztársasági párt igen felemelkedett, 's folyó Írásaiban a' brasiliai 
szolgálatban lévő Portugáliákat tüzesen megtámadta és elbocsáttatásokai 
kivánta. E' miatt Nov. 8 két katonatiszt egy patikáriussal , a' ki illy 
sértő czikkelyek beiktatásával vádoltatot t , tulajdon házában igen illet
lenül bánt. A' két Andrade, kik ministcrségeket elvesztették, 's öccsök, 
don Antonio Carlos , hasonlóképen tagja a' congressnek, azt kívántáig 
liogy a' oongress a5 dolgot vizsgáltassa meg ;. mások pedig azt vitatták, 
hogy törvényesen keresse a' panaszló ügyét. E' felett 10-ikén nagy 
lárma támadt , inellyben a' nép is részt vett 's tele torokkal kívánta a' 
ministerek elbocsáttatását 's a 'Por tugál iák Brasiliából való kiküszöbölle-
tését. A' ministereket azonnal elbocsátotta ugyan a' császár, de egy
szersmind keményebb eszközökhöz is nyú l t , a' katonaságot San Cliri-
stovao (4 órányira a' várostól) palotájához parancsolta és Nov. 
12 egy követet küldött a' congresshez következendő magakinyilatkoz-
ta tásával : hogy két folyó írás által, mellyek közül egyiket magok írták; 
a' másikat pedig pártfogásokba vették a' 3 Andradék, mindeu katona
tisztek megsejtetteknek tartják magokat és hogy az említett 3 testvér 
közönségesen pártütéssel vádoltatik. Egyszersmind a' belső ininister azt 
nyilatkoztatta k i , hogy a' hadi nép a' két Andradénak a' gyűlésből va
ló eltávozását kívánja. Alig végezte el a' követ küldetését, azonnal 
benyomult a' katonaság a' városba, körülfogta a' gyülésházat, 's egy 
katonatiszt általadta azon császári parancsolatot , hogy a' gyűlés tüs
tént oszoljék széllel. Az előlülő ezt a' jegyzőkönyvbe beiktatván, az 
ülésnek végét szakasztotta, 's a' követek széllelmentek Nov. 12. 18211, 
midőn kimenések alkalmatosságával többen elfogattak, nevezetesen a' 3 
Andrade, kik azután deportáltattak. Egy még ugyan azon napon költ 
végzésében a' császár a' gyűlést hitszegőnek nevezte , mindazáltal más 
nap ezt a' kifejezést csak az Andradék abban lévő pártjára terjesztet
te ki. 

A' provinciákban is voltak véres jelenések az alat t , mig a' városban 
ezek történtek. Nevezetesen Pernambucóban nagy békétclenséget szült 
a' congressnek erőszakos szétoszlatása, 's igen nehéz volt a' Hrasiliaiak-
nak a' Portugáliák ellen való gyűlölséget zabolán tartani. Végre Nov. 
végén 1823 második nemzeti g) ülés hivatott öszve, 's a' császár egy a' 
statustanács által készíttetett polgári alkotmányt terjesztetett a' főváros 
tanácsa elejébe, Dec. 11. 1823, melly a' polgárok arról való ítéletét Írás
ba foglalta. Ezek a' polgári alkotmányt mindnyájan elfogadván, Jan. 9. 
1824 meg is esküdtek annak megtartására. Ugyan e' történt a' provinci
ákban i s ; itt mindazonáltal már sokan nem egyeztek meg a' polgári al
kotmányban, a' többek közt a5 pernambucoi elölülő, Mari. de Carvalbo 
Paes d' Andrade. Mart. 25. 1824 a' császár és császárné is megesküdtek 
a5 polgári alkotmányra, melly a' főpontokra nézve az elébbenivel meg 
egyezett. E'szerént a' status 4főhatalma, u. ni. a' törvényhozó, közben
járó (inelly szerént megkegyelmezés jusával b í r , a' senatorokat ő neve
zi ki , rendkívül való esetekben birodalomgyülést hirdethet, 's a' két ka
mara végzéseit alá írván, törvényekké teszi azoka t ) , végrehajtó és bi-
rói hata lom, mellyek közül az első a' rendekkel közös , a' második 
és harmadik a' császár kezében van, a' negyedik pedig mind a' monar-
chától , mind a' kamarától független, a9 nemzettől adatott által a' csá
szárnak; az uralkodás formája monarcliica, örökös, polgári alkotmán v 
által bizonyos határok közé szoríttatott, és a' népnek képviselőji- által 
befolyása van a' közönséges dolgokba. A' nép képviselőji a' császár \s 
a' főgyülés, melly két kamarából áll, u. m. a' minden negyedik eszten
dőben újonnan választatni szokott követekéből és a' választó lajstromok
ból a' császártól kiválasztatott senatorokéból, kik méltóságokat egész é-
letekben megtartják. Az ülések közönségesek. A' tárgyakat a' szavak 
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többsége dönti el. A' tanács vagy első kamara Ítéli meg a' császári fa
mília, a' ministerek, követek és statustanácsosok vétkeit. A' végrehaj
tó hatalom a' császár kezében van ; hanem vétójának ellene lehet mon
dani. I')gy mind a' két törvényhozó gyűléstől köz akarattal megállapit-
tatott tárgytól a lá í rásá t , ha mászodszor is ajánltatik 's elejébe terjesz
tetik, meg nem tagadhatja. A' könyvnyomtatás szabad, mindazáltal a' 
botránkoztató írások a ' törvények szerént megbüntettetnek. Minden privi
légiumok, czéhek 'sat. eltöröltetnek. A' status vallása a 'ca thol iea ; más 
vallási felekezeteknek ellenben csak a' házi isteni tisztelet engedtetik 
m e g , 's a' templomépítés megtiltatik. Bár melly szép polgári szabad
ságokat foglalt is magában ez a' constitntio, még is nagyobb volt Per -
nambucóban a' köztársaságot óhajtó párt a 'polgári alkotmányhoz ragasz
kodókénál. Man. de Carvalho l'aes d. Andrade, pernambacai elölülő, az 
éjszaki tartományokat köztársasággá akarta tenni egyenlítői szövetség 
(Cninri desAtqualori) név alatt; hanem a' császár Angnstüsban Pernamhucót 
mind a' t enger , mind a' száraz felől, lord Coclirane és Lima vezérlések 
a l a t t , ostrom alá vétette. Carvalho és Barros a' lakosok nagy részével 
dühösen ellenállottak "gyan, de Sept. 17. 1824 mind e 'mellet t is elfog
laltatott a' város a' száraz felől tet t rohanás által, midőn Carvalho egy 
angol hajón, a' többiek pedig Gnianában kerestek menedékhelyet. 

A' következő esztendőben Brandt vezért és de Carneirót a' császár 
Londonba küldötte, hogy itt a' portugáli ministerrel, maiq. de Villaieallal, 
Brasiliának függetlenségére nézve alkudozzék. Hasonlót tett Lissabon-
ban sir Charles Suart, angol rendkivül való követ, a' ki végre ltio-Ja-
neiróban a' brasiliai killső dolgok ministerével, Luiz Jose de Carvalho 
e Melloval, Brasilia és Portugál közt Aug. 20. 1825 e'következő feltéte
lek alatt hajtotta végre az egyezést : 1) Brasilia független 's Portugál
tól és Algarviától különvált császárságnak megesni értet ik; 2) a' potu-
gali király fijának, don Pedrónak, 's törvényes maradékainak enge
di Brasiliát tökéletes felsőségi és uralkodói jusokkal ; 3) a' portagali 
király megtartja a' brasiliai császári t i tulust , de csak maga személyé
r e ; 4) don Pedro császár igér i , hogy egy portugali koronához tarto
zó coloniának ajánlását sem fogja elfogadni, ha Brasiliához kivánna kap
csoltatni ; 5) a' két nemzet közt való barátságos öszveköttetés ismét 
helyre állíttatik, 's mip'len elfoglalt jószág kölcsönösen' visszaadatik, 's 
a' kár megtéríttetik. A' portugali király ezt a 'végzést Nov. 15. 1825 ir
ta a l á , 's ez idő olta a 'brasi l ia i császár a' lissaboni, londoni, párisi 
és bécsi ulvaroknál követeket tart. Sir Charles Stuart kev;ssel azután 
(Oct. 18. 1825) Nagy-Britannia és Brasilia közt is barátságos és kereske
dési egyezséget kötött, 's egyszersmind arra kötelezte magát Brasilia egy 
másik egyezés értelme szerént , hogy a1 rabszolgákkal való kereskedést 
elfogja törölni, hanem a'nagy-britanniai király egyikét sem irta alá, mi
vel abban a' többek közt egy pontban a' két u d v a r a ' politicai gonosz
tévőket (vagy az árulással vádoltakat) és szökevényeket kiadni köteles lett 
vo lna .—Ez idő tájban a' Platánál egyesült statusok igazgató széke Ban
da Orientált , mellyet Brasilia 1810 olta b i r t , vissza kívánta. A' csá
szár annakokáért Dec. 10. 1825 Buenos-Ayresnek hadat izent 's hadi 
hajóji által a' Plata torkolatját elzáratta. Hanem a' Cisplataiak (Plata 
vizén innen lakók) a' Montevideoiakkal, kik függetlenségre törekedtek 's 
abban az esetben, ha azt el nem érhetik, inkább a' la platai" köztársaság
hoz szitottak, mint Bras i l iához, melly alatt voltak most, fegyvert fog
ván , a' platai statusok szövetségével egyesültek 's JVIaldonadót elfog
lalták. Lecor (de Laguna vicegróf) vezér mindazáltal megtartotta Brasilia 
számára Montevideót; a' platai status ellenben Banda Orientált bevette 
a' szövetségbe, 's 1825 végén Brasilia még csak 2 pontot birt Banda Ori-
entalban, u. m. Montevideót 's a' del-san-sagramentoi coloniát. A' csá
szárt haza szólitá a' csatamezőről 's békéltette a' platai köztársasággal 
ama' fontos kérdés : ha don Pedro császár lehet e örököse VI. János por-
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tugali királynak Portugálban f Ez ugyan is Mart . 10. 1820 meghalván, 
leányát, lsabella Mar iá t , nevezte ki ideig való uralkodónak. Don Ped-
ro a' brasiliai polgári alkotmány szerént Brasiliát a' népgyűlésnek meg
egyezése nélkül el nem hagyhatta. Annakokáért fellépett ugyan ,ő a' por-
tngali királyi s/.ékre 's népképviselői polgári alkotmányt adott az or
szágnak; hanem önszemélyére nézve lemondott a' portugali koroná
ról Mart. 2. 1826's ahhoz való jusát l eányának , donna Maria da Gló
r iának , a' beirai herczegnének (szül. 1S19), adta á l t a l , kit don Miguel-
nek (don Pedro testvéröccsének) kellet volna feleségül vennie; addig meg 
erősítette a1 császár a' mostani országlást. Ezután csak hamar (Mart. 
8) felnyitotta a' második brasiliai birodalomgyiüést Rio-Janeiróban, mi
nekutána Apr. 16. 1826 az 1. Pedro uj brasiliai vitézi rendet alkotta 
volna. 

E' szerént , ngy látszik, hogy a' békételenség tüze egészen elaludt 
Brasiliában, midőn a' császár ellen alattomban uj fergeteg készült, nielly 
utóbb császári méltóságának fényét egészen elhomályosította. 1825 ol-
ta ugyan i s , midőn Brasilia (a ' mint fenébb emlitém) Portugáltól külön 
vál t , a' Brasiliaiak minden Európával való uj öszveköttetését, melly 
őket Európával egyenetlenségbe keverhette volna, haragos szemekkel 
nézték, és abban i s , hogy utolsó királyok (VI. János) fiját, don Petl-
r ó t , császároknak elfogadták, a' volt leginkább kinézések , hogy tulaj
don országiások legyen, és hogy a' természetnek azon gazdag ajándékai, 
mellyekkel honjok b í r t ,7a ' távol lévő anyaországra, mellynek nem leg
jobb állapotban léte Brasiliának sok kincseit megemésztette, ne fordít
tassanak. Azonban VI. János halála után don P e d r o , mind a' mel
lett i s , hogy önszemélyére lemondott a' portugali koronáról , belé 
avatkozott leánya után a' portugali dolgokba, 's midőn leánya pártja és 
a' don Miguelé közt hazafiúi bábom ütött k i , az első az utolsótól meg
győzetvén , mélyen érzék a' Brasiliaiak a' háborúra fordított temérdek 
költségek füstbe menését. E' még nem volt e lég; hanem donna Maria 
a' had szerencsétlen kimenetele után Brasiliába vitetet t , a' hol királyi 
udvart tartott Brasilia költségén. Továbbá azon hűséges Portugáliák, 
kik mindent elkövettek Mariának a' királyi székben való megerősítésé
r e , a' kegyetlen don Migueltől való féltekben Brasiliában kerestek me
nedékhelyet, kik itt mind jó hivatalokra emeltettek, a' mi a' Brasiliai-
akban nagy békételenséget szült. Ebhez jött a z , hogy a' föld golyóbisá
nak napnyugoti felén, Brasilián kivül, csupa köztársaságok voltak, mel-
lyeknek példáját annyival hajlandóbb volt Brasilia követni, mivel a' 
Pernambucoiak szabadságért való küszködése még igen is eleven emléke
zetben volt a' lakosoknál, kiknek felzenditésére a' legcsekélyebb ok is 
elégséges volt. E' Mart. 15. 1831 adta elő magát , midőn a' Itio-Janei-
róba bemenő császárt lóháton kisérő udvariak lovagló korbácsokkal fe
nyegették azokat, a' kik nem akarták kiáltani: Éljen a' császár, vesszen 
a' köztársaság! Ez idő olta szüntelen való lázadó mozgásban volt Bio-
Janeiro. Az országlás üldözni kezdette a' köztársaság mellet buzgó pártot, 
melly e 'miat t tele torokkal panaszolkodott a' császár ellen, hogy a' lá
zitóknak pártj okát fogta, csak hogy a" lármák alkalmatosságával annál 
törvényesebb szint adhasson önkényes uralkodásának 's a5 Portugáliák
nak annál szabadabban kedvezhessen. Még magasabb pontra hágott a' 
békételenség, midőn Apr. 5 ' a ' császár uj ministeriumot nevezett ki, melly 
legfőbb mértékben ellensége volt a' népnek. Egyik követség nyomon 
követte a' másikat a' császárhoz, a' kit arra kért a' n é p , hogy a' mi
nistereket bocsássa e l , a' mit a' császár, azt vitatván, hogy ez a' "ko
rona jusa , nem tett. E' már nem csak a' népet, hanem az Írókat is mun
kásságba hozta, 's minden újságok tele voltak az udvar és a' Portu
gáliák (Aulismo és Lusitanismo) ellen való mocskolódásokkal. A' zúgo
lódás valóságos zendülést szült. Apr. 7 a' katonaság a' császártól elpár
tolt, 's a' testőrök egyesültek a.' néppel. A' császár , a1 ki csaknem 
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egyedül maga maradt , lemondott a' császárt méltóságról 's egy Warspi-
te nevű britanniai hajón ,ká 'eset t menedékhelyet, mellyen felesége 
yel , Amália lenchtenbergi herczegasszonnj al (a ' kit Maria Leopoldi-
na Dec. 11. 1826 történt halála után vett Aug. 2. 1829 feleségül) Cher-
bonrgba (Francziaországba) evezett. Alig hagyta el a' császár Rio-Ja-
neirót, azonnal öszvegyültek a' nép képviselőji 's ideig való országló taná
csot neveztek k i , melly a' még csak ö esztendős császár, Pedro de Al-
cantara (a ' kinek mint fija'nak részére mondott le don Pedro a' császár
ságtól) nevében uralkodjék. Don Pedro 's felesége braganzai herczeg 
és herczegné nevet vettek fel. 

Brasilia elébbi 11 kapitánjsága vágj ' kormányszéke helyett Aug. 30-
1823 19 provinciára osztatott, mellyek ezek : Minas-Geraes, St. l 'aolo, 
Pernambuco, Bahia , Rio-Janeiro, Matto Grosso, Goja/., Rio-Grande, 
Maianhao , P á r a , Rio-Negro, Piauhi, Ceara , Parahiba, Alagoas, Ser-
gype del Rey, Espiritu S'anto, Cisplatina (Banda Oriantal —Montevidco, 
jnelly az ujabb időben elszakasztatott Brasi l iától) , és Fernando szig. 

Jövedelmei 20,000,000 forintja tétetnek, mellyekuek nagyobb rés/.ét 
a' bán ják adják. A' status adóssága 1823-ban több volt 21 inil. tallérnál 
(ezek közt az Angliától kölcsönözött pénz 3,200,000 font st. tett). A' 
császár költségére rendelt pénz (Civilliste) észt. 350,000 tallér. Status-
vallása a' romai catholica, a' bahiai érsek és 10 püspök fel vigyázása a-
latt. Az országlás minden nagyobb városokban tart tudós és kezdő os
kolákat ; az utolsókba a' láncasteri tanitásniód van bevéve. Babiában 
és Rio-Janeiróban vannak seborvosi, orvosi, hadi- földmérő- és pattan-
tyns- , törvény- és kereskedési oskolák, és Rio-Janeiroban egy katonai
tengeri cadetacademia és egy csillagvizsgáló torony is. Rio-Janeiróban 
és Bahiában szép mivek academiáji, közönséges könyvtárak 's más in
tézetek találtatnak. 182Ö-ban 300 ifjuBrasiliai tanult Francziaországban, 
1824 hadi ereje Brasiliának 30,000 rendes katonaságból, 's 200,000 pol
gárkatonából , kik közt alig van 50,000-nek fegyvere, állott. A1 sza
bad Négerek regementjei Knquireznek neveztetnek, mivel egy Enquircz 
nevű Néger kergette ki a' 17 száz. Pernambucóból a' Hollandiakat. Ten
geri ereje 3 lineah'ajóból, 10 fregattból 's 90-nél több kisebb hadi hajó
ból á l l , mel lyek , valamint a' kereskedő hajók i s , a' rio-janeiroi és ba-
liiai hajóépítő intézetekben építtetnek. Igen munkás az országlás a" co
loniák alkotásában 's főképen a' Németek nagy kedvezéssel fogadtatnak, 
de egyszersmind katonai szolgálatra is köteleztetnek. A' német coloni
ák közt nevezetesek: Leopoldinia, mellynek a' nemrégiben megholt 
természetvizsgáló, Freyreiss, adott léteit; Frankenthal, mellyet a 'moslani 
consul, Schaffcr, alkotott ; 's a 'Langsdorftól felállíttatott colonia. Mind
azon sok természeti segédkutfők mellet i s , mell)ékkel Brasilia b í r , so
káig gyengének kell maradnia politicai tekintetben, mivel népessé
ge csekély, 's ez is polgári állapotjára és palérozottságára nézve igen 
különböző. 1,800,000 néger rabszolgája t. i. tudatlan és bárdolatlan; 
az Indusok a' birodalom industriájára nézve haszonvehetetlenek 
's nagyobb részént a' pusztaságokon tar tózkodnak; a' Mulattokban a' 
vad emberek és Európaiak vétkei egyesülve vannak, a' két nem miden" 
szemérem nélkül engedelmeskedik buja indulatjainak; rabszolgájikkal 
való bánások módja borzasztó. Az aristocratákat az Európaiak és Cre-
olok teszik. Ezek többnyire plántálok vagy bánjászok, vagy coloniák 
felvigyázóji , a' honnan széllel vannak szórva a" birodalomban, egj'más-
sal való öszveköttetés, esmeretek és pallérozottság nélkül. Legpalléro-
zottabbak a' tengeri városokban lakók; mindazáltal Matthisson szerént 
a' Rio-Janeiróban lévő kereskedők sem pallérozöttabbak az angol apró
lékosságokkal kereskedő kalmároknál. Semmiben sem vesznek azok részt 
a z o n k í v ü l , a1 mi közbevetetlenül foglalatosságokat illeti. A' papsá
got Matthisson olly elfajultnak ta lá l ta , hogj - szégyenlette erkölcseiket 
leirní. Öllyan férjftak, kik elég pallérozottsággal bírnának hivatalok vi-
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selésére, kevesen vannak 's ezek is többnyire Portugáliák. —• Brasilia 
esmeretére vezetnek: „Vorografia Brazilica1' Manoel Ajres de Ca-
zaltól (Kio-Janeiróban 1817), ez igen hibás ; Monteiro da Franca „i iagt-
ro dn Hrasil-Í cziniíl irása jobb , főkénen pedig Southey ezen munkája 
„History of Brazil"- (London 1818) A' Brasiliába költözők vessék 
egybe : P. H. Schuhmachernek, (hajdan egy colonistákat vivő hajó kor-
niánj'ozójának) ezen munkáját ^Bescltreibung einer Beise von Hamburg 
nack B'asilien^ im Jani 1824, neb.it Káchrichlen iiber Brasilien bit 
zttm Sommer 1825" íBraunschweíg 1820); ^Brasilien* gegenuiirliger 
Zusland und ColoniuUykíem" (Hamburg 1828) Weeclitől ; ,,/íeisen durch 
me/irere l'rocinzen Branliens" (Uegn. 1828J Feldnertől; természetvizs
gálók „Keixe naeh Bruti/iet^' (Ylünch. 1825) Spix- és Martiustól; ha jó ' 
sok és földirók: „l'il'ile dn Bré<ilí- (Paris 182(j) Rouss.ntól. L—«'. 

B R A S S Ó , németül KrnnttaSt, deákul ('oromi, szász nyelven Kru~ 
nen, Krímen, éj. sz. 45° 3(/ 30, k. h. 43° 13' 32" a la t t , hidélyben, 
kir. szabad szász város, Brassó vagy Barczá vidékének főhelye, 3200 ház. 
24,000 lakossal. Sok régi s' uj templomai, egyéb jeles épületei , min
denféle hasznos köz intézetei (e-vang. főgyninasium, C evang. leányosko
l a , több más vallású tiuoskolák, kerületi levéltár , katonanevelő ház, 
kórházak, dolgozó 's fenjitékház, ka lmárház) , kézinivei, szorgalmasan 
mivelt ker té i , majorjai, környékei , 'sat. ügyes munkásságot 's régolta 
virágzó cnlttirát jelentenek, melljet itt , az európai világ napkeleti ztig-
lyában, igen is csudálni kell. Brassó ugyan ezen név alatt már a' 13-ik 
században említ tet ik, de az csak a' mostani külső ó város vala. A' n é 
m e t k e r e s z t e s v i t é z e k innen eltávozván, h ihető , hogy a z ida 
szálitott szász nép azután szükséges oltalmára erősebb várat épített Bras
só felett, inellyet az országhoz illő hűsége bizonyságául Kronsludl, Cv-
rona névvel jelelt meg. Későbben lakosai szaporodván és a1 határszéli 
várnak igen alkalmas helyezete tovább inegesmertetvén, mindég jobban 
megerősíttetett 's nagyobbittatott. De a' szomszéd nemzetekkel szün
telen ös/.veköttetésben is lévén, kereskedése és munkássága nagy divat
b a j ö t t , niellyet az idők viszontagságaihoz képest , majd több, majd ke
vesebb sikerrel mai napig fentartott. S— *. 

B R A S S Ó V I I> K K K, Kronstádler Bezirh, vagy B a r c z as á g, Bur-
tenlnnd, a' szász kerületeknek egyiké Erdélyben. Első nevét elébb 
említett Brassó városától , mint főhelyétől, ve t t e ; másik neve , niel
lyet a ' keresztültolj ó, három azon nevű patakból eredő B a r c z a ( / í u r -
lew) vizétől kapott , sokkal régibb, de nagyobb határra teljedett is. Most 
egész területe éj. sz. 45° 23 ' tói 45° 5(>'-ig, és k. h. 42°44 ' - tó l 43° 33'-
ig ér , 32 nsz. mfdet tévén, mellyen 80,000 ember lak ik , kikből tehát 
2ö6ö-ot táptál egj7egy nsz. mfd., 1 kir. szabad városra, 4 mezóváros
ra és 23 falura elosztva. Ezen tájék fekvése legmagasabb Erdélyben; 
mert leglaposabb pontja, M a g j ' a r o s (AÍ /MAHÍ / / ) , 198 bécsi öllel, B r a s 
só 320, és a' b i t e s e c s i hegycsúcsa 1360 öllel haladja meg a' közép
tenger szinét. Háromszék felé róna szélei vannak, de Alsó-Fejér vár
megye , a" fagarasi kerület és Havas-Alföld közt lévő egyéb határait 
a' Kárpát hegj'sorának ágazatjai veszik körül, mellyeken keresztül négy 
fő szoros ut nyilik Havas-Alföldre, a' törcsi, tömösi, ó-sánczi és bozai, 
egész keletdéli Európa szárazon kelő kereskedésének nagj 'hasznára. Már 
hajdan (1210—1213) hazánknak ezen főpontját szemmel tartotta a 'német 
keresztes vitézi rend , ide telepedni 's Magyarországtól független birto
kot magának itt szerezni akarván, de 11. András királyunk ezt erősen meg 
gátolta és a' helj'ett az ideszálitott ügyes munkás szász gyarmatot min
denképen ápolgatta, melly későbben, jeles iparkodása által a' világ keres
kedésében részt vévén, igen virágzó állapotra jutott , és most is, a' kör-
nyülmények kedvetlen változása után, még is szépen kitűnő tehetőség
ben marad. S—»•• 
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B» A I I N s c H wR i o - W<> r,KE s 11 !• TT Rr,. Ez a' herczegség a' wol-
fenbütteli és blankenburgi herczegségekböl, Walkenried püspöki megyé
ből, a' thedinghauseni megyéből 's az Unterharznak egy részéből áll. A' 
herczegi ház unterharzi vésze, a' Hannoverával 1788 kötött csereegye
zés szerént ; Rammelsb,ergnek, a' gitteldei vashámornalt 's a' juliiishalli 
sóakuának s/V részét teszi. A' braunschweigi herczeg birtoka 71 nsz. 

mf. fekszik. A' wölféhbnttéli és schöniiigeni kerület földje legalkalma-
tosabb a' földnvivelésre ; ellenben a' harzi és weseri kerület sokkal he
gyesebb lévén, kevesebb gabonát terem. Csak itt amott találtatnak ter
méken)' szántóföldek, mellyek közt legkitetszőbbek a 'vizek mellékei, 
az Odfeld, a' Weser és Lein völgyei. Főhegye a ' H a r z , Hűbe , Ktthler 
é.s Hils nevil előhegyeivel, mellyeket leveles és tüskés fák fednek. Ta
vai nincsenek, kivévén a' Diömlingnek, egy roppant mocsáros erdőnek, 
hozzá tartozó '/» részét. Főfolyóji a' W e s e r , mellybe az Aller , Leine, 
Oker és Fuse Ömlenek. Csekélyebbek az O h r e , Bode , Zorge és Wieda, 
mellyek az Elbével egyesülnek. Éghajlatja egészséges 's a' két éjszak
ra eső kerületében legkellemetesebb; délen és Blankenburgban ellenben, 
a' hol télen a' hideg gyakran igen kemény 's a' levegő még tavasszal 
is h ideg , nyáron pedig , midőn a' nap sugarai a' hegyekről a' völgyekre 
verődnek vissza, a' hévség égető 's kellemetlenebb, mint a ' térségen. A' 
n é p , melly a' legújabb felszámlálás szerént 232,000 főből állt , eredetére 
nézve a' Szászokhoz tar tozik, kik közt a' Cheruskok, Brukterek és An-
grivarok játszották a' legelső személyt. A' cheruski születésű Hermáim 
sassi fejedelem volt, 's birtoka a' Weser partjain feküdt. Itt történt az 
Ihdtfelden (campus idistavisus) a" Drusus Germanicussal való csata, kit 
Tiberius a' végett küldött a' Németek el len, hogy Varusnak a'teiitobur-
gi erdőknél történt megveretését bosszulja meg. Oroszlány Henrik meg-
bukása után 1180 a' nagy sassi herczegség szétoszlott. Gyermek Ottó 
1235 a' herczegi méltóságot a' maga allodialis tartományira vitte által, 
's ekkor származott a' braunschweig-lüneburgi herczegség, mellynek la
kosai ez idő olta magokat Braunschweigiaknak nevezték. Későbben Wen-
dek költöztek Braunsclvweigba, kiknek emlékezete a' kimondásban és 
némelly lakhelyek neveiben, a' millyenek Wendezell , Wendehurg, Wend-
hausen , mind e 'mai napig fenmaradt. A' mostani braimschweig-wolfen-
bütteli herczegség, mellynek fejedelmei magokat braunschweig-lünebur
gi herczegeknek nevezték, több századok előtt tétetett öszve a'welf-estei 
ház hajdani allodialis birtokaiból és több uralkodó famíliák jószágaiból. 
Ezeknek törzsökeik a' Billungok és Brunonok a' Gande és Oker mentében, a' 
Nordheimok a' Leinénél és Sollingnál, a' SüpplingenburgokElmnél és Dorm-
nál lévő allodiumai voltak. Ezekhez jöttek későbben örökösödés vagy 
fegyver által a' katt lenburgi, sommerschenburgi, eberstéini , dasseli, 
winzenburgi , asseli , warbergi és bartenslebeni grófok famíliái jószágai. 
A' herczegség az osztozás után 1495 állapíttatott meg. A' blankenburgi 
grófok birtokai örökösödés által hasonlóképen a' Braunschweig-Wolfenbiit-
teléi lettek. Ezen herczegségnek harmadfél század a la t t , ifjabb Henrik
től , az utolsó cath. berezegtél, kezdve, igen jeles uralkodóji voltak. 
Henrik Júl ius , a' helmstádti universitas alkotója, sokkal felülemelkedett 
századján. Braunschweig - Wolfenbüttel t , mint elfoglalt tartományt, 
Napóleon Oct. 28. 1S0Ö birtokába vette 's a' westfaliai királysa'ghoz kap
csol ta , és csak az 1813 leipzigi ütközet u t á n , mellyben Napóleon meg
alázta tot t , látta meg ismét Dec. 22 Braunschweig örökös herczegét, 
Fridrik Wilhelmet. Ennek halála után (1815) a' megholt angol király, 
IV. György , mint tntor vette által a' herczegségnek igazgatását, ttíel-
lyet a' gyermeki korban lévő herczeg, Károly Fridrik Wilhelm Angnszt, 
nevében Oct. 30-ig 1823 vitt, ekkor nevendékének adván azt által. Braun-
schweignak a' német szövetség kis gyűlésében Nassau-al egy 's a' nagy 
gyűlésben magának két szava van. A' szövetség seregébe 20f)fi embert 
állit. Földje gabonát , r é p á t , l«nt , dohányt , czikoriát, komlót , búzát 
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és fát a d , mellyekkel a' lakosok szorgalmatosan kereskednek. Az álla-
tok országából vannak: j uha i , serte'sei, keoskéji, szárnyas állatjai 's mé-
h e i , annyi , a' mennyi a* lakosoknak szükséges. Kövér marhát 's lova
kat részszoiént másunnan kap. Erdcjiben találtatnak vad disznók, szar
vasok, őzek, nyulak, fujdtyukok, fogolymadarak 'sat. Hegyi tájékai 
adnak vasat, reze t , sót , márványt , kőszenet, porczellánagyagot 's más
nemű ásványokat. A' Uammelsberg ad ezüstöt, r eze t , ón t , egérkövet, 
gáliczkövet és büdös követ 's egy kevés aranyat is. Törfje igen sok van 
az éjszaki kerületek homokos tájékain. Nevezetesek benne a' ser- 's pá
linkafőzések, a' fonás-, vászon- és bőrmannfactiirák, papiros-, szap
pan-, dohány- , szalamia-, krapp-és czikóriafabrikák. A' braunschwei-
gi fénymázos mivek mindenütt 's a' külföldön is híresek. A' fiirstenber-
gi porczellán hasonlóképen becses. A' kereskedés, mellynek könnyeb-
bitesére és előmozdítására Braunschweignak több jó országutjai vannak, 
középpontja Braunschweig, a1 herczegség fővárosa. L—ú. 

15 a A ír N s c H w E i G , az Okernél , egy igen kies tájékon (az éj. 
sz. 52° 18' 's a' k. h. 28° 15') a' braunschweigi herczegség fővárosa, 
34,500 lak. A' város nem szép 's nincs is rendesen épülve, mindazál
tal sok jeles épületei vannak. Közönséges helyei közt megjegyzést ér
demelnek a' Graue Hof piacz, a 'Burg piacz, a' régi városi p iacz ; épü
letei közt a' Graue Hof, a' herczeg lakkasté lya , egy régi rendetlen 
épület , a 'Mos thaus , régen berezegi l akhe ly , most kaszárnya, melly-
nél most is lehef Oroszlány Henrik réz oroszlányát látni. Itt van az 
emiitett Henrik által építtetett káptalan is. Van továbbá Braunschweig
nak egy pénzverő háza , fegyvertára, két tánezháza 's egy operaszine. 
Benne tartja a' titkos tanács is üléseit , valamint itt vau a' kamara , az 
orvosi és adózásra ügyelő collegium, fosúperintendentura 's egy kerü
leti törvényszék is. 1754 olta berezegi lakhely. Nevezetesek még Braun-
schweigban az 1745 alkottatott Caroliimm ; tanítókat nevelő intézet; két 
gymnasium; a' cadetoskola ; seborvosi intézet ; museum, mellyben tar-
tatik most az ennekelőtte Salzdahlnmban lévő képgyűjtemény is ; tovább 
bá Sz. Bálás" káptalanbeli temploma a' berezegi kriptával 's família 
levéltárával; két árvaház; szegényház 's egy fenyitékház. Kereskedése 
virágzó. Vásárainak száma 3. Fabrikáji különösen szép fényiná/os mi-
veket , tükröket , szőnyegeket, szalmakalapokat, dohányt , czikóriát, 
szalamiát, Glaubersót 'sat. adnak. Híresek se re , kolbászai, mézes po-
gácsáji. Benne találtatott fel a' kerekes rokka 1530. Szép kertéi van
nak. Az 1806 megholt Károly Wilhelm Fridiik 's az 1815 elhunyt F i i -
drik Wilhelm emlékeik által diszesittetik. X—)/. 

B R A i; N s c H w K i o i (Leopold M. J., herczeg,) burkus generalinajor, 
braunschweigi herczeg Károly legfiatalabbik lija, szül. Wolfenbüttelben 
1752 's apát Jerusalem által neveltetek. A* hadi 's egyéb tudományo
kat Strasburgban tanulá , Olaszországot I.essing vezetése alatt utazá 
be 's 1776 mint egy gyalog ezered feje burkus hadi szolgálatba lépett O-
dera melléki Frankfurtban. E' városban, hol a' bajor öröklési háború
ból visszatérte után állandóul lakot t , szivének ritka jósága, éles esze 
's tudományok iránti fáradhatatlan buzgósága által koz tisztelet tárgya 
lőn. 1780 egyedül neki köszöné Frankfurt , hogy az árviz a! töltést ke
resztül nem szakasztá , 's így a' külváros megmentetek. Hasonló mun
kásságot mutatott akkor i s , midőn néha a' várost tűzi veszély érte. A' 
nyomorultak és betegek felsegélésére mindent elkövetett; mert ember
szeretetből állott egész élete. Annak gyakorlásában is találá halálát 
a' nemesszivü fejedelem, midőn egy áradás alkalmával Apr. 27. 17F5 
a' külvárosok segítségére sietett volna csolnakon. Az emlékére emelt osz
lopok még a' késő maradék előtt is bizonyságai lesznek azon tisztelet
nek , mellyet ő rövid élete folyaniatja alatt szerzett volt magának. 

B R A U N S C H W E I G I (Karoly Wilhelm Ferdinánd, herczeg), az ujabb 
kor egyik legérdemesebb, élte vége felé azonban egyik legszeren-
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esetlenebb fejedelem, Károly, az ország! ó braunschweigiherczeg, 's Nagy 
Fridiik leánytestvére fija, szül. 1735. Neveltetése apát Jerusalemre, ki 
akkor Wolfenbiittelben udvari prédikátor vol t , bizaték 7 es/.tendös ko
rában ; 12 esztendős kora után bejárt az épen akkor szerzett Collegium 
Carolinuinba Jerusalem ügyelése alatt. Vezetője a ' j e l e s tehetségű, de 
felette erkölcstelen kamarás, Wittorf, volt. Korán ébredt fel benne a" 
dicsőség vágya , nielly 11. Fridi ik tettei által egyre élénkebb lett. A' 7 
esztendős háború adott neki legelső alkalmat, tehetségeit kifejteni. A' 
braimsclivveigi osztályt vezeté a' szövetségesek seregéhez, 's a' reájok 
nézve szerencsétlen hastenbecki ütközetben, Jul. 28. 1757, egy batté
r i á t , meilyet a' Francziák a' szövetséges sereg közepéből elvettek, is
mét visszafoglalván, megmutatta 11. Fridi ik ítélete szerént , hogy űt 
a' természet hősnek szánta. Jun. 23. 1758 ő választá el a' győzedel
met Krefeldnél. Munkás részt vett mindenben, mit a' hadi sereg báty
ja Ferdinánd alatt véghez v i t t , 's Fridi ik becsülését mind inkább in
kább megnyer te , mit ennek munkáji , ,A' hét esztendős háború történ
t e i " és „Ode a' braunschweigi örökös herczegre" világosan bizonyitnak. 
Ezen háború után házasságra lépett a 'herczeg Auguszta wallisi herczeg-
asszonnyal 1764. Honja valódi helyezetét jó eleve tanulván esmérni 's 
az állandó zavarból, mellyben atyját szüntelen szemlélte, idvességes 
tapasztalást merítvén, a' legnagyobb takarékosságot tévé kötelességévé, 
még minekelőtte országlásra jutott, 's a'tudományoknak és mesterségek
nek élt. 1773 burkus, hadi szolgálatba lépett 's gyalogság generálja lón, 
de nem v\)lt a lkalma, hadi észtehetségeit tökéletesen kipallérozhatni. 
Apja halála után (1780) legjobb szándékkal 's munkássággal foga a' 
kormányhoz. Legelsőben is a' pénztár jobb lábra állításáról gondoskod
ván , udvarát megkisebbítette, a' herczegség adósságait kevesité, buz-
ditá a' fö I din ivei é s t , előmozditá a' kereskedés szabadságát, tetemes é-
pitésekhez foga 'a a' köz' gyönyörűségről is gondoskodék, ulasz énekes 
j á t ékoka t , bálokat 'sat. ingyen adatván. Még is az a' szerencsétlensége 
volt , hogy gyakran legjobb akaratja mellett is egészen elhibázta kitű
zött czi'lját vagy csak félig érte el. Így történt a' nyilvános oktatás és 
nevelés javításával , nielly végre nagy költséggel hívott tartományaiba 
tudósokat , kik, midőn a ' j av í tás t számtalan akadályok gá t iák , fizeté
sekkel , mellyért semmi szolgálatot nem tettek , terhére váltak a' sta
tusnak. 1787 Hollandiába kellett mennie egy burkus sereggel, hogy az 
örökös helytartót jusaiba visszahelyezze. Az a' könnyiiség, mellyel ez a' 
táborozás befejeztetett, talán több hírt szerzett a' berezegnek, mintsem 
érdemlette. Szintezt várták tőle a' franczia revolutionalis háború kiü
tése alkalmával. A' herczeg az austriai és burkus seregek fővezérévé 
tétetek 's Koblenzben adá ki Jul. 15. 1792 azt az esmeretes mani-
festuniot, meilyet egy de Liinon nevil franczia igen kemény kifejezések
kel készített. Ferencz császár 's a' burkus király helyben hagyták azt; 
a' herczeg azonban erőseknek talá á a' kifejezéseket. Kitörlé tehát a* 
legrs'pősebb helyeket , mellyre burkus követségi tanácsnok, Renfner, új
ra egybefügges/.té az egészet, a' mainzi burkus követ, Stein, pedig ki-
nyomtattatá. 'S még is iszonyú elkeseredést okozott annak fenyegető 
hangja*. A' herczeg Lotharingiából szándékozott Paris felé előre nyo
mulni , ettől az eleség behnrdását elzárni 's igy éhség által feladásra 
kinszeriteni. Aug 23. 1792 megadá magát Longwy, Verdiin pedig Sept. 
2. Hanem a' terméketlen Champagneban hegyek , szoros utak 's ösvény-
telén erdőségek nehezítették a' sereghez való eleséghordást a' határ
szélekről. Dumonriez St. Menehouldnál állott táborban; viadal min
dennap volt, de a'franczia fővezér szorgosan keriilé a' főütközetet, melly
ben Francziaország sorsa koczkára tétetett volna, jól általlátván , hogy 
a' Németek szükség és betegség által különben is kénytelenittetni fog
nak visszanyomulásra. Ezen veszedelmes ellenségek csak hamar előáll
tak. Er re nézve iparkodott a' héiczeg Dnmouriezt ütközetre kinszerít-
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ten i , megtámadván VAr.MYxÁr. (1. e.) Sept. 20 Kellermann seregét. De 
a' Francziák niegtarták ál lásokat, 's igy kénytelenittetve láták mago
kat a' Németek fegyverszünetet kötni *s Sept. 29 Champagneból vis
szatakarodni. Minthogy ezen visszavonulás alatt Custine Speyert, Worm-
so t , sőt Oct. 21 Mainz erősségét is hatalmába kerité 's erre Frank
furtot is elvévé, melly utóbbit azonban a* Burkusok és Hessek Dec. 2 
már ismét visszavettek: azért most arra kellett a' Németeknek minden 
erőlködéseket fordítani, hogy azon erősségeket visszafoglalhassák. A' 
herczeg tehát 1793 az Austriaiakkal egyetértve kezdé a' táborrzást a' 
felső Rajna mellett, Mart. 7 ell'oglalá Königstein erősségét, bevevé Main-
zot Jul. 22 's Landau, erős francifia vár, bevételének útját igyekezék 
egyengetni. A' Francziák ellenben Sept. 14 Strasburgtól Saarbrückig 
egyszerre támadák meg Wurmsert és a' herczeget , a' ki ezen napon 
Moreauval véresen ütközött meg Pirmasensnél a' darmstadti birtokban. 
A' Francziák hornhachi táborokból visszanyomattak egészen a' Saarig. 
Egy hónappal későbben, (Jctob. 13, szerencséje volt a 'berezegnek Wurn.-
serrel együtt a' weissenburgi lineát meghóditni, 's Landauhoz közelebb 
jutni. Hogy még egy erős védpontja legyen , bátorkodott a' herczeg 
Nov. 10-tól 17-ie forduló éjjel Bitcsh hegyi várát, a' Vogesek hegyek kul
csát , hol a' landaui , pirmasensi, weissenburgi és a ' s t rasburgi utak e-
gyesiilnek, ostrommal megtámadni. Szándéka nem sült el, megverte el
lenben Kaiserslanternnél Nov. 18—30 a' moseli fianczia sereg egy osz
tályát Iloche a la t t , melly Landau felszabadítása végett a' hegyeken ke
resztül nyomnia előre. Hoche azonban és Pichegru, nem gondolván vesz
teségeikkel , naponként inegtámadák az Austriaiakat, 's ezeknek lineá-
ját Pichegru Dec. 22 álttörte Froschweilernél 's igy az Austriaiakat 
kinszerité a' Rajna megé visszavonulni, mi á l t a l a ' herczeg hátrálását 
is eszközlötte. Minthogy már mutatkoztak egyenetlenségek Austria 's 
Burkusország között , letevé a' fővezérséget 1794 elején. JVlöllendorf 
váltotta fel. Most újra herczegsége javán dolgozott a' szerencsétlen 
1800 esztendeig. Ezen időbeli adóssági erlictnmát például veheti min
den német fejedelem. Elérvén már az agg kort , mellyben szemrehányás 
nélkül léphetett le a' világ játékszínéről , olly adósságokat válala ma
gája , mellyek erejét felülhaladták. 180Ö elején Péterválába utazott 
a' burkus király ügyében, melly a' kevéssel azután kiütött fianczia há
borút illette. A' herczeg mint fővezér állott a' burkus' sereg elejébe. 
Hogy testi 's lelki ereje már ekkor nem volt egyenlő, Bizonyiták a' 
j e n a i ' s a u e r s t a e d t i ütközetek. A ' halálosan megsebesíttetett her
czeg kénytelen volt ősi birtokát elhagyni 's Ottensenben Altona mel
lett fejezé be éltét Nov. 10. 1806. Való ugyan, hogy a' szerencsétlen 
fejedelem erejét elesmeré; ollyan időben é l t , melly már régen elmúlt. 
Hanem ezt a' tévedést megbocsáthatni az ősznek, 's dicséretre m.'ltó 
marad mindég az ő hősi bátorsága, mellyel a' despotismus ellen küzdött; 
Mi a' herczeg, mint országló, characterét illeti , az ő kormányát még 
a ' rágalmazás is legszerencsésebbnek vallja Azonban az akaratbeli egység 
hijáiiya, melly éltének legtöbb tetteiben mutatkozék, lehet oka egyné» 
melly elhibázott jótékony szándékának. Alattvalóji fájdolanimal tapasz
talták a' külföldi szeretetét , "s kivált a' fianczia nemze'thez való 's kö
vetkezéseiben olly veszedelmes hajlandóságát, mellyet 11. Fridrik ikta
tott belé. Z í . G. 

Ü R U i N s r K w m o i (Fridrik "VVilhelm, herczeg), Károly V\ i beim 
Ferdinánd branschweigi herczeg legifjabbik fija, szül. 1771. Másod- és har-
inadszületésü bátyjával , kik nála csak kevés esztendővel voltak időseb
bek, egyforma nevelést kipott , mig a1 hadi pálya, mellyre ő szánva volt, 
oktatásának szükségképen különös irányt adott Apja szerfelett szerette 
'» még is igen keményen bánt vele. A' burkus király 17SG bátyja, Frid
rik Augus/.t, ölsi 's bernitaslti herczeg, felváltójának nevezte ki. Most el
illant Laiuanntiba, a' S«hw«iiibau két «satend«ig maradt » visszatérte-
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kor mint kapitány vőn szolgálatot egy burkus gyalogezerednél. Az 17U2 
's következő észt. háborúban a1 burkus seregnél harczolt Franczianrszág 
ellen 's kétszer kapott sebet. A7 baseli hékekötés után ezredet kapott, 
's házasságra lépett Maria Ersébet Wilhelinine badeni herczegasszon-
nyal 1804. Ezen házasságból kétherczeg született I804 's 1800, kik ínég 
most is élnek. Bátyja halála után ölsi 's bernstadti berezeg lett 1805. 
1806 legnagyobb hévvel vőn részt a' háborúban Francziaország ellen, mert 
mélyen érzé Németország elnyomatását 's atyja szerencsétlen sor
sát . Utoljára Blücher seregénél volt 's ezzel együtt fogatott el Lü
becknél. Meghalván Sept. 1800 legöregebb testvérbátyja, a1 házas ugyan, 
de magtalan koronaörökös , minthogy másod- 's harmadszületésü bátyja
it , kik gyógyíthatatlan vakságok miatt országlásra alkalmatlanok voltak, 
ez iránt már apjok megegyeztette ve le , ő következett volna apja ha
lála után a' braunschweigi birtok kormányában, de a' tilsiti béke 's 
Napóleon akaratja mást rendeltek. Biz idő olta Rruchsalban é l t , hol 
felesége 1808 Áprilisban holt meg. Kiütvén 180(1 az austriai - franczia 
háború, szabad sereget gyűjtött Csehországban. Schill már megbukott 
Stralsundban, midőn a' herczeg Saxoniába nyomult. A' westfaleni ki
rály kinszerité őt 's fekete huszárait Dresdát 's Leipzigot elhagy
ni. A' herczeg 's az austriai generál, Am Ende, Uresdától oldalvást vonul
tak Franconia felé , hova az Austriaiak Kieninayer alatt Csehországból 
nj'omultak. A' znaimi fegyverszünet (Jul. 12) után íijra odahagyák az 
Austriaiak Dresdát , mellyet már másodízben raktak meg sereggel, 's 
visszavonultak a' cseh határszélekre. A' herczeg azonban, lemondván 
szövetségéről az austriai császárral , 1500 emberből álló seregével, kik 
közt 700 lovas vol t , Leipzig felé fordult Altenburgból. Minekutána az 
ott lévő katonasággal egy keveset küzdött volna, tüstént folytalá útját 
Ilalle felé, hova Jul. 27 érkezett. I t t sem késet t , hanem Jul. 30 már 
llalberstadthan volt, hova a' westfaleni ezredes kapitány, Wellingerode, az 
5-i.k gyalog e/,reddel ugyan azon reggel szált be. Noha bajnokul állott 
ellene ez az ezred a' herczeg seregének, azért még is megveretett 'g 
ezredes kapitánya elfogatott. Most ősi városa, Brannschweig, felé for
dult a' herczeg. Jul . 31 ér t ide 's a' sánezon szabad ég alatt ianyá-
zott seregével együtt 's az éjjelt köpönyegbe burkolódzva szalmán töl
te . Nem volt szabad nyugodnia , mert nyomban követték üldözőji min
den felől. Westfaleni generál Reubel 4000 embert húzott öszve Brann
schweig szomszédságában, generál Gratien egy hollandi osztállyal indult meg 
Erfur tból , 's dán generál Ewald Gliickstadtból ment Hannoverába ke
resztül az Elbén, hogy e' folyót védelmezze. Ang. 1. Uraunschweighoz 
közel Ölper helysége mellett találkozott vele Reubel , 's csatára kelt a' 
dolog, melly Saxoniából megindulása olta a1 tizenegyedik volt, 's a" 4000 
emberből álló sereg nem csak hátrált 1500 ember előt t , hanem még a-
zon utat is megnyitot ta , mellyen ez a' csekély sereg megszabadulhatott, 
Aug. 2 elhagyá a' herczeg Biamiscbwcigot -, útja , mellyen indul t , azt 
gyani t ta tá , hogy^ Cellének menend, 's azért erre mentek utána a' west. 
faleni seregek. O azonban e1 helyett Hannovenin által tüstént Nienburg-
ba m e n t , áltkelt a1 Wese ren , letöreté maga után a' hidakat 's ezen 
folyó mentében nyomult előre, Aug. 4 Hoyába ért 's tovább sietett a' 
Weser bal partján, a' inig seregének egy része, hogy az ellenséget el-
ámitsa, Hrema felé fordult. Ide 5-kén értek be a' fekete huszárok, őri
zet alá vevék a' kapukat , de már a' |következett napon tovább sietének. 
A1 herczeg ezalatt egyre folytatá útját az oldenburgi birtokon keresz
tül. Aug, 5-kéről 6-kára forduló éjjel Uelmenhorstban volt, 's ugy lát
s zo t t , keleti Frieslandba iporkodik, hogy ott hajóra ülhessen, Ilnnte-
brücknél azonban, a' nélkül hogy gyanítanák, általkelt a' "Weserhe öm
lő kis Hunte folyón, elfoglalá Elsflcthnél a1 legnagyobb részént üresen ál
ló kereskedő és Weser-hajókat, a' lovakat "hátra hagyván, reájok raká em
bereit Nov. 6--7-kére forduló éjjel 's erőhatalommal szerze magának ha-
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jósokat ezen a' hajósok lakták vidékén. 7-én reggel fetfzité ki vitorlájit a' 
herczeg angol lobogó alatt 's már 8-kán elért I lelgolandra, a' honnét 
11-én Angolországba hajózott seregével egjiitt. A' tenger mentette meg 
veszélytől, inert l leubel , kinek elődandára a' hajórakelés védelmezése 
végett Huchtingnál hagyott fekete huszárokkal már megütközött , Aug, 
7 bement Brémába 's 8-kán megjelent Elsflethnél, honnét a' herczeg 
egy nappal elébb távozott el. Angolországban nagy részvéttel fogadták 
a' herczeget és seregét , melly tüstént angol szojgálatba lépett 's utóbb 
Spanyol- és Portugalországokban használtatott. Ó maga a1 parlamenttől 
6000 font sterling esztendei pensiót kapott, mig végre Decemb. 12. 1813 
örökös tartományaiba visszatérhetett mint országló herczeg. Egy volt 
ó kora legszabadabb lelkű 's legegyenesebb fejedelmei közül , ki ifjúsá
ga olta idegenkedett az ámitó udvariság minden formájitól. Örökös tar
tományaiban buzgó akarattal kivánta a' jót előmozdítani, de felette hir
te len; elmulasztotta ezért a' szokott formákat 's igy mindenütt fena-
k a d t , 's nem sokára szintúgy félreesmertetett , a' mint leírhatatlan 
örömtapssal 's kimondhatatlan várakozásokkal fogadtatott, mellyeket 
természetesen nem volt képes betölteni. Semmit sem talált , a' mire az 
ország egészen megváltoztatott alkotmányában építhetett volna. Ehhez még 
félszegü tanácsolok is járultak. így vetni 's aratni akart egyszerre. Eb
ből különbféle hibák származtak. Hadi lelke 's józan esze gyanittaták 
vele, hogy a' nagy Pranczia újra felkel \s veszéllyel fogja őt is fenye
getni. Ebből magyarázható az a1 nagy erőlködés, mellyel 1814 's 1815-
ben hadi seregét felállította. De ez által még rosszabb sorsra került a1-
pén/.tár, az utált adók tovább is tar tot tak, 's az országos adósság ka
muijait nem fizették. Ekként félre kellett esmertetnie azon tartomány
ban , melly apja országlása alatt egészen különböző világviszonyok 
közt mindenképen virágzott. Az 1815 történetek újra fegyverre snóliták, 
melly úttal hős halált holt Jun. 16. 1815. (QIMTREBRAS és.LiGNY.) E-
letirását I. a, ^1,Zeitgenosseníi harmadik füzetében. Zs. G. 

B R A U W K R (Braur , Brouwer , Adr ián) , német-alföldi oskolabeii 
képiró , szül. Harlemben, hihetőbbleg Oudenardeben, hol atyja közön
séges szönyegfestő volt. Szegénysége kétségkívül nem keveset háta vi
seletébe. Gyermekkorában virágokat és madarakat feste himformákra, 
mellyeket anyja szokott vala árulgatni. Hals Ferencz, egy ügyes képi
r ó , ki használni akará az ifjú mivész tehetségét,, magával vitte Harlem
be. I t t dolgoza tartós szorgalommal 's szűk élelemnél egy héjkamará-
baü 's kicsi festéseket készitgete, mellyeknek becsét nem esmeré, 's áro-
kat Hals Ferencz szedegeté be. Ezen időszakból két csinos képét idé
zik , az öt érzéket 's a' 12 hónapot. Tanulótársának, Ostade Adrian-
nak , tanácsára Amsterdamba szőkék, hol bámulva hal lá , mint becsültet
nek mivel. Most tetemes summákat nye re , de a' he lye t t , hogy buzgón 
látott volna merészségéhez, a' korcsmát választá műteremül 's csak ak
kor dolgoza, mikor a' fogadósné fizetni kinszerité. E' mellett annyira 
ment önelmüségében, hogy ha kiránt árát meg nem adák festésének, tűz
be veté 's ujat kezde nagyobb szorgalommal. Midőn a' német-alföldi 
háború közben Antverpiába j ö t t , kémnek tekintetek 's a1 fellegvárDa vi
tetek. Képirónak vállá magát , a' hasonlólag fogva lévő herczeg Arem-
bergre hivatkozék, 's megnyervén ennek közbenjárására a' szükséges 
szereket , olly erővel 's hiven festegeté az őt őrző katonák játékait az 
őrszobákban , hogy Rubens, e' festéseit megpillantván, igy kiáltott] fel: 
, , liz Brauwer míve; ezen tárgyakban csak ó szerencsés"! Rubens ki-
eszközlé kezesség mellett szabadságát, felruházá 's lakot és asztalt ada 
nekie. De a' hálátlan B. titkon távozék el 's még nagyobb klcsapongá-
sokba esek. Szálasát Craesbeke sütőnél vévé , ki általa hasonlóképen 
ügyes képiró lett. Ezen férjfinak, ki hajlandóságiban B-vel öszvehang-
zék, szép neje vol t , 's ezen 3 személy, annyira meghitten élt egymás
sa l , hogy az ez által támadt botránkozás miatt kénytelenek voltak cl-
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szökni. B. Parisba méné , de nem találván munkát , visszatére Antver-
p iába , hol 1640 hm. ispotályban. Rubens , ki csak talentumira emléke
zek t a' Carmelita-templomban tisztességesen eltemetteté. B-nek minden 
mivein meglátszik, m i l y helyeket , társaságokat lá togata ; nemtelen tár
gyaknak sem tudá adni, mint Teniers, azon különbféleséget, mellyre ké
pesek. Festésit a' kedvelők még is drágán fizetik. "S valóban a' szí
nekben több erőt és öszvehangzást, a' félhomály lelkesebb használá
sát 's igazabb kifejezést alig lelhetni. I, 

B R A V Ó , superlaiivben bruvUsimo, olaszból, javalást jelent. így 
neveztetik az olasz banditák egy neme i s , — bérlett gyilkosok. 

B R A V Ó UR/ tRi / i , ollyan remek ének, melly a1 vegeit készül, hogy 
a' beleszőtt ékesitések, tündöklő hangl'utások , ugrások 'sat. által az 
énekesnek alkalma legyen ügyességét kitüntetni. — üzen értelemben ve . 
szik a' b r a v o ii r v a r i a t i ó k a t is. . ' . 

B R A Y (Ferencz Gabr., gróf), bajor követ, elébb Pétervárában, 1820 
olta Parisban 's 1827 olta Bécsben, szül. Normandiában, első neveltetését 
Nantesben vette, azután franczia máltai vitéz lett, üldözte az Algiriakat '» 
Algir egyszeri heves megtámad tatásakor személyesen jelen volt. Utóbb 
a' diplomatictis pályára ada magát líayneval a lat t , gróf IVlontmorin mi-
nisteri osztályában, 's a1 franczia követséghez küld. tett Regen.sburgba, 
melly akkor a1 franczia diplomaticának főoskolája volt éjszaki Európában. 
Itt a1 franczia revolutio alatt burkus követ, gróf Görz, által ennek fejé
vel, bajor ministel' gróf Kechberggel, esinerkedett meg. Ez különbféle di-
plomaticns ügyeket bízott reá Bajorország nevében , a' miért bajor követ
ségi tanácsnokká neveztetett az országgyűlésen •, 1805 szabad költözési 
egyezséget, kötött Bajor- és Bnrkusországok közt, erre követ lőn Berlin
ben , Maj. 1808 rendkivüles meghatalmazott követ Pétervárában, a1 bajor 
királyi polgári érdemrend vitéze 's utóbb nagy keresztese, Nov. 1808 
titkos tanácsos , rendkivüles, későbben valóságos titkos tanácsos rendes 
szolgálatban. 1817 valóságos statustanácsos 's 1819 országos tanácsos, 
mint Schambaeh, Tirscbing 'sat. jószágok birtokosa. A' rastadti béke-
gyülésen mint rendje ü<ryviselője jelent meg, annak ügyében Pétervárá-
bíin is vol t , utóbb pedig Bajorország által Londonba küldetett. 1801 
Montgelassal és Zenlnerrel tett egy utazást , melly e1 cziin alatt jelent 
meg: , , í o y a g e aux salines de Salz/tourg et de Reicltenlutll el dans un« 
partié du Tyrol, pur le chevulier de Brai/íí 's mellyben Tirolt vissza
szerzett bajor tartománynak tekinti. Berlinben 1807 igen jelesül viselte 
méltóságát. Mint pétervári bajor követ megnyeré Sándor császár teljes 
bizodalmát, 's munkálórtásával királya is megelégedett, a' ki őt ez idő 
tájban grófi rangba einelé. Tudományos vizsgálódások iránti buzgósága 
barátságos öszveköttetéslte hozá Riga , Dornat 's Pétervára legjelesebb 
tudományos férjfijaival, hol birodalmi cancellár, gróf Rumjánzofl', könyvtá
rá t és Storch 's Krug statisticai vizsgalatjait szorgosan használta, üzen 
stúdiumának következése volt Liefland tökéletes történetírása és statisti-
cája franczia nyelven. A1 szerzőnek szeretetre mél tó , minden érdemet 
örömest megesmérő 's minden jót előmozdító characiere miinkájiban 
szintngy tündöklik, mint politicai pályáján. %*. <•• 

B R K r> * , egy hasonló nevű hollandi kerületnek fővárosa 9000 lak. 
A* hajókázható Merk által a' Maassal öszveköttetésben van. Breda, 
mint erős határszéli vár, hajdan igen nevezetes hely volt Hollandra néz-
r e , 's mint a' Maas előtt lévő várlineának főpontja , most is nevezetes 
hely katonai tekintetben. Jó falain 's bástyájin kivül főerőssége mocsá
ros és könnyen viz alá tétethető környékében áll. Breda 1534 lett város
sá 's azolta gyakran veszekedtek felette egymással a' Német-Alföldiek, 
Spanyolok és Francziák. Legnevezetesebbek Barlaimont 1581 és 0-. 
raoiai Móricz 1590 rohanásai. Az utolsó egy törfös hajó által történt, 
mellyben 70 Német-Alföldi volt elrejtve. 1025 Spinolától 10 "s Oraniai-
Henriktől 4 hónapnyi ostrom után megvétetett. A' franczia zendiilést követő 
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háború alatt Febr. 1793 elfoglalta Dumouriez a' várost és várát, 's Holland 
elfoglalására már akkor megtörte volna az u t a t , ha a' Neerwindenuél 
elvesztett ütközet után April. 4 a' várost a' várral együtt nem kényte-
lenittetett volna elhagyni. Sept. 1794 reárohant ugyan Bredára Piche-
gru serege; mindazáltal csak 1795 jutott ez a' hely franczia kézre , mi
nekutána egész Holland elfoglaltatott volna. Midőn Dec. 1813 a' Ben-
kendorf vezér faltai vezettetett orosz előseregre a 'Bredában lévő franczia 
őrsereg kirohant volna, a' hazafiúi módon gondolkozó polgárság hasz
nálta az alkalmatosságot, felzendült, 's a' vár kapujit bezárván, elvágta 
a' visszatérni akaró Francpiák előtt az utat. Politicai tekintetben Breda 
az 1007 Anglia és Holland közt kötött békeségről nevezetes. L—«'. 

B R K i) ii w (Gábor Gottfried), porosz kormányszéki tanácsos és tör
ténetek professora Boroszlóban, 1773 szül. Berlinben szegény szüléktől. 
Tanulását a' joachinisthuli gymnasinmban kezdé , holott Meierotto foga 
fel a' nagy igyekezetü 's jó indulatú gyermeket és neki ingyen osko
lát és élelmet szerze. Halléban az elkezdett theologiát csak hamar 
a' régiség tudományaival válta fel. 1794 tagja vol ta ' Gedicke igazgatá
sa alatt álló oskolamcsterek seminariumának; 's két évvel ezután meg-
hitta a'.jeles Voss 1. H. Eutinbe 's a' városi tudományos oskolában az 
első osztály tani (őszekét vele megosztá. Itt kedveié meg B. a' régibb 
föld- és égesmertető tudományokat, 's ezek őt a' régi időszámolás mé
lyebb vizsgalatjára késztetek. Már 1799 kiadta , ,A' régibb történetek 
kézi könyvét" (5-d. Kunischtől, Altona 1825); ezt követték „Vizsgálódá
si a' régibb történetek , földleírás és időszámolás egyes tárgyai felett". 
Voss után ő vévé ált a' rectorságot; de 1804 Helmstaedtbe ment tör
tenetek professorának. Hazája 's egész Európa ekkori állapotján mélyen 
megindult , 's nyíltsággal és erővel kezdé ezen helyezetet a' , ,19. szá
zad chronicájában" festeni ; de már a' 2-dik kötet készültében annyi a-
kadály tolá magát az igazságszerető's nyílt szivii bonbarát elejébe, hogy 
kénytelen Ión a' munka folytatását Venturinira bízni 'a a' régibb világ 
történeteihez visszatérni. Az volt szándéka, hogy a' geographiai rend
szereket Homertől egész a' középkorig történeti folyamatjok szerént 
előadja, ' s e ' végre a' kisebb görög geograuhusok felvilágosítását's meg-
igazitását vélte szükségesnek. Ezen ezé) 1807 Parisba vezeté , holott 
két hónapot szerencsés fáradozás közben tölte el. Visszatérvén, őszin
te és forró nyilatkozási , mcllyekkel a' német ifjúságot hazafi-tettekre 
's lelkesedésre tüzelé , kedvetlen nyomozásokba keverék 's örömmel 
fogadá a' meghívást 1809-ben Frankfurtba (Odera mell.) 's innen az 
egyetem álttétele után 1811 Boroszlóba. E' tájban adá ki párisi leve
leit [F.pitttilae paristenses) 's Nagy Károly idejének becses rajzát. Meg
holt 1814. 

B R K G ' U B T (Ábrahám Lajo»), a' franczia királyi hajóssereg órami-
vésze , a' tudományok academiája , a1 liureau des longitudes, a1 nemze
ti szorgalmat serkentő társaság, a'(mesterségek és manufacturák kir. ta
nácsa 's a1 becsületrend tagja, szül. Neufchatelben Jan. 10.1774; az órami-
részséget, mechanicát és physicát 'sat. sok hasznos találmányokkal, mii-
lyenek a' kettős astronom. ó r á k , kettős időmérők, tengeri ó r ák , sym-
patheticus fiiggelegek, ollyan órák , mellyeket nem szükséges felhúzni, 
ha csak néha hordatnak, az érez hévmérók 'sat. tökéletesítette. A' te-
legraphokat megjavította. Fija az atyjától felállíttatott mechanicai és 
physicai tökéletesítések nagy manufacturájában, Parisban, a' szép, uj év 
hasznos iránt t/.intazon ízléssel bír, mint ez. Ezen feltalálót becsüli 
Anglia i s , mint az ujabb kor egyik legtündöklőbb mathem. geniejét. 

B R E I T I N G K R (János Jakab), kanonok 's a ' görög és zsidó nyel-
nyelvek tanítója Zürichben, egy régi zürichi nemzetségből született 1701 
's megholt ugyan ott 1776. Minekutána a' régi írókra csnggedetlen 
szorgalmat fordított volna , a' bölcselkedésre, l i teraturára és történe
tekre forditá figyelmét. BoDMewtei, (1. «.) való ösasveköttetéséből szár^ 
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máztak az esmeretes irások a' leipzigi oskola, azaz: Gottsched, Sehwa-
b e , Tr i í l e r , Schönaich 'sat. ellen. Kérdésen kivül öszveköttetése Bod-
merrel, kinél ha nem lángesze, tudományára nézve bizonyosan alább ál
l o t t , nem kevés befolyással volt azon hírré , mellyet azon időszakban 
o is szerze magának. Egyébként kevesbbé volt hiu és hirvadászó, mint 
amaz , 's többet küszködött a' dologért magáért , mint azon szándékból, 
hogy a' köz figyelmet magára vonhassa. Így tehát irigység és féltékeny
ség nélkül is nézte B . , hogy Bodmer majdnem mindég elejébe tétetett. 
1730 Grab kiadása szerént a' vaticani 's egyéb kéziratokból megjavít
va kiadá a' „Hetvenek Bibliáját" 4. rétben. A' következett esztendőben 
a' zürichi alsóbb oskolákban tanítóvá lőn , hol gondolatjait az oskolai 
tanítás megjobbittatásáról ezen értekezésben nyilatkoztatá ki ; „Arról a' 
mi felesleges a' grammaticai tudományban" !s az irányba vett változá
sokat , a' fő tisztviselő személyektől gyámolittatva, az alsóbb oskolák
ban eszközlötte is. Valahol csak a' lángésznek 's 'jeles tehetségeknek 
sarjadozását leié, mindenhol ápolta és tüzelte azt. Épen illy munkás 
szorgalommal hatott ő a 'zürichi vallástanitó székekre, 's alapitója lett a' 
liitvallási társaságnak, melly még most is fenáll. Breitiiigernek jele
sebb írásai ezek: „Kritisc/ie Dichtkunst^ 1740; több írásai a ' schwei-
v.\ régiségekről; és ,.,Orationes soiennes,lí mellyek a 'szerző halála után 
1776 jöttek ki. Részes volt ő a' „Thesnur. 7ieh-cl.íí kiadásában is. 

B I Í K M A , a1 Weser mellett, a1 788 Nagy Károly szerzetté brémai ér
sekségben, melly 1648 olta herczegség, a' Hansa kezdetétől fogva ezen 
hatalmas városszövetségnek legjelesebb tagja. Már a1 13-ik században 
veszekedtek a' lakosok egyházi uraikkal , de midőn a1 reíorinatio beállott, 
's a' város Luther tanítását követte , elűzetett az érsek. Knnek panasz-
kodására V. Károly császár a' mühlbergi ütközet után (1547) ostromol
tat ta Brémát , gróf Mannsfeld ellenben a' Hamburgiak segítségével fel
szabadította a/.t. A' reformata vallásnak Hardenberg Albrecht által 1562 
történt behozása nagy nyugtalanságok uj forrása vo'.t Brémában. A' ta
nács egy része megszökött , 's azolta megtartotta a1 felsőséget a' refor
mata vallás. 1040 meghivatott a ' v á r o s , az akkori utolsó érsek ellenmon-
dása mellett is, a' birodalmi gyűlésre 's ülést és voxot kapott a' biro
dalmi városok collegiumában; de mivel a' svéd korona, mint a' westfa-
leni béke által a1 secularisált 's herczegséggé változtatott érsekség bir
tokosa, az érseknek a' városra tartott jusáról nem akart lemondani, 
azért az ebből származott visszálkodások több izben váltak nyilvános el
lenségeskedéssé, melly a' városnak 1645 's 1666 megtáinadtatást 1s os-
tromoltatást okozott a1 Svédek részéről, 's noha a' dolog rendbehozatott 
közbenjárás által mind a1 két izben, a' város birodalmi szabadsága még 
is elhatározatlan maradt. Csak a' braunschweigi választó fejedelemség 
engedett a' városnak birodalmi szabadságot 1731. Bréma a' Weser ál
tal ó és uj városra osztatik ; bástyáji ledöntettek , 's ez által a' város 
szebb lett 's egészségesebb. A' bástyák helyén 1802 angol kertet állítot
tak fel, melly az ó várost a' Weser egyik partjától fogva a' másikig kö
rülveszi , folyó vizzel, sétáló 's játszó helyekkel , mindenféle fákkal nö-
vevényekkel, világokkal diszeskedik 's legjobb rendben tar ta t ik , 's a1 

politia védelme alatt valóságos philomela tanya. Ezen parkra néznek a' 
város legszebb házai. Főépületek benne a'templomokon kiviil: az 1405 
épült tanácsház , melly alatt rajnai borok számára van pincze; továbbá 
az 1819 városházzá változtatott érseki palota ; a' börse; a1 nmseuni könyv
t á r r a l , (természeti és mükamarával; a ' já tékszín; a* kórház; a 'vá ros i 
könyvtár; a1 luth. és reform, árvaház. Az Adalbert érsek építette káp
talan ónpinczéjében a' kar alatt épen maradnak a' holt testek az erős 
léghuzam miatt. Lakosai száma 40,600; a' házaké 5350. Van benne 
gymnasium és paedagogium a' tudományos oktatás számráa. A' tanács 
4 polgármesterből 's 24 tanácsnokból á l l , kik mind Reformátusok 's a" 
tudósok és- kereskedők osztályából választatnak. A' törvényhozást a' pol-
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gdrok gyűlése gyakorolja. A' nép vénjei csak nagy fontosságú ügyekben, 
p. o. az adó meghatározásakor, szoktak egybehivatni. A' tanács formál
ja az al- és fótúr vény székeket is- A' város és birtoka 5 nsz. mfdet. 
tesz. Birtoka 1 mezővárosból 's 58 faluból á l l , 15,000 legnagyobbré-
szént reform, lakossal. Hozzá tartozik a' Vegesack kikötő is a' Weser 
folyóban. 15. 1810—13 főhelye volt a' Weser torkolati franczla departe-
íneutnak. A' bécsi békegyiilés felvette Brémát mint szabad várost a' né
met szövetségbe, 's ázol ta ennek teljes gyűlésében 1 voxa van 's a' 
többi s/.abad városokkal a' 17-ik helyet foglalja e l ; a' szövetség seregé
hez 385 embert állit. Jövedelme 400,000 forint , adóssága pedig 3 mil
lió. Bréma kevesebbet szenvedett a' franczia háborúkban a' többi sza
bad városoknál, 's már 1813 ismét újra elkezdhette kereskedési öszve-
köttetését Angliával , sőt ez elsflethi vám eltöröltetését is megnyerte 
1820-, de a' folyó A'egesack és Bréma közölt most is be van 
iszapolva, miért a1 terhes tengeri hajók csak Brackéig vagy Elsílethig 
's legfeljebb Vegesackig mehetnek rajta. A1 kisebb hajókra való ált-
rakodás költséges 's csak lopásra és a' portéka megrongálására 
nyújt alkalmat. Azért alapítottak egy uj kikötős helyet a' Haunovera ál
tal Jan. 11.1827 áltengedett kerületben, a' Geeste torkolatjánál. Ez a1 

hely brémai kikötőnek neveztetik *s a' várostól 7 mfre. éjszakra, Vege-
sacktól 5 mfdre. szinte éjszakra, a' hannoveri Lehe mezővárostól pedig 
t/t órányira fekszik. Brémában a' kármentő társaságok 1818 állottak 
fel. A' város hering- és czethalászatja nagy, 's kereskedése is egyre ne
vekedik , kivált német vászonnal Sz. Tamásba, déli Amerikába. 1827 
majdnem 900 tengeri hajót foglalatoskodtatott, 's kereskedésben portéká
ja becse körül-belől 9 millió tallér volt. k ivi te te t t belőle tengeren 's szá
raz földön 13 millió tallért érő portéka, ülbers és Heeien itt születtek. 

B R K N N U S . Ez köz nevek volt sok gallus hadi vezéreknek és mél
tóságokat jelentette. Hihetőleg a' celta b r e n n (előljáró) szótól szár
mazott. Egyik illy nevű vezére a' felső Italiában tanyázó Scnones Gál-
luxoknak 390-dik közül K. e. beütött a' romai birodalomba. Arunx, he-
truriai polgár, ki gyámfijával volt perében nem talált igazságot Romában, 
a' Gallusokhoz folyamadott, hogy általok magát megbosszulja. Hetruria 
termékenységének leirása által ingereltetvén ezek, felkerekedtek és Ra-
vennától fogva Picenumig mindent elfoglaltak. Ezután Clusiumot kezdek 
ostromolni, mellynek lakosai segedelemért Romához folyamodtak. Ro
ma meginteté Brennust a' három testvér Fabius á l ta l ; de ő azt feleié, 
hogy igaza fegyverén alapul. Ezen gőg bosszúra lobbanta a' Fabiusokat. 
Alkuszerzés szine alatt a' városba mennek, a' lakosokat ellenállásra 
's állhatatosságra bátorítják és segedelmet ígérnek, sőt egy kiütéskor 
a' Clusiumiakat vezérlik. Brennus eltökélvén magában, hogy ezen hitet
lenséget megfenyíti, Clusiumot odahagyá 's Roma ellen indult; de e-
lébb követei által a' Fabiusokat , kik a' népek törvényét olly rútul meg
sér tek , kiadatni kérte. Kérését a' tanács és a' nép visszaveté, sőt a' 
Fabiusokat hadi tribunusoknak választá és 40,000 emberrel Brennus 
ellen küldé, Allia folyójánál, nem messze Romától, csatára került a' do
log ; a' Romaiak tökéletesen megverettek, és Brennus a' lakosoktól oda
hagyott várost elfoglalta. Csak a' Capitolium volt őrsereggel luegrak-
va és mintegy negyvenen az öreg papok, consulok és hadi vezérek kö
zül szánták el magokat , hogy a' városban maradnak és halálokat iste
neiknek áldozatul benyújtják ; tiszti ruhájokba öltözve, mint innepi mód
ra ékesített á ldozatok, ültek tiszti székeiken a' piaczon és teljes elszá
nással várták halálokat. Hogy Brennus a' piaczra ért, ezen férjfiaknak 
tiszteletet parancsoló tekintete bámulásra ragadá. Szobroknak vagy 
isteneknek tárták őket 's féltenek hozzájok közelíteni. Végre vérszemet 
vett egyik Gallus, M. Papiriushoz ment és szakálát megragadá. Ez 
nem szokván illy barátkozáshoz, kapja elefántcsont pálczáját 's a' gőgös
re csap. Mire a' Gallusok dühbe jüvéu, a' tisztes öregeket mind le-
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öldösték, Romát kirabolták és a' még találtatható lakosokat kardra 
hányták. Ezután Brenuus a' Capitolium ellen indult , hanem veszteség
gel visszaüzetvén, felgyujtá a' várost és szétdulá. Nem reménylvén, 
hogy a' nagyon megerősített Capitoliumot erővel beveheti , ki akará é-
hez te tn i , szétküldé tehát száguldozó csoportjait, a' védelemhelyeket 
kirabolni és a' szomszéd városoktól élelmet csikarni. Uiyen csapat je
lent meg Ardca előtt i s , hol a' vitéz Camillus számkivetve élt. Ezen 
nemeslelkü hazafi Ardea tanácsát reábirta a' város oltalmazására, éj
jel kiiltött 's az ostromlók közt rémítő vérontást tett. A1 város
ból elfutott Romaiak bátorsága erre ismét feléledett; 40,000 sereglet
tek öszve, Camillust vezérnek választák, a' tanács pedig, tudósíttatván 
alattomban a' dologról, őt dictatornak nevezte. Azonban a' Capitoli
um őrserege nagy szorultságba jutott. Brennus éjtszakáu meg akará lep
ni 's czélt ért volna, haJunónak szent ludjai fel nem lármázzák a' Roma
iakat. Manlius, hajdani consul, ütött elsőben lármát , mire a' Gallusok 
visszaverettek. Mivel a' Capitoliumban sem Camillus közelgetéséről, sem 
a' Gallusok, kiknek amaz minden élelemszálitását elvágta, szükségéről 
semmit sem tudtak, alkudozásba ereszkedtek. Brennus azt igére, hogy 
1000 font aranyért az ostromot félbeszakasztja és Roma birodalmát elhagy
ja . Mérték az a ranya t , hanem a' Gallusok hamis mértéket hoztak és 
mikor a' Romaiak ezért panaszolkodának, Brennus gőgösen: „Ja j a 'gyö-
zetteknek" mondván, még kardját is oda veté a' mérőserpenyőbe. Már 
szinte elakarák tűrni a' Romaiak ezen igaztalanságot, hogy Camillus 
épen jókor seregével oda ért 's az alkut semmivé tette. Oszveütközött 
a' két se reg , csekély veszteség után visszavonultak a' Gallusok és tá
borokat éjtszakáu elhagyták. Camillus más nap utánuk indult 's meg
verte őket. Kik a' harczból elfuthattak, a' föld népétől verettek agyon, 
és hazájokba hírmondó sem mehetett. — Egy másik Brennus, hasonlóan 
gallus hadi vezér, mintegy 100 évvel későbben , rémitő sereggel (15,000 
gyalog és 30—40,000 lovas) ütött be Macedóniába, megverte Sosisthenest, 
Thessalián 's Görögországon keresztül Delphibe vonult, a' várost és 
templomot kirabolta vagy ki akarta rabolni; mert némellyek szerént 
rémitő vihar támadt , égi háboru, jégeső 's földrengés emésztett meg so
kaka t , egy görög sereg rajok ütött és őket teljesen megverte. Brennus 
önmagát megölte. B. / , . 

B K K v T » N 0 (Kelemen), 1777-ben szül. Frankfurtban a' Main-folyó
ja mellet t , tanult Jenában, hol, ngy látszik, Görbének Írásai élesztek 
fel benne költői tehetségének tudását. Későbben váltva Jenában, Frank
furtban , Heidelbergben, Bécsben és Berlinben tartózkodott. 1805-ben 
házasságra lépett Mereau Sófival, az első férjétől elvált költőnével, ki 
a' következő éven elholt. Ügy látszik, megelégedetlensége magával és 
a' világgal vette a r r a , hogy 1818 a' világról lemondjon és monostorba 
vonuljon, hanem néhány vándorlásai után Komába ment, hol, mint mond
j á k , a' propagandának titoknokjává lőn. — Minekutána Brentano 1800 
költeményes játékainak egy kis kötetével fellépett, a1 következő éven 
románját : „(ii)ríwi oder dán sleimrne Bild der Mutter"- adá ki két 
kötetben. Ámbár ezen román, m e l l b e n egy ujolag támadt miioskolá
nak befotyását lehetetlen meg nem esmérni, költői szelleme és mind tár
gyokra, mind formájukra nézve jól kiütött némelly"részei által nagy re
ményt gerjesztett; mindazáltal nem tagadhatni, hogy abban olly lélek 
uralkodik, melly kevesbbé egyezett mej; magával, mintsem hogy gazdag, 
de ki nem fejtett belső világának ellenkező elemeit szép öszvehangzás-
ba tudná hozni. Románja után következett mivei, névszerént dramáji, 
csak résznyire felelnek meg a' várakozásnak; ellenben sikerült 
neki néhány elszólt novellájiban az egyszerű szépnek keskeny ösvényén 
maradhatni. Legnagyobb hálát érdemel azon szerelme, mellyel résznyi
re, hasonló érzésű barátjaival egyesjilve, a' korábbi időnek némelly szép 
mireit végveszélyektől megmenté és hazafijaival megesmerteté. B. /.. 
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B U E S C H , a ' mailandi helytartóság egy delegatiójának (314,000 
lak. 's 56 'fi nsz. mf.) fővárosa a' Garda és lseo tava közt a' Mella 
és Garza vizeknél lévő bérc/, tövében. A' Garza keresztülfolyja ezt 
a' fabi'ikás várost , mellynek 3438 háza és 33,000 lak. van , egy magas 
kősziklán lévő fellegvárral 's pompás püspöki templommal, mellyet a' 
püspöki palotában lévő könyvtárral együtt a' város Quiiini cardinalis-
nak köszönhet. Van továbbá a' városnak egy philharmonica társasága, 
pénzgyiijteménye és játékszíne. Bresciában, inelly hajdan armatának 
neveztetett, és Bergamóban volt a' napkeleti fegyverek főfabrikája, 
?s régi idő olta hiresek napkeleten a' bresciai puskák és kardvasak. Ke-
vesbbé nevezetesek ellenben olaj-, parkét-, vászon-, posztó-, selyem-, vas-
és papirosfábrikáji. Sok selyem, bo r , l e n , posztó vitetik innen a' tar
tomány belső részeibe , mert az Alpesek vizei által való megnedvesitte-
tései és sok tava i , Bresciának délfelé téres fekvése 's földjének termé
keny volta a' plánták országára nézve felette gazdaggá teszik Bresciát. 
A' velenczei országlás alatt csaknem minden adótól szabad volt Bres-
cia, mégis igen nyughatatlan allatvalóji voltak az emiitett köztárságnak 
a' bersciai lakosok. 1826 közel Bresciához egy föld alatt lévő bolthaj
tásos épületben nevezetes régiségek fedeztettek fel. L—A. 

B R E S T , i n , Slésiának fővárosa, az Ohlaunak az Oderába szakadá
sánál, 85,000 lak., kik közt 4800-nál több Zsidó. Breslau mintegy 2,000,000 
lak. álló tartománynak középpontja, Slésia fő hadi kormányozójának, pol
gári elölülőjének, a' kormányszéknek 's egy főtörvényszéknek helye. Ca-
tholica universitasát 1702 1. Leopold császár alkotta. 20-nál több cath. 
templomai vannak. A' breslaui püspök közbevetetlenül a' pápa alatt van. 
84 tanító intézete közt megjegyzést érdemel 4 jó karban lévő gym-
nasiuma, mellyek közül 2 a' Lutheránusoké, egy a' Reformátusoké és 
egy a' Catholicusoké. Könyvtárai közt kitetszők a' királyé 's az uni-
versitasé és a' vá rosé , melly ri tka kéziratokkal gazdag. Tudományos 
intézetei és egyesületei közül emlittetést érdemelnek a' honi pallérozott
ságra egyesült slésiai társaság, inelly egynéhány esztendő olta igen sokat 
tett a' rajzolás és technica virágzására; továbbá a' slésiai história- 's régiség-
egyesület; a' bibliai társaság 'sat. A' város tanácsháza és a' homok
szigeten lévő keresztemplom a' hajdani német épitésmesterségnek pom
pás emlékei. Egy állandó játékszíne is van. Breslau nevezetes keres
kedést üz, mindazáltal az ujabb időbeli könryülállások miatt egy kevéssé 
alá ment. Esztendőnként kétszer tartatni szokott gyapjuvásárai szá
mos kereskedőktől látogattatnak meg. Ujabb időbeli történetei közt meg 
jegyzést érdemel a' Francziáktól és rhenusi szövetség seregeitől 1806 és 
1807 történt ostromol ta tása , mert megvétetvén, a' Francziák falait le
rontották. . tV falak helyén most sétáló helyek és szép épületek díszle
nek , mellyek Bresíaunak szépségére sokat tesznek. L—« 

B B K S T , jól megerősített város a ' hajdani Bretagneban, most a ' f i -
nisterrei franczia megye egy kerületének főhelye, 2600 ház és 27,000* 
lak. Richelieu cardinalis által tetetett 1631 várossá 's olly nevezetes 
tengeri hellyé, a' millyen most. Tengeri kikötője egész Francziaország-
ban legjobb 's olly nagy, hogy 500 hadi hajónak elég helye van 
benne. Megjegyzést érdemelnek továbbá a' benne lévő tengeri fegyver
tárak, a' hajós- és hajóépítő oskola, a' tengeri földmérők oskolája 'sat . 
A' franczia tengeri erőnek nagy része itt áll. Halaszatja, főképen a' 
szardellahalászat, igen jövedelmes. Jun. 1. 1794 Brestnél a' franczia ha
jóssereg a' Rowe által vezéreltetett Angoloktól, kik 6 franczia lineaha-
jót fogtak el ' s ; egyet elsülyesztettek, megveretett. L—ú. 

B R K T E U I T . (le Tonnelier Lajos Auguszt, b á r ó ) , franczia minister 
és követ, 1738 szül. A' coloniai választófejedelemnél volt legelébb meg
bízva, ezután követ Svécziában, Hollandiában, Nápolyban, Bécsben (in
nen ragaszkodása Marié Antoinettehez) 's a' tescheni congressusnál. Mi
nister- és statustitoknokká neveztetvén, buzgón védelmezé a' monarchiát, 
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's a' revolutio legnyíltabb ellenségének tartatott . Jul . 14. 1789 csak- se
bes eltűnése mentheté meg Foulon gyászsorsától. 1790-ben némelly tit
kos alkudozásokra bízta meg XVI . Lajos a/, éjszaki hatalmasságoknál. 
A' convent vádat parancsolt ellene. Utolsó diplomaticai dolgairól Ber-
trand de Moleville a' revolutio történeteiben becses tudósításokat közöl. 
Br. 1802 visszatért Par i sba , mh. 1807. 

B R E T S C H N E I D E R (Henrik Gottfried), 1739 született Gerálnm, 
megholt mint nyugalomra lépett austriai cs. kir. udvari tanácsos 1810 
barátjának, gróf Wrtbynek, várában, Krzinitzben, Pilsen mellet. Katona, 
kormánytanácsos, könyvtárőr Budán és Lembergben, II. Jósef császár 
tanácsadója 's meghittje, utazó kalandos, költő, romániró, rezek és 
képek gyűjtője, niiibiró, gúnyoló, száz alakú Peregrinus-Protéus, mel
lette még is igazság barátja, minden szemfényvesztésnek esküdt ellen
sége , encyclopaedista a' nélkül , hogy d' Alenibert-el és Diderot-al e-
gyesülésben álljon, időkorának szóval és Írással felvilágositója, jóltévő-
j e , testestül lelkestül Német 's azért ellene Napóleon hatalmoskodásai-
n a k , ezerek gyülölségének t á rgya , szerelme mind azoknak, kik köze
lebbről esmérték, elniéssége és mulató tehetsége miatt kellemetes tár
salkodó, minden buták és képmutatók félelme. Első nevelését és okta
tását a' Herrnhutiak intézetében vévé Ebersdorfban, hol éhezés által 
lopni , erőltetett áhitatoskodás által mindenről kétkedni tanul t , azután 
Gerában j á r t oskolába,- hol atyja polgármester volt. Kégi nemes
ségét kinyomozván, zászlótartóvá lón gróf Brülil szász lovas ezeredjénél 
A^arsóban, jelen volt kollini ütközetben, de utóbb mint századosa egy 
burkus szabad seregnek elfogatott 's a' hubertsburgi békekötésig egy 
franczia várban a' tudományoknak 's a' franczia miveltségben előhala-
dásának é l t , azután birodalmi tanácsos Moser által nassaui szolgálat
ba lépett mint usingeni főkapitány. Hogy pénz szűke miatt itt gazdál
kodni kel let t , elhagyá tisztjét és, 1772's 1773 Franczia-, Holland- 's 'An
golországokban utazván, visszatért Berlinbe. Gróf Wartensleben, hol
landi követ Mainzban, őt uti költséggel ellátva Angolországba küldé, 
hogy a' northumberlandi herczegnét szárazon ntaztában kisérje, de tür-
hetetlensége miatt megcsalatottnak vélvén magát , elhagyá az ellenmon
dásokkal nyüzgő Londont, hogy Versaillesban keressen szerencsét, hol 
gróf Vergennestől titkos irás magyarázására használtatott , titkos pa
rancsolatokkal megtiszteltetett , az ottani udvari élet titkaiba beavatta
tot t , végre egy fontos, de tőle álnak vélt okievei által pénzt nyert, mél
lyel visszautazhatott Németországba, hol nejét és gyermekeit hátra 
hagyta. Ezen épen olly hiteles, mint ritka kalandjának le írása, mellyet 
maga csak 1801 leányánál Krakóban tartózkodtakor készített , Nicolai 
halála után ennek irásai közt találtatott és ezek figyelmes vizsgálójá
tó l , Göckingktől, életirási tudósításokkal és Nicolaival volt sok évi le
velezésének kivonásával megtoldva ezen czim a la t t : „Iteite nach Lon
don vnd Pari*, von Bretschneider, nebtt Ausz.aut s. Jiriefen" (Berlin, 
Nicolai 1817) kiadatott. Viszatérte után Bretschneider Koblenzben dolgo
zott minister Hohenfeld alat t , hanem La Roche asszonnyal öszvekap-
ván , elfogadta a' Maria Theresia idétte olly sokat tehető udvari taná
csos Gebler ajánlását és austriai szolgálatba állott. A'Bánátba küldetett, 
hol egy ideig mint tartományi alkapitány Verseczen vígan, de öné
letírásának készítésével foglalatoskodva élt. Hogy 1778 a' temesvári 
Bánát Magyarországgal egyesit tetett , Bécsben kevés ideig tartózkodta 
után a' budai universitasnak könyvtárőre lőn, hol azonban az ellene tört 
agyarkodás miatt nem volt maga helyén. Ennél fogva esmerkedék meg 
közelebbről II. Jóseífel, ki egy hosszú beszélgetés után 1772 parancso-
lá báró van Swietennek , hogy a' tudományos biztosságnál adjon neki 
hivatalt. Azonban Nicolaival volt barátkozása , midőn ez 1781-ben Bé
cset meglátogatta, és a' nem alaptalan gyanú, hogy Nicolainak utazásá
hoz ő adott legtöbb tudósítást , majd minden Bécsieket elidegenített tő ' 
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le. Soha sem maradhata állandóan Bécsben, hanem Garallinak Lemberg-
be álttett könyvtárával együtt a/, ottan ujolag állított universitashoz kül
detett kormánytanácsosi czimmel. Társaikodása a' lelkes Kortummnl, 
az ottani korniányo/.ónak barátsága, kedvelt leányának Krakóba lett férj
hezadása, kinél sokszor mulatot t , gyakor utazásai és kirándulásai Pyr -
montba, Briisselbe, Varsóba neminemükép felderítek a' betegeskedés 
és többszöri ingerkedés elkomoritotta életét , inig 180(J-ben érdemfizetés
sel és udvari tanácsosi ranggal nyugalomra bocsáttatván, Bécsben meg
telepedett, ott a' wagraini ütközet után egy franczia lovastól legázoltatott 
és karja örökre elbénult, végre, minekutána Franzensbadban \s Karlsbadban 
kis időre megerősült, hiv barát jának, gróf Wr tbynek , jószágán ismételt 
gutaütés miatt egészen elzsibbadt és képzelésében vonaglásakor is ellcn-
jeivel küzdvén , eszméletlenül múlt ki. Még előbb a' wisbadeni forrás
sal élése után 1809 és 1810 Krlangenben régi barátjával , Meusellel, 
biztosan társalkodott és kéziratban lévő értekezéseit, valamint önéletírá
sának kezdetét is neki áltadta. Ezeket a' hires embernek egyetlen még 
élő ujától, anstriai generál Bretschneidertől, közlött tudósításokkal Öreg
bítve , a' fáradhatatlan 's nemzete literátnrájáuak morzsalékaira is fi
gyelmező tudós két gyűjteményben: „Vermischte Nachrichten und fie-
wííVi."(Erlang. 1816) és „Hislorische und literar. Nachrichten" (Koburg 
1818) kiadta. Az utolsó gyűjteményben fontos töredékek foglaltatnak 
ifjúsága idejéből; mind a' kettőben pedig sok characterfestések és anec-
doták, mellyek vizsgáló és elbeszélő tehetségének legszebb tanuji. O 
30 egész év folyta alatt mind névtelenül, mind tulajdon nevében igen 
sok gúnyoló 's egyéb költeményeket bocsátott napfényre, különbféle 
folyó Írásokban sokféle tárgyú értekezéseket 's mübirálásokat ir t 's az-
olta, hogy I7G9 Frankfurtban első gúnyoló munkájával fellépett, szinte 
a' fejedelmek erfurti gyülekezetéig, a' mit feddésre méltónak vél t , sem
mit büntetetlenül nem hagyott. B. L. 

B R K I I G H E Í . 1 ) P é t e r , „Vidám" melléknévvel, niederlandi kép
író , szül. Breughelben közel Bredához 1510 (mások szerént 1530). Mi-
vészségét Koeck van Aelst Péternél tanul ta , Olasz- és Francziaországba 
ment , 's tájakat és egyéb természet tárgyakat , mellyekben kedve telek, 
rajzolt. Visszatértével Amsterdamba telepedett 's az ottani képirótársa-
ság tagja lett. Későbben Briisselbe vette magá t , a' hol 1570 (ni. s'z. 
1790) hm. Parasztlakodalmai és tánczai szeszéllyel vannak kivivé, 
melly vonások komolyabb tárgyain is szembe tűnnek. Hogy annál valób
ban adhassa a' természetet , gyakran meglátogatta a' falusi vigalmakat. 
Compositióji hibátlanok, rajzai helyesek, színezete velős. — Két fija volt 
2) P é t e r és 3) J á n o s . Péter több ördög- , boszorkány- és zsivány-
scenákat festett. Legjobb niivei egyikének tartják Orpheusát, midőn 
Plntót és Proserpinát csábítja lyrája által. A' florenczi képtárban látha
tó. János elébb honjában tanu l t , azután Olaszországba men t , derék tá j 
festő vált belőle 's jelesen dolgozta a ' k i s alakokat. Több mivésszel kö
zösen festett; Rubenssel Adam- és Évát a' paradicsomban. E z , négy 
elementiima, továbbá Vertumnns és Bellona, mellyeket szinte Rubenssel 
együtt 'dolgozott, főmivei közé tartoznak. J. 

B R K V K által tulajdonképen a' romai pápáknak azon hivatalos 's 
fópásztori okleveleit kell é r ten i , mellyeket a' királyokhoz, fejedelmek
hez , kormányszékekhez, egyházi 's világi elöljáróságokhoz szoktak kül
deni valami köz ügynek elintézésében, valamint azon különös reseriptu-
mokat, engedelemleveleket 's közléseket i s , mellyeket a' dataria 's se-
cretaria nevű hivatal kibocsát. Külső formájukra nézve a' brevék véko
nyabb 's fejérebb pergamenre irva a' pápának veres viaszra nyomott ha-
Jászpecsétével (annulus piscalori/f)-, sőt, mellyek a' fejedelmek és püs
pökök számára főpásztorlevelként készíttetnek, e' nélkül is adatnak ki; 
's mivel töhbnyire rövideden 's minden bevezetés nélkül csak ezen szók
kal: ,,/Jí/ecío fliu A7. AT. sálulem el apostolicam benedictionem" kez-
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(lödnek, breve navvel különböztetnek az ugy nevezett pápai BUI.LÁK-ÍÓI 
Cl- e.) Sz. 

B R E V I A P I I B K , egy olly imádságos és lelki épületességre irányzott 
olvasó kézi könyve a1 catnolicus szerzetes 's egyházi papoknak, melly az 
esztendőnek négy részeire rendesen felosztva, minden Vasár-, innep-'s köz 
napokon a' kirendelt áhítatosság óráji szemit elmondandó imádságokat, 
zsoltárokat, énekeket, versezeteket, a' sz. i ratból , sz. atyákból 's egy
házi történetekből kiválogatott és az időhöz alkalmaztatott kivonatokat, 
magyarázatokat 's előadásokat foglal magában, veres betűkkel (ruirica) 
irott jegyzékekkel , mellyek t. i. az elmondásnak rendjét, módját s szer
tartásait intézik el. A' breviáriumot a' kanonok 's klastromi szerzete
sek ugyan kar szerént fen vagy énekszóval, a' többi egyházi 's papi ren
den lévők pedig csendes magányban naponként áhítatosan elvégezni tar
toznak. Sz. 

B R E V I S . így nevezték hajdan a ' kották közt azt a ' j e l t , melly 
két egész tactust tett. Formája volt | = | vagy | o | vagy ) ( O ] | . A' 
mi mai egész, azaz, 4/*4 rész kottánkat akkor semibrevis-nek hitiák. Még 
egy régibb mód szerént a"'brevis annyit é r t . mint három semibrevis. J. 

B R E W S T E R , (Dávid), 1 . C A I E I D O S C I I P I U M , 
B R K z K (marquis). XVI. Lajos főceriuioniamestere, esmeretes Mi-

rabeau hires felelete által , ki hozzá dörgő szóval kialtá, midőn a' har
madik rend követeinek ülésében Jnn. 23.178!) a' királynak a'gyülés félbe-
szakasztásáról való parancsolatját általvivé: „Mondja meg Kegyed 
urának, hogy mi i t t a' nép megbízásából vagyunk és hogy csak bajon-
nettek által hagyjuk magunkat elveretni." Az udvar elhagyta magát 
ezen bátor felelet által , melly a' gyűlésben és a' közönségnél a1 legkü
lönösebb felhevülést okozá , ijeszteni , és habozott végzett feltételeiben. 
Mirabean azonban használá a felgerjedt hevülést, a 'nép követeinek sért
hetetlenségét nieghatároztatá , és hogy kiki , a' ki bátorkodnék egyeseket 
megragadni vagy befogató leveleket bocsátani vagy végrehajtani , ha
zaárulónak tekintessék és becstelennek hirdettessék. Marquis Bívzé XVIII. 
Lajost a' külföldre követé és a1 restauratio után régi hivatalába vis
szatétetett . /* . f í ) 

B R E Z N Ó B Á N Y A , /?/•«'<;.», B re zn o, éj. sz. 48° 4ö ' , k. h. 37° 
18 ' , Magyarország Dunán inneni kerül . , Zólyom várni, felső járásában, 
a' Garan vize mel le t t , kir. szabad bányaváros, 381 h á z , 3827 tót lakos
sal. Már 1380 némelly szabadságokat nyervén, 111. Ferdinánd alatt 1050 
kir. szabad várossá lett. Tágas sik földjein, négy hegyekkel, mellyek-
ben vasbányáji vannak, körülvéve, a' mezei gazdasagot 's főképen a' 
juhtenyésztést különös szorgalommal iizi és a' hires tu ró t , sajtot készí
ti , melly innen kapta b r i n z a neve alatt messze földre elhordatik. S—t. 

B R I A R K U S , 1 . C E N T I M A N O K . 
B R I D G E W A T E R C S A T O R N A . E Z a ' Trentnek a ' Severnnel való 

egyesítésére ásatott 1766 's kv. Némelly helyeken kősziklákon vágatott 
keresztül, másokon bolthajtásokon áll. Levegőt 's világosságot a' felette 
álló hegyek nyílásain keresztül kap. A' rajta evező hajók 6—8 terhet el
b í rnak , 's 1 ember által elhozathatnak. (Vö. CSITORVAK 'S EGKRTOV). 
Bridgewater 5000 lak. álló város. Jóllehet 12 angol mf-re van a' tenger
től , még is él a1 tenger felduzzadásának hasznaival, melly mindazáltal 
hirtelen leapad. 200 tonnás hajók a' városig elmehetnek , a' kisebbek 
pedig egészen Tauntonig 's Langportig felmehetnek. A' város lakosai 
mindnyájan kereskedésből élnek, mellyet kiv.iltképen oda vitt termeszt-
menyekkel űznek. Az angol Dissenterek közül csaknem mindenik fele
kezetnek van itt temploma. Egy a' Barrelen lévő vashid köti öszve 
Bridgewater városát Eastover nevű külső városával. L—v. 

B R I E N N E , (cardinal d e Loménie), I . L o n É n c . 
B R I E N N E , fabrikás és bortermesztő városocska az aubei franczia 

megyében (Felső-Champagneban). Brienne-la-Viliéből és Brienne-le-Cha-
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teaubol á l l , mellynek öszveséggel 285 háza 's 3200 lak. van. A' hajda
ni hrieimei nemesi oskolában tanulta Napóleon a' hadi tudományt. Most 
arról nevezetes Brienne, mivel itt töretett meg Napóleonnak Európát 
több esztendeig sújtó : agy hatalma. Itt nyerték meg ugyan is a' szö
vetségesek régi Francziaország földjén azon első 's fontos következést! 
csa tá t , nielly Napóleon seregének bizodalmát végképen elcsüggesztette, 
's azon vélekedést, hogy a1 Krancziák bonjokban meggyőzhefetlenek vol
nának, semmivé tette. A' Parisba 's a' császári méltóság megsemmisí
tésére vivő ut meg volt törve. A' Bar-sur-Aubenál .lan. 24. 1814 történt 
ütközet vagy azon első ellenállás után, mellyre a'szövetségesek Schweiz fe
lől akadtak, FYancziaországba lett beütések olta sebesen nyomultak ezek 
Paris felé. Napóleon, a' ki fényes Ígéretekkel hagyta el P a r i s t , Biü-
chert (serege ezét jóval is felülmúlván) 2ö-kán Vitrynél visszanyomta, 
2j»-kan , midőn Schw.uzenberg Chaumontban , Blücher S t -D iz i e rben , 
Wrede Andelotban 's \Vrittgenstein Vassyban á l lo t t , minden hadi erejét 
Briennenél gyűjtötte öszve s 29-kén egész erejével megtámadta a' szövet
séges seregeket. Mind a' két részről elkeseredett és véres volt a1 csatá
zás. Végre az éj eljött, 's a1 meggyújtatott Brienne lángjai világosították 
a' csatamezőt. Chateau vezér két bataillimual megvette a' brieunei vár
kastélyt , de azonnal ki is kellett abból takarodnia! Csak 11 urakor lett 
vége az ütközetnek. Más nap ismét elkezdődött a' véres munka, 's a' 
Francziák nagy száma által kinszerittetett Blücher Trannesig visszavo
nulni. 31-én Napóleon is a1 La Uothiére és Trannes közt lévő térségen 
állott seregével. Azonközben Febr. 1 a' würtembergi koronaherczeg "s 
gróf Gynlay seregei és az orosz gránátosak tartaléka rege egyesült Blii-
cherrel, és Schwarzenberg berezeg jelt adott a' csata elkezdésére. Dél 
tájban Blücher 3 csapatra osztott seregével előnyomult, nevezetesen Sa-
cken vezér l.a Rothifeie, Gyttlay Dienville 's a' würtembergi koronaörö
kös Chaumreil felé, inig Wrede vezér Dottleventtól Briennenek vette Ht
ját. A1 föld miatt kevés hasznokat lehetett venni az ágyuknak , hanem a' 
katonaság bátorsága kipótolta ezt a' hijányt. Először a' würtembergi kc-
jonaörökös kinyomta erdei álláspontjából az ellenséget 's elvette, tőle a1 la 
gibriei fontos helyet , mellyet az ugyan ismét megtámadott, de több órá
ig tartó küszködései után is a1 győzedelmes kezeiben kellett hagynia. 
Gyttlay I nienvillet vette meg, 's Sacken La ltothiéreig előnyomult. S o r a 
kor minden katonai osztályok tűzben voltak. A1 nagy mértékben hulló 
hó a1 tüzelést akadályoztathatta ugyan, de a' viaskodók tüzét el nem olt
hatta. Napóleon, maga igazgatta az ütközetet 's egész bátorsággal vias
kodot t , a1 legveszedelmesebb helyekre nyomulván , mivel az itt nyeren
dő győzedelemtől igen sok függött. Hasonlót tettek a' szövetséges feje
delmek i s , kik személyes jelenlétekkel buzdították seregeiket a' győzede-
lemre. La Uothiére több izben megvétetett , elvesztetett 's ismét vis-
szafogtaltatolt. Epén ezen helynek visszavevéséért csatázott Sacken rs 
már gyalogságának bajonnetei előtt állott az ellenség lovassága, midőn 
segítséget kapott. I.kkor reá ütött a1 lovasságra 's O-Brieimeig vissza
nyomta azt, midőn a1 franczia lovasok tulajdon gyalogságokat rendellen
ségbe hozták, 's 32 ágyú koszorúzta Sacken fáradozását. Azalatt Blü
cher fris sereget vitt La Rothiére felé. A' város megvétetett. A1 wür
tembergi herczeg elfoglalta Petit-Masniit, Wrede Chaiitnreilt, "s Gyttlay 
Dienvillet. A1 szövetségesek tökéletes győzedelmet nyertek. A Fran
cziák éjjel minden oldalról visszahozták magokat a'briennei országúton 's 
csak csekély őrizetet hagytak o t t , melly más nap a1 fősereg sorsára ju
tott. A' veszteség mind a' két részről nagy volt. A' szövetségesek 60 
darab ágyút fogliltak 's igen sok ellenséget fogtak el. Ezen győzedelem 
következéseit 1. OUOSZ-VJÍUKT HARORJJ. L—ú. 

B R I G I n A, egy mintegy négy bataillon gyalogokból 's hat svadron 
lovasokból álló hadi c sapa t , melly ért is azon t i s z t , a7 ki az ollyan bri-

28 
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gaflát vezér l i , b r i g a di r o s n a k nereztetik 's köziínségesen generalma-
jor szokott lenni. 

B R I G A N T I N A , ollyan liajó, mell}-nek egy oldalán 1 0 , 15 evező
j e , és a' mellett vitorlája is van, 's mellyben mintegy 100 legénynek le* 
h e t h e ^ - e . Az evezős hajóslegények egyszersmind katonai szolgálatot is 
tesznek 's pnskájok az evezőpad alatt van. A' brigantinákat a' kiiy.ép-
fiildi tengeren használják, főképen tengeri rablásokra, a' honnan neveze
teket is vették. Ezek főképen sebes futók. 

B ii í c c , eredetiképen angol szó , gyakran a' brigantinával egy ér
telmű 's bricknek is i r a t ik , azonban valósággal minden két árboczu hadi 
's kereskedő hajó. 

B R I G G S (Henry ) , nagyérdemű mathematicus a ' Ifi—17 századból, 
szül. 1556 Warley-iwoodban, mh. Jan. 1030. Nem annyira sok, mint fon
tos munkákat irt. Fóé rdeme , hogy ő adta ki legelőször (1018) a' losja-
rithmica táblákat olly módon, mint azok most szokásban vannak, mellyek-
ben t. i. Jog. 1 0 = 1 . linnekokáért az illyetén logarithnmsok tőle neveztet
nek {logarithmi briggicí). l lutton ugy festi ezen tudóst, mint erkölccsel 
teljes bölcset. Titlel. 

B K I O H E L T . A , 1 . M A S Z K O K . 
B R I C H I B E I M S T O X R , megrövidítve Brighton, egjnéhány eszten

dővel ezelőtt esmeretlen halászhelj ' a' susseM' grófságban, Angliának déli 
partján, mellyet csak azon utazók kerestek m e g , kik alkalmatnsabhnak 
találták a1 Dieppeből (Francziaországban) ide, vagy innen Dieppebe való 
utazást, mint a' Calais és Dover közt való tengeri utat -, most pedig egy 
Angliának legkedveltebb és legfényesebb tengeri ferdőji közül, egy teie-
grappha l , 13,24 ház. és 35,000 lak. Hirtelen nevekedését Brighton egye
dül a' legközelebb megholt angol királynak (IV. Györgynek) köszönheti, 
a1 ki koronaörökös korában, nem tudni, mi okból, itt használta a' tengeri 
ferdést 's pompás nyári lakhelyet építtetett magának benne, mell}' által 
sok nagyoknak adott példát az itt való nyári lakásra , annyira hogy 
Brightont csak hamar a' legszebb épületek diszesitették. Epületei közt 
legnevezetesebbek a' koronaörökös istálója 's az ugy nevezett Crescent 
a' körülte lévő szép piacczal. Megjegyzést érdemel Brightonban a' koro
naörökös jól elteiált szobra is. L—il. 

B R I L L A N T , 1 . G Y É M Á N T . 
B Rir . r , A N T O Z N I , annyit t e s z , mint egy gyémántot vagy más 

drága követ brillant módra köszörülni. yf**** 
B R I N K M A N N (Károly Gusztáv) , királyi kamarás , elébb rftlidkiv.il-

les svéd követ Londonban, 's az éjszaki csillagrend középkeresztese, szül. 
ősi jószágán a' Branokirka kerületben, a' stockholmi kapitányságban, 
Febr. 24. 1764. Apja, Brinkmann János Gusztáv, a' maga idejében jeles 
ügyvéd volt 's tetemes jövedelemmel birt. Anyja gróf l.eyonstadt Bem-
tus Krisztina volt. Minekutána pallérozódása alapját Svédországban meg
vetette 's az upsalai egyetemet is meglátogatta volna, elküldé apja 
Németországba, hogy ott a1 legjelesebb intézetekben folytassa tanulását, 
's legelőször is Barbyba , melly akkor, mint a' Ilerrnhuterek főoskolája, 
nagy tekintetben ál lot t , azután Haliéba, hol Sehleiermacberral szoros 
szövetségre lépett , 's végre Leipzigba és Jenába. Csak 17Ö0 tért vissza 
hazájába , a' hol jeles nyelvtudománya 's az országtörvényi viszonyok 
korán szerzett esmerése mellett legjobb sikerrel lépett a' diplomaticai pá
lyára. 1792 már mint követségi titoknok küldetett Dresdába a' svéd kö
vet me l l é , a' hol 1704 az ügyviselő hivatalát is vitte. 1797 nagykövet
ségi titoknoknak nevezte ki a1 király Parisba 's a'következelt esztendőben 
ligyviselőnek ugyan ott. Brnmaire 18 irtán" hamburgi consul Schliiterrel 
's más diplomaticai személyekkel együtt elküldetett az első consul által 
's "Weselben tartózkodott egy ideig. 1801 szint e' rangban ment Berlinbe 
's itt volt a' burkus rend hires visszaUildetésekor. . Az ő nyilvános he-
lyezete kényes és bajos lett ugyan ez ál ta l , de személyes tulajdonságai 
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minit még is tiszteltetett. Diplomaticai charactere ez időben tökéletesen 
nifjjjszlint. Azonban írem sokkal a/.ntán újra fellepett a' berlini udvarnál, 
mint rendkiiüles meghatalmazott, 's kiséré mint illyeh a' burkus fő hadi 
szálast 's az udvar szökését 1807. A' következett esztendőben Londonba 
ment mint svéd minister , a' honnét 1810 hivatott vissza Stockholmba. 
, , J hislnire ríes conm du Hnrd" czimii munkában, melly nem rég jelent 
m e g , kifejtve találni azon viszonyokat, mellyekben 15. gyakran belső 
meggyőződésének ellenére is eleget *elt kötelességének. IVlinlta visszatért 
honjába , Stockholmban lakott szüntelen , mint kir. kamarás 's tagja az 
országos ügyek megfontolására rendelt collegiumnak. 1815 nyeré meg az 
éjszaki csillagrend középkeresztjét 's tagja lón a1 tudományok svéd 
kir. academiájának. Életmódja sok sajátsággal birt ifjúságától fogva; hogy 
az iránt hiv marac'hasson , meg nem házasodott , noha legkellemesb vi
szonyokban élt szüntelen a'legszebb 's leglelkesebb asszon} okkal. Stock
holmban egészen csak kedvelt stúdiumainak é l t , körülvéve válogatott 
könyvtárától 's műkincsétől szép museumában, a' hol hálni is szokott, 
inert csak nyugvó ágyán szunnyadozott egy kicsit 's igen ritkán já r t ki. 
Legkedvesebb mulatsága volt, meghitt barátival 's néhány lelkes és nagy 
pallérozása asszonyságokkal szakadatlanul levelezni. Ezekhez a1 literutttrii 
's élet casnisticája legérdekl( tesb tárgyairól irt gyakran leveleket, melly ek 
foglalatjok bőségére 's formájok ékességére nézve legnagyobb tökéletes
séggel birnak. Bő elmésség, kemény r á spu , legfinomabb Ítélet egyesül 
mindenben, a' mi irótollából folyt, inert a' slylus helyességére nézve 
legszorosabb regulákat szabott volt magának. Így sok esztendeig állott 
érdekletes levelezésben Staél asszonysággal. A' kifejezés hőségével 's 
ügyességével a1 régi Latinm classicns nyelvéhen szintúgy birt, mint u' 
franczia, néme t , angol és svéd nyelvekben. Az írás kötött 's kötetlen 
módjában egyiránt volt tökéletes. 1 eipzighan tartózkodásakor Selma ál
név alatt két kötetben adott ki költemény ftket, melly ek a1 eriticai leve
lekben jól fogadtattak. Az emiitett nevet későbbi költeményeinél is nieg-
t a r t á , melly eket almanachokba 's folyó Írásokba adott. Legnagyobb 
praecisiót tisztaságot 's euphoniát találni utolsó miinkájihnn, mellyek 
„Vhilotophitche Avsichlen vnd Gedícitt^ czim alatt jelentek meg. í 'a i is-
ban léte alatt egy kis kötet verset nyomtattatott meghitt baráti 's barát-
néji számára: mintegy 16 illatos virágot elégiái versmértékben, a' hol 
a1 verskészités torvényeit szintolly szorosan megtartja, mint Schlegel 
és Toss. Honi nyelvében is esmeretes mint remek költő. I)ec. 20. 1821 
egy költeményt , ,a ' Genius világa" nyujta be a1 svéd academiának, 
melly a1 legnagyobb jutalmat , egy nagy arany emlékpénzt , nyerte el. 
Minthogy Németországban léte alatt a' legelső német költőkkel 's gondol
kozókkal , nevezetesen Göthével, Jacobival , Pichtével a' Schlegel test
vérekkel, 's ugy szinte a' legérdekletesebb kormányfiakkal is szoros szö
vetségben élt : azért sokan voltak egy ideig olly hibás véleményben, 
mintha ó volna a' ^DvnhuiirdigheiletL des Herrn von S— a" czimii mun
ka szerzője, mellyet csak egy beavatott Írhatott ugy. Hihető , ,hogy 
AVoltmann az említett munka valódi szerzője Briukmannal volt beszélge
téseiből sokat leirt. Mh. 1828. Zs. G. 

B R i s É i s, 1, A C H I L L E S . 
I U I S S A O , 1 . C o s s i í , 
B R I S S O T DE W A R V I L r . E (János Péter) , szül. 1754 egy Quarvil-

le nevű faluban, Chartres vidékén, hol atyja kalácssütő és vendéglő vo l t ' s 
egy kis jószággal bir t , melly hiúságának alkalmat adott ezen praedicatum 
d1 Quarville felvételére, mellyet utóbb Angolországban de Warville-re 
változtatott el. 20-ik évében már több iratokat adott ki, mellyeknek egyi
ke 1784 a' Bastilleba vivé. Genlis asszonyság memniraiban azt mond
ja, hogy ó volt, ki a' chartresi berezegnél való befolyása által szabadsá
gát neki visszaszerzé. Madame d' Oi'leans házából vett el egy sze
mélyt 'sAngolországba ment. Itt mint kém élt a1 párisi politiahadnagy 

28* 



430 BRISTOL BRITANNIA 

zsoldjában , egyszersmind a' literaturával is foglalatoskodott és próbát 
te t t Londonban egy lyceum felállítására. De nem sült eJ szándéka. 1788 
Amerikába u tazot t , a' mint mondják, a' democratia alapjainak megtanu
lására. Viss/.ajövetele után 1791 egy munkát adott ki asi egyesült tarto
mányokról. A' rendek köz gyüle'se öszvehivatásánál néhány pamphlet-ket 
's reá egy újságot: „A 1 franczia hazafi,'4 adott ki Parisban. IVlidőn Juh 
1789 a' párisi közönség képződék, ő anr.ak tagja lón. Egy ő a' Mars mezei 
zendülésnek főinditóji közül, hol XVI. Lajos letételét és köztársasági kor
mányt kívántak. Szüntelen ellenségeskedőleg beszélt minden idegen ha
talmak ellen és kieszközlé az első hadizenetet Austriának. Aug. 10. az 
egész uj ministerium majdnem az ő pártosiból állott. Mint a' convent 
tagja a'"diplomaticai kiküldöttség elején állott, mellynek nevében Angol-
és Hollandország ellen háborút javalt. XVI. Lajos perénél az Ítéletet a' 
nép hatalmába játszani törekedett 's a' király halálára dolgozott a' vég
bevitel hátrál tatásával , mig a' fő köz gyűléstől elfogadlatik a' constitu-
tio. De a' revolutio folyamának közepén lebukott az ő pártja. Több vádak 
után azt hozta fel ellene Maj. 28. 1793 Robespierre, mintha azon dolgoz
n a , hogy két pailanientumból álló szövetséges igazgatást hozhasson be 
'sat. , 's egyszerniiud kiváná, hogy a' revolutio széke előhozassák. Maj. 
31 teljessé tévé romlását. B. egy neuíchateli kereskedő neve alatt Schweiz-
ba törekedet t , de Moulinsban elfogatott 's életének 39 évében Üct. 31 
a7 guillotin alatt holt meg Parisban. Mint az Amerikaiak határtalan tisz
telője a1 Quackerok erkölcsét vévé fel, első hozta be azon szokást, a' ha
j a t nem porozni. Hírénél kisebb lévén a' Girondislák közölt, legfeljebb 
csak a1 vélekedéseket tudta vezetni , midőn más sokak ezen pártban őt 
bátorságra, merészségre és tehetségekre nézve sokkal felülhaladták. ís.fí. 

B n i s Tii r,, London és Liverpool után legnevezetesebb kereskedő város 
a' britanniai 3 országb. (6700 ház s 76,500 lak. , kik közt sok Methodist.ik 
vannak), a' soinmerseti grófságban fekszik, az Avonnak a1 Savernebe sza
kadásánál. A' traditio eredetét Bristolnak K. sz. e. a' 4-ik századig vi
szi f<T. Gildas K. sz. u. 430 észt. táján Britanniának megerősített városai 
közt említi. A' 11 száz. némellyek állítása szerént, rabszolgákkal keres
kedők piac/.a volt 's már II. Henrik alatt (mh. 1189) gazdag és neveze
tes városnak tartatott Bristol. Virágzásának legfőhb pontját a' 18 száz. 
él te el az Avonnak hajókázhatóvá tétele által. 1727 evezett el az első 
bárka Bristolból Bathba. Tágas kikötőjében a' hajók teljes bátorságban 
lehetnek. Az 1803—1809 tett építésekből, mellyek 600,000 font ster
lingnél többe kerültek, sok hasznot vett be. Nagy pálinkafőzéseit, ii-
vegl'.utájit, érczöntő műhelyei t , szappanfőzéseit, gáiiczkő- és sok más 
fabrikájit , igen jó 's gazdag kőszénbányáji hathatósan előmozdítják. 
Bristol leginkább Irlanddal 's Nyugotindiával kereskedik , Neufundland-

. nál nagy halászatot üz 's 2000 hajójánál több van foglalatosságban. 7 
bankja, 1 börséje, 1 pneumaticum institutuma a1 chemiára 's physiologi-
ára nézve, 3í ispotálya, 27 kápolnája 'sat. van. A' bristoli püspök lak
helye Wells . Bristolnak ferdőjit sok vendégek látogatják meg. IS tem
ploma közül egyben mutogattatik vSterne barátnéjanak, Draper Elisának, 
emlékoszlopa. L—ú. 

B R I T A N N I Á N A K a' Romaiak Aristoteles után a ' mai Angliát és 
Skócziát nevezték, melly név talán ezen régi szótól „ b r i t " tarka, jő, mi
vel a' lakosok testeket tarkára szokták volt festeni. Plinins és Aristoteles sze
rént ez a 'sziget hajdan AI^BION (I. e.) nevet is viselt. Azt a' tengert, melly 
Britanniát körülveszi, napnyngoti , a t las i , hesperiai Óceánnak nevezték 
a' régiek. Caesarig esmeretlen volt Britannia a' Romaiak előtt; hanem a' 
Phöniciaiak, Görögök és Carthagoiak esmérték az t , kiváltképen az el
sők , kik czint vittek innen hazájokba , a 'honnan Czinsziget nevet adtak 
Britanniának , melly név Herodotusnál említtetik. Caesar két izben tá
borozott Bri tanniában, mellynek lakosait egészen durva 's pallérozatlan 
állapotban találta, megverte őket 's a1 tartományt elfoglalta. Mindazonáltal 
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csak Claudius alatt lettek a' Knniaiak Britanniának állandó birtokosai, mi
dőn még többet foglaltak el abból 's Britannia romána ne'v alatt provin
ciájukká tették azt. Legszélesebbre terjesztették ki" a' romai uraságot 
Britanniában Hadrianus és Constantinus. Végre a' meggyőzött lakosok 
romai s/.okásokat vettek be. Britannia már Caesar idejében igen népes 
és Tacitus előadása szerént termékeny volt. Komái és barbára Britan
niára osztatott. Amazt a' Romaiak Hadrianus olta egy tornyokkal 's bás
tyákkal megerősített földsáncz által oltalmazták a1 liarbarusok ellen. An
tonius alatt Lollius Cibicus még kijebb terjesztette a"' falakat; hanem 
Septimius Severus régi helyekbe visszatette. Kz alatt a' romai provin
cia keleti (prinia vagy inferior) 's nyugoti részre (secunda vagy superi-
or) osztatott. Constantinus még 2 provinciát kapcsolt hozzá. A.' régi 
Britannia lakosai részszerént a1 Celták egy eredeti coloniájától, rész
szerént Gallusoktól származtak, kik Németekkel keveredvén öszve, Gal
liából vándoroltak Britanniába. A' celta colonisták, vagy a' tulajdon
képen vett Britanuiaiak a' tartomány belső részében laktak 's a1 keres
kedőkkel kevesebb társalkodások vol t , mint a' Galliaiaknak, kik a 'pa r 
tokat lakták, a' honnan a' Komaiak bizonyítása szerént vadabbak 's 
pallérozatlanabbak is voltak ezeknél. A' galliai lakosoknak a' partokon 
inír voltak állandó birtokaik, következésképen inkább volt, mit félteniek, 
mint az erdőkben szélleszórva lakó cella colonistáknak. Altaljában föld-
mivelést nem űztek ; hanem baromtarlásból és vadászaiból éltek. Öltö
zetek állatok bőiéiből állolt és sövénykunyhójikat nád fedte. Papjaik, a1 

druidák, 's szent asszonyaik uralkodtak rajtok. L—ú. 
B R I T A N N I C u s C A K S Í R (Tiberius Claudius Germanicus), Clau

dius császár & Messalina fija, ki őt kevés nappal szillé Claudius kor
mányra lépte után. A' senatus mind az ifjú herczegnek , mind apjának 
Brilannicus melléknevet adott, midőn ezen utolsó britanniai nádjából min* 
győző tért nieg. Mint a' király első szülött je , ő volt az igazi korona
örökös ; de Claudius az uralkodni vágyó Agrippinálól, második feleségé
től, reábeszéltetvén , emennek első házasságbeli fiját , Doniicius Merőt, 
fogadta fijának, 's mivel ez Britannicusnál 3 évvel idősebb volt , őt 
nevezte koronaörökösének. A' megvesztegctletett senatus jóvá hagyd. 
Agrippina azonban anyai gyengédség szine alatt a ' lehetséges legnagyobb 
érellenségben iparkodott Britannicust tartani. Ennek szolgájit ollyanok-
kal váltotta fel, kik az ő kényére dolgoztak. Tanítóját, Sosibiust, megö
lette. Nem engedé meg , hogy a' palotán kívül megjelenjék, sőt még az 
atyjától is távol tartá, azt állítván, hogy buta és nyavalatörős. A' öreg gyen-
ge császár megérteié ugyan , hogy Agrippina alattomosságait á ldat
j a ; de az ő áltula okoztatott halála hátráltatá még is a' történt hiba 
mev'jqbbittatásában. Nero császárnak kiáltatott ki, 's Britanniciis mind
egyre kemény felvigyázat alatt maradt. Midőn utóbb Agrippina Néró
val magával visszálkodásba esvén, őt fei^'egeté, hogy helyette Britan-
nicusnak adja a' kormányt, Nero az akkor 14 éves Britannicust méreg
gel megiileté. .' 

B Rí TI NI A N ti S O K , Bri t ininevh első lakhelyekről Anconában köl-
csiinözék megnevezéseket 's egy különös congregatióját tevék az Au-
gustinianus szerzeteseknek. jÉlelek módja felette kemény vol t , hússal 
sóba nem éltek 's azonkívül, hogy az anyaszentegyház által kijelelt 
napokon az ételben 's italban parancsolt mérsékletet szorosan megtar
to t ták , a1 kereszt felmagasztaltatása inriepétől egész Húsvétig böjtöltek, 
minek pontos teljesítését szerzetes törvényül tevék magoknak. Ruhá
zat jok s/.ürke volt, de övet nem viseltek, 's ez által lehete őket a' Mi
noritáktól megkülönböztetni. Minekutána IV. Sándor 125G végre haj
to t t a , hogy a1 különbféle társaságokra oszlott Augustinianusok egyesül
nének , a' Britinianusok is ezen egyesülethez kapcsolák magokat. 

B i\ i z * K i) , I. F R A N C Z I A J Á T É K S Z Í N . 
I l n i z z i , tlorenczben született híres tenorista vagy inkább ba-
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ritonista rot í Cresoentini Idejében, Midőn 1801 Bécsben a* óla** éne
kes játékokban legelőször fellépett, tüzes előadása nagy tetszést nyer t ; 
leginkább tündöklött pedig jlülnt Achilles Pár operájában; azonban 
ideje már elhaladt. •'• 

IS K o i> * Ki c s ( István ), tótországl születést!. Pécsi prépost korá
ban II. Lajos királytól több ízben követségbe küldetett Sigmond lengyel 
k i rá lyhoz , 1525 pedig VII. Kelemen romai pápához, hogy ettől pénzbe
li segedelmet kérne a' török bábomra 'a közbenjárásáért esedeznék a' 
többi ker. tejedelmeknél, hogy ezek is együtt fognák a' dolgot a' ma
gyar nemzettel 11. Sáli mali temérdek hatalma ellen. Egyszersmind azt 
bizta reá a' király , hogy útjában látogatná meg I. Ferencz franczia ki
r á l y t , —-a' k i , minekutána V. Károly, romai-német császár és spanyol 
király, hadvezérétől, az általszökött Bourbontól , ugyan azon esztendő 
elején Puviánál megveretett '* elfogatott volna, Pizzighitone várában tar
talék fogva, — 's azzal a' biztatással vigasztalná meg ő t , hogy Lajos 
király mindent el fog követni a1 császárnál , szabadulásának eszközlésére. 
Hazatérvén ezen útjából Brodarics , 1526 elején szerelni püspökké 's or
szág korlátnokjává (cancellarius) neveztetett a' királytól. Ezen mineniü-
Bégében követte a' királyt a' mohácsi mezőre 's azok közé tartozék, a' 
kik a' királlyal együtt Tomori ellen azon vajának, hogy Zápolya János 
és Frangepani Kristóf hadjainak elérkezéséig kerültessék a' közönséges 
csata. A' viadalban közel vala a' királyhoz , de a' ki azután a1 zavar
ban eltűnt szemei elől. Maga Brodarics megmenekedvén, elébb ugyan egy 
kis ideig I. Ferdinánd pártján vala ; minekutána pedig Ferdinánd és János 
királyok közt kiütött volna a' háború , nem akarván abban részt venni, 
Lengyelországba vette magát 'g a' krakói püspöknél, Tomicius Péter
n é l , tartózkodék, a1 ki neki nagy jóakarója vala. Mikor került onnan 
vissza, bizonytalan; de tudva v a n , hogy 1535 Frangepani Ferencczel 
és Verbőczi Istvánnal együtt ő alkudozék Bécsben János király részére 
fegyverszünés iránt. 1537 váezi pöspökké lett; 1539 pedig Verbőczi Ist
vánnal Lengyelországba külde te t t , hogy megkérje János kir. számára 
Sigmond király leányát, lsabel lá t , a' kit azu tán , Percnyi Péter és Ho-
mouuai Druget István társaságában, Budára és Székes-Fejérvárra elkísért. 
Nem sokára a' menyekző 's a1 királyné megkoronáztatása után megholt 
Brodarics Váczon Nov. 7. 1539. Jovius (Hitt. tui leiiip.) magasztalja ben
ne „ingenii eruditi vim et dexleritatem in omiii rerum actióne tigiiln-
rem". Megirta I. Sigmond, lengyel király, számára a' mohácsi csata 
folyamatját és kimenetelét; melly megírása legelőször Pyrser Mátyás
tól adatott ki Krakóban 1527, 4; azután Sámboki János (Sambucus) Bon-
finio tizedjeihez adott toldalékába bevet te; külön pedig ismét kinyoni-
tat tatot t e' czim a la t t : „Síep/iani liroderici narralio de proelio, quo 
ad Mohácsiam anno 152Ö hudovicus Hungáriáé rcx periit, cum com-
menlarin Joh. Casp, Khunii" (Argentovati 1688, 8). Magyarra fordit-
va kiadta Letenyei János Budán 1795, 8. —•• Tomicius Péter krakói püs
pökkel volt levelezése, níéTiy az idejebeli történetekre világot vet , a' 
varsói országos könyvtárban tarlatik. Maga magát többnyire Broderi-
cusnak, néha Brodarithnak irá. Fafjri J'al. 

1? no n i , kereskedő város keleti Gali t iában, a1 zlnczowi kerületben, 
Oroszország ha tá rán , yárra l , 2600 h á z , 22,000 l ak . , kik közt 17,000-eu 
Zsidók. Nevezetes kereskedést üz marhákkal , lovakkal, mézzel , vias1-
szal, faggyúval, nyúl-, prém- 's egyéb bőrökkel, anissal, aszalt gyümölccsel 
'sat. Muszka- és Törökország felé. A' kiskereskedés a1 Zsidók kezében 
van , de találtatnak köztök nagykereskedők i s ; a' derekabb kereskedő 
házak német lakosokéi. 

B R O K K H Ü I Z K N (Jan van , Janus Broukhiiizins) , tekint, nemzet
ség ivadéka, Amsterdamban 1649 szül. Már gyermekkorában nagy haj
landóságot niutata a' tudományokhoz. Atyja halála után nagybátyjának 
gyámsága ulá kerü l t , a' ki patikust akara belőle nevelni. B. engedett 
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ugyan roKonjn kívánságának , de tlres idejtft a' tudományok-, főkép a1 

poé'sisnek szentelte. Néhány év mulra katona lett 's 1072 mint hadnagy 
haiezolt a' Francziák ellen. 1674 admiral l iuyterrel Amerikába indult. 
A' bajon bajnoktársinak hőstetteit dallá 's St. Domingo előtt fordította 
Dávid 44-ik /.soltárát latán Tersekben 's irta Celadonját. A' nimvegeni 
béke (1(>78) után (Jtrecbtbe ment , hol alkalma a k a d t , több tudósokkal, 
Különösen (Jraeviussal, iiiegesmerkedni. Itt adá költeményinek egy gyűjte
ményét (1084; pomp. kiad. Amst. 1711. 4.} 's forditá Rapin „ H o m e r öszve-
hasonlittatása Virgillel" cziinü Írását. Nemsokára békésebb tisztséget nye-
re IJuechtben 's kényelmesen élt a1 Musáknak. Kiadta Sannazarius költ. 
és Palearius í rásai t , későbben Propertiust és Tibullust. Mh. 1707. 06. 

l U i i i i i . n i 15 r o g I i e, B r o g 1 i a, egy o1 franczia hadi és diploniaticai 
évkönyvekben hires família, ered Piemontból: 1) F e r e n c z M a r i a , 
franczia marsall, szül. l ü f l és megholt 1741 , dicső részt vett 1689 ol-
ta minden hollandiai, német és olasz háborúban. Diploniaticai foglala
tosságokban is használtatott. Minden lépcsőkön áltemelkedelt, mig 1734 
franczia marsall lön. Az austriai örökségi háborúban a' bajor és cseh 
seregek fővezére r o l l , de a' franczia szélekre hátrálván, az udvar kegyét 
elveszte. — 2) V i c t o r F e r e n c z , az elébbinek legidősebb, fija ha
sonlóul franczia marsall, szül. 1718, pályáját a' guastallai és parmai csa
tában kezdé (1734) 's minden franczia háborúkban merészen küzdött , ha 
nem mindég szerencsésen is. A' 7 évi háborúban d1 Kstrées alatt küz
dött liastenbecknél és Soubise alatt Kossbachnál. Mint fővezér annál 
szerencsésebb volt Bergennél. A' császár az itten nyert győzedelem ju
talmául birodalmi herczeggé tette. Az ő és a' Poiitbadourtól kedvelte
tett Soubise között volt egyenetlenség visszahivatását és számkivettetését 
oko/.ta. XVI. Lajos 1789 a' revolutio kezdeténél hadi ministerré nevezte 
k i ; egyszersmind azon seregeket vezéríé, mellyeknek Parist kellett volna 
zubolábuu tartamok. A' nemzeti seregek elpártolása minden intézeteit 
semmivé tette, 's Broglio kibujdosott. Az 1792-ki háborúban minden fo
ganat nélkül vezérlett egy kivándorlóit csapatot. Annak végződése után 
magát egészen visszavonta 's megholt Müusterben 1804, élte 86 évében. 
— 3) C l a u d i u s V i c t o r , . a z elébbinek harmadik fija, ellenkezőleg 
épen azon képzetekben egyezett m e g , mellyek a1 revolntiónak alapsegéd
jei voltának. A' kolmari nemesség követévé választatott a1 generál-
statusoknál. Az alkotó gyűlés elszéledése jj után tábori marsallá nevez
tetett a' rajnai seregnél, midőn azonban az Aug. 10 decretumokat meges
mérni vonakodnék, munkálkodáson kívül helyezte te t t , későbben ugyan 
azért a 'revolutio törvényszéke elejébe vitetett 's Júniusban 1794 guillotine 
ulá jutott. — 4) K á r o l y F e r e n c z , Victor Ferencznek t e s tvé re , arról 
hires a1 diploniaticai történetben, hogy XV. Lajos titkos kormányának 
vezetését ő reá bizta. Noha Broglio a' terhes foglalatosságoktól felette 
eszesen meg tudott is menekedni , ezen alattomos kormány á l ta l , melly 
a' nyilvánosnak nem ritkán egészen ellene dolgozott, még is a' legna
gyobb 's legfertelmesebb zavarodások születtek. Ezért a' király által szin-
lésből száműzetett ugyan, de egyszersmind titkon azt a' megbízást is 
vette, hogy száműzetésében munkálódasait szintúgy folytassa, mint aze
lőtt. XVI. Lajos alatt nem vétetett semmi baszna , 's megholt 1781. 
— 5) V i c t o r , fraucziaországi pair, Claudus Victor h j a , 1. a1 követ, 
czikk. 

B R O G F , MI (Vic to r , herczeg) , francziaországi pa i r , szül. 1785. 
Nagyapja a7 hét esztendős háborúból esmeretes marsa l l , herczeg Brog
lio volt. Apja Victor mint a' revolutio törvényszékének áldozatja esett 
el , minden bebizonyított palriotismiisa mellett. B. igen jeles nevelést 
kapott 's elejénte szép mesterségek iránti hajlandóságát követte. De 
csak hamar sokkal inkább vonzódiilt a1 komoly tudományokhoz 's a ' s t a 
tus practicus kormányához. Níatiislaiiácsnok lőq, uudi tor , hadi inlen-
dunt Hlyriában és Valludolidbati "s fraiiccia követségi tanácsnok Varsó-
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b a n , Bécsben tSs Prágában. 1814 a' pairkamarábau foglala helyet 's fá-
nycs bizonyságait a d á , hogy a' társaság pallérozott rendjei mostani vi
szonyait 8 a' mostani miveltséghez alkalmatos törvén} hozást me'ly fgon-
dolkozás ?s szorgalmas tanulás után igazán esméri. Ney perében egy volt 
azon csekély szánni pairek közül, kik a' „nemvétkest" kimondták, ilátha-
tósan beszélt a' kivételi törvények :s a' számüzési lajstrom ellen. Midőn 
a1 ministerium a1 politia hatalmát terjeszteni igyekezett , nagy helyben
hagyást nyert ezen á l l i t i sa : „hogy most az országiások mindent, 's ezen
felül egyedül magok, akarnak megtenni , a1 miből kettős alkalmatlanság 
származik, hogy a' közönség a' történeteket nem esméri, inellyek a/, or-
száglást rendkivüles végzésre késztetik, 's hogy egyszersmind az ország-
]ás sem, tudja meg a1 köz véleményt." A' folyó iramok censtirája szülte 
vetekedéseknél igy szólt ; „Minden nj országlás aggodalom nélkül enged
heti meg a1 szabad beszél ás t, mihelyt nem tartja kötelességének az eléb-
hinek visszaéléseit védelmezni. A* sajtókorlát eltitkolja a' ministerek 
e lő t t , még pedig saját hibájok miat t , azon helyezet valódi esmeretét, 
mellyben ők a1 nemzethez vannak. Egyebek közt szerfelett gyengíti a* 
közönség kedvező előítéletét a' korona főtisztjeinek kormán*ügyessége 

' felől. A' sajtókorlát csak olly ministerek előtt becses, kik a'statusban va-
lamelly párt karjai közé indulatosan dőlni "s annak önkényt 's kicsa-
pongást megengedni akarnak.'1 Broglio az 1830 esztendei revolutio alkal
mával a' belső dolgokra Ügyelő ministeiitim ideii; való biztosának nevez
tetett ki a' municipalis commissio által, Aug, 12 pedig ugyan 1830 a' 
nyilvános oktatás és isteni tisztelet ministere 's a1 statustanács elölülő
je lett 1. l.ajos Pilep, Francaiák királya, rendelésére. B. jeles esrneie-
lekkel bir ezenkívül a1 statusgazdálkodás egész körében, ügyes szónok, 
's a' mi ritka ügyviselő sajátja i egyszerre be tud hatni a' dolog velejé
be. Felesége a' hires Staé'l asszonyság leánya. Z». G. 

B R O M I U S , Bacchus mellékneve. 
B R O N C Z , aes campanum, v. caldarium, irontm, sárga és veres 

r é z , vagy pedig czin, veres réz, és vismuth érczből álló mesterséges érez-
keverék , mellyből szobrok 's egyéb müdarabok öntetnek, A**#t. 

B R o N c z o z N t. Ezen mesterség képszobioknak, bilszteknek 's 
más bútoroknak Ollyan borítékot ad , melly által a' brnnczhoz hasonlók
ká lesznek. A' boríték színe kinekkinek önkényétől függ- Közönsége
sen aranyport vesznek hozzá. Ennek készítése végett aranyfnstöt addig 
kell színmézzel dörzsölni egy kövön , mig az arany a1 legfinomabb ré 
szekre el nem oszlik. Ekkor a' keveréket vizzel megtelt ede'nybe kell 
t enn i , hol a' méz felolvad, 's az aranypor fenékre száll. Ezután a1 vi
zet le kell szűrni 's a' port megsxáritni. Szoktak brouczozni kásás arannyal 
CMativgold) i s , melly czinből 's kénesőből olvasztatik öszve meghinte
tik , párrá töretik és szalnmiával 's megtisztázott büdös kővel egyforma 
massává dörzsöltetik. Kzt lombikba kell tenni , mellyből az öregbített 
tűznél a' kéneső a' szalamiának ammoniumával elszál , 's a' czin a' bü
dös kővel és sósavannyal mészformán öszveköttetve, halavány aranypor
formában marad hátra. Egy kevés mininmrnal verhenyeges szint adhat
ni neki, Azontúl a' brono/.ozáshoz kell e«y különös, aniniagiimmiból'» 
Jenmagolajból készült firnajsz is. Ezen firnajszot elébb ecsetfel reá kell 
kenni a' bronnzozandó tárgyra :s rajta annyira meg kell hagyni szá
r a d n i , hogy még egy kevéssé ragadós maradjon. Azután egy vagy két 
uja körill teker az ember egy darabka puha b ő r t , azt a1 porba bemártja, 
's ezt vele szorgalmatosan bedörzsöli, v agy , a' mi még j o b b , egy puha 
szórecnettel teregeti el az ember a1 port a' ragadós színen. Azután min
dent jól befed, hogy meg ne porosodjék, 's ugy meghagyja száradni. 
Végre a' reá nem ragadott part gyenge ecsettel le kell sepergetni. A' fa 
broncznzására különös előkészítés szükséges. Meg kell t. i. elébb fi
nomra dörzsölni kövön egyenként berlini kék és siittsárga festéket, nm-
braföldet , lámpakormot és pipaagyagot , -'s. ezeket azután olly irányban 
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kell egymással öszvevegyiteni, mint a' szükséges festek megkívánja. 
A' fát elébb meg kell simítani 's lámpakorommal vegyitett közönséges 
firnajsszal levonni. Minekutána ezen boríték megszáradt , kell még csak 
a1 fen említett keveréket külön két ízben reá kenni. Ka ez is tökélete
sen megszáradt, kell még a' fen leirt bronczport ecsettel reá tenni , a/, 
egésztjól dörzsölni és simítani, 's azután igen véknyán spanyol szappan
nal bevonni. Végre az egészt posztó darabokkal kell dörzsölni. A' 
bronczoziindó vasat elébb annyira meg kell hevíteni , hogy az ember 
kezében el ne tarthassa. /!****. 

B R O N Z I N O ( A n g d o ) , florenczi oskolabeli képiró ' s Buonarotti 
utánzója; 1550 virágzék, sok portrait-ket feste *s históriai darabjaiban 
i< jelesen kivitte a' fejeket. Legjobb miveinek egyike Florenczben 
a' Sta. Croce teniplnnibaii látható. Ezrn festés Krisztust a1 limbusban 
ábrázolja, 's a1 mint állítják, a ' le jek, mellyek közt a' mi vész több baráti
nak és kor tarainak arczai tűnnek szembe, a' csoportozat és színezet teszik 
azt jelessé, azonban nincs hideg és manier nélkül. Mh. Florenczb. 1570. /. 

B R O S S E S (Káro ly) , a ' bonrgognei parlament első elölülője, 
szül. Dijonban 1709, a' törvénytudomániiyal foglalatoskodott, a 'né lkü l 
hogy egyéb tudományokat és mesterségeket elinéllőzne, mellyekhez nagy 
hajlandósága volt. A' görög történetekkel szoros esmeretsége vágyat 
gerjeszte benne (1739) Olaszországot meglátogatni. Visszatérte után 
,,Levelek Heroulanum földalatti városának mostani állapotjáról'' jelentek 
meg tőle (Díjon 1750). Tíz esztendő niulva jelent meg egy bő értekezése 
a' Fétis-imádásról. Ballonnak 4 ifjúsága barátjának, felszólítására i rá 
175Ö az „Australiai tengeri utazás történeteit ." Akkoron délszaki szá
raz fűidet hívének, mrllynek Brosses Magellania nevet adot t , 's ennek 
nem léte csak Cook által bizonyittatott be. Ezen munkát egy egészen 
másnemil követ te , melly szerzője tudományának és ismeretéinek körét 
'« különbféleségét bizonyítja - egy értekezés a' nyelvek mechanicai mi-
veléséről. Némelly hijányai mellett sok uj és mély vizsgálatokat foglal 
az magában 's elmés gyanitásokat és nézeteket ; egyszersmind foglala
toskodott Brosses egész élte folyamában olly munkával i s , mellynek a' 
tudósok előtt nem kevesbbé lehetett nagy becse. Elhatározá magnt , hogy 
Sallustiust lefordítja, \s ezen történetírónak hézagait kiegészíti. E1 végre 
üallustius munkájából 700 töredéknél több t Öszveszerzett, mcllyekből, 
tetemes közbeszövések mellet t , a' romai köztársaság 7 századbeli tör té
neteit csodálkozásra méltó tudománnyal, öszveszerkeztette: olly m u n k a , 
melly sokkal nagyobb részvétellel fogadtatik va la , ha az előadási ér
dem és kellem az éles elme vizsgálódásainak megfelel. Ámbár ezen 
különbféle munkák Krossesnek sok idejét elrablották, még sem akadályoz
tatok őt hivatalainak hív teljesítésében. Megholt 1777. Hátrahagyot t ké
zi ratjai elvesztek a' revolutio ideje alatt. 

B I I O Ü O H A M és Vaux (Hen ry , b á r ó ) , Ángolország paire ' s l o r d . 
cancellarja, a1 londoni királyi társaság tagja, 's az „Edinburgh reviewv' 
munkás t á r s a , Londonban szül. 1779 körül. Tanulása végeztével mint 
ügyvéd lépett fel , 's jeles törvénytudománya, ügyessége, egyenessége 'a 
szorgalma által hitessé lön e' pályán. Utóhb a' parlamentbe küldte egy 
kis város. Ott az oppositíonalis párt tagjai közé tartozott, 's kifejezésé
nek ereje és velőssége állal mint az angol parlament egyik legnagyobb 
szónoka lett esmeretessé. Nyelve válogatott és szép, előadása tüzes, nagyí
tás nélkül, mert minden leírási merészsége mellett is megmarad mindég 
a' mértéklet korlátjai között. Az alsó házban a' józan ész 's a1 felvilágo
sodna kor méltó apostolának tekintetett. Halálig üldözött mindent , mit 
az emberiség jósaival meg nem egjezőnek i té l t ; a' józan ész 's a1 kor 
kívánatit pedig hevesen védelmezte. Egyik leglelkesebb pártfogója volt 
a' Dissentereket felszabadító billnak \s l'atholicusok emancipatiójának, 
szivéből utálván a' vallási és polgári türelmetlenséget, mint a' középkor 
durva századinak kártékony maradványát. A' reformbillhan i s , melly 
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épen most forog az alsó ház előtt, Igkri nagy része van. Minthogy Brotig-
hani, a' haszon és beosületvágy minden Ingereinek ellenállván, megnyeré 
a' köz tiszteletet: azért öt választá a' inegliolt Karolina királyné, IV. 
György hi tvese , a' felső ház előtt folyt perében törvényes gyámolának 
[counsel) 's liem tett semmit az ő tanácsa ellen. l í . a1 királynét állhata
tos bátorsággal védelmezte 's utoljára még a' paireket is megindította 
egy apostrophe á l ta l , melly az angol ékesszólás évkönyveiben a' legme
részebbek közé tartozik. Midőn a' k i r á lyné , még mint wallisi berezeg-
asszony, felől tartatnának tanácskozások a' parlamentben, 's midőn (Jhar-
lotte hero/.egasszony országos jövedelme határoztatnék e l , K. már akkor 
Is szabadlelküséggel kiilönbözteté meg magát. Ezenkívül az angolurszá-
gi szegények állapotjaról való tudósilásával 's a' szegények oskolaji fel
állítása iránt tett javalatjával is rendkiriiles érdemeket szerzett. Ksnie-
retes munkáji ezek: „Vizsgá la tok az európai hatalmasságok gyarmati po-
liticája felől" (1803, 2 kö t . ) , mellyhen Angliát felszólítja Francziaorszá-
got segíteni Domiugo visszafoglalásában -, továbbá , ,A' nemzetek állapot ja 
l e lőP több kiadásokban, és számos nyomtatott beszédek, inellyeket a' 
parlamentben t a r t o t t , 's némelly felfedezések a' physica körében , melly 
neki kedves foglalatossága. Zt. G. 

B m m s S O N K T (Picire Marié Augnste) , orvos és természetvizsgá
l ó , szül. Montpellierlien Febr. 28. 1701; természethistóriai, különösen 
zoológiát, tanult 7s első volt a' Francziák közt, ki abba Linné rendszerét be
hozta. KIső próbáját a' halakról irt munkában tette , roellyből csak egy 
füzet jelent meg: „lclilltyulogiae decas I . " (I.ond. 1782). 3 év múlva vis
szament Parisba, hol Daubenton, ámbátor ellensége Linnének, elébb a' 
„College de Francé-", 1784 pedig a' baromgyógyoskolánál segédjévé ne
veztette. B. azonközben több jeles értekezést, a' többek közt : Sur le loup 
de mer; 'tur le lilnre Iremuleur; sur les vaisseaux spermnli'/nes dea 
paissans; sur In renpiration det poistom e t c , nyújtott be az academi-
ának 's felvétetett tagjai közé. 1785 a' párisi földmivelő társaság titok-
nokja lett, 's ezen intézet sikeres hatását neki köszöné. Egyéb muiikájin 
kívül a' földmívesre Jiézve nagyhasznu „ L ' aunce rurale, au ca/endiier 
a P usage dcs cullivaleurs'1'' (Paris 1787—88 vol. II.) munkát adta ki. 
Forster „Gesc/iicfile der Entdeckungen und Schifffakrten int Norr/eu-JKl" 
franrziára fordította. Az ő ösztönzésére vitettek az első merinojiihok Spa
nyolországból 's az első angorai kecskék a' Levantéból Francziaországba. 
— A' revolutio viharai őt is magokkal ragadták. 1789, a' választó col-
legiumba hivatván m e g , a' nemzeti gyűlés tagja lett. Itt kevéssé jelelke-
aett ki. A'convent megnyitása után visszavonult Montpellierbe , hol IVlaj. 
31 után mint Girondista 's a' Brougesban öszvegyülendő insurrectioi con
vent tagja elfogatott. B. Madridba menekedett, hol Ortega és Cavanillcs 
notatiicusok szívesen fogadták, de a' kivándorlóit royalisták kiűzették. 
Banks Jósef, hallván barátja környülményiről, 1000 Lonisd'ornyi hiteliránt 
Küldött n«iki. 's B. egy angol hajón Indiába akart menni. Szélvész támadt 
's a' hajót a1 lissaboni kikötőbe hajtotta. L'j üldözések lissaboni mene
dékéből is- felvei ék. V é g r e , mint orvosa az egyesült statusok követének 
IMaroccóban , Afrikába ment. Külöröltetvén a7 kivándorlottak lajstromá
ból, visszatért Francziaországba 's mogadori consulnak neveztetett ki a" 
Kanariszigetekre, 's midőn illy tulajdonságban a ' jó remény foka felé akar
na indulni, meghívás érte a' botanica tanitószékére Montpellierbe. 1805 
a' törvényhozó test tagjává tette Napóleon. Halálát Jul. 27. 1807 egy 
szerencsétlen esés okozta , mellynek a' volt következése, hogy minden 
neveket és magokbanérthetőket elfeledett, a' melléknevek ellenben, mel-
!yek segélyével a' tárgyakat je le l te , könnyen 's elég számmal jutottak 
eszébe. Nagybecsű kéziratok maradtak tőle. l)f>. 

B R O W N (György) , Irlandban született Jun. 15. 1098, tanulását Li-
merickben végezte \s életének 27 évében kurpfalzi hadi szolgálatba lé
pett. 1730 mint kapitánj-segéd orosz szolgálatba ment által, hol mindjárt 
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elejénte egy pártütést nyomott el bátor elszántsága. Érdemmel te)jes 
részt vőn mind azon háborúkban, mellyeket Oroszország azon időtől fog
va -1702-ig viselt. 1730 Krozkánál török fogságba e s e t t e mint rabszolga 
háromszor adatott el. A' Konstantinápolyban lévő franczia követ vissza
szerzi szabadságát. Olly szerencsés vo l t , hogy a' divannak némelly pla-
nuuiait niegtiidhatá, a' mellyekkel Pétervár felé sietett. Ezért generalma-
jorrá lón. A' 7 esztendős habomban elfogatott Zorndorfnál a' Burkusok 
által, azonban megszabaditá magát, de ugy megsebesíttetett, hogy többé 
a' sereghez nem mehetett. III. Péter tábori marsallá nevezé ki ő t , 
hogy a' Dánország ellen meghatározott hadat ő alatta igazgassa. Browu 
vakmerő volt az uralkodónak azt mondani, hogy ezen háború épen olly 
Igazságtalan, mint pnliticaelleni rolna, mellyért őt Péter hivatalától meg
fosztván , az országból kiparancsold. De minekelőtte e lutazot t , magához 
hira tá az uralkodó ezen nemes l'érjliiit, megerősité tisztségeiben 's azon
felül lieilandi kormányzónak nerezé k i , hol 30 esztendeig létében sok 
hasznos rendeléseket te t t . II. Jósef császár birodalmi grófságra emelé. Ha
lála előtt néhány esztendővel koros léte miatt II. Katalintól elbocsáttatá-
üát kér te , de a' császárné ezt adá feleletül „Gróf u r , semmi sem választ 
el egyéb bennünket a' halálnál." Ennek legnagyobb csendességgel néze 
szeme közé. Már harminc/, esztendővel előre elkészíttető koporsóját, 
mellyet gyakortább megnézett , ugy szinte utolsó rendelését is felolvasta-
tá maga előtt esziendöuUéut egyszer. Megholt Sept. 18. 1792 , életének 
95 évében. 

B R O W N (John) , híres orvosiró ' s a ' róla nevezett B r o w n i a n i s -
m ii s szerzője , szül. Skotország Berwick megyéje Bucié nevű helyében 
1735. Apja napszámos vol t , anyja tejárosné. Már a' falusi oskolában ki-
tünének a' iiu talentumai. Apja halála után anyja egy takácshoz ment 
férjhez, a ' k i B.t mesterségére kezdé taní tani ; de őt inkább az olvasás 
vonttá, 's szüléji , kik Separatisták voltak 's a' fiúból védet reniényltek 
felekezeteknek, lü észt. korában Dunse városkába küldék. B. szorgalma 
nem sokára túlhaladta oskolatársait, a' tudományokban jelesen előment 's 
vallástanitó szándékozott lenni felekezeténél. l)e egykor , a' miatt , hogy 
a1 püspöki egyházban isteni tiszteletet hal lgatot t , vonatván kérdésre a' 
Separatisták á l ta l , sanyarú türelmetlenségek keményen felingerlette, 's 
nyilván áltlépett az uralkodó vallásra. 1755 elhagyta Dunse városkát 's 
Kdinburgba vette magá t , theologiát tanulni; azonban, mi okból, nincs 
tudva, szándékáról lemondott 's 1758 mint aloktató visszatért az elébbi 
helyre. Már ekkor kezde fejleni szerencsétlen hajlandósága kicsapongá-
sekr.i. Egy év multával megint Ediiiburgba men t , de törekvése, tanító-
széket nyerni nem sikerült. Ford í t ás , latán nyelv tanítása 's későbben 
ifja orvosok számára avatási értekezések készítése által szerzé élel
m é t , e1 mellett az orvosi tanításokat is járta, llly módon oktatói hiva
talra könnyen nyithat vala magának utat , de kicsapongásai, főkép az ital
ban nem tartott mertéklete, árnyékba vonák jó nevét. Cullen mind ezek 
daczára tanítóul adá őt ujainak. B. más utón szandékozék boldogulni. 17Ü5 
megházasodék '« tanulókat fogada asztalához , de a' rendellen élet 3—4 
év múlva megbuktatá. Orvosi tanitószéket óhajtott megint, de nem nyerhe-
te . Okát Cullenben, ki legnagyobb jóltévője vol t , kereste; homályt töre
kedett lírasztani tekintetére 's rendszerét eldönteni szándékozott. Az egye
netlenség lassanként nyilvános ellenkedésben mutatkozott. B. fellépett 
tij rendszerével 's kiadta 177Ö „Elementa medicináé-'1 czimü munkáját, 
mellyről privát tanításokban is olvasott. E' miatt Edinburg minden or-
vostanitójival ellenkedésbe ese t t , 's parthiveinek gyakran szahad öuvise-
lete és az ő fenhéjázó és sértő hangja , mellyen magáról 's másokról be-
széle, az uj rendszert és szerzőjét rossz hírbe keverék. Az orvosi társa
ság kétszer (1776 és 1780) nevezte ki elölülőjének. A'doctor i czimet St-
Andrewsben, Skotországban, hova számos barátival ment, vévé fel. 1782, 
és 1783 annyira felingerlék 15. követőji az edinhurgi professorokat és or-
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vosoka t , hogy a' vetélkedések gyakran kéttűs viadallal végződtek. B. 
legnagyobb megvetesse! szólott az orvostanitók tudósságáról, talentumok
ról e's systemájokról. A1 tanulóknak mas részről meg vala ti l tva, B. Írá
siból idézett helyeket iktatni értekezésikbe. Tanításiban közönségesen 
nagy elevenséget mutatot t , 's gyakran elragadta heve. Innen származik 
ezen felkiáltása : Ópium me hercle non sedat! Ollykor, ha theoriáját ta
nítványinak élénken előadni törekedek, 's kicsapongásoktól különben is 
rongált ereje ellankadt, egy pohár rumban 40—50 csepp laudanuniot ivek 
's ezen adagot 4—5-s/.ör isinétié egy tanítás alatt, biz által szinte az 
őrültségig emelkedett phantasiája; de egészen tenkre dőlt egészsége. 'S igy 
hév buzgalma sokáig nem tarthata, 's elhenyülének lassanként tanítványi 
is. Végre fogságba esett adósság miat t ; tanításit itt is folytatá. 1786 
Londonba m e n t , azonban nem lett jobb dolga. Kihirdeté ugyan, hogy 
tanításokat tartand systemájáról; de foganatlanul. A' következett évben 
kiadd észrevételeit a1 physica régi rendszereiről. Nem távozván szokott 
életmódjatói, legjobb baráti is szegyenlék a' veletársalkodást 's tőle mind 
inkább félrevolnultanak. O maga hév buzgalommal beszélt rendszere jöven
dő diadalmáról, e 'mellett keveset tett. Oet. 1780, bő adag ópiumot vé
vén be es tve , éjtszaka gutaütés vetette végét éltének. Árván maradt fa
míliáját Edihharg vette pártfogásba. — Mint minden uj iheoria , főkép 
ha az eddig divatban voltat végveszéllyel fenyegeti, számos ellenekre ta
l á l , ugy já r t Brown systemája is. Szerzőjének honjában volt rossz hire, 
ellenkedése Cullen-, Monro-, Duncan- 's másokkal, kik az orvosi publi-
cum Ítéletét vezeték, rendetlen é le te , zavart stylusa 's első munkájának 
nehézfolyamu latánsága legalább a' niivelt angol orvosoknál felette neáe-
í i ték elfogadtatását. Párihivei nagyrészént saját tanítványai voltak. Sy-
stemáját 1. ÍXGURI.KSTHICORIA. bh. 

B R O W N E (Maximilián Ulysses gróf) , cs. kir. feldmarsall, szül. Ba
selben Oct. 24. 1705. Browne Ulysses atyja öccsével April. 1690 hagy
ta el Irlandiát 1!. Jakab királlyal. Austriai szolgálatba lépett és mint 
ezeredes megholt 1731. B. korán katonapályát választott az austriai se
regnél. Az olasz háborúban a' parmai és guastallai csatákban jelesül 
viselte magát , 1739 feldmarsall-lieutenantnak neveztetett ki. Június 15. 
1740 megveré a1 Francziákat a' bochettai szorosoknál és megvevé Genuát. 
1750 feldmarsall lett és a' burkus király, Fridrik, ellen állott. A' lowo-
sitzi csata, noha el volt vesztve, még is Browne hírét nem csonkította. 
Hetednapra Saxoniába termett Browne, hogy a' szász hadi népet felsza
badí tsa , meliy Pirna- és Königsteinban el volt zárva. Maisa a' tacti-
cusok által igén nagyra becsültetik. Később a1 Hurkosokat Csehországból 
k i to l ta ; ezért az aranygyapjút kapta. Fridiik egész hatalmával Cseh
országba még egyszer berohanván , a' prágai csata következett Május 7. 
1757. Browne halálos sebbe esett és a' csatát elvesztette. Megholt Prá
gában Június 20. 1757. Nem csak nagy kapi tány , de nagy politicus és 
Ügyes alkudozó is volt. Fridrik Brownettanítójának vallotta. Gr.Mujláth J. 

B R O W N E , B R O W K I S T Á K , 1 . I N D E P E N D E N S E K . 
B R U C E (James) , szili. Kinnairdban Skócziában 1730, ' s London 

vidékén neveltetek. Már kis korában nagy reménységet nyujta maga felől. 
Tanuló pályája végeztével mint/törvénytudó Skócziában akart megtelepedni, 
de felhagyott ezen szándékával és 23 évében Londonba jött , hol a' keletin
diai foglalatosságok expeditiójában hivatalt nyerni reménylett. Itt meg-
esmerkedett egy kalmár leányával 's a' há; i örömeket majdan többrebe-
csülé az a-iai -gazdagságoknál. De neje házasságok elsőj esztendejében 
megholt Parisban, hova a' szelídebb éghajlat miatt költözködött. Ezen 
idő olta elveszte B. foglalatosságokra való hajlandóságát, 's csak azon 
szándékból vágyott a1 szárazon utazni, hogy magát a'rajzolásban és ide
gen nyelvek esmeretében tökéletesítse. 1757 Poriugal- , Spanyol-, Fran
ciaországokat és Német-Alföldet látogatá meg. 1761 algíri consnl lett, 
hogy caen . hivatal védlése alatt Afrikát beutazhassa. Angolorszagot 
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Jun. 1762 hagyta e l , de még egy darabig Olaszországban tartózkodott 
'B ottan a1 régiség dicső emlékeit vizsgálta meg. Algiri lakozása nem 
volt nehézség és veszélyek nélkül. Több utazások után mind Afrika köze
pe fe lé , mind a' küzéptenger szélein Asiába ment 1767, inegnézé Baal-
becket és Palinyrát 's betegesen tért Aleppóba vissza. Itt leginkább a' 
természet gyógyító erejével esmerkedett meg, mivel azon vidékeken, a' 
hova utazni 'szándékozott, az orvos különösen bccsitltetik. Az 1768 év 
tavaszán Kairóba ment , honnét azon év vége felé a' Nil fo!) ásat felfelé 
követte. De vízen nent jöt t tovább Syenenél, visszafordult Kennébe, 's on
nét egy karavánnal Kosseirig ment a' veres tengerhez, innét pedig az arab 
tengerszéleken Jeddáig vitorlázott, melly kikötő az indiai portékáknak gyü-
léshelyek Mekka és a' határos országok számúra. Itt egy kis ideig tar
tózkodott , azután a' tengerszélen a' szorulatig hajózott a' veres tenger 
végéhez 's Sept. 1761) Masnahba tért vissza, melly egy kis sziget a ' ve 
res tenger afrikai részén közel Abyssiniához. Bajoktól és veszélyektől 
körülvéve tört elő CJondarig, Abyssinia fővárosáig, hol a' legvadabb nép 
között volt, mellyet éltében látottt. Kevéssel ezelőtt terjedt el ezen or
szágban a' himlő , 's Brnee nagy tekintetet szerzett magának az udvarnál 
's népnél az európai gyógyítás módjával. Három hétnél tovább maradt 
Abyssiniában, megkérésé a' Nil forrásait 'g egész esztendőt töltött el 
azon útjában éjszak felé Nubián és azon szörnyű pusztákon keresztül, 
mellyek ezen országot Egyiptomtól választják, 's Maj. 1773 ért Alexan
driába. 11 évi távolléte után visszatért Skócziába, megházasodott másod
szor 's a' tudományos munkákat egészen félbehagyni lá tszot t , inig 1785 
felesége halála nem kinszerité a' beutazott tartományok leírásában vi
gasztalását keresni. Ezen leírás megjelent 1790, 5 k. 4-rét. Négy esz
tendővel ezután, a' lépcsőkről leesvén, megholt. Bruce nagy , erős terme
tű és kellemes alakú volt. Erős teste kiallá az erőlködést és szükölködést 
minden baj nélkül; merész az ő felteteleiben, ügyes minden testi gya
korlásokban, hirrevágyó és hiu , heves elméje könnyen haragra és gya
núra gyúlt-, különbféle esineretekkel, több.uj és ó nyelvek tudásával bírt, 
de még is híjával volt azon nyugodt tekintetnek, melly a' mélyebb ér
teimii embert megkülönbözteti. Állításai, hogy Szerecsenország a' felvilá
gosodás legrégibb bon ja , hogy a' Falashák , Agavok és Amhara 's Gá
tat lakosai Palaestinából eredtek, továbbá throriáji a1 mivek, tudományok 
és kereskedés eredetéről 's ngy szinte regéji Á s u m , Merőé és Thebe 
építéséről 's Abyssinia régi történetei igazolni látszanak a' tudós fturt-
niann ,,Edrisi1--ben kimondott ítéletet, hogy Bruce sok nevezetes tudósítá
soknál igazság helyett gyakran hazugságot árul, magának gyakran ellene 
mond 's tudományos szint vesz magára , ngy hogy munkája csak nagy 
vigyázat mellett használtathatik. De az utazók legújabb vizsgálatiban 
némelly dolog igaznak ta lá l ta tot t , a' mit Bruce ál l í to t t , 's természete
sebbnek látszik feltenni, hogy az ő igazi hibája abban áll, hogy öntapasztahisa 
gyanánt beszél el némelly dolgokat, mellyeket másoktól ha l lo t t , kik el
ámították. B r u c e Mihályról , 1. I.AVAI.KTTE. 

B R U G E S (vicomte), a ' franczia udvar nevezetesebb személyei közé 
tartozik. Midőn a1 franczia revolutio k i tö l t , hajóshadnagy vol t , a1 st. 
domingoi táborozás alkalmával, hol nemzetségének nagy birtoka volt, az 
angol seregnél szolgált. Későbben Golofkin grófnét vette feleségül Né
metországban. A' király Francziaországba való visszajövetelekor Bru
ges , a' ki ott a' legrégibb famíliák egyikéből származott , a' Provence-
bun a1 8-ik katonaosztály felvigyázója lón. Nem sült el azon szándéka, 
melly szerént Napole/mnak . midőn az Elba szigetéből 1815 visszajött, a' 
szárazra köthetését nagy következéseivel együtt megakarta akadályoztat
ni. Mindazonáltal az angoulímei berezeg seregéhez csatolta magát déli 
Francziaországban 's Júniusban 1815 kezére akarta keríteni IVIarseillet, 
midőn marsall Brune a' .feladási alkura kinszerité. 1816 fontos franczia 
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küldöttség bízatott reá Berlinben. —Bátyja , gróf I S r u g e s , 1815 a' nem-
Kitti sereg generalinspectorá lett. 

B R Ö O D K , Bruges , Német-Alföld Nyugoti-Flandria nevil grófságá-
nak megerősitettt fővárosa, csatornáknál fogva Gent te l , Ostendével 'a 
inas helyekkel öszve van köt te tve, 0000 ház , 31,250 lak. egy festő-, 
képfaragó-, 's épitőacademiaja, a 'nemzet i literaturát tökéletesítő társa
saga , földmivelést előmozdító társ. , tengeri hajó/.ásoskolája, sok fabri-
ká j i , csipkekötő osköláji, hajóépítő műhelyei , halászai és kereskedő-
ji vannak. Főtemplomában lehet Merész Károly és Burgundi Maria 
pompás sírboltjaikat látni. Hajdan Briigge volt az éjszaki kereskedés 
íőpiacza 's Velenczével leggazdagabb kereskedő város; hanem az Indiába 
vivő uj tengeri útnak a' Portugáliák által lett felfedeztetése olta régi fé
nye mind a' két városnak aláment. A' 14 század olta minden kereske
dő népeknek voltak itt consúlságaik, 's ezért találtatnak az építés és kép
faragás mesterségének olly sok emlékei Brüggében. L. Budd építőmes
ternek ezen munkáját „Colleclton de gravures au trait. représenlant 
les plánt, coupes , elévations , profilig voúle.1, plafonds ele. des princi-
pítttx monumem tP urchilect. et de sculplure de la ville de Bruges, űe-
puis le XlV-me jusqu1 au XVlI-me siécle,ií 56 rézmetszéssel, 1824. 
Brüggében alkottatott 1430 az aranygyapjas vitézek rendje , 's született 
van í lyk János. L—it. 

B R U G M A S S (Sebald Jiistinus), esmérétei és befolyása által a ' kül
földön is tisztelt német-alföldi tudós , főorvos volt az armadiánál és ha
jósseregnél 's a' gyarmatokban ; a' németalföldi intézet, valamint legtöbb 
európai academiák és tudós társaságok tagja. Született Franekerben 1703, 
's már 1781 philosopbia doctorává tet t Grb'ningenben. Értekezése: „ / , i -
thologia groninguna'1'- figyelmet gerjesztett. A' dijoni academia megko
szorúzta ezen jutalomkérdésről irt munkáját: „Az ártalmas és mérges nö
vényekről a' legelőkön". A' bordeauxi academiától „ A ' fák halálának je
le i rő l" 's a' berlini tudományos társaságtól , ,A' gyomról" kitett kérdé-
sek jutalmát is megnyeré. Mind a1 hármat franczia nyelven irta. Mine
kutána B. az orvos doctori hivatalt ezen értekezés: , , /Je piingenia'-' ál
tal Gröningenban J785 elnyeré, van Swinden helyett elfogadá a' philoso-
phiai és physicai tanitószéket Franekerben. Itt gyorsan egyinás után két, 
a' mély gondolkodót eláruló értekezést adott k i : ,,/Je vatura soli frisiri 
exploranda'-'- és „ D e aecuratiori plantarum indigenarum ttot itta maxi
mé cvmmendabili". B. egész erejéből azon dolgozott, hogy a' természet
tudomány minden ágai iránt való szei'etetet még jobban kimivelje hazá-
jabani Alapot is vetett Franekerben az ő hasonlító anatoniiabeli kama
rájának, mellyett utóbb a' leghíresebbekhez emelt Európában, 's Cnvier 
is csudált. Ezen kamarában volt Schill feje is borszeszben. A' leydeni 
egyetembe általtétetvén, ottan 1795 olta a' chemiát tanitá. A' hadise
reg orvosi intézeteire nagy mtinkáji 1794 kezdődtek. Chemiai műhelyt 
és középponti patikát szerze ezeknek számára. A1 ,,¥harmacnpoea l/ata-
eá"n szorgalmatosan dolgozott 1805 ol ta , de társa inak, Driesseii lés 
Vrolik tanítóknak, valamint Deimann és ten Haaf orvosoknak érdemeit 
sem hallgatá el. Lajos király házi orvosának nevezé B - t , ' s mind azt 
meghagyá, a' mit ó az ispotályi dolgokban ujolag szerkeztetett. Német-
Alföld FranCziaországgal lett egyesülése után Napóleon az ispotályok 
főfelvigyázójává 's a' leydeni egyetem kormányozójává nevezte ki. Az 0 
közbenjárása néni csak eltörlé az egj'eteni minden adósságát, hanem 
100,000 frankra menő esztendei mellékjövedelmet is szerzett neki az or
szág kincstárából. Ezen férjfiunak különös érdeme a z , hogy a/, ő hosszil 
ispotályigazgatása idején azokban ispotályi hideglelés soha sem szapori-
tá a1 Sebek és betegségek halálosságát, továbbá, hogy a' Waterlooi dü
hös csata után 20,000-nél több sebes katonáknak Szerze a' legnagyobb 
gyorsasággal orvosi segítséget^ és minden életkellemesitó dolgot. ,.Az 
ispotályi hideglelés miai?majáitak természetéről" irt értekezéaét a1 haile-
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ml academia megkoszorúzta. A' Ieydehi egyetem neki Kii/.öní természeti 
gyűjteményeinek helyes felrendelését, '» hogy neki iiiitiden visszaadatott, 
a' mit 1705 l'arisba elvittek. B. a' nemei-alföldi nemzeti intézet gyűjte
ményébe tette le észrevételeit a1 lialak bizonyos belső iniiszerességéről, 
inelly úszó tehetségeket inkább elősegíti , mint farkok és szárnyaik, üle
tének 5(i évében bolt m e g , Jul . 24. 1819, mindenektől sajnáltaivá, a1 kik 
charncterét 's nagy esmereteit méltánylani tudták. —j—a 

B n i ' H i , (Henrik gróf ) , 111. Auguszt lengyel király és szász válasz
tó fejedelem ministere, szül. Thuringiában 1700. Apja sachscn-weissenfel-
si titkos tanácsnok volt í, de jószágtalan 's nem képes 5 gyermekét eni-
berkorig felnevelni. Ezért Henrik Erzsébet herczegné szolgalatjába lépett 
mint apród. Vidámsága 's erkölcseinek kelleme által megnyeré a 'berezeg-
nének kedvezését 's nem sokára azután a1 II. Augusztét is. Utóbb 
kamarásnak nevezé ki a' király 's magával vivé minden utazásán. B. 
hasznára forditá ura kegyelmét 's már több fontos hivatalokat nyer t , 
midőn a' király Varsóban megholt Febr. 1. 1733. Valami különös szeren
cse által bízatott felvigj ázására a' lengyel korona az ország egyéb czini-
ékességeivel együt t ; ezekkel ő Dresdába utazott haladék nélkül 's áltada 
mindent az i;j választófejedelemnek, 111. Augusztnak, 's igen munkás volt 
a' Királyi széket ennek megszerezni. Ezolla nem szűnt meg a' szerencse 
a' grófnak kedvezni, ő pedig mesterileg tudá azt használni. Okos és 
ügyes lévén, uralUodék unín 's el távoz tat a ettől mindeneket, kiknek 
eszekbe ju tha ta , hasonló áron szintilly tekintetet szerezni. 111. Auguszt 
gróf Sulkowskit választá kedvezése tárgyánakj Briihl nem tartván ma
gát ennek elnyomására elég hatalmasnak, barátja lón vetélkedő társának, 
's megosztá vele a1 ministeiiumot. Azonközben házasságra lépett gróf 
Kollowrathnéval, kit a' királyné különösen kedvelt , 's igy a1 királyné ál
tal eszközlé Snlkowski eltávoztatását. Már most egyedül maga birá Au
guszt bizodalmát 's csudulatra méltó ügyességgel volt szüntelen azon , 
hogy a' királytól mindent távol tartson, a1 ki hozzá közelitni akarna. 
Egy szolga sem lépett Briihl helybenhagyása nélkül a' király szolgalat
jába ; 's ha ez a' kápolnába ment, elébb minden utak kitisztittattak előtte, 
bog)' senkivel se találkozzék. Auguszt fényes pompát kívánt ministerétől, 
's Briihl e' kivánatot legszélesebb értelemben teljesítet. Két száz szolgát 
tartott 's testőreit jobban fizeté, mint a' király; asztala legbecsesb volt, 
's öltözete legfényesebb. „Briihl volt e1 század azon embere" , mondja II. 
Fridiik „kinek legtöbb ruhája , órá ja , csipkéje, csizmája, czipője. :s pa
pucsa volt. Caesar őt ama' szépen fodorított 's illatos kenőcsü fejekhez 
számlálta volna, kiktől egyálfalján nem félt.'4 III. Auguszt nem volt Cae
sar, 's Brühl nála mindennél többet ért. Soha sem szolgállak fejedelmet 
nagyobb rabszolgasággal, mint ó t ; Brühl mindég kíséretében volt, egész 
napokat töltött kö rü le , a' nélkül hogy egy szót szólott volna, még a' 
munkátlan fejedelem pipázva já r t fel 's a l á , 's Brühlre veté szemeit , a' 
nélkül hogy ezt látná. „Brühl van e pénzem?44 — „Igen is van, Sire44 —* 
e' volt szüntelen válasza. De hogy igy felelhessen kiürité a' pénztárakat, 
az országot pedig megterhelé adóssággal , a' sereget ellenheti megkevésité, 
annyira, hogy midőn a' 7 esztendős háború kiütött , Szászországnak csak 
17,000 rosszul gyakorlott katonája vol t , kik szűkét látván mindennek, 
kénytelenek valának magokat Pirnánál megadni. Ezalatt Briihl Lengyel
országba szökött a' királlyal. A' kép- és porczellángyüjteményt megmen
te t te , az ország levéltárát pedig a' győztesnek engedé által. Nem ke-
vesbbé hiti, mint uralkodásra vágyó, gróf B., poseni Vajda, ivadékának mon* 
datta magát. Ersébet császárné St. András rendjével ajándékozta meg, 
VI. Károly pedig birodalmi grófságra emelé. Meghalván a' királyné, az 
ő legnagyobb ellensége, ennek apanageát neki aja'ndékozá a' király, hogy 
Szászországban szenvedett kárát kipótolja. Auguszt alig ért vissza Dres
dába, azonnal megholt Oct. 5. 170.3. Ugyan azon hónap 28 Brühl is kö
vete ót. Holta után minden jósaága elfoglaltatott. \ tettei vizsgálat ulá« 
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vétet tek; de ugy ta lá l ta tván, hogy inkább a' fejedelem felette nagy bő
kezűségének, mint tiltott eszközöknek köszöni roppant gazdagságút, ris-
szaadattak ;<zok az ő maradékinak. Azt az egyet dicsérve kell megval
lani , liogy fényűzésével a' mivészségeknek 'a tudományoknak nem cse
kély hasznot hajtott. Könyvtárát a' választó fejedelem 00,000 talléron 
vette meg. 

B B I I M H U E , második hónap a ' franczia nemzeti gyülekezet által 
Octob. 5. 1793 behozatot t ; de Napóleon által Sept. 9. 1805 eltöröltetett 
kalendáriumban. October 22—23 kezdődött ' s , mint minden más 
ezen kaUndáriómhoz tartozó hónap, 30 napból állott. A' ír. revolntio 
évkönyveiben igen emlékezetes ezen hónap 18 napja az uj aera VUí. esz
tendejében (Nov. 9. 1799) , midőn Bonaparte a' directoriuronak véget ve
t e t t , más nap az 500 férjfitanácsát fegyveres erővel elszélesztette 'a 
ennek következésében első consul lón. Tittel. 

' B l t U N , 1 . I j E B Rü \ . 
B R B S C K (Richárd Francois Philippe), az ujabb kor legélesb eszű 

eriticnsainak egy ike , s/.ill. Strasburgban 1729, Parisban a' Jesuiták alatt 
sebesen haladott a' tudományokban, de elhenyélte azokat, midőn kilépett 
az oskolából. Mint hadi biztos á' táborozások alkalmával Giessenben volt 
téli szálason 's történetből egy professornáf lakott , ki tanács 's példa ál
tal újra felkölté tudományok iránti izletét 's őt a' classicusok olvasásira 
vezérlé. Midőn B. Strasbtirgba visszatért, üres idejét egészen a' göiüg 
literaturának szánta , 's noha 30 észt. és nyilvános hivatalban volt, me»-
látogatá az universitas hellenistájinak leczkéjit. Buzgóságát, mellv ezen 
fáradságos stúdiumra bátoritá, emelte azon gyönyör , hogy néineíly ne
hézségeken a l teset t , 's lassanként megerősillt benne azon meggyőződés, 
hogy ama' gondatlanságok, rnellyeket a 'görög költőkben vélt észre venni, 
csak a' leírók gondatlanságaik, llly vélelme mellett megv;;ltoztatá, a' mi
ije megütközött, más rendbe tévé K' verseket 's olly szabadságokat en-
gede magának, rnellyeket a' eritioa áltálján fogva elvetni kénytelen, Ezen 
változtatási düh főkép könyvei széljegyzékibeu ragadta el 's a1 görög köl
tők számos leírásiban, rnellyeket inkább kedvtöltésül, mint használatid 
készite. Ezen önkény kiadásaiban is annyira szembetűnő , hogy azokat, 
a' legjobbakat i s , igen vigyázva kell használni. Brnnck mind e' mel
lett tetemes hasznára volt a1 görög literaturának s a1 tudományok 
ujrafelébredése olta olly s ikerre l , mint ő, kevesen munkálódtak 
haladásán. Csudálatra méltó , milly sokat 's fontost tett 20 év lefoly
ta alatt. Az általa kiadatott Virgilius is becses. Görög kiadásai közül 
az Analectákat , Apollonius Ivhodiust, Aristophanest, a' Guoinicusokat 
's remek mivét, Sophoclest, emiitjük, mellyért a' király 2000 franknyi 
évpénzt rendelt uekie. Ezen időben szakasztá félbe a' franczia revolntio 
iparkodását. Hévvel foga fel az uj ideákat és Strasburgban a1 néptársa
ság egyik főtagja vol t , azonban az illendő mérséklet okfőjitől el nem tá
vozott , mit azon környülmény bizonyít , hogy a' rettentő idő alatt Be-
sanqonban fotóvá volt. Midőn Hobespierre halála után szabadon bocsáttatott, 
jövedelmei meg voltak szűkülve, 's 1791 könyvtárának egy részét eladni 
kénytelenitteték 's 10 év múlva a1 hátra maradtat is, a1 mit nagyon fáj
l a l t , mert könyveit szenvedelmesen szerette. Ha olly szerzőről beszéllek 
vele, a ' k i t b i r tvala , könnybe lábadtak szemei. Ess idő olta gyűlölte a' gö-
r ö " l i teraturát ; Terentiust ellenben még kiadta 's Plautusa készen volt 
a' sajtó a l á , midőn Jun. 12. 1803 mh. Papirosainak nagy része a' párisi 
könyvtárban van. 66. 

B R U N n u s t U M (most Brindisi) , régi hires város Terra di Otrantó-
ban (a1 nápolyi királys.) , az adriai tengernél. Most elfövenyesedett kikö
tője a' Romaiak idejében legtöbb hajóktól látogattatott meg , mivel rend
szerént innen eveztek által a1 hajósok Görögországba 's Asiiha. A' Kon
stantinápolyból az albania-macedoniai hegyeken keresztülvivő legrövi
debb országot is Brundiisiumon ment keresztül. Virgilius i t t hűlt meg. 
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Most 5900 lakosa van, (V 12 száz. ellenben60,000 volt népének siáma.J 
Érsek lakik benne. L—ú. 

H Í O N Í (Guillaume Marié Anne), birodalmi marsall, egy brives-la-gail-
lardei ügyvéd lija, ugyan ott szül. Mart. 13. 1703 's kora ifjúságában 
került Parisba. A' revolutio kiütésekor könyvnyomtató volt 's nénielly 
kisebb írásai által lett esnieretessé. Leginkább a' politinára adta 
most magát, a' CordeÜerek clubbja tagjává Ion, Dantonnal öszveköttetés-
ben állott 's azon zivataros időszakban hathatós szerepeket jutszék. 1792 
Aug. 10-ig egy újság kiadásával foglalatoskodott 's akkor mint polgári 
biztos Belgiumba ment. 1793 a' revolutionalis seregnél katonai szolgalat
ba lépett Girondeban. Az 1795 Oct. 10 segitségére volt Harrasnak a' 
Jacobinusokat visszaűzni, kik a' grenellei tábort megtámadták. Mint bri-
gadgcnerál a/, olasz seregnél kimutatta magát 1797 Verona megtámadása
kor 's az aroolei ütközetben. Midűn a' directorium Scbwei/.uak hadat 
izent , Brune nyerte el a1 sereg fővezérséget, benyomult oda nagy ellen
állas nélkül Jan. 1798 's az országnak uj organisatiőját eszközlé. 179!) 
általvett- a1 hollandi fővezérséget, megverte Sept. 19 az Angolokat éj
szaki Hollandiában Bergennél "s a' yorki bejczeget az Alkmaai ban Oct. 
18 kötött egyezségre kinszeri té , melly szerént az egyesült Angoloknak 
's Oroszoknak Kjszakhollandiáhói ki kellett tisztulniuk. Jan. 1S00 meghí
vatott a1 statnstanacsba , azután a' iryugnti sereg fejévé lőn. A' polgári 
háború által megrontsuk tartományok megnyugtatása többnyire az ő 
munkája volt. Aug. 13 az olasz seregnél főgenerálnak nevezietett k i ; Dec. 
utolja felé áltszalitá seregét a' Minción, visszaverte az Anstriaiakat, ke
resztülment Jan. 8. 1801 az Adigén, megszdotta Vicenz.;t és Knvere-
dót 's fegyverszünetet kötött Trevisóban Bellegarde-al, az austriai gene
rállal, Jan. 10, melly s/.eréut különbféle erősségek engedleltek állal a1 

franczia seregeknek. Midőn őt Nov. vége télé 1802 a1 béke a1 statusta
nácsba visszahivá, elejébe terjeszté a' törvényhozó testnek a"' nápolyi ud
varral tett békekötést megerősítés végett. A'következett esztendőben mint 
nagy kö\et Konstantinápolyi)a ment. Győztes volt elejénte itt is az angol 
párton 's az ottomani ministeriunitól a' legnagyobb tiszlelettételeket 
n y e r é ; de midőn uj visszálkodás támadott a ' k é t hatalom között, elhagy
ta Törökországot. Távolléiében birodalmi marsallá neveztetett ki Maj. 
19. 1804. 180U végével pedig Napóleon főkoi mányzójává tévé a' Hansa-vá-
rosoknak 's nem sokára a' svéd-pouieruniai csapatok vezérévé a' svéd 
király ellen. Üzen fejedelem meghivá a1 marsaik személyes ösz vej ö vetél -
r e , mellyben felszólitá, nyilatkoztatná ki magát törvényes ura, XVí l l . 
Lajos, ügye iránt. Hinne ugyan minden ajánlást elmellő/.ött; még is vagy 
ezen beszélgetésbeli némelly kifeje esek, Vagy az Angolok hamburgi alat
tomos kereskedésének elnézése által magára vonta Napóleon bi/.odalniat-
lanságát annyira, hogy hivatalából visszahivatott és tisztség nélkül 
maradt. Az 1814 revolutio után megesmérte XVIII . Lajost, I.ajoskeresztet 
nyert , de hivatalba nem tétetett, líz oko/.á, hogy Napóleon visszatértekor 
tüstént ennek pártjához állott. Fővezére lón egy szemmel tartó seregnek 
déli Francziaországban 's pairré neveztetett. Midőn a' környülmények is
mét megváltoztak, sokáig vonakodott, mi™ Toulont , mellyett megszalva 
t a r to t t , XVIII, Lajos seregeinek áltadá, 1S15, 's hódol isát a' királynak 
bejelenteté. Kzen környülállás 's az ő vezérlése" alatt történt keménysé
gek ingerelhetek fel ellene a' nép dühét. Midőn Toulonból l'arisba ment, 
megesmérte Avignnnhan a' király részére hajló nép,, melly tüstént öszve-
csoportozott azon'vendégfogadó előt t , a' hol ő leszálott. A' felhevült 
embereket még inkább tüzelé a'közöttök elti-rjedett hir, hogy Brune le
gyen l.amhalle herczegné gyilkosa. Mindazáltal békével engedték a' mar
calit elindulni. De alig hagyta el a1 kicsi a' várost , midőn egy pórcsa
pat , melly azt nyomban követ te , a' postakocsist visszatérni kinszerité 
a' vendégfogadóba. Midőn a1 marsall kiszálntt 's két segédjével együtt 
elébbi szobájába ment , bezárattak a' ház ajtaji. Azonközben a' pártosok 
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szembetünőieg nevekedtek 's nagy kiáltozással kívánták a' marsall ,ha-
lálát. Hijába védte őt 4 és ' / i óra folyásig a' praefectus és maire életek 
veszedelmével, minthogy a' városban nem volt katonaság. Az ajtó végre 
betöretett , a' szobába tódult egy csoport gyilkos, V a ' szerencsétlen, védel
me 's mentegetése néhányszori sikeretlen próbálása után, több pisztolylö
véstől sebesítve elesett. Holt teste vadul fertőztetett meg, a'vendégfoga
dótól a' Rhone-hidig hurczoltatott és a' folyóba vettetett. Zs. G. 

B R|U N E H I i. r>, B r u n i c h i l d , első Siegbert, 568 olta austiasiai ki
r á ly , neje, nyugoti-goth herczegné, nagyelméjü, munkás lelkil, bős el-
szánásu és mély statustudományu, de egyszersmind ollyan characterii sze
mély , ki uralkodási zabolátlan vágyának mindent feláldozott. Férjét 
háborúra ingerié testvére, Chilperich, ellen, Vmidőn az ottan megöletett, 
ő még 613-ig élt és kegyetlenkedett, míg nem II. JjOtharius, soissonsi ki
rály, kezére kerítette 's mint 10 király és királyi berezeg gyilkosát a' leg-
irtóztatóbb halálra ítélte. (L. FREDKGONDE). 

B R D N E L L G S C H I (Filippo di ser Brunellesco Lapi),szili. Florencz-
ben. Kivált Dante munkáji , a' physica és perspectiva, leginkább pedig 
az építéstudomány tanulására adta magát. Hogy épitési planumokat ma
gától tehessen, rajzolást; hogy építményeit faragott kövekkel ékesíthesse, 
képfaragást; hogy a' nagy massákkal tetszése szerént bánhassék, mechani-
cát tanult: nem különben tökéletesítette magát a' mathematicábaii és geo
metriában. Mint képfaragó sokat köszönhetett Donatellóval volt szoros 
esmeretségének, a' ki még akkor ifjú ugyan, de már igen ügyes mivész 
volt. Mindketten Komába mentek. Itt jött Hr. arra a' gondolatra, hogy az 
épités tudományát a' Görögök és Romaiak alapregulájira visszavonja. 
Midőn 1407 az építőmesterek Florenczben együtt volnának, hogy ott a' 
dom kupolájának felépítéséről tanácskozzanak, Br-re senki ügyelni nem 
a k a r t , azért is Romába visszautazott. Azonban az építők egy olly mun
kának folytatását , melly erejeket felülhaladta, félben hagyták. Br-hez 
kellett folyamodni, a' ki ugy fejezte ki magát, hogy ő a' dómot egyet
lenegy boltos fedéllel akarja befedni, melly önterhe és egyes részeinek 
egybeköttetése által magát fen fogná tartani. Ezen állítás minden épí
tőknek olly különösnek te t sze t t , hogy őt mint eszelőst a' gyűléstől el
tiltanák. Mivel mindazáltal a' többi planumok is a' magistratus kívánsá
gának szinte meg nem feleltek, visszahitták újra Brunellescliit és kíván
ták , adja elő, mi módon szándékoznék planumát kivinni. Erre ő nem állott, 
hanem a' maga uj systemája szerént két kis kápolnát épített, melly uláii 
a' kupola felépítése reábizatott. Midőn az épités közben észre vette vol
na , hogy mennél feljebb emelődik az épület, annál több idő híjában vesz 
el, a' templom boltozatjára apró csapszékeket állított, mi által a' mun
kásokat a1 fel- 's alájárkálástól megmentette, Illy módon tulajdon nagy 
elméjétől vezéreltetvén, véghez vihette hazája díszére ama1 nevezetes ku
polának építtetését melly az emberi elme legmerészebb teremtményeinek 
egyike. Azon jelesen talált lámpa azonban, melly a.' kupola felső részét 
teszi, még nem volt kész, midőn Aprilisb. 1444, életének67 esztendejé
b e n , meghol t , — mindazáltal az ő útmutatása szerént ez is elkészült. 
A' régi építésnek semmi maradványa nincs olly magas, mint ez a' csuda 
épí tmény, egyedül az azolta épült romai Sz. Péter-templomnak kupolá
ja haladja felül magassággal, de könnyüségre és nemes stylusra nézve 
nem hozzá fogható. Angelo Mihály ugy itélt , hogy Br-t követni nehéz, 
felülmulni lehetetlen. Br. ezenkívül sok más mestermiveket is tett az 
építésben. V. F. 

B R U N E T , 1 . P Á R I S I J Á T É K S Z Í N . 
B R Ü N I N G S (Keresztély), egy a' legnagyobb vízépítő tudományos férj. 

fijai közül Hollandnak, szül. a' pfalzi Neckerauban 1736, megholt 1805 
mint főigazgatója minden tavi és folyógátaknak. Ifjú korában azon tudo
mányokra adá magát , mellyek viszonyban voltak a' vizépitéstiidomán-
nyal 's gátadószedő lőn. 1769 a' hollandi statusok által a' folyók fő-
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felvigyázójának neveztetett ki. Ezen hivatala fontos megbizottságoknak té
vé részesévé, jelen volt például a' krempenervaardi tőzegmetszés iránt 
]78!), és 1790 a' minden töltések megjavítására rendelt biztosságban, to
vábbá 1797 a' Niewskogs és Zevenhoven között fekvő vidékeknek felszá-
ritásáia rendelt biztosságban, 's 1798 a' Helvoetsluisnál alapítandó vizi 
építmény végett kinevezettben. Legfontosabb vizi építményei ezek: a' 
harlemi tenger megjavított körültöltése és lecsapnlása, a' német-alföldi 
ngy nevezett felső vizeknek jobb körülgátlása és mélyítése, mellyek nagy 
áradás alkalmával annyiszor elönték a1 tartománynak nagy vidékeit; to
vábbá a1 Waal folyónak és Pánnerden csatornának köriilvezetése, melly 
által a' Ra jna , AVaas és Leck medre megjavult. Szokásba hozta osz
tályában a' folyómérőt, egy felette hasznos műszer t , hogy idején figye
lem gerjesztessék az előföld elszakadásának 's a' folyó visszatolásá
nak veszélye iránt. Sok practicus hivatalbeli foglalatosságai csak igen 
ritkán engedték ezen érdemes tisztviselőt szerzőkép fellépni; de vannak 
ínég is hátrahagyott tudomány • s nmnkáji a' harlemi tudományos tár
saság emlékirásai 14, 19 és 20 kötetében. 1772 egy irást is adott ki , 
mellyben azon hasznot 'bizonyitá b e , nielly eredend, ha a' Beverwyk 
melletti tónak lefolyás készíttetik a' tengerbe, a' keskeny vidék keresz-
tülárkolása által a' tavi és tengeri két vízállás közt. 1778 megjelentek 
tőle 2 kötetben tudósítások és jegyzőkönyvek a7 felső folyók vizéről, 
egy 13 levelii és 2 rézmetszési! földabrosz-könyvvel. Az akkori köztár
saság directoriuma emléket akart neki a' állíttatni a1 harlemi főtemplom
ban 's az ezen hirre érdemes ember munkásságára alkalmazandó leg
jobb felírás szerzőjének egy 200 aranyat érő aranyemlékpénzt és lán-
czot Tendelt. Nevendéke 's hivatalában követője, Conrad, nyeré el a' 
jutalmat. Maga az emlék felállítása a' következett zavaros idők miatt 
mind eddig nem jntbata teljesedésre. 

B R Ü N N , Morvaországnak \s egy hasonló ncvil kerületnek fővárosa, 
a1 Zwittawának a' Schwartzawába folyásánál, sánczokkal, bástyákkal 
's falakkal van körülvéve. 816 láb. magasan fekvő hegyi v á r a , melly 
Spielbergnek neveztetik , statosfogháznak használtatik. A' városnak 10 
külső városával együtt 2200 háza 's 33,300 lak. van. I t t van a' morva-
slésiai kormányszék vagy gubernium 's itt vannak a' kerület törvény
székei. Püspök lakja. Nevezetesek benne gymnasiuma, nemes leányo
kat nevelő intézete, 6 főbb temploma, sok szép házai, jó oskoláji, sok 
jóltévő intézetei , füvészkerté, játékszíne \sat., továbbá a' földmivelés, 
természettudomány 's haza esmerése előmozdítására egyesült morvái és 
slésiai társaság 's Ferencz museuma. Krünn nevezetes mesterséget és 
küldő kereskedést üző hely. 12 posztómanufacturája 's 19 posztószö
vő mestere igen jó 's finom posztókat készítenek. Ezeken kivül vannak 
Brünnek sok festőji és selyem-, szappan-, szekérkenó., bór-, karton-, mous-
selin 's más nviveket készitő mamifacturáji és fábrikáji is. h—rí. 

B R ii N o (Szent"), alkatója a' Carthusianus szerzetes rendnek , szü
letett Coloniában 1030 körül egy régi 's nemes nemzetségből, melly még 
a' 18-ik század közepén fenállntt. Első nevelését az akkori idő szoká
saként a' Sz. Cnnibertről nevezett collegial-templom oskolájában véve', hol 
későbben kanonokságot is nyer t ; azután Rheimshen tanu l t , hol annyira 
megkuiönbözteté magát , hogy a' helybeli püspök, Gervais, megyéjének 
minden oskolájira való felvigyázást reábizná. Bruno több jeles tanítvá
nyokat nevelt , egyebek közt Odót , későbben II. Orbán név alatt prtpát. 
Korának elfajultságát nem nézhetvén, magányba vágj'ott 's e' szándékát 
hat rokonérzésii barátjával Sz. Hugó grenoblei püspökkel közié , ki tiT-
lajdon maga élvezeté őket 1084 a' várostól négy órányi távolságra fekvő 
Chartreuse nevű vadonba, melly tő! az itt támadott híres rend nevét köl
csönözte. Itt e g y , két meredek, hóval 's tövissel fedett szirttől kör
nyezett völgyben Brnno 's társai egy szentegyházat 's egymástól elkil-
löuzött kisded kalibákat építettek lakásul 's a1 legszorosb szerzetes ren-
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deknek egyikét alapították. Ez alatt II. Orbán a' romai székre lépett, 
's J089 egykori tanítóját magához hivá. Engedett Brnno, de vonakodva, 
•s állhatatosan megköszönt minden egyházi méltóságot. 1094 szabadsá
got nyert egy második Cartluisiát Calabriában a' della torrei magányban 
alkothatni. Itt elébbi élete módját követé , uj tanítvány it szinte azon 
bölcseséggel kormányozá 's azoknak karjai között yégaé napjait 1101 
X. Leo 1514 megengedé a1 Carthnsianusoknak szerzője tisztelésére egy 
tulajdon misét ta r tha tn i , XV. Gergely pedig 1023 kiterjesztő azt az e-
ge'sz cath. anyaszentegyházra. Ez időtől a' szentek közé számíttatott. 
Brnno nem adott tanítványinak különös törvényeket, >s csak 1588 ké
szült egy tökéletes regula a' Carthusianiisok számára, mellyet XI. Incze 
megerősített. 13. I. 

B R C N O v. B r n n i (Leonardns Brunus) Arezzóból, honnan rendesen 
Aretiniisnak (Aretino) hivatik, a' leghiresb tudósok közé tartozik a' clas-
sica literatiíra feléledésének periódusából Olaszországban. Szül. 1309 's 
mint mondják,- Petrarca képének látása által lobbant lángra kora ifjúsá
gában a1 tudományok iránt, mellyeknek éltét szentelé. Először törvényt 
tamilt Florenczbén és Ravennában, de Chrysoloras Einaiitielnek Florencz-
lie érkezése a1 classica literatiíra kitanulásara vonzá. Későbben több hi
vatalokat viselt a' romai udvarnál \s kísérője vala XXIII. János pápá
nak Kostnitzba, hol ez le té te te t t , B. pedig Florenczbe futott. Itt irá a' 
ílorenczi történeteket , melly munkájáért polgári just nyert, későbben pe-
dis;, kegyelve a'Mediciektől, a' köztársaság statiistitoknokjává lón. Ezen 
fontos helyzetben meghala Mait. 19. 1444; 's Előrenéz es Arezzo vetél-
kedének, nagy polgárok emlékezetét pompás exeqniák 's emlékoszlopok 
által megtisztelni. Biuno érdemei a' görög literatura stúdiumának terjesz
tése 's előmozdítása körül főképen a1 Görögök classiciisainak, p. o. Ari-
stoteles njunkájinak , Demosthenes beszédjeinek, Plutarchus biogiaphiá-
iinak 'sat. szóról szóra való latán fordításaiban határozódnak. Azonkí
vül köszöni hírét, ílorenczi történetírásának, a1 maga idejebeli törté
netek előadásának, 1378-tól 1440-ig , és beszédjeinek. Leveleinek gyűj
teménye is gazdag foglalatú. Munkáji latán nyelven vannak irva, két bio-
graphiá t , a' Hantáét és Pet rarcáét , kivéve. Eőmunkája: „Históriáé 
Flurcnlinue lAltr. Áll". (Argenlor. ÍOIO, fol.), együtt kiadva „Cam-
mentarius rerum suo lempare geslaramíícz\n\'ú munkájával. Olaszul meg
jelent Arelenczében 1476, fol. 

B R U X O (Giordano), egy eredetiség, költői erő és merész specnlatio 
által megkülönböztetett philosoph a' 16 százban ; szül. e' századnak kö
zepe táján Nolában Nápolyorszagban, Dominicanus baráttá leve ;s hi-
hetőképen azon üldözések elől, melly eket vallásbeJi kétségei 's a1 ba
rátok ellen való giinyolódásai által vont magára , 1582 Genevába vet
te magát, de a 'hol paradox állításai és hevessége által az intoleráns Cal-
vinistákkal csak hamar meghasonlott 's 1583 ugy lépett fel Parisban 
mint Aristoteles philosophiájának ellenje és Liilltis mesterségének (ars 
jLulliitica) tanítója, a1 hol sok ellenkezőkre találván, Londonba utazott, 
onnan Parisba visszament, azután pedig 1586'—88 Wittenbergben tanitá 
philosophiáját. Miért hagyá el Wit tenberget , nem tudatik; azonban bi
zonyos, hogy 1588 Melmstádtbe, '« talán még elébb Prágába ment. Re
gjeivé Július wolfenbütteli herczegtől, Helmstadtben maradt annak, ha
láláig 1589, azután Menüs m. Frankfurtban némelly munkák kiadásával 
foglalatoskodott, de ezt a1 várost is elhagyá 1592 és, nem tudni, mi ok-
Tiól vagy szándékból, visszatért Olaszországba, a' hol 1592-től fogva 
Padnaban nyugalmat lelt, mig a' velenczei inquisitio 1508 megfogatá és 
a' romai inquisitiónak általadá, melly őt kétévi fogság és tanításinak vis. 
szahuzására való hasztalan várakozás u tán , mint apostatát, eretneket 
's a' szerzett fogadástól elszakadtat, Febr. 17. 1G0O megégetteté. A' ha
lálos büntetést , mellyet egy héttel elébb tudományának visszahuzása ál
tal még elfordíthatott volna, nagy állhatatossággal szenvedé. Valmint 
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az o csípős kikelései Aristoteles philosophiájának formáji 's tanításai , 's 
magok a1 határok közé szoríttatott Aristotelicusok ellen is, neki mindenütt 
ellenségeket szerzettek, ugy kevélysége 7s godolatlansága üldözji kézé; 
be jut tatá. Az ő most felettébb ritka pbilosophico-didacticus Írásai cla-
sicus képzettséget, a' régiek philosophiájának szellemébe mély behatást, 
lelkességet 's satyrás szellemet, és alapos matheniaticai 's píiysicai es-
mereteket árulnak el. A' mint azoknak libert bibliographiai lexiconjában 
(Lpz. 1821 4. I. 238 's kör. 1.) felhozott legrégibb kiadásai mutatják, 
többnyire 1584—91 jelentek meg. 1584 jelent meg Parisban ama' hires 
könyve: „Spaccio della bestia trionfunte"- (allegoriás előterjesztése a' 
morálnak sok satyrás czélzásokkal a' maga időkórara), továbbá a' Jaco-
bi által kivált a' Németek előtt esinerete.ssé tétetett „De la causu, prin-
cipio et «no"(Velencz-, alkalmasint I>ond. 1584), továbbá (talán a. o t t ) „ D e / 
infinito vniversn e mondó'- ; amaz megállapítását, ez pedig a' tüne
mények világára alkalmaztatását foglalja magában az ő metaphysicájanak. 
lígy tiszta 's az Istenről igen méltó előterjesztésekkel egybeköttetett 
pantheismust találhatni abban, mellyet még az előtt semmi philosoph olly 
tökélyben meg nem állapított 's elő nem adot t , 's csak Spinoza , a' ki 
Descartes vezérlése után az ő ideájit használd, képzett 's vitt ki később 
még több tudományos consequentiával. Hogy az Isten neki a' világ lel
k e , a' világ pedig egy élő organismus vala , még azt megbocsátották 
volna neki időkoiosi, de már azon consequent állítása, hogj' a' világ végetlen 
és megmérhetetlen, 's tanítása a' világok többségéről, olly időben, mi
kor az uj 's ő tőle egész buzgósággal elfogadott kopernicusi sysiema 
minden oldalról ostromoltatott vala, szükségesképen véteknek tartatott . 
Munkájinak formája többnyire dialogicus, szoros oskolás rend nélkül, nyel 
ve olaszból 's latánhól |csudálatosan kevert , tónusa heves és t üzes , ideá-
jinak genialitasa 's fensége meghat mindent, a' ki érti azokat. Homá
lyosabbak, de olvasásra kevesbbé is méltók logicai munkáji , mellyek-
ben Kaintundus liUllus topicáját és mnemonicáját csudás mesteikézettség-
gel viszi ki. Az ő időkoiánuk különösségei közé tartozik a z , kogy a' 
dolgok természetébe való legvilágosabb belátásai mellett is hitt a1 ma
giának és1 astrologiának. Irt költeményeket is : „lleroici furorí,"^ 's a1 

többek közt egy vig já tékot : „ / / candetajo*-1. A' legnagyobbak a1 ké
sőbbi philosophok közt szorgalmasan használák ő t ; a' legújabbak közt 
Schelling leginkább közelit az ő metaphysicájához és természetnézeté-
bez, 's philosopliiaimunkájinak is egyikét („Br i rao , oderülier da.i göttliche 
und natiirliclie l'rincip d r JD?ngeii Berl. 1802) ő róla nevezé el. Brú
nóról és munkájúul I,. ,.Sie/jer\s und Tliamter's Lelirmeinngen beruhm-
ler Phyiiker'1 (5. II. Kulzb 1824), 's munkáji kiadását : „Opere di Gi-
ord. liruno" Wagner Adolf által (Eeipz. 1826. 2. köt). A. li.S. 

I l i ü i s u i , , hajdani fővárosa austriai Belgiumnak, 9500 h á z ' s 85,000 
többnyire cath. lakossal. Most Amsterdam után legnevezetesebb keres
kedő városa a' német-alföldi királyságnak 's déli Brabantnak fővárosa. 
Sok csatornáktól hasittatik keresztül , mellyek által a' Senne vizével 's 
a' Schelde nagy csatornájával öszveköttetik. Szépen van épülve 's igen 
sok szép palotáktól diszesittctik. Ezt mindazáltal a' felső városról kell 
érteni, mivel az alsó város, mellynek fekvése is egészségtelen, rosszabbul 
van épülve. Ellenben a' felső varos egészséges és szép, egy mulató er-
dőcskével, nielly félórányi kiterjedésű, ékeskedik. Ezen mulató erdőcské
ben kiváltképen az ugy nevezett zöld sétáló vonja magára fejér már
ványból csinált álló képeivel a1 nézők figyéifhetességét. Hajdani várfa
lai lerontattak 's most Monterey fellegvára által védelmeztetik. Tágas 
1817 építtetett 's 1821 égés által igen megrongált királyi kastélya ismét 
elébbl fényére emeltetett. Piaczai közt nevezetesek a' király és 
Mihály piaczai 's a' homok- és nagy piaczok. Legnagyobb templomai a' 
Mihály piaczon lévő Mihály temploma 's a' Szent Guduláé. Más neve
zetességei az árvák háza, az ispotály, tudományok 's szép mcitcrstígek 
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academíáj'a, ax orvosi tudomány 's természetvizsgalás;'tökéletesítésére 
egyesült t á r saság , egy mivészi oskola, közönséges képgyűjtemény, phy-
sicai 's természeti mivek cabinetje, 80,000 köietbűl 's 2000 kéziratból 
álló könyvtára , füvészkerté 's muzsikai társasága. Csipkefabrikájinak ne
vezetessége az angol csipkefabrikák miatt sokat vesztett. Camellot- vagy 
teveszőrmatéria-, paszamánt-, a rany- ' s ezüst-drót- , posztó-, selyem-, pa
mut- és gyapjnmiveket készítő , kalap-, papiros-, üveg-, szappan-, gyer
tya-, viaszos-vászon-, szőnyeg-, kártya-, félporczellán-, keményítő-, válasz-
ló*viz-, gáliczolaj-, bőr-, kocsi-, vaspléh-, dohány-, czukor- 's más fabriká-
ji hasonlóképen sokaf vesztettek É'rancziaországban való kelendőségek
re nézve a' Francziáktól való elszakasztás által, sőt magában Belgium
ban is csekélyebb az emiitett mivek kele té , mint elébb volt , mivel az 
a' keménység, melly Német-Alföldet, mig fraczia felsőség alatt volt , az 
angol mivekkel való elborittatástól védelmezte, nincs meg többé a'német-
alfödi douanoknál. Brüsselen keresztül a'német-alföldi déli provinciák sok 
gabonát, lóheremagot, építésre való követ 's más készitetlen hazai termeszt-
ményeket visznek részszerént a' külföldre, részszerént az éjszaki provinciák
ba. Egy a' várostól '/»• órányira fekvő 's ezzel fasorokkal öszveköttetésben 
lévő Laeken (olv, Lakén) nevű faluban megnézést érdemel a' k i rá lynyá-
ri kastélya, mellyet ezelőtt mintegy 40 esztendővel Krisztina fóherczeg-
nének, austriai Belgium akkori főhelytartónéjának, parancsolatjára épített 
Montauger franczia építőmester. Egy igen lejtősen felemelkedő halmon 
való fekvése, mellyről a' városra 's a' gazdag, falakkal teljes és kelle
metes mezei házakkal diszlő környékre igen szép kilátás van, felette bá
joló 's szép mulató erdőcskéje egy a' brüsseli szépek és főbb rangúak 
legnevezetesebb öszvejövő 's mulató helyei közül. — Brüssel elejétől 
fogva szerette a' szabadságot, mint minden nagyobb városok, a' bur
gundi herczegek szelíd uralkodása alat t ; a' honnan privilégiumainak leg
kisebb megsértetése miatt is felzendült 's az akkori idők szokása sze
rént azzal segített magán , hogy fejedelmét fogságba te t te , 's inig az 
alattvalók sérelmeit meg nem orvosolta, nem bocsátotta szabadon. Ez 
a1 sors 2 német császárt é r t , u. m. I. Maximiliant és V. Károlyt; hanem 
mind az uralkadók, mind a1 nép olly jó indulatuak voltak, hogy egy
más iránt való megengesztelődések után mind a1 ketten elfelejtkeztek 
a' történtekről. Leginkább figyelmeztek pedig a1 Német-Alföldiek vallás-
beli és adózásbeli szabadságokra; a^hounan, midőn l l . Filep, spanyol ki
rá ly , ezen két nevezetes tárgyra nézve önkényesen bánt a' Német-Al
földiekkel 's a' főkormányszék, az inquisitio 's vezére , Álba herczeg, 
helyévé Brüsselt t e t t e , felzendültek a' Belgák. Brüsseben végeztettek 
ki a' zendülésscl vádoltatott Egmont és Hoorn grófok , 's i t t volt 
a' Spanyolok főtáborhelyek a' felzendült Belgákkal 1572-től 1648-ig tar
tó hosszas háború alatt. Sokat szenvedett Brüssel ezután is Spanyolor
szágnak XIV. Lajossal 's Austriának XV. Lajossal való háborúskodásai 
alatt. Nov. 14. 1792 Dumouriez franczia vezér kezére került Brüssel az 
anderlechti ütközet után ; hanem Mart. 26. 1793 a' neerwindeni csata 
után visszavették az Austriaiak. April. 9. 11. Ferencz császár személye
sen megjelenvén Brüsselben, 13-kán megesküdt a' Joyeuse Entrec-ra 's 
a1 rendek is hűséget esküdtek a' császárnak, mint brabanti berezegnek. 
De Jul. 9. 1794 ismét elfoglalták a' Francziák Brüsselt 's meg is tartot
ták kezeik k ö z t , midőn Brüssel a' dylei megye fővárosává tétetett. Ezen 
álla pótjában Brüssel 1813-ig maradt, midőn a' franczia uraság alól felsza
badulván, a'német-alföldi királysághoz kapcsoltatott. A' kirly egymást 
felváltva lakik Brüsselben és Haagban. Hasonlóképpen tartja a' két tör
vényhozó kamara is üléseit , most Brüsselben, majd Haagban. L—ú. 

B R U T T Ó (olasz szó), a7 nettó ellentétele, 's a1 kalmárnyelven a' 
portékát azzal együtt je lent i , mibe az el van téve. Leginkább Csák a' 
portéka nyomatékának meghatározásakor használtatik, igy p. o. mond-
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juk: ez a1 hordó kávé 0 mázsát nyom bruttó, azaz belé számlálván a1 hor
dó nyomatékát is. 

B R u T u s ( Mihály János) , Velenczében vagy mások szerént Flo-
renczben született, de szülő földjét, nem tudni, mi okbó], elhagyván, Eu
rópa különbféle tartományaiban tar tózkodék, mig végre 1574 Somlyai 
Bátori István, Erdély fejedelme., hívására Baselból bő könyvtárával együtt 
Erdélybe jött 's az erdélyi történetek megírását magára válalta. Azu
tán a' lengyel királyi székre emeltetett urát 1570 követte Lengyelország
ba ; ennek .lalála után pedig, a' melly 1586 tör tént , midőn Bátori Sig-
mond erdélyi fejedelemnek ajánlott szolgalatja el nem fogadtatott volna, 
a1 bécsi spanyol követnek közbenjárása által Hudolf császár és király 
szolgalatjába véletett fel , mint'magyarországi történetíró. Megholt 1594 
körül, Megírta a1 magyarországi történeteket 1495-től fogva , a' meddig 
Bonfinio munkája terjed, 1552-ig, 13 könyvben, de a' mellyek kézirat
ban maradtak és már most igen ritkák. Használta azokat Betlen Far
kas. Említtetik egy nMicJiaeli» Erufi opera varia selecla11- czimü könyv 
a1 melly Berlinben jött ki 1(508 's a' mellyben némelly magyarországi 
dolgok is előfordulnak. Fáuri Fái. 

I U U T U S (Luc. Június), Marcus Júniusnak fija az idősb Tarquinius 
leányától , életét Tarquinius Superhus üldözésétől csak ugy menthette 
meg, hogy magát eszelősnek te t te té , honnan Brutus nevét vévé. A'J Ro
mát pusztító döghalál miatt Tarquinius fijait, kik Apollónak ajándékot vit
tek , Delnhibe kisérte. Midőn Lucretia, Collatinus hölgye, magát rneg-
gyilkolá, hogy Sextustól, Tarquinius fijától, lett megbecstelenitésénél 
tovább ne éljen, Bru tus , ki jelen volt , letevé álarczát , kirántá a' vé
res gyilkot Lucretia sebéből-és bosszút esküdött a' Tarquiniusok ellen; 
megmagyarázta a' bámulok előtt elváltozásának t i tkát , hasonló esküre 
birt minden jelenlévőket, és mivel vezérlésére bízták magokat , a' kapu
kat azonnal bezára t ta , a' népet öszvehi vatta, Lucretia testét nyilván 
kitétette és a' Tarquiniusok számkivetését kívánta. Minekutána ezt meg
határozták, azt tanácslá, töröljék el a' királyságot és rendeljenek szaba
dabb polgári alkotmányt. Er re elvégezték, hogy két consul gyakorolja 
évenként a' főhatalmat, 's azt most először Brutusnak és Tarquinius 
Collatinusnak adták. Tarquinius a' kapukat zárva 's magát seregétől 
elhagyva látván, követeket külde Romába-, kik külön vagyonát vissza
kérjék 's egyszersmind megígérjék, hogy a' köztársaság ellen semmit sem 
akar kezdeni. Kérése megengedtetett, hanem követei ínég is öszveeskü-
vést forraltak és több ifjakat vontak részekre , ezek közt Brutusnak két 
fiját, azután annak és Collatinusnak unokájit is. Azonban Vindex, egy 
rabszolga, még kiütése előtt felfedezte a' szándékot. Minekutána a' bű
nösök öszvefogdostattak, a' consulok más napra egybegyüjték a' népet. 
Kiki mélyen megilletődék, a' foglyok közt:Brutus két liját is karókhoz 
kötözve, atyjokat pedig a' birószéken ülve látván, hogy azokra Ítéletet 
mondjon. Collatinus könnyezett , sőt a' kemény Vuleriiis is némán ült. 
De Brutus magát neki keményítve feláll a és a' vétek kétségtelen meg-
bizonyítása után parancsolá a' poroszlóknak, hogy a' törvényt teljesítsék, 
Eltökélését sem a' népnek , sem (íjainak könyörgése meg nem változtat
hatni. A' borzasztó történeten állhatatosan jelen volt és csak ujainak 
lenyakaztatása után hagyá el a' gyűlést , mcllybe azonban visszahivatott, 
hogy Collatinus meg akará bűnös unokáit menteni. A' nép mindnyá
jukra halált mondott és Collatinus helyett Valeiiust választá consulnak. 
Tarquinius azonban Porsennától segittetvén, sereget gyüjte és Roma el
len indult. A'^consulok táborba száltak. Brutus vezette a'lovasságot, 
ellene Aruus, Tarquinius fija, vezérkedett. A' lajtahajtásban mindketten 
egyszerre döfték ált egymást dárdájikkal 309-ikb. K. e. Roma győzött és 
Brutus pompásan eltakarittatott. Becsületek megbosszulóját az asszo
nyok egy egész évig gyászolták. 

B K U T U S (M. Június). Utolsó Romainak nevezett , • ezen köztársa-
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sági polgár elejénte ellensége volt Pompejusnak, ki Gulatiában atyját 
megölte, azonban személyes gyűlölséget elfeledé's vele öszvebékült, liogy 
az a' szabadság védőjének adta ki magát. Mindazáltal vezérséget nem 
válalt és a"1 szerencsétlen pharsalusi csata után Caesarnak meghódolt, ki őt 
leggyengédebb barátsággal fogadta, mert mindég szerété, sőt tulajdon ujá
nak t a r t á , mivel Brutus anyja, a' komoly Cato testvére, Caesar ked
vese volt. A' köztársasági hivatalok kiosztásakor Caesar Macedónia 
helytartójának tévé Briitust, 's még is feje lett az öszveesküyésnek Caesar 
ellen, mert azt vél te , hogy legérzékenyebb viszonyát is fel kell áldoznia 
hazája javáéit. Cassitis gyűlölvén Caesart 's a' szabadságon szerelem
mel függrén, elejéute irt emlékeztetés, azután neje, Janik, Brutus testvé
r e , által törekedett őt pártjára vonni, és midőn eléggé elkészítettnek 
h i t t e , szóval fejté ki előtte az uralkodni vágyó Caesar ellen koholt ösz-
veesküvés planumát. Brutus reá állott 's tekintete sok fő Romaiakat in
dított ugyan azon lépésre. Caesar a' tanácsházban meggyilkoltatott, 
Brutus nyilván felszólalván, a' tettnek czélját felfedezé, de a' nép béké-
telenkedését le nem csilapithatá 's pártosaival a' Capitoliumba vonult. 
Azonban nem sokára neki bátorodott , hogy a' consul, F. Cornelius Dola-
labella és a' praetor, L, Cornelius Cinna, Caesarnak sógora, pártjára ál
lottak. Ellenben Antonius, kit Brutus nagy lelkűén megkiméle, csak 
szinre békült meg vele és kinyeré tő le , hogy Caesar végakaratját a' 
népnek felolvashassa. Ez által sikerült Antoniusnak a' népet dühre és 
bosszúra gyújtani Caesar gj'il.kpsai ellen. A' közönséges zenebona eze
ket Romából elfutni kinszerité. Brutus Athénébe ment 's ott az előkelő Ro
maiak közt igyekezett pártosokat szerezni •, Macedóniában pedig a' hadi 
sereget hóditá részére. Már most nyilván kezdett katonát szedni, a' mi
ben anná! könnyebben boldogult, mert Poinpejusnak hátramaradt sere
ge i , vezérek elhullta után, még Tbessaliában kóboroltak. Hortensius, 
Macedónia helytartója, is hozzá állott, és így Brutus, mint egész Görög
országnak és Macedóniának ura, rövid idő mulya egy nagy seregnek pa
rancsolt. Ezután Asiába menvén, Cassiussal egyesült, kinek fegyverét 
hasonló szerencse kísérte. Romában ellenben a' triumvirük uralkodtak. 
Az öszveesküdteket halálra Ítélték 's ellenek hadra készültek. Brutus 
és Cassius pedig meghódítván nagy erőlködés után a' Lyciaiakat és Rho-
dusiakat , Európába ált jöttek, hogy a' triumvirokkal szembe száljának. 
(Plutarchus szelént Brutusnak Sardesből Abydusba utaztakor jelent meg 
egy váz). Seregek áltevezett a" llellespontuson, és öszvegyülve l!) legio 
's 20,000 lovas Macedóniában, Philippi mellett á 's íkságon, megtelepedik, 
hova Antonius és Octavianus is elérkeztek seregeikkel. Ámbár a' romai 
történe ti rók tudósításai ezen ütközetről nem egyeznek meg egymással; 
az még is igaznak látszik, hogy Cassius ugyan megveretett Antoniustól 
's magát rabszolgája által megölette; hanem hogy Brutus nagyobb sze
rencsével csatázott a* betegeskedése miatt személyesen az ütközetben 
részt nem vett Octavianusnak seregei ellen, hogy a' csata után Brutus jó ál-t 
lásban volt, hol nem könnyen lehetett volna megtámadni, és hogy vitézei
nek buta heve által kinszerittelett a' csatát megújítani, melly most 
reá nézve is szerencsétlenül végződölt. Ó teljesen megveretett. Csak 
kevés barátjaival futhata el a' halál elől, éjtszakáját egy barlangban töl
t e , és hogy ügyét menthetetlennek la'tá, kére Strato barátját, ölje meg. 
Soká vonakodott e z ; de ho«y ellökélettnek lát ta , elfordított aivrzal 
elejébe tartá kardját , mellybe Brutus belé rohanván, elbolt 42-dikben 
K. e., életének 43-dik évében. U.I.. 

B n u v é R K (János), századja charactereinek 's szokásainak hires szer-
í ő j e , Paristól nem messze Dourdan mellett egy faluban született 1639 
m. sz. 1644. Elejénte egy kincstárnoki hivatalt vásárolt magának Caenban, de 
nem sokára ezntán püspök Bossnet által 3000 livre fizetéssel a' burgun
di herczeghez jö t t , kit a' történetekben tanított 's azonközben egész 
(flete fo!yam#t oda haza tülté 1687 Theophrast charactereit sok kel-
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lemmel forditá francziára 's characterek folytatását függeszté hozza
lakj mellyben korának erkölcseit éles szemmel 's szinte epigrammai el
més csipősséggel festegeti. Ezen munka érdemlett becsben áll. Bruyére 
characterrajzait nem ritkán élő személyekről kölcsönöző, noha ő ezt 
tagadá , 's az által, ugy látszik, sok ellenséget szerzett magának. Egyéb
iránt szeretetre méltó erkölcsű és szelidérzésü volt. 101)3, noha nehéz
ségekkel, a' franczia academiának tagja l e t t , 's megholt 1600. 

B H U Y N (Corneille l e ) , képiró, de sokkal nevezetesb mint utazó, 
szül. Haagb. 1052, rajzolni 's festeni van der Schnur Theodornál tanult, 1674 
Komába ment , hol harmadfél évig gyakorlá mivészségét. Ezután , haj-
landóságát követvén, utazni indult, meglátogatá N á p o l y t ' s más olasz 
városokat, Smyrnába hajózott, beutazta Kis-Asiát, Egyiptomot ' s az Ar-
cbipelagus szigeteit "s mindent, a' mit figyelmére méltónak lel t , fel
jegyzett és lerajzolt. Későbben Velenczében telepedett l e , mivészségé-
vel foglatoskodék 's Lotti Carlo tanitványa lett. 1093 visszatére honjába 
's közre bocsárá utazásait. Munkájának kedvező fogadtatása nj uta
zásra ébreszté. 1701 's köv. Oroszországot, Pers iá t , Indiát, Ceylont 
's néhány asiai szigeteket látogata meg. Oroszországban lefesté Nagy 
Pétert "s famíliája több princzeit, Bataviában, 1700, több jeles férjfta-
kat. 1708 visszament hazájába 's 3 észt. múlva kiadta második utazá
sát , mellynek becsét, mint az elsőét, inkább az ábrázolatok szépsége és 
pontossága, mint észrevételinek hitelessége, teszik. H á t r a l é v ő napjait, 
egyedül mivészségével foglalatoskodva, majd Haagban, majd Amsterdam
ban tölte 's megholt (mikor, nincs tudva,) Utrechtben. I. 

B R Y A N T (James), nyelvtudós és régiségvizsgáló, szül. Plymouthban 
1715, megholt Windsor mellett lévő mulató házában 1804. Etonban és 
Camhridgeben tanult, 's azután nevelője lőn ÍÍ hires herczegMarlborough 
mind a' két fijának , kiknek idősbikét mint titoknok a' száraz földre is 
elkiséré, hol az a' királyi sereget vezérlé. Visszajövetele után ezen 
jóakarója befolyása által jövedelmes helyet nyert a' pattantyusságnál, 
melly neki a: bibliai, romai és görög régiségek maradványainak fiirktí-
szésére időt engedett. Legfontosabb munkája ez „Kendszere a' réginiy-
thologiának," melly 3 negyedrét kötetben 1773—70 jött ki. A"' men
nyire szerzőjének éles elméje és tudománya csudáltatik, annyiban vi-
szon* igazán doigáltatik, hogy szoros bizonyítások helyett gyakran csu
pa kép/.elődéseket fogadott el 's a' felvilágosítás et/mologiai csalékony 
Útjára csuszp.mlott által. Kevéssel utóbb nevezetes vitát folytatott Ho
niéi- igazmondásáról és Trója egykori valóságos létéről. Igyekezett t. 
i. megmutatni, hogy Trója soha sem volt , 's hogy a' Görögöknek azon 
egész táborozása Homer költeménye. Egy elébbi értekezése, melly 
1707 jelent meg, Melita szigetét, mellyen Pál apostol hajótörést szen
vedett, sok látszólag igaz okoknál fogva, nem Máltához, hanem az adriai 
tengerre helyezi. A' szent Írásokat Josephus, a' zsidó nemzetségi'! Philo 
és, Jiistinus Martyr világositásaik által igyekezett magyarázni, de ebben 
is , mint szinte minden egyéb Írásaiban, elnyomatva hódolt tudománya 
's elméje a' versengési vágynak "s önellenmondásainak. 

B U A C H K (Jertii Nicolas), geograph , szül. 1740 Neuvi!le-au-Pont-
ban, a' tudományok franczia academiájámik 's hosszintézetnek tagja, aj 
marina mappagyiijteményének őre, d'Anvilleutánja lett mint a 'k i rá ly első 
geographiisa, geographlai tanító könyvek- \s nj és régi geographiát t á r -
gyu/.ó értekezésekről (a' „Mánoires rf' / Instiluty- T. VI. 1806) lett 
esineretes.se. Mh. Parisb. 1825. 

B r i i i A (gróf) , régi csehországi faniiliából származott , kora ifjúsá
gában lépett austriai szolgálatba 's lassanként kamarásságra 's főtáborno-
ki helytartóságra emeltetett. 1812 vége felé rendkivüles megbízásokkal 
luildé őt fejedelme Napóleonhoz Parisba 's Májusban 1813 ugyan ahhoz, 
Dresdába. Ezután a' szabadító háboriiban 1813 egy austriai sereg osz
tályt nagy megkülönböztetéssel vezérle, 's 1814 fővezére lőn azon austri-



458 BLCENTALRUS BUCFIANAN 

ai seregnek, melly Genfen által deli Francziaorsza'gba nyomulásra rendel
tetett , 's ez, alkalommal szintolly vigyázékonj' volt az előrehaladásban, 
mint kímélő és emberi a/, indulatos lakosok iránt. Lyonnál marsall Auge-
reauval állott szesn köz t , a' nélkül hogy ezt meggyőzhette, vagy a1 vá
rost erőszakkal megvehette volna, inig Bianchi 's Hessen-Hombnrg segít
ségére nem érkezének, mi után herczeg Ilessen - Honiburg vévé által a' 
fővezérséget. Bubna Lyonban maradt a' szövetséges seregek visszatérésé
ig 's azután Bécsbe ment. Napóleon kikötése után 1815 újra Lyon felé 
vezeté csapatját Frimont fővezérsége alatt 's Savoycnhen marsall Su-
chettel álla szemközt , mig Paris meghódoltatván, ez Lyonon által vis
sza nem téré honjába. Bubna erre ellenállás nélkül foglalá el Lyont, fő-
kormányt 's hadi törvényszékeket állita fel ottan a1 lázadók ellen, kik 
iránt most sokkal nagyobb keménységgel viseltetett. Sept. visszaindult 
Austriába 's szép jószágokat kapott császárától Csehországban ajándé
kul tett szolgálatiért. A' piemonti nyugtalanságok alkalmával 1S21 ő nyé
lé meg az austriai seregek vezérlését, mellyeknek l'iemontban a' régi al
kotmányt kellett helyre állitniok. Ezen munka végrehajtása után Lombar
dia főkormányzójának -.tévéztetek ki. Megholt Mailandban .Imi. 6. 1825, él
te 50 évében. 

B u o K N T A v R li s, a1 mythologiában ezen szó egy szörnyeteget jelent, 
mell}7 félig ember, félig pedig bika vagy szamár v»lf. Azonkívül az a? 
pompás gálya is Biicentaurus nevet viselt, mellyen hajdan a' velenczei 
dogé esztendőnként Krisztus mennybemenetele napján az adriai tengerrel 
öszveházasodott. K. J. 

B U C K P H A I . i ; s , Nagy Sándor h i r e s l o v a , mellyet 13 talentomon 
(mintegy 15,000 ezüst talléron) vett. Philonicus, egy thessaliai ember, ne
velte azt 's Fi lep királynak árulta. Filep drágálván azt 's különben is 
igen szilajnak találván, rajta akarta gazdáján hagyni , miden Sándor , ki 
még ekkor nagyon fiatal vo l t , ajánlotta magá t , hogy reá ül a' mit 
meg is cselekedett. A' ló mindennek csudálkozására azonnal meg
szel ídül t , holott azelőtt sínkit sem akart magán megszenvedni. Ezért 
fándor ugy megszeret te , hogy soha sem ült más ló ra , ellenben a' Biice-
phalus sem engedett, midőn harczra kellett menni , senkinek is másnak, 
hanem csak Sándornak. Midőn egy háborúban megsebesíttetvén elesett, 
Sándor a' Hydaspes vize mellett eltemetette 's temetése helyén egy vá
rost épí t te te t t , mellyet Bucephaliának nevezett. K. J. 

B I J C H A N A N (György) , költő és történetíró szül. 1500 Kilkernében 
Skócziában, tanida Parisban 1520—1522. Minekutána 1523 a' franczia se
gédseregnél szolgált volna Skócziában, lelépett a1 hadi pályáról, inelly-
nek terhei súlyos betegségbe ejtették, 's 1524 a' st. andrewsi egyetem
be ment , hol Luther tudományát tanulá esmérni, 's onnét Parisba szin
te azon esztendőben. Itt legnagyabb szükségben é l t , mig grammalira 
tanítójává nem tétetek 152G Sz. Borbála collegiumában. Mint illyent ta
nítójának választá a1 skót ifjú gróf Cassils 's elvivé magával Skocziá-
ha 1534. Minekutána ez 1536 megholt vohia, V. Jakab az ő természe
tes hja, Stuart Jakab gróf Murray, tanítójának nevezé ki. Minthogy egy 
csipás gnnyirást, mellyet, a 'mint mondják, maga a1 király irt a1 Francis-
canusok ellen, kinynmtaítatott , meg kellet szöknie, 's azután egynéhány 
esztendeig nevelőkép tartózkodott Francziaországban, a' hol néhány Ju
tán szomorú játékot ir t 's Euripidest is lefordította. Végre Portugáli
ába ment a' coimbrai uj egyetemnél egy tanitószéket áítalvenni. A-
zonban itt sem szűntek meg ellenségei őt üldözni, 's mind azon guny-
i r á sé r t , mind azért , hogy áltáljában rossz Catholicusnak ta r ta to t t , jobb 
tudomány szerzés végett egynéhány hónapra klastromba záratott-, melly-
ben a' zsoltárok költői körülírását szerzé latán versekben. Sok vándorlá
sa után J503 ismét visszatért Skócziába, felvéve nyilván a' reformata 
hitet 's tanítója lőn az ifjú VI. Jakab királynak, ki utóbb I. Jakab név 
alatt uralkodott, 's kit ő keményen tar tot t , sőt gyakran testileg is meg-
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fenyített. Ennek még akkor is sok keserű igazságot mondot t , midőn 
már fellépett uz országló székre. 1566 a' skót történeteket irá le (^„Hi
stória Scotiae"- Uh. 2 0 , mellyet a/, ő többi munkájival együtt Kudimann 
adott ki Edinb. 1715, 2. kö t . , fol.) , nem minden keserűség nélkül a ' ca -
tholioa hit 's az ő elébbi jóltévője, Stuart Maria királyné, e l len, a' k i 
nek ellenkezőjihez kapcsolta volt magát. Ersébet királyné kedvezéséfc 
is megnyerte. Utoljára a? királyi cancellaria igazgatója és titkos pecsét-
őr lett Jakab országlása a la t t , nielly hivatalát azonban letevé 1581 
's Edinburgba m e n t , a1 hol 1582 holt meg. Részént fen érintett zsoltá
rai , részént pedig egyéb költeményei által bizonyította, hogy a' latán 
költűnyelvben mester. Mint lantos tüzes volt és merész , mint gunyköl-
tő elmés és lelkes. Charactere ingadozó volt és indulatos. 

K n c i i A R i A , Tatárországnak (Turkestaiinak) déli része Középasi-
iíban •, az USBKKKKTŐI, (1. e.) , kiknek főhelyek Bucharia , Usbekistannak 
is neveztetik. Nagy és kicsiny Buohariára osztatik. Ez (keleti Dsagatai 
vagy Turfan, 22,290 nsz. mf.) 1759 olta chinai felsőség alatt van. Amaz, 
u. m. szabad vagy nyugoti Bucharia (26,800 nsz. mf. 's 3 mii. lak.) az 
Anninál és Soghdnál 's a' Mustag hegyénél fekszik, szép és erős lovai, 
sok kukoriczája, jó pamutja 'sat. van. Lakosai részszerént Bucharok, 
kik többnyije városokban laknak, mezei gazdálkodást, mesterségeket 's 
Cliinával, Indiával , Persiával és az orosz birodalonimmal nevezetes ke
reskedést űznek, részszerént usbeki Ta t á rok , kik ordákra oszolva pász
torkodó vándoréletet élnek, részszerént pedig Turkmanok, Zsidók, Per-
sák 'sat. Fejek sahnak neveztetik, a' ki egyetlenegy a1 Dsingiskhan nem
zetségből. Fővárosa SAMARKAND (I. e.)v mellynek szomszédságában la-
kik a' sah nyárpn. Téli lakhelye Buchara (Bokhara) , egy hasonló nevil 
provincia fővárosa, a' Kuanderiánál (Soghdnál). A' főváros házai több
nyire fából 's agyagból vannak. Azt mondják, hogy Bucharia ezen nagy 
kereskedő helyének 's az Indusok , Afghanok , Kokanok , Persák , Oro
szok, Chinaiak, Arabok középasiai főpiaczának, 200,000 lak. 400 mecse
t e , 30 medresse (oskolája) 's 10 nagy karavánépülete van. Timur mara
dékainak az uralkodástól lett megfosztatása után (1468 körül) Seibani 
Buchariát az Usbekek hatalma alá hajtotta, kiknek históriáját Senkowski 
irta le legelőször pontosan ^Supplem. a P Hisloire des Huns" e tc . (Pe-
tersburg 1824) nevű munkájában. Mostani állapotjára nézve Buchariának 
1. Meyendorffnak utazását QReisenach Buchara 1820). Bucharia ezelőtt több 
hires tudósoknak (nevezetesen Avicennának) volt hazájok 's még most is 
főhelye a' Mohammedanusok tudományosságának. A' sah egyszersmind 
khalifa 's az Üsman famíliájából való suJtanok törvényességét nem es
méri meg. L—ú. 

B u c H H o r . z (Pál Ferdinánd Fridrik) , 1768 született Altruppinban 
's atyjától természeti tehetségei mia t t , tudósnak neveltetett. Minekutána 
a' perlehergi, neuruppini és berlini oskolákban jól előre készül t , Hallé
ban theologiát akart tanulni, hanem a1 philologiában Lieberkühn és Ge-
dicke alatt tett előmenetele elvoná c/.éljától. Az angol , franczia és olasz 
literaturával is jól megesmerkedett. Alig tért haza 19-ik évében, azon
nal a' brandenburgi lovagacademiába hivatott tanítónak. A' felszólítást 
örömmel fogadta. Csak hamar észre vévén, hogy többet n y e r t , mint es-
mereteinél fogva érdemlett, magát a1 benne helyeztetett bizodalomra érde
mesebbé tenni és tudományát mind tanítása, mind idősb tanító társaival 
való társalkodása által nevelni törekedett. Hogy néhány év múlva a' lo-
vagacademia környülállásai megváltoztak, országos hivatalra kivánt ké
szülni. Lemondott tehát 32-k évében tanitói hivataláról és Berlinbe ment. 
A' könyvszerzést elejénte szükségből űzte. De mihelyt belá t ta , hogy ezen 
pályán minden pártfogás nélkül is előhaladhat, annyira megkedvelte, 
hogy minden egyéb törekedésről lemondott. 21 év olta Írásaiban él. Ezek 
száma nagy, értéke különböző. A' franczia revolutiónak pontosabb tanu
lása szülte ideáját az erkölcsi világ nehézkedésének törvényéről és sok 
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munkájit, mellyek azon ideával öszvefúggnek. Munkáji: „Wer néne Levi-
alha.nic, ,,R'>m und London", „Geniiihlde des gexellschaftl. Zuslandes 
im Königreiche l'reussen", ,,W rmes, oder iiber die Aalur der Gesell-
tchaft mit Blicken in die Zukunft'" tagadhatatlanul nem hibátlanok-, de 
mindnyájan mutatják, milly őszinte törekedett szerzőjök az erkölcsi vi
lág tüneményeit világosan megesmérni, hogy azokat ugyanazon egy tör
vény alá szoríthassa. Honszeretete elestnerheietlen; mindazáltal honja, 
ban Németországnak mindég csak egy részét , Németországban csak egy 
részét Európának, és Európában csak egy részét latja földünknek. E' 
mellett soha sem pártoskodott. Nyolcz év olta az európai statusuk törté
netével és a' bécsi békekötés olta a1,, iYeae Monathsr.hrift für Deutsch-
land" czimii folyó Írásával foglalatoskodván, „l'hi/osoph. Lntersuchuagen 
iiber die Korner" nevet viselő munkát adott k i , mellynek foglalatja meg-
érdemlené a' tudósok figyelmét, ha a7 jelent mindég a' múltnak tükrében 
vagy viszont szoknak vizsgálni. , , / J /«7. Lntersuchuiigen iiber das Mittcü 
altér" nevű munkájában meg akarja mutatni , mint származik a' múltból 
nagy része azon kérdéseknek, mellyek megfejtésével kortársai bajlódnak, 
és melly kifejlések nltal jutott az európai társaság mostani tökéletes
ségére. B. L. 

B u c K Í N O K (Arnold) , első mi vész, ki földabroszokat metsze réz
be és nyomtata. Ezen mivészséget a' tökély magas fokára emelte. Sweyn-
heym, ki a' könyvnyomtatás titkát feltalálójinál, Faus t -és vSchöffernél 
megtanulta, egyebek közt Ptolemaeust is ki akarta adni. A' drága kézi 
ratokban foglalt földabroszokra igen tökéletlen volt a1 fametszés. Sweyn-
heym azon gondolatra j ö t t , hogy rézbe metszeti azokat, 's e' végett 
B-el egyesült. Amaz a1 munka folytában holt meg-, B. tökéletesité 's el-
végzé azokat. Ptolemaeus első kiadása abroszokkal (mert az 146S-ki ki
adás évszáma bizonyosan hamis) megjelent végre Rom. 1473 másodrétb. 's kö
vetkező aláírással végződik: „Claudii Ftolcmati Alexandriai philosophi 
geographiam Arnoldus Bunkinck e Germania Komae tabittis aeneis in 
picturinformaiam impresail. Sempilerno ingeaii artiftciir/ue monumeitlo" 
e*c. Ezen abroszok adatlak Ptolemaeus néhány későbbi romai nyomatjai-
hoz is. 

B I J C K I N O H A M (Villiers György, hercz.), I . Jakab 's I. Károly angol 
királyok méltatlan kedvencze, szül. 1592 Brookesbyben a' leicesteri 
grófságban, olly famíliából, mell)' Hóditó Vilmos idejében jött oda 
Norniandiából. Esze mivelésére kevés tehetséget 's hajlandóságot mu
ta to t t , szépséggel ellenben, kellemmel és hajlékonysággal buján ruház
ta fel a' természet. Ez által annyira megnyeré I. Jakab király kedve-
zését , hogy nem egészen 2 év^alatt lovag, kamarás , báró , vicomte, 
inarquis, nagyadmiral , az 5 kikötő ügyelője 'sat. lőtt, 's végre a ' h á 
rom királyság méltóságai-, tisztségei-, kegyelemmutatásai- és jövedel
meiről becsületvágya, haszonvadászatja és tetszése szerént teve rende
lést. Iszonyodott a' nemzet, aí érdemet félreesmerve, a' népet letipor
va , a' nemességet lealázva, a' koronát lealacsonyítva 's megbecstele-
ni tve, egy dölyfös és szükeszü kedvenczet pedig felmagasztalva és meg-
gazdagítva látván. Még csak az volt h á t r a , hogy hütelen is legyen. 
Ezzé kedveltetése 8 évében le t t , 1024. Gróf Bristolt , egy szintolly 
ügyes, mint becsületes ministert, el akará az ügyektől távoztatni. Ez 
akkor Madridban alkudozott egy infansnénak a 'wall isi herczeggel, utóbb 
I. Károllyal , leendő öszveházasitásáról. Biickingham azon volt, hogy 
a' lierczeget, kire egyssíeí hirtelen haragjában kezet emelni bátorko
dott, ne csak megengesztelje, hanem egyszersmind magitól függővé is te
gye a' koronaörököst, hogy a' vénülő Jakab halála esetére hatalma 
folytatásáról bizonyságban legyen. Ezért gerjeszté a' fiatal Károlybau 
e' regényes képzeletet, hogy maga menjen Madridba 's személyes je
lenléte által szakassza félbe az alkudozás nehézségeit. A' királytól egy 
gyenge órában nyeré meg ezen szándék helybenhagyását, 's noha so-
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káig haragvék is ezért Buckinghamra a' fejdelem, még is herczegségre 
emelé őt. A1 lett a' dolog kimenetele, a' mit Jakab előre látott 
volt. Mig a' fiatal berezeg erkölcseinek kellemével 's szerénységével 
a' királyi famíliát 's a' nemzetet niegbájolá, azonközben késérője, Bu
ckingham, megsérté azokat követelései 5s féktelenségei által. 'S elérte 
czélját; a" Bristol által már messze vitt alkudozás félbeszakasztatott , 's 
hogy azt későbben jó sikerrel senki se fejezhesse b e , leggorombább sér
tegetéseket engede meg ő magának a' spanyol ministerium ellen, a' her-
czeggel hirtelen elutazott , a' királyt elámitá hamis tudósításokkal 's 
még a' parlamentet is «lly nyilatkoztatásra b i r ta , hogy Spanyolország
nak az obajtott szövetség helyett , hadat kelljen izenni, 's Jakab hadat 
izene Spanyolországnak. Azonban az alsó h á z , noha megegyezett a' 
hadizenésben, állhatatosan megtagadá a' hozzá megkívántató költséget. 
Buckingham, szövetségre lépett a' Purítanusok felekezetével 's feltévé 
magában, a' püspöki méltóságot eltörölni, az egyház jószágait eladni, 
's az ekként szerzendő pénzzel a' háborút folytatni; Így árultaték el 
Jakab szive, lélekesmereti és politicai interesséjében saját kedvencze ál
tal *s e' zavarok közepette holt meg. Szerencséje volt ugyan fija há
zassági egyezségét francziaországi Henriette-el megkötni; de egyszersmind 
fájdalmat is érzet t , azon angol sereget , mcllynek az ő vejét, V. Fridrik 
pfalzi választó fejedelmet, örökös tartományaiba visszahelyezni kellett 
volna, Buckingham rossz rendelései miatt megsemmisíttetni látván, hol
ott a' Spanyolországgal való szövetség e' tartomány békés visszaadatá-
sát eszközlötte volna. Jakab holta után 1. Károlynak is korlátlan mi
nistere lett B . , de most beteljesedék az elébbi király jövendőlése. B. , 
kit az utolsó parlament alsó háza a' herczeg 's a' nemzet szabaditójá-
nak nyilatkoztatott , az nj parlament által a' király csábítójának, az or
szág szabadságai élárulójának, nyilvános ellenségnek hirdettetett. \S 
ez háború idején tör tént , mellynek folytatása az alsó házzal legtökéle-
tesb egyetértést kívánt. Innét származott a 'parlamentnek kétfelé oszlása, 
a' legbuzgóbb tagok fogságba té te le , a' megajánlott adó helyett törvény
telen taxák felszedése, kinszeritett kölcsönadás 's önkényes elfogatása 
mindennek, a' ki a' reávetett pénzt fizetni nem akar ta , szóval mind 
a z , minek a' legerényesebb királyt legirtóztatóbb véghez kellé vezetnie. 
Buckingham pedig, ki a' Cadix ellen tett próbából megtanulhatta volna, 
hogy nem képes Spanyolországgal háborúskodni, nem átalott még egy 
második hadat kezdeni Francziaország ellen. Parisba ment, királya 
nevében IV. Henrik leányával házasságra lépni; 's itt bátorkodott vak
merő szemeit Francziaország királynéjára vetni. Ezen fejdelemné által 
kiméivé inkább, mint bosszúsággal, utasíttatván vissza, szándékozott a' 
franczia udvarhoz mint angol követ visszatérni. Vakmerősége azonban 
nem maradt észre nem vévé, 's XIII. Lajos Írásban tiltá meg neki ezen 
útról csak álmodozni is. B . , hogy ezért bosszút álljon, szövetséget 
kötött a' rochellei Protestánsokkal 's Francziországba szándékozott ron
tani. Ezen igyekezete 's a' Rhé sziget megtámadása (1627) ügyetlen
ségre nézve még a' cadixi próbát is felülmulta. Buckingham, minister, 
hajósvezér és tábornok egy időben, vetekedni látszék önmagával, 
mellyik tulajdonságában alacsonyulhatna legmélyebbre. Minekutána a' 
rochellei lakosokat a ' támadásra buzdította, hogy őket Richelieu bosszú
állásának kiteg5'e, 's minekutána az angol sereg egy harmadját felál
dozta, visszatért Angliába egyiránt utálva 's átkozva polgártársai és 
ellenségeitől. Az ország kikerülhetetlen szükségei megkivánák egy ni 
parlament öszvehivatását. Buckingham azt olly nyilatkoztatással nyitá 
m e g , hogy a' király nélküle ellehetett volna 's hogy Ő Fe l sége , 
ha a' pénzeket megtagadják, más módokat fog találni szükségeinek 
kielégítésére. így hinté el az egyenetlenség magvát a' király és nép 
köz t , kik egymást csak értesitni kívánták. Kénytelen volt hal lani , 
midőn a' tanácskozásokban, a' nyilvános inség szerzőjének neveztetett , 
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mig a' király szivében minden erény szentsége megesmertetett. Nem'tud
ván, mikor keljen engednie rs mikor ellenállnia, ellenzi: utolsó szem
pillantásig a' hires juskére lmet , mellynek az Angolok életeleineiliez 
tartozó szabadságokat kellé helyre állitnia-, akkor pedig, midőn nieg-
ha l l á , hogy az alsó ház büntető vádat akar ellene kezdeni , egyszerre 
felhagyott ellenállásával. A' panaszok egyre halmozódtak ellene; a' 
parlament azonban rendes vád helyett megelégedett egy kérelemmel, 
hogy a' király személyétől 's társaságából távoztassa el herczeg Bu-
ckinghamt, ki főoka a' nyilvános szerencsétlenségnek. A' király a' 
parlament tüsténti feloldásával felelt. Károly elhatározá magában, a' 
roohellei Protestánsoknak újra segítséget nyújtani, 's ezen ügy kor
mányzását gróf Denbighre bizá, ki azonban semmit nem végezve tért 
v issza , minekutána Angolország lobogóját munkátlanság által meggya
lázta. Most Buckinghamnak parancsolá a' k i r á ly , a' vezérséget által
venni 's hajóssereget felkészitni, a' mi képzelhetetlen gyorsasággal 
történt meg. A' herczeg kénytelen volt a' király egyenes akaratjának 
engedni, 's már indulni szándékozott Portsmouthba, midőn Augiistus 23. 
1028 udvarnokjai, testőrei 's katonáji között Felton nevű altiszt által 
gyilokkal agyonszuratott. Így végzé éltét azon ember , kinek csupa 
neve felébreszté a' legkorlátlanabb hatalom ideáját , ki mind a' két ház 
vágyaival , Richelieu és Olivarez gyülölségével, 's még két k i rá ly , 
kiknek nevében országlot t , megelégedetlenségével is daczoit, 's a' ki 
halála órájában buzgósága á l t a l , mellyel a' sereg felkészítését v i t t e , 
királya kedvezését újra megnyerte, 's is/.onyu segédszereiben bizakodva, 
szerencsés kimeneteit méltán reménylhetett. 

B u c o r . I C O M c * R M E N, pásztori költemény 1. I D T T . L A . 
B U C S Ü (indít Igent ia) , a' Catholicusok értelmében: a' bűnnel ér

demlett azon ideig való büntetéseknek az anyaszentegyháznak adatott 
isteni hatalomereje által bizonyos 's helyes okokból való elengedése, 
mellyeket a' megtérő bűnös, a' bűn 's örök büntetés megbocsáttatván is, 
szenvedni tartoznék. A' catholica theologia a' búcsúkról való tanítását 
a' bűnökért való elégtételről szóló állításaira alapítja. Tudniillik: no
ha a' Krisztus eleget tett érettünk a' kereszthalál által , a' mennyire a' 
vétek súlyának' 's ahhoz mért örök kárhozatnak elengedését munkálta; 
de még is némelly ideig való büntetéseknek (mellyek fenyitő 's or-
vositó eszközül szolgálhatnak) elszenvedésétől a' bűnös, ha megtér 
i s , egészen fel nem mentetik; 's ehhez képest önmagától felválalt, 
vagy a' feloldozó paptól kiszabott fáradságos poenitentiatartásnak 
's jóságos ^cselekedeteknek teljesítésére is köteles marad; ezeket 
pedig a' Krisztus anyaszentegyháza az elégtételre ugy intéz 's mér-
séket , ftíogy ne csak a' bűnnek megfenyitéséül szolgáljanak, hanem 
egyszersmind 's főképen az embert a' bűntől visszatartóztatni, vigyá
zóbbá tenni, a' vétek által ejtett lelki sebeket 's okozott hibákat meg
gyógyítani 's helyre hozni , a' rossz hajlandóságokat megzabolázni '» 
kiirtogatni képesek és alkalmatosak lehessenek (Conc. Trident. Sess. 
XIV. c. 8.). A' régibb időkben, midőn még a' nyilván való poenitentia-
tar tás divatban vala , az efféle elégtételt a' feloldoztatás előtt kellett 
vala véghez vinni a1 megtérő bűnösnek, és csak nyomós 's igazságosnak 
esmertetett okokra nézve engedtetett e l , vagy más jóságos cselekede
tekkel váltatott fel, vagy annak teljesítésére kirendelt idő rövidíttetett 
m e g , a' mint t. i. a' megtérőnek igaz buzgósága vagy gyarlóbb volta 
azt elengedhetőnek mutatta avagy talán a' poenitentiát tartó arra a' 
martyrok esedezése 's irott levele által méltónak lenni ajánltatott. Eb
ből származott a' későbbi időkben, hogy ámbár a'nyilvános keményebb 
poenitentiázások megszűntek i s , még is az anyaszentegyház a1 bűnnel 
érdemlett 's az elégtételre szolgáló ideig való és az illető törvényható
ságtól is kiszabott büntetési cselekedeteket, a' megtérőnek buzgóságát, 
tehetetlenségét, vagy önkényti jóságos tetteit vévén tekintetbe, a' Krisz-
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tus erdemei ezt a' büubocsátásra nyert hatalmának erejénél fogva, 
ha nem mindenkor égiszen ÍH, de többnyire bizonyos részben elengedné, 
vagy1 más imádságbeii, böjtölési; adakozási 's illyféle istenes gyakor
lásokkal felcseréltetné, szorgosan ügyelvén mindazáltal a r r a , hogy az 
igaz megtéréshez 's megjobbuláshoz megkívántató cselekedetektől a' bú
csút nyerendő magát felinentettnek lenni ne gondolhatná; és igy a' mit 
a' kegyes anyaszentegyház az emberi gyarlóság felsegélésére hasznos
nak itélt, azt az igazi megtérésnek sikeresitésére fordíttatni kívánná. 
Idő jártával az egyházi fenyíték 's a' poeniteutiatartási keménység 
megtágulván, a' hivek buzgósága is szembetiinőleg meghűlvén, némelly-
kor 's néhol ezélirányos okkal és móddal adatának 's lassan lassan an
nyira szaporodának a' bucsuk , hogy az anyaszentegyházi törvényható
ságok szükségesnek látnák az ebből származó visszaéléseket 's baboná
kat , a' mennyire csak ki telhetet t , akadályoztatni 's elhárítani, mellyek 
kivált a' középévkorban ugy eláradtak, hogy a' 16-ik században ezek
ből vettek alkalmat a'reformátorok az anyaszentegyháztól való elhasou-
lásra. Azonban a' tridentumi egyházi nagy gyülekezet, a' hit 's erkölcs 
tisztaságát épségébe visszahozni 's megtartani igyekezvén, hasznos tör-
vényszabásokkal akará gátolni a' visszaéléseket és babonákat; azért is 
azt határozá: hogy a' régi bevett szokáshoz mérsékelve búcsúkat en
gedni hatalma vagyon az anyaszentegyháznak, és azok hasznosak 's 
megtarthatók, megparancsolván: hogy a' pápák 's püspökök minden 
nyereségkivánásból, babonáskodásból, tudatlanságból eredhető visszaé
léseket elkerülni 's megszüntetni igyekezzenek. (Co/ie. Tridenl. Sesn. 
XXI. cap. 9. et Scss. XXV. decr. de Indulg.). Egyébiránt az egyes tbeo-
logusoknak sokszor egymással is megütköző véleményei 's fejtegetései 
a' búcsúkról, azonkívül, mit a ' t r identumi gyülekezet erről végezett, 
a' catholica hit ágazatihoz nem tartoznak; a' visszaéléseket pedig a' 
catholica anyaszentegyháznak tulajdonítani igazságtalanság volna. Sí . 

B Ú C S Ú J Á R Á S , közönségesen a 5 keresztény híveknek áhitatosság-
beli szertartással intézett szent helyek látogatását jelenti. Az elsőbb 
keresztény századokban a' buzgó Keresztények a' martyrok koporsójit 
's tetemeit szokták számosan öszveseregelve meglátogatni és azoknál 
áhitatoskodni. A' 4-dik századb. feltaláltatván Krisztus keresztje, ehhez 
Jerusalembe messze földről is öszvetódultak tisztelkedui a 'Keresztények. 
A' később kornak némelly osndatévő 's szentnek tartott helyeket jár 
tak be processióval a' mi még most is sok hetyeken divatban van. A' 
jubilaeiimi esztendőkben pedig szokásba j ö t t , e' végből Komába utazni 
's szarándokoskodni távolabb lévő tartományokból i s , vagy c' végre ki
rendelt templomokat a' jubilaeumtartáskor otthon is bejárni imádkozá
sokkal 's énekekkel. De mivel utóbb az illy szent czélokból intézett 
búcsújárások sok visszaélésekre szolgáltattak alkalmatosságot, 's imitt 
amott eredeti mivoltoktól elfajzottak, az igazi buzgóságot előmozdítani 
igyekező egyházi elöljárók azokat megkevesiteni, rendbe hozni 's né
melly eket mégis szüntetni jobbnak találták. Sz. 

B U C Z Y (Emil) , Május 10. 1784 Kolosváratt szül . , hol is a ' gym-
nasinmban tanulván, a ' r oma i literatúrai jókorán megkedvelte. 1799 a' 
kassai academiába ment philosophiát tanulni. Ott vonta elsőben a' nía-
gyar l i tera tura , mellyel Kazinczy Orpheusa által esmerkedett m e g , fi
gyelmét magára. B. elejénte a' törvénytudományra vágyódott 's Kolos
váratt tanulta is azt 1801, hol kedve változván, 1803 Piaristává lett. 
Ezen helyeztetésében alkalma volt ama' híres Korányi vezérkedése mel
lett a' görög nyelvvel és literaturával teljésen megesmerkednie. Minek
utána a' kolosvári és beszterczei gymnasiumban mint tanító két eszten
dőt töltött, kilépett a? szerzetből 's theologiára a' bécsi Pázmáneumba 
ment. Ott főképen a' görög 's romai classicusok lelkébe tiszta Ízléssel 
hatott be 's öngyakorlásai által deák stylusának a' régi igaz szint és ke-
rekdedséget adá. Majd haza térve mint felszentelt pap Szebenben rhe-
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thoricát tanított, 's ű vala az első, ki deák kéziratja szerént aesthcticai 
leczkéket tár ta 's a/, ifjakat a' régiek alaposabb ('.meretébe a' szép fej
tegetéseivel vczeté. Bontakozó egészsége miatt elhagyta 1810 cathedrá-
j á t és 1821-ig, elébb gróf Komis lgnácznál, azután gróf Halftr Jánosnál 
mint nevelő volt. Kolosváratt ezen idő alatt többször hosszasabban együtt 
társalkodott 's terjeszté a' magyar' l i teratura szeretetét meghitt barátjá-
v a l , Döbrentei Gáborral. Ennek erdélyi muscumában tőle több jeles 
verse van, többnyire neve nélkül. Ott áll két tudós értekezése7 is, u. m. 
1) . .Értekezés az elmének magasb kifejtődése körül az izlés miinkájiban." 
VII. füzet; 2) „A ' t ragoedia legfőbbje a' Görögöknél's mostani álláspont
j a , " mellyek szép es-zét 's a' régi és ujabb literaturákban való pliiloso-
phiával teljes jár tasságát bizonyítják. Mint buzgó hazafi az erdélyi mu-
seum ellen vetett akadályoknak ő is elharitója volt. 1819 Döbrenteit az 
erdélyi magyar tudós társaság felállításában.segítette. Egészsége vissza
nyertével a' károlyfej érvári seminariumban a' morális és pastoralis theo-
logiának professorságát válalta fel , melly hivatalát máig viseli. Itt pae-
dagogiát irt taniványai számára deákul 's báró Szepessy Ignácz , elébb 
erdélyi püspök, kívánsága szerént , ki különösen becsülé érdemeit, theo-
logiai leczkéket. A' felső-magyarországi Minervában ez áll tőle. , ,A' ly-
rsca poesis okai 's a' lyricusok" (I. Negyed 1828J. Buczy cbaracterére 
nézve is a' legnemesb indulatú. Szeder Fábián. 

B i! D A , Attila testveié , 1. A T T I h ». 
B ti n ' , németül ü f e n , tótul B u d y n , Magyarország fővárosa, 

Pes t vármegyének pilisi járásában, a' Duna jobb partján, a' hol ezen nagy 
folyó bal partját Pest városa elfoglalja, éj. sz. 47° 29' 44" , k. h. 30° 
42 ' 15" a l a t t , szabad királyi város. Nagy része magas halmokon épült, 
mellyek közül a' várhegy 192, a' Sz. Gellért-hegy 300 lábnyi magassá
g i ] ; az egész határnak kerülete 5 j / 2 geogr. mfdre terjed, mellyen 3000 
házban , 35,000 ember , magyar , német és szerb, lakik. Hat része van; 
a' v á r , az alsó vagy vizi város , a' Tabán vagy Káczváros , a' Land-
strasse vagy országát , a' Ncnstift vagy uj város és a' Krisztinaváros'. 
Természeti tekintetben nevezetessé teszi gyönyört! fekvése és környéke, 
egészséges éghajlat)a, termékeny földje, igen jeles a' bordeauxival veteke
dő, bora , sok gyógyitö meleg kénköves forrásai 's egyéb javai. Polgá
ri diját nagyon emelik az ország szinte közepében alkalmas heJyezete 
Európának leghatalmasabb folyó vize mellet t , Pest valósának, mellyel 
1500 lépésnyi hosszú hajóhíd által öszvef'ügg , szomszédsága , hazánk leg
főbb potiticai, kamarai és hadi tisztségei, mellyek itt tartózkodnak, 
a' nádorispány 's királyi helytartó, a' királyi helytartó tanács, az udvari 
k a m a r a , a' hadi főkormány , a' fő építő-tisztség, a' főpostahivatal. Sok 
jeles épületekkel fényeskedik, mellyek közül főképen említést érdemel a' 
királyi vá r , az országház, az udvari kantara épülete, a' fegyvertár; 
valamint több régi 's díszes alkotásit szentegyházai és szerzetesek klas-
tromai. Sok tágas piaczai és hosszú utszáji vannak. Tudomány os intéze
teihez tartoznak a' főgymnasiiint, több kisebb oskolák, kis gyermekek 
gyámoskolája, a' pesti universitas nyomtató műhelye; azon iniiversitas-
nak csillagvizsgáló tornya a' Sz. Gellért-hegyen. Több jóllévö intézeteket 
is ta lá lni , úgymint az asszonyi jóltévő egyesületet , de főkép Kórházakat. 
Legnagyobb jövedelmét szedi a' bortermesztésből. melly az ide tulajdo
nul tartozó mintegy 0 millió ölnyi területű szőlőjiben áltáljában eszten
dőnként 235,000 akóra megyén. De néhány fabrikák is forognak i t t , ugy 
mint selyem-, bőr-, cserépedény-, liqueurniivek. Budának eleje A q u i n 
c u m v. A c i n c u m ( a d a q u a s , vizváros) a ' Duna partján tul ' s in
nen is erős őrvárakkal körülvett régi romai gyarmat a' mostani O-B u da 
vala (1. Ó-Bnn*); ugyan a z , a' ini Attilának itt lakta után Etelvára, a* 
német Íróknál E t z e l b u r g volt. De régi neve, Aquincum, a" körül-belől 
lakó Illyrektől W o d a , W u d a , W b u (1 a (a ' mint a' magyar króniká
nak bécsi kéziratjában olvastatik) nevére fordíttatván, a' Magyaroktól 
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B u d á n a k ejtetett. Ezen hely a 'magyar királyok alatt a 'Duna mentében 
délfelé nj részekkel mind inkább szaporodott. Azonban IV. Béla által a* 
1 ' e s t (azaz: kemencze, németül Ofen) irányában fekvő hegyen uj vár 
épülvén, mind Pesth városáról, U j P e s t , C a s t r u m n ö v i m o n t i s 
1 ' e s t i e n s i s , Neu-Ofen nevét , 'mind pedig a' mellette fekvő régibb 
Tárosnak B u d a nevezetét is felvette. E' pedig olly serényen haladt, 
hogy 1. Károly király magát már (1300) itt megkoronáztathatta, és I. 
1 ajos kirájyj lakását Visegrádról ide helyezhette. Azután Sigmond a' 
királyi várat mostani helyén épiteni kezdet te , mellyet Mátyás király, 
valamint sok egyéb jeles épületeket is elvégezett. A 'mohács i veszede
lem után irgalmatlan pusztulásokat több izben szenvedvén ezen város, 
utóbb M. Theresia kegyelméből a' királyi vár megint uj fényre kapott, 
és II. Jósef alatt a' fő kormányszékek ide helyeztetése által az egész vá
ros nj életre jutott. £—«. 

B t I D A - Ó , 1 . Ó - B ü D A . ' 
B U D D H A , (azaz, bölcs) szerzője egy régi 's róla nevezett vallás

nak , melly a' braminok áltál Előindiából kinyomatván-, Tibet-, China-, 
Japán- '« Ceylonban terjedt el, a1 hol még most is meg van, 's mellynek 
követőji a' B u d d h a i s t á k mint Ritter ( , , / o r hallen eumpi/iscJier Jiil-
ker.gesc/iit/iteiiíí czimü munkájában) hiszi, nyugot felé a' fekete tenger 
partjára Colchisba, a1 mai Mingrelia'ba, 's innét Thraciába is költöztek, 
's itt a' Pelasgusok és Hellének pallérozódásának első talpkövét vetették. 
Még az Asa-tudományban is találkoztak, mint némellyek vélik, a' zordon 
éjszak felé nyomai a' Buddha-tanitásnak. liéniusat Ábel szerén t , ki a1 

japáni eneyclopaediára hivatkozik (.^Journal des S/irans" Jan. 1821), 
Buddha, kinek históriai neve Godama, a' dunaiaknál F o , a' Mon
goloknál Tsakiainuni vo l t , a' Tseu dynastiabeli T s a o - v a n g ország
lása a l a t t , a' keresztény évszámlálás előtt 1020 es/.t. születet t , és 
Mou-wang országlása alatt 950 holt meg Kr. előtt. Halála előtt felfe
dező tudománya titkát Mahaka3'a nevil taní tványának, egy Makata 
országbeli braminnak , melly királyság India közepében feküdt, fiz a' 
Mahakaya, a' ki Ilio-wang alatt 950 körül élt Kr. előt t , legelső szentje 
vagy patriarchája a' Buddha-vallásnak, mellyet ő követőjére Anantára 
hagyott. A1 japáni encyclopaedia áltáljában, frlahakayát is i d e é r t v e , 33 
patriarcbát nevez meg időrendben, kik a' későbben Buddlm név alatt 
wteii gyanánt tisztelt Tsakiainuni titkos tanitását egymásnak adák ál
tal, követőjét kiki maira választván. Többen holtak meg közülök önkényt 
a' lángokban , mit a1 Buddhaii/ák kiköltözésnek nevednek. Mind ezek 
közt linddha után leginkább tiszteltetik Maming (a' Chinaiaknál I'hiisa. 
a' sanseritben Deva-Bodhisatua), amannak szájából született fija , ki a' 
másodrangú istenségeknek megkülönböztető nevezeteket a d o t t , mert ki-
mivelé a1 Buddha-tanítást philosophiája á l t a l , melly metaphysico-allegori-
cus mysticisnuis. Ennek élete bizonytalan idő szakát, azon írás után, a' 332 
esztendőre^ Il'au-wang országlása a l a t t , Tsakiainuni halála utána ' ' 018 
e'vre kell tenni. Bodhidhonna, a' 28-ik patriarcha, volt az utolsó , ki Hin1 

dostanhan lakott. Ez hajóra ült 's Chináhan közel a1 híres Snng hegy
hez telepedék le. Itt holt meg 495 Kr. u. Tanítása titkát egy Chinai örök-
lé 's e' lón a' 29 patriarcha. Ez után még négy Chinait nevez azon irás, 
kik e' méltóságot viselték. Az utolsó 713 holt meg Kr. u. A z o k életének 
története mesékkel van keverve, egyébiránt egészen ollyan volt életek 
módja, mint a' hogy a' régiek a7 Gymnosophistákét és Sámánokét megír
ták. Vallási gyakorlásokkal, tartós fontolgatásokkal foglalatoskodtak 's a' 
legszorosabb szigoruságra kárhoztaták magokat , sőt többen közülök, mint 
már fenébb említtetett, önkénytes halál által bizonyiták be a' lélek költö
zési dogma buzgó hiedelmét. Azon indiai patriarcbaságból.származott Kr. 
u. 706 körül a' Chináhan 's a' Mongoloknál szokásban lévő nagymesteri 
méltóság, e 'czimmel-. Egyházi fejedelme a' törvénynek, mellyel vala
mi gyóntató atya forma hivatal a' császárnál veit öszvekapcsolva. E' sziil-

3 0 
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te későbben Tibetben a 'Nagy-Lama örökös méltóságát. Ezzel együtt a'l-
lolt fel ezen hierarchai rendszer' minden más lépcsője, mert a' Buddhui-
sta szerzetesek monostori elete rendes snperiorokat, vagy AI-Lamákat szük
ségképen megkivánt. A' Buddha-tisztelet egyéb emlékei közt kettő kivált-
4<épen nevezetes: a' Boo-Bndnr óriási templom omladékai Java szigetén, 
mesterséges faragott mivekkel , 's a' Pants-Pandu nevii földalatti 5 
nagy tornász , hihetőleg régi Buddhaista-lemploni Bang városánál, a' Gn-
zuraból Malvába vezető ut mellett. A'' rege ezen bámulást gerjesztő mive-
k e t , mellyek a' mai Indusok mivészi ügyességét sokkal felülmúlják, a1 

Pandiisoknak , az indiai niythologia hőseinek, tulajdonítja. Ezen emlékek 
a' bombayi tudós társaság Írásainak (London 181Ö) 2 köt. vannak bőven 
leirva. Bohlen Péter szerént (,,J)e Buddhaisnii origine et oefol í" Kö-
nigsberg 1827) a' tisztább Bramanismusból fejlett ki a' Buddhaisinus; má
sok régibbnek tartják. 

B U D K (Wilhel in) , deákosan Budaeus, korának egyik legjclesb tu
dósa 's franczia királyi könyvtárőr és referendarius, 1477-től 1540-ig élt. 
Ifjantan Parisban és Orleansban tanult , de siker nélkül , idejét szélessé
gekben és csapongásokban töltvén. 24. észt. korában szála meg ismét 
a' tanulás sze re te te , 's olly erősen, hogy eg}éb foglalatosságot ncin es
mér t , 's még lakodalma napján is három órát tanulással tölte. Az ngy 
nevezett szép tudományok vonák leginkább magokhoz, de tanult niathe-
maticát is Faber Tanaqnil a la t t , és görög nyelvet a1 hil.es Laskaris 
egyik rokonjától. Ez a' nyelv 's a' régiség tudománya valának ked
veltjei, nvellyekben legtöbbre ment ; jóllehet minden más tudományban, 
és különösen a' nyelvekben is igen jár tas volt. Számos munkáji között 
legjelesbek : egy értekezése .,lie asse et partidat ejus" mellyben a' régi 
pénz ügye esmeretére szép világot hint, 's a' görög nyelvről irt comnien-
tar iusai , mellyek a' görög literaturával való bővebb esmcrkedést Fran-
cziaoiszágban hatalmasan előmozditák. Írásmódja vejős, ép mind la-
tánban , mind francziában ; de sokszor durva 's görög inflexiókkal teljes. 
B. jeles ugy is mint ember, és polgár. XII. Lajos Romába küldé dolgai
ban, 1. Ferencz az ő ösztönzésére alkotá a' franczia kir. collegiumot 
{College roycl de Vranee), az ő és Laskaris intézetek szerént alapita 
könyvtárt Fontainebleauban. B. minden munkáji kijöttek Basileaban 1557 
négy fol. köt. 

B v n c. K T (angol szó) tulajdonképen ollyan táska, mellyben a' szük
ségesek tartatnak , innen pénzes erszény , azután az országos pénztárak 
számba vevése, 'e Angol- és Francziaországban az orsz:íg esztendei szük
ségének felvetése Is azon eszközök előterjesztése, mellyekkel azok fe
deztethetnek. Az illyen budgetet a1 nevezett országokban a'pénzügy rni-
nistere elkészitvén, megvizsgálás és helybenhagyás végett az alsó ház
nak terjeszti elejébe, melly azt ponttól pontra megfontolja, a 'netalán hely
telenül feltett költséget megkisebbíti vagy egészen kitörli, 's rendelést 
tesz annak legczéliiányosabb fedezéséről. 7 s . í j . 

B u n i N A , 1 . S C H W ^ N D T N F R . 
B i ' K M i s - A V I I E S , azaz , egészséges levegő. így neveztetett azon 

spanyol helytartóság (a1 r i o - d e l a - platai királyság) Délamerikában, az 
Andes na{;y bérczei 's a' brasiliai hegyek köz t , melly 1810 és 1816 
Spanyoly országtól elszakadt. Ezen tartománynak fővárosát is Btt-
e-jios-Ayresnek nevezik, mellyben a' délamerikai egyesült statusok főkor-
mánj széke 's congresse tartá üléseit. 1820 a' platai egyesület cnngres-
sétől a' szövetséges status kormányszékének állandó he)\ évé 's fővárvsá
vá tétetett. Egy püspök is lakik benne. A1 varos az eziistfolyó^iál vagy 
Rio-DKi.A-Pr,AT<\Ái, (I. e.) fekszik, 50(0 ház. 's 70.0CO nél több lako
sával , 1 univeisitasával, természeti mivek cabinetjével , csillagvizsgáló 
to rnyáva l , niathematicai oskolájával, rajzoló oskolájával, tudós tár
saságaival és academiájival, jóltévő intézeteivel, fellegvárával 's neve
zetes kereskedésével (az ökörbörrel és faggyúval való kereskedés észt. 
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töbl) mill. piastert viszen b e ) , melly nagyobb részént az Angolok ke
zében van, kik a1 buenos-ayresi portékákat fabrikájik miveivel űzetik ki. 
A' nemet tengeri kereskedő egyesületek is közbevetetlen kereskedési ösz-
veköttetéslien vannak líuenos-Ayressel, melly a' Brasi l ia , Chil i , Peru 
és l'aragilay közt való kereskedés középpontja. Észt. 3—4000 idegen 
hajók eve/.nek be kikötőjébe. Eghajlatja Buenos-Ayresnek kellemetes. 
Télen kevés ollyan napjai vannak, mellyeken a' viz megfagy. Az égi há
borít ellenben talán sehol sem olly gyakori és rettenetes, mint itt . Bue-
nos-Ayres 1806 egy sir l'opham és Beresford vezér kormánya alatt lévő 
angol hajósosztály által elfoglaltatott. Azonban e/. a1 hódítás csak a' 
hirtelen történt meglepetésnek következése volt, mert mihelyt magokhoz 
jöttek ijedségekből a' Spanyolok, megtámadták az Angolokat 's nagyobb 
részént hadi foglyokká tették. A következő esztendőben jöttek ugyan 
Whitelock és Cravyford alatt segitő seregek az Angolok részére , de e-
zek sem voltak szerencsésebbek az előbbieknél, mert minekutána csende
sen behocsáttattak volna a' városba; olly irtózatos ágyúzással 's puska-
tii/zel fogadtattak a' Spanyoloktól, hogy legalább <fi része elesett az an
gol seregnek, a' többit pedig csak fegyvernyugvás mentette meg a' le-
nyakaz tatás tói. Már ekkor Hlyen függetlenség- 's szabadságszeretetet 
mulattak az amerikai Spanjolok, mellyet azolta gyakrabban is megbizo
nyítottak. L—ií. 

B i; K N R !•: v i R O, egy Madridtól keletre fekvő halmon álló négyszeg
letű , szegletein tornyokkal felékesített, belől igen pompás és becses fes
tésekkel diszlő királyi mulató kastély. Legnevezetesebb volt benne egy 
nagy 's pompás játékszín, II. Filepnek az udvaron álló érez szobra 's a' 
mellette lévő egy kicsiny tóval és két pompás remeteséggel ékeskedő mu
lató erdőcske, melly két mf. kerületű 's a' Madridiaknak kedves sétáló 
helyek. 01 ivare-z berezeg, IV. Filepnek kedveltje, építette Biten Retirót 
a' 17 száz elején. Ennek 1645 történt halála után a' koronára szalott, 's 
azolta a' spanyol királyok egészséges fekvéséért gyakran több hónapokat 
töltenek el itt tavasszal. Midőn a' Francziák 1808 Madridból ki takarod. 
tak, s a'.Spanyolok a' várost oltalmazó állapotba helyeztet ték, Buen Ite-
tiróba is egy gyalog ezeredet rendeltek; :s midőn a1 Francziák JDeo. 5. 
Madiidot megtámadták, Buen ltetiro l e l t , mint a' város kulcsa, a' csa
tázás főtárgya. 30 ágyú csak hamar nyilast csinált a' falakon 's Vilatto 
ostromló osztálya rövid ellenállás után kikergette az őrizetet. Hűen l te 
tiro inegvétetésének következése Madridnak magafeladasa lett. Ostroma
kor a' kastély kiprédáltatott , sok bolthajtása) s falai öszvelöi ettek az el
rejtett kincseket keresők ál ta l ' s a' kastélj ' 's elébbi pompás volta semmivé 
tétetett. Későbben a' Francziák Hnen Retirót , mint Madrid védelmezésé-
re alkalmatos helyét , megerősí tet ték. a1 kastélyt kőfalakkal vették körül, 
a' szobákat kaszárnyákká változtatták által 's az uj varat egy oldalvast 
200 lépésnyire fekvő erősség által erősilették meg , mellé egy porczel-
lanfabrikát tettek. Ivzen erősségek a' nyughatatlan város zabolán tar tá
sára s abban az esetben, ha zendülés talál támadni , az őrizetnek és 
Jósef király famíliájának oltalomhelyiil épí t te t tek, 's csak ugyan hasz
nokat is vették a' Francziák, mivel a' talaverai ütközet alatt a1 retiroi 
erősségbe húzta meg magát az őrsereg. L —«'. 

B u t T O N (György Lajos, Ledére gróf), természetvizsgáló 's egyik 
<V 18 dik század legnagyobb tudásai közül, született 1707 Mnnthardban 
Bourgogi.eb.ni; a ty j á tó l , l.eclerc lienjainintól, azon tartomány parla
menti tanácsosától , gondos nevelést nyert. A' történet öszvevezeté az 
ifjat Oijonban a1 fiatal Kiugston herczeggel , kinek nevelője , egy tudós 
ember, a' tudományok iránt Ízlést gerjeszte benne. Beutazták együt t 
Fianczia- és Olaszországit ; Kuffon azután Angliába ment. Magát a' 
nyelvben tökéletesíteni vágyván, a' nélkül hogy a1 tudományokat félbe
szakasztaná, Newton munkáját a'differentialis calcultisról '« a 'Halesé t a' 
Jiövények staticájaról leforditá. Kevés idő mulva önmunkájival lépett-

30* 
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fel; mellyekben főMmérést., physicát és mtíze-i gazdaságot dolgoza ki. 
E íen tárgyakról vizsgalatokat irt, azokat lassanként a' tudományok aca-
demiájának benyuj tá , mellynek 1773 tagjává neveztetett, legfontosab
bak voltak: olly tükör készítéséről mellyel, mint Arcliimedes, 
nagy távolságban meg lehessen a' testeket gyújtani, 's a' fa erejéről és 
azon eszközökről, mint kelljen azt a' levágás előtti kéregmegfoszt ás ál-
tai nevelni. Bufí'on , ki az első években csak egy bizonytalan ingertől vo
natott a' tudományok és a' bír felé, 1730 a' királyi kertj felügyelőjévé 
tétetvén, megbatározott irányt nyere azon tudományhoz, mellyben halha-
tatlanná lett. Midőn most a' természeti tudományok egész kiterjedését 
állal ni llautá, nem talált bennek semmi egyéb inunkat, mint lelketlen ösz-
vehalmo/.atokat 's száraz névlajstromokat; egyes tárgyukról a' legjele
sebb észrevételeket, de egy kiterjedett munkát sem. E1 végre[egy;plunumot 
dolgoza k i , mellyben ő Piiuiils ékesszólásával és Aristoteles mély tekin
tetével az ujabbak észrevételeinek meghatározottságát és egységét öszve 
akarta kötni. Krze magában erőt olly bőfoglalatu egész altkapcsolására 
és elevenséget annak le í rására; de nem volt töredelme, sem miiszerei, 
oliy számos és gyakorta olly parányi tárgyakat viszgulni és leírni. Dau-
bentonnal egyesült e' végre, ki a' nála hibázó tulajdonokkal bir t , és tiz 
évi vas munkásság után a' természeli tudományok három első kötetét ki-
adá a' két b a r á t , mellyekre 1749-től 17(i7-ig más tizenkettőt követ
kezte t tek , 's ezek magokban foglalják a' föld theoriáját, az állatok ter
mészetét 's taz ember és az emlős állatok történeteit. Ezeknek legé
kesebb része , a' közönséges theoriák , az állatok tulajdoninak és a' nagy 
természeti tüneményeknek leírása, Buli'ontól vágjon. Daubenton csak a' 
formákat és az anatómiát jelelte meg. Az 1770-től 1783-ig megjelent ki-
lencz következő kötet a' madarak leírását foglalta magában, hol Dauben
ton már többé részt nem vett. Ez által a' munka szine megváltozott; 
kevesbbé tökéletes 's minden anatómia nélkül való leírások iktattatlak 
az elbeszélő czikkelyekhez, mellyeket először Montbeillard Guenau, utóbb 
pedig Bexon apát szerkezteié. Az ásványokról szóló öt kötetet maga adá 
ki Buffou 1783-tól 1788-ig. A' hét toldalékkötet közül, inellyeknek utol
sója halála után jött ki 1789, az ötödik egy tulajdon egészt forrnál, 
luelly Buffon niunkáji között leghíresebb. A' természet epochájit foglalja 
magában, hol a' szerző valóban felemelkedett nyelven és győző elmeeró-
vel állitá fel uj földtheoriáját, melly az elébbi könyvekben felállitoitól 
egészen különbözik; noha elejéute azon szint mutatja, mintha csak 
amazt akarná védni és kifejteni. Ezen nagj' munka, mellyel Biifl'ou öt
ven évig foglalatoskodott, csak kis része azonban azon iszonyú planunmak, 
mellyel ő készite 's Lacépéde a' czetfajok, kígyók és halak leírása szá
mára dicséretesen folytatott a' gerénczetlen állatok és növények szá
mára pedig végrehajtatlan maradt. Buffonról, mint í róról , egy az Ítélet, 
nézéspontja fenségére, hatalmas és tudományos ideafolyamára, képei 
felséges vo l t á r a , nemes és méltósággal teljes kitételére ! és a' dicsőbb 
tárgyaknál stylusa harmóniájára nézve elérhetetlen maradt. Nagy termé
szeti jelenésekről szóló rajzainak elragadó az igazsága, 's mindeni
kére reá van nyomva a' tulajdonság eltörölhetetlen bélyege. Hamar is 
megalapittatott munkájának h i r e , közönségesen és ellenmondás nélkül. 
Közönséges ízlést költe fel a' természeti tudományok iránt 's megs/.er-
zé nekik a' fejedelmek és nagyok kedvezését. XV. Lajos grófi méltóság
ra emelte a' szerzőt , és d'Argivilliers XVI. Lajos alat t , még életében, 
egy oszlopot készíttetett neki a' természetiek királyi kamarája előtt ezen 
felírással: ,Majestali naturae par ingerium1-'. Inkább különböznek a' 
Buffonról, mint physicusról és természetvizsgálóról, kimondott ítéletek: 
Vol ta i re , d 'Alembert , Condorcet keményen kárhoztaták hypotbesiseit 's 
meghatározatlan szokását , közönséges tekintetek szerént bölcselkedni. 
De, noha rendszerei ,,a'föld theoriájáról" nemnyeinek többé védelmezőt 
a1 szájuiendre nézve,, még is övé az érdem, hogy közönségesen éreztette, 
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hogy a' földgolyó mostani képe a' változatok folyamából állapodott meg, 
niellyeket kikémlelni lehetetlen; 's megmntatá, melly tüneményekre 
kell itt tekinteni. Neni/.ési theoriáját Haller és Spallanzani, egy bizonyos 
kimagyarázhatatlan mechanismusről való hypothesisét pedig , mellyet az. 
állati iis/.tön helyébe t e t t , mások c/.áfolták m e g ; de az ő ékesen elő
adott rajzai az ember természeti és erkölcsi kifejlődéséről, valamint 
ideáji is azon befolyásról , mellyel minden miiszer gyengédsége és kifej
lődésének lépcsője a' különböző nemek természete, iránt viseltetik, most 
is legfőbb becsben áll. Ideáji az állatok elfajulásáról 's azon határokról, 
mellyeket az éghajlatok, hegyek és tengerek mindenik fajnak kijegyez
nek, valóban olly felfedzések, mellyck minden nap inkább megerősödnek 
és az utazóknak egy" elébb hibázott Yizsgálatalapot nyújtanak. Munkájá
nak főrésze az emlős állatok leírása, leggyengébb pedig az ásványtudo-
m á n y , hol a' chemiában járatlansága és hypothesisekre hajlandósága 
nem csekély hibákat okoztak. — Robajtól okoztatott hosszú szenve
dései borukat vontak végső napjára, a' nélkül hogy nagy planumának 
dolgozásában hátráltatták volna. 81 évü korában holt m e g , Apr. 10. 
1788, egy fiat hagyván, ki a' revolntióban a' guillotine alatt találta ha
lálát. Muflon deli termetű vol t , 's testállása méltóságos, de társalkodá-
sának Iengesége munkáji hangjával meg nem egyezett. *) Természethi-
storiájanak legbecsesebb kiadása az 1749 — 88-ki , 36. köt . Ke. Hist. 
natúr, des animaux rares et curieux décuverls par les voyageurs depuis 
la mórt de Buffon, décrits par M. Lesson" (Paris 1829). —j—a. 

15 u F F o N K, tréfás énekes az olasz opera buffában , vagy intermez-
zóban. Azonban az Olaszok különbséget tesznek a' Buffo cantante közt, 
kinél jeles éneklő tehetség, és a' bufio comico k ö z t , kinél több játék 
kívántatik. Ez a1 s zó , ngy látszik, a' régi aljas deákságból vétetett , 
mellyben buffónak azt a' személyt hitfák, ki a1 játékszínen fel fútt kép
pel jelent meg, hogy ott arezcsapásokat kapván, a' nézőket nevettesse. 
Innen buffa , pofa, buffare , felpöffeszkedni; későbbi értelme lett bohós
kodó , bohó. J. 

B U K O N I T Í K, békakövek, bizonyos halnemek kővé vált fogai. 
B II o Á T magyar vezér , 1 . A R p Á n. 
B U O E N H A G K N (János) , ki Pomeranusnak vagy doctor Pommernek 

is hivatik, Luthernak egyik legmunkásabb 's legérdemesebb segítő társa 
volt. Született Június 24. 1485 Pomeraniának Julin nevű helségében. Ta
nulását elvégezvén, 1505 a' treptowi oskolának rectorává lett. A1 re-
formatio lelkétől elfoglaltatván, hogy catholicus előljárójinak üldözésétől 
megmenekedhessek, 1521 Wíttenbergába men t , hol az acadeiuiai ta
nítók közé azonnal felvétetett, 1522 a' város prédikátorává 's nem soká
ra azután a' theologia professorává 's a1 választó fejedelmi kerület gene
rális superintendensévé lett. Luther a' ííiblia fordításában nagy hasz
nát vette Bugenhagen fundanientamos philologiai tudományának. Keve
sebb becsületet szerzett Hugenhagen magának azon irása á l t a l , mellyet 
az Ur vacsorája felett Zvingli ellen intézett 's mellyel a' sacramentumi 
perlekedésekre alkalmat adott. Ellenben nagyon nevelte hirét azon mun
kája, mellyet illy c/.im alatt adott k i : Interprctalio in Ultrám Vsalmo-
riflM**, 's melly a1 maga idejéhez képest igen jeles magyarázatot fog
lal magában. A' reformatióra nézve legnagyobb érdeme abban állott, hogy 
az egyházi igazgatást és az evangelicus isteni tiszteletet több városok-

*) B . , Ijaliarpe tniiusága azerént, nyilván ellene "kelt. a' poé'sisnek, meg Tlacino verseinek 
is. , ,Hal lo t lam" i»gy mond i ' ffbura de M t t e r a t H re szerzője , ,mín l állilt l nagy 
bizottsággal Hu Ifim , a* tíszlcji Örog, liogy n' legszebb versek is teljesek hibákkal '« a' 
jó prosa tökélyét soha el nem érik. , , , ,A t li a li o " " verseit nem álalá például eml í t 
ni \s taglalttól eri t icáját adi az etio jelenés verseinek. M i n d e n , a' mit mondott . a' 
poQsís és veraesinilál elemeivel nngy esiuocetlenségérc mutata , *s lehelet len vüla felel
ni azavaira , hogy meg uc aláetáYiék. ' 
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ban és tartományokban , hova e' regre küldetett, jól rendelte el. 1537 
ugyan Hlyen szándékkal Dániába ment , ott III. Krisztiánt királlyá ko
ronázta , a1 kopeuhagai universitas újrafelállítását eszközlötte , melly-
ben első rectorrá és theologia professorává lett 's egész Dániában és 
Norvégiában a/. Kvangelicnsok egyházi dolgait jó rendbe szedte, honnét 
a1 Danusok ugy n ;zik őt mint első reformátorokat, 1542 ismét vissza
té r t Wittenbergába 's meg több városokban es tartományokban is nagy 0-
kossággal es vigyázassál jó egyházi 's isteni tiszteletbeli rendet alko
tott . Melanchtoniial együtt ó is dolgozott a' lipsiai Inlerimen 's ennek 
ellenségei utóbb őt is Keményen megtámadtak 's nagyravágyással is 
vádolták, de méltatlanul. Mii. 1558. K. J. 

B u,t; o K (Tamás) , királyi csillagvizsgáló Kopenliagenben, a' hol 
született Oct. 12. 1740 's mh. Jan. 15. 1815. Tudománya által vízen 
s/.ározon sokféle hasznot hajtott volt hazájának; minekokáért ott emlé
kezete állandó becsben maradt. Midőn a' franczia resp. azon együgyű, 
és valóságos méréseken épült mértékrendet készítette, mellyel a' franczia 
nemzet most é l , és annak közönségessé tételét czélozván, csak nem va-
lamen'nji kormányszékeket megkér t , hogy küldenének értelmes embe
reket í 'uiisba, kik annak helyes és hasznos voltát megítélvén , bebizonyít
hatnák , a' dán király követe B. volt. Azon kellemetes olvasásit köny
vön kívül , mellyben ezen követsége környülállásit leírja, iné^ ezek ma
radtak f,n tőle: Oi-iervationes astronomicae annia 1781, 1782 el 1783 
iiislüutue inobtervatorio regio Huvnicnai etc. Havniae 1784 4. De fnrtle 
(íriint/e lil den sp/n.-eriske og thenretiske Attrnnnmie, 1790 \sat (Német
re fordítva Altona 1816).— A'mathesis eleveiről 1797 3 k ö t . — V dán föld. 
képeket illető mérésekről irt könyve Kiváltképen dicsértetik. Tiítel. 

B H fi i) s i v , I. F A t: (i r r. 
11 V J D O S <í C S I 'litj * O j 1. C s l l . t . AC és P I. A X K T A. 
11 UJ írje DE RK, a z a z , nagy völgy fezen szóktól: bújuk, nagy, és 

dere völgy) , egy kiváltképen a' Bospornstól tekintve, fekvésénél 7s kör
nyékénél fogva igen bájoló szépségű városka, a' Bosporns nyugoti part
j á n , nem messze Konstautinápolytól '» a' fekete tengertől , így neveztet
vén azon völgytől, mellyben fekszik, 's melytől kapta nevét az itt ke-
resztülfolyó Bujnkdere vize is. Ez a' völgy a' mély ugy nevezett saroni 
öbölnek folytatása, mellyet a' Bosporns félkereklinea formára alkot 'J 
egy órányira nyúlik be a' száraz felé. A' völgy, mint a' völgy lolyója is, 
innen /Sx%vKo&7ro;nsiU, a zaz , mély öbölnek is neveztetik, llajdan szép 
tartománynak (XXXOÍ «yf»;)és még most is „Rétek (Tibadia, la piuirie]-^ 
nevet visel pompás sétáló helye. Kzen szép rét alsó részén', rnelly külö
nös szépségéért megkülönböztetés végett rétnek neveztetik, emelkedik 
fel a' Bosporns fasorainak legszebbike, rnelly 7 platánból áll. Ezek együtt 
Jedi kardasnak, azaz , 7 testvérnek neveztetnek. Egy nem egészen bi-
Konyos rege szerént ezen a1 réten ütött tábort Bon Honi Gotttried a' ke
resztes sereggel J09t> A' helység maga alsóból és fplsőbi"'! ál l ; amabban 
a' Görögök, Örmények 's egynéhány Törökök házai , ebben pedig az eu
rópai követek nyári lakhelyei és kertéi vannak. Ezen épületek közt Jeg-
kitelszőbb az orosz követ palotája és ke r t é , szép építtetése 's kies fek
vése által. Még ezelőtt alkottatott Dánia és a1 szász vál. fejedelem baj
dani ágensének 's Pera egy leggazdagabb bankosának, Grossthali (a'mint 
magát Bnjnkderéről nevezte) lliibsch bárónak, nagy kerté. A' paloták 
mind a1 Bosporus partján állanak , inelly a1 bujukderei lakosoknak legked
vesebb sétáló helyek 's mellynek keliemei főképen holdvilágos éjszakakon 
lelkesedéssel magasztaltatnak. Meglehetősen hosszú országútja, inelly Hu-
jukderét keresztülhasitja, két sor ház közt megyén el , mell) ek nagyobb 
részént európai Ízléssel vannak épifve. Kok idegenek töltik itt el a' telet, 
leírhatatlan szépségű környékééit. Egyszersmind Bujnkdere a1 főranguak 
közönséges menedékhelyek , ha Konstantinápolyban, (lalatában vagy l'e-
rában döjhalál dühösködik, vagy a' nép fel akar zendülni. L—ú. 
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B U K A R E S T (azaz, Örömváros) Oláhországnak;!vagy Havas-Alföld
nek fővárosa, a' hospodár 's görög püspök lakhelye, 10.000 rosszul 
épült házzal "s C0,00O lak. , kik közt Görögök, Zsidók és Örmények is 
találtatnak. Utszáji nincsenek kővel kirakva, hanem tölgyfa deszkákkal 
vannak kipadolva. A1 Görögöknek itt elébb gymnasiumok volt 12 taní
tóval , 's 1810 244 tanulóval, finnek most vége van, mivel a' mostani hos
podár Gliika, született Oláh , a1 gymnasium fentartásaia rendelt hagyo
mányokat 1825 elvette. Borra l , bőrrel 's más honi termesztményekkel ke
reskedése elevenen ü/.etik. Maj. 28. 1812 békeség köttetett benne az Oro
szok és Törökök közt. L—ú. 

B U K A R E S T I U É K E S É G , Maj. 28. 1812 kötötte az orosz biroda
lom a' portával. Sándor orosz császár Nov. 1806 részszerént Moldva és 
Havas-Alföld védelmére, részszerént a' Bosponison való szabad hajózásá
nak megsértésééit fegyvert fogott 's Moldvába sereget küldöt t , mellyre 
a1 porta Jan. 1S07 az orosz udvarnak hadat izent. Mindazáltal már Aug. 
1807, a' tilsiti békeség következésében, fegyveinj ugvás köttetett a' két 
ellenséges fél közt Slubosiában, mi'lly szerént az Oroszok a' két elfog
lalt fejedelemségből kitakarodtak. April. 1808 lefolyt ugyan a' fegyver-
nyugvás ideje, de azért mind a' két hatalmasság csendességben maradt; 
hanem midőn Napóleon az erfurti congressben Moldvának és Havas-Al
földnek az orosz birodalomhoz leendő kapcsoltatásában megegyezett, S;in-
dor császár Febr. 1800 a1 jassyi congressben a portától az említett két fe
jedelemséget 's az angol követnek Konstantinápolyból való eltávozását kí
vánta. A' porta [erre félbeszakas/.tá az alkudozásokat 's a' had még April. 
megújult. A/. Oroszok beütöttek Bolgárországba 's két véres ütközet után 
urai lettek a1 Dunának. A' porta tehát békeséget kért 's Dec. ISII Bu
karestben congress tartatott . Azonközben Napóleon hadra ' készült az 
orosz birodalom ellen 's Mart . '14. 1812 szövetséget kötött Auslriaval, 
melly szerént a1 két hatalmasság jótállott a* porta birtokainak meg nem 
csonkittatásáról. Meg is tett 'Napoieon mindent, hogy a' portát a' had 
folytatására reábirja; de mind a1 mellett is Nagy-Britanniának és Svéczi-
ának közbenjárása, valamint az orosz udvarnak némally kívánságairól va
ló leinondása's a' portának Napóleon iránt való bizodalmatlunsága is csak 
ugyan megköttették a1 békeséget Bukarestben, mellyet orosz részről Andii 
Italinski, Sabanejefí'és Fonton Jósef irtak alá Maj. 28. A1 porta lemondott 
egész Bessarabiáról, Moldvának egy részéről, a' choczimi, aUkiennani, ben-
deri , ismaili és kiliai várakkal együtt az orosz birodalom számára , ugy 
hogy a' Dunába való ömléséig a' Pruth 's innen Kiliáig 's a' Dunának 
a1 fekete tengerbe szakadásáig a' Duna bal partja húzott a' két biroda
lom közt hata'rt. Az Oroszok többi foglalásaikról lemondottak. Az asiai 
határok a' háború előtt volt állapotjokban . .áradtak. A' porta a' Serviai-
aknak, kik, mint az Oroszok szövetségesei, függetlenségekért hadakoztak, 
feltétel nélkül való engedelmet 's olly just igé i t , melly szerént magok 
kormányozzák magokat , 's azon adót , mellyet a1 porta tülök kivan, ma
gok szedjék be. Mindazáltal a1 Serviaiak ezen fellételeket el nem fogad
t á k , hanem a' háborút tovább is folytatták, de végre csak ugyan megza-
boláztattak a' Törököktől. L—ú. 

B u K o v i v A , 1. G A r, i T i A. 
B u r . E J (Boolen) vagy B u l e y n (Anna) , Vi l i . Henrik, angol ki

rály, második hitvese, 's sir Boolen Tamás berezeg Norfolk leányával 
kötött házasságának, ivadéka, szül. 1409 vagy 1500. Mariát, Henriknek 
testvérét, kit XII. Lajos vőn feleségül, mint fiszteletdáma késéré Fran-
cziaors/.ágba, de nem tért vele vissza Angl iába ,midőn azt a' király 
halála özveggyé tévé, hanem Claudia királj né. első Ferencz hitvese, udva
rába mentj's annak halála után Alencjon herczegnéhez, a1 franczia monar-
cha testvéréhez. S z é p , fiatal, lelkes és eleven, talán felette is nagyon 
tetszék I. Ferencz galant udvaránál. Esni éretlen okból visszatért 1525 
—27 körül Angliába 's fiszteletdáma lett a' királynénál, kit nem so-
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kára kinyomott" helyéből A1 kfrály heves szerelemre gerjedvén iránta, 
nem reménylett ellenállásra ta lá l t , 's Anna állhatatosan nyilatkoztatáki, 
hogy őt csak mint nejét bírhatandja. T u d t a , hogy a' király már e' 
gondol ittál foglalatoskodik, magát hitvesétől, Aragóniái Katalintól, elvá-
laszta tni , de azt is t ud t a , milly nehézségeket halmoz a' catholica vallás 
e1 szándék kivitele elejébe. Cranmer ajánlkozék a'király kivánatinak esz
közéül , 's e1 lőn első oka Angolország elpártolásának a' romai egyház
tól. Azonban még azt sem várta be a' féketlen Henrik, hogy uj egyhá
za szolgáji elválasztását kimondják, hanem titkon lépett házasságra Nov. 
14. 1532 Boolen Annával , minekutána ezt Pembrock marquise-é tette. 
Csak akkor, midőn a' terhesség a' titkot felfedezte, nyilatkoztatá Cran
mer az első házasságot megsemmisitettnek 's a' másodikat erőben lévő
nek , mellyre Anna példátlan pompával koronáztaték királynévá West
minsterben. 1533 szillé a1 hires Ersébetet. Azonban nem irthatá ki An
na a7 szinte olly kicsapongó, mint tyrann király féktelen vágyait, 's a 'hogy 
6, mint Katalin tiszteletdámája, asszonyát elnyomta, szintúgy nyomatott 
el ő is tiszteletdámája, Seymour Johanna, által. Henrik megnnásához 
még hütelenség gyanúja is j á ru l t ; 's ez valóban nem egészen látszik a-
laptalannak lenni, ámbár az ellene intézett törvényes vizsgálat egyáltal-
ján rendetlen volt. Anna 1535 elfogatván, bevádoltatott 's biztosság 
elejébe állíttatott. Egy Smetton nevű muzsikus, ki másokkal együtt el
fogatott , megvallá részesültét a' királyné kedvezésében 's ezt Május 17. 
1536 (i biró halálra ítélte. Híjában állította Anna, hogy ő már elébb 
gróf Nordhumberland neje lévén, Henrik törvényes hitvese soha sem le
hetett. , Híjába semmisítette meg Cranmer e' házasságot, végrehajtatott 
a' halálos ítélet a1 makacs Henrik akaratja szerént, ki ínég azt is meg
különböztetett kegyelemnek tekinté , hogy a' máglyát sehaffottá változ-
tatá. A' szerencsétlennek utolsó napja (Maj. 19. 1530) több érdekletes 
pillantatot mutat. Maga elejSbe hivatá a' toronyőr hitvesét, térdre esek 
előtte 's így szóla hozzá: „Menjen 's kérjen nevemben, 's illy helye-
ssetben, millyeuben engem l á t , bocsánatot Maria herczegnétől (Katalin 
leányától) mind azon szenvedésért, mellyet neki 's anyjának okoztam". 
A' királynak ezt i r á : ,,Kegyelmed jótéteményei irántam szüntelen neve
kedtek. Én semmi voltam 's Kegyelmed engem dumává, marquise-é, ki
rálynévá teve, 's minthogy e' földön feljebb nem emelkedhetem, ma szentté 
t e s z " . 

B u r . G A R I A , 1 . B o r , O X R O R S Z Á O . 
B t M M U (éhszörny). Az ettől meglepetett személyeket telhetetlen 

éhség kínozza; akármennyi eledelt vegyenek is magokhoz, soha nem ér
z i k , hogy jóllaktak ; 's ha gyomrokat kelleténél jobban megtöltötték, 
elájulnak 's éles fájdalmak között kiadják a1 félig emésztetett eledeleket. 
Ezen kórság többnyire másoktól kisértetve jelenik meg. Bizonyos félbe
szakadó hideglelések, bél- 's különösen a' lapos giliszta által okoztatott 
kórságok mellett tapasztal tat ik; igen közönséges forró betegségek után, 
mel lyek-a ' szenvedő erejét elfogyaszták; 's a1 test mindén részeinek 
az elveszett erő visszaszerzésére való szükségéből ered. Bizonyos ese
tekben pedig ezen szörnyű étvágy a' gyomor különös tulajdonságától 
függ, melly nagy sebességgel emészt. Illyesmit veszünk némelly as
szonyoknál terhességek idején észre , sok testi gyakorlásokat tevő íiata-
taloknál és sok fiiszeres és hevítő eledelekkel élő személyeknél. Akkor 
nem mint betegséget, hanem mint magas fokra emelkedett étvágyat kell 
tekinteni. Mint betegség következéseire nézve szörnyű, mellyek: soványo-
dás, melyhideglelés, szédelgés, dugulat , vizkórság. —j—a. 

B U L I , 1 . J O H S B D I I , . 
B U L L A , a' romai curia Írásmódja szerént , 's tulajdonképen azon 

pápai végzeteket, rendeléseket 's hitbeli és egyházi ügyekben adott 
okleveleket je lent i , mellyek vastagabb szerű barnás pergamenro régi 
betűkkel i ra tva, a' romai pápának 's pedig a' ke^yelembeliekben 
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selyem, WA Igazságbellekben pedig kender fonalakról függő ónpecsé-
tével jegyeztetnek. Eredetiképen maga a' pecsét hivatott bullának. 
A.' pápai bullák közönségesen a' kezdő szavaktól veszik elnevezéseket, 
p. o. bulla: , , /n coena Domini ; Cum inter ; Unigenitus; Ascendenle ; • ' 
's a' t. A' bullák a' brevéktől különböznek (1. U R E V E ) . A' bullagyüjte-
mények bullariumoknak neveztetnek. — 11. András királynak azon 
tőrvénye, nielly által 1222 a' magyar nemességnek 's az ország más 
lakosainak Nz. István által adott szabadságait megerősítette, \s némelly 
az ország javára szolgáló uj végzéseket hozot t , a' rajta függő arany 
pecsétről arany bulla név alatt esmeretes. (L. ARANY mji.r.A.) Szinte igy 
neveztetik, 's ugyanezen okból, a ' n é m e t birodalom azon alaptörvénye 
I s , mellyet IV. Károly császár 1356 Nürnbergben és Metzben egymás 
után tartott két országgyűlésen, a 'választó fejedelmek hozzá járul távul, 
'» résznyire az egész birodalom kihallgatása mellett alkotott 's Decemb. 
25. adott ki. Ebből akkor minden választó fejedelem 's Frankfurt városa 
égyegy eredeti másolatot kapott. • Ezen arany bulla főczélja vo l t , 
a' császárválasztást 's a' mi vele összeköttetésben vol t , lehetségig 
legbizonyosabb meghatározásokra áll í tani, melly czél el is éretett áltál
j ában ; mert az a r a n y b u l l a rendelései legnagyobb résznyire megtar
tattak az európai legújabb változásokig. Ezenkívül az ököljus igaz
ságtalanságainak is akartak az által véget ve tn i , mit azonban még 
akkor el nem értek. Z*. O. 

151: i, i, i o N , tulajdonképen aranyércz, de már ma az Angliában 
bevett szólásmód szerént minden veretlen arany és ezüst rud. E' szó 
a' folyó század kezdetétől fogva a' külföldre nézve is fontos jelentést 
nye r t , midőn t. í. ezen nagy kérdés forgott fen: ha elégséges e a' bul
iionnak megtörténhető szűke 's a' külfölddel való öszveköttetésnek ebből 
származó megnehezülése a r r a , hogy e g y , minden más tekintetben 
biztos és kelendő nemzeti pénznek, millyen a' londoni bank nótája 
Angliára nézve, értéktelenségét következtessük?— It08-tól fogva ugyan 
Ss 1810-ig Hlyen rudarany egy unciájának , mcllyért az angol pénztár 
3 fontot 17 shillinget 10 'fa pennyt fizet 's mellyből ezen idomzathoz 
képest 21 shillinges guineet vere t , minden verésdij né lkül , 4 fontra, 
8, 10 sőt 12 shillingre is felment becse. Mivel pedig az egy gui-
neeben találtató 's az országos becs szerént törvényesen 21 sh. érő 
arany a1 buliionvásáron a' nyers arany áremelése által mintegy 25 
shillingre ment fe l , 's a' vert aranynak csupa megolvasztása 's bul
iionként eladása 100 guineenél 15 — 18 guinee hasznot haj to t t , nem 
csndálkozhatni a' forgásban volt arany pénz eltűntén. Azon irányzat
ban , mint a' guineek eltűntek, kellett a' londoni banknoták szüksé
gének 's kerestetésének nevekedni, mellyek a' forgásban levő kész pénz 
szűkét olly tökéletesen pótolták, hogy Angolország határain belől az 
adásvevés és tulajdon semmi nevezetes zavarnak nem vettetett alája. 
Ez a' hallatlan jelenés egyedül csak a' LONDONI BANK (1. e.) tökéletes 
szerkeztetéséből 's kiváltképen azon környülállásból magyarázható , hogy 
egyetlenegy banknota sem adatott ki önkénytesen, hanem csak az or-
szágló szék vagy egyes emberek mindenkori felszólítására, privát vagy 
nyilvános effectusok tökéletes záloga mellet t , 's igy természetesen mint 
valódi discontopénz, — ' s hogy ekként a' közre bocsátott papiros nem 
csak kiszéledt a1 középpontból mint közönséges papirospénz, hanem 
szintolly rendesen 's szükségképen vissza is tért a' bankba, a' váltó 
levelek és effectusok idejének elmultával. Szembetűnő vol t , hogy az 
illyen, csupán valódi felszólítás mellett kiadott discontopénz a' belföld 
piaczainak szükségét soha sem haladhatá felül; mert, midőn a' valódi 
szükség, azaz , a' dtscontózás keresése megszűnt, nem maradt többé 
forgásban mint öukénytes papirospénz, hanem eltünék közvetetlenül a' 
pénzforgás csatornájiból. De minthogy , London nem csupa belföld 
piacz , hanem egj-szersmind világpiacz i s , azért azon discontopénz 
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rendszer tökéletes szerkezteteké ve'gett még e' feltételnek kellett hozzá 
járulnia , hogy a' bank által kiadott nótákat , mint látásra irt váltó
leveleket , minden időben lehessen annak bemutatni, az pedig tartozzék 
ezeket kész pénzen beváltani. A' banknoták ez által nem csak a' belföld 
valódi keresésével maradtak sulyegyenben, hanem a' külföldével i s , 
mert már most a' discontózás végett előmutatott váltóleveleknél és 
effectusoknál nem csak a' belföldi bátorságra 's soliditasra néztek, 
hanem a' nemes érczbeli fizethetésre is. Az angol bank ezen nagyobb 
tökéletességnek megfelelt 1797-ig, midőn a' Fracziaország részéről 
Angolország ellen kezdett kiküszöbölő háború ezen statust olly kény-
telenségbe helyezé, hogy magát megszálási állapotba tegye. A' bank 
kész pénzbeli fizetéseinek a' parlament által rendelt felfüggesztetése 
egyik főrendszabása volt ezen megszálási állapotnak; a' banknoták 
megszűntek világbecsüek lenni, országos becsüek maradtak azon
ban minden értékvesztés nélkül , mint az ország belső szükségeinek 
megfelelők. Midőn végre . az ellenség hosszas sikeretlen próbatételei 
után a' tulajdonképi megszálás (szárazföldi zár) elkezdődött, 's ezen 
megszálás felbontására kicsapások az erősségből, kikötés és háború 
Hollandiában és Spanyolországban, fordulások az ellenség háta megett 
's egyéb próbatételek szükségesekké le t tek, csak hamar elfogyott az 
Angolországban készen állott vert pénz , 's szűke lett ezen hadi szük
ségnek, melly annyival érezhetőbb vo l t , mivel Anglia a' világ minden 
egyéb részeivel békeségben maradt. A' rudarany 's a' külföldi váltóle
velek drágulása az érintett érezhető gyarapulátban (progressio) 'neve
kedett. Most ez az aggodalom támadt a' parlament ajtajin belől 's 
kivül , hogy a' banknoták igen messze űzött közrebocsátása emelheti az 
arany és váltólevelek á r á t , '« hogy tehát talán a' bank készpénzbeli 
fizetéseinek felfüggesztése szüli ezen, az ország kereskedésén súlyosan 
fekvő Ínséget. A' parlament ez ügy megvizsgálására biztosságot neve
zett k i , melly Ka laranybiztosság (B4tlHo.n -.commilee) név alatt nagy 
hirt 's nevet szerzett. Ezenkívül az ország legnagyobb eszű féíjfijai 
majdnem kizárólag ezen probléma megfejtésével foglalatoskodtak 1810 
és 1811. A' biztosság tudósítása, ennek tanúsággal teljes tanuhallga-
tásai {JVlinules of evidence), 's a' buliionügyben irt és egész könyvtárt 
tevő lelkes munkák emlékei azon komolyságnak és mély eimének, 
mellyel ezen nagy nemzeti ügy fontoltatott, 's oskolául szolgálnak a' 
mivelt Európa minden statusgazdájának. A' végresulíatum, mellyet 
azonban csak a' béke megszerzése után lehetett általlátni, a' vol t , 
hogy a' banknoták országos becsekből nem, hanem csak világbecsekből 
vesztettek egy időre , 's e' volt a' háborúnak könnyen eltűrhető terhe. 
A' nélkül , ho^y a' bank kész pénzbeli fizetései helyre állíttattak volna, 
felemelkedett lassanként a' bullion ára 's a' váltólevelek becsfolyama 
hajdani természetes súlypontjára; de azon mindenféleképen megvizsgált 
aggodalom gyümölcse Angliára 's Európára nézve egyiránt fontos ma
rad ; az által szembe tűnt Nag3r-Britannia pénzstatusának hasonlíthatatlan 
szerkeztetése 's egész belső mivelésc ; most már érzi Anglia, a' mit 
magának kifejlődése természetes folyama alatt szerzett , 's ugyan azért 
hatalmas és bátorságosabb ; •— 's a' mi több , ez által a' pénzforgás 
tudománya is lehetővé tétetett. 

B v \. i. o c K - M u s E v M Londonban , Piccadillyben, egy mindenféle 
kiváltképen természethistóriai és ethnographiai gyűjtemények kiiillitásáia 
szolgáló privát intézet. Az ezen intézetben találtató nézésre méltó dol
gok különfé le osztályainak rendje e' következendő, a 'mint ezt a1 „77íe 
picture of London" előadja: déli-tengeri , amerikai , afrikai nevezetes
ségek , mivészek munkáji , természet mivei , kitömött négylábú állatok, 
madarak, kétlakuak (amphybia), halak, bogarak, tengeri productn-
mok , ásványok, különbfelek , a" tábori eszközök és fegyverek kamarája. 
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Ezt a' inuseumot I shillingéit a1 hétnek akarmelly napjain lehet látni. Eb-< 
ben állította ki Belzoni is egyiptomi gyűjteményét. 

B u r , i , O K , i r l a n d i h u l l o k , nevettető, balga beszédek, mel-
Jyeket az, Angolok többnyire a? szegény Írásokra költenek, 3s a' vig j á 
tékokban fellépő ezen nemzetbelieknek szájába adnak. Így p. o. egy 
igen rut Irlandi azt beszéli , hogy ő kis korában igen szép volt," de anyja 
kicserélte. Illyés furcsaságok egész gyűjteményekkel vannak. 

li i i. M K R (Vilmos), Bensley után Angiiának legnevezetesebb könyv
nyomtatója. Sajtójának egyik legelső mivé volt Persiusnak egy kiadása 
(1790, 4 ) ; legjelesebb mestermivei közé tartoznak Shakspeare (1 /92— 
1801, 2 köt . , fol.; ezen munkáról viszi műhelye a' .,S/iuks/iearepressíí 

nevet) 's Milton (1794—97, 3 köt . , fol.) munkájinak pöinpakiadásai. 
Az angol bibliomanus mesterek különös kedveltje (a ' miért is a' Kox-
burghclubb legtöbb n) 'mutatványait ő késziti) 's tölök majdnem csak 
egyedül magasztaltatik. A'részrehajlatlan őt azonban csak Bensley mel
lé 's nem felibe fogja helyeztetni 's tündöklő mesteri készségének meg-
esmerése mellett nem fog arról megfelejtkezni, hogy nyomtatványai a' 
hetüknek, festéknek 's papirosnak minden szépsége mellett szűkölköd
nek azon tetszető és jó izlésü egész nélkül, melly a' franczia műhelye
ket olly jelesen különbözteti meg, 's hogy műhelyének készítményei, a' 
mint ez nevezetesen Dibdin munkájival tor tént , sokkal gyakrabban bő
velkednek nyomtatásbeli hibákkal , hogysem szabad volna egy ollyan 
niivésznél, a ' k i Didottal és Bodonival akar mérkezni. y í * * * s . 

B ii Í. o w (Augnszt Fridrik Wilhelm), sziUi Vördenben, Westfalenben 
Kebr. 23. 171)2, academiai tanulását Göttingában [végezé 's azután a7 

törvényes pályára lépett Hannoverben és Cellében, a' hol törvény cancel-
laiiai 's utóbb főappellationalis tanácsnok l e t t , 's több törvényes mun
kát adott k i , például tlagemannal együt t : .,Vrahlüehe Kriirlerungen 
aus allén Theilen der Rechtsgelehrtamkeit." Í805 burkus szolgálatba lé
pe t t , elsőben mint kormányszéki titkos tanácsnok Münstei-ben, 1807 
titán pedig.Berlinben; 1810 a' tartományi főtörvényszék elölülőjének ne
veztetett ki Koldinba; utóbb az újonnan felállított statuslanács tagja lett, 
azután egy ideig a' statuscanci-llar előadó tanácsnokja; J814 mint a' 
burkus kormány főtitoknokja küldetett Dresdába, hol a' titkos politia 
is reá bízatott. 1816 a' szász tartomány főelőlülőjének neveztetek ki 's 
lakása helyéül Magdeburgot válaszul, a1 hol az addig Halberstadtbau 
volt polgári kormányszék (eloldozásakor igen kedvező indulattal fogadta
tott. Még kiterjedtebb munkakört nyer t ; midőn a' karlsbadi békegyiilés 
végzéseinek következésében censuratörvények 's vizsgálatok rendeltettek 
a1 daemagogicus fondorkodások ellen, 's ő ezekkel foglalatoskodva Ber
linben hosszabb ideig'mulatott több izben. A' burkus statusujságban köz
re bocsátott tudósítások a' daemagogicus fondorkodásokról, mint mon
datik , ő tőle származtak. — Decemberben 1820, midőn épen ministerré 
neveztetését várnák, közvetetlenül egy fényes audientia u tán , mellyet 
a' Berlinben jelen volt Miklós nagyherczeg adott n e k i , megütötte a1 

szél , 's ennek következései azontúl távol tárták az országos ügyektől. 
Mh. Potsdamban Sept. 4. 1827. , 

K m s u , magyar vezér , 1 . ÁRPAD, 
BÜN. Minden gondolkozás vagy cselekvés, melly által az isteni tör

vény megsértetik és általlm'gatik, szélesebb értelemben bűnnek nevezte
tik , akar esméri az általhágó a1 törvényt, akar nem, akar bir teljes sza-> 
bad akarat ta l , akar nem. De szorosabb értelemben csak az isteni tör
vénynek ollyan általhágása neveztetik bűnnek, melly az isteni törvény
nek esmerésc vagy esinerhelése mellet t , teljes szabad akarattal követte- • 
tik el. Az illyen szorosabb értelemben vett bűnnél tökéletes felróvás, az-
Jiz : ollyan Ítélet talál he lyet , hogy az a'szeméi}-, ki az isteni törvényt 
általhágta, méltán az általhágás szerzőjének és így büntetésre méltónak 
tartathatik. Az erkölcstudomány a' bűnnek többféle nemeit különbözteti 
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m e g , ' s e ' végre részszerént a» általhágott törvény tartalmát, re*sa-
szerént a1 bűnnek tá rgyá t , részs/.erént u/. al talhágót, részszerént a/, ál-
talhágás természetét és módját veszi tekintetbe. Az első tekintetben kü
lönbség szokott tétetni a/, elhagyó vagy elmulasztó és tevő vagy végben 
vivő bűnök kőzött ; de ez a' különbség nagyrészént csak szókban áll. 
Továbbá a' biin tá lgyára nézve Isten el len, felebarátink és magunk ellen 
való bűnöket szokás megkülönböztetni; de ha a' bűnnek egész kiterjedé
sét vesszük , minden biin mind Is ten , mind felebarátink, mind magunk 
ellen vétkezésnek turtalhatik. A' törvény általhágójára nézve pedig a' biin 
vagy szántszándékkal, vagy akarat nélkül megyén véghez; szántszándék
kal , midőn a' törvényt tökéletesen tudja 's meggondolva cselekszik el
l ene ; akarat nélkül az ellenkező esetben. Ezen ntolsó rendbeli bűnök vagy 
tudatlanságból, azaz : olly tudatlanságból származnak, mellyet elkerülhet
tünk volna, vagy gyarlóságból, azaz : ha hajlandóságainknak nem elég 
hathatósan állunk ellenek , vagy hirtelenkedésből , ha a' cselekedetben 
igen sietünk 's a' törvény szentségét jól meggondolni magunknak időt 
nem veszünk. Végre a' cselekvés módjára nézve vannak belső és külső, 
saját és idegen, feltételes és feltételetlen bűnök. Belső bűnök 
alatt tilalmas gondolatok , indulatok 's eltükélések, külsők alatt vét
kes beszédek és cselekedetek értetnek. Saját bűnöknek az olly tilalmas 
cselekedetek neveztetnek, niellyeket valaki maga visz véghez, idegenek
nek az ollyanok, mellyek az által küvettetnek e l , ha valaki másnak ti
lalmas cselekedeteiben részt vesz vagy azokat előmozdítja ; feltételetle-
noknek az ollyanok , mellyek magokban véve egész természetek szerént 
az isteni törvénnyel ellenkeznek ; feltételeseknek végre azok, mellyek aa 
által lesznek bűnökké, hogy a' cselekedet bizonyos környülmények kö
zött megyén véghez. A' törvény esmecetének és az akarat szabadságának 
tekintetéből viszont a' biinök majd nagyobbak, majd kisebbek. Mint
hogy tudniillik a' vétkezőnek lelki állapotja, mellyből a1 biin származik, 
végetlenül sokféle l ehe t , azért a' vétek súlyának mértéke is felette igen 
különböző. K. J. 

B I I N G E R , kun főember, I. Ar.MOS. 
B l T O N A P A R T E , 1 . B O N A P A R T E . 
B U O N A R O T T I (Michel Angelo), a ' szobrászság, képírás, építés és 

költés miveiben ragyogó genie, a' régi gróf Canossa nemzetségből szül. 
1474 Toscanában Caprese- vagy Chiusihan. Első tanítója Ghirlamlajo 
Domenico volt , kinél a' rajzoló mivészetekben gyorsan és fényes elóme-
néttel haladott. Nem sokára magához vette ót de Medicis Eorenzo, 's 
a' müoskolában , mellyet a' mivészetek és tudományok ezen nagy pártfo
gója alkotott , B. olly sikerrel vőn Bertoldótól a' szobrászágban okta
tás t , hogy az antik Satyrfő, mellyet márványban másolt l e , midőn 16 
észt. va la , a' mivesmerők köz figyelmének tárgya lett. — Négyévi mu-
latása ezen herczegi háznál adta B.nak sokoldalú miveltségét. Itt esmer-
kedett meg több hires tudóssal, 's felhevült keble minden szép iránt. 
Olvasni kezdé honja költűjit 's kis dalokban maga is próbálkozott. 
Bálványa Dante lett. E' mellett az antikokat és anatómiát tanulta 's 
szorgalmasan rajzolt Mosaccio mivei után. Ezek képzettek stylusát, melly 
őt későbben olly magas fokra emelte. — Lorenzo halála után 1402 Ve-
lenczébe és Bolognába ment, 's itt egy évnél tovább maradt. Visszatér
vén Florenczbe, Medicis Pietro Franc, némelly szobrászmivek készítését 
bizta reá. Ezek közt egy alvó Cupido igen remekül volt kivivé, 's azt 
tanácsiák B.nak, ásná e l , hogy műemléknek tartassék, a' mi , letörvén 
a' szobor egyik karját, meg is történt. Ezen mivet St. Giorgio Cardi
nal vette m e g , \s ez adott alkalmat B.nak Romába utazni. Egy év múl
va házi környülmények visszahivák Florenczbe, 's ekkor érte ama' tisz
teletes bizomány, hogy a' nagy Leonardo da Vincivel történeti ábrá
zolatokat adjon a' florenczi tanácspalota ékilésére. E' végre készité 15. 
aiúa' hires car tont , melly a" pisai háborúból ábrázol egy jelenést 's 



BUOXAttOTTl 477 

legjelesb miveinek egyike; de fájdalom! csak töredékei maradtak fen. 
Azonközben II. Julius pápa síremlékének készítése végett Romába bitta 
meg. Kétszer szakadt félbe e* milnka: egyszer; mivel a' pápa fellobanú 
heve megsérté a' kevély B . t , másodszor nébány akkor élt mivészek 
irigysége miatt'. A' többek közt Bramante és da San Gallo Julius rábe
szélték a' pápát , hogy B.ra bízza a' sixtini kápolna kifestését, tudván, 
hogy al fiesco még nem dolgozott, 's igy olly munkát véltek reá hárí
tani , mellynek tökéletlen kivitele megfosztja a' pápa kegyétől. Hijába 
vonakodott B . , a' pápa nem engedett , 's 20 hónap múlva elkészült a' 
roppant miv, melly csodálkozásra gerjészté az esmerőket , 's mélláu 
mondja Fernow, hogy itt inkább mutatkozik, mint máshol, a ' m i vész ere
deti szelleme egész nagyságában. Ezután a' síremlékhez akara fogni B. , 
de Julius megholt , 's utánja, Leo , Florenczbe parancsolá, hogy a' St. 
Lorenzo templom előrészének, mellyben a1 könyvtár és a' Medieisek sír
boltja vol t , ékitését válalja fel. Nem sokára azonban Leo is kimúlt. 
VI. Adrián alatt néhány szobrot készített II. Julius emlékéhez: ezek 
közt Mosese 's Krisztusa, melly későbben Romának la Minerva templo
mában állíttatott fel. VII. Kelemen megint meghagyá nek ie , hogy a' 
St. Lorenzo templomnál elkezdett munkát fejezze be. Tőle vannak a* 
Medieisek emlékei , p. o. a' nap és éj . Viharos idők következtének, 
mellyek elmultával a' pápa még egyet — az utolsó ítélet leabrázolását a' 
sixtini kápolna számára— bizott reá. A'60 észt. öreg nem örömest válalta fel 
e' munkát , melly homályosítandó vala mivészi h í ré t , ha mesteri kézzel 
ki nem viszi. A' komolyhoz hajló természete 's Dante iszonyú képei ál
tal lelkesített phantasiája mellet t , az anatómia tanulásából az izmok 
legtitkosb mechanisinüsát esmérvén, önereje érzetében nj utat szándé
kozott törni e' ml véhez 's a' borzasztóban, contourok, mozdulatok me
részségében túlhaladni elődjeit. Kikészült 1541 az utolsó Ítélet. Ezen 
mii 'compositiója áltáljában hibás ugyan 's nincs az egészben méltóság és 
nemesség, egyes részeiben sem felel meg a' mükivánatoknak, ennél 
fogva a' szepérzést ki nem elégíti : de minden vonása nagy mesterére 's a' 
gyakorlott mivészre emlékeztet 's több tanúságot nyújt a' niivésznek, 
mint a' miibarát izletének éleményt. Az emberi alakot minden mozdula-
tiban , helyezeti-és rövidülésiben 's a' bámulat , fájdalom és kétségbeesés 
kifejezését legapróbb lépcsőzetiben ábrázolván, a' tanulás kimeríthet étlen 
forrásául tekintethetik. B. utolsó nevezetcsb festései : Pál megtéré
se 's Péter felfeszittetése a' paulini kápolnában. Vésőjének utolsó mi-
ve Krisztus levétetését a' keresletről ábrázolja; négy alakból á l l , a.' 
holt testen kivül, 's egy darab márványból van dolgozva. Ezt el iiem 
végezhette. San Gallo halála után a' Pé ter - templom építését kellé 
felválalnia 1546. Megjavította Bramante planumát 's a' görög kérészt 
formáját választotta. O épitteté a' roppant kupolát, de mivének nem 
látta végét. A' Campidoglio, farnesei palota 'sat. is ő az munkája. 
Megholt Romában 1564, 90 észt. korában. — A' szobrászságban 
legmagasb fokon állt. Rajza hibátlan, 5s áltgondolt a' compositio; 
a' kivitel könnyű kezet 's ritka tökélyt mutat. Bacchust ábrázló szo
brának olly tökélyt tulajdonit Rafael , mint Phidias és Praxiteles mi-
veinek. Márványban dolgozott testi nagyságú Cupidójáról azt mond
j á k , hogy. azon alvó Cupidónak tökéletesítése, mellyet fenébb emli-
ténk. Építményeit nagyság és merészség bélyegzi; de ékitésein szem
be tiinik kicsapongó képzelme, melly az egyszerűt 's Ízletest elmellőzé, 
's inkább a' szokatlan- és ujhoz hajlék. Festéseit legtöbb gáncs ér te . ' J 

y.i . 

*) B. „ I l é l e l cnc l " semmi nagy miv nem szenvede töbli Túrálalot. N é m e l l y e t e'gig m i , 
Jíasztalak, mások méltat lanul alacBOtiyiták a' mivész erdemeit . Többek közt l i o n 
Salvalor ezt irá egyik •atyrajábau t 

Mieliel Angiolo mio , non parlo ín gioco ; 
Qnesto che dipingete 1> un gran giudízio, 
Ma del gíudiisio voi u' avete JIOOU. 
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E' rendbeli mivei többnyire frescoképek ; olajban keveset dolgozott. 
Költeményi, mellyeket képzelnie já téki- ' 's időtöltésnél nem tekinte 
egyébnek, szintúgy mutatnak nagy- eszére. Több gyűjteményekben 
jelentek meg; külön i s : „Kimé di Mieh langeln B. il Jecihia'-'- (utoljára 
Florencz 1720); Vö. Mich. Angelo mint költő a' „Beitragt tur ital. 
l'oesie'-'- 1 fii/.. 1810. Prosai munkáji (lec/.kék, beszédek, cioccolaták, 
azaz , tréfás academia leczkék) a' „l'rose fiarcntine" gyűjteményben, 
levelei Bottari „Lettére pittDricke" cziniii inunk, jelentek meg. L. 
„lila di Michelangelo Buonarntli seritta di Atcunio ('oadivi, suo diz-
cepolo" (Home 1553, 4; utoljára Pisa 1823). /. 

B U R A K T E K . Ez a' tatár nemzet még most is pásztorkodó vándor-
életet él 's 77 nemzetségből áll. Orosz felsőség alá lli44 adta magát 's a' 
Kalnmkoknak második fonemzetségét teszi. Az irkuzki helytartóságnak 
déli részében kóborol. A' nép száma több 100,000-nél; 32,000 kézívvel 
felfegyverkezett férjtiut állithat ki és fejedelmeit 's véltjeit maga választ
ja , a' választás mindazáltal mindég az irkuzki helytartó elejébe terjesz
tetik helybenhagyás végett. Baromtartiiesal, vadászassál és mesterségük 
zésse l , főképen kovácssággal táplálja magát. Öltözete bőr; melly körül 
van prémezve. A'hideg és meleg ellen a1 Bnraeteket az ók bőrrel behúzott 
(5—8 szegletil knnyhój i , mellyek jurtoknak nevezletnek , védelmezik. 
Ennek a1 népnek vallása részszerént a' Láma , részszerént a' Samanval-
lás. Eegföbb isteneket a' Buraetek üctorgou Burchannak vagy Tingiri 
Bnrchannak (égi istennek) nevezik ; a' bujdosó csillagok vagy planéták 
álisteliek, a' gonosz lelkek feje vagy a1 legfőbb gonosz lélek Oko-
dölnek neveztetik. A' Lainavallás bálványai , mint a' Samanvalláséi 
i s , részszerént matériákra festetnek, részszerént fából, pléhből , bá-
ránybőrből 'sat. metszetnek ki. A' jurtok füstje a1 magokban is csú
nya bálványokat még fertelmesebbekké leszi. A' Lamavallást követők bál
ványainak emberi formák szolgálnak alapul. Mivel az asszonyi nem ennél 
a" nemzetnél tésztátalannak tartatik , ennél fogva a' juithan nem is kö
zelgethet a' házi istenekhez. A1 Buraet elébb szorgalmatosan meg füs
töli azon helyet , a' hol asszony Olt, 's azután 01 arra. Néha a' sze
gényebb Buraetek a' görög vallásra té rnek; hanem az t , mi a' Keresz
tények előtt szen t , pogány cerimoniákkal tisztelik. Számok 1783 ban 
49,764 kézívesre 's 47,032 asszonyra ment. L—ú. 

B U R C H I E I . i. o (Dominico), talán legkülönösebb költő , kinek él
te környülniényeiről azonban csak keveset tudunk. A' 15 század elején élt 
Florenczben, a1 hol hihetőleg született is. Mint egy Giovanni neiii bor
bély fija nem kapott Domeniconál egyéb nevet; ö maga utóbb Bnr-
chiellónak nevessé magá t , most mar tudva nem lévő okokból. 1425 
körül kezdődött dicsősége ideje; mint borbély csak 1432-lian Íratott be. 
Characteréről némellyek sok rosszat mondottak 7s őt alacsony trflfiiii-
zőnek rajzolták, pénzért mindent tenni képesnek; mások ellenben párt
j á t fogtak. Borbély műhelye annyira elhiresedett, hogy tudósok 's ta
nulatlanok, fő- és alrendüek naponként oda gyűlnének, 's a' nagy Cosmns 
azt galériája egyik boltjában lefestené. E' képben két részre osztva a-
datik elő; i t t borotválnak, amott pedig költenek 's muzsikálnak. Bnr-
cbiello képrajza felibe van festve. Noha kétségtelen k i re , még is nehéz 
ellméssége 's gunykölteményei becse vagy becstelensége felől ítéletet hoz
n i , mert helybeli és személyes irányzatjai előttünk esmeretleneh. Ha
nem épen ezen homálynak kell őt mi előttünk lealacsonitani. Gnnyköl-

Arioslo el lenben ezt írja Orlando Furiosóban: 
. . . . q i fW, chc a par scnlpe e polora 
Michel , pi'i che morlale , Angel divino-

Alakjainak raezttlensége köz feddést vona magára. V. Pál pápa a* ei;ész {estéit lieme-
gzeltetni szándékozott; azonban csak az illendőséget sérlő mezteleneket lcplezteté ha 
könnjii aöznyegzetlcl. . 
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teményeit a' titokkal teljes homály 's a' kifejeze'sek akarva választott 
különössége, kortársai előtt még vonzóbbakká teve'. Burchiello burleszk 
hangzatkaji egyszersmind talányok is voltak, mellyeknek megfejtése nélkül 
szűkölködünk, mondjon bár Doni akármit azoknak magyarázatja felől. 
Az elbeszélők és leirók könnyebben értbetők ugyan , de legtöbbnyire e-
zekben is ollyan durva a1 s ó , hogy épen ez által rontakozik meg a' 
giiny. Költeményei mind igen merészek, de egyszersmind erkölcste
lenek 's féktelenek is. Jlangzatkájinak legjobb kiadásai Florenczben 1508, 
's Londonban 1757 jelentek meg. 

B ü R C K H A i t n (János Lajos), hires u t a z ó , szül. Nov. 24. 1785 
Lausanneban , Baselben 's Neuíebatelben neveltetek 's 1800 olta Leip-
zigban , 1804 olta Göttingában ianu.lt. Nem akarván akkoron Franczia-
országtól nyomatott bonjában szolgálatba lépni , 1806 Londonba ment, 
hol az afrikai társaság uj próbát szándékozék tenni, a' HORMÍIMANN (l.e.) 
nyitotta utón, éjszak felől, Afrika belsejét megvizsgáltatni. B. ajánlkozék 
ezen ú t r a , 's a1 társaság elfogaűá az ajánlkozást, 1806. B. plánum 
szerént keményité testét, a1 napkelet szokásait tanulta 's az arab nyel
vet legtisztább oskolájában, 1809 o l ta , Aleppóban , 's Campe Robinson 
Crusoe-jét arab nyelvre fordította illy czim a la t t : „A 1 tengeri gyöngy." 
Harmadfél évig maradt Syr iában, meglátogatá l 'a lmyrat , Damascust, 
a' Libanont 's Petra maradványit Arabiában ; ezután Kabirába ment, 
egy karavánnal Afrika éjszaki részén keresztül Fezzanba utazni. Elébb, 
1812 kv. Beduinöllözetben a' Nil folyamánál felfelé u t azo t t , csaknem 
egész Dongoláig; azután mint szegény kalmár 's mint syriai Török má-
sodikszor a' nubiai pusztán keresztül , meüyet liruce is beutazott vala, 
's nagy akadályokkal küzdve vergődött Berber- és .Shendybe egész Sna-
kinig a' fekete tengerbe/. , honnan Djiddán keresztül Mekkába ment. 
Már olJy avatottja volt az arab nyelv- és szokásoknak, hogy, kétség 
támadván islainismusa felől, minekutána n" mohammedán vallás tbeoret. <js 
practic. részéből tett vizsgálaton áltesett, 2 törvénytudó nem csak hívő
nek , hanem igen tudós musulmannak is esmérte. Seik Ibrahimnak ne
vezték. 1815 visszatért Kahirába 's meglátogatá a' Sinait. Midőn végre 
a' várt fezzani karavan elérkezendő vol t , a1 halál utóiérte Kabirában 
April 15. 1817. A' Mohammedanok fényes szertartással takarilák el holt 
testét. Lassanként mind beküldözé napkönyveit. Utolsó gondolati any
jához voltak intézve. B. volt az ujabb utazók közül első, a' ki 
Shendyig, Sudan, a' régi Mcroe, belsejében — mel ly , mint 3000 év 
e lő t t , még most is középpontja keleti Afrika kereskedésének — előnyo
mult 's az ottani emberhússal kereskedésről — igy nevezik a1 rabszol
gákkal kereskedést — pontos tudositasokat szerzett. A' shendyi nagy 
piaezon európai pioductnmokat, p. o. solingi kardvasakat, is talált. 
„Traveh in Sulria 1815" (Lond. 1819), czimii írásának, mellyet az afrikai 
társaság adott k i , 's Afrika belsejéről adott vizsgálódásinak fordítása 
Weimarban jelent m e g , 's Londonban 1829 „Traveh in Arábia com-
prehending l/te Hedjas , or Holy Latul of t/ie Mutulinans" czimii mun
kája: 66. 

B U R K A I T , Íróasztal (a' 6ure, hitreau szótól , melly vastag gyap
jú szövetet tesz, a1 mivel az illyen asztalt be szoktak hon'tni) ; továbbá 
valamelly tisztnek munkaszobája 's az abban egy ember kormányzása 
alatt munkálódó személység. Kzen utolsó értelemben a' collegialis s/ér
keztetésnek tétetik ellenebe, mellynél az egyenlő jnsu tagok voxainak töb-
sége végez, mig a' bureairban, a' hol szinte több tisztek lehetnek, a1 

végzés egyedül az. elsőtől függ, a' tqbbiek pedig csak tanácsié voxxal 
bírnak, 's nem elhatározóval, m in t áz elébbinél. Mind a' két rendszer
nek van saját haszna 's kára. A1 bureau rendszer , mellyben gyakran az 
altisztek választása s elbocsátása is a1 főtisztre van bizva (mint az an
gol és franczia ministerialis bnreaukban) gyorsabb , hathatósabb 's ne-
niinemüképen ösz\efüggő miveléat enged, ha t. i. maga a' fő t i sz te i -
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ha tározot t , jó itélő tehetségű 's tudományos lelUii ember ; hanem el-
leulien igen könnyen fajul önkényességgé , egyoldalúsággá '• csupa 
szokás szelént való tudománytalan miveléssé. A' főtiszt, ki nem mindég 
bír szükséges előkészülettel, legalább nem az elkerülhetetlen helyisme
re t t e l , 's a1 ki talán Időt rabló előterjesztésre kinszerittetik , igen kön
nyen függővé lesz egyik másik biztos altisztjétől, a' ki vele visszajis 
élhet. A' mint tehát a' bureaurendmer az országlottakra nézve könnyen 
fajulhat tiszti despotismussá (bureaacratia), ugy felfelé eg}' indulatos, 
önkényre hajoló ininisterium ellen nem ad erőt törvényes ellenállásra. 
A' collegialis rendszer ellenben nagy lassúságot, formaságot és felsé
get okoz gyakran a' kormányban. Mert több egyjusn tisztek voxából 
származván a' végzés, gyakran különbféle okfejek öszvekötéséből :s el
térő rendszerek vegyitékéből-fog ál lni , a' mi természetesen káros követ-
kezésü. Ezért a' kormány legtöbb statusokban bureauképen volt mindég 
elrendelve. Angolországban sheriffek kormányozzák az egyes grófsá
gokat , 's a' ministerek bureaukban dolgoznak. Hanem ott a'sajtó sza
badság megvesztegethetetlen ellenőr, ezenkiviil a' községek szerkez-
tetése olly erős az egyes községekben, a' grófságokban a' békebirák 
e'v negyedi ülései 's a' nagy jury á l ta l , végre az ország nagy községé
ben, a' parlamentben, hogy a' biireaurendszer veszedelmes voltát még 
a' törvényszékeknél is alig érzik. Francziaországban a' revolutio előtt a? 
kormány némelly ágai több egyjusu tagok által vitettek; de a1 tartomány 
még is bureauképen volt elrendelve, mert az egy kiterjedt hatalmit 
intendant kezében volt. Iparkodott ugyan a' revolntio az egyes departe-
inentek collegialis önkormányát behozni, de ennek a' lett a' következé
se , hogy a' status köz kormányával majdnem minden öszvefiiggés meg
szűnt. Napóleon tehát ujra visszaállította a' régi szerkeztetést, a' col-
legiumnak helyébe praefectusokat tévén , kik mellé azonban tanácsnoko
kat 's departementi oollegiumokat állított. Ezek a1 Kourbonok alatt még 
csekélyebb befolyással bírtak az 1830 revolutióig. Mit fog már most e' 
részben a' franczia kamara tenni , azt csak a1 jövendő határozandja el. 
Nálunk a' bnrean rendszer alig esmeretes; mert az ország ügyeit a' leg
nagyobbaktól fogva, ugy szólván, a' legkisebbekig gyűlésekbe öszvesereg-
lő egyjusu tagok , collegiumok határozzak el. Németországban majdnem 
íniiidenfetó öszve van kötve a' két rendszer. A' tői vényszékek , legalább 
a1 felsők, collegialis szerkezetűek; a' kormány alsó tisztségei pedig na
gyobb résznyire bureauképen vannak elrendelve, valamint a' ministe
rek departementjei is. Zs. Gt 

B U R E A U D E S r. O N O I T U D • E S , 1. H O S S Z I N T Í Z E T . 
B Ü R G E R , (Gottfried Auguszt) , Wolmerswendeben, hol atyja pré

dikátor vol t , a' halberstadti tartományban, született 1748-ban, megholt 
1794 Göttingenben. Szinte 10-dik évéig egyebet, mint olvasni és irni, 
nem tuniilt; mindazáltal már ekkor bizonyos költői szellem nyilatkozott 
benne. Mint gyermek kereste a' magányt és szerette az estszür-
kü le t , setét erdő "s embertől hagyott hely gerjeszteni szokta borzasztó 
érzéseket ; el is kezdett minden útmutatás és egyéb , mint az énekes 
könyvben ta lá l t , példa nélkül verseket csinálni , mellyek legalább hi
bátlan mértékben voltak irva. Roma nyelvét igen nehezen tanulta. 
1760-ban oskolára ment Ascherslebenbe. Itt egy első osztályú tanulónak 
éktelen nagy hajtáskájára epigrammát csinált, ezért keményen meg-
döngettetett 's a' hallei nevelő intézetbe vitetett által. Barátsága Gö-
ckingkkel itt kezdődött. 1704 a' hallei universitasban theologiát kezdett 
tanulni. Klottzal közelebbről barátkozot t , melly öszveköttetés Bttrger 
eleven phantasiájára és érzékiségére nagyon behatott. 1708 Haliéból 
Göttingenbe men t , hogy a' theologiát törvénnyel cserélje fel. Hanem 
itt is azon házban, mellyben Klotznak napa lakott , olly viszonyba ke
l ü l t , melly sem tanulásának, sem erkölcsének nem lehete hasznos. Nagy
a ty ja , ki eddig egyedül segité ó t , levette róla kezét , és az akkor Göt-
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tingenben tamilt jeles ifjaknak, Bőiének, Höltynek, Millernek, VossnaU 
a 'ké t Stolbergnek, Cramernak, Leisewitznek barátsága ne'lkül hihetőleg 
elveszett volna. Boie különösen felbuzditá 's a' közönséggel megesmei-
tetó. Barárjaivul együtt tanulta most a' légieknek és ujaknak, a' Fran-
cziáknak, Angoloknak, Olaszoknak és Spanyoloknak remekeit, főkép Sha
kespeare!; 's a' légi angol és skót népdalokat. Versei figyelmet gerjesztet
tek.* Boie 1772 véghez v i t t e , hogy Uslar urak Altengleichenben Bürgert 
törvénytisztnek t e t t ék , melly csekély hivatal csak a' legsürgetőbb szük
ségtől oltalmazd. Nagyatyja, hallván, hogy unokája tisztségre jutott , 
megbékült ve le , pénzt adott neki adósságának lefizetésére 's a' kiránt kf-
F.esség megadására. Bürger a' pénzt egyik barátja által elveszte 's ezen 
szerencsétlenség rontó meg főképen gazdasági környiilállásait, mellyeket 
haláláig sem hozhatott helyre. 1774 házasságra lépett egy Leonhardt 
nevű, szomszéd tisztnek -leányával, 's ezen öszvekelése is kimondhatatlan 
szenvedések kutforrásává lőn reá nézve, mivel felesége testvére iránt tilos 
lángra gyuladt, 's e' románt annyira üzék, hogy hitvese nyilván 's a' vi
lág előtt nevét megtartani , hanem női igazait testvérének áltengedni el
tökélő magában. 1784 megholt hitvese, 's a 'következőben szivének egyet
lenével nyilván egyesült; de esztendő nuilra ezt is elvesztette. Valóban 
semmi sem verte le annyira, mint Mollyjának halála. Ezenfelül egy 
szerencsétlen haszonbérlés egész vagyonjától, 's ravasz mesterkedések-
től üldöztetvén, önkényes lemondása hivatalától fosztá meg; azonban 
mind ezekből kihatolt volna, ha ama' vesztesége minden erejét és bátor
ságát le ne verje. Hivatala elhagyása után Göttingenbcn lakott ejőször 
mint külön oktató , azután elég későre mint rendkívül való professor fi
zetés nélkül. O, nemzetének kedvelt költője , béres fordítások által kény-
telenittctett vásárlani élelmét a' könyvárosoktól. Mind e' mellett türhe-
tőleg élt volna, ha gyermekeiről , kiknek örömest anyát szerzett volna, 
nem szorgoskodván, kezébe ne kapja e g y , Halui Elisa nevű, sváb leá
nyának versezetet, ki, mint tótszék, Bürger költeményeitől elbájoltatván, 
eléggé bátor volt kezét neki nyilván oda ajánlani. 17CO neje lőn ezen le
ány , és hanuirkndva kötött romános házassága legkeserűbb szenvedést 
okozott neki , mellyet,többé a' két év mnlva következett törvényes elvá
lasztás sem orvosolhatott meg. Magányosan, jó barátok né lkül , testben 
's lélekben megrendítve, erejéből vagyonjából kifosztva lévén, béres mun
ka által kénytelenittetett nyomorult életét táplálni. A' hannoveri kor
mány ajándéka keveset megkönnyítő dúló szükségét. Így legalább remé
nye éledt , hogy jövendőben fizetést kapha t ; nem gyanítván e lőre , hogy 
arra többé nem szorul és kevés idő mnlva csendesen elholt. J l a megfon
toljuk a' szerencsétlen költő környiilállásait, bámulnunk kell azon, mit 
azok mellett teljesített. Irt énekeket, ódákat , elegiákat , ba l ladákat , el
beszéléseket és epigrammákat. Ezen költemények egyikében sem legalsó 
rendű í ró , sőt némellyekben nemzetének szava a' legelsők közé helyez
tette. Költeményeinek Schiller i r ta megbirálása nagyon fájt Bürgernek. 
Schlegel W. A. „Chttrahterislikeji und Krililen-'- nevű munkájában oko
san középutat tart , 's őt bátran követhetjük , ha Hürger miveiről helyesen 
akarunk ítélni. Elébb arról dicsérték , hogy a' nép minden osztályának 
gyönyört okoz, hogy biztos fogással mindent a' középpontból emelt ki, 
mindent nem csak jó l , hanem egyetlenül is gondolt, értett és mondott, 
kifejezéseit gondolatjához nem alkalmaztat ta, hanem hozzá teremtette. 
Schiller egészen ellenkezőleg Bürger költeményeinek nagyobb részében 
nem találta azon gyengéd , magához mindég hasonló , mindég világos férj-
fias lelket, melly be lévén avatva a' szépnek, nemesnek és igaznak re j -
teményébe, a' néphez mivelőleg leereszkedik, de mennyei származását 
legbiztosb vele való közösülésében sem tagadja meg ; gyakran öszveve-
gyült a5 néppel, niellyhez csak le kellett volna ereszkednie, és a' helyett 
hogy azt enyelegve 's játszva magához emelné, gyönyört érzett abban, 
ha magát hozzá hasonlóvá tehette. Schiller nem lelt beimé idealisáló mi-
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•észséget , iigy látszott neki , Bürger nem érté azon mivészséget, mint 
kelljen a' tárgy nemesebb oldalát a' durvábbnak legalább az idegennek 
belevegyitésétől megóni. Bürger Musájának charactere , iigy mond ő, 
igen érzéki, igen köznépi. A 'szere lem ritkán egyéb előtte, mint élemény 
vagy érzéki szemlegeltetés. A' szépség csak ifjúság, egészség, boldog
s á g , vigan é lés , képeit inkább képek öszvehányásának, vonások öszve-
rakásának, neminemii mosaiknak, nevezné, mint ideáloknak. Valóban Bür
ger soha sem indult ki Schillernek ezen idealitasából ; vezető okfejei vol
tak a' természeti e rő , könnyüség és hibátlanság. A' mi Bürger egyes 
miveinek költői becsét illeti : a' régi angol balladák után készült román-
czaitpéldáji felmiilják egyszerűségben és gyengédségben; de saját alkotá
saiban , mellyek közt „ L e n o r e " az e lső , a' dicső 's ő t , ha egyebet 
nem költsön i s , maga halhatatlanitó költemény, fellelhetni dolgozá
sa módjának mind a1 két végpontját: nem köz néphez illő mivészi előa
dást és azután ismét való köznépiséget, mellyet nem csupán a' nemközné
pinek elhagyásával, hanem köz szólásmódok felvételével akart elérni. Nép
énekei közül némellyeket nem könnyen lehet igen dicsérni. Egészen sa
játjai azok, képtelen különködés nélkül , és szive teljéből szabadon ömle
nek , valamint áltáljában a' költés tiszta 's erővel teljes hangjára nézve 
kevés német költő mérkezhetik vele. Bürgernek az is érdeme, hogy az 
elhagyott 's egyoldalú előítéletből megvetett sonettet újra divatba hozta. 
Fordításai között a 'Homerusé legfontosabb. Schlegel W. A. igy vonja ös/.ve 
Ítéletét: Bürger inkább sa j á t , mint mindent áltöleló képzélésü, inkább 
egyenes, mint gyengéd érzésmódu; alaposabb a' kidolgozásban, kivált a1 

grammaticai alkotásra nézve , mint mélyelméjü a' lcárnyéko/.ásban; na
gyobb mivész a'romanczban és könnyű énekben, mint a' lyra felsőbb ne
meiben; némelly miveiben valóságos nemzeti köl tő , kinek előadása, hol 
csak szabásai és szokásai nem gátolják, világossággal, erővel, vidám
sággal és néha gyengédséggel jeleskedik. Munkájit Reinhard K. sok Íz
b e n , utolszor Berlinben adta ki 1823—25,8 köt., valamint „Lekrbuch der 
Aeithetik" és „Lehrbuvh den deutschen Slyh" nevű munkájit is ugyan 
Berlinben, azt 1825, ezt 1826 bocsátá napfényre. B. L, 

B fi R c K R , atyai nevén H a h n (Maria Krisztina Elisa), 1769 szüle
tet t vStuttgardban. Bürger költeményei olly igen szivére hatot tak, hogy 
egy veisezetében a1 költőt szivével és kezevél megkinálá. Bürger ezen 
ajánlást elejénte csak felhevült képzelés játékának tartá és tréfát 4izött 
vele. Hanem hogy különbféle tudósítások az őszinte költönét nagyon ke
csesnek irták, és merész eltökélése sem köz asszonyi lelket látszék mu
tatni, a1 dolgot szoiosb vizsgálatra Ítélte méltónak. Tehát költői választ 
adott neki , ez alkudozásokat vont maga u t án , mellyek ngy végződtek, 
hogy I ürger 1790 a' sváb leányt hölgye gyanánt vitte házába. Azonban 
csak kevés heteket töltött szerencsésen különködő házasságában, 1702 
fel kellett azt bontani; e z , ngy látszik, Büjgeinek kora halálát is nem 
keveset siefteté. I Iválasztott neje azután mint szinjátszóné mutatta ma
gát Diesdában, Altonában, Hamburgban és más. városokban. Költemé
nyei és egyéb Írásai s vannak. IS. L. 

B t R r. ii K n K v , 1. S K C K D K R E K . 
B r R G o N v A , 1. K R ii »i p r, i. 
B n m i i N n u K , b u r g u n d i o r s z á g o k , B u r g u n d . A ' Bur

gundink (kiket a' régiek Burgundi, Bnrgimdiones, Bnrngnndi, Bugantae, 
Bnnticcae 's l iugnndi neveken említenek) a' Vandálok íőnemzetségéhez 
tartoztak 's első esmeretes lakhelyek az Odera s Vistula folyók közt vala, 
a1 mai uj-maikságban és nyugnti l'russiáiiak déli részéhen. A' többi né. 
nii-t népektől az által különböztették meg magokat , kogy falukban (bnr-
goMian) egyesülve laktak , 's talán innen kapták neieket , ellenben ama
zok széllels/órva és pásztorkodó kóborló életet éltek. Hihetőképen ex 
annak igazi oka, hogy lakhelyekben sokkal tovább megmaradtak a1 szom
szédságokban lakó Gothiisoknái és Vandátoknál, míg végre a' Vistula tor-
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kolatjaitól felfelé nyomuló Gepidáknak többé ellen nem állhaltak. El
vesztvén a' Gepidákkal volt ü tközete t , Németországba vándoroltak, hol 
a1 llhenns felső mellékén , keletre az Allemannoktól, megtelepedtek. Az 
Alleniannoktól nagy darab földet foglalván el, a' két szomszéd nép min
dég bábomban élt egymással , inig a' Burgundiak más német népekkel 
egyesülvén, az 5 század elején Galliába be nem ütöttek. Hosszas csa
tázás és több izbeli megveretések után is végre csakugyan megnyerték 
a' Romaiaktól egyezés által délkeleti Gal l iá t , melly rólok még most 
is Bourgognenák és Felső-Burgundnak neveztetik. Uj országokhoz, melly 
már 470 Burgund nevet viselt, Helvetiának egy része, Sabaudia, Itauphi-
n é , Lionnois és Franche-Couité tartoztak. Az országlás helye, ugy lát
szik, most Lyonban, majd Genfben vala. Hajdani polgári alkotmányok
ról annyit lehet tudni, hogy királyaik vol tak, kiket hendinoknak ne
veztek 's tetszések szerént választottak és tettek l e ; ha valamelly nagy 
szerencsétlenség (mint terméketlen esztendő , döghalál, vagy megveretés) 
érte őket , a' királynak kellett érte meglakolni , mert elveszte méltóságát, 
mellyre más emeltetett, a' ki alatt szerencsésebbnek reményiette magát 
a' nép. Minekelőtte a' keresztény vallást bevették volna (a1 mi Galliá
ban történt), egy főpapjok volt, kit sinesttisuak nereztek 's a' kinek sze
mélye megséithetetlen és méltósága halálig tartó .volt. A' kettős via
d a l , mint Isten Ítélete, már akkor szokásban volt náluk. A' lévén czél-
j o k , hogy birtokaikat mennél szélesebben terjesszék k i , ös/.veiitközlek 
a 'Frankokkal, kik őket végre Chlodwig fijai alatt egészen hatalmok alá 
hajtottak, minekutána Chlodwig már maga elfoglalta volna tülök Lyont 
egy jó darab földdel együtt. Polgári alkotmányokat, tótvényeiket és szo
kásaikat mindazáltal ezentúl is egyegy időre megtartották ; de majd 
eltöröltetett királyi méltóságok i s , 's Nagy Károly maradékai alatt or
szágok provinciákká daraliollalott széllel, tnellyekhen a1 franczia vasal-
lusok időről időre függetlenekké tudták magokat tenni , 879 azautoni gróf, 
Boso , Kopasz Károly királynak sógora 'a lombardi he ly tar tó , a' \ÍUr~ 
gundi nagyok megegyezésével ismét királysággá tette Burgundot, magát 
provencei királynak nevezvén, lakhelyévé Ariest t e t t e , melly tói az or
szág arlesi vagy atel.ituuii országnak neveztetett. Elfoglalt ugyan tó-
le l.ajos és Karimáim némelly tartományokat; de fija, La jos , egyesi , 
tette atyjáról maradt örökségével a1 Jolán innen fekvő tartományt '» 
a' Jurán innen lévő Burgundnak vagy alsó burgundi országnak adott lé-
telt, melly Provencenak egy részét foglalta magában Arl ts -e l , Dauphiné-
vel , Lionois-al , Sahairliával és Franchr-Coniténak egy részével. Kgy 
második burgundi ország is állott fel , midőn a' VVelfek famíliájából ie'-
vó Stleltlingeni Rudolf (a' lotharingiai helvetiai tartományok herczege) 
Lotbai'ingia még alatta nem lévő részé t , t. i. a' Rüliss folyón innen lé
vő Kchweizot, Waliis tartományát és Sabaudiáoak egy részé t , egy szó-
v 1 a' Jura és penninl Havasok közt fekvő tartományokat elfoglalta éa 
883 magát Felső-Burgunduak (liegmim Hiirgundicum truiutjuruniim) ki
rályává koronáztatta ; de mind a' két burgundi ország egyesiltetett 930, 
és a' burgundi királyok eg sz statusa végre tökéletesen öszve omlott, 
midőn Rudolf famíliájának 1032 történt kihalása után II. Komád csá-
sz í r alatt Németországhoz kapcsoltatott. Hanem egy harmadik status, 
melly csaknem épen a/.ou időtájban állott fel , midőn a' felső-burgundi, 
's melly nek főalkotó része BoUrgogne franczia provincia (a ' szoros érte
lemben vett Burgund) vol t , a' melly alkatójának Richárd, Kősónak (al
só Burgund első királyának) öccse tartatik, megmaradt 's tovább is fen-
állott Richárd unok íjától, Ltidegardistól, 's ennek férjétől, Ottótól, 
Capet Hugónak egy öccsétől, származtak Burgundnak (Bourgognenák) idő
sebb h rc/.egei. Ivzek 1301 enyésztek el Filep berezeg halálával, és Bour-
gogne János franczia király állal résszerént mint feudum, résszerént mi
vel anyja az utolsó herczeg nagyatyjának testvére volt , ugyan ezen 
berezegnek testamentuma szerént , a' franczia korona uradalmairal egy«-
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sittetett. Mindazáltal csak hamar azután maga János király ismét hely
re állította a' burgundi berezegi méltóságot, midőn 1363 a/.ou tartomá
nyokat herczegség névvel leginkább 's igen kedves íijánuk, Merész 
Fi lepnek, ajándékozta. 

A' burgundi herczegek ujabb ágának Merész Filep volt alkotója. 
Ez 1308 az idősebb ág utolsó herezegénck mátkáját, Margi to t , III. La
jos flandriai gróf egyetlenegy leányát és örökösét, vette feleségül, melly 
házasság által birtokát igen megnagyobbította„ mert Flandria , Mecbeln, 
Antwerpen és Franche-Comté birtokába jött. 1402 \ ' I . Károly franczia 
király elinenyavalyába esvén, országkormányozójává neveztetett ki, 
melly ,miatt a' király öccsétől, Lajos orleansi berezegtél, a' ki ezt a' 
megtiszteltetést v á r t a , igen nag)- gyűlölséget vont magára. Ez adott 
okot a1 franczia nemzetnek az orleansi és a' burgundi pártok- közt való 
meghasonlására. Midőn 1404 Filep megholt, hja, Megrettenhetetlen Já
n o s , következett utána, 's Franciaországnak igazgatója az orleansi her-
czeg lett. A' gyűlölség tüze ez á l la le lnem aludt, 's Lajos és János meg
engesztel hetetlen ellenségek maradtak, míg Montfauconnak falai alatt, é-
pen midőn a' kiütendő polgári hadban legelőször kellett volna 1405 vér
nek folyni, a' két berezeg, seregeik szemelát tára öszveölelkezvén, meg
békéltek és egymás iránt való tökéletes megengesztelődések je léül , a' kö
vetkezett éjtszakán egy ágyban háltak. Mindazonáltal az orleansi berezeg 
1107 némelly gyilkosoktól az útszán kivégeztetett , 's János burgundi ber
ezeg megvallotta, hogy ezen gyilkosság az ő parancsolatjára történt, a' 
mi Parisban igen nagy lármát okozott. Bocsánatlevelet kapott ugyan 
János a' királytól, de azért a' büntetést ki nem kerülhette, és épen ab
ban a1 szempillantásban érte el a1 Nemesis, midőn a1 dauphinnel a1 mon-
tereaui hidon nyilvánosan meg akart békélni ; mert már az első köszön
tés alkalmatosságával leszuratott a' dauphin kisérő társaitól 1419. Fija 
és örököse , Jó Filep (eddig charolaisi gróf), az Angliával Francziaor-
szág és Burgund közt 1120 köttetett békeségben oda-tudta a'dolgot vin
n i , -Jiogy a' dauphin János herczeg meggyilkoltatásáért a1 koronára 
jutásból kirekesztetett. Filep országlásának idejéből méltó az ó Bra-
banti Jacobinával 's ennek második férjével, a' glocesteri herczeggel, va
ló perlekedéseit említeni, mellyek egy olly végzéssel csendesitiettek Je, 
melly szerént Filep Jacobinának örökösévé tétetett (ha mag nélkül hal
na m e g ) , és Jacobina Filep megegyezése nélkül férjhez nem mehetett. 
De Jacobina 1430 felbontotta az utolsó feltételt , és Filep által birto
k a i , u. m. Hennegau, Holland és Seeiand elfoglaltattak, 's élelmére 
bizonyos, de csekély pénz rendeltetett. Az ezen történetet megelőző esz
tendőben Filep Nainurt is birtokaihoz kapcsolta , vevés á l ta l , 1431 Bra-
bant és Limburg is reá szalot tak, midőn burgundi Antalnak, Merész 
Filep herczeg második fijának, famíliája kiholt. A' Francziaországgal Ar-
rasban 1435 kötött békeségben Filep azonkivül, hogy VII. Károly ki
rálynak János meggyilkoltatásáért engedelmet kellett tőle. kérnie, i-
gen nevezetes kerületeket kapott Francziaországból , u. ni. M a r c o n t i 84? 
Gengoult , Auxerret és Bárt a' Seinenél (Sequana) maga és törvényes 
f'érjfiui és asszonyi örökösei részé je ; Peronnet , Mondidiert és lioget 
törvényes ágyból születendő férj fi. gyermekei számára; továbbá St.-Quen-
t i n t , Corbiet, Amienst, Abbevillet, Ponth ieu t , Dnurlenst, St.-Uiqniert, 
Crevecoeurt, Arleuxt és Mortagnet 's a' boulognei grófságot maga és 
örökösei részére. Ezen nevezetes birtokokhoz jött 1441 még a' luxem
burgi herczegség is. Már 1430 harmadízben házasadott meg Fi lep , mi
vel két első felesége magtalan volt. Isabellával , harmadik feleségéi el, 
János portugali király leányával házasságra lépésekor alkotta Hriigge-
ben Flandriában az | aranygyapjas vitézek rendjét. Ezen házasság 3 
férjfigyermeknek adott lé te i t , kik közül a' két első csak hamar meg
holt: A' harmadik , Károly charolaisi gróf, Filep (Brüggeben Jril. 16. 
1467 történt) halála után burgundi herczeg lett. (L. KÁnoiysr MKRKSZ). 
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Ka 1475 magiéra tette Geldernt és 1477 Maria nevtl egyetlenegy Ie-
íiiiyiít és statusainak örökösét hagyta maga után. Hét berezeg kérte 
ezen gazdag berezegnének kezét, a' töbhek közt Francziaországnak dau-
phinja (koronaörököse] és Austriai Maximilián. Az utolsó a' berezeg
né kezével együtt elnyerte a7 herczegséget is (Német-Alföldet és Felső-
Biirguudot). A' Franczia király a' burgundi örökségből csak a' Picardi-
ában lévő városokat és a' bourgoguei herczegséget, mellyet mint csak 
férj fira szálható fendninot elfoglalt, kapta. Maria életének 25 esztende
jében egy esés következésében megholt, minekutána férjének 3 gyerme
két II. m. Fiiepet , Margitot és Ferenezet (de a1 ki csak hamar megholt) 
szült volna. Nem minden burgundi provinciák akarták Maxiniiliant a1 

gyermekek tutorának megesmérni. Maximilián tehát leányát a' dauphin-
nal, Károl lyal , eljegyeztette, az artoisi és burgundi grófságokat rendel
vén Maconnais-al, Auxerrois-al, Suliimul és Bárral a1 Seinénél menyasszonyi 
jáiidékul. De azon czélját , hogy a' provinciákat ez által egészen meg
nyugtassa, el nem érte, legnyakasabbak voltak pedig a' Flaudriaiak, és 
annyira ment a' dolog, hogy Maximilián két esztendővel remai .királlyá 
(1488) lett választatása után Briiggében tovább tartatot t három holnap
nál fogságban. Végre megesmertetett a' Flandriaiaktól fija, Filep, tuj 
torának és a' status kormányozójának. Itt elvesz a' burgundi tartomá
nyok históriája a' Német-Alföldében és Francziaországéban. A1 szoros ér
telemben vett Burgund , a' mint fenébb láttuk , két különös részre osz
t a to t t , u. ni. Bourgognera és Felső-Burgundra vagy Franche-Comtéra. 
Amaz a' cambraii békeségben 1529 (1. FERENCZ 1.} Spanyolországtól örökre 
Francziaországnak engedtetet t ; ez XIV. Lajos által elfoglaltatván, 1078 
a1 nimwegeni békeségben hasonlóképpen Francziaországé lett. Ez idő olta 
a' két Burgund sohase szakasztatott el Francziaországtól. (L, NKMKT-
Ar.Fiir.rj). Burgundnak históriáját báró Baranta. Francziaországnak paire 
irta le 10 kötetben 1824 ezen czim a la t t : Hisloire des Ducs de Bour-
gogne de la maison de Valois (1368—1477). L—ú. 

B U R G U N D I K O R , egyik a ' legjelesebb franczia horok ki'izül való, 
finom, tulajdonnemii igen ingerlő zamatii, kivált ha már nem épen uj. Ere
je nem olly hírtelen, de tartósabb, mint a' champagnei b o r é ; foganatja 
gyenge 's csendes, 's gyengélkedő agg személyeknél különös erősítő 
szernek tartatik. A' Francziák nagy becsben tartják , 's minden éjszaki 
nemzetek bőven isszák. Legjobb terem Nnits környékén; ezen vidékről 
kapni a' ronianeei, boudoti echerauxi, la fachei, didieri, st. georgei , 's 
a1 t. fajokat, mellyek a' többi burgundi fajokat mind felülmúlják 's fi
nom 's gyenge zamatjok miatt igen drágák. A' küldföldre csak ritkán jut
nak. A' chamtolei bor legjelesebb. A' beaunei horok közt jelesek 
a1 fejér montracheti , chambertini , clos- de-vougeoti 'sat. Második ren
dű borok a' volnayi , pomardi , vosnei 'sat. , mellyek szintolly jóizüek 
mint az elsők, ha végképen megérnek. Az Auxerre , Dijon , 's Avalou 
környéki borok szintolly híresek 's leginkábh hordatnak ki. Az nj bur
gundi bort Martins és Áprilisban szokták hordani , az ó bort pedig e-
gész esztendőn ált lehet hordani. Üvegekben jobban elállanak, mint hor
dóban. Mostanában champagnei módra sok pezsgő burgundit is készíte
nek , ez azonban jóval nehezebb, mint a1 champagnei. A^^'s. 

B Ü R K E (lídmond), egy protestáns iigyviselő f i ja , szül. Dublinban 
1730. Első nevelését '•égy derék Quakeraek 's szülő városa oskolájának 
kös/.öné. 1753 méné Londonba, hol esze 's esmeretei által csak hamar 
megkülönbözteté magát. Törvényt tanult ugyan 's ügyvéd lón , de haj
landósága inkább a1 literatiirálioz látszék őt vonni, 's irt is a 'Journalok 
's időszaki Írások számokra. Első munkája, mellyet magáénak vallott , 
a' „Fínáiaation of naliiral sociely" 1750 (az a z : a' természeti tár
saság jósainak visszakivánása) , áltnézése azon gonoszaknak, mellyeket 
a' mivelődés szült. Ezt Bürke mint Bolingbroke nyonitatatlanul maradt 
munkáját adá ki 's ennek siylusát éa módját tökéletesen u t án u z t a , 
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nieit a* volt c ié l ja , megmutatni , hogy ugyan azon okokkal , mellyekkel 
Bolingbroke a' vallást megtámadta, minden polgári 's politioai intézete
ket meg lehet támadni; de olly mélyen fontolgatta a' dolgot, hogy a' 
legnagyobb rés/, a' gúnyt nem is vévé észre. 1757 jelent meg az ű 
„Próbatétele a' fenséges- és s z é p r ő l , " 's már akkor monda Juhnson t 
hogy Bürke a' legrendkivülesebb ember , kit ő valalja esmért. 175S 
készité az „Anniiul regisler" planumát 's magára válalá annak történet
írási részét; ugyan a' tájban egy debating socicly tagja is lett és sokat 
társalkodott jeles színjátszókkal. így készüle lassanként szónok- 's kor* 
hiányfiiiak. Nyilvános pályáját 1701 kezdé , midőn barátjával, Hamil-
tonnal, alkirály lord Halifax titoknokjával, Irlandba utazott. Visszatérte 
után 1765 a 'k incstár első lordja, marquis Rochingham, privát titoknokja 
lón "» követnek választaték Wendover kis városa által. Noha részént 
ezen viszonya, részént pedig egy nevezetes ajándék, mellyet neki Ko-
íkingham kölcsön szine alatt adot t , a' ministeri felekezet pártjára állni 
kénytelenitették : azért még sem mutatta magát ellenkezetben a' nép 
okfejeivel. Az Amerikában támadt megelégedetlenség ekkor kezdé az 
egész nemzetet foglalatoskodtatok Bürke megmütatá első beszédjében, 
mellyet Jau. 14. 1766 tar to t t , a' bélyegtaxa káros voltát 's megnyerő 
ez által az öregebb Fitt helybenhagyását. Az ő javalatja szerént olly 
kinyilatkoztatással vétetett vissza a' Stamp-act (lord Grenville bélyeg-
actája) , kogy egyébként csakugyan van jusa Nagy-Britanniának (Ameri
kára adót vetni. Ez a' középút legalább a' jelen vetekedést megszünteté. 
Idő közben lord North lűn első minister; Bürke az utolsó ministe.riuinot 
egyszerű, de hathatós előterjesztéssel fejezte be 's helyet vett az alsó 
kamarában , hol az elbocsáttatott ministeriuni követőji közt inegkiilöu-
bözteté magát. Mint az oppositio fejét egyirúnt csudálták 's félték. 
Akkor egy repülő Írásában „Thaughti on t/ie cimse of Ihe presenl dit-
tnnients"- (vizsgálatok a' jelen megelégedetlenség okairól) , melly nagy 
figyelmet gerjesztett , azt ajánlá a' közönségesen érzett bajok elhárítá
sára eszközül, hogy a' nép hatalma azon nagy Whig famíliák kezeibe 
adassék , mellyek mind az 1688 revolutiónak , mind az utóbbi rendsza
básoknak gyámolai voltak , mi alatt Bockingham felekezetét éltette. 
K' miatt igen messze vitt democratismussal vádolták, noha érdemetlenid. 
A' minis téri rendszabásokkal ellenkezetben lévén , az amerikai háború 
előtt és után mindent elkövetett , hogy az elválást meggátolja, utóbb 
pedig, hogy egymáshoz közeledést eszközöljön, Szónoki tehetsége ekkor 
érte el a' legfőbb pontot;1 a' parlament évkönyvei kevés példáját mu
tatják ollj 'erővel teljes 's eleven ékesszólásnak, mii t a' millyen a 'Burkeé 
volt. 1773 legelsőben látogatá meg Parist. Itt undorító benyomást 
szültek benne az udvar 's a1 nagy lelkek. A' parlament legközelebbi 
ülésében tartá azon hires beszédjét, melly azolta gyakran említtetett , 
's mellyben megmutatja, hogy szükség a' vallás és királyi szék ellen 
öszveesküvő istentagadókra vigyázni. 1774 á' szabadság olly elhatározott 
követőjének ta r ta to t t , hogy Bristol gazdag városa Whigei őt válasz
tanák képviselőjüknek. Fo x Búikéhoz kapcsolá magát 's tanítványa, 
nem sokára pedig vetélkedő társa lőn. B. megtámadá a' ministerek 
szándékait mint elégteleneket 's igazságtalanokat; Mart. 22. 1775 
terjeszté a' parlament elejébe azon hires 13 javalatot ; mellyek Amerika 
megengesztelfc'sét tárgyazták. De már nép ügyévé lett a ' háború, 's 
B. , ki magát annak ellene szegezte, veszteni látszott a' köz véleményben. 
Egyszersmind bristoli barátjaít is megharagitá , midőn az Irlandiakra 
nézve szabad kereskedést 's a' Catholicusokra nézve szelídebb törvényt 
javalott a' parlamentben. Fittnek pailamentreforinát ajánló javalatja 
ellen is szól t , mint revolutióra vezető ellen; ő pedig az Rcoiiomieul 
rtform-rsí nézve tet t hires javala tot , 's ezzel a' sineenrák birtokosiban 
e-erjeszte maga ellen gyűlölséget. Mindazáltal még is megválasztatott; 
Bristolon kivül még egy másik város is kinevezé követének. Akkor 
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tartá a' választó gyűlésben azon híres beszédjét , mellyben magavise
letéről számot a d , 's melly remek munkájának tartatik. Febr. 1780 a* 
kemény rendszabások megváltoztatása iránt nyújtott be egy bil i t , '» 
ezzel újra megnyerte a' nép kedvezését. Lord North kormánya vég
ződött Mart. 1782, 's Rockingham ismét a' ministeriumba hivatott egéss 
pártjával együtt. B. a' hadsereg fő fizető mestere lett 's a' titkos 
tanácsba lépett. Most szerencsésen kivitte azon bilit, noha csak rész'enr-
ként. Marquis Rockingham halála feloldá a' ministeriumot, mellynek 
lelke B. volt, 's ez hátra huzá magá t , minthogy lord Shelburne nevez
tetett első ministernek. Ez a' minister nem sokára helyet csinált az 
ngy nevezett coalttóinak, mellynek planumát B. készítette, mellyet azon
ban Foxnak h í res , királynak és népnek egyirant nem tetsző keletindiai 
billja ismét elválasztott. Ekkor nyeré el Pitt a' status kormányát 's 
munkáját a' parlament feloldásával kezdé , olly rendszabással , melly 
ellen B. szívvel lélekkel harczo.lt. Hastings híres pere főszakaszát 
teszi Bürke életének. Mint annak legnyilvánosabb ellenkezője, privát 
gyiilölségétől szintúgy, mint a1 nemzet ügyétől buzdittatva, látszék mun
kálódni , 's most is újra bebizonyitá szónoki nagy tehetségét a' nélkül , 
hogy a' köz tiszteletben emelkedett volna, mert híjával volt a' szük
séges dologesinereteknek. Más tekintetben a man of generál geniui-
nak , Anglia Cicerójának, nevezték Bűiket kiterjedt esmeretei miatt. 
Midőn 1788 a' király betegsége (1.111. GYÖRBY) kormányság felállítását 
láts/.ék megkívánni, a' ministerek azon állítása el len, hogy a' kor
mányság a' nemzet választásától függ 's öröklési jussal nincsen meg
határozva , egyenesen kikelt 's ez által nem csak a' nép kedvezését 
vesztette e l , hanem mivel a' királyról tiszteletlenül szólott , még kü
lönösen meg is dorgáltatott. A' franczia revolutio kezdetétől fogva 
legnagyobb ellenkezőjére talált Burkeban , kinek szabadsági okfejei a' 
dühösködő pártok "s népfejek azon törvény 's rendbontó uralkodásával 
csakugyan nem egyeztek meg. Midőn az 1790-ki Febr. a' sereg meg-
kevesitéséről volna szó , 's Fox azt kívánná, hogy a' franczia íij kor
mány iránt nemes bizodalommal viseltessenek, egyenesen kimondta 
B ü r k e , hogy félbeszakasztja vele volt barátságát. Kevéssel azután 
kiadá „Beflectiont of the revolntinn in Francé," 1790, czimii m u n 
kájá t , mellyben csudálatra méltó éles ésszel Ítéli meg ezen történeteket 
's jövendöli meg ezeknek kártékony következéseit, mellyek igen is 
megvalósultak. Soha nem gerjesztett könyv nagyobb figyelmet, 's 
kiszámíthatatlan az a' befolyás, mellyet e z . a ' köz véleményre Angol
országban szül t , nielly egészen el volt fogódva Francziaország ellen. 
111. György 2500 font sterling esztendei nyugalompénzt adott neki. 
Még más négy irás jelent meg tőle a' revolutióról, melly őt most 
egyedül foglalatoskodtatta 's mellynek előmenetele élte utolsó éveit 
megkeserítette. Utolsó írása, „Thong/its nf a regicide jieare," prophetai 
qr.b vol t , a' legerősebb szó, mellyet valaha britus sajtó világra bocsá
tott. Ezenkívül az irlandi Catliolicusok felszabadítása eszközlése tár
gyában is tett egy sikeretlen próbát 171)2. Er re kilépett a' parlament
ből 's legnagyobb fájdalmára halál által fiját is elveszte, ki az alsó 
házban az ő helyét foglalá el , 's igy öregség és bútól elnyomatva, meg
holt Jul . 8. 1797, 68 éves korában. B ü r k e , mint privát ember szere
tetre igen méltó volt , tudományok iránti bozgóságát bizonyítják számos, 
's résznyire remek irományai. James Prior igen érdekletes „Memnir-t 
of the life and the character of Edm. fíurke" adott ki Londonban 
1824, egynéhány próbákkal Bürke levelei- 's költeményeiből. Ebben 
azon vád ellen mentegeti ő t , hogy önhasznu indító okokat követett 's 
a' szabadság ellensége volt. (1. Bürke életirását »' „ Zeitgenoííen" 
5. fűz.) 

15 r K K v s (i H s z i <i, 1. P O R O S Z O R S Z Á G . 
B U R L K I G U , 1 . C E C I L . 
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B i: n r, K s z K, bohó; ezen olasz szótól ered: burla : tréfa, nevetség, 
's a' játszinak (coinicnninak) egy alneme. Valamint e z , (a' játszi) HA 
eszközöknek valamelly feltett czélhoz fonák, ferde 's iránytalan hasz
ná la tában áll : ugy a' burleszk is ezen fonákságot e's ferdesége! állítja. 
élőnkbe, csakhogy még erősebben , még szembetűnőbben 's épen ez a' 
m é g teszi a' burleszk characterét. A' mi a'bohón tul megy, az bolond. 
Formája a' bohónak ta rka , rendetlen, ellenkező-, 's már csak ezért is 
tiszta bohózatokat a' mivész nem adha t ; ellenben kisebb nagyobb mér
tékben a' romantica, játszi epos és j á téksz ín , 's más nemii mivészetek 
is a' bohót felvehetik. Carlo Gozzi tragi-comoediáji szerencsés példá
nyok e' nemben; Blumauer és Scarrou bohózatokká változtaták az 
Aeneis t ; Itaimund „Geislerkönigje1'' 's „Flórian Waschbluuja" nem 
épen Ízetlen bohó characterek. Hihetökép az olasz Francesco Berni 
hozta keletbe a' költői comicum ezen nemét. A' régieknél illyes mit nem 
találunk. 

B U R M A NN. Ezen nemzetség Kölnből származik, és a' tudós világ
ban jeles tagjai miatt nevezetes. B u r m á i m F e r e n c z , 1032-b. szül 
Leydenben, 1Ö55 olta prédikátor volt Hanaubau, 1001 olta subregen 
collegii ordinum Leydenben, végre theologia professora Utrechtben, ho 
1079-ben megholt. Sok theolpgiai munkát irt. Két hja volt , kiknek idő" 
sebbike, P é t e r , 1668-b. született Utrechtben, ott és Leydenben tanult ' 
10S8-b. törvények doctoiává lón, azután Németországot és Schweizot 
beutazta és visszatérte után törvénytudós pályára lépett Utrecht
ben, Ezen tett legfényesbb előhaladásai sem vonhaták el a' régieknek 
korábban kezdett tanulásától. Bizonyitja ezt 1094-b. először kijött érte
kezése: „De tectigalibus populi rom.'-'' Graevius ajánlására 1696 az 
ntrechti universitashoz történet és ékesenszólás tanítójának neveztetett, 
jnelly hivatalát egy beszéddel: „De elqtfuenlia et poc.si" kezdette. Ké
sőbben a' görög nyelvnek és kormánytudománynak lett professorává. Ez 
olta egy év sem múlt e l , hogy valamit közre nem bocsátott volna: vagy 
valamelly classicust jegyzésekkel el látva, vagy beszédet, vagy Koma 
nyelvén irt verseket , mellyekben mester vol t , vagy repülő irományt el
lenei ellen, kiket heveskedése és türedelmetlenségei miatt nagy száminál 
magára lázított. Veszekedései feledékenységbe mentek és csak a' romai 
l i teratura iránt szerzett fontos erdemei vannak emlékezetben. A' romai 
remekeknek tőle származott kiadásait nem annyija ízlés és eritica, mint 
tudományosság, philologiai pontosság, segédeszközök bősége és a' nyom
tatás szépsége ajánljak. Némellyek, mint Ovidiusa, Virgiliusa, Quincti-
l i anusa , Petroniusa, Phaedrusa, első rangú müvek, l'erizonius halála 
után 1715-ben mint tör ténet írás , ékesenszólás és görög nyelv taní
tója ment Leydenbe, hol fájdalmas betegség után 1741-ben megholt. 
Öccse, F e r e n c z , 1071 született Utrechtben 's ott mint theologia taní
tója meg is holt 1719-ben. Sok theologiai munkát irt. Négy fiat hagyott 
maga u tán , kik közül kettő hasanlóan jeles tudós volt. J á n o s 1700-b. 
született Amsterdamban, és ott mint orvos és fűtudomány professora holt meg 
1780. Sok munkáji által tudományának jeles szolgálatot t e t t , és felőle 
Linné több izben nagyon jelesen emlékezik. P é t e r , kit S e c n n dus-nak 
neveztek, 1713-ban született Amstertamban, mint hircs philologus ha
sonló nevű nagybátyjának lépett nyomába, ki őt atyjának kora halála 
után nevelte. Azonkívül Duker és Drakenborch tanitá. 1734-ben tör
vények doctorává lőn Utrechtben. Wesselingnek Utrechtbe áltmentével 
ínegüresülvén Franekerbcn a' történetírásnak és légi nyelveknek tanító-
széke, ezt 1735-ben ő nyerte el. 1741-ben költést tanított; hanem már 
a' következő éven elhagyta Franekcrt és d'Orville helyébo mint történet 
és régi nyelvek tanítója Amsterdamba ment. 1744-ben költés tanitója 
volt, 1752-ben könyvtárőr lett és 1753-ban felvigyázó a' gymnasiumban. 
Valamint nagybátyja ugy ő is főkép a' romai classicusok kiadásában 
fáradozott és hasonlított ahhoz mind bő tudományára és ri tka tehetségére 
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a° romai költésben, mind characterének ingerlékenységére nézve , a' 
miért nagy vetélkedésekbe keveredett. Klotz és S a s é , kikkel sok gú
nyoló és perlő húst vál tot t , voltak főellenjei. Megholt 1778-ban mezei 
jószágán Sandhoiston. B u r m a i i n M i k l ó s L ö r i n c z 1734-b. szüle
tet t Amsterdamban, a ty j á t , a ' fenébb emiitett Burmann Jánost , követte 
a' fűtudomány tanításában, melly tudomány iránt ő is sokat érdemlett 
részént saját irományai, részént idegen törekedések elősegítése által. O 
bírta reá Tlumberget , hogy a' jó remény fokát és Japánt beutazza, 
melly utazás a' fűtudománynak nevezetes öregbülést szerzett . Megholt 
1793-ban. 

B U R N E T (Gilbcr t ) , salisburyi püspök, az angol revolutiónak 11. 
Jakab ellen 's az oraniai dynastia angol királyi székre hivatásának 
buzgó előmozdítója, Edinburgban szül. 1643. Ap já t , Skotország leg
ügyesebb törvénytndójinak egyikét , I. Károly ügyéhez ragaszkodása 
miatt 11. Károly lord Cromontnak nevezé ki. Ettől az ifjú legszorgosabb 
nevelést nyert. Végezvén a' törvények tanulását , az egyházi életet vá-
lasztá 's az ehhez megkívántató tudományokat tanulá. Bendkivüles em
lékező 's eleven képzelődő tehetséggel, nagy tanulásvággyal 's tartós 
egészséggel felruházva 's megszokva naponként 4 órakor felkelni, ki
terjedt esmereteket kellett rövid idő alatt szereznie. Angolországi uta
zása alkalmat nyöjta neki a' londoni, oxfordi és cambridgei tudósok
kal szövetségre lépni. 1004 Hollandba utazott, és itt a' legjelesebb férj-
fiak közt forogván, ezeknek társalkodásában szerezte a" köz türelem 
azon le lkét , mellyet utóbb minden cselekedetében mutatott. Vissza
térte után tagja lőn a' londoni királyi társaságnak 's saltoni pap Skot-
országban. Szabadlelküsége ellenségeskedést szült iránta a ' skó t püspö
kök részéről. Hogy ezektől menekedhessek, távol élt minden társaság
t ó l , 's l(j(i!) egy Conformista és Nonconformista beszélgetéseivel lépett 
fe l , mellyek sokszoros ellenmondásra akadtak. Ugyan azon esztendő
ben theologiai tanítónak hivatott Glasgowba, itt azonban a' püspöki 
szerkeztetés .iránt való buzgólkodása a' Presbyterianusok e lő t t , ezek 
iránt viseltetett türelme pedig a' püspökiek előtt gyűlöletessé tevék. 
A' skót constitutio, egyházi) törvények és korona tekintetének védel
m e , mellyben ezen egyház-^Püspöki szerkeztetését 's *a' skót monar-
chák főnradalmát Bnchanan ellen védelmezte, megesmerkedteté II. Ká
rollyal, ki már elébb tétetett reá figyelmessé egy irása miatt, mellyben 
a' házasság terméketlenség miatti felbontásának törvényességét töreke
dett bcbizonyitni. Azonban okfejeinek hirtelen megváltoztatása által 
maga dulá szét minden ki látásai t , mellyekct a' király jó akaratja nyi
tott nekie. Nem tartván Skotországban maradását személyére nézve bátor
ságosnak , lemonda tanítói hivataláról Glasgowban 's Londonba ment, 
a' hol egyházi beszédjei 's doct. Stillingfleet-el Colleman és más catholi-
cns papok ellen tartott nyilvános tanácskozása által nagy hírt szerzett 
magának. Midőn 11. J a k a b , (kinél Burnet nem állott kegyelemben, 
mert a' királyi szék örökléséből ki akarta zárni) országlásra jutott , 
bentazá Franczia-, Olasz- Németországokat 's Helvetiát ; a' catholicus 
Isteni tisztelet iránt mindenütt nagy idegenséget mutatott, annyira hogy 
XI. Incze nem engedé Romában hosszabb ideig maradni. Hollandban 
az angol korona elfoglalása iránt készült planmnába beavatá áz oraniai 
herczeg, 's B. ezen fejdelem szándékát részént számos repülő Írások, ré 
szént pedig az által mozdította elő, hogy öszvcköttetésbe hozta több elége
detlen Angolokkal, mellyért hazaárulást' per indíttatott ellene. Hogy minden 
üldözést kikerülhessen, meg nemzetisittette magát Hollandban, 's most nyil
ván fellépett az oraniai herczeg mellett, ő készítette ennek manifestumát's 
hajóra ült vele. — Elébb nem fogadá el B. két izben a' kínált püspöki 
méltóságot; 1689 111. Wilhelmtől a 'salisburyi püspökséget kapta. Most 
a' lordok házába lépett 'a türelmet mutatott i t t , valamint hivatalos 
foglalatosságaiban jóságot 's jó akaratot. Nagy sértés érte egy pásztori 
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levele mia t t , mellyben 111. Wilhelm jusát a' hóditás jusán látszék ala-
pitni 's mellyet a' parlament hóhér keze által rendelt megégettetni. 
Megholt 1751. Burnet-t politicai okfejeire nézve gyakran csak a' kör-
nyülmények vezérlék. Catholicismus elleni buzgóikodása nem ritkán 
ígaztalanságra birá. Ez a' vád Angolország reforniatiúja törteneteit 
leginkább i l let i , noha épen ezért itélt neki a' parlament köszönetet: 
olly t i sz te le t , mellyben eddig iró még soha nem részesüli. 

B U R N K Y (Char les ) , muzsikai iró és hangmivész, szül. Shrews-
buryban 1726. Tanulását Chesterben az oda való orgonistánál, Backernél 
kezdvén, mostoha testvérénél, Burneynél, folytatta 's 1744-től 1747-ig 
Londonban, melly időközben első szerzeményei kijöttek, dr. Arne alatt 
végzetté. „Alfréd'-' és „Queen Mat>íí czimil darabjai által hírt 's nevet 
kapott. 1751 Norfolkban, Lyce Regisben, orgonista lett; itt vette először 
czélba a' muzsika közönséges történetének kiadását , eszközöket szerzett 
hozzá 's eltökélette magát , hogy Európának minden muzsikai intézeteit, 
mellyek segítségére lehetnek, meglátogatja. Azonban 1700 a1 yorki her-
czegtől Londonba hivatott , hol részént kedveitető szerzeményei, ré
szént 8 esztendős leánykájának muzsikai ügyessége állal figyelmet ger
jesztett . 1761 az oxfordi tud. egyetem muzsika doctorának tette. 1770 
beulazta Olasz- és Francziaországot, két esztendő múlva pedig Német-
Alföldet és Németországot; 's mind a' két utazásnak leirását kiadta. 
Ez időben a' londoni tudós társaságnak (Royal society) is tagja lett. 1776 
megjelent érdrklett munkájának 1-ső része „General hislvry of musicfrom 
tke earliest ages lo the present period.'-í czim a la t t , a' 2-ik 1779, a' 3-ik 
és 4-ik pedig 1789, mind 4-rétben. Adott még ki több becses Írásokat is, 
mellyek közt kivált Handel életirása figyelmet érdemel, ezeken kivül pe
dig különbféle muzsikai szerzeményeket, 's megholt 1814 mint Chelsea 
ispotálybeli orgonista. Számos háznépének minden tagjai jelesen meg-
esuiertették magokat. Második leánya, Francisca d' Arblay, szerzője az 
esméretes „Evelina", „Cee i / j a" és „Vamillai( románoknak. J. 

B U R N S (Róbert), skot-angol költő, szül. 1759 Ayrshireban. Szegény 
kertész atyja a1 falu oskolájába küldé, ott tanult olvasni, irni 's egy ki
csit francziául is. Majd a' serdülő ifjú verselni kezdett önmagától skót 
honja beszédejtésén, melly az Angolnak oilyan, mint a1 magyarban a' palócz 
vagy göcsei, németben a' plattdeutsch, 's azt az elébb nevetségesnek lett 
parasztos rest hangzata nyelvet (hrotid uhuidig figyelem tárgyává tevék 
lelkes érzései. A' tüzet rejtő ifjút nyoma szűk állapotja, 's vágyainak 
be nem teljesedése melancholiába ejtette. Űzni akarva ez t , mintegy, el
keseredetten rohant mulatozásból mulatozásokba, végre pedig a1 szilajság 
ösztönzötte indulat még nagyobb elakadásokba buktatta. Mit tegyen? 
Messze hazájától akará keresni szerencséjét, több skót is igy vándorolt. 
Burns Jamaicába szandékozék. Hogy pénze lenne u l já ra , barátjai bizta
tásából verseit adta ki 1768 Dnmfrieshen. Pártfogókat szerzenek azok ne
k i , hamar másodszor nyomtattatja le i g y : „Ho&ert fiurtns\i, tke Ayrshi-
re ploughmiTH,s poenis, chiefly in the scotlinvh di(tleclií, (Kdinburgh 
1787) 's ezzel 500 font sterlinget (5000 for.) nyer , sőt vámszedővé teszi 
egy becsülője 600 forint fizetéssel Dnmfriesben. K' mellett most egy jó
szágot is vett ki haszonbérbe 's régi szeretőjét feleségül viszi házához. 
Költői becse már igy jó karba helyezteté. J)e hivatalát, gazdaságát reny
hén folytatja, mindene rendetlenségben. Haszonbérléséi ól majd le kellé 
mondania, a1 vámszedőséget is csaknem elvevék már tőle, midőn 1799 
meghala. Mnnkájit mind dr. Currie bocsátá közre 1800 4 kötetben , ver
sei külön 1804 Glasgowbiin jöttek ki. Kiválóbbak ezek közül: ,,'i'helua 
dngsií mellyben két kutya elbeszéli , mint él az ember városon, mint 
falun , „rTitllowe»n'-', „7Vi a moiuilain daisey", „The eotter's mitiirdey 
nisht.i- Munkájiban a1 skót szavakat glossarium magyaiázza. Mivoltok: 
egyszerűség, vidámság, becsületesség, mellyek különben is a' Skótnak 
ionásai. Kzért szeretik földijei. Szemek fénylik az örömtől, midőn versét 
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idézik , ugy büszkélkednek vele, mint egykor a' Siciliai Theocritusiíral, 
minta'/, alföldi Szász Voss idylliouival, és még Ossian mellé is teszik. 
Ez különben is a' havasi Skóté lévén inkább, a' többi skót örvendve né-
• i , bogy közüle is vált lelkes embere. Dübientei Oúbur. 

B Ü R Ö K . Ezen nevezet alatt leginkáb két mérges növényt értünk 
közönségesen : a' J.inné , , Í ' « « I H « Í vtacu/ittum-át és „Cic«<« t-i>os«u-ját. 
Az elsőt Diószegi és Fazekas büdös biirök-nek, a' másikat gyilkos c s ő 
in o r i k á-nak nevezték. A' nép emezt inéregbüröknek liija. Linnénél 
mindenik az ötödik osztály második rendjébe, azaz , az öthimesek, két« 
anyások közé tartozik, líecandollenál mindenik a' kétszikesek (dicotyle-
di ne*) csészevirágiiak, ernyősök rokonaágában A' büdös bürök kété
vi sátoros növény, melly az árnyékos nedves helyeken többnyire vadon 
n ő ; esmertető jelei ezek: levelei nagyok, simák és szárnyasok, felsű 
szilieken setétzöldesek 's valmennyire lénylók, alszineken bálvány zöl
dek; dörzsöltetvén, tulajdon kellemetlen szagot terjesztenek, melly majd 
a' mohokékoz, majd a' nielegült rézéhez hasonlittatik. Ize édeses, csipős, 
csemerletes. Sitíra zöld, gömbölj ü, üres, sima, barázdás, veres v. barnás 
foltokkal pettyegetve. A petrezselyemmel való hasonlatossága gyakran ká
ros elcseréltetést okoz; az általa okoztatott veszedelmes, de ritkán ha
lálos baj jelei ezek: az arcz elsápadása, szédelgés, főfájás, tántorgó 
j á r á s , szorongatás a' szivkörben, gyomorgörcs, a' torok szaradtsága, 
égető szomjúság, felböfogés, valamelly zöldes anyag kihányása az étkek 
maradékával együt t ; a' lélekzés szapora, megszaggatott , mell) re áju
l á s , álhalál (let/airgim) 's a' végtagok meghidegülte következnek. Né
ha dühös eszelósség és nyavalyatörés is állolt melléje. A' holt test bont-
szoltutásánál a1 n . reg szokott munkalatjai látszattak : gyuladás a' gyo
morban, az ételcsőben és más műszerekben, a1 sziv lankadt, üregei setét 
folyó vérrel tel tek, nem különben a1 hngyedények is vérrel tömöttek. 
I'linius olta azon vélekedés á l l , hogy Socrates méregpoharában biirök-
nedr is volt légyen; de ha az itt elszámlál tátott jeleket azon jelekkel 
öszvehasonlitjuk, mellyek Plató szemit Socrates halálát megelőzték, igen 
hihetetlen lesz ezen vélekedés. A" bürökkel való megmérgesittetésnél 
minél elébb a' hányatás szükséges. Azután nyálUás-savanyus szerek a-
jánltalnak; a' követő betegség a' mii törvényi szelént gyógyittatik 
vagy mellőztetik el — Mint gyógyszer sok nyirkedényes és ideges 
betegségekben használtatik a' bürök, sőt a1 rákfene ellen is javasol
t i t ik . —j—a. 

B t u s A vagy B r u s a , a' k. h. 48° 3S' 12" 's az éj. sz. 40" 11' 30" 
közt, legnagyobb, 's legszebb város Natoliábr.n az Olympus tövében , 4 
mf.-re. a' fekete tengernél lévő Mondania kikötőtől, 80,000 lak. kik közt 
az Örmények száma 6000, a1 Görögő!.é 3500 's a1 Zsidóké 1200. A' vá
ros inaga függőlegesen levágott kősziklákon á l l , mellyek közt szép fák 
nynlnak ki 's a' liul kősziklák mincsenek , erős kőfalakkal 's bástyákkal 
van körülvétetve. Hursát egy magas kősziklán fekvő erős vár védelmezi, 
mellyben hihetöképen a' hajdani bithyniai királyok laktak. Mind a' Gö
rögök , mind az Örmények egy sánc/okkal 's hidakkal elzárt külső vá
rosban laknak. A'Keresztények külső városai török politia szerént térség 
gen feküsznek. A' városnak 2 császári palotája, 365 mecsete, mellyek közt 
kettő építtetése módjára nézve különös megjegyzést érdemel, 3 görög; 
és I örmény temploma 's 4 sinagógája van, 1 görög 's 1 örmény püspök 
lakik benne. A' lakosok selyem-, arany- 's eziistiuatei iákat és hímzett mi-
veket készítenek, mellyeket sok készitetlen selyemmel együ t t , karavá
nok által Smyrnába , Konstantinápolyba és Angorába küldenek. — Bursát 
I. Osinan foglalta el 1326 's lakhelyévé t e t t e , e's 1453-ig, Konstan-
tinápoiynak a' Törökök által lelt elfoglaltatásáig, a' török suhanok lak
helye maradt. Igen jó ferdőji vannak. Osman sírhalma a' városon ki< 
vül fekszik. Mind ez t , mind az itt lakott és megholt sr.ltanok sirhal-
inait márvány és jáspis ékesítik. I.skisihir nevfj közel h>ő hegyében 
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300 munkás foglalatoskodott a1 tajtckvágsíssal. Ebből tajték-plpák ké-
szittetnek , mellyek a' keresztény országokba vitetnek" ki. L—ú. 

H U S H K C Q (Augier, Ghislen) , szintezen uevü nemes embernek 
természetes fija J522 sz. Cominesb. Flandriáb. V. Károly születése 
mocskát eltörlé. Megjárván tanulás végett a' jelesebb universitasokat 
Flandriában, Olasz-és Francziaországban, B. Lássa Vépsrrei, Ferdinánd 
király követével, Angliába ment. Ugyan ez a' király 1555 követül kö t 
dötte Konstantinápoly ba. Innen hetedév múlva visszatért; 's II. Maxi
milián fijai nevelését bizta reá. Császárságra jutván Maximilián , lirsé-
bet íőherczegasszonyt, IX. Károly franczia király jegyesét, B. késeié 
ha r i sba ; 's jóllehet asszonya később, a' király halálával, visszatért: 
ő mint 11. Rudolfnak követe folyvást ott maradott. 15Ü2 niegtérőben 
vala hazájába, midőn útját egy liguistacsoport elállá. B. szörnyen 
eüjedett ; 's jóllehet azok , leveleit lá tván , szabadon ereszték: B. né
hány nap múlva ijedelme következésében kimúlt. Két munkája neveze
t e s ; egyik: „Legaliűiris lurcicae epistolue qualuor," melly a' török 
kormány erejét és gyenyéjit 's belső és külső politicáját olly igazán 's 
alaposan festi , hogy ezen tekintetben még ma is tanúságos. A' másik: 
„Epistolae ad Rudnlphum II. lmp. e Gallia tcripfae" — kiadta Houwaert 
— az akkori idők esmeretére nézve el nem mellőzhető munka. Írásmódja 
s zép , t iszta , nem mesterkélt. — Törökországban mulatván, sok görög 
felírásokat szedett öszve "s azokat Sehott Andrással, Justus Lipsinssal 
és Gruterrel közié; a' többi közt neki köszönjük Augustus híves emlé
két Ancyrából. A' bécsi könyvtárnak száznál több görög kéziratot 
ajándékozott. L. .^Busúecquii Omnia, quae exslant" (Leydcn 1033; 
Elzevir). - — l— 

B Ü S C H I N O (Antal Fridrik), szül. 1724 Stadthager.ben a ' schaum-
burg-Iippei birtokban. Academiai tanulását Halléban végezte el 's az otta
ni egyetemnél kezdett tanítani. 1748 reá bizá dán titkos tanácsos gróf Ey-
nar legöregebbik íija tanítását , a' ki nagyapjánál, gróf Keussnál, nevel
tetett Kösztritzben. Nevendéke apja sz. pétervári követnek neve/.let-
Tén ki a' dán udvar á l ta l , elkiséré azt B. nevendékével együtt. Ezen 
utazása alatt tévé fel magában B. , Hiibner és Hager földleírásainak"Hi* 
jányait világosan látván , egy uj földleírást készíteni. Minthogy gróf 
Lynar visazahivatását válta, fiját és B-t már a1 következő esztendei Ang. 
visszaküldé Németországba. Itt kezde ez földleírásán dolgozni 's már 
1752 kiadd Holstein ésScbleswig statisticai leírását, m i n t a ' nagyobb munka 
próbáját '»jelentését. Ennek legnagyobb részét Kopenbagában dolgozá ki 
barátja, Iiauber, házában, a' hol 2 esztendőt töltött. Kgyszersmind tn-
dósitásokat is adott ki a' tudományok és niivészségek állapotjárói a1 dán 
országokban (2. köt. 1754, és 1756), havi Írásban, mellyel Kopenhag-
ban nagyon megkedvelteté magát. 1754 visszatért Hal iéba , a1 hol egy 
ideig maradni a k a r t , hogy Németország földleírását elkészíthesse. Itt 
irá értekezését „lindicae ,seplentrionisíi 's collegiumot hirdete a1 leg
jelesebb európai statusok szerkeztetése felől. Azonban alig kezdé ezt el, 
azonnal megkinálá hannoveri minister, Miinohhaiisen, Göttingában a' phi-
losophia rendkivitles cathedrájával , szabadságot adván n e k i , e' mellett 
földlcirási munkájit is befejezni. B. elfogadá az ajánlást 's Aug. 1754 
Göttingában volt. Itt philosophiai tanításain kívül catecheticai collegiu
mot is t a r to t t , tanítványainak practicus gyakorlásával öszvekötve, 's c-
gyet a1 föld politicai leírásáról. De minthogy földleirási munkájit szün
telen főfóglalatosságának tartá, nem fogadá el az egyetemi predikátorságot, 
mellyel megkináltatott. Szintezen ok birá a1 dán ministerium azon aján
lásának el nem fogadására, > hogy térjen vissza Dánországba 's ott egy 
Tij oskolát alapítson. — B. megvizsgálá eddigi theologiai rendszerét, 
's abban többet talált alaptalant. Ezt tehát uj ideákkal cserélte fel, a1 

minek reá nézve számos kellemetlen következései voltak, 's 1757 meg kel
le t t szűnnie theologiát tauitani. 175!) a' philosophia rendes professora 
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lett. De midőn a' 7 esztendős háború Ínségei Göltlngát is terhesen Buj
to t ták , akkor elfogada B. egy meghívást a' sz. pétervári luth. Pé 
ter-gyülekezet lelki párszíorságára. Július 14 ért oda az övéivel együtt, 
's igen jól fogadtatott. Noha sok hivatalos munkája volt, még is nagyobb 
fáradságába került a' gyülekezet oskolaintézetének megalapítása, melly-
nek fáradhatatlan tülekedése által nagy hir t szerzeit. Mindazáltal még 
is formálódott ellene lassanként egy p á r t , melly minden lépéseit meg
rontani igyekezett. Ez arra birta ő t , hogy elbocsiáttalását kér je , noha 
Katalin cs.-né jaral tatá neki, hogy, letévén theologiai méltóságát , lépjék 
a' pétervári academia szolgalatjába 's fizetését maga határozza meg. 
Júliusban 1705 visszatért Németországba 's 'Mtonábau telepedék le, hogy 
ott elkezdett munkájit folytassa 's valameily liivatalt bevárjon. Münch-
hansen visszahitta Göttingába; de feltételeit terheseknek tai ' íaa1 minister; 
B. hoszabb alkudozás után is Altonában maradt, hol pétérvári pártfogó-
ji 's barátjai nagylelküleg segítették. 1706 Berlinbe hivatott igazgató
nak az egyesitett berlini-kölni gyninasiumokhoz, ülés és vox is adat
ván neki a' főconsistoriumban, melly hivatalába Octob. vége felé lépett. 
I t t előljárójitól 's baráti lói igazán szerettetve 's t iszteltetve, csendes 
munkásságban élt. Megholt 1793, élte 70 évében. Nem szenved kétsé
ge t , hogy Írói legnagyobb érdemét mint geograph szerezte. Az ó föld
leírásáig sem a' Németeknek, sem más nemzetnek nem volt földleírást 
munkája, melly tudományosan elintézve néminemű tökéletességet 
mutatott volna. Korunk földleiróji közt övé az első hely 's az ő föld
le í rásá t , melly 1754 olta egymás után több kötetekben jelent meg 's 
a' szerző életében 8 rendes kiadásban látot t világot, legelső jeles — 
de be nem fejezett.— munka e' tárgyba"n, előzőjinek tökéletlen próbatéte
lei után. 

B Ü S E M B A U M (Hermán), hires nevii Jesuita iró, kiváltképen ezen 
czimü munkája által : „Medália T/ieologiae Morális"' ' s a t , melly 50 kia
dást ért. Született 1C00 Nottelenben Westfaliában; idővel hildesheimi 
7s münsteri Jesuita- collegiumoknak igazgatója (rectora), mh. 1068 mint 
Galeni Bernárdnak, egy katonáskodó püspöknek, gyóntatója , barátja V 
kedvencze. A' fenébb emiitett casuisticai tartalmú munkája többszöri 12 
rétii kiadásokban a' Jesuiták serninariumában nagy divattal használtatolt. 
P P . Eacroix és Collendall észrevételeikkel megbövitve 2 nugj' egész (tol.) 
rétü nagyságra nőtt ; 's 1729 Eyonban Montansen által kiadatott. Ezen 
kiadás 1758 Coloniában több jegyzetekkel szaporítva ismét megjelent. 
Némelly kétes 's a' valódi erkölcsiséget veszedelmeztetőnek tetsző, külö
nösen az ember 's király gyilkolást érdeklő állításokéit a' toulousei par
lament a' munkát elégetésre Ítélte 's az odavaló Jesnitákat kérdésre vo
natni rendelte-, de ezek magokat a1 vád alól az á l ta l , hogy sem a' szer
zőt nem esmérik, sem a' Jesuiták annak állításiban nem részesek, ki
mentették. A' párisi parlament is mind a' munkát , mind a1 p. Zacharias 
olasz Jesuitának a' munkának 's Lacroix előadásának védelmére írott 
könyvét kárhoztatta. Biisembaumnak illy czimü munkája is esmeretes : 
^Lilium inter spinas de virginibus Deo devolis eique in seculo inservi-
entibus^. Sz. 

B U S T H O P H Í D M , írásmód a ' legrégiebb görög pénzeken ' s fel
iratokon. Ezen mód szerént a 'sorok nem mindég balról jobbra vagy jobb
ról balra futottak ; hanem az első balon kezdődött 's jobbra ment , a' 
másik meg ellenkező irányzásban jobbról balra , a' harmadik ismét bal
ról jobbra 's így tovább. Azért neveztetek bustrophedonnak (azaz ökör-
fordulónak) , mert az így irt sorok, valamint az ökör szántotta föld 
barázdáji, egymás után megfordulva következnek. Solon törvényei is 
ekként voltak táblákba vésve. 

B I I T E (John S t u a r t , gróf) britns kormányfi,' Skótországban szüT-
a' 18 század elején. Apja az ország paire volt 1703 o l t a , ősei rokonok 
Skótország régi királyival. Ifjúságában szórakozó gyönyörűségeket ked-
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velőnek látszék 's kevéssé hajlandónak politicáral foglalatoskodni; egy 
skót pair halála után mindazáltal még is megválasztatott a' parlamentbe 
1737; itt szüntelen ' küzdött , 's gyakran kevés okkal , a' ministerek 
rendszabásai ellen , mi által kevéssé ajánlko».ék az országló széknek \s 
ezért, midőn 1741 uj parlament hivatnék öszve, nem is választatott. Meg
sértetvén ezen elmellőzés által, jószágaira ment lakni 's egészen magának 
élt ottan , inig a' követelőnek (praelendenis^ Skóeziába kiszálása Londoni 
ha menetelre birá, hogy az országló széknek ajánlja szolgalatját, Elébbi 
magaviselete miatt még ezen dicséretes buzgósága által sem emeltetik va-
la ki homályos köréből, ha egy privát játékszínen adott darabban a1 wal-
lisi hetczegnek annyira meg nem tetszett volna, hogy ez őt meghija, 
jelenjék meg az udvarnál. B. csak hamar szerzett magának befolyást s 
annyira vitte dolgát a' herczegnél, hogy ez nála nélkül el nem lehetett. 
Ebnek halála után az özvegy herczegné kamarássá létété fijánál 1751, 
's reá bizá ennek nevelését. Bute mindég szemmel tartá nevendékét "s 
ennek tulajdonképi nevelőji, gróf Harcourt 's a' norwichi püspök felett 
olly felsőséget nyert a' herczegnél, hogy azok hivatalokat letették, l.ord 
Waldegrave 's a' lincolni püspök, kik amazok helyébe Iéjitek, híjába 
panaszolkodtak ellene. Meghalván II. György Oct. 15. I7ti0, lSute két 
nap múlva a' titkos tanács tagja lőn. 1701-ki Martinában feloldatott a' 
parlament. Bute mint statustitoknok lord Unlderness helyébe lépeit '» 
altitoknokjainak Jenkin'son Károlyt, utóbb lord llawkesbinyt, 's gróf l.i-
werpoolt nevezé ki. l . egge , a1 kincstár cancellara, elbocsáttatott. P i t t 
(a ' nagy Chatam) befolyását az uj tanácsban megsemmisülni látván , ki
lépett ebből még azon esztendőben. Ez az eset felette kedvetlen figyelem
re gerjeszté a' nemzetet. Btite\ már most egyedül vezérlé a1 statust a' 
király korlátlan bizodalmával felruházva; nem késett elnyomni az öreg 
herczeg Newcaste l t , ki mint a' kincstár első lordja már Csak egyedül 
volt hátra az utolsó ministerinmból, elfoglalá ezen fontos polczot 's meg-
nyeré egyszersmind a' nadrágkötőrendet. Most békeséget köte Fran-
cziaországgal, minekutána sokáig küzdött volna e1 végett a7 parlament
tel. Ha nem voltak is a' feltételek Anglia szerencsés vívásához képest 
usekély hasznunk, még is gyalázatos volt a' burkus királyt a' vele 
fenálló szövetség ellenére egészen magán hagyni. Kute ezért sok szem
rehányást hallott ; de még is részére hajtá a' véleményt, 's hosszú tar-" 
tóssíigot látszék minden a' niinrster hatalmának Ígérni. A1 "VVhigek kö-
vetójit g5-anusakká tévé a' király előtt 's kizárá a' kormányból; a' Toryk-
nak ellenben, sőt az elébbi Jakobitáknak is kedvezett 's olyanokkal 
véteté körül a' k i r á ly t , kiknek gondolkodása az övével megegyezett, 
kiváltképen pedig skót földijeivel. A' nép zajongott, számtalan repülő 
írások támadák meg nagy elkeseredéssel a' ininistert, ki a' publicum bi
rodalmat csak lassanként szerezbeté m e g , midőn az elégedetlenség tij o-
kai az alattvalókat egészen elkeserítették. A' hadi költségek visszafize
tése végett- uj kölcsön iránt kellett alkudozni, mellynek kamatját a' mi-
nister gyümölcsborra vetendő taxával akará fedezni. Nagy volt ugyan 
az ellenkezés, de még is keresztülment a1 javalat mind a' két házon. 
Hasztalan folyamodott London városa a' k irályhoz, hogy ezen végzést 
ne erősítené meg. Határtalannak látszott Bute befolyása, midőn egyszer
re váratlanul terjedt e l , hogy az első minister hivatalit letévén, ezentul 
mint privát ember akar élni. Grenville György válta fel a' miiiisterinm-
ban , de csak hamar általlátá B. kormánya gyengeségét 's törekedett f i t t 
hez közelíteni. Planuma nem sült e l , 's már most kettős lőn az indula
tok elkeseredése. B. tartaték még mindég a' királyi végzések lelkének, 
's nevezetesen a1 bélyegacta szerzőjének , melly Nagy-Britannia "s az 
ő éjszak-amerikai gyarmatjai közt legelsőben gyiijtá meg az egyenetlenség 
fáklyáját. Annyi bizonyos, hogy az ő barátja! szívvel lélekkel kikeltek 
annak visszave'tele ellen. A' Bute nézeteit nem támogató ministerek el-
bocsáttatának ; az ő követóji , kik a' király barátinak nevezek magokat, 
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hatalmas pártot formáltak. Ezt a' regi Cabale névvel különböztették meg 
's minden jelen lévő baj okozásával vádolták. 1766 kinyilatkoztatá B. 
a 'pairek kamarájában, hogy ő a' nyilvános ügyektől tökéletesen vissza, 
vonta magát , 's a' királyt többé nem látja, mindazáltal senki sem ké
telkedett az ő egyre tartó nagy befolyásán. Ugy látszik, csak a' wallisi 
herczegasszony halála után 1772 szűnt meg egészen az országos ügyek
ben részt venni. Élte utolsó éveit mezei jószágain tölte. Jeles füvész
k e r t , 30,000 kötetü könyvtár , derék csillagvizsgálói, physicai 's mathe-
maticai műszerek legkülönbféle foglalatosságot nynjtának eszének. Leg
kedvesebb stúdiuma a' fiivésztudomány vol t , mellyben kiterjedt esme-
retekkel birt. Az angol királyné számára ,,Füvésztudományi táblákat" 
i r t , mellyek Nagy-Britannia különbféle növevénynemeit foglalják ma
gokban (9. köt. 4.). Nevezetes ez a' munka fényességéről, mellyel min
den elébbi fiivészmunkákat felülmúl, 's különös ritkaságáról. Csak 
12 példányban huzatait l e , 's még is többe került 10,000 font sterling
nél. B. 1792 holt meg. Követelő volt inkábbimint ügyes ; mint kormá
nyozó, a' mihez esze 's esmeretei nem vol tak , elveszte Önnyugalmát 's 
helytelen ren'lszabások által nyugtalanságot 's egyenetlenséget okozott 
a' nemzet keblében. A' legfőbb hatalom oltalma alatt akart uralkodni 
's azt is majdnem veszélybe ejtette. Gőgösséggel vádolták , de nála 
ezen hibához nemes büszkeség is j á ru l t ; állhatatosan megveté ministeri-
uma alatt, a' pénzért Írókat zsoldjába venni. Bizalmatlan 's rejtekező 
lévén, keménynek, uralkodni vágyónak 's makacsnak tar ta to t t ; rendsze
r in t bi/.onylalan elhatározatlan, sőt félénk lelket mutatott. Erkölcsei mi
att senki nem támadta meg ; privát életében szeretetre legméltóbb egy
szerűséggel,küliinbii/.teté meg magát. Vő. Dutens „Mcmoiresíi 11, 301. 

B U T I , KR (Sámuel ) , k ö l t ő , szül. Strenshamben Worcester grófs., 
Febr. 1612. Cambridgeben tanult 's békebiró Jeffery segédje lett Carls-
croonban. Midőn ez vonzalmát a' literaturához és mivészetekhez észre 
vet te , elég időt engedett nekie , ezekkel foglalatoskodhadtni. B. ezután, 
mi tulajdonságban, nincs tudva , Kent grófné szolgalatjába lépet t , 
kinél több tudósok szoktak vala megfordulni, ezek közt Selden B-t. 
főképen ösztönzé literatúrai munkájiban. Megesmerkedett sir Luké 
Sámuellel , egy tekint, születésű 's gazdag férjfival 's heves Puritanussal 
ki azután Cronnvellhez csatlódott. Ekkor támadt Butlerben „ Hudi-
b r a s á n a k " ideája, melly hirét megalapitá, 's tárgya természetét és a* 
környülményeket tekintve, mellyekben megjelent, fényes sikerének kellé 
lennie. Ezen költemény czélja, a' vallási felekezetek és politicai pártok 
rajoskodását 's vad féktelenségét nevetségessé tenni, mellyek Angliát 1. 
Károly utolsó kormányéviben felforgaták 's végre ezen fejedelmet is 
vesztő helyre juttaták. Hőse két grotteszk a lak , Hudibras lovag, kinek 
személyében, némellyek véleménye szerént , magát ábrázlá a' kö l tő , 's 
lovásza Ralph, különös 's elég kecstelen utánzásai don Quixote és 
Sancho Pansának. Saját poétái élet nélkül csak korában érdekeihete 
a' „ H u d i b r a s " ; enyészni kellé hatásának, mennél távolabb maradt az 
időpont, mellynek támadását köszöné. Az Angolra nézve az a' mellékérdeme, 
hogy áltáljában nemzeti. Históriájának vonzó időszakabeli történetekre 
's anecdotákra emlékezteti 's egyszersmind tiszta-angol szokásokat , 
charactereket és nevetésre méltókat ábrázol. B. fényes udvarnál élt 
ugyan, 's nagy férjfiak voltak pártfogóji és baráti , élte környülményei 
mégis homályban maradtanak. Bizonyosnak látszik, hogy , noha gazdag 
feleséget vőn, szegényül éle 's hala meg. II. Káro ly , a' ki őt kedveié 
's csudalá költeményét , segité valamennyire ; de a' fejedelem bő
kezűsége hihetőleg nem felelt meg a' költő szükséginek , 's kénytelen 
volt éltének utolsó pillantatiban némelly barátihoz folyamodni szorult-
sága miatt. Mh. 1680. 60 év után emelt neki a' londoni könyvnyomtató 
Barber emléket a' Westminster apátságban. Utolsó munkájiban, név
szerént „Hudibrasában az udvarná l " , melly „Hudibrasának" negyedik 
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része , kesertt kikelésének az udvar ellen szembe tűnnek nyomai, hihe
tőleg a' csekély segedelem következese. A' Németek mesteri fordítását 
bírják a' Ilndibrasnak Soltautói (Königsberg 1798). 

B u i T i i i A (Antonio), oiasz köl tő , szül. Veronában 1771. Midőn 
az egyesült anst ra i - orosz seregek 1799 a' fiatal olasz köztársaságokat 
szoi'ongaták, B. Francziaországba vette magát. Eddigien nem esmérték 
honjában egyéb mivét néhány csinos sonetteknél's Ainault „A Velecziek" 
cziinil tragoediájának fordítását. Parisban olasz versekben forditá Boilean 
„ Art poeligue"-iét , hiven megtartván az ereditiuek ideafolyamát. A' 
próba annál nehezebb volt , mivel Boilean Tasso niestennivét olly 
keményen feddte. E' fordítást még is javalattal fogadták Olaszországban; 
5s a' pablicum ezen javaialja bírta Kacine „Iphigenie en Aalide" - jenek 
olasz versekben adására. 1811 egy kötet költeményeket— nagy részént 
ódák , tele entliiisiasinussal Francziaország i r án t—bocsá ta ki. „Veleneze 
tör téne té t , " olasz prosában Itália 's Francziaország igen kedvesen vette, 
valamint „Tableau de la littéralure ilalienne1' czimü írását i s , mint 
bevezetést az Athénében tartott leczkéjihez. 

BUVÁRHARANG, 1. BuVÁR.MESTERSKG. 
B v v Á R H F. s T E R s É o N K K nevezzük azon ügyességet, mellynél fog

ra valaki a1 víz fenekeié leereszkedik 's ott egy darab ideig tartózkodik, 
hogy gyöngyöket, klárisokat, tengeri csigákat 's más mindenféle ten
gervíz alatti termékeket, valamint elsüllyedt dolgokat is, keressen 's a' 
víz színére felhozzon. Nagy vi/.i építéseknél is szükséges. Az emberi 
természet nem ollyan alkotású, hogy egyné.liány órapercznél tovább ma
radhatna valaki a* víz a la t t ; a' kivételek felette ritkák 7s csak hosszas 
gyakorlásnak a' következéseik. Azért elejétől fogva törekedtek ollyan esz
közök feltalálásán, mellyeknél fogva tehetséges a' viz alatt hosszabb ideig 
maradni. Megemliljük itt a1 vizet által nem bocsátó bőrnadrágot, ujas 
melyényt és szemüveges vas sisakot, mellynek a' lélekzést elősegítő bőr-
tömiőji a' viz színe felett közösülnek a1 levegővel. Kgy másik készület 
egy hengerfornia rézedényből á l l , mellybe a' búvárt belé tolják , karjai 
mindazonáltal szabadok. Vagyon benne amiyi levegő, hogy vele egy da
rab ideig viz alatt lehessen maradni. Kevesbbé haszonvehetők a' viz alatt 
já ró csolnakok; leginkább használják pedig a' 10 század eleje olta esine-
retes bu v a r h a r a n g ot . Ez nem egyéb egy kup- vagy szekrényforma 
edénynél , melly megfordittatván, benne a' búvárokat igen mélyen lehet a' 
viz alá ereszteni. A' harangban lévő levegő a' víznek beléje nyomulását 
gá to l j a , nyitva lévő feneke ellenben a' búvárnak szabad mozgást enged, 
a' mi által ezen készület sokkal tökéletesebb valamennyi másnál. Az ujabb 
időkben néminemű javításokat nyer t ; illyenek a' felső részén lévő üveg
ablakok 's szivatyukkal a' végre felkészített bórtömlők, hogy fris leve
gőt belehessen szini 's az elromlottat kibocsátani , 'sat. ( £ . Busch"i 
Handbucli der Erfindungen. ( Eisenach 1822), és fjeckmann Tieilr. zur 
Gcsch. ri. Erfindungen (I. B. Lpzg. 1782). A' Nchultes professortól 1779 fel
talált szélpuskaforma buvárkészülettel, mellyben öszveszoritott levegő 
foglaltatik, Beaudouin 1827 a' Seine vizében szerencsés próbát tett. 

B U X H Ö W D E N (Fr id i ik "Wilhelm g r ó f ) , lieflandi famíliából 
származot t , melly már 1185 bírt a' brémai herczegségben adományja-
Vakat. Tudva van , hogy a' Hansa-városok , "s különösen Bréma, voltak 
e lsők , mellyek a' német vitézek lieflandi, esthlandi és burkusországi « 
megtelepedéseket elősegítették, 's akkoriban nem ritkaság volt, hogy 
német nemes német városok zászlója alat't csatázott. Lehetséges, hogy 
hasonló okokból tétettek ált vitézek Brémából Lieflandba. Buxhöwden 
Mágnusdalban szül. (mellyet apja mint koronajószágok bérlője hirt) a' 
Moen szigetén Őseinél 1750; a' sz. pátervári cadetoskolában neveltetett, 
°s 1769 olta a' Törökök ellen küzdött. Kedveitető tulajdoni megesmér
tetek herczeg OrloflEal, kit 1774 és 1775 Olasz- és Németországon által 
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tett utazásaiban kisért. Koma emlékezetéhez különösen vonszódott ak
koron az ifjú. Egy jeltíij Oroszaiéval, Alexijeff Natáliával, 1777-ben kö
tött házassága szerencséjének téresebb pályát nyi to t t , annyi ja , hogy 
1783 már oberster lón. Mint generál küzdött 1789 a' Svédekkel , meg
verte 17Ö0 Hamilton és Meyerfeld svéd generálokat "s felszabadította aa 
ostrom alól Friedrichsbanimot és Wiborgot, mellyért őt Katalin császárné 
rendekkel és a' koronajószág Magnusdallal jtitalmazá meg. A ' lengyel há-
boruban 1792 és 1794 egy orosz csapatosztálynak volt parancsolója. Prága 
feldulatásakor ereje szerént igyekezett a' harczolók dühét mérsékelni. Fő-
hadvezér Suwaroff azon tettéért Varsó 's az elfoglalt Lengyelország 
kormányzását adta neki. JVIagamérséklése által , 's mivel önhasznát 
nem vadászta , megnyerte a' Lengyelek t iszteletét , mellynek megszer
zése akkor nehéz volt. Erdemeinek megesmerése, mellyeket a' kormány
zásban is szerzet t , indította Pál császárt a r r a , hogy katonai kormány
zónak nevezze Sz. Pétervárában. De valamint hasonló helyezetben má
sok , ó is elveszte monarchájának kegyelmét, miér t Németországba 
költözék. Pál halála után visszahitta őt Sándor császár. A' palotában 
leggyakrabban hallatszottak panaszok a' helységek adózásainak arány
talan felosztása ellen. Buxhöwdenre bízatott azoknak egyenes megvizs
gálása, mivel ő a' dolog által érdekeltetett személyekkel nem állott ösz-
veköttetésben. Ez indíthatta a' monarchát a r r a , hogy szelídebb rend
szabásoknak teljesítésére bizza meg gróf Buxhöwdent. Köz megelége
déssel végezett mindent , 's a' változtatást megerősité a' császár. Ge-
neialgouverneur név alatt bízta most reá a' monarcha a' l ieflandi, e s th -
landi és kurlandi seregek felvigyázatát. Midőn az Oroszország és An-
stria közti szövetség következésében 1805 az orosz harczolók Napóleon 
ellen felkeltek , táborba szálitá a' felvigyázása alatti sereget 's az 
austerlitzi csata napján a' bal szárnynak parancsol t , melly híjába nyo
mult e lőre , midőn a' közép 's a' jobb szárny hátrálni kénytelenittetett . 
Csak császára parancsára vonta magát vissza Buxhöwden, 's nem kevés 
veszteséggel. Midőn 1806 gióf Kamensky alatt uj keleti Burkusországban 
50,000 Orosz a' Francziákkal szembeszálott , nem sokára fővezér lőn. 
Gróf Bennigscn megrontatását ugyan nem ő okozta Pul tusknál , még 
is Bennigsen lett a' coinmandóban követője, 's tőle a' szolgálatból való 
elbocsáttatás megtagadtatott. Az eylaui és friedlandi ütközetek után 
újra megnyerte a' fővezérséget, 's a' felette megkevesült sereget ismét 
helyre állitá. Uj pálya nyilt meg ezen generálnak a' svéd háború
ban 180S. Benyomult 18,000 Orosszal Finnlandba, elfoglalá 10 hónap 
alatt az országot , Sweaborgot alkudozásra bírta 's ezen fényes tábo
rozást Lapplandban a' Tornea folyó partján rekeszté b e , melly a' bé
kekötés szerént Oroszországnak határává lett. 1809 kinszerité gyen
gélkedő egészsége a' vezérséget letenni. Sem Esthland béké je , sem 
Németország szelídebb ege nem állithaták helyre egészségét. Megholt 
August. 1 8 1 1 , lohdei tulajdon kastélyában Esthlandban, életének 61 . 
évében. 

B U Z É R (rubia), Linné rendszere negyedik osztályának első rend
jébe t a r tozó , azaz, négyhimes, egyanyas növény. Diószegi egy faját, 
t. i. a' pirosító b. t irta le. A' természeti rendszer szerént a' kii lnö> etil 
vagy kétszékesek osztályába, a' czészeviráguak alosztályába, a' buzéro-
sok rendjébe, a' galajiak csoportjába tartozik. — A ' pirosító buzér (ru
bin tinetorum, Förberrülhe) az igen jó földben miiünk niegtermő növény 
"s hazánk déli részeiben miveltetik is. Nagyon gondos miveltetést kíván 
's mind szárittatva, mind nyomban is használtatik. Szára gyenge , négy
szegű, izes. Ha tartalékot nyer, nyolcz lábnyi magasságra felvonul, kü
lönben a' földón csúszik elébbre. Minden izén 5 vagy 6 lándsás levele 
van , melly 3 ujnyi hosszú, közepén majd 1 ujnyi széles 's mindenik vé
gén kihegyezett. Az izekből Júniusban ágak hajtanak ki 's négy sárga 
szirmú kis virágokat teremnek. Gyümölcse fekete színű bogyó, egy göm-
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bölytt maggal. Gömbölyű gyökei tartósak , néha ujnyi vastagságnak is 
lesznek, 'a sárgás-veres belek van. A' vele elő állatok csontjait pirosra 
festi. —j—a. 

B Y N G (György), lord-viscount Torrington, Nagy-Britannia udmiral-
ja , szül. 1663 ; 15 éves korában a' királyi hajóssereghez ment 's csak 
hamar jelesül kimntatá magát. A' spanyol öröklési habomban nagy 
szolgálatokat tet t a' szövetségeseknek, például : a' hajóssereg elfoglalá
sánál a' vigosi kikötőben , Gibraltár bevételénél 'sat . ; továbbá meggá
tolta munkássága által XII. Károlynak Angolországot fenyegető megtá
madását 1717; haszontalanná tette cardinal Alberoninak Sicilia és Ná
poly ellen czélzó törekedéseit (1718—-20). Altalányosan, szerzett ő ma
gának az angolországi tengeri erő körül néminemű érdemeket. Annyira 
vitte a' dolgot, hogy a' hajóslegények lelkesitést, a' csatákban elhullt 
tiszteknek özvegyei pedig gyáiiiolitást nyertek. Byng György megholt 
Eondonban 1733. •— f'ija, Byng János (szül. 170á), korán tengeri szolgá
latba lépett , 's gyorsan emelkedett a' fejér lobogó adiniralságára. 1756 
elküldetett egy 13 lineahajóból és 5 fregattból álló hajóssereggcl Mi-
norca szigetének, mellyre a' Francziák jó nagy erővel száltak ki 's 
a' Sz. Philipp kikötőt bekerí te t ték, megszabaditására vagy legalább 
gyámolitására, Itt az egy hajóval gyengébb erejű 's marquis de la Ga-
lissoniere vezérlése alatt lévő franczia hajóssereggel egy elhatározatlan 
ütközetet t e t t , inellyből, a' vett parancsnak elmellőzésével, magát vis
szavonta 'Ezért az angol hadi lobogóra vont szégyenért egy hadi tör
vényszék elejébe idéztetet t , fejére halál mondatott 's Mart. 14, 1757 
agyon is lövetett. Byng m i n t a ' ministerium rossz rendszabásainak áldo
zatja holt meg; mer tbe van bizonyítva, hogy még nagyobb erő és mun
kásság (mellett i s , mint a' mennyit ő valóban kifejtett, elégtelen, lett 
volna Minorcát megmenteni. 

B Y R O N (János) , angol Commodore, szül 1723; 17' éves korában 
lord Anson hojójára ü l t , melly arra volt rendelve, hogy a' földet 
körülhajózza, de a' magellani tengerszorulat éjszaki részén hajótörést 
szenvedett. Byron , szerencsétlenségének néhány társaival, az lndianu-
soktól Chilébe vi tetet t , hol is 1744-ig maradt ; ekkor pedig egy sz. 
maloi hajóra ült 's 1745 visszajött Európába. 1758 három lineabajónak 
volt parancsolója 's a' Francziaország elleni habomban kitüntető ma
gát. III. György , ki az atlanticum tenger egy részét a5 Cap és az 
amerikai délfok között meg akará vizsgáltatni, e' végre egy fregattot 
adott Byron parancsa a l á , mellyel ez Júniusban 1764, egy másik, 
kapitány Monat vezérlése alatt lévőtől kisértetvén, elvitorlázott. Mind 
a' két hajó meglátogatá Madeirát , a' zöldfok szigeteit 's beevezett 
Rio-Janeiroba, a' hasonló nevű városnak általellenében. Byron azután 
az atlanticum tenger déli részeit hajózta b e , 's minekutána a' Pepys 
szigeteket hijába kereste volna fe l , megnéző a' Falkland szigeteket, 
keresztülment a' magellani tengerszorulaton 's folytatá útját a' déli 
tengeren. I t t Bougainville-el ta lá lkozot t , a' ki egy gyarmatnak a' 
Falkland szigetein való megtelepítésében foglalatoskodott. Byron éjszak
nak irányzott a' Masafuera szigetekre, azután nyugotnak vévé útját, 
általment a' Társaságszigetektől keletre fekvő veszedelmes szigetcso
porton 's itt Island of Dissapointment-et és Islahd of King George-t 
í'edezé fel. Midőn azután éjszak-kelet felé tovább hajózna, Island of 
Danger-t és of Byron-t fedezé fe l ; a' Carolinaszigetek mellett elha
józott a' chinai tengerbe; azután délnek fordulván, a' Banca-tenger-
szorulaton keresztül Bataviába ment , honnét 1765 vége felé elhajózott 
's Májusban 1766 visszatért Angolországba. Noha Byron utazása által 
a' felfedezés dolgában kevés eszközöltetett, még is érdemmel teljes 
helyet nyer ő a' földkörül utazások történeteinek sorában ; mert ő 
volt az első azon hires világhajózók (Wall is , Carteret és Cook) közül, 
kiknek útja nem csupán kereskedési, hanem tudományos czélt is esmért. 
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B Y R O S (GeorgeNoel Gordon , l o rd ) , kö l tő , az elébbivol rokon, 
régi nemes házból e rede t t , mellyuek eleji vissza, egész Hódító Vilnius 
koráig-esmeretesek, 's anyjáról — ettől nevezé magát Gordonnak — szinte 
a1 skót királyi házzal álla rokonságban. Jan. 22. 1788 szül. Skotország-
b a n , holott gyermekkorának jobb részét a' felvidék ábrándos vadonjai
ban tölfé. Tannltságot a' Harrow-o.skolában 'K a' cumbridgei egyetem
ben szerze, holott már egészen költésben és költöjinek élt. Gyűlölte a' 
prof'essorokat; egyik dédöse kaponya'jából kupát csinált ; kedveneze és 
társalkodója egy medve volt. Tizenhárom esztendős korában már drá
mát irt ..Clrich és lldina'-'- czim a la t t , de ezt nem sokára tűzbe ve-
tv. Két évvel később a1 gyönyörű fekvésit Newstead abbeyt, nemzetsé
ge ősi birtokát, éneklé meg festő versezetben; 's nem volt még épen 19 
esztendős, midőn legelső nyomtatványa „Hoars of idleness" czimmel 
megjelent. Az Edinburgh review ezt keményen megszabdalá, 's az ifju 
költő elbősziilve álla bossznt „English bards und scotch retieuers" c/.',-
inll gtinyvcrséhon, mellynek méltatlan 's mértéktelen vádjait és szidal
mait maga a' szerző mentegetni kezdette később 's az egészet mnnkáji 
gyűjteményéből kizárá. 1809 harmadik ifjúkori munkája jelent nieg~„/-
milaliims and íransaclions frem the nncient and modern clu.isics loget-
her with originál pocmi". De ezen költőnek élete és személyessége oí1v 
szoros kapcsolatban áll mnnkáji tárgyával és szellemére!, hog3* csupán 
élete folyásából és viszályaiból lehet azon ember- és hazagyülölést '• 
magas , merész szabadlelküséget kifejteni, melly a' költőben szünet nél
kül zajog és kivillog. B. korán elveszte sziilejit 's egy törvénytudó 
gyámsága alá jött , ki még egy leánynak — MissCh— hvorthnak irják az 
Angolok — vala gj ámatyja. Mondják , hogy ezen leány atyját B-nak e-
gyik közelb rokonja ölte meg kettős viadalban ; de bizonyosabb az , hogy 
B. szerelmes lón a' leányba; — 's ezen viszonyból fejlék ki később azon 
vad , Istent és embert és önmagát gyűlölő indulat, melly a' lord költői 
egén mint véres fekete felleg nyommasztva ül. Szerelme hév. volt és láng, 
mjnt hőseié , 's tutora nem ellenzetté szándékát; de a' hajadont korábbi 
szerelme valami M—ster vnhoz voná, kivel egybe is kelt. B. elesvén re 
ményétől, a' bősziiltséghez hasonló állapotra j u t a , melótól űzetve majd 
a' legszilajabb, legdurvább kicsapongásokban , majd a' Mnsa szelid ma
gányában keresett vigasztalást. És még ekkor sem bagyák el kellemei: 
kedves az asszonyoknál , 's lelke volt társasági köreinek , mellyekben ü-
9.é és kedveié a' tréfát és minden játékot , csak, csámpás lábai miatt, a' 
lánnzot nem. De csak hamar reáunt ezekre is és teljes kort érve, 
1809, elhagyá hazáját, mellyben épen most ju tapa i r ségre ; beutazá Por
tugáliát , Spanyol- és Görögországot 's útját a' „Child Harold'J első 
két énekében irá meg. Ugyan akkor (1810) uszá-ált a' Hellespontot. 
Vele járt ezen 's a1 második Htjában is Hobhouse J., az esmeretes parla
menti szónok, ki a' görögországi ntat 's a' „Ciliid Haroldís neki a-
jánlott negyedik énekéhez szóló hosszú commentarinst irá. 1811 vissza
tért B. Angliába 's fénye, csillaga volt a' főváros legelső köreinek, az 
a' lord Hollandéinak is, kinek háza ekkor a' legdíszesebb, leglelkesebb tár
salkodás középpontja volt. Beszélik, hogy ekkor több fiatal szépség, 
őrök kárhozattól féltve a' köl tőt , terítő leveleket irt volna hozzája, 's 
egyik , ki őt reménytelen szeré té , a' lord jelenlétében akará magát asz
tali késével meggyilkolni. Ugyan ekkor emelkedett B. költői h í r e , 's 
kérdést nem szenved, kogy erre személyessége és kalandjai nagy be . 
folyással voltak. 1812 jelent meg „Child í faroM" első két éneke, utá
na „The Gianuril, -,The bride of Abidos'" „The contair" „Larail. ,.1'a-
rinina<,i „The siese of Corinth", 's más apróbb költemények, mellyek 
közül a1 „ B . Napóleonhoz" ennek lemondása alkalmával ir t ódát emiitjük. 
1815 elején nőül vévé B. miss Milbank-Noelt, a' Wentwort ház örökö
sét , sir Miibank Kalph egyetlen 's a' természettől és szerencsétől egy-
iránt pártfogolt leányát ; de a1 következett év, nem tudni mi okból, ismét 
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elválasztá a' szép párt. Egy leányka volt ezen hásasság gyümölcse. — 
Kkkor másodszor hagyá el Angliát B. 's útja Német-AHöldőn keresztül, 
fel a' Ra jnán , 's majd Helvetián keresztül , Olaszországba ment, melly 
ntját „Child Hnrold*~ két végső éneke foglalja magában ; 's a' költő ilt 
álarczát levetve, maga lépik fel kalandos utasa személyében. Lakta 
Velenczét 's a' közel tengerpartok némelly vidékeit, lakott az Arcbi-
pelagus egyik szigetén is. Velenczéből minden reggel áltviteié mag:it 
a1 szárazra 's itt szilaj lovakon nyargalózott. 1818 újra nagy, mérés;? 
próbát tett az úszásban, 4 órát 20 minntuinot maradván a1 vízben. Ké
sőbb Ravennába ment. Itt a' szép Guiccioli grófnéval szoros szövetke
zésben élt. ' 'S midőn a1 grófné atyja és testvére, Gamba grófok, car-
bonarisiuns gyannja miatt Ravennából elűzet tek, B. ollahna alá vette 
az egész bázat 's azzal együtt Pisába köl tözöt t , kova őket a' grótiié 
i s , férjétől elválva, követte. De a 'grófokat Pisa is elüzé ; 's most Gemi-
ába vitte őket a1 l o rd , holott egy háznépbe egyesülve é l tek, inig B-t 
a' görögök ügye Missoluughiba elhivá. Itt akara B. meghalni; „mert',' 
ezt irá egyik könyvébe „ha mind igaz , a' mit felőlem mondanak : Hgy 
én nem vagyok méltó Angliát visznnlatni; ha pedig mind merő rágalom: 
ugy Anglia nem méltó engem vizsonlátni'4. Elholt a 'nagy költő Apr. 19. 
1824 gyiiiadásos lázban, ugyancsak jMissolnnghib., minekutána a 'Görögök 
ügyét tetemes áldozatokkal segélé. Triknpi Spiridion gyiiszbeszédet nyom
tatott emlékére. A1 görög nemzet 21 napig gyászolá , 7s szivét egy 
niansoleumba t e v é i é iVIissolnnghib. Az ifjú gróf Gamba P é t e r , ki őt 
ide követé va la , most Angliába vitte nagylelkű barátja te temei t , 's itt 
kiadá „Xarralice nf I.. fhjrons lant jtmrney In Greece'-U (London 1825). 
A1 lordság jövedelmeit (évenként 7000 ft. st.) özvegye húzza, czime By
ron Ansonra , a' lord unokaöccsére, szálott. Teste a' newsteadi sírbolt
ba tétetett. 

Másodszori elutazása olta a1 lord még ezeket bocsátá közre: „Chili 
Haroldíí két végső énekét. „Manfréd-', drámai költemény. „The priso-
ner nf Chillon'-' „fíeppo" . velenczei novella 's B. első próbája a' kön
ny übb előadiisban. „Mazeppa." ..Wiarinn Faliért Dogé nf lenieeil 

szomorú játék. „Don Jüan" mellyból eddig két szakaszban 5 ének jelent 
meg. „C«?n" „Sardanapalun"''a , ,A ' két Foxcari'' drámai versezetek. A1 

folyó beszédű kísértetes „T'ampyr" 's apróbb költemények. Nagy ré
sze ezeknek, 's némellyek többektől, francziára és németre le vannak 
forditva; mag5'arra legfeljebb egy két verse. Minden festéseit lord Byronnak 
valami setét , borongó mennyezet fedi, melly kilátást egy tisztább derül
tebb jövőre nem enged. Ragyogjanak bár ezen mennyezet alatt fényt 
szóró napok 's holdak és csillagok: amaz áltható 's felettek elborult 
zár és örök homály képzete még is elszomorit. Ezen komor kedv és 
busongás kitételére maga B. a' már szokásban volt glanmy nevezetet ál-
lapitá meg. Gyógyíthatatlan k in , kétségbeeső szenvedés, életnnalom 
's embergyülölés ; minden vágya , minden reménye nélkül egy jobb lét
nek , egy t i sz tább, nemesebb emberiségnek, ezek szólanak hozzánk, hol 
gúnnyal, hol panaszkodva a' lord verseiből; de ezek mellett lángoló lelke
sedés is az ó világ fellengő díszein, szabadságkéj és tyrannusgyiilölef, 
's az emberi erőre makacs , gigasi támaszkodás, — 's egyszerre ismét 
lágy panaszokban ömlik el minden, 's egy sohajtatban az elveszelt, so
ha vissza nem nyerhető sziykéj után. —Phantasiája rendkívül gazdag és 
hív a1 külső tárgyak festésében 's visszaadásában. A' Havas jégbércze
it 's a' keleti rózsaberkeket; a1 Waterlooi mezőt 's Atbene döledékeit 
egyenlő elevenséggel 's hivséggel állítja élőnkbe, mindenikhez saját ér
zéssel ragadja sziveinket; de még is l<görömestebb 's leghuzamosbaii 
ninlat Musája retlenlő látlielyeken , sirdombokon, a' kin teremiben, 
Jt"' bűntelen szenvedő tömlöczében 's a' bus kétségbesés magányain. 'S i-
gaz.ln mondotta Moore felőle, hogy B. Musája a' szív döledékcit szereti: 
olly helyeket , mellyeket a' szívnek gerjedelme dula szét. Hlyen a' 
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Iára gesztenyéje, melly ott tenyészik és v i ru l , hol elébb vulkánok dul-
tanak. Nem olly erős B. a1 characterfestésben. Ámbár hősei, fővonása-
ikban csaknem ugyan egyek: ezt az egy characte.* sem adá a' költű 
teljesen 's biztosan. 0 ezeket i s , mint a' vidékeket, leírásokban "s re
flexiókban akarja előadni, beszélteti inkább őket, mint cselekvésbe hoz
z a , 's a' mi igen á r t , saját nézetei t , érzését 's személyességét szövi 
életekiie. Ez a' Giaur , a1 corsárok, AIp, E a r a , Manfréd, ezek mind 
az az egy n y o m o m , reménytelen, elvetemedett, Isten és természet ellen 
pöffeszkedő 's valami rettenetes biint 's annak gyötrelmeit borzasztva 
rejtegető teremtmény. 'S ez a' szüntelen való panasz az emberek roni-
lotságan , ez az nndorodásig ismételt undorodás az élet től , ez a' döly
fös gnnyos lemondás 's megvetése minden sirontuli jutalomnak és bün
tetésnek , ez, a1 szüntelen könny és fohász után esdeklő keserv egy ki
mondhatatlan veszteség felett-—ezek az állandó érzések és maxiinak B. 
költésiben végre kevesbbé hatnak és kétséget gerjesztenek magok iránt, 
annál is inkább, hogy a1 költő egyéb muukájiból, jelesen Hon Jüanja, 
igen is erős ledérségeiből teljes életerőt kell ama' glnomy characterek 
képviselőjében gyanítanunk. Hölgyei még ingóbb, még egybefolyóbb 
cliaraeterüek mint hősei. A' lélek- és személyfestés helyett i t t is vi
rító liosszas leírások ál lanak, 's élete és tette mindeniknek a z , hogy 
szeret — szerelemből vét , — 's a' kétségbeesés sir felettek. B. elő
állása — poétái stylnsa — pompás, fényes, szinte szemséi tő; szereli 
a' kiáltó ellentételt , a' félfényt Qi-hiaro.icuru'); 's a1 festés és szóhangoz
tatás több diszt ad verseinek , mint a' mennyit talán a1 költés engedhet. 
Néinelly kedvenczhelyeit megrakja szépségekkel , silányon hagyva egye
beke t , "s ez által az egész egységének, \s tökélyének art. Tollát is az 
indulatosság veze t i ; hol tnlfeszUI, hol igen leesappan ; 's altaljában iga
zolja ő i s , mit Bufton mond: „Az írásmód maga az ember11. Egyes 
mnnkáji bírálata körünkön kivül van. 15-nak avtobiographicns töredékeit 
Moore T a m á s , kire azokat hagyá , nemzetségi tekintetekhői semmivé 
tette. Medwin kapi tány, ki a' költővel Pisában társalkodott , akkor 
ir t napló könyvéből „('onveraalions of Lord H.^ czimii tudósításokat 
közlött 1824. Ezenkívül B. biographiájához valókat közlött niaiü;iiis 
de Salvo (B. meghittje) ezen munkájiban „l.ord U. en Ilalie el en (Íré-
ce 'sat1 ' 1825) 's „Vrivnte i-orrenpondance'-'- (1824). Említést érdemelhet 
m é g , hogy Rtürray könyváros időszakaszonként 15,455 sterlingnyi hono
ráriumot adott lord Byronnak. —t— 

K v s s u s , köz életben mást jelent, mint a' tudományos nyelven. I5ys-
sus a1 régieknél nem volt egyéb mint pamut (gossypium és xylori)v melly 
Indiából már Herodotus idejében, Egyiptomból pedig még elébb hozatott. 
Hibásan tárták különben finom vászonnak a' byssust. A' belőle készí
tetett finom mivek különösen syndonoknak neveztettek. Fosler ezen sza
va t : byssus, a1 Koptok nyelvéből akarja származtatni. — A7 régiek és 
mostaniak is a' byssus alatt még némelly tengeri-csigafajoknak Üstökét, 
vagy azon szálas kinöveteket é r t ik , mellyekkel a1 sziklákhoz ragaszkod
nak. Ezen üstökszálaknak hoss/.aságára és mintegy selyeinfiiinmságára 
nézve nevezetes a' selyemcsiga , inellynek szálaiból Siciliáhan és Cittatv-
riában tarlós szöveteket, keztyüket, és harisnyákat készítenek. I inné-
nek byssnua ugyan Diószegink z á k á n y - á v a l 's a' huszonnegyedik osz
tályban a' moszatok között i r a t i k l e ; Decandolle a 'byssus t a1 széktele-
nek osztályába, a1 leveltelenek alosztályába, a' gombák rendjébe, a1 pe
nészesek alrendjébe és a' zákányiak csoportjába tette. —j—a. 

B'Y B A N T I Ü M (ilyzas nevű építőjéről), a' thraciai Bosporusnál egy 
hániinszegletil földcsucson fekszik, mai neve Konstantinápoly. Ezen inur 
a1 hajdani világban hires és virágzó város görög colonia volt. niellyet a' 
Megaraiak a lko t tak , 's idővel a' Miletuniiak és más görög népek megna
gyobbítottak 's megszépítettek. Mellette a1 Propontisnak egy kis öble 
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nyúlt e l , melly Kerasnak neveztetett 'a 3 Kikötői formált. Byzantlumnak 
szép és hasznos fekvése feletti! előmozdította a' kereskedést és olly álla
potba helyeztet te, 'it>gy. mások elótt a' fekete tengeren való kereskedést 
elzárhatta 's harminczadokat és vámokat vetlietett a' hajósokra. A' mil-
lyeo nagy mertekben nevilte ez a. kedvező kürnyülállás a' város gazdag-
ságá t , oliy nagy mértékben, vallott kárt a' Thraciaiak, Bithyniaiak, Gal-
lasok , sőt magok a' Görögök beütései miatt is. Kiváltképen sokat s/.en-
védett a' pelopounesusi hadban. Hanoin azután ismét felemelkedett, 'a 
a1 császárok alatt igen fényes várossá lett. Nagy Constantintól a1 romai 
birodalom második fővárosává 's uralkodók lakhelyévé tétetett, kik min
dent elkövettek, hogy Byzantiumot Romához hasonló fényes várossá tb-
gjfók. Mint R o m a , 14 regióra (tájékra) osztatott , egy amphithea-
trunimal , fórum romanummal, circus maximussal 's igen suk pompás 
épületekkel és állóképekké), mellyeknek egy része Romából vitetett oda, 
ékesiüetett fel. (L, KONSTANTINÁPOLY.) L—á. 

B vz A M ' i tiMt A K, A' byzantiumi vagy keleti romai birodalom, 
ipellyh.cz elejénte Asiából az Eupharatesen inneni tartományok, a' 
fekete tenger partja és Kis-Asia, Afrikából Kgyiptom, Európából pedig 
a' tengerszorulatok, az adriai tenger 's a' Duna közti tartományok 
ta r toz tak , 's nem csak túlélte a' nyugoti birodalmat 1000 eszten
dővel , hanem még a' középtenger part jával , 's Olaszországgal is neve
kede t t , akkor támadt , midőn Theodosius a' romai birodalmat két iija, 
Arcadiua és Hqnorius, közt megosztá 3í)5. A'keleti császárság az Arcadiu-
sé le t t , mint öregebbé; ennek gyengesége nagy sebeket ejtett birtokain. 
Kiskorúságában Rufinus volt gyámatyja 's ministere ; ez és Stilicho, a' 
nyugoti birodalom ministere, egymást megbuktatni törekedtek. A' 
Gothok feldulák Görögországot. Eutropiust, Ruíinus felváltóját, 's Gaihast, 
Rufinus gyilkosát , önvétkeik buktatták meg ( 3 9 0 ) . Azj utóbbi 
piaga által gerjesztetett belső háborúban veszté el életét (400J. Arca-
diust 's birodalmát ezentúl az o kevély 's fösvény felesége , Eudoxia, 
jgazgatá haláláig (404). Az lsauriusok és a' Hummsok az asiai és 
Duna melléki tartományokat dulák. A' kiskorú Theodosius 408 válta 
fel a ty j á t , testvérnénje Pulcheria vezetése alatt. Csekély lelki tehet
ségekkel b í rván , neveltetése által egészen ügyetlenné :t> tehetetlenné 
tétetett önigazgatásra. Pulcheria , ki Augnsta czimet is viselt , nem 
szerencsétlenül igazgatá a' birodalmat. Theodosius a' Valentiniannak 
engedett nyugoti birodalomból nyugoti lllyriát megtartotta, 423. A' 
Görögök Varanes, persa király, ellen szerencsésen harezoitak.. Az egyenet
lenség által niegrontsoltatott, 's a 'Romaiak és Persáktól birni kivánt 
Örményország vetekedés tárgya lón e' két nemzet között (440). Attila 
szétdnlá Theodosius birodalmát 's adófizetésre kinszerité &' császárt 
(448). Öccse halála után országló császárnénak esmertetett Pulcheria: 
ez az első példa" iliyen tárgyban (450). Kezét senator Marciánnak adá , 
kit ez által á' császári székre emelt. Ennek bölcsesége 's vitézsége 
távol tar tá a' Hnnnnsokat ar határoktól ; de a' nyugoti birodalmat nem 
eléggé segítette a' hunnus és vandal háborúkban. A' hunnus háborúk 
által a1 romai határok felé nyomatott Németeknek 's Sarmatáknak 
résznyire lakásokat adott. Pulcheiia férje előtt holt meg 453. Marcián 
után választás által következett 1. Leo (457) , kit az egykorú irók 
dicsérnek. Ez szerencsétlenül harczolt a' Vandálok ellen (4Ö7). Leo 
nevű unokája által kellett volna felváltatnia; de ez mindjárt megholt ő 
utíina, minekutána ap já t , Zénót , alországlónak kinevezte volna (474), 
Ezen gyenge 'a alattvalójitól gyülöltetett császár országlását gyakori 
lázadások 's a' birodalom belső megrontsolódása bélyegezik. Most 
a' Góthok pnsztiták a' tar tományokat , mig vezérek, Theodorich, 
Olaszországba nem ment (480). Ar iadné , líeno özvegye, Anastásius 
niinistert, kivel házasságra lépett, a' császári polezra eipclé (401). A' 
békétlenkedé-sre 's lázadásokra már egyszer felbuzditott népet nem 
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lehetett térhetnek kÖnnyrtéso '» bölcs rendelések által égessen meg
nyugtatni. A' birodalom ekként elgyengült ereje nem volt elegendő a' 
Persáiaiak 's Duna melléki népeknek ellenállni. Ezeknek a' kon
stantinápolyi félszigetbe való berontásai ellen az ugy nevezett hosszú 
falat épité Anastasins. Ennek halála titáu a' katonák Justint kiálták 
ki császárnak (518) , a' ki noha alacsony születésű vol t , még is 
megtartá magát a' császári széken. Vallásbeli üldözések, mellyekre 
a* papok 's némelly vétkes tettek, mellyekre öccse, Justinian, által 
csábittatott, bélyegezik országlását. Meghalván nem sokára (521) 
ugyan ezen JÜSTINIANUS váltotta fel (1. e . ) , ki ha nem érdemli is meg 
a' Nagy nevet , még sem tagadhatni , hogy nagy országló-tehetségekkel 
birt. l l i res volt mint törvényadó 's Belisar győzedelmei által ; de 
hogy kevés belső erőt tudott a' birodalomnak adni , bizonyítja ennek 
az ő halála utáni hirtelen megromlása. 11. Jus t in , az ö felváltója (505), 
fösvény , kegyetlen, gyenge fejedelem volt 's felesége által vezettetett. 
.V Longobárdok elragadák tőle Olaszország egy részét (508), Persiával 
is igen szerencsétlenül hadakozott Örményország végett (570) , az 
Avarok pedig Duna melléki tartományait rablották. Justin bujában megő
rül t ; mellyre T ibe r , az ó érdemekkel teljes ministere, kiáltaték csá
szárnak , 's cunek fővezére, Justinian, Persia ellen szerencsésen hada
kozott. Ekkor szövetkeztek öszvo legelsőben a' Görögök a' Törö
kökkel. Felváltója, II. Tiber (578) ellen hasztalan esküdtek öszve Sófia 
császárné 's Justiniau , a' fővezér. A' császár az Avaroktól pénzen 
vett békeséget , a' Persákat pedig meggyőzé fővezére, Mauritius (582). 
Tiber ezt császárrá tette. Mauritius (582) jeles uralkodó volt volna, 
de ezen időkre nein birt elegendő okossággal 's elszántsággal. A 'ke le t i 
határokon nem volt semmi ba ja , mert 11. Cosroes , kit, midőn alattva-
Jóji által e lűzete t t , viszatett a' királyi székre (591) , háladatosságból 
békével maradt. Mindazáltal még is igen szerencsétlenül folyt a' há
ború az Avarok el len, Cummentiolus hibája miatt. A' sereg megelé
gedetten v>olt 's majd idétlen keménység és fösvénykedés , majd meg 
félénk engedékenység által egészen felingereltetett 's végre a' főtisztek 
egyikét , Phocas t , császárnak kiáltotta ki. A' megszökött Mauritiusi 
elérték 's megölték (Ö02J. Phocas gonoszsága ' 's uralkodásra való 
csekély tehetségei a' birodalom belsejében legnagyobb rontsolást okoz
tak. I le rae l ius , az afrikai helytartó fija, fegyvert ragadt 's , bevévén 
Konstantinápolyt, Phocast kivégezteté (010). Ez csak a' persa háború 
rövid idejében mutatta ki magát. Cralkodáia első 12 évében Avarok 
's egyéb Duna melléki népek pusztiták európai ta r tományai t , a' Persák 
pedig elfoglalák Syria tengerpartjait 's Egyiptomot. Kielégítvén végre 
szerencsésen az Avarokat , o maga ment a' Persák ellen (022) 's 
szerencsésen visszaverte ezeket . Azonközben, hogy az njra fellázadt 
Avarok Konstantinápolyt hasztalanul ostromlottak (020) , a' Cosroes 
ellen történt lázadástól segit tetve, benyomult Persia belsejébe. A' 
Siroessel (028) kötött békeségben visszanyeré az elvesztett tartomá--
nyokat és aJ sz. keresztet. Hanem az Arabok, kik idő közben Mo-
lianinied 's a' khalifák alatt e lhatalmasodtak, elfoglalák az ő ország
lása alatt Phönieiat, az Enphrat melléki tartományokat, J u d a e á t , Syriát , 
"s egész Egyiptomot (031—011) . Maradékai közt egy jeles országló sem 
volt. Utána fija, III, Constantinus, következet t , hihetőleg mostoha 
testvérével Ileraclconassal együtt (041). Az első nem sokára meghol t , 
az utóbbi pedig egy lázadásban elveszte koronáját 's azonkivül meg is 
csonkittatott. Kire Constans, Constautinusnak fija, lépett a1 császári 
székre (012). Vérengző üldözések 's öccse Theodosius meggyilkolása 
gyűlöletessé tevék ezt a' nép előtt. Az Arabok, folytatván hódításaikat, 
elvevék tőle Afrika egy részé t , Cyprust és Rhodust, 's őt magát is 
megverek tengeren (053). Belső veszekedések békére kinszeri tet ték. 
Erre elhagyá Konstantinápolyt (<559) 's a' köretkenett esztendőben a' 
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Longobárdok ellen Olaszországban szerencsétlenül viselt háborút, melly-
ben életét is elveszte Syracusában (660). IV. Constantinus Pogonatus, 
Constans fija, meggyőzé a' syracusai ellencsászárt, Meziziust, 's meg-
osztá elejénte az országlást Tiberius és Heraclius nevű testvéreivel. Az 
Arabok elborították egész Afrikát és Siciliát, Kis-Asiáu keresztül be
rontottak Thraciába 's megtámadták Konstantinápolyt a' tengeren, ínég 
pedig több esztendeig egymás után (669). Ezektűi még is jó békeséget 
nyer t ; hanem a' Bolgárok adófizetésre kinszeritették (680). Fija és fel
váltója II. Justinian (685) meggyengité a' Maronitákat; de a' Bolgárok 
(6SS) és Arabok (692) ellen szerencsétlenül harczolt. Leonitius letette 
ezen kegyetlen fejedelmet 's megcsonkítva av taurisi Chersonesusba 
kiildé (695). Leonitius pedig Apsimar vagy Bl. Tiber által tétetett le 
(698) ; ezt meg a' bolgárországi király, Trebelius, győzte meg, ki egy
szersmind visszatéve Justiniant a' császári székre (705) ; de njra fellá
zadt ez ellen Philippicus Bardanes. II. Justiniannal magva szakadt He
raclius nemzetségének. Philippicus egyetlenegy gondja a' monotheis-
mus előmozdítása vol t , mig az Arabok Kis-Asiát és Thraciát pusztítot
ták. A' különbféle seregek az ők vezéreit kiálták ki császároknak a' 
közönségesen gyűlölt fejedelem ellen, 's azok közt L e o , Isauriából, 
tar tó meg a' felsűséget (713—714). Leo elverte az Arabokat Konstanti
nápoly alól , mellyet azok majdnem két esztendeig ostromlottak, 's le-
csilapitotta a ; Basilius és Anastasius, az elébbi császár, által gerjeszte
tet t lázadást. 726 olta a' képtisztelet eltörlésével foglalatoskodott. Az 
olasz tartományok e' miatt prédájik levének a' Longabardoknak , az 
Arabok pedig a' keleti tartományokat pusztítók. Halála után (741) fi
ja, V. Constantái, lépett a' császári székre, bajnok, innnkás és nemes fe
jedelem. Meggyőzé lázitó sógorát , Artabasust , elvévé az Araboktól 
Syria és Örményország egy részét 's utoljára a : Bolgárokat is meg
győzé , a' kik ellen szerencsétlen volt sokáig. Megholt 775. Utána 
fija, 111. Leo, következett, a' ki nem szerencsétlenül harczolt az Arabok 
el len; ezt pedig fija, VI.- Constantin, váltotta fel (780) , kinek uralko
dásra vágyó anyja, I r ene , mint gyámanya és együttországló, a' kép
tisztelet behozása által hatalmas pártot szerzett magának. Hasztalanul 
törekedett a' császár anyja 's ennek kedveucze Stauratiustól magát füg
getlenné tenni 's megholt (796) , minekutána szeme világától megfosz
tatot t volna. Sokáig folytattatott a' háború az Arabok és Bolgárok 
el len, melly az elsőkkel szerencsétlenül fejeztetett be. A' császárné 
házasságra szándékozott lépni Nagy Károllyal , melly akaratja által an
nyira elidegenítette magától az ország nagyai t , hogy ezek patrícius 
Nicephorust emelnék a1 császári székre (802). Irene klastromban holt 
meg. Nicephorus adót fizetett az Araboknak 's elesett a' Bolgárok el
leni háborúban (811). Ennek fija, Stauratius, kénytelen volt a' koronát 
I. Mihálynak áltengedni, valamint ez IV. Leónak (813). Leo letétetett 
5s megöletett 11. Mihály által (826). Ettől az Arabok elfoglalák Sici
l i á t , alsó Olaszországot, Cretát és egyéb tartományokat. Ez üldözte 
a' képtiszteletet , valamint fija, Theophilus, is. Theodora , ujának, III. 
Mihálynak, gyámanyja, véget vetett a' képvetekedésnek (841). Az Ara
bok a' Manichaeusok kegyetlen üldözése alatt elfoglalák az asiai tarto
mányokat. A' csapodár és fecsérlő Mihály klastromba menni kinszeri-
té anyját. Helyette az országlás dolgát nagybátyja, Bardas, vitte, 's 
ennek halála után Basilius, a' ki Mihályt megölte (867). I. Basilius 
nem egészen megvetendő uralkodó volt (886). Ennek tudós fija, V. 
L e o , nem szerencsésen országlott (911). Fi jának, VIII. Constantin 
Porghyrogennetának, az együttországló Sándor császár volt gyáinatyja, 
ennek halála után (912) pedig anyja, Zoe. Humánus Lacopenus, az 
ó fővezére, kinszerité őt (919) a' császári széknek vele 's gyermekeivel 
való megosztására. Hanem amaz újra elfoglalá maga a' kormány* 's 
szelíden ura lkodot t , de gyengén. Fija II. Romanus (939) szerencsé-
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sen harczolt az Arabok ellen. Ez t fővezére, Nicephorus, váltotta fel 
(903) , kit Cimisces János nevű generálja ölt meg (970) ; ez az Oro
szok ellen szerencsésen hadakozott. II. Basi l ius , Humánus í i ja , válta, 
fel ezen jó uralkodót. Az meggyőzte a' Bolgárokat és Arabokat. Test
vére , IX. Constantin (1025), nem hasonlított hozzá. Ennek leánya , Zoe, 
ál tal 111. llomanus jutot t a* császári méltóságra (1028). Ez a' csapodár, 
de okos fejedeleinné lenyakaztatá férjét 's a" császári székre emelés 
egymás után: IV. Mihályt (1034), V. Mihályt (1041) 's X. Konstan
tint (1012). Az Oroszok , Pacinaciták és Arabok pusztították azonköz
ben az országot. Utána testvére, Theodora , választatott császárnénak 
(1053). Ennek felváltóját, VI. Mihályt (1054), letette Comnenus lsák, 
a.' ki utóbb (1059) szerzetes lett. Követője, XI. Constantin Ducas, 
szerencsésen hadakozott az Uzokkal. Felesége, Eudocia, Mihály , An-
ílrenicus és Constantin nevű gyermekeinek gyámanyja (1007), házasság
ra lépett IV. 'Humánussal; 's így ennek adá a' koronát. Ez szerencsét
lenül harczolt a 'Törökökkel, kik őt egy ideig fogva tárták. YU. Mihály, 
Constantin í i ja, elragadá tőle a' császári széket (1071). Ezt 111. 
Nicephorus tette le (1078) , a" ki I. Alexius Comnennsnak volt kényte
len helyet adni (1081). Ez alatt kezdődtek a' keresztes háborúk. F i -
ja , 11. János (1118) , igen szerencsésen harczolt a' Törökökkel , Paci-
nacitákkal és másokkal. Ennek Íija, 1. Manuel (1143) , sem szeren
cséilenül uralkodott ; de tiját, II. Alexiust (1180), levetette a1 császá
ri székről gyámatyja Andronicus, kivel ugyan azt cselekvé lsák (1185). 
Belső és külső nyugtalanságokkal teljes országlása után levettetett II. 
lsák a' császári székről testvére 111. Alexius által (1195); visszatették 
ugyan a' keresztes seregek őt és fiját, IV. Alexiust, a1 császári méltó
ságra ; de a' békétlen Konstantinápolyiak V. Alexius Ducas Murzuphlusi 
ki IV. Alexiust meggyilkolta, kiálták ki császároknak. Egyszersmind 
l l . lsák is megholt. Az utóbbiak uralkodása alatt a' siciliai királyok 
nagy hódításokat tettek az adriai tenger partján. Most ismét Konstan
tinápoly felé nyomultak a ' L a t i n o k (1204) , elfoglalák a ' várost 's 
megtarták azt a' birodalom európai tartományainak legnagyobb részé-

. vei együtt. Balduin, Flandria grófja, császár Jet t ; Bonifácz, montfer-
rati markgróf, Thessalonicát kapta mint királyságot , 's a' Velenczeiek 
is nagy tartományokat foglaltak el. Attaliában, Rhodusban, Philadel
phiában, Corinthusban és Epirtisban külön despoták támadtak. Lasca-
ris Theodor az asiai tartományokat foglalta e l , Nicaeában császári 
czimet viselt 's elejénte hatalmasb volt Balduinnál. Comnenus Alexius 
fejedelemséget állított fel Trapezuntban , mellyben János , az ő másod
unokája, császári czimet viselt. Sem Balduin, sem felváltóji nem erő
síthették meg az ingadozó császári széket. Ő maga a' Bolgárok fogsá
gában holt meg (1200). Utána testvére, Henr ik , ennek sógora, Pé te r , 
's Róbert, ennek fija, következtek (1221). János, a'nicaeai császár, Thes -
salonicával együtt minden tartományt elfoglalt, Konstantinápolyon kivül, 
II. Balduin, Róbert öccse, a7 jerusalemi király, Brienne János, gyámatyasá-
ga 's együttországlása alatt megholt (1237) ; Palaeologus Mihály, nicae-
íi király, elfoglalá Konstantinápolyt (1261), :s Balduin mint privát em
ber holt ineg nyugoton. Eddig Nicaeában Lascaris Theodor uralkodott 
(1204); utána Ducas Pataces J á n o s , jó fejedelem és szerencsés har-
czoló (1222) , ezután pedig fija, 11. Theodor (1259), kit Palaeologus 
Mihály fosztott meg a' koronától. Mihály egyesült a' latán egyházzal , 
metlytől azonban fija, II. Andronicus (1282) , ismét elvált. Belső nyug
talanságok és külső háborúk , kivált a' Törökök el len, megrontsolták 
a' különben is gyenge birodalmat. Unokája, 111. Andronicus, kinszeritiS 
a' fejedelmi székel vele megosztani (1322) , sőt utoljára egészen meg-
fosztá attól. Andronicus mint szerzetes holt meg (1328) , IV. Androni
cus , ki ngyan azon esztendőben lépett a' fejedelmi székre , szerencsét
lenül harczolt a' Törökökkel -'s megholt 1341- Fija, János, kénytelen 
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volt a° fejedelmi széket gyámatyjával, Cantuouzen Jánossal, 10 esztenóetg 
Megosztani. Ennek íija, Matt!, is kineveztetett császárnak- De amaz 
önkényt Jetette a' koronát , e' pedig kinszeritve (1355). A' Törökök Já
nos uralkodása alatt kaptak legelsőben erős lábra Európában 's elfogj 
lalák Gallipolist (1357). Ettől fogva ezen euuopai tartományokat is el
veszték a' Palaeologusak részént e lpár tolás , részént a' Törökök által. 
Murád sultan bevevé Adrianopolyt (1301), Baja/.ed Konstantiiiápulyon 
kivül majdnem minden európai tartományokat elfoglala 's Jánost adófi
zetésre kinszerité. Ezt egy időre elűzte fija, Andronicus. Utána má
sodik íija, Mamiéi, következett (1391). Bajazed Konstantinápolyt ostroma 
lo t ta , megvert egy nyugoti sereget Sigmond vezérlése alatt Nioopolnál 
(1396) 's kinszerité Maiméit, az uralkodást Jánossal, Andronicus ujával, 
megosztani, vagy ennek áltengedni. Timur becsapása a' török tartomá
nyokba , megmenté ez úttal Konstantinápolyt (1402). Ekkor egészen 
visszanyerte Manuéla ' czászári széket , 's Bajazed egyet nem értő ujai
tól még néhány elveszett tartományt is visszavett. Utána íija, János, 
következett (1425) , kit II. Murád , minekutána Konstantinápolyon kivül 
minden birtokát elfoglalta, adó fizetővé tett (1-144). János császárt test
vére Constautin váltotta fel. Vitézül, ' de sikeretleniil állott ez ellen fő
vezérével, a' genuai Jnstiniánnal, együtt a' nagy hatalomnak 's mint hős 
esett el Konstantinápoly védelmezése a la t t , mellynek Maj. 29. 1453 tör
tént bevétele által véget vetett II. Mohaim-nőd a' görög vagy byzauti-
umi császárságnak, a' nagy romai birodalom második ágának. 14Ü1 
Comnenus Dávid, trapeznnti császár, is alája veté magát a' törők hata
lomnak 's privát életbe lépett (1. C IMNKNUSOK). L. marq. l 'astoret „Hist. 
tle la cliüte de /' empire grtc'' (Paris 1829). 

B Y Z A N T I U M I A R A N Y O K . Így neveztetnek a ! görög császárok 
azon aranypénzei , mellyek Nagy Constautin és az ó feiváltóji alatt 
Konstantinápolyban verettek 330 olta. Jó alanyból vannak készítve, 
"s a° mennyire a' későbbi időkben vékonyultak, ugyan annyit nyertek 
kiterjedésekben. A' 4-ik századbeliek hátlapjára CONOB van irva; 
olly megrövidétés, melly mind eddig nincs eléggé megmagyarázva, 's 
igen sokféle értelmet lehet neki adni. Ezen arany pénzek, kivált a' 
keresztes háborúk o l ta , nyugoton is forogtak, jelesül Franczia- és 
Németországukban 's a' német császárok és franczia királyoknál nm-. 
stráji voltak az arany pénzlábnak. Francziaországban hozzájok egészen 
hasonlókat ve r tek , inellyeket azonban, meg lévén rajtok a' pénzverő 
műhely nevezve, könhyü az eredetiektől megkülönböztetni. 

B r z A s i i U K i Í R Ó K , vagy, minthogy legfontosabb munkájik a ' 
történeteket tárgyazzák, tulajdonképen byzantiumi történetírók, Nagy Con-
stantinnál kezdődnek írásaik 's végződnek hamar Konstantinápoly elfog-
laltatása után. Négyen közülök t. i. Zonaras , Nicetas Acominatus Cho» 
niates , Nicephorus Gregoras és Laonicns v. Athénéi Nicolans Chalcon-
dylae, egymást kiegészítvén, a' konstantinápolyi birodalom történeteit ösz-
veíüggésben leiiják. A' többiek között , kik a1 történeteknek, csak egyes 
szakaszait vagy némelly tárgyait írják le, a1 következők Iegnevezetes-
sebbek: 1) Caesareai Procopius , konstantinápolyi rhetor, 2) Agathias. 
3) Egyptomi Theophylactus. 4) Nicephorus, konstantinápolyi patriarcha. 
5) Scylices J ános , a' ki több főhivatalokat viselt Konstantinápolyban, 
ti) Comnena Anna , császárné. 7) Acropolita György , konstantinápolyi 
tisztviselő. 8) Pachj meres György' , a' ki több világi és egyházi főhivata
lokat viselt, 9) Cantacuzemis J á n o s , császár. 10) Codinus György, 
konstantinápolyi főtisztviselői I I ) Constantinus Porphyrogeiinetus, vagy 
Porpnyrogenneta, császár. 12) Ducas. 13) Bandurius Anselm. Benedicti-
nus. 14) Gillius Péter . 15 Zosimus. 16) Phranzes György, a ki Kon
stantinápoly bevétele utált Corfuban egy klastromban holt meg. Mind
ezen írók ninnkáji pompásan kiadattak Parisban illy czim ala t t : „('ói-pun 
liyiantinum.^ 1648, három folióban. Niebuhr igazgatása alatt a' „Curpus 
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.iriptorum Hist. Byxant. Edit. emendat. et copiosior^-hól megjelentek: 
„Agalliia»í* Bonn (1828); „ J o . Cantucuseni, eximperat. histor. lt. 
ily-; „Leo JJiaconusii ; ^Nicep7iorus Gregoras'-'; „Syricellus Geur-
gius"; „Constantinus J'orphyrogennitus.1-' Minthogy ezen írók élete a1 

görög literatura enyészésének idejében ese t t , könnyű elgondolni, hogy 
nem annyira az Ízlésnek, mint a' tudni kívánásnak tesznek eleget, ínég 
azok i s , kik közöltök legjobbak; p. o. lJrocopins és Zosiniua gyakran él
nek barbanis szókkal, 's a1 ki őket tökéletesen meg akarja é r ten i , nem 
lehet el az nj - görög nyelv glossariuma nélkül. De mind a' mellett ínég 
is nagy fontosságúak. K. J. 

I h z t K T i U H i M i v í s z s í o , b y z a n t i n m i o s k o l a . Miolta 
Nagy Constantin a' romai birodalom fejedelmi lakját a' régi Byzantiuni-
ba á l t te t te , 's a' későbben róla nevezett város ékitésére fordította a' gö
rög mivészség minden kincseit, a' műtörténet uj időszaka kezdődött. 
Mert ekkor lépett a' mivészség a'statusreligióvá emelt kereszténység szol
galatjába. A' mi használható volt a' régi pogány mivészségből keresztény 
városok 's templomok éki tésére , a' láthatatlan Istent kellé dicsőitnie, ss 
csak későbben kezde az elaludt mivészet lassanként ébredezni a' keresz
ténység befolyása által. Midőn fejedelmi lakká tette Byzantiumot Con
stantinus, az egyszerű ízlés helyét pompa 's fényvágy foglalta volt el a' 
mivészségben; asiai pazar (luxus) kezde uralkodni, melly előtt az anyag 
és ékités fontosubb volt a' tiszta műformánál. Az é p i t é s mi vé s z e t, 
melly By/.antiuiiiban a' fórum augusteumot <t szerű oszlopmenettel ékítet
t e , egy pompás — tűz által több ízben szertédult — cur iá t , számos ki
rályi palotákat , ferdőket, játékszíneket 'sat. tereintet t , legtovább íüghe-
te a' classicns időszakból fenmaradt formákon 's csak lassanként, a' ke
resztén}' templomok építtetésében, távozott el azoktól. Kerneké ezeknek 
a' Sophiá-templom, mellyre egész mértékben áraszta pompát Justiniamis. 
(537). De csak hamar az épületeknél is inkább kezdek tekinteni a' márvány 
értékét és szinét, mint a' részek idomzatját és oszlopállást. Azonban még 
a' 9-ik században is neveztetnek csudálatra méltó mivei a' görög épités^ 
mivészetnek, 's különösen N. Theodosius és Justinianus lelkes előmozdi-
tóji voltának. Az egyszerű p l a s t i c á n a k ezen kor még kevesbbé ked^ 
vezett. A' görög mythologia szent tárgyakat ada a' szobrászságnak; iste
nek emberalakot vonnék fel, 's az emberalak, mint a' görög képzés ma
gával hozta , ideállá emeltetek. Behozatván a' keresztény val lás , termé-
ízetutánzásra, legközelebb arczképre 's mellékmivekre szoríttatott a 'pla^ 
stica, mert amaz istenit érzékileg ábrázolni nehezen enged. Császárok, 
érdemes országos férjfiak és vezérek szobrai maradtak a' képző mivész
ség tárgyai , 's ugy látszik, ezen képek szolgáltak alkalomul a* keresz
tény egyházakban divatba jöt t képtisztelésnek (I. KRPDIII.ÓK) , midőn ké
sőbben az érdemes császárok- és püspökökről a' martyrokra 's szent sze
mélyekre ment által az oszlopok és szobrok emeltetésének szokása, mi
hez utóbb azoknak tiszteltetése csatlódott. Noha a' 3r és 4-ik században 
szaporultak az efféle képek, mégis több egyházi tanítók, mint TüRTur,-
i.iAMJS (1. o.) , az ördög találmányának mondák a 'mivészséget ' s aztvéb. 
t é k , hogy pogány szobrokban daemonok laknak, 's a' durva pórnép ezen 
babonás vélekedésében gyakran a' legfenségesb képeket szétdulá. A' kép-, 
tisztelés sok nyugtalanságok után, a ' 9 - ik században, megállapittatott á' 
görög birodalomban, 's azolta mutatkoznak a' keresztény szobrász-rés képiró-. 
mivészet első előttünk esmeretes nyomai a' napkeleten. De ama' portrait^ 
szobrok nem mutatják már a' mivészséget régi szabad létében és méltóságá
ban. AJ császárok arany- és ezüstszobrokat kívántak, míg az alattvalók-r 
tói kizsarolt kincs tar to t t ; márvány- és érczszobrok kevésre becsültcttek. 
'S melly ritkán emelhette tárgya mivészet, holott csuk hamar csuszongó 
hizelkedés alkota oszlopokat, szobrokat méltatlan embereknek! Jgy a5 

méltó tárgynak eltűntével a' mivészség szabad és méltó bánása is eltünék 
!B nyomorú mechanicává alacsonyula. A' császárok, nevezetes férjíiak 
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és szentek képei , mondja Heyne a' későbbi mivészségről a' byzantiumi 
császárok alatt szóló értekezésében fa' Comment. Soc. Giitting T. XI ) 
egy alakot , arcz- és testállást vonnék fel, 's a' genius nyoma sehol sem 
mutatkozék szabad teremtésben, hűség és kifejezés után törekvésben. 
Sőt Justinianus ideje olta a' helyes mérték, a' részek idomzatja és a' kör-
nyülrajzok hűsége annyira eltűnt, hogy a' képek lárvák-, vázak- és béna 
alakokhoz mindég hasonlóbbakká lettek. Kégi romai arczok ritkán tűn
tek szembe; a' mivészek által ábrázolt alakok más emberneméi, más né
péi látszanak lenni ; gyakran szükséges volt a' neveket melléjek i rn i ; a' 
figurák perspectives elrendelésében semmi törvényt nem tartottak, a ' szo
brok architectonicája i s , legalább a' ö-ik század ol ta , mind inkább ha
nyatlott. Annál szorgosban törekvék a' fényszeretet a' császárok, püspö
kök 's egyéb főszemélyek riihájit u tánazni ; 's nem csak bibor ruhákat 
szeret tek, hanem gyöngyök 's drága kövek mértéktelen használása is di
vatba j ö t t , mellyek hosszú fűllengőkben, kar- és nyakkötőkben hordattak, 
°s gyakran az egész ruha drága kövekkel volt megrakva, 's szegélyét ket
tős gyöngysor környezé; mert a' császárok egy nap illy öltözetet több
ször szoktak volt váltani. Constantinustól Justinianusig (a ' mint a' pénze
ken is lá t sz ik) , nevekedik a' diademek fénye 's gyöngyök és drágakövek 
tékozlása. Mivel a' plasticával, nielly a' meztelent 's az egyszerű szö-
nyegzetet szere t i , illy külső dolgok öszve nem férnek, könnyű megfejte
n i , miért szűnt meg nem sokára a' szoborfaragás. Csak az első száza
dokban találjuk azokat idézve. Heyne emiitett értekezésében jegyzenié-
nyét közli a 'byzant iumi szobroknak, mellyeket akkor élt írók hoznak 
fel. Jézusképek, apostol- és szentszobrok nem fordulnak elő közöltök. 
Amazok helyett festett 's mosaikfeszületek találtatnak. Ha voltak elébb, 
a' képdulók idejében rontattak le vagy tétettek semmivé, mint az ldve-
zitőnek egy statuája Constantinus szobra mellet t , nielly et Kép dúló Leo 
rontott szé t , 's a' jó pásztornak Eusebius dicsérte ábrázolásai, vagy a' 
Dánieléi az oroszlányok között , mellyekkel már Constantinus a' nyilvá
nos kutakat ékitteté. Az Idvezitőnek egy mosaikban dolgozott képét, an
gyaloktól körülvéve, Photius írja l e ; két angyal képe Constantinus pia-
ezán , Adam és Eva képe, Moses érczszobra, mellyel Justinianus a' cu-
riát ékítette volna, valamint Salamon szobra i s , említtetnek a1 korábbi 
időből. Drága mosaikkal a r any-és kövekből, nielly Jézus szenvedésé
ből ábrázla jelenéseket , vol t , Eusebius szerént , Konstantinápolyban a' 
palatium fedele ékítve; egy másik pedig, mellyet Justinianus Chalcisbuu 
készi t te te , a' vandali háborúból ábrázla történeteket. A' mosailiok közt 
legnevezetesebb volt a z , mellyel a' konstantinápolyi Sophia-tcmplom bel
seje ékittetett ki; töredékei fenmaradtak az ujabb ideig. Altaljában inkább 
a' mosaik-, mint a'szobrászmivekhez hajlott ezen idő ízlése, mivel amab
ban a' kövek értéke 's színe szolgálbata ingerűi. A' képészség mind in
kább ékítő mellékmivekben mutatkozék, oltárokon, tabernaciiluniolíon, 
szent edényeken'és hamvvedrekeii'sat., mellyek drága márványból készültek. 
A' kőmetszés mivészete (lythoglyptica) is darab ideig maradt divatban. 
A' k é p í r á s b a n , mellyet a' mosaikban utánaztak, az akkori izlés fő
kép az aranyat és eleven színeket kedvelte, ellenben a'mivészettel és hű
séggel keveset gondoltak ; azonban a' byzantiumi niivészségben képződött 
ki legközelb a' keresztény mivészség csirája. Az emberi alakok ideális 
képzésével, mellyeket a' régi görög mivészek adlak mes termi veikben, 
felkellett hagyni a' keresztény mivésznek; más értelem- és léleknek kellé 
szólni miveiből, melly a' gyűlölt pogányságra ne emlékeztetne. De csak 
lassanként fejlett ki a' rends/.al.ás, mint kelljen az Idvezitőt, a' Jézus 
anyját lés apostolait az antiktól eltávozva képileg ábrázolni. A' mivé-
nzeknek phantasiájokból kellé teremteni, a' mi szent személyek kül
ső megjelenésére méltó volna, 's azt csak éritve jelelheté, de mükiváuatok 
szerént ki nem viheté durva "s gyakorlatlan inivészségek. Sok tévelygés 
után a' Jézus és apostolainak ábrázlásában közelebb csatlódtak a' zsidó 
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nemzeti képzéshez,; a' testál lás- , a lak- , sőt néha arczállásra nézve tisz
telt püspökök külsejéhez tárták magokat 's felemelt, áldó kezekkel, vagy 
kezeket melyeken, vagy könyvet tartva kezekben képezték azokat. Így 
támadtak a1 keresztény egyház szent személyei festői ábrázolásának első 
vonási. A' mosaik utánzá azokat , de márványban nem voltak utánazha-
tók-j áltáljában a' keresztény vallás tárgyainak ábrázlására alkalmasabb 
a' képírás , melly a' belsőt külsővé .teszi 's az indulat kifejezését a' vilá
gosságjelenésében mutatja: mint a 'p las t lca , melly a' külsőt belsővé eme
li. Mivel azonban természethüség- és kivitellel nem soka tgondol tak , ha
nem megelégedtek az egyszer sikerültet ismételni, könnyű megfejteni, 
miért emeltettek nem sokára hűség- és szépségre tekintet nélkül mintegy 
megegyezés által bizonyos formák, mellyeket valamelly mivész tekintete 
felállitá 's az idő Ízlése helyben hagya, a' test képeztetésének közönséges 
rcgulájivá 's plántáltattak ált később időkre. A' mivészség fenmaradt, 
mondja az idézett Heyne, a' mivészségek fenmaradásáról Konstantinápoly
ban szóló értekezésében (Comm. Soc. (lii/ting T. XI I I . ) , mennyiben a' 
kezek ügyessége-, műszerek használása, meghatározott regulák- 's kö
zönséges szabásokban á l l , de a' szép-, hü- és igazhoz vonzó izret és ér
zés eltűnt; a' rajz finomsága, csina és kecse, a' részek idomzatja és fi
gurák öszvehangzása, a' formák válogatottsága elenyészett. Még a ' l ekép
zett figurák pontos hasonlóságával sem gondoltak, 's durva , általányos 
contourokkal megelégedtek, mi főkép az akkori idő pénzeiből tetszik ki. 
Áltáljában mindenütt ugyan azon vékony, elfacsart , kicsileges formák 
szolgai utánazását lá tha tn i , ellenben annál nagyobb szorgalmat a' drága, 
sokszor iztelenü) alkalmaztatott ékitésekben 's a' rémséges, [abentheuer-
Heh) után törekvést még az architecturában is. A' régi mivek behatása 
azon idomzatban csekélyült , a' mint számokat részént ellenség 's babo
n a , részént a' természet rontó hatalma kevesitették. A' fenmaradt régt 
mivek nagy része Konstantinápoly elfoglaltatásai által a' keresztháboruk 
alatt (1204 és 1201) tenkre j u to t t ; igy álla legszebb ékitől régen meg
fosztva Konstantinápoly, midőn a' Törökök (1453) elfoglalták. 

Ez vala áltáljában véve Byzantiumban a' mivészség állapotja. De 
ezen mivészség az ujabb mivészségre nagy hatással volt. Az uj-görög 
mivészség befolyása elébb azon öszveköttetés, melly a' nyugotromai bi
rodalom fényes fejedelmi lakja és a' keletromai közt fenmaradt, azután 
a 'kereskedési viszony 's keresztháboruk által hatott a 'napnyugotra 's fő
kép Olaszországra. Ezen öszveköttetéstf legelébb az é p i t é s m i v é s z e t -
re nézve vizsgálandjuk. Stieglitz szerént (Von der deutscJien Bauhantt) 
az uj-görög épitésniód characteristicája szegénységből származó 's nehéz-
kedőségbe áltmenő nyugalom 's együgyűség volt (félkörgömbölyü ivek, 
mellyek koczkaforma oszlopfőkön nyugosznak). Azonban az uj-görög épi-
tésmivészet ótta meg a' magvat , mellyből későbben az uj 5s jobb faka-
dozhata. Konstantinápoly t. i. az épitésmivészet oskolája le t t , mellyből 
a' romai birodalom minden részeibe egészen Britanniába elszéledtek az 
épi tők, templomokat tenni , ' s e ' mellett mindég az emiitett Sophia-tem-
plom szolgált példányul; sőt a ' napke l e t r e , az Arabokhoz, is áltvivék 
az Uj-Görögök épitésinódjokat — akkor mecs'eteket építettek —, valamint 
Spanyolországba a' Maurokhoz , kik ebből fejték ki saját stylusokat. Az 
uj-görög vagy byzantiumi stylus tiszta maradt Italiában a' Longobárdok 
a l a t t , valamint a' Gothok a la t t , kik napkeletről vevék mivészeiket, 's 
onnan ment riltal Nagy Károly alatt Németországba 's Gall iába, 's ugyan 
azon időben a' keresztény vallással Angliába. A' mi különösen a' k é p 
í r á s t i l leti , ennek szikráji is az uj görög mivészség keblében sejlettek. 
Valamint a' kereszténység első korában a1 görög és romai mivészet közt 
áltáljában csekély volt a' különbség; (mert mind a' kettő közösen a' régi 
mivészség romjaiból eredt) •, szintúgy nem találunk szembetűnő különbö
zést a' képírásban: De későbben nevekedett ezen különbség, mennél in
kább elvált Görögország Italiától. Rövid, vastag tes tek , feszes erősza-



510 C 

kos mozdulatok, á' characterfsáló részek, fflke"p a' szemek tnlmenő '» 
nagyított ra jza i , az arcznak kicsiny felső 's szélesebb alsó részei, szem
beszökő husszinek az arczon, rövid, főhöz simult hajak, inugasivü szem
öldökök, czéliránytalan , rendetlen redőzettél halmozott ruházat , hal
vány színezés fekete hushangokkal be'lyegzik köiül-belől a' görög festése
ke t az 5-ik század olta. A' johh festések, niellyeket főkép kéziratokban 
találunk, tiszta, meghatározott 's szorgos bánást mutatnak. Midőn Olasz
országban a' mirészség lehanyatlott (kivált a ' i)-ik százb.) , a' képirúmi-
vészséget a 'Görögök még leginkább üzék, kik a' képdulás idejében elha
gyók hazájokat 's a' festést Italiában 's egyéb országokban elterjesztek 
és vele szent helyeket ékitének. Ide tartoznak számos festések régi mi
sekönyvekben, p. o. azokban, mellyeket Henrik császár a' bambergi dóm
nak ajándékozott, 's a' mellyek most Münchenben vannak. Így ariyjok 
az uj-görög vagy byzantiumi oskola a' régi-olasznak és alsó-rhennsiiiak, 
melly a' német oskolát megelőzte. A' kettőnek rokonságát az olasz és 
alsó-rhenusi oskolából származott képek hasonlósága is mutatja. A' mint 
közönségesen felteszik , a' 12-ik században jöttek több görög mivészek 
I ta l iába , kik a' velenczei és llorenczi templomokat ékítették miveikkel. 
Ezek stylusához csatlódtak az olasz mivészek 's a' 13-i k szazadban egy 
mii- és képíró oskolát alkottak (1. OLASZ MIVIÍSZSIÍO) , melly nemzeti sa
játsággal fejlett ki a' szép valóság hü felfogásában. Az alsó-rhenusi os
k o l a , (melly ó-kölni- vagy régi-kölninek is neveztetik; mivel a' 14 sza
zad kezdete olta a' 15-ig Kölnben főkép virágzott) , ngy látszik, az olasz
nál sokkal szorosabban tartotta magát a' byzantiumi formákhoz, melly-
nek nyomai még a' később német képeken is szembe tűnnek. Ezen os
kola legszebb miveinek Hoisserée testvérek gyűjteménye viseli gondjo-
kat . (L. KÖLN.) Van Eyk János volt e l ső , ki az eleven individualitást 
híven felfogta 's az uj-görög ábrázolás közönséges voltától (^Allgemein-
lieit) 's a' régi-romai oskolában uralkodó felfogási idealitastól eltávozott; 
vele kezdődik a' szent tárgyak polgári 's házi fölfogása, melly utáíijal 
között jöve divatba. Az alsó-rhenusi és régi-olasz oskolának históriai 
öszvefüggéséről a' byzantiumi mivészséggel pontosabb tudósítások még 
nincsenek. A' byzantiumi mivészség korábbi idejéről vö. Seroux d' Agiif-
court „Histoire de V art par les monum'ens depuis *a dccadence au 14-
me tiécle jusju' á son renouvellement au lO-we" (Paris 1810 fol.) /. 

C.*) 

*Jf az abc-nek harmadik betűje; melly o° Németeknél, Olaszoknál, 
's Francziáknál az «, o, «, előtt mint k, — az e és i előtt pedig 
a' Németeknél ugj;an mint az ő z-jek, vagy a1 magyar ez vagy íz, — 
az Olaszoknál mint a' magyar cs vagy f«,—. a1 Francziáknál végre mint 
a1 magyar sz hangzik. Hazai nyelvünkben magányosan nincs szokásban, 
hanem mindég az s, vagy z betű hozzá tételével használtatik, — Muzsi
kai rendszerünkben jelenti a' C, 1.) minden octavának első hanglépcső-
j é t 's mindenikben alaphang gyanánt tekintetik. (Vö. HANG, HAVONKM.) 
2.) bélyegzi a' 4 / 4 , vagy keresztülvonva a' *fa rész tactust, 3) hasz
náltatik mint HANGKULCS. (1. e) — Végre a' romai számolásban a' C. 
százat jelent. J. 

•) l i . «' K. betfit I». 
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C I B Í I , , a'ministerinm. II. Károly alatt Angliában, melly a ' kör. 
öt férjftból á l lo t t : Cliftbrd, Ashleyj Kuckinghain, Arlington és Lau-
derda le ; ezek kezdet betüjí adják as cabal szót. Ezért használják a' 
cabal nevet fondorkodás helyett . 

C A B A ' N I S (Péter János Grörgy), orvos, philosophus és literá
t o r , szili. Cognacban 1757, mint 14 esztendős ifjú Parisba j ö t t , hc.l ma
gát nagy szorgalommal a' tudományokra adta. Tizenhatodik erében egy 
lengyel mágnással Varsóba ment, az 1773-diki nagyon zűrzavaros ország
gyűlésben jelen vol t , melly őt komorrá e's embermegvetőfé t e t t e , ' * ke't 
évvel azután visszatért Parisba. Homer két töredékének fordítása mellyet az 
academiának benyújtott, ettől Dem igen becsiiltetett; dea ' jó iz lésü emberek 
másként í t é l t ek , és ő több oldalról dicséretet n y e r t , melly ilt arra bir-
ta, hogy az Iliásnak teljes lefordításába kezdett. Az orvosi tudományok
ban Dubreuil volt tanítója és tanácsadója. — A' sok tanulás és foglala
toskodás miatt megromlott egészsége helyreállítása végett azon tanácsot 
nyerte ettől , hogy a' szabad mezőségre menjen lakni. Cabanis a' Pa
rishoz közel fekvő Auteuilt választá. Itt megismerkedett llelvetiusné 
asszonysággal 's ezáltal Hoibacchal, Franklinnal és Jeftersonnal, megnye. 
ré Condillac Turgot és Thomas barátságát. Ez és Holbach bevezetek 
őt Voltaire, Diderot, d' Alainbert és más első rangú tudósokhoz. Azon
ban Cabanis egészen hivatalbeli foglalatosságinak adá magiit 's a' szép 
tudományokkal felhagyott. Az ó .^Strment (T un medet j V - j á b a n egé
szen elbúcsúzott tőlük 1783. A' revolutio kiütésekor annak okí'őjihez ál
lo t t , de utálta azon iszonyú eseteket, mellyek által bemocskoltatott. Ha
sonló vélekedések öszvevezették Mirabeauval. Ezen rendkívül való en»-
ber elméssége, ki a' legkülönbözőbb és egymással ellenkező tulajdonsá
gokkal b i r t , megvevé az ó védetlen szivét 's olly szövetségbe von
t a , meüyért ó sokféleképen vádoltatott. Mirabeau remekül érté magák 
mások munkájiból felékesíteni's megnyeré tőle írását a 'közönséges neve
lésről , mellyeket barátja halála után maga ada ki Cabanis 1781. Még szo
rosabb barátságot kötött Condorcet-el. Mint a' tanács tagja holt meg 
Máj. 5. 1808. Az antbropologiára nézve fontos í rása; „llapporc.i du phy-
sique et du morál de V homme" (Paris 1802. 2 köte t . , 1S05 megjobbítva) 
igen becsilltetik és Jákobtól németre is fordíttatott. Munkáji öszvesen 
kiadattak Parisban 1824. 4 Kötetben. —-_;'—a. 

C A R A R R U S (Francois , gróf), szül. 1752 Bayonneban ; atyja, egy 
jeles kereskedő, kalmárságra szánta , 's minekutánna Londonban és 
Toulouseban kitanít tatta, barátjához, Galaberthez , Saragossába küldöt
t e , kinek leányával C. mind a' két ház akaratja ellen alattomban öszve-
kelt 1772; mindazáltal ipja, egy szappanmiiház igazgatását Carvanchel-
ben reá bizta. Itt Madridhoz közelléte alkalmatosságot nynjta neki, több 
odavaló tudósokkal , nevezetesen Guevara apát ta l , a' madridi ujságleve-
lek kiadójával, öszveköttetésbe lépni , ki ót Campomanes gróffal 's 
Olavidessel megesmerteté. így dicsvágyó 's fenszálongó képzetek fej-, 
lének ki benne. Spanyolország az éjszakamerikai háború állal, mellyben 
Anglia ellen részt venni kénytelen vala, minden amerikai segedelem forrá
soktól megfosztatván, Cabarrus, kitől a' financzia ministere a' felette szo
rongató környülmények közt tanácsot kért, egy kamatot adó papirospénz
behozását javalá, mihez képest tiz mii. piaster köz forgásba tétetett, 's ' mivel 
ez nem soká csaknem a' kész pénznél nagyobb becsre kapott, Cab. legelhatá-
rozottabb tekintetet nyert. Erre felállította a' San Carlos bankot 1782's ma
ga igazgatója l e t t , 1785 pedig alkotá a' Philippini kereskedő társaságot. 
Utóbb financziai tanácsos lett, de III. Károly halála után 1788 kiesett a ' ke 
gyelemből. Florida lílanca leve minister, Llerena mint vádló álla fel C. el
len 's 1780 elfogatását kieszközlé. Cab. csak 1782 nyere szabadságot 'a 
kárpótlást, grófságra emeltetek 's 1787 a' Franciaországgal kötendő 
békegyülésre mint meghatalmozott minister méné. Visszajöttével nagy 
befolyása volt a' niinisterrumban történt változásalira. Ismét mint követ, 
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Franciaországba küldetvén , az akkori Directorinni, mfnf született fran-
c/.int, nem fogadd el. Ő tehát dolgai végett Hollandiába ment , de a' 
király ujolag a' financzministeriumba szólitá, 's felette liinelkedőleg fo
gadván, 6 millió reállal ajándéko/.á meg. Azonban C. ismét kiesett a1 

kegyelemből, 1803 több izben Parisba utazott , 's végre 1810 mint spa
nyol financzminister holt meg , melly polczra Bonaparte Jósef emelte 
vala. — Szépségéről 's lelki tehetségeiről egyiránt hires' leányát Kei-
chardt párisi levelei Írták le. (I. CH;MAY.) 

C A B I N E T , kisebb szoba egy nagyobb mellett. Legközelebbi ér
telme a' legmagányosabb helyet teszi valamelly privát épület legszebb ré
szében vagy dolgozásra rendelve, vagy különös mulatósra, vagy drága
ságok tartására. Fejedelmi lakásban azon szoba a1 cabinet, mellyben taz 
uralkodó személyesen 's kizárólag lakik; igy neveztetik továbbá az a' 
szoba i s , mellyben ő az országos ügyeket kidolgozza e's titkostanácsát 
meghallgat ja , 's mellyból az ő végzései kibocsáttatnak (I. CABINKTI I>\-
RANCSOLAT). Ennél fogva országló széket is jelent a' cabinet, kivált poli-
ticai tekintetben, p. o. a' londoni , a' bécsi cabinet, a' Tuiieriák cabi-
netje 'sat. Végre cabinetnek neveztetik valamelly épület azon része, 
vagy minden épüle t , vagy több épületek, a' hol természeti 's mivészeti 
drágaságok gyűjteményei t a r t a tnak , például: rajzolatok, növevények, 
holt állatok, pénzek, ásványok, mindennemű ritkaságok; sőt magok ezen 
gyűjtemények is mondatnak metonymiával cabinetnek. Minthogy illyen 
gyűjteményekbe csak jeles darabok vétetnek fe l , azért a' természet és 
mivészet különös szépségeit cabineti daraboknak, a' mivészt pedig , a' 
ki felette derék munkákat készít , például képí ró t , cabineti képirónak 
híjuk. 

C A B I N E T I I G A Z S A'G. A ' fejedelem behatása az igazságszolgálta
tás folyamatjába, a1 birói hatalom függetlenségre emeltetése, azután 
meg az országlószék elkerülhetetlenül szükséges hatalma, a1 törvény
székeket rendes munkásságban tartani 's a' visszaéléseken segíteni, igen 
érdekletes pontjai a' statusok kifejlés! történeteinek. A' népek legzsen-
gébb korában rendszerént egybekapcsoltattak a' hadvezéri, papi és birói 
méltóságok, 's a' birói hivatal legtöbb statusokban sokáig maradt mellé
kes foglalatossága a' főhadve'zérnek, (ki prae tor^ gróf, nagyherczeg 
nevet viselt). A' legfőbb törvényszék maga a' k i rá ly 'vol t , 's noha igaz-
talanságnnk tartaték rég időtől fogva, ha egyedül maga mondott Ítéletet, 
még is csak tőle függött — a' fejedelmi törvényszékeken kiviil — ki
nek tanácsát halgassa meg a' dolog elhatározásában. A' fejedelem 
egyenes érzése 's tiszta ép Ítélete gyakran nagyobb bizodalmat talált a' 
népnél, mint a' törvénytudók elhatározásai. Joinville elbeszéli, melly 
lmzgón fordított Lajos herczeg (1226—1270) minden estét nyilvános ki
hallgatásokra, mellyekben de Kontaines Péter (legrégibb iró a' franczia 
törvényről) és de Villete Gottfried segítségével maga hallgatta ki 's Ítél
te meg a1 törvényes ügyeket. Mindazáltal nem sokára érezhető lett 
e g y , minden illyen behatástól független igazságszolgáltatás szükséges 
volta. Már János angol király Magna Chartájának (1215) egyik fel
tétele az vol t , hogy a' fótörvényszék (Communia placita) ne kövesse 
a1 király udvará t , hanem állandó ülő helye legyen. Ugyan ezt a' német 
rendek is több ízben kívánták császáraiktól; de csak 1495 érték el ezen 
czéljokat a' birodalmi kamaratörvényszék alapításával. A1 franczia 
királyoknak a' bretagnei herczeg (1378), navarrai király (138!*) és egye
bek büntető perében való személyes részvétele ellen lelkes előterjeszté
seket készítettek az ország pairei 's a' bírói szabadlelküségnek valóban 
nevezetes példája azon észrevételek, mellyekkel a1 parlament elölülője, 
Bell ievre, a' herczeg de la Valctte elleni perben XIII. Lajos személyes 
jelenlétét dorgálta. A' rendkivüles biztosságok , mellyek Francziaország-
ban ollyan esetekben neveztettek k i , midőn az országló szék az elitélés 
felől előre bizonyos akart lenni ; a1 Csillagkamara Angliában, melly es-
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kiidtek nJlkiíl ittílt 's azzal vádoltatott , hogy az udvar és ministerek 
befolyása iránt igen engedékeny, kö/, panaszok tárgyai voltának, 's a' 
törvényszékek függetlensége a' fejedelem és az ő niinisterei személyes 
akaratjától minden nemzet világosan megesmért 's egyenesen kimondott 
szüksége lett. A' német birodalom rendjei is több ízben iparkodtak az 
ország legfőbb törvényszékeit a' császári udvar befolyása ellen bátorság
ba helyezni. A' választási egyezségben (capitulatio) az igazságszolgál
tatásnak gátolatlan folyamot engedni igéiének a' császárok (XVI. czik-
kely 8, 9, ' sa t . -$ . ) , ellenben a ' t a r tományi törvényszékek függetlenségét 
a' birodalmi fejedelmek cabinetjeitől a' birodalmi törvények 's a' biro
dalmi törvényszékek tehetségig fentartották. A1 második vagy harmadik 
folyamodó helynek felállítását a1 cabinetben, babái1 törvénytudó tanács
nokok tétettek is ide (cabineti folyamodás), a1 birodalmi törvényszékek 
törvényhatósága csorbításának tekintették; a' fejdelemnek az igazság
szolgáltatásba való személyes avatkozását pedig (cabineti igazságszolgál
t a t á s ) , mint a' slatus czéljával meg nem egye/.tethetőt, egyenesen eltil
tot ták a' birodalmi törvények Azonban még sem lehetett e' bajon egé
szen segíteni. — Franciaországban a' törvényszékek elleni panaszok 
mindég találtak újra utat a1 királyi udvarhoz s gyakran sokkal alaposab
bak voltak (gyümölcse a' tudatlanságnak és tunyaságnak, melly a' felső 
's alsó törvényszékekben a' hivatalok áruba bocsatlatása által uralkodó 
volt), hogysem a' lörvényszolgáltatás visszaélései ellen valamelly eszköz 
szükséges ne lett volna. Anglia birt illyen móddal a1 parlamenti tanács
kozások nyilvánosságában, az alsó ház vádolási jusában 's a' felső ház 
legfőbb törvényhatóságában. Hanem Franc/.iaországban csupán a' királyi 
státustanács voli azon egyetlenegy főliivatal, melly a1 parlamentek igaz-
talanságai , despotismosa, czéhes lelke "s politicai fanalisniusa ellen se
gítséget nyújthatott. Igy formálódott a' királyi tanácsban (eonseil du 
roi) egy tulajdon löivénycollegium, a1 eonseil p r ivé , mellyhez a ' p a r 
lamentek ítéletei ellen való panaszok és semmiségi vádak utasíttattak. 
De ez is felette gyakran lett fondorkodás eszköze; ítéletei némelly ese
tekben köz helybenhagyást nyertek , hanem hiég is sokkal gyakrabban 
volt ellenek a1 köz vélemény, 's ezért egyik első munkája volt a' revolu-
t iónak, a1 statustanács ezen ágát az udvar minden behatása alól felsza
badítani. Igy támadt belőle &' CASSATKITOHVKNVÍ ZKK (I. e.): egy intézet, 
mellének hasznos munkássága,a 'mint látszik, még nincs eléggé megesmér
ve. A' cabineti igazság Francziaországban még egy nagy rosszal volt 
öszvekötve, inellyet az utálva esmért t u r n u s nE CACHKT ( l e . ) tevének, 
mellyeknek szinte csak a' revoliitio vetett véget. Németország legtöbb 
tartományaiban hibázott annak alaptörvényes meghatározása , meddig 
terjedjen a' fejedelmi hatalom a1 törvényszékek felett, mellynek szüksé
gét a" birodalmi törvényszékek talán legvilágosban mutatták. tó1 tárgy
ról legalaposabban irt tiönner {^Banábueh dee 7Voces.«e.s") 's megmutat
ta az országló székeknek azon eszközöket , mellyekkel a' törvényszéke
ket felvigyazások alatt és rendben tar that ják, a' nélkül hogy azoknak 
Ítéléseibe avatkoznának. Z«. G. 

C A B i N K T i p A R A N c so T. A T. A 'cabinetnek státustörvény) érte
lemben is többféle értelme vagyon. Néha a' fejedelem tulajdon és köz-
vetetlen munkálódását je len t i , mind az ő privát dolgaiban és foglalatos
ságaiban, mind pedig a' status ügyeiben. Mennél nagyobb részt vesz a' 
fejedelem a' status kormányában, annál fontosabb erre nézve a' cabinet, 
melly ha a1 ministei ittmtól egészen el vagyon választva, a' ki benne az 
ügyeket előterjeszti, az a' tulajdonképen való minister, még pedig min
den nyilvános feleletteher nélkül. Ezért gyakran birla panaszra az 
illyen szerkeztetés a1 felelet terhe alatt lévő sfatiistisztségeket, sőt a' 
rendeket i s , 's ujabb időkben legnagyobb részént vagy ohálasztalott a1 

cabinet a' status (igyviselésétől, vagy abban is a' ministei ium terjeszt 
elő mindent. Austriaban van p. o. titkos cabinet, melly egy igazgatóból. 
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5 titoknokból 's néhány Írnokból áll ; Francziaországban Chambre et 
cabinet iln Hoi, t i toknokok, könyvtárnokok, olvasók, írnokok és mi-
Veszekbál. Burknsországban az ujabb rendelések szerént egyedül a' sta-
tuscaneellar, hadi minister j generaladjutans 's a' cabineti tanáesnok ter
jeszt mindent a ' cabinet elejébe. C a b i n e t i m i n i s t e r e k n e k t e h á t 
némelly tartományokban azok neveztetnek, k i k , midőn az ügyek közve-
tetlenül a' fejedelemnek terjesztetnek elejébe (a' mi néhol titkos conferen-
tiának neveztetik), jelen vaunak, a' hol azután egyebek, kik csak a' mir 
nisterek tanácskozásaiban vesznek r é s z t , conferentialis niinistereknek hi
vatnak. Angliában a' cabinet (cabinet couucií) a,' ministerium és titkos 
tanácsnokok szorosabb kiküldöttségét je len t i , mellyben senki nem jelenik 
meg tisztségénél fogva, hanem mindnyájan, még a' ministerek i s , külön 
hivatnak meg minden egyes ülésre. Franciaországban a' cabineti tanács 
(conseil (in cabinet) az Apr. 19. 1817 költ rendelésnél fogva kiterjedtebb 
ministeri tanács, mellyhez a' statusniinister titoknokjain kiviil még négy 
tlepartement nélkül való statusniinister 's két statnstanácanok vétetik. 
Ezeknél fogva szinte illy különböző a' cabineti levelek 's cabineti pa
rancsolatok értelme. A' cabineti levelek rendszerént a' cancellariabeli 
levelekkel vannak ellentételben 's a' fejedelem saját nevében , sőt gyak
ran saját kezével, iratnak privát levél formában 's minden ministeri el
lenjegyzék nélkül. Hlyen formák a' cabineti parancsolatok i s , mellyek 
szinte a' fejedelem saját keze aláírása alatt adatnak k i , hanem a' sta-
tuscancelleriából származnak mint cabineti tanács végzései. Hlyének 
voltak a' hires angol cabineti parancsok a' neutralisok hajókázása felől, 
mellyek Maj. 16. 180G. Jan 7. 's Nov. 11. 1807 adattak ki. F ranc iao r 
szágban a' letlres de cachet i s , legalább résznyire , cabineti paran
csok. A' status ügyeire nézve minden constitutionalis monarchiából ki 
vannak zárva azon fontos elhatározás á l ta l , hogy a' kormányszék min
den cselekedete a' status valamelly tisztének felelete alatt történjék, a' 
mi a' ministerek ellenjegyzéke által szokott kifejeztetni. Burkus ország-
han is vannak esetek, mellyekben még a' fejedelem parancsai is tör
vényesen tétethetnek félre. 

C A B O C H O N , minden drága k ő , mclly köszörülve van ugyan már, 
de a' szükséges forma még meg nem adatott nekie. 

C A B O T (Sebastiano), nevezetes tengeri utazó, szül. Bristolban 1477 
körül. Atyja, Giovanni (velenczei származású), bizonyos feltételek mellett 
Vl l . Henrik királytól szabadságot eszközle uj tartományok felfedezése-, 
elfoglalása- és megtelepítésére. 1497 Sebastianóval együtt útnak indult 
Keletindia felé 's Jun. 24 a' inai Neufundland szigetet fedezték fel. Itt 
20 évi hézag kezdődik a' két utazó történetében. Csak VH1. Henrik ural
kodásának nyolczadik évében említtetik Sebastianónak egy utazása (ugy 
l á t sz ik , délszak felől Keletindiába), mellyre viceadmiral Pert-el indult; 
de nem vihetvén ki szándékát , Hispaniolának 's Portó ricónak tartott ' , 's 
minekutána i t t egy darab ideig kereskedést Űzött volna, visszatért An
gliába. Későbben Spanyolországba vette magát. 1525, Cadixnál ülvén 
ha jóra , elébb a' kanari, azután a' zöldfoki 'sat. szigeteknek evezett. 
Népének felzendülte 's eleség száké miatt nem folytathatván útját a1 mo-
lukki szigetek felé , 30 mfnyit a' la Platán vitorlázott fel 's '/•> nif. a' 
contincnstől Brasilia felé egy szigetet fedezett fel, meilyet Sz. Gábornak 
nevezet t , 's 3 mf. tovább az általa S. Salvadornak mondott mély folyam
ban egy kikötőt , a' hol ki is szált. Kzen parton két erősséget epitte-
t e t t , mellynek utóbbika, 30 mf. fenébb,, Santi Spiritus nevet nyert. Azu
tán a' Parana folyó partjait fedezte fel több folyókkal és szigetekkel, 
végre a' Paraguay partjaihoz jutott . — Nem győzvén várni a' Spanyol
országból jövendő segedelmet, 5 év mnlva visszament; de azzal vádol
t a t v á n , hogy a' DKilukki szigetekig elő nem haladt , nem fogadtatok 
kedvezőleg. Néhány évig még Spanyolországban maradt. VIII. Henrik 
uralkodásának utolsó éveiben Bristoliban telepedett l e , a' hoi (hihetőleg) 
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1557 hoh meg. — Ó vette legelőször észre a' mágnestű elhajlását; irt 
egy munkát is : „Xavigazione nelle parte »ellentrionaliií (Velencze 
1583). — v—i. 

C A K R A r, (Pedro Alvarez) , tengeri utazó , Portugálnak nagy szol
gálatot tőn uj tartományok felfedezése 's az á l ta l , hogy Brasiliát elfog
lalta 's Keletindiával kereskedési öszveköttetésekre lépett. 1500 a' má
sodik , Keletindiába felke'szitett flottát kormányzá. íígy hónappal elin
dulta után a' szélvész esmeretlen tartományba veté , melly , a' mint ké
sőbben ki te tszet t , Brasilia volt. Minekutána April 24. 1500 a' St. Cruz 
parton, a' mint nevezé, kikötött volna, azonnal elfoglalá az egész tar
tományt Portugál számára. Innen az indiai tengernek irányzá ú t já t ; de 
dühös szélvészek támadtak 's C. hajójinak felét emberestül , —ezek közt 
a' bires Diaz Bért. is, ki a1 jó remény fokát legelőször érte el — elvesz
te. Csak hat hajóval jutott Sofala-, Mozambiqne-, Qniloa- és Melindebe, 
azután Calcuttába, niellyet, mivel ezen tartomány ura megsértette, fegy
verrel támadott meg-, a' parti tartományokat azután mint hódító j á r ta 
be 's kereskedési kötésekre lépett Cocliin és Cananor uralkodójával. In
diának gazdag termékivei érkezett vissza .Inn. 23. 1501. —v— i . 

C A C H R T {Illíren de), titkos elfogatási parancsok, mellyek által 
hajdan a' franczia királyok és ministerek tömlöczbe vettethettek vagy 
valamelly bizonyos helyre száműzhettek mindenkit saját i tetszések 
szerént 's a' nélkül , hogy annak okát kellett volna adniuk. Ezeknek 
legelső használását a' Cardinal Richelieii ministeriuma alatt olly igen 
elhiresedett Capncinus páter Jósefnek tulajdonítják. Azonban igen hibás 
ezen , hajdan Francziaországban a 'királyi parancsok közönséges formáját 
általányosan titkos elfogatási parancsoknak nevezni. E 'csak csekély rész
ben volt rendeltetések. Mert a' királyi statuscancellariából majd nyitva 
adattak ki minden rendelések, mint7.f i / rcs patentet, majd bepecsételve, 
mint Let trés closes vagy decachet. Amazok mindég pergamenre Írattak, 
a' király neve egy statusminister által j raték alájok., minister által con-
trasignáltattak, nem hajtattak öszve, hanem csak alsó szélek hajta
tott b e , 's a' status nagy pecsété nyomatott reájok. E' szavakkal kez
dődtek: „A1 tims présens et atenir Sf l / t f í !" 's ezen — sok értekezések 
tárgyul szolgált—kifejezéssel „Car tel est nolre plaisir" rekesztettek 
be. Illy formában adattak ki minden edictumok, rendelések, kegye-
lemlevele.k, privilégiumok 's a' t., mellyeknek azonban, hogy foganatjok 
legyen, be kellett elébb azon departement parlamentuma jegyzőkönyvébe 
iktattatniuk, a ' mellybe tartoztak. E' szerént J a ' parlament gyakran 
meggátlá az illyen nyilt levelek foganatját. — A' Lettret closei ellenben 
papirosra Írattak , részént a' király nevében, a' ki illyenkor az első 
személyben beszélt 's e' szavakkal.J'ejezé be a' levelet : „SWÍ- Ce je prie 
Dieu, e/u* il vous ait dans sa xainte et divine garde" 's saját nevét 
irá a l á , — részént pedig a' király meghagyására e' kezdő szavakkal : 
De par le Rni: II est ordonné a etc. 's csak ministeri aláírással. Azu
tán a' királyi kis pecséttel pecsételtettek b e , ngy hogy tartalmokat kí
vülről látni nem lehetett. Ezen zárt levelek használatja nagyon kiter
jedt volt 's nem csupán elfogatási parancsoknál fordult elő. IllyJ for
mában adattak ki a' tisztségeknek és egyes személyeknek minden pa
rancsok, mellyek tudósítást , bizonyos helyre menést vagy száműzetést 
rendeltek a" fővárosból vagy az egész országból. Szinte igy adattak ki 
gyakran elfogatási parancsok i s , mert különben a' törvényszékek 's ki
vált a' politia , nem munkálódhattak volna némelly szorgos esetekben. 
A' párisi politiaigazgatónál (TAeulenant gínéral de la police) szám
talan illyen parancsok voltak mindég készen, mellyeket szükség esetében 
ő maga tö l tö t tbe . Ezek nélkül egyáltalján nem volt volna j u s a , gyanns 
embereket elfogatni. Az elfogatás gyakran királyi kegyelem vol t , mert 
elvonta az elfogatottat a' törvényszékek keményebb üldözése elől. Ezern 
elfogatási parancsokat Linguet („Mémmres sur la Bastille," Lond. 1783) 
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e's Mirabean (,,/?e.? lettres de cachet et des prisnns d1 état," 1782) esme-
retes Írásai ellen védelmezni igyekezett Pfeffer, Schlözer „Staatsanzeigeu"-
j e iben , de minden alapossága mellett sem távoztathatá el rólok azon 
váda t , hogy az önkénynek 's fondorkodásnak kártékony eszközei voltak. 
(L . B A S T I L L E ) . Zt. G. 

C A C H E X I A . ( s o r v a d ó , f o g y ó á l l a p o,t). A ' testnek azon állapot-
járói mondatik, midőn annak táplálódása alább alább szál ' s elromlik. El-
soványodás és a' bőr kellemetlen színé által jelenti ki magát és sok , 
különösen a' hosszufolyatn betegségekhez csatolódik. Azért azon sze
mélyeket nevezzük cachecticusoknak (sorvadóknak) , a' kiknek halvány, 
sápadt sárgás szinek belső romlottságra mutat. —j—a. 

C A C O D A E M O N , 1. A G A T H O D A K M O N . 
C i c D s , rettenetes zsivány Olaszországban , rémítő nagy

ságú, rendkívül erős , iszonyú ábrázatú 's némellyek szerént tűzo
kádó ór iás , Vulcanus fija. Az aventini erdőben lako l t , 's mind a' 
tüjék lakosait, mind az utazókat eltöltötte rémüléssel. Lakása egy sok 
tekervéiiytt 's kanyarulásu barlangban volt; ennek száját olly darab kő
sziklával zárta b e , aiellyet 20 pár ökör sem birt elvontatni. Kívül a' 
bejárásnál általa agyon vert emberek kaponyáji s karjai voltak fel
aggatva. Midőn Hercules G e r y o n mai hajit Itálián keresztülhajtotta, 
C a c u s azok közül egynéhányat ellopott, mellyeket, hogy nyomaikat 
eltitkolhassa, farkaiknál fogva húzogatott be a' barlangba. De ezek 
elárullak magokat bőgésekkel, meily meglévén, Hercules a' zsiványt 
megtámadta 's rettenetes harczohís után buzogányával agyon verte. 
Báládatosságból az ara maxiniát ép í te t te , Evander pedig 's a1 vezérlése 
alatt lévő Arcadiusok Herculest ezen jótéteményéért Isten gyanánt tisz
telték. K. J. 

C A D A M O K T O vagy Ca da Mosto (Luigi), született Velenczében 
1432 táján ; szorgalmatos nevelés után kereskedésre adta magát 's a' 
közép- és allanticum t> ngeren több utakat tett. 1454 Marco Zeno föl
dijének hajóján Flandriába utazot t ; a' gibraltári menetelen azonban 
ellenkező szelek miatt St . Vincent fokánál kikölni kénytelenittetének, 
IÍOI akkor Henrik berezeg magányosságban a' tudományokkal 's az 
afrikai partok feltalálásával foglalatoskodott. Cada Moslo, mint bátor 
's próbákra termett ifjú, szolgálatját ajánlá a' berezegnek 's attól egy 
80 tonnás hajót kapott. Kiutazott tehát Lagosból 1455 's beereszkedvén 
az öt esztendővel elébb feltalált Senegalba , a' pattok melleit tovább 
evezett és Damel fejedelemnél mula to t t , kinek birodalma Seneg.ítól a' 
zöld hegyfokig ter jedet t , minekutána ilt aranyat és rabszolgákat vá
sár ló i t , útját a' zöld hegyfok felé ve t t e , hol a' herczegnek felfe
dezésekre küldött más két hajójával' összetalálkozván, azokkal régre a' 
Giimbia torkolatjához j u t o t t , mellynek gazdagságát előttök igen ma
g a s z a l á k ; de minthogy a' lakosoktól megtámadtattak, 's igy a' hosszít 
utazásban különben is kifáradt hajósnép bátorságában , elcsüggedett, 
kénytelenek valának Portugáliába visszatérni. 145(5 két más hajóval má
sodszor utazott Cada Mosto Gambiába; utjokban feltalálták a' zold-hegy-
foki szigeteket. Ekkor ugyan jobban fogadtatlak, de az aranycsere 
nem felelt meg várakozásoknak. E' három hajó ekkor Casamansa és 
Rio Grandé fnlyóliig evezett 's innen ismét Portugáliába visszatért. 
Cada Mosto i t t maradt 1463-ig, midőn Henrik berezeg megholt. Uta
zásainak le írása, .^l'rima navigazione per V oceano allé térre de1 A egri 
delta hassa Etiópia, di Luigi Cadamostn'-í, — meily elébb Vicenzában 
1507 , azután pedig Mailandban 1519 jelent m e g , az ujabb idő hajóká
zás! közt legrégibb 's valódi remek. Elrendelése csudálkozásra méltó, 
elbeszélése vonzó; leírásai tiszlák és pontosak. 

C A D E N T I A , (olasz: cadenza) , hangberekesztés, a 1 hangoknak 
o!ly esését j e len t i , meily a' fülben egy nyugvó vagy végpontnak ér-
««tét gerjesstti. Ennél fogva két neme van; egy ik , meily szerént a' 

i 
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flil bizonyos hangsort voltaképen bezártnak 's bevégzettnek tapasztal 
's annak további folytatását nem várja. Ez a' tökéletes cadentia. Má
sik , melly után a' nyugvó pontnak osak előérzete támad bennünk , de 
még utána több hangoknak folyamatját várjuk . — fél cadentia. Az 
első által a' muzsikai darabnak főrészei egymástól szinte iigy elv.i-
las/.tatnak, mint az egész is befejeztetik (végcadentia). Hogy a' fül 
egy teljes megnyugvásnak érzetét nyerje , szükséges a' hangok fordu-
latit ismét az alaphangra visszavinni, 's azon a' hármas ösziiangzuttal 
berekeszteni. Ha az alaphang egy mellékhangneinuek hármas ösz-
hangzatjára j ő , mellyre elébb ki tér tünk, ugy fél cadentia támad, mel
lyel a' muzsikai tételnek csak egy szakasza lesz bezárva. Ha az el
készítő öszhangzatra befejező öszhangzat helyett más következik, 
akkor ezt csalóka, t ö r t , vagy félbeszakadt cadentiának, csalvégzelnek, 
(clausula falsa , cadence rompue, cadenza d? inganno^ cadenza sfuggita) 
nevezik, mert illyenkor a' más valamit, várt fül mintegy elámittatik 
's megcsalódik. Különben ez is egész vngy fél cadentia lehet. Gyak
ran értjük a' cadentia alatt azon szabad képzeletre 'a az énekes , 
vagy hangmivész érzésére bizott egyes helyeket i s , mellyekkel ezelőtt, 
főkép bizonyos csinos muzsikai darabokban a' bevégzést felékesíteni 
szokás vala. Itt az énekes vagy hangmivész, minekutána a' főhang-
nemre visszavezető zárhang egy megnyújtott kottán (1. F I R M Á I K ) kitár
ta tolt , kis pihenés után beesvén, vagy a' darabban uralkodó főgondo-
Jatot kifejtette vagy az egészet apródalakban mint egy újra elóiaj-
zolta , 's akkor az elkészítő hangon közeledvén, egy trillával a' darab 
alaphangjába szált. Ez piperézett cadentia. Legújabb időkben azon
ban , ezen gyakor untató, kicsapongó 's formátlan nyikorgások kiküszö-
böltetvén, az ékesgetett cadentia vagy igeu ritkán vagy nagyon meg
rövidítve jó elő. J. 

C A i) R T t) F V A U X (Antal Elek), chemicus, a' franczia college de 
jiharmacie és sok német tudós társaságok tagja, szül. Parisb. 1743, ele-
jénte patikás volt, későbben az ő alapította „Journal de I'ari-i'- független
né tette, 's azután mint szerencsés mezei gazd;i késő koráig chemiai, kerté
szi és gazdasági vizsgálatokkal foglatoskodva, hazája földjét és' fabrikájit 
igyekezék virágzóbakká tenni. Francziaország számára országos hi
vatalban is munkálkodott. Ő volt egyike a' „Journal rf' economt'e rurale 
et.'tlomtstiquetí főszerkeztetőjinek Í803 ol ta , nem különben a' ,,» oars 
f'inijilel (T agriciilinre pratiqueíl-nek. Legfontosabb írásaiban értekezik 
a' víz fogyatkozásáról a' völgyekben, ha dombjaik a' fáktól megfosz
ta tnak, a' termesztés javításáról a' mezei gazdaságban, az egészség-
pol tiának minden ágairól mind a' városokban, mind a' falukon. Magá
nak is nagy szűleji lévén Argenteuilben, tanítást adott, m nt lehet gon
dosabb mivelés által nemesebb borokat nyerni, mint eddig a' szőlőhegyek 
termettek. A' kertészség és gazdálkodás minden ágainál közhasznú, 
uj vagy eddig figyelem nélkül hagyatott esmereteket terjesztett el. Ja-
va lá , hogy Corsica magas erdejit jobban kell kímélni; a' vizáradás 
által áltnedvesült épületeket gyorsan ki kell szárítani ; ajáulá Rmnford 
levesét, csontlevest, a 'vakondok kipusztítását, a' fejér ruhák tiszitását 
gőz á l ta l , minden rothadó viz eltávoztatását a' városok és faluk tá járól , 
a" tejjel való festést, a' lávéfa és dohány meghonosítását, a' gyümölcs
fák niegnemesítését, a' szokott hibák elkerülését a' fametszésnél 's a' 
gyümölcsöző fák ágainak meghajtását, hogy a' leirt tapasztalás szeréut 
jiagyobb és több gyümölcsöt teremjenek , a' nélkül hogy megerőltetőd-
nének, továbbá a' krumjililiszt használását a' kenyérhez gabona-drága
ságkor , jobb katonatartást egészégesebb eledelek á l ta l , végre azon 
eszközöket, mellyek által az élelemszerek nagy drágasága az igen népes 
vidékekben elhárittatik. Mh. Parisban 1828, 85 észt. korában. — J—a 

C m i i vagy C a d i z , a ' sevillai királyságban, Spanyolországnak 
leggazdagabb kereskedő városa 's egy a' legszebb spanyol városok közül, 
León nevű sziget 3 angol mf. hosszú 's a' tenger felett 60 láb. fekvő csu-
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csán feksstlk. Ezen szigetnek dél-kel. része hajdan a' Suac,o régi hirtja 
által köttetett öszve a' száraz földdel. A' várost fal és rendetlen bástyák 
veszik körül , a1 mint t. i. a1 föld tulajdonsága megengedte azoknak épít
tetését. l)éli oldalán, magas meredek partja miat t , nem lehet hozzá 
menni , 's éjszaki oldalán kikötni a1 fövenytorlások és kősziklák miatt, 
mellyek a' viz alatt vannak, veszedelmes. Dél-nyug. csucsán kősziklák 
sora nyúlik el, mellynek egy része, ha a' viz megnő, vizzel borittatik el, 
's St. Sebastiau nevii csucsán egy a' város oltalmazására szolgáló erősség 
áll. Cadix e' szerént csak a' földesucs keskeny oldala felől táinadtatha-
tik meg , i t t pedig az ellenséges erőnek minden feliételei könnyen sike-
retleuekké té te thetnek, és igy nevezetes és főerősségnek tartathatik. A1 

tenger tágas öble igen derék kikötőt formál 's tulajdonképen két egymás
sal öszveköttetésben lévő tenger öbölből ál l , mellyek közül egyik Bahia 
de Cadix , a' másik Bahia de Puntales nevet visel. Az elsőnek 2000, a' 
másiknak 500 ölnyi nyilasa van. lí/.ek a' nyilasok, valamint maga a' kikötő 
és a' város is, a1 St. Catharina, St. Sebastiau, Chiclane, Matagorda, Punta-
las és Luis erősségek által védelmeztetnek. A' Bahia de.Cadix a1 kereskedő, 
a' Bahia de Puntales pedig a' hadi és az Amerikába 's Amerikából evező ha
jók kikötője; mert külföldi hajóknak nem szabad ide beevezni. Troca-
dero szigetét a1 cadixi kikötő 's a' Matagordából Piierto-Realba vivő csa
torna formálják. A' puntalesi erősség a' tengernél azon a' szigeten fek
sz ik , mellyet a' Cortadura formál, 's a' vele szemben lévő Matagordával 
a' belső kikötőbe való evezést védelmezi. A' tengeri hadi erőnek leg
főbb álláspontja mindég Cadix volt 's Bourgoin, vélekedése szerént leg-
alkalmatosabb is arra Cadix egész Európában. A' város 1780 olta igen 
megnagyobbodott 's jó ízléssel készült épületekkel szépittetett. Püs
pökség , régi és uj felette pompás püspöki templom, 13 klastrom, szép 
mesterségek académiája, rajzoló oskola, hajókorniányos, hajózó és ma-
thematica oskola, igen jó csillagvizsgáló torony , tengeri és szárazon 
lévő katonaság ispotálya, seborvosi tanitó intézet , füvészkert, játéksain 
's 15 polgári ispotály vannak benne. Lakosai száma 1808 előtt 8000 ház
ban 75,000 vol t , kik közt sok Angolok 's Németek találtattak. A' föld-
csuoson a' városnál igen nevezetes aoaknák's szőlőhegyek vannak, mellyé-' 
ken jó bor terem. Tinnhalászatja jövedelmes. A' város kellemetlenségei 
közé tartozik az italviz nem léte. Ámbár mindenik háznál van víztartó 
csatorna; fris viz mindazáltal Pnerto de Santa Maria városából hozatik. 
A7 spanyol-amerikai kereskedésnek Cadix a'középpontja. Minden tenge
ren kereskedő európai nemzeteknek vannak i t t consnlaik, ágenseik 's le-
velezőjik. 1795-ben 110 nagykereskedő ház volt Cadixban. 1792 a' vi
lág más részeiből bevitt portékák ára 110 's a1 kivittelié 270 mii. re
álét tett. 1804 a' beevezett hajók száma 1386 tet t . Cadix régi város. 
A' Tyrusiak építették, 's Cadixnak, a z a z , sövénynek vagy sövén
nyel bekerí tet t helynek neveztetett. Még most is lehet S. Pedro szige
tén, ha a' viz csendes, a' tengerben látni Hercules templomának omladé
kait 's a' hajdani Gades házait. A' Tyrusiak Után a' Carthagoiak, azu
tán a1 Romaiak bírták Cadixot , kik ennek Gades nevet adtak. Ké
sőbben az Arabok lettek uraivá 's 1202-ig b í r ták , midőn spanyol kézre 
került, 1696 az Angoloktól elpusztíttatott 's leégettetet t , hanem a' 
Spanyoloktól ismét 's erősebben felépíttetett. 1702 ismét megtámadta
tott az Angoloktól, de kivánt következés nélkül. Midőn Spanyolország 
Francziaországgal szövetségre lépe t t , ismét 's több ízben ostromoltatott 
az Angoloktól, de mindég hijában. 1805 szomszédságában igen neveze
tes tengeri ütközet történt (L. TRAKAI.GAR). AZ 1808-ki lázadás olta 
Cadixban VII. Ferdinánd visszatéréséig szakadatlan lármák dühösköd
tek. A' franozia seregeknek Andalusiában való szerencsés előmenete 
után a' zendülők főtanácsa Cadixba húzta vissza magá t , itt gyűjtvén 

, öszve minden erejé t , mellyet a1 Gibraltárból és Portugálból jött an
gol seregek is segítettek. A' tanács a' szárazt León szigetével öszvekötő 
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700 Jliib. hoisztt hidat lerontatta, 's e1 szerént Cadlxot a1 száraztól ege
szén elszakasztotta •, e's mivel ez a' város a' tenger felől várfalakkal, 
erősségekkel, kiváltképen pedig spanyol e's angol hajósseregekkel védel-
meztetett , enne'l fogva a1 város 1810-nek ü. Febr-tól; 1812-nek 25 Aug-ig 
tartó ostromoltatása igen rendkívül való '-s legmerészebb próbatételek közé 
tartozik. Sebastiani vezér a1 száraz felöl ágyúz ta ; Martiusban a' partok 
mentében több helyeken ásattak ostromsánczok és az erősségekből, ha
jókból 's uszó battériákból való kemény tüzelés 's a' várbeliek gyakori 
kiütései mellett is folytattattak az ostromra szükséges munkálódások , az 
öböl mentében lévő erősségek megvétettek 's végre a' Cadixxal szemben 
fekvő nevezetes matagordai erősség is elfoglaltatott. Innen próbát tettek 
a' Francziak a' városnak. bár távol esek is Matagordától, ostromlására 
's ágyúzására , melly czélra különös és újonnan feltalált mozsárágyukat 
öntettettek Sevillában. Dec. 15 repüllek be Cadixba az első bombák 's grá
nátok; hanem mivel a 'cadixi hazak áltáljában kőből vannak építtetve, tűz 
nem támadt a' városban 's a1 kár csekély volt. 1811 az egyesült Ango
lok és Spanyolok több ízben fel akarták a' várost az ostrom alól menteni 
's egyszer valósággal el is rontották az ostromlók munkájit, legalább 
részszcrént. A' Francziak kiváltképen egy hajósseregecske építésivel fog
lalatoskodtak,, hogy ezzel León szigetét megtámadják; a' Spanyolok el
lenben éjjel nappal dolgoztak az oltalmazó eszközökön, mivel a' sziget 
elí'oglaltatás^tól függött Cadixnak sorsa. Ez az állapot 1812-nek utolsó 
feléig t a r to t t , midőn Wellingtonnak Spanyolország közepébe való győ
zedelmes benyomulása a' Francziákat Andalusiából való visszavo
nulásra 's a' ritka magaelszánással folytatott ostromnak félbeszakasztá-
sára kinszeritette, Ellenben Oct. 3. 1823 rövid bekerítés után bemen
tek a' Francziak Cadixba. (L. SPANYOLORSZÁG.) San-Fernando városának, 
1810 előtt Isla-de-Leonnak és San-Carlosnak, 3000 ház. 's 40,000 Iák. 
egy tengeri - cadetoskolája, csillagvisgáló to rnya , több fabrikáji 'sat. 
vannak. León szigetén fekszik Las Caberas nevű falu is, a' hol J a u . l . 1820 
Riego a' katonai lázadást elkezdette. A' tengeri fegyvertár 's hajóépítő 
műhelyek La Caracca szigetén vannak a1 Cadix előtt lévő kikötőben. L—ú. 

C A D M U S . A' mythologiában és históriában több személy viseli 
ezen nevet. Legnevezetesb Agenor fija 's Neptunus unokája. Atyja 
testvérivel együtt Európa leánytestvéreket , kit Jupiter ragadott vala 
e l , felkeresni küldötte, olly parancsolattal , hogy nélküle vissza ne 
térjenek. Több kalandjai után C. a' delphii oraculomhoz folyamodott, 
melly meghagyá nekie , hogy a' keresést szakassza félbe, egy tehén 
vezetésére bizakodjék 's o t t , a' hol ez megálland, várost építsen. Így 
jutott Boeotiába, hol a' tehenet Minervának akarta feláldozni; társait, 
kiknek a' szükséges vizet Mars forrásából kell vala hozni, ennek sárkány-
őre megölte. Ez t Cadmus végezte ki 's fogait Minerva parancsára 
földbe vetet te; ezekből fegyveres ferjfiak nőttek k i , k i k , ötön kivül, 
egymást ölték njeg. Ezen öttel építette Cadmus Cadmea vagy Thebe 
városát. Ezután Harmóniával házasitá öszve Jupiter. Mejij'ekzőjén 
jelen voltak mindnyájan az istenek. Harmóniával Antinoét , I n é t , 
Seinelét , Agavét és Polydorust nemzette. Minekutána C. darab ideig 
kormányozta volna Cadnieát és az általa alkottatott országot , Bacchus 
parancsolatjára Harmóniával együtt az Encheliabeliekhez ment, meg
győzte ellenségeiket, az lllyrusokat; királyok lett 's még egy fiiit nem
ze t t , Illyriust. Végre kígyókká változtatta őt 's Harmóniát Jup i te r , v. 
mások szerént oroszlánjukká, 's az Elysiumlia tette által. -— A' 
monda szerént 1550 K. e. jött Cadmus Phoeniciából Boeot iába, meg
győzte az ellenálló lakosokat 's vélek építette a' nevezett várost. Uj 
allatvalójinak miveltségét nagy mértékben előmozdította; ő hozta be 
a' phoeniciai be tü i rás t , a' musikát innepek alkalmával , a' réz hasz
nálását .— Egy másik Cadmus, Miletnsi , Panthion fija a' Görögök közt 
elsőnek tekintetik, ki prosában irt. Mintegy (100 észt. élt K. e. 
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C A D U C E U S , borostyán- v. olajfapálcza, mellynek felső veg^n két 
szárny 's alattok két békésen egymás felé fordult 's a' pálczát övedző 
kigyó látható , a1 békének vala je lképe, niellynek vivője (heroldja) az 
ellenség előtt is szent és sérthetetlen volt. A' mythns szerént ezen 
pálczát Apolló adá Mercuriusnak, annak megesnieréséérr, hogy 6 (Apolló) 
's nem Mercurins találta fel a' kobzot. Midőn ez azután Arcadiáhan 
j á r t , két egymással küzdő kígyóra bukkant 's a' pálczát közökbe veté. 
Azonnal békés indulattal öleié azt köiiil a' vivó pár. I gaz , hogy a' 
Cad. ezen istenségnek megesmertető j e l e , azzal vezeti ó a' halottak ár
nyait az Eiebusba 's ezért neveztetik Caducifernek is de a'régi pénzeken 
Herculesnek , Bacchtisnak , Ceresnek , Venusnak 's Anubisnak kezeikben 
is láthatni. Korunkban a' kereskedést képzi ; 's Böttiger az ezt övedző 
kig)ókat azon csomók és kötelékek jeleinek t a r t j a , mellyekkel a' kö-

V aéptengeri legrégibb kereskedők árujikat 's árubáljaikat lekötözék. 
C A E C ( I I I , A (Sz.), élt a' kereszténység harmadik századjában. Kóla 

igy szól a' leg> nda: Pogány az.ii 11:ji egy pogány ifjúnak, Valeriannak, jegy
zettek őt el akaratja ellen, mért ő szivében szüzességet fogadott az Ur
n á k ; 's valamint a 'hurok zengtek keze alatt , ugy zenge szive az Úrhoz, 
's igy imádkozott: „ U r a m ! engedd szivemet és testemet szeplőtelenül 
megőriznem". Hogy a1 vőlegény megjelent, jelenté neki , hogy ne elin
tené ő t , mért az ő ár tad nságat az igaz Isten angyala őrzi. A' hitetlen 
Valérián erről meggyőződni kívánt 's látni akará az angyalt. Caeeilia 
őt a' martyrok sirhalmai közt rejtezkedő Orbán püspökhöz utasitá, 
ki is Valeriánt a' kereszt, religióban tanitá és megkeresztelé. Visszatér
vén igy Valérián, Caéciliát az angyallal imádkozva találá. Az angyal 
mind a1 kettőnek egyegy koszorút nyujta. Valérián öntesvérét i s , T i -
burtot, a? ker. religióra birá, és mind a' kettő halált szenvedett Alma-
chius praefectus alatt. Caeciliának kegyelem igér te te t t , ha pogány iste
neknek áldozik. A' szűz állhatatos maradt hitében: azért először is for
ró ferdőbe zá ra to t t , mellyben két napig volt sértetlen. Majd a' hóhér 
által kell vala lefejeztetnie, de ennek harmadszori csapása sem fogott. 
Így maradt életben még három nap. Intette, erősitelte a' híveket, gyá-
molta a1 szegényeket. Roma mar az 5-ik században épite nevéről tem
plomot, mellyben ereklyéji maiglan fenvannak. — Caeeilia ugy tisztelte
tik , mint a' hangmivészség patronája, n e m , mintha ő volna feltalálója, 
hanem, mert őt abban járottnak tartja a' hagyomány. Öt költők ének-
lették meg: Chaucer , Win te r és l'ope. Neki Rafael, Donienichino, 
Dolce és iMignard emeltek emléket. Az elsőről mondja Herder , hogy 
az , mint mennyei jelenet, mint személyitett mennyei áhítatosság, halha
tatlanságot érdemel. De az urbinoi ifjú a' feladott legenda értelmét 
is jól eltalalá. A' Dolcéét pedig Napóleon csudálta meg. G. I. 

C A u M K N T A T i o, chemiai mivelet , melly álta! valamelly érez 
(gyakran más test is) a' reája hatandó tes tekkel , néha teriiletesen, 
bezárt edényekben, érintésbe tétet ik, hogy a' felmagasztalt melegség 
által a' különböző czél szelént az első majd keverékektől tisztitassék 
m e g , majd elváltoztassék, (néha savittassék is). Az edényt caement-
serpenyőnek hiják , azon substantiát pedig , mellyel az érezek vagy más 
edények körülvétetnek, caementnek. Igy caementáltatik az arany bizo
nyos keverékkel téglaporból , kalkotharból és konyhasóból, a' vas pedig 
szénporral 's áltváltoztatik aczéllá; az üveg ellenben gipsszel Reaumur 
porczellánjává. Ha a1 vasa t , kénsavanyban felolvadt rézzel caementáljnk, 
helyébe rezet nyerünk, mert a' vas elragadja tőle a' savanyt és sa
vitót. r —j—a 

C A K s A R (Cajus Július). Ez a' nagy hadvezér, nagy kormányzó, 
nagy történetíró Július (előtte Quinctilis) 10. szül. 100 K. e. Atyja C. 
Jul . Caesar , praetor ; anyja Aure l ia , Aurelius Cottának leánya. Gyer
mek korában már kitűntek jeles lelki tehetségei , mellyeket bámul t , szo
katlan fénnyel fejtett ki haladó kora. Eleven képzelet , é l e s , behatóéi -
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me 's rendkívül élénk emlékezet valának saját jai , 's ezekhez fáradha
tatlan munkássága járult. Írja az öregebb Plinius, hogy egyszerre 4—7 
levelet vala képes írni és olvasni, Íratni "s olvastatni. Midőn még Ko
mában Marius pártja hatalmaskodott; Cinna Cornelia leányát Caesarnak 
adá nőül, tőle is erősödést remény Ivén pártjának. De Sylla megtér t ; 's 
most ő akará Caesart elszakasztani Corneliától; azonban C. nem enge
dett. Ez ellene gyujtá a' gyilkos tyrannak l iaragját , 's csak kevésbe 
múlt , hogy nem proscribáltatutt. Azt monda felőle Sy l l a , hogy ő az 
ifjúban fejlődő Marinat lát , 's ezért jónak találta C. elhagyni a 'fővárost. 
Egy ideig Nicomedes udvarában mulatott Bithyniában ; innen IV1. Minu-
cins Tberinushoz ment , Asia praetorához , ki az ifjút a' Mitylenét meg-
szálandó hajóssereg vezérévé tévé. A' 22 esztendős Caesar itt jelesen 
viselé magát, 's végezvén dolgait, Rhodusba ment, hogy Apolloniustól a' 
törvényes ékesszólásban tanítást vegyen. Ut közben tengeri rablók kezé
be ese t t ' s 50'talentumot kellé váltságul fizetnie. Bosszúja egynéhány ha
jó t állita öszve Miletusban 's ezekkel a' meglepett rablók jobb részét 
elfogá 'a az elfogottakat Perganiusban felfeszitteté. Innen visszatért Ro
mába. Rövid időn tribnnus (katonai), quaestor és aedilis lón , 's nyá-
jassága, fényes asztalai 's a' népszerette játékok által megnyerte a' nép sze
retetét. L. Július Caesar rokon ja á l ta l , kinek cousullá választatását ki-
eszközlötte, Sylla pártosai közül sokakat száműzetett v. halálra ítélte
t e t t , 'a kétséget nem szenved, hogy Catilina törekedéseit tudta 'a nem 
ellenzé. Azonban Catilina ellen GaíO és Cicero győzői t , 's C. elesett 
praeturajától. De a' nép szerelnie őt csak hamar pontifex maximussá 
teve 'a helytartónak nevezteté ki Spanyolországba. Útját elállák hite-
lezőji 5 830 talentumig (kb. 1,000,000 tor.) lón Crassus kezea érette. A' 
mit ezen útjában egy nyomorult falu szemléleténél monda: hogy inkábk 
szeretne itt első, mint Romában második lenni , az ő legfőbbre törekvő 
lelkét egészen kiejti. Spanyolországban hódításokat tett 's annyi pén
zel tért onnan vissza, hogy adósságait mind kifizethette. Romát ekkor 
Crassus és Pompejus pártjai két ellenrészre szakaszták, 's Caesar, hogy 
magát consullá tehesse, megbékéltette a1 ket tőt ; miután elvégzek ma
gokban ők hárman, hogy a' főhatalmat egymás közt megosztják. Ez a* 
legelső triumvirátus Roma történeteiben. Caesar , M. Calpnrnius Bibu-
lussal consullá tétetvén , megerősítő Pompejus alkotmányait 'a a' tanács 
és consultársa elleneié is kivitte a' törvényt , melly szerént bizonyos 
földbirtokok a' szegényebb polgárok között felosztattak. Ez a' győztes-
ség és kegyelem megállapító tekintetét a' nép előtt; Pompejust még szo
rosabban magához csattá az által, hogy leányát, Júliát, neki nőül adá, 's 
a' nemeseket azzal nyerte m e g , hogy az adók egy harmadját eJengedé. 
Haaztalan szólottak Cicero és Cato, a' honbarátok fejei, a' három férj-
liu ellen; ez csak ezeknek bosszúját voná reájok. C. , cnnsulsága kitel 
vén , Gallia helytartóságát nyerte 's ehhez négy legio parancsát; 's mi
nekutána a' tudós Calpnrniával, Calp. Piso, az uj consulok'egyike, leá
nyárai egybekelt , áltkele Galliába. Innen a' benyomult l lelvetákat ho
nokba visszaiizé, megveré Ariovistot, a' német csoportok fejét, 's a ' B e l 
gákat. 9 év alatt — a' Senalus uj 5 esztendőre bagyá meg tisztében — 
egész Galliát meghóditá. Kétszer keh: ált a' Rhenuson (53 és 55 évb. K, 
e . ) , kétszer szála ált a' Britusokhoz "s ezen tartomány vitéz lakójitól, 
meggyőzve őket több csatában, kezeseket vőn. Azalatt Pompejus a ' s p a 
nyolországi, Crassus a' syr ia i , aegyptusi 's macedóniai hel3 tartóságot 
kapák öt esztendőié; de Crassus halála, ki a' Parthusokkal vivtában 
e s e t t e l , feloldá a' triumvirátust, 's Júlia elhunytával, melly szintezen 
időben történt, Pompejus barátsága is hűlni kezdett. Pompejus hatalma 
nevekedett; 's a ' consu lok , néha Caesarnak ellenjei , általa uralkodtak. 
Caesar ellenben romai provinciává tévé Galliát , mellyet szelíden és böl
csen korniányza 's iszonyú pazarlással szerzett magának Romában ba
rátokat. Pompejus kivitte, hogy egy senatus consultum (főtanács végzé-
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se) Caesart katonájt szétbocsátására 's helytartósága leleteidre ldézé. C. 
azt felelte, hogy igen is engedni fog, ha Ponipejus ugyan azt teendi. 
Er re a' tanács azt végzé , hugy C. t.sztét és fővezérséget ekkorra lete
g y e , vagy a' hon ellenségének tekintessék, 's u' köztársaság seregeit 
Ponipejus vezérsége alá parancslá. Most szólitá fel C. katonájit , hogy 
vezéreket , ki érettek él és ha l , meggyaláztatni ne engedjék. Ezek 
hívséget eskének személyéhez, 's C. áltkelve a' Hubiconon (49 K. e.) 
egész Italiát egy kardcsapás nélkül elfoglalá; Ponipejus, nem lévén sere
gei, a' tanáccsal, consulokkal 's tisztviselőkkel együtt megfntaint. C. a' 
köztársaság kincsével zsoldosokat bé r l e t t , kicsapott Spanyolországba, 's 
a' nélkül , liogy a' Ponipejus által oda tett hadvezérrel nyilvános csatába 
ereszkednék, a' tartományt meghóditá. Jöttében elfoglalá Marseillet, ;s 
a' Romába megtérői , M. Aemilius Lep idus , a' p rae tor , dictatorrá neve-
z é , 's a' nép a' következő évre consullá. Azalatt Ponipejus tábort 
gyüjte keleten. C. 5 légióval indult ki ellene 's kiszálott Epiruson. 
Azonban a' hajókat, mellyek seregének másik részét hozák, elfogák 
Ponipejus hajóji, 's most egyezéssel kínálta Pompejust, de ez azt meg-
veté. Caesar azonban erősödést kapot t , 's most ütközettel kinálá Pom
pejust ; de ez kerülé ezt i s , mig nem beszorittatva C. által táborába, 
kénytelen lón vini 's magát az ellen seregén keresztülvágni. Ezt meg
t éve ; C. Pharsalusig vonnia vissza, 's itt véres és eldöntő ütközetbe ve
gyült a1 két tábor (48 K. e.). C. győzött. Ponipejus Asiába, innen E-
gyiptomba futott sereget gyűjteni; 's minthogy pár t ja , ha meggyengült 
i s , még meg nem oszlott ; űzőbe vette őt C. 's a'Hellesnonton keresztül, 
holott C*ssius (1. e.) a 'hadi hajókkal hozzá á l lo t t , Egyiptomba szált. 
I t t vévé hirét Ponipejus halálának. Könnyekre fakasztá nagy, de szeren
csétlen vetélkedője méltatlan ese te ; pompával adata meg tetemeinek a' 
régtiszteletet 's pártosit elhalniozá jótéteményekkel. Ellenkező szelek 
ti l ták megtérését. Ezalatt az ifjú Ptolemaeus 's testvére, Cleo-
palra , közt támadt visszálkodást csilapitá le. (L. CLEOPVIRA.) Romában 
azonban a' nép és senatus vetélkedett megnyerni a' győztes kegyét. Öt 
évre nevezek consullá, egyre dic ta torrá , egész életére nép tribunusá-
vá. Az alatt C. Pharnaces ellen indult, ki atyjának, a 'nagy Mithridates-
nek, ysiai birtokát akará visszanyerni; útjában kegyébe vévé Dejotarust, 
ki elébb Pompejusért harczolt , 's az egész hábonit olly hirtelen végzé, 
a' milly rövid barátjaihoz küldött izenete : „Vénig vidi, vici." 'S most 
Romaija visszatért. Megbocsátott Ponipejus kegyenczeinek 's jósága ál
ta l az egész nép tsljes szeretetét megnyeré. Kitelvén dictatorsága ideje, 
ismét consullá választatá magát; 's jóllehet az igazgatás régi, szabadsá
gos formájií megtar tá : csaknem korlátlan hatalommal uralkodott. A' 
köztársaság barát i Cato 's más hadvezérek alatt Afrikában gyülekeztek 
öszve. Általkelt ellenek C, 's változó szerencsével küzdöttek egy időt, 
mig a' Thapsusnál Scipio Metelluson nyert győzedelme a' had koszoru-
já t Caesarhoz nem hajtá. Cato Uticába szorulva, áltgyilkolá magát , 's 
a' város C.-nak meghódolt. Numidiát 's Mauritániát provinciákká/ tévé 
a' győző 's parancsot a d a , hogy Carthago és Corinth felépíttessenek; 
a' mi egy év folytában megesett. Roma ismét a' legnagyobb tisztelke-
déssel fogadta. Dictat'orrá nevezek 10 esztendőre, egyedül ő leve cen-
s o r , személyét sérthetetlennek tévé egy végzés, 's szobrát a' capitoll
úmba, Jupiter szobra mellé, helyezek. Egyik beszédje a' néphez 's az, 
hogy Claudius Marcellusnak, legnyíltabb ellenségének, megbocsátott, 
uralkodása felett minden szivet megnyugtat a. Kevéssel ezután megadá 
neki hazája a' négy diadalt , a' Galliában, Egyiptomban, Pharnacesen 
és Jubán nyert győzcdelniekért, 's ritkán látott Roma illy fényes inne-
peket. C. most a' törvényhozásra forditá figyelmét. Idegen földről tudó
sokat hiva hazájába; 's a' több jó közé , mellyet neki küs/.öne a' város 
's a' vi lág, a' KAI.RMIIÁIUOM (1. e.) igazítása is tartozik. Azalatt Ponipe
jus fijai hadat gyűjtenek ellene Spanyolorsr.ágban, 's C. maga szálott 
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szembe vélek. Cordubát a! legmakacsabb ellenállás után elvévé ; 's a' 
nagy csata Munda mellett esett, mellynek egész nap tévelygő "szerencsé
jét végre még is C. ragadá meg, 7 hónap mulva Spanyolország elfoglal
va , '» C. Romában vol t , hova triumphussal méné be. Most örökös di-
ctaturát kapott 's a' legfőbb hatalom teljes értékével imperátori czimet. 
Folytat ta ellenjei iránt a' kegyelmet , barátjai iránt az adakozást , 's 
hogy ezek közül többet emelhessen feljebb, a' senato^ok számát 300-ról 
90U-ra tette. De ezen lealjasitása a' tanácsnak megsérté a' romai keblet, 
's még inkább azon gőg , mellyel ezen maga-alkotta senatorokkal bánt. 
ügykor arany székén a' rostrnmon ült, 's Marc. Antonius koronát nyujta 
uékie ; ő el nem fogadá, 's a' nép örvendő kiáltozással jelenté tetszését. 
Más nap reggel s/.obra ékitve volt koronákkal. A' nép tribunusai ezeket 
leszedeték 's tömlöczbe zá ra t ák , kik azt tevék; C. pedig a' tribunu-
sokat téteté le. Ez bosszonkodást, később a' republicanusok öszveeskü-
vését szülte , 'mellynek kezdője C. Cassius volt. C. azonban uj tervekkel 
(plánum) foglalatoskodott. A' Parthusokat akará 'meggyőzni 's onnan 
a' Kancasnson áltkelve egész Scythiát a' német és gallus határig elfog
lalni. Baráti azt találák a' Sibyllák könyveiben, hogy a' Parthusokat 
csak király győzheti meg, 's azon javalattal állának elő : adassék Caesar
nak minden elfoglalt tartományokra nézve királyi cz im, Italiára nézve 
maradjon dictator. Ezen javalat megfontolására gyűlés hirdettetett Mart . 
15-ikére; de szintezen napot választák az öszveesküdtekis , mellyen szán
dékokat végre hajtsák. C.-t ez nap egy jósló 's neje is szorongva es-
dék , ne menne gyűlésbe, de Decius Brutus, egyike az öszveesküdteknek, 
el tudá széleszteni gyanúját 's maga vezeté őt a' capitoliumba. Men
tében még nyújtanak kezébe egy levélkét, mellyben tudtára adatott az 
öszveesküvés, de C. ezt a' tolongásban el nem olvasá. Ugy végzek ama
zok egymás között , hogy Metellus Cimber kegyelmet fog esdeni Cae
sartól bátyjának, 's ha azt meg nem nyeri, C. felső ruháját le fogja vál
láról vontszolni, 's e ' j e l r e a' társak előrohanván, amazt gyilkokkal ált-
döíik. Ugy történt. Casca tévé az első szúrást nyakán. Dej alig for-
dula felé C. ezen szavakkal „Átkozott Casca , mit mivelsz ?" reá rohan
tak a' czinkosok 's megtámadák. C. küzdött vélek; de csak hamar lan
kadni kezde , 's megpillantván gyilkosi közt Brutust „ F i a m ! 's te i s ? " 
ugy mond 's fejét palástjába rejté. l'onipejus szobránál ragyott el; 
23 gyilkdöfés testén. (44 K. e.) Így holt meg a' nagy férjfiu, ki ezer 
várost hódita m e g , 500 csatában volt győztes 's a' kiben legtöbb ér
dem, legtöbb emberiség lakott mind azok között , kik előtte vagy utána 
egyedül akartak uralkodni Romában. Megirá viselt háborujit Galliában 
és Pompejus ellen. Előadása nemes és egyszerű. Legjobb kiadása e 'könyv
nek a' Clarkeé Lond. 1712 fol. Graeviusé és Oudendorpé Leyden, amaz 
1713. 2 köt . , ez 1737 szinte 2 köt. 4. A' , ,História Julii Caesarig11 

czimü könyvet, mellyet sokan Július Celsustól Írottnak vélnek, prof. 
Schneider előadása szerént Petrarca Ferencz készítette. (Kiadva Lip
csében 1827.) 

C A E S U R A , 1 . R H Y T H M U S , 
C A F F A R E T , r, I n u F A I G A . Ezen nevet viselő 5 testvér közül, 

kik mind különb-különb osztályaiban különböztették meg magokat a' kor
mánynak 's tudományoknak, legesmsretesebbek : 1) L aj o s M a r i a J ó s ef 
M a x i m i l i á n , ki 1756 szül. 's megholt Saint-Jean d' Acre előtt 1799, 
mint osztályos generál. Í rása i , mellyek a' nemzeti intézetben is szer
zettek neki he lye t , mathematicáról, jobb nyilvános oktatás szükségéről 
's más kormányi és elvont philosophiai tárgyakról szólanak. A' tudo
mányoknak volt szánva egész é l e t e , 's szüntelen iparkodott az emberi
ségnek használni. A' revolutio okfejeinek hódolt 's a' rajnai hadsereg
nél mint kapitány szolgált; de midőn a' nemzeti couvent XVI. Lajos 
kivégeztetését a' sereg előtt kihirdette 1793, ő ezen tettet helyben nem 
h a g y t a , a' miért letétetett 's 14 hónapig tömlöczben ta r ta to t t , azután 
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pedig a' katonai kikilldöttségnél adatott neki hivatal , de később vissza
ment a' rajnai sereghez. Egyik lábának elvesztése nem akadályoztató 
az egyiptomi expeditióban mint a' genietest feje részt venni. 2) Test
vére A u g n s z t , generallientenant, szül 1766, ' sa ' sa rd in ia i seregek közt 
tanulá a' hadi szolgálatot. Jelen volt azután a' revolntio minden hábo
rújában Francziaország zászlója alatt, 1804 Romába küldetett Napóleon 
á l ta l , a' szent atyát arra bírni, hogy őt koronáztatása alkalmával 
kenje fel ; utóbb a' Tuileriák kormányzójává tétetett, a' hadi seregnél 
kapott szolgálatot, 1806 — 1810 hadi ministere volt az olasz koronának, 
ahnakutána pedig a' spanyolországi seregnél lépett szolgálatba. Napó
leon őt az első hadi osztály fejének uevezé ki a' száz nap alat t , azolta 
nyugalomra léptetett. 

C l t ' t A K C L M , 1. M A J O R A N O. 
C s G i. u i\ i. fővárosa Sardinia szigetének , egy halmon a' tenger 

mellett. 4. részből á l l : 1) a' várból , melly a' halom tetején fekszik; 
2) a' Marinából; 3) az Estempacheból és 4) a' villa nuovából. Meg van 
erősítve; vicekirály lakhelye; érsek lakja, 's egy 1765 meg jobbított 
universitas van benne 300 tanulóval. Itt tartják a' corlik is gyűlései
ket. Ezenkívül van benne egy, 1805Prunner német báró által alkottatott 
fóldmivelő tá rsaság , természethistória és régiségek museuma is. 28,000 
lakosa némelly fabrikai miveket készit. Cagliari az egész sardiniai 
kereskedés főpiatza, a' honnan hajóépítő műhelyei 's vesztegházai van
nak. Tágas és bátorságos kikötőjét több erősségek védelmezik. L—ú. 

C U I . M R I , (Paolo) esnieretesb Veronese Pál neve a la t t , veronai 
képiró, szül. Veronában 1532 (Zanetti szerént 1528J. Atyja szobrász volt 
's mivészségében akarta képezni ; de az ifjú több hajlandóságot niutata 
a' rajzoláshoz 's nagybátyja Badile Antonióhoz ment a' képírást 
tanulni. C. szépen haladott ügyes mestere vezérlése a la t t ; de mivel 
már nagy mivészeket, millyenek Forbicini, Giolsino, Ligozzi, Brusasorci 
és Far ina to , számlált a' veronai oskola, neki csekély híre volt az első 
években. Mantuába 's Vinzenzába ment , későbben Velenczébe. Ele-
jénte Titian 's Tintoretto nyomába törekvék lépni , de egyszersmind ugy 
te t sze t t , mintha kerestebb csin- 's az ékitések dusabb különféleségében 
akarná őket túlhaladni. Mivein majd szembe tűnt , hogy az antikok 
után készített gipsznyomatokat 's Parmesan és Dürer Albrecht étetett 
lapjait tanulta, t lső nagy mivein, mellyek St. Sebastionóban vannak, 
Velenczében, látszik még ecsetének félénksége -, későbben ugyan ezen 
templomban egy frescoképe, melly I szter történetét ábrázolja, köz 
csudálást vona magára. Ezután fontos miveket biztak r e á ; több tar
tozik ide azon festések közül , mellyekkel a' Markbibliothecát ékítette. 
Most a' velenczei követtel , Grimanival, Komába utazott, lelkesedve 
lá t ta Rafael és Buonarotti remekeiket 's visszatértével festé a' szép 
„Velencze apotheosisát." Még jelesebbek különbféle vendégletei. Ve
lenczében legalább hatot láthatni a' klastromok refectoriumiban, Leg-
hiresb mivé a1 canai megyekző 120 alakkal — köztök sok arczképek — 
's Krisztus vendéglete Simonnál. Amabban méltán feddik az asiai 
pompa helytelen alkalmaztatását 's a' legkülönbféle személyek és öltöze
tek egyesítését•, ebben a' kevélység vonását, melly egyszerű fenség 
helyett jelezi a' Krisztus arczát, 's azt, hogy a' főszemélyt a' festés egy 
szegletébe helyeztette és a' fejér abroszok és architectura egymásba-
Bienését. Emansi vándoraiban az idő , hely és cselekedet egységét 
sértette meg. De ezen hijányit elfeledtetik jelességei, ideájinak termé
kenysége , mellyeket igen szabadon vitt k i , arczvonásinak lelkessége, 
a' nemesség portraitiban 's ragyogó szinzete. Mh. 1588. /. 

C u i , I O S T R O (gróf, igazi néven Giuseppe Balsmno") szül. 1743 
Palernióhan ; mivel atyja jókor elbolt , anyai rokonitól neveltetett 7s az 
irgalmas barátok szerzetébe adatott. Itt talált alkalmat kifejteni az 
orvosi tudományokra tehetségét, mellyel később olly tekintetet gerjesz-
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te t t , egyszersmind azonban a' kicsapongásokra is nagy kedvét árulta el, 
melly miatt a1 szerzet kénytelen vala őt kebeléből eltávoztatni. Cagl. 
visszatért Palerinóba, hol néinelly könnyen hívőket varázsmestersé-
gével 's kincsásással ámítot t ; több csalfaságai közt nevezetesen hasz
nálta azon ártalmas ügyességét, mellynél fogva minden kézírásokat ha
sonlíthatatlanul utánazott. Igy egy oklevél meghainisitása által valami 
peres darabfőid birtokába akara ju tn i , de leifedeztetvén, kénytelen vala 
alattomban elillan tani. Most Komába akara menni ; útjában Calabrián 
keres/.till megesnierkedett a' szép Feliciani Lorenzával, egy gomböntő 
leányával. Kzt csalárdságainak végrehajtására különösen alkalmatosnak 
találván, öszveszövetkezett vele 's majd nem sokára erényétől megfoszt
ván, gyalázatos feltételeinek előmozdítására kinszerité. ükkor kezdé 
vándorlásai t , mellyeken magára nagy czimeket faggatott, 's elébb ugyan 
Pellegrini marohese, később pedig gróf Cagliostro neve alatt lépett fel. 
Bekóborolta Európának több országait: a' fővárosokban huzamosabb 
ideig tartózkodott , s részént chemiai keverékei, részént más vakitásai, 
részént pedig feleségének édesgetései által nevezetes summákat nyert . 
Láthatjuk Madridban, Lissabonban, Parisban, Londonban 's számtalan 
más valósokban : mindenütt tud finomul csalni 's mindég olly szerencsés, 
hogy ha itt ott némelly kijátszottnak szemei felnyílván, a' vigyázó (el
sőség majd majd Itrántá álarczát a' csavargónak, idején mentheté meg 
magát szökés által. A' bölcsek köve feltalálása, egy drága éltető víz 
és mas jeles közhasznú szerek készítése volt mindég azon l ap ta , mellyel 
Cagl. könnyen hivő tanítványait irányos kész pénzbeli előfizetésért j á t 
szani hagyta. Némellyek nem kivánák ugyan a1 bűbájos tudákosság mély 
titkaiba magokat általa beavaltalni , hanem megelégedlek azza l , hogy 
nevezetes summákért bizonyos gyógyszereket vásár lot tak; Hlyen volt j e 
lesen a' szépítő víz, mellyel Cagl. az öreg dámákat h i te tge té , hogy á l 
tala kellemetlen ránczaiktól megszabadulnak. E' hasznos mesterséget iizé 
vitézünk több esztendeig: de minthogy felesége kecseinek vesztével sok 
mellékes segédforrások apadni kezdenek , 's a' gyógyszerek keleté is 
megcsökkent, egy uj titkos társaság felá utasával akart szerencsét pró
bálni. E' végre midőn Londonban másodízben tartózkodnék , felvétette 
magát a' szabad kóntivesek közé 's ezentul mint csudatévő 's bűbájos 
játszot ta szerepét , mellyel Európában minden ábrándozok figyelmét ma
gára vonta. Azonban a' grófné sem veszteglett; féljenek első 's legügye
sebb tanítványa vala 's a' titkos bölcseség p;ipnéjának alakját szinte 
olly mesterül játszá, mint elébb egy más istenné papnéjáét. Azon rend
szer, mellyel Cagl. egy régi 's állítólag Enoch és Elias által alapított 
egyiptomi szerzetet ismét fel akart állítani , legizetleiiebb álmodozá
sok ^s legbalgatagabb képtelenségek oskolája vol t ; de a ' s z i n , melly 
rajta mint valami mennyei és mély titkon elöntve vala , s alkotójának 
vakitó csudatévő ereje, mellyel ez önbaszonlesése gondos titkolása mel
lett majd betegeket ingyen gyógyított , majd mint a1 nagy Koplitba (ezen 
nevet adá magának az egyiptomi szabad kímivesség lelállitója) a' jö 
vendő titkait magyarázgatta, sok barátokat 's előmozdítókat szerzett 
neki. Cagl. újra becsavargotta Európát, 's főkép Mitauban, Strasbiirgr 
ban, Lyonban, e's Parisban rendkívül való figyelmet gerjesztett. Midőn 
ez utolsó helyen tartózkodnék (1785) ama1 híres nyak béli ékesség perébe 
keveredett 's mint Kohan cardinalis meghittje az országból kitiltatott. 
Ekkor ismét Londonba ment , honnan követőjibez több leveleket küldöt t , 
mellyekben a' Fiancziaországban szenvedett gyalázatért keserűen panasz
kodott 's a1 franozia udvart igen fekete színekkel rajzolta. Londonban 
nem sokáig mulathatván, ISaselbe 's a' körül fekvő városokba utazott , 
de végre felesége 's mas baiátjai ismételt kirésének engedvén, 1789 
Romába visszatért , hol a' kőmiveskedéssel tovább is foglalatoskodott, 
de felfedeztetvén, az angyalvarba vi te tet t , és egy pápai végzés által 
mint szabad kómivesj és főeretnek , '« mint a' vallásra nézve felette 
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ártalmas ember , holtig való fogságra ftt'Itetetí. Megholt az 1795 nyá
ron , a' st. leoi tömlöczben, a/, egyházi birodalomnak egy Uis vároiá* 
ban. Reckené asszony élte leírásában (Zeilgenosscn XI.) emlékezetes felfe
dezéseket lehet találni Cagliostrónak Kigában való mutatásáról 's a' ne
vezett asszonysággal való esmeretségéről. Hasonló érdeklő történeteket 
közölnek róla Casanova mémoirai. 

C A O N O L I (Antonio), astronomus, a ' franczia nemzeti intézet 's 
több (rád. társaságok tag ja , a' tudom, olaszországi társaságának elölülője, 
szül. 1743, Zante sz igetén, veronai nemzetségből. Követségi titoknok 
volt Parisban Zeno Marco mellett; de egykor Satnrniist látá a' csillagőr
toronyból , 's azon pillantat olta inkább vonzotta az égtndoniány, mint 
a' diplomatica. 1780 megszerzé a1 szükséges műszereket, 's haza te l 
vén 1785., veronai lakjában observatoriumot állita fel. A' Franc/iák 
1798 feldúlták őr tornyá t , 's C . , noha megtérítették kárá t , eladta mii
szereit, mellyek a' Brera-toronyba Milanóba vitettek, hova ő mint astro
nomus követte azokat. Milánóból Modenába ment, mathesist tanítani a' 
katonai oskolához. 1814 visszatért Veronába, hol két év múlva megholt. 
Az égtudományt meggazdagitolta egynémelly felfedezésekkel. Mnnkaji 
között becsültetik : „Ntftizie astronomiche adót. affuso cmnviuneíí (Mo
dena 1802) és ^Trigonometriapianae sferica'-'- (2. k. Bologna 1804). bb. 

C A G O T O K , a1 Kretinekhez hasonló szerencsétlen emberek. Hazá-
jok déli Francziaország a1 pyrenei hegyek szomszédságában. Többnyi
re nyomorult koldusok , kik a1 legalább való munkával foglalatoskodnak, 
fekélyekkel teljesek, legdurvább eledelekkel 's kóborló életet élnek, sem 
hajlékok-, sem ruhájok, télen soha sem tüzelnek, rongyokkal [öltözköd
nek , az éjeket sárban 's istállókban töltik el, sovány 's halavány képek 
v a n , többnyire csonkák 's bénák, megvettetnek, kicsufoltatnak 's az 
emberi társaságból kivettetnek, mint életre méltatlan 's baromi kicsa-
pongásokban élő valóságok a'legutálatosabb vétkekkel vádoltatnak, mellyek 
csak megfertéztethetik az emberi nemzetet. Az elébbi századokban, 
mint fekélyesek, az emberi társaságból egyáltaljában kirekesztettek, 
mint eretnekek szidalmaztattak 's megátkoztattak, mint emberevők utál
tattak ; lábaik vassal szúrattak keresztül , 's esmertetó jelül tojáshéjat 
kellett ruhájikon viselniek. Cagot nevek i s , mellyet Scaliger a1 canis 
gottusból hoz l e , megvettetések tanúbizonysága. Ezen megvettetett 
nemzetségnek Európa egy legmiveltebb nemzetének kebelében létéről 's 
származásáról sokféle a' vélekedés. Leghihetőbb a z , hogy a' Cagotok 
azon éjszaki Barbároktól veszik lételeket , kik a' harmadik 's negyedik 
századokkan déli Európába vándoroltak. Szorosabb nyoniozódások után 
bizonyos a z , hogy lelki tehetségeik vannak, mellyeknél fogva az emberi 
társaságnak hasznos tagjai lehetnének, és hogy ezen czélra csak nyomo
ru l t , megvettetett és szegény állapotjokból kellene őket kiragadni , mi
vel ez akadályoztatja eszeknek kifejtődését. ÍJ—"'. 

C A H O R S I B O R O K N A K neveztetnek a ' más franczia veres borok 
javítására fordíttatni szokott pontaoi borok, mellyek részént Bordeauxban, 
részént más kikötőkben fordíttatnak e' végre , minthogy a' többi fran
czia könnyű borok ide kelnek el leginkább. ^4ö**.f. 

C A í r , T/E, (NicoIasLouis de la) , szül. Rnmignj-ban , közel Rosoyboz 
Thiéracheban, Mart 15. 1713, a' lisieuxi collegiumban tanul t ' spapi életre 
szándékozott. De ugyan ezen időben az astrononiia is magára vonta 
figyelmét. C a 'geometriai szellemet áltvivé a' scholastica philosophiába, 
sőt a' theologiába is , mellynek nyelvét meg akará változtatni 's the-
siseit Euclides, kedvenczirója, módjára előadni. Nem sokára vég
képen lemondott a' theologiáról. Cassini és Maraldi baráti lettek, 's 
vélek közösen vette fel Francziaország partjait Nantestől Bayonneig. E9 

munkában kitűnt pontossága 's ügyessége méltóvá tették, részt venni 
a' délvonal [inerin'innns) mérésében, mellyel most kezdenek foglalatos
kodni. April 30. 1730 kezdett e' nagy munkához 's azon évben mind 

/ 
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elvégezte a' háromszegeket Paristól Perpignanig, megmérte a' bourges i , 
rhodezi és arlesi hasisokat-, megviszgálta a' csillagok azimuthjait és 
zenithtávolságait Bourgesban, lthodezben 's Perpignanban 's munkás 
részese volt a' eettei kikötőnél végződő hosszfok mérésének. Az 1740-ki 
kemény télben az auvergnei főhegyekre terjeszté ki háromszegeit , hogy 
a' délvonalat egy nj hasishoz csatolja, niellyet nem régén Kion mellett 
mértek vala meg. Ezen félretérés által módot akart nyerni a' jnvisyi 
hasison, mellyet 1709 Picard mért vala > m e g , támadott kétségek 
eloszlatására. Észre ve t t e ' s megmutatta, hogy ezen hasis T Ö'ÖÖ hosszabb, 
miből a' következett , hogy Picard toise-a legalább 1 vonallal hosszabb, 
mint az academiáé. C.nek ezen á l l i tmánya, mellyet soká ostromlottak, 
most teljesen bebizonyult, 's legmakacsabb el lenje is kénytelenittetett 
véleményéhez állani. Távollétében a' Mazarin-collegéhe mathomatica, 
tanítójának neveztetett ki a' 2G észt. C. 's ezen nj hivatala miatt őszig 
a' délvonal mérését éjszak felé nem folytathatta. Végre néhány hónap 
múlva elvégezte a' mérést , melly idő alatt még két hasist mért meg 's 
Parisban és Dünkirchenben végbe vitte a 'megkívántató aslronomiai vizs
gálatokat. Hazatértekor egészen a' számolásra adta magá t , mellyet 
illy hosszú munka hozott magával , 's az általa megmért különbféle 
ivek öszvehasonlitásából megmutatá, hogy a'fokok az aequatortól a' pó
lus felé hoss/.abodnak: olly resiiltatum, melly a ' r ég ibb mérésből követ
keztetett resultatuinmal egyenesen ellenkezett. Geometriát , astronomiát, 
niechanicát és opticát tárgyazó munkáj i , mellyek kevés év alatt követ
kezének egymás u tán , bizonyságul szolgál tak, milly szorgalommal vitte 
mint tanító hivatalát; 's „ Epheinerisei ," számos és fontos ér tekezései , 
mellyeket az academia emlékirási közé iktatot t , a' nap- és holdfogyat
kozások kiszámolásai Krisztus születésitől 1800-ig, mellyek az Art (Te 
vérifier les dules első kiadásában vannak lenyomtatva , tanuji azon buz-
góságának , mellyel az astronomiában dolgozott. Hozzá fogott a" csillag-
jegyzemények megigazitásához 's a' correspóndens magasságok metho-
dusát választá. 1740 olta az egyenesen számára alkotott csillagőrtornyot 
bírta a' Mazarin-collégeben. Híve maradt fáradságos methodusának, 's 
napot éjt a' nap, planéták, főkép álló csillagok vizsgálásával tö l te , hogy 
a' csillagjegyzeményeket és astronoiniai táblákat megjavíthassa. Alten-
gedteték nekie mind a' két hatlábu sector , mellyek segítségével a' dél
vonalat megigazította. A' délszaki csillagokat, mellyek a' párisi lát
határra soha sem tűnnek fe l , látni 's feljegyzeni óhajtván, a' jó remény 
fokára szándékozott utazni ; látta egyszersmind a' hasznot , mellyet 
helyének megváltozásából huzand a' hold , Yenns és IVfars parallaxisának 
meghatározására és sugártörésre nézve. Ezen alkalommal a' l!) es/.t. 
Eaiande küldetett a' C. munkájával öszveköttetett mérések végbeviteléro 
Berlinbe, mell)' a ' j ó remény fokával ugyan azon délvonal alatt fekszik. 
Ezen astronomiai munka négy esztendeig tartott 's a' kormánynak 
csak 9144 livr. ,'s 5 souba került. 127 éj alatt mintegy 10,C0O csillagnak 
állását csak nem hihetetlen sebességgel és pontossággal határozta meg 
C. Mivel az őt Francziaországba visszaviendő hajó a' kiszabott időben 
meg nem jelent , hogy ne vesztegeljen, a' délszaki félgolyónak egy fokát 
mérte meg. Azonkívül a' kormány parancsára Isle de Francé és Bourbon 
szigetek pontos abroszát készítette e l , mit kevéssel elmente előtt a' hí
res tengeri utazó, d 'Aprés , is teljesített. Hazatérven, njra szakadat
lanul a' hosszpjoblema megfejtésére javalt különbféle methodusok öszve-
hasonlitásával foglalatoskodott. A' naptól v. álló csillagoktól való holdtávoT-
ságok methodnsát választá,megmutatá hasznait 's a' hajósalmanacliok későb
ben közönségesen elfogadott formájit ajánlá. Kevesbbé tanult hajósok szá
mára ésszel teljes graphicus segédszereket gondola ki, bog)- könnyenmtg-
esnrerkedhessenek azon methodussal, mellytől a' sokáig tartó számolások 
miatt nem lehelé nem rettegniek. Szakadatlan munkásságban , válloz-
tátva csillagőrtornyán, számolás köz t , academiai 's tanítói kötelesség!-
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ben 's különbféle munkájinak kiadásával tölte idejét. Megjelentek nap-
tábláji, „Astron. fanduiuenlu noiiüs. solix el sleltarum observut. stabil.1' 
(Paris • 1757) ' s „ Ephemeriseinek" folytalása; ezenkívül különösen a' 
holddal 's az állatöv csillagaival kezde foglalatoskodni. Lá tván , hogy 
isxonyu tervének végrehajtására a' correspondens magasságok inetlio-
dusa felette lassú, délmesszelátót (Mittagsferiirii/u) vive tornyába, nielly-
nek a' csillagok rectascensióját sokkal könnyebben kell vala mutatnia; 
de hogy egyszersmind a' czélba vett pontosságot elérje, törvény ül vette, 
hogy uj jegyzeményébe egy csillagot sem fog iktatni, inellyet 3 vagy 4 
nap nent vizsgáiand 's mindenkor többekkel azon főcsillagok közzül ös/.ve 
nem vetend, mellyekuek állását annyi üggyel bajjal állapította meg. 
Ez által nagyobb pontossággal határozta meg a' másodcsillagokat, mint 
vagy tá r sa i , Bradley és. Mayer , k ik , noha jobb műszereik voltak, a ' 
kisebb fenyii csillagoknál többnyire egyetlenegy vizsgálatot elegendőnek 
tartottak. Sajnálatra méltó, hogy ezen szép munkára több szorgalmat 
nem fordított későbbi kiadója. Temérdek foglalatossági mellett még 
mások ínunkájira is tudott időtt szánni. Bouguertől, a' ki haldokolva a-
jánlotta volt nekie kéziratit, kiadta a' „ Trailé de lagradatiun de la lumiére" 
's „Traité de nuvigulion-t"; ezt áltdolgozva; továbbá Hessen-Kasseli 
Vi lmos, landgróf, és Waltherus vizsgálatit 's Chazelle Egyiptomban és 
Feuiilé a* kanari szigeteken tett utazásaikat. Iparkodasát kemény kösz-
vénybaj szakasztá félbe; d e , alig lábadt fel , annál buzgóbban folj'-
ta t tá munkájit, ez szétdúlta egészségét, 's C. Mart. 21 . 1702. hm. Kézi
ratit Maraldira biz ta , ki a' „ L'iel uuttral, préccdé d~ un éloge de l' 
auteur par G. Ilrolier'-' czimü munkát adta ki. Soha tudós a' munka 's 
igazság nagyobb barátja nem vol t , mint C. Vizsgálatinak s záma ' s pon
tossága csodálatra méltó, annyival inkább, ha meggondoljuk, hogy csak 
27 évig tartott astronomusi pályája. „Journal du cnyage fait au ( ap de 
íonne espérance'-'- nevű Írását Carlier bocsátotta közre (Paris 1763). bb. 

C u m i , 1 . K A M I R A . 
C A J U S görögösen írva G a j u s törvénytudó volt Hadrianus és An-

toninus Pitis császárok i étté (117—101 K. u.), kinek életéről egyébként 
semmit sem tudunk. Sokféle irasai közt kivált „Ins t i tu t ió j i" nevezete
s ek , először mint századok alatt Justinianus idejéig egyike a1 törvény 
legkelendőbb tanító könyveinek, azután mint alapja a' Justinianus változ
tatásaiban főhelyet foglalt törvényes rendszer tanító könyvének, és újó
lag mint egyetlen , nemiképen tökéletes és rendszeresen eligazított kút
feje a' romai régiebb törvénytudománynak. Cajus iiistiliitiójinak egyes 
he lyei t , kivonatait és nji adóihoz >sait már elébb .esmérték. A' veronai 
könyvtár kéziratának két egyes leveleit Maiiéi Seipio fedezte fel a' In tilt 
század elején, magát a' kéziratot pedig csak 1816 hozta napfényre Nie-
buhr , midőn burkus követképen Komába menvén , ut közben kél napig 
Veronában mulatott. Sz. liieionymiis leveleit irták a' bőrre, mellyen Ca
jus institutióji voltak. A' szironbört már Maffei rescriptus codexnek tár
ta , de az ujabbnak helyt engedni kinszeritett irás foglalatját szorosban 
nem nyomozgatá. Nielinhr észre ve t t e , hogy valami t ö n énytudományos 
régi munka lappang bene, és Savigny Parisban szerencsésen Cajus insti-
tutiójira vetett. A' tudományok berlini ac.idemiája 1817 nyelvtudós Bek-' 
ker t és törvénytudó Göschent kiildé Olaszországba a1 találmány pontosb 
megvizsgálására. Önkényt hozzájuk kapcsolta magát prof. Bethman-Hol-
w c g , és egyesült törekedések a1 munka nagyobb részét ismét ösz.vefiig-
gésbe hozta é s , némelly teljesen olvashatlan helyeken kivül, kipótolta. 
Cajus töredékei 1820 kiuyomtattatiak Berlinben. Azolta prof. Rlum 
njra áltuézte a1 kéziratot és némelly pótlásokra ta lá l t , mellyekkel uj 
kiadását (1825) nevelte. 

C A 1.1 A n R i A, hegyes partmelléki tartomány , nielly Nápolyn ik déli 
részében, az Appenninek és a' tyrrhenum terger mentében, délen a' Spar-
tivento és Squillace fokokig 's keleten a' tarentumi öbölnél fogva a1 föld-
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közi tengerig terjed. 320 nsz. mf. 890,000 lak. többet foglal magában, kik 
kö/.t sok Arnunták vannak. Ezen mesékben e's históriában nevezetes, az uta
zók előtt eddig elzárt tartománynak szorosabb esmerését azon háborúnak 
köszönhetjük, melfyet a' Francziák Napóleon uralkodása közben, Jósef és 
Joakim kormányok alatt, a 'büszke és vallások mellett vakon buzgó Calabro-
sekkel 1810-ig folytattak. A1 régi világban Calabria Nagy-Görögország-
nak alkotó része, l 'ytbagoras lakhelye, Charondas, Zaleucus, Praxi-
t e l e s , Agathocles és más nevezetes férjíiak hazája volt. I t t , a1 hol vala
ha a1 testi gyönyörűségekbe merült Sybaris virágzott, tartomány és nép 
most mély vadságba 's tudatlanságba sül lyedt; mindazáltal a7 nápolyi ki
rályságnak (1- S I C I U A ) utolsó történetei által nevezetessé tétetett tar to
mány Calabria , mellynek éghajlatja már a' régi világban dicsértetett, 
's csak nénielly tájékain szülnek az álló vizek, mellyeknek elárkolásáról 
senki sem gondolkozik, az esztendő meleg szakaszaiban ragadó nyava
lyákat. Hűséges harmatja az esztendő nagyobb részében kellemetes zöld 
pásittal borítja el Calabriát , niellyet számos források és folyók öntöz
nek. Már Plinins dicséri Calabria fekete földjének termékenységét, mert 
a' marcesatoi nagy térséget , melly nagy pusztához hasonló, kivé
vén , Calabriának mésznemü kősziklájit mindenütt fekete föld fedi. Az 
Appennineket legszebb fenyőfaerdők , a1 Sila erdőnek már a' régiek ál
tal dicsértetett szurokkal gazdag faji , árnyékozzák ; de egyszersmind 
mindég zóldelő 's koscnill tölgyfák, napkeleti platánok, indiai gesztenye
fák , bikíák 's dió- és más i á k , paradics- és figefák is díszlenek itt. 
A?, virágukkal gazdag körösfák calabriai mannát a d n a k , a' mint nevez
tetik a' körösfának méz édességü nedve. Ezenkívül gyümölcsfákkal is 
bővelködik Calabria 's legjobb i/.ü almákkal 's más gyümölcsökkel gaz
dag kerteket lehet mindenütt találni. Nádja is bőven van, niellyet a1 ca
labriai ember hajóköteleknek, kosaraknak, gyékényeknek, köteleknek 
's tinhalászatra szükséges hálóknak használ ; elfelejtette ellenben ezen 
természetajándékokkal gazdag földnek görög miveltetését , melly neki 
igen jó bort 's olajat adna. Gabonát, r o s t , sáfrányt, ánist, édes gyö
ke re t , bűzért , kendert és lent annyit termeszt, hogy ki is viszen; olaj-, 
fige-, mandola- és paniutfát plántál ; sőt a1 nemes czukorplánta is tö
kéletesen megérik benne. Selyme is igen jó . Nem kevesbbé gazdag Ca
labria juhokkal , szarvas marhával 's kiváltképen szép lovakkal. Vizei
ben vannak tinhalak, menyhalak és angolnák. Reggiónál fogják a' pin-
na marinát (egy nemét a' csigának) , mellynek finom gyapjából fényes 
matéria készíttetik , melly igen könnyű 's a1 hideg ellen igen hasznos. 
Korallokat is fognak. Van továbbá alabastroma, márványa, köszörii-
köve , gipsze, tinisója, krétája, kősója, lazurköve 's már Homerus ide
jében hires reze. Legnevezetesebb a1 szemlélődő előtt a' nép állapotja. 
A' calabriai ember fővárosa kapujitól 40 órányira vad , mint a1 Tatár , 
kegyet len, mint a1 Szerecsen, palléro/.atlan 's tudatlan, mint a' Sene-
galnál lévő Néger , de mind e' mellett is jeles tulajdonságokkal bír; mert 
egyenes szívű, vendégszerető's becsületére sokat tart. A' köz nép, ke
vés gazdagokat kivévén, áltáljában véve szegény. Sok dolog nélkül a ' p a 
raszt csak nem abból é l , mit a' természet önkényt ad. Lakhelye hason
ló a' többi Európaiak sertésólaihoz. Ezelőtt a1 nagyok kegyetlen ön
kényességgel uralkodtak alattvalójikon, kik megunván uraik j á r m á t , he
gyek közé szaladtak :s rablásból éltek. Innen tudat lanság, kegyetlen
ség , bosszúállás és fortélyosság 's álnokság a' nép főcharactervonásai. 
Az egyszer megbántatott Calabriai ember megengesztelhetetlen, a' hon
nan örökség szerént firól fira száló gyűlölség uralkodik többnyire a' fa
míliák közt 's egyenként egy ember sem megyén ki fekete köpönyege 
alá rejtett gyilok nélkül. Éjjel erősen bezárják házaikat. Társasági i>-
römtől megfogások sincs, 's a' gazdogoknak is főgondjok mennél több 
pénzt szerezni. Az asszonyok nem szépek, hamar férjhez mennek 's ko
rán elhervadnak -, a1 főbb rangnak is altaljában sem i r n i , sem olvasni 
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nem tudnak. A' férjfiak olly szereleniféltők, hogy feleségeiket mindég 
zárva tartják 's keményen bánnak vélek. Az igazság kiszolgáltatása hi-
jányos lévén, a' perlekedésre való hajlandóság igen nagy. A' papság é-
pen olly tudat lan , mint romlott erkölcsű, 's a' babonás hit a' népnek 
minden osztályai közt közönséges ; még a' gonosztévő is visel melyén 
szent ereklyéket , méllyeket gonosz tétlenek végrehajtásában segítségül 
hi. Egyébiránt a' Calabresekben sok lélek van, mellyet vagy az ég
hajlatnak köszönhetnek vagy a' régi Görögöktől vettek. Romlott olasz 
nyelveket nehezen lehet érteni. Szép termetek, erős testek , barna szi-
nek 's tüzes szemeik vaunak; de szivek teljes tüzes indulattal í's vad 
természetűek , a1 honnan a' Sardiniaiak 's Corsicaiak közé számláltathat
nak , kik Európának vad emberei. (L. Sejour d? un officier francait 
en Calabre, Paris 1810.) Kormányozására nézve a' tartomány Calabria 
rítrára (éjszakira) 's Calabria ultra I. és 11-ra (melly délen van) osz-
tatik. Amannak Cosenza (15,000 lak . ) , ennek Reggio (10,000 lak.) és 
Catanzaro (11,000 lak.) fővárasaik. Csak ezekben találtatnak nevezete
sebb fabrikák. Selyenifabrikák Montéieoneben (a' Görögök llipponiuniá-
ban 's a' Romaiak Vibonájába.n, most 15,000 lak. 's Ceres temploma 
omladékaival) is vannak. Legjelesebb kereskedő városa Crotone, egy 
kikötővel. Gerace városa Locri omládékaiból emelkedett fel. Itt van Piz-
zo i s , s? hol Oct. 13. 1815 Murát fogatott e l ; innen kapta leghűsége
sebb város nevét 's minden polgári 's emésztésadó alól felmentetett. 
Azon földindulásnak, melly Febr. 1783 300 házat 's falut pusztított, 
's .30,000 embert t emete t té l , még most is sok nyomait lehet látni. L—ú. 

CA [ , A I S , franczia tengeri város azon tenger szorosnál, melly Fran-
cziaországot Angliától elválaszt ja 's a' Francziáktól Pas de Calaisnak, 
la Manchenak i s , az Angoloktól pedig the British Channelnek nevezte
tik. Jól megerősitteteft vá ros , mellyet falain kivűl még egy fellegvár 
's a' Nieuvelet erőssége védelmez. 8500 lakosa 's egy kikötője van, 
melly a' nagy hajóknak csekély 's csak azért fontos, mivel békcség ide
jén innen minden héten kétszer megyén posta-hajó Doverbe 's ugyan 
annyiszor jő vissza. Az általevezés ezen 0 geogr. mf. széles csatornán, 
gőzhajókon, ritkán tar t tovább 5 óránál. Calaist 1340 111. Eduárd an
gol király vitézi ellenállása mellett i s , elfoglalta , melly ostrom egy a' 
legnevezetesebbek közül a1 históriában. Az Angolok 1558-ig maradtak 
Calaisnak b í rásában, midőn több angol birtokkal együtt ez is franczia 
kézre került . A' kikötőben egy emlékoszlop emlékezteti a' nézőt XV111. 
Lajosnak April. 24 1814 történt visszajövetclére. 1819 15,577 utazó 
szált ki itt a' szárazra 's 11,033-an eveztek el. L—ti. 
}j j C A L A N D R A , 1. M O S A I K . 

C A L I S , (János). Ez a'.szerencsétlen ö reg , kit biráji elfogódva a ' 
legvakabb yakbuzgóságtól halálra Ítéltek, 1098. szül. Chartreshez közel 
Languedocb. Protestánsnak neveltetett 's kereskedést űzött Toulonseb. 
Három fiját, három leányát itt maga nevelte ; 's az egész város becsiilé 
benne a' polgár t , a' becsületes embert. Egyszerre vád támad ellene, a' 
közel 70 esztendős öreg ellen, a' legnagyobb, legborzasztóbb bűnért, 
mellyet atyától képzelhetni. Tudniillik legkorosbfija, Marc Antoine, egy 
nap (1701) az atyai háznál megfojtva találtatik; 's jóllehet az ifjú 
régolta borongó 's búsongó természete azt gyani t ta tá , hogy öngyil-
kolás okozá halálát, elfutja a' várest azon hír , hogy ő t , a' catholicá 
vallásra hajlandót, a ty j a , a' protestáns, ölte meg. Calas és liázanépe 
azonnal befogatott , 's per indíttatott e l lenek, mellyben számos tanú 
te t te le épen nem hihető 's ki nem elégítő vallomásait. Híjában említette 
C. ftjának borongó természetét , híjában azt, hogy ő magzatit mindenkor 
egyiránt 's érzékenyen szeret te ; hogy egyiknek közülök, ki a' catho-
lica hitre valóban á l ta l tér t , évenként pénzbeli segedelmet is nyújt; 
híjában emlité kora gyengeségét , melly miatt a' teljes erejében lévő 
ifjún illy erőszakos tet tet el sem követhetett , hijában végre a z t , hogy 
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egy ' catholica szolgáló a' háznál tet tét észre vette — ' s megakadályoz
tatni igyekezett volna: mind ezek mellett is a' loulousei parlament őt 
8 kővel 5 ellen kínokra és kerekre Ítélte 's Mariins 9. 1762 Ítéletét 
végre is hajtatta. Nyugton 's csendesen szenvedte C. a' k ínza tás t , 's 
midőn a'halálos padra lépe t t : „Ártatlan halok-meg", úgymond „birájini 
tévedésbe hozattak ; de hiszem Krisztus , az ártatlanság maga , még ki-< 
irosabb halállal holt meg !" Legkisebb íija örökre száműzetett ; anyja, 's 
a1 szolgáló felmentettek. A' szerencsétlen háznép Toiilouseból Genevába 
ment lakni. Itt csmerkedett meg vélek a' sem nem protestáns , sem nem 
cathoücus Voltaire 's feltévé magában , hogy a1 törvény szerént meg
gyilkolt szerencsétlen polgár emlékezetét szennyéből kifejti. A' józan 
ész 's az igazságos köz vélemény ítélő széke elejébe terjeszté a' dolgot, 
figyelmetessé tévén egyszersmind nemzetét fenyítő codexe hijányos voltára, 
líiztatva ájtala az özvegy 's gyermekei a' pernek iij meghányatását 
kívánták. Ótven bíró vevé most uj vizsgálat alá a' vádnak pontjait 's a' 
bevádlotlakat mind egyig ártatlanoknak találta. A' király adakozásokkal 
enyhité a' ki nem pótolható vesztességet, 's előkelő személyek törekedtek 
az elbúsult háznépen könnyíteni. 

C A L A T R Á V Á , 1 . V l T É Z R E N D E K . 
C A T , C H Á S , Thestor fija, a' Görögök papja és jóslója a1 trójai hábo

rú idejében. Midőn a' Trója ellen készült tengeri hadi sereg az aulisi ki
kötőben öszvegyült , 's elindulása elótt egy juharfa alatt emelt oltáron 
áldozván, az Istenektől az útra áldást kér t , az oltár alól egy»kigyó 
jött elő , felment a1 fára 's ott egy verebet nyolez ujával együtt mege
vet t , azután pedig kővé változott. Ebből a1 jósló azt jövendölte a' Gö
rögöknek , hogy Tróját az ostromlásnak csak tizedik esztendejében fog
ják megvenni, A' hadsereggel együtt maga is elment Trója ellen, 's 
midőn a' háború idején a' Görögök seregében pestis támadott, azt nyilat
koztatta ki, hogy ezen nyavalyával Apolló áll bosszút, azért mivel papjától 
ennek leányát, Chryseist, elragadták, 's ezt Agamemnon szeretőjévé vá
lasztotta. Azt tanácsolta a' Görögöknek, hogy Apolló engeszteltessék meg 
a' leány visszaadatása által. 7S utóbb ő tanácsolta a' hires fa lónakj alko
tását is, 's Aeneasnak megjövendölte, hogy Italiában országot fog alkotni. 
Calchas szániára halála után egy oraculum szenteltetett Dauniában a' 
Drium nevű halmon.; K. J. 

C A r. c i N A T i o ( sa v i ta t). A1 mit a' mai tökéletesebb chemia oxida-
tiónak nevez, azt a1 régiek , kik a' tudomány hijányos léte.miatt annak 
mivoltát nem esmérek , calcinatiónak nevezték. Ezen mivelet nem egyéb, 
mint az oxygeniummal egyesülhető testeknek azzal való egyesülete; in
nét magyarul savitás, savitani, jól van mondva. Minden égésnél savitás 
tör ténik, de azt a' régiek még kevesebbé láták á l t ; az ő calcinatiójok 
csak az érezek körül foglalatoskodott 's leginkább a' tiiz ereje által vál
toztatta el a1 savitótól t i sz ta , fényes, többé vagy kevesebbé függőJFér-
czet porhanyó, széthulló, fénytelen, poridomu te s t t é , mellyet ők calx 
?ne1allicn-nah hittak. A' savitat mind száraz utón (tűz által) , mind ned
ves utón (savanyak által) történhetik meg. Ha az érez a' megkívántató 
savanyban felolvasztatik 's az ellenhatásu test által lecsapatik, viszont 
calx metellica ered, hasonló a' tiiz által eredetihez. — Például vegyük fel az 
ónt. Ila ezen érczből valamelly pontosan megmért részt lapos, fedetlen edény
ben felolvasztunk, a' fényes szin hamar szürke hártyává változik, melly le
vétetvén az alatta lévő fényes szinröl, viszont hamar megújul, 's ez mindaddig 
történik, mig az ón egészen szürke poridomu hártyává nem változott, 's ez 
a' calx plumbi, — axydum plumbi, ónag, savittatott ón. Ezen ónagnak 
vagy ónpornak irányos nehézsége kisebb, mint a' csupa óné; de valódi 
nehézsége jóval nagyobb. Így ha 10 font tiszta ónt megsavitunk , nye
rünk 11 fontot. A' nemes érezek, mint a' plat ina, arany és ezüst, ezen 
száraz utón nem savittathatnak meg ; de meg a' nedves utón , savanyák 
á l ta l , vízből, hol t. i. a1 viz két elemrészére, savitóra és gyulóra, elvá-
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lik, amaz az ércczel egyesül, ez szabadultán elszál. Az emiitett II font. 
nál tehát egy fontot nyom a' savitó súlya. A' savitatnak három lépcső
je van; a' legalsó tökéletlen savitatnak (oxydalio impcrfcctu), a' kö
zépső tökéletes savitatnak {oxydalio perfecla) , a1 felső felsavitatnak, 
savanyitatnak (Jiyperoxydutio, acidificatio) neveztetik. Az ón az említett 
utón a1 középlépcső szerént savittatott, —j—a. 

C A r, c i o (rugás) ballonjáték Olaszországban, mellyet öröminnepek 
alkalmával játszanak. Két félre szakad a' játszó társasúg, 7s veres és 
kék ruhájok , k é k e s vei es hajtókára , különöztcti őket egymástól. Hat* 
sogó muzsika 7s színes lobogók kísérete közben lépnek fel a' térre, 
iiieílynek messze kiterjedő szélét nézők kerítik. Itt a' két fél egymással 
szembe á l l , 's mindenike négy rugót állit fel egy sorba, de ugy , hogy 
egj'ik sor a' másikat ne fedje. Közöttük 50 lépésre szabad tér. Most fel
reppen a' ballon , 7s a' játék czélja az , hogy ezt lábbal rúgva, mihe-
lyest elérkezik, egyik rész a' másikhoz üsse ált. A' játék ideje előttük 
nincs tudva ; ez attói függ, a' kinek tiszteletére vagy adakozásából, az 
innep áll. A' melly fél körében az ettől kiszabott idő eltöltével a' 
balion á l l , az vesztet t ; de r i t k a , ki ezen játékból duzzadt lábszár 's 
lábikra nélkül térne vissza. • . 

C AT. p !' r T A, a7 Hiudostanban lévő angol keletindiai társaságnak elől-
ülősége (10,000 nsz. mf. 32 mii. lak.). Calcutta, Bengalennek 's egész britan-
niai Kelefindiának fővárosa, a 'üooglynak (a ' Gangesnek egy ága), nyngoti 
ágánál mellyen a' legnagyobb keletindiai hajók egészen a' városig eveznek, 
fekszik. A1 líooglyn való hajózás mindazáltal sok fövenytorlásai miatt, 
inellyek árkát 's nagyságát több ízben megváltoztatják, nem legbátorsá-
gosabb. Csak a' múlt században emelkedett fel Calcutta egy Govindpour 
nevű csekély faluból mostani nagyságara 7s pompás voltára. Egbajlatja, 
midőn az Angolok 1090 benne legelőször letelepedtek, még épen olly egész
ségtelen volt , mint a' bataviai; csak lassanként tétetett jobbá, rész.sze-
rént egy közel lévő erdőnek k i i r tása , részszerént pedig az ál tal , hogy 
kitanulták a7 lakosok, uiiképen kell az életmódot hozzá alkalmaztatni. 
A7 colonia mind e7 mellett is szünetlenül nevekedett, 1756 történt elpusz-
ti t talása után csak hamar ismét helyre j ö t t 7s most egy a7 világnak leg
pompásabb városai közül (1823-ban 78,760 ház. 107,000 lak. 7s ezek közt 
13.000-nél több Keresztények, 48,000-nél több Mohainedanusok, 118,000-
nél több Indusok 7sat . , a7 város környékén kívül lévő kerületekkel, niel-
lyekben 0—800,000-en laknak, 7s a7 szomszéd helységekkel 7 mf. kerüle
te 7s 2.225,000 lak. volt). Az Angolok háza i , mellyek egy különös fer
tályát formálják a7 városnak, téglákból 7s szép módon épültek 's részsze
rént palotákhoz hasonlók. Forró lévén az éghajlat, a7 házak nincsenek 
egymáshoz ép i tve , hanem távol áll egyik a7 másiktól , magas és szel
lős szobájival, lapos fedeleivel 7s körülte lévő tornáczaival. Felette kü
lönbözik a7 város ezen részétől az ugy nevezett fekete város (I'eltah), 
mellyben a7 benszülettek laknak •, xitszaji igen keskenyek 7s görbék, sok 
keitekkel és számtalan víztartókkal. Némellyek kővel vannak kirakva. 
Téglából , agyagbó l , többnyire pedig bambusnádból 7s gyékényből épült 
házai tarkán állanak egymás mellett. Fort William nevű fellegvára nem 
messze, a7 várostól, mellyet 1757 Clive lord kezdett építtetni, pompás öt-
szegii épület és sok bástyáktól vétetik körül. 10,000 emberre való 
ágyúzást kiálló épületek vannak benne 7s a7 bástyákra 600 ágyú volna 
szükséges. Ettől függ az egész Hoogly vizén való hajózás. Az egészet 
egy sáucz veszi körül, mellybe a7 Hooglyból 8 lábnyi magasságú vizet le
het ereszteni. Fort William és a7 város közt egy térség fekszik, melly szá
mos sátalóktól látogattatik meg. Hindusok, Feketék, Európaiak, különbféle, 
kocsik és palankinok tarkán tolonganak itt egymás közt. Nyugoti oldalán áll 
a7 Wellesley marquistól egy mii. font sterl. építtetett uj' kormányház, egy 
igen pompás épület. Hajdani erőssége most vámház, 7s a7 hires fekete lyuk 
portéka lerakó hely. Egy 50 1. magas obeliscusra, melly a7 fekete lyuk 
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előtt á l l , fel vannak mind azon szerencsétlen foglyoknak nevei irva, kik. 
abban 1750, midőn Suraja Dowla indus vezér vagy fejedelem a' várost 
elfoglalta 's felprédálta , a' legembertelenebb kegyetlenségnek áldozat-
jai lettek. Más közönséges épületei: a1 törvényház, egy örmény 's egy 
angol templom. A' város közepében egy nagy víztartó van , hogy á1 la
kosoknak az esztendő hév szakaszában, midőn a1 Hoogly vize kellemetlen 
i z ü , vizek legyen. Calcutta az indiai főkormányozó lakhelye, itt van 
a' legfőbb törvényszék, mely angol törvények szerént i tél , semmit sem 
tekintvén rangra , születésre és nemzetre. A' csekélyebb polgári vétke
ket egji főpolitiatiszt 's a' békebirák vizsgálják meg. A1 város csendes-
ségére egynéhány compánia Seapoyk (benszülettek) figyelnek. Calcutta 
Bengalennek főpiacza's kereskedő városa és az a' csatorna, mellyen a1 bel
jebb fekvő tartományok kincsei Európába hozatnak. A' kikötőben min
den nemzetek hájájit lehet látni, 's a' kereskedők munkássága ^ehol sem 
elevenebb, mint itt. Vannak ollyan kereskedő házak, mellyek észt. 4—5 
mii. font sterl.. hoznak forgásba. Cznkorral , ópiummal, selyempora?-
kákka l , mouselinnel 'sat. való kereskedése igén Jovedelmes és nagy. — 
Asamba sok só vitetik, mellyért a rany , ezüst, elefántcsont, pézsma és 
selyempamut hozatik vissza. Az apró pénzül .szolgáló kaurik (apró csi
gák) a1 Maldivrfkon cseréltetnek be fisért; A1 Peguval , Sratrima} 's"lűaf-
layi szigetekkel űzö t t , ennekelőíte hasznos, cserekereskedés most igen 
ala ment. A' britanniai kereskedők természetesen legszámosabhak , kik 
közt sokan temérdek gazdagságot szereztek 's olly pompával élned, 
millyent a1 kereskedők közt nem könnyen találunk. Az idegenek közül 
legközelebb állanak hozzájok, számokra, tekintetekre 's külső fényekre 
nézve az Amyikaiak, kik békeséget szerető 's munkás kereskedők: sokan 
nagy tőkepénzzel birnak 's Chinával és nyugot felé a' jjersa öbölig fek
vő kikötőkkel nagy kereskedést űznek. Eegvagyonosabbak mindazáltal 
a1 Mongolok, kik pénzeket igen nagy interesekre adván k i , háromszor
ta nagyobb hasznot vesznek tőkepénzekből, mint közönségesen szokott 
a ' tőkepénz behozni. A1 J l indusók, ha gazdagok i s , igen takarékosan 
élnek. H á z a i k ' s boltjaik rosszak , 's csak lakodalmok és vallásos inne-
pek alkalmatosságával tesznek költséget. Ekkor pompás mennyezetek alá 
gyűlnek öszve , vesztegetve öntözik á' rózsavizet , pazarolva égetik a ' j ó 
illatú szereket 's ezukros ételeiket arany edényekből eszik, mig leányok 
énekelnek 's tánczolnak körültök. A' kicsiny kereskedést Calcuttában 
többnyire a' lianianok és Sarkarok űzik, kik mindent elkövetnek, hogy 
a1 portékákat mennél olcsóbban vehessék meg 's a' vevőt reászedhessék 
és megcsalhassák. Kz a' csalás neme nem hogy elrontaná hazájokfljai 
előtt hiteleket, sőt a' kik azt nagy tökéletességre tudták vinni , Pucka 
adme nevet kapnak, melly nagyeszű embert teszen. Altaljában véve 
minden élelemre szükséges dolognak igen nagy ára van ; a honnan a1 

szűkölködők száma igen nagy. Ezeknek gyámolitására sok jóltevő inté
zetek alkotlattak Calcuttában, illyenek a1 ben3zülettek számára építtetett 
i spo tá ly , a1 társaság szolgál ltjában lévők árvájinak két oskolája, egy 
szabad oskola 'sat. A' fórt-williami collegiumot, mellynek Wellesley 
marquis adott lé te i t , az igazgatók részszerént ismét eltörölték. Ennek 
eredeti rendeltetése a z , hogy a1 kereskedő 'távsáság szolgalatjába lépő if
jakat a1 szükséges nyelvekben 's más esmerctekben oktassa, magokvise
letére vigyázzon 's azon veszélyektől, mellyeknek azok itt tapasztalatlan
ságok miatt ki vannak tétetve, védelmezze. Kz az utolsó kötelesség most 
meg szűnt. Az 17S4 sir \V. Jones, által álkottatntt ásiai társaság Asia 
literaturájának, históriájának, régiségeinek, mivészségének, mesterségei
nek és tudományainak felvilágosításával 's nyomozásával foglalatoskodik. 
Kijött munkáji nagyobb részént igen becsesek és- hasznosak. , Gard'en 
Keachon, egy szép fákkal diszlő szigeten, a' gazdagabb Angolok nyári 
lakhelyén, a' keletindiai társaságnak füvészkerté van. Calc. I. „Life iu 
India , or the Englin/i in Calcutta" (Lond. 1818). L—ú. 
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C A U A K * ;(Antonio) , hires muzsikas/.erzó a ' múlt században. 
Szül. 1714 Velenczében,- megholt 1763 Hécsben , mint karigazgató. 
Teiiiploini szerzeményei ma is tekintetben vannak. 

C & r. D A a *) (Poüdoro) C a r a v a g g i o névvel, szül. Caravaggióban a' 
milanói birtokban 149Ö, 18 észt. korában Romába kerül t , elejénte mint 
napszámos dolgoza a' Vaticanum körül foglalatoskodó kőmivesek mellett,' 
's nagy vágyat érzet t , képíróvá lenni , midőn a' Vaticanum s/.obájiban 
Rafael tanítványinak miveit meglátta. Nem sokára szoros bajátságot 
kötött Maturiuóval, a' ki tanácsával gyámolító az ifjút. Az antikokat 
és emelt miveket szorgalmasan tanulá C. 's nem sokára ügyes mivész 
)Őn, de mivel színezete kevés keccsel b í r t , többnyire egy színnel festett 
en grisaille. Messinában egy olajfestést végze e l , melly Krisztust a' 
kereszttel ábrázolja; számos szép alakokat foglal magában ezen mii, 's 
kitetszik, hogy C. nak a' legnagyobb tárgyak kivitelére is volt képessége. 
Stylusa 's módja a' régiekhez nagyon közeiedék, főkép az emelt mivek 
utánzásában, inellyekkel Romában több házak előrészét ékítette fel. 
A' világhomályban , különösen a'sgraffitóban nagy volt szorgalma. Alakjai 
hibátlanok, szépen el vannak osztva 's rendelve, állásaik természetes.ek, 
arczai kifejezéssel 's characterrel teljesek. A' tájrajzban is sok tehet
séget mutatott. Roma kizsákmányoltatása alkalmával 1527 Nápolyba 
menekedett. Midőn ismét Romába szándékozék menni, szolgája, meg-
vakittatva ura pénze á l t a l , megölé őt 1543. /. 

- C A U E J U R I (üstkovácsok, rézmivesek). llly nevet adott ma
gának egy azon sok titkos társaságok közül , mellyeket az idő politicai 
forrongása Olaszországban előállított. Fészkek leginkább Nápolyban, 
'» nem annyira a' fővárosban, mint a' tartomány egyéb részeiben vala, 
hol a1 Carbonarikkal egy darabig öszveköttetésben, később pedig teljes 
-ellenkezésben álltak. A' mennyiben t. i. ezen társaságok bizonyos pol
gári czélra törekedtek, ugy lá tsz ik , hogy irányok az olasz tartományok 
egyesítésében 's azok külső uralkodástól való felmentésében, mint közös 
alapban egyesült , de véleményeikben az eszközök 7s foganat felett meg-
hasonlván, egymással tökéletes ellenségeskedésbe jöttek, tízeit egyesü
letek közt legnagyobb kiterjedések volt a' Calderariknak és CARHOSA-
RIKNAK (1, e.) de. characterekról szinte olly nehéz valami bizonyosat 
mondani, mint történeteikről; mert ámbár ő k , jelesen pedig az utolsók 
1817 rendszabásaikat 's tanácskozásaikat nyomtatásban köz hírré tették, 
ezen kútfejek részént tökéletlenül 's hitelt nem érdemlő formában, részént 
épen nem érkeztek hozzánk. Gróf Oiloff („Mémoires tur le royaume de 
Xaples" 11. 286. 1.) a' Calderarikról azt beszéli , hogy ezek 1813 vége 
felé a1 Carbonaiikból le t tek ; . nagyon megszaporodván t. i. a1 társaság, 
nj formát akartak annak adni 's az elébbi tagoknak nagy részét ki
rekesztet ték, kik Calderari név alatt egyesülvén, régi társaiknak esküdt 
ellenségei levének ; Ferdinánd királynak Nápolyba való visszatérése után 
pedig herezeg Canosa, mint politia ministere, a' Calderarik iránt ked-
> ezéssel vo l t , hogy igy a' gyanús Carbonarikat annál bizonyosabban 
legyőzhesse, melly végre őket újonnan szerkeztette, cáriakra osztotta 
's fel vigyázónak minden tartományban egy középponti curiát állított, 
,sCalderari del contrapeso" név a l a t t ; hogy továbbá ezek közt 20,000 
darab puskát kiosztogattatott , de midőn a' királynak ezen csudálatos, 
és hire nélkül tett intézetek tudtára es tek, azok folytatásának Canosa 
elbocsátása és számkivetése által gát vet tetet t , a1 társaság azonban 
még ekkor el nem töröltetett. Ezen előadásnak mások ellene mondanak. 

\ Canosa Június 27-kén 1816 a' ministeriumból, mellyet csak hat 
hónapig viselt , ki lépet t , 's számkivetése után három hónappal egy ki
rályi parancsolat jelent meg , melly a' tilalmat 's büntető törvényeket 
a' Calderarikra nézve is megújította 's törvényes üldöztetéseket megren
de l te , bár ezek elébb a' királyhoz 's a' jó ügyhöz való ragaszkodásokat 
bizonyítók. Maga Canosa , egy névtelen írásban (Ipifferi di monlagna, 
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Dublin, 1820) gróf Oiloff előadásának , a' mennyiben ő t , és a1 Cal-
derarikat érdekl i , ellene mondott. E z e k , mint Canosa beszéli , nem 
Nápolyban, hanem Palermóban támadtak. Ott lord Bentink a 'czéheket 
(maestranze) eltörlötte, a' mi nagy megelégedetlenséget szült. Jelesen 
a' rézmivesek tudtára adaták a1 királynénak, hogy ők az angol uraság 
ellen fegvert fogni készek, igy mozgásba jöt t a' n é p , mellyben a' ná
polyi szökevények nem kis részt vevének. tízeket lord lientink Nápolyba 
s/.álittatta, hol nem szűntek meg a' Murát ellen való alattomos szövet
kezésekben is munkások lenni, 's ez alkalommal egy a1 legrégibb egye
sületek közül , inelly eddig magát Trinitariusoknak nevezte , Calderari 
nevet vőn fel. Midőn IS10 elején az ezek el len, mint az 1799-ki szö
vetkezések maradványai ellen, teendő nyomós rendszabásokról voln.5 szó 
a' ministeriuuiban, herczeg Canosa nem pártolta ugyan őket világosan, 
hanem ugy nyiíatkoztatá ki véleményét, hogy a' számos és veszedelmes 
Caibonaiikia nézve mint ellensúly fordíthatók volnának, tízen ellensúly 
nevezetével azonban a' társaság soha sem él t , valamint herczeg Canosa 
i ráaábw az emiitett fegyverek kiosztását is tagadja. A' Calderarik, 
kik ezen felvilágosítások sezrént csak ugyan az 1799. Ruffo cardinalis 
által öszveszedett csoport folytatásának tekintethetnek , többnyire aljas 
népből ál lot tak, 's ez okon nem is jött ki tőiök nyomtatásban semmi, 
mint a' Carbonariktól. Tonelli Pasq. törvénytudósnak egyetlen j csekély, 
egy ivnyi Írásában („fíreve idea dalia Car/joitaria, sua origine di Na-

pi>íi, SÍM tcopo, sua persecazione, e causav chefé uascere la setta de' 
Calderari." Nápoly 1820) van rólok emlités. 

C * r. r> K n o N (don Pedro de la Barca Heuau y Kiaíío), régi nemes 
nemzetség ivadéka, szül. Madridban Jau. I . ' 1601 's 9 észt. korában kcz-
de a' JesuitaeoIIegiumban tanulni. 3 év múlva a' salamancai egyetembe 
méné, 's a' história, philosophia és törvény valának szorgalma főtár
gyai. A' költőgenie korán kifejlek az ifjúban, 's 14 észt. vala , midőn 
első szinmivét i r á : „El carro del ciela". Oskolájit végezvén, vissza-
tére Madridba, 1019, 's IV. Filep király figyelmét, ki a' színházra pa
zarolva köl te , magára voná a' drámai poé'sisben ragyogó talentum 's 
több nagyokat nyere barátul és pártfogóul. D e , noha fényes jövendőt 
nyita reménye, 1025 elhagyá Madridot; vonzalma katonapályára vivé, 
's 10 évig dicsérettel horda királya fegyverét Milanóban és Német-Alföl
dön. 1030 visszahivá Filep 's az udvari és játékszini vigalmak és inne-
pek intézése- 's különösen szinmivek írásával tiszteié meg. A1 követke
zett évben S. Jago vitéze lón , 's midőn J640 a' rendek mind elinené-
nek Cataloniába a' hadsereggel , a' király Calderont felmenté 's egy já
ték készitésést bizá reá. likkor irta C. a' „Certamen de amor y zelos" 
czimü darabot, mellynek végeztével ő is követé a' hadat. Béke lőn, 
Calderon is visszatére Musájihoz 's a' k i r á ly , ki már többször mutatta 
vala kegyeit i r án ta , 30 escudos de oro-nyi (mintegy I20 ff. pp) hópénzt 
rendele számára. Most egészen mivészetének éle 's nagy fénnyel játszák 
a' nagy elme dicső szüleményeit. I6öl engedelmet nyere eg3'házi életre 
lépni 's két év múlva káplánnyá lőn az érseki templomnál Toledóbán, 
De ezen tiszte távol tartá az udvartól 's 1663 eddigleni hivatalának meg
tartása mellett , az udvari kápolnához mint capelan de honor ment ál
tal .'s fizetése a' sardiniai jövedelemből járandó évpénzzel bővíttetek 
meg. Az urnapi darabokért aulos sacramenlales is (mellyek, miolta pap 
lett, vallásos és kora haladtával mind inkább niysticisnmsba áltmenő ér
zetének több éleményt adának, mint világi j á t éka i , 's ezek iránt elhi-
degiték) gazdag jutalmat nyere Spanyolország főbb városaitól. 1063 
S. Pedro szerzetébe lépet t , inelly őt 1066 capelan mayorává választot
ta. Megholt Maj. 25. 1687, 87 észt. korában, 's a' madridi S. Salva
dor-templomban takaríttatott el. A' szerzet , mellynek vagyonját hagy
ta vol t , elhunyt fejének hálából pompás emléket emeltetett. — Cal
deron a' Spanyolok legjelesb költöjinek egy ike , 's ha talán nem olly 
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termékeny i s , mint Lope de Vega, sokkal áltgondoltabb miveinek terve, 
szorgalma a' kivitelben sokkal nagyobb. Érze lme , mint Schlegel W. 
A. mondja, m é l y , phantasiája meré sz , nyelve nemes, t iszta , kellemes 
hangzatu , meglepők 7s égő színekkel írottak képei. Mély 's szíves sze
retettel öleli ált az egész természetet, 's ezt dicsőíti, mint szüntelen vis
szatérő örömhymims, poé'sise. A' közelbez teszi a' legtávolabbat, a' 
legnagyobbat a' legkisebbhez, csillagokat virágokhoz, gyémántokat har-
ínatcseppekhez, 's ha gyakran visszatérnek is kedvenczképei, örül a' 
kebel, mint a7 szép virágnak viszontörül, ha különb öszverakásban több
ször .előjő. A' spanyol drámát Calderon vitte a' tökély legmagasb fo
kára. Szinmivei közt sok a' szövevényes darab , mások hősi comoediák, 
mások ismét történeti d rámák, némellyek megérdemlik a' tragoedia 
nevet, min t : ,.El principe vonstanteíí 's a' sorstragoedia: „La vida es 
.tueíiü" Legteljesb gyűjteménye C. drámai munkájinak illy czim alatt 
jelent meg : „Comedius delcelebre poéta espanol D. l'edro Calderon de 
la Barca, rjue saca a luz D. Jüan Fernandez de Apontes1' sat. (Mad
rid 1700 — 1703), melly 112 játékot foglal magában. Legújabb kia
dás : , ,L«s comedias de D. l'edro Calderon de la Barca contejadas con 
las mejores edicioncs hasi a Ókora pnblicadus, corregidas y dadas a luz 
por J.J. Keit. En IV tomos" (Lipcse 1827 — 1831, 10S comoed.) ; Mind-
öszve 12S-ra teszik C. dramájinak számát. A' Németek egyes darabok 
remek fordítását bírják Schlegel- Gries- és Masburgtól. — Autós Sncra-
menlales nevű egyházi játékai elhomályosítanak mindent, mit a' spanyol 
l i teiatura e' nemben teremtett vala. Irt azonkívül előjátékokat (foas) 
és intermezzókat [sayneles] is. 73 nrnapi darabot 's szintannyi előjáté
kot ada ki a' nevezett Jüan Fernand. de Apontes ezen cziiniV gyűjte
ményben: ,,/ÍÍÍÍO.? saeramenlales Ulegoricos y históriaiét de Vhoenix de los 
jtoetas , el Espanol, ]).}'. ('. de la Barca," (Madrid 1759 — 1700, 0. 
köt. 4). Urnapi darabjainak száma 95, előjátékinak 200 , intermezzójinak 
100. Kisebb költeményei, dalok, sonnetek, romanezok, 's a' t. nem 
jelentek meg nyomtatásban. Töbh.I. ,.tVorlesiwgenübcr dramatische Kvnst 
'und Literatkr" Schlegeltől és „lfie?ier Jahrbücher" (N. XVI. XVll, 
1822, told.). Vö. SPANYOL I.ÍTKRATURA. 

C S L E D I I S I A K , egy nagy nemzetnek, vagy is inkább egy mai 
Skócziában (Britannia barbára) volt népszövetségnek hajdani neve. Ta
citus Németeknek tartja őke t , mások pedig , 's (akin helyesebben; Cel-
táknak. A' Caledoniak a' mai hegyi Skócziaiak eleji. L—//'. 
!"• C A Í . K D O N I C S A T O R N A . EZ az atlasi tengerrel a ' William erős
ségénél (Fort WiMiam) Skócziának Inverness nevű grófságában kezdődik 7s 
a ' szé l . 50—530-ig megyén, a' Looh vag}' Lochy, Vichés Ness tavain ke
resztül Murray-Fir th ig , az éjszaki tengernek egy öbléig. 'Ezen csator
nának mind a' Mt torkolatját erősségek védik. Minden európai csatornák 
köz t , kivévén a' német-alföldi uj "s Amsterdamtól Nieuwe-Diepig menő 
csatoniá t , legméljebb , mert vize 23 angol láb. mély. 32 ágyús fregat
t o k , mellyek 20—21 Iái), mélyen mennek le a1 vízbe, könnyen evezhet
nek rajta. 8 főzsilipé van. Torkolatjai olly tágasok 7s mélyek , hogy 
a' legnagyobb hajósseregnek is elég helye lehet benne. Ásatása 800,000 
fent sterl. került. Okot reá részs/.erént a1 szigeteken 's hegyek közt 
lakóknak élelem nem léte miatt való kivándorlása, részszerént a' keres
kedés adott, melly annakelőtte igen nehéz volt; inert Skóczia ezen része 
koszi kiás szigetekkel 7s fövenytorlásokkal lévén körülvétetve, líinbár a' 
tengeri mappákon pontosan ki voltak is a' víz alatt lappangó kősziklák 
jelelve 's a7 partokon mindenütt találtattak is világító tornyok, a7 hol 
szükségesek voltak, még is veszedelmes volt a7 hajózás, ha szelek dü
hösködtek, a7 honnan mind i t t , mind a7 jiitlandi partokon többször tör
téntek hajótörése^. Ellenben niiolta a7 csatorna kész 7s egészen hajókáz
ha tó , a7 hajósok ezen veszedelmes helyeket kikerülhetik. Ha ellenkező 
irányban fii a7 s zé l , gőzhajók hozzák a7 hajókat. Mezei gazdálkodási 
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tekintetben is hasznos ez a' csatorna, mivel az ezt ásók közül sokan te
lepedtek meg a 'csatorna mentében, minthogy termesztményeiket könnyen 
el szánthatják. Még a' nagy földes urak is elkezdették a1 csatorna 's 
említett három tó mentében a' földet miveltetni, a' hol 20 esztendő 
előtt kőszikláknál, ingoványnál 's hangafánál egyebet nem lehetett látni . 
Ez a' csatorna lesz jövendőben Illand, Liverpool 's a' keleti tenger közt 
fő vi/.i ut. Ásatása által ezen ezelőtt szegény és puszta tájékon sok 
pénzt hozott forgásba 's egyszersmind a' skócziai halászatot nagy vi
rágzásba hozta- í'—«• 

C A T . R I D O S K O P I U M , Bre.vster Dávid (szül. 1785 körül ) , az 
edinburgi kir. társaság tagja 's az „Edinburgh encycloptieiiia'n és „The 
edinhurgh philnsopliieal juurnal" (ennek fő-) kiadója, által feltatált ca-
toptricus műszer. Önkényes hosszaságu 's bőségü belől feketére festett 
csőben vagyon 2 tükör a' csőnek egész hosszában , melly ugy vau egy
mással szemközt állítva, hogy a' köztök lévő szegelet a' körnek thfgyed, 
nyolczad, 12 vagy 16-od részét tegye. A' szemüveg, melly közve-
tetlenül a' tükrök előtt van , valamint a' tükrök végénél lévő második 
üveg, laposak; a 'cső első végében vagyon egy homályosra köszörült üveg. 
Kzen két üveg közé tesz az ember mindenféle szinü üvegdarabocskakat, 
moho t , leveleket >'s t. (-T. tetszés szerént. Minthogy pedig ezen, bár-
milly rendetlenségben is fekvő t á rgyak , a' szemnek mindég rendes for
mában , még pedig annyiszorozva tűnnek elejébe, a' hányszor foglal
tatik a' körben a' tükrök között lévő szeglet, és egy szintannyi sze-
geletü arabeszknemü figurát képeznek, melly annyiszor vál tozik, a' 
hányszor az őt képző tárgyak egymásra nézve más helyeztetésbe jőnek, 
ugy hogy a1 csőnek csupa forgatása által majd a' középpont körül 's 
ebből előjőve , majd a' kör körül 's ebből felfelé menve, szüntelenül 
változva uj képek mutatkoznak : ezen műszer tehát nem csak kelleme
tes mulatságul, hanem czifraságok, arabeszkek, mindennemű roateria-
mustra-rajzolóknak kimeríthetetlen forrásul szolgálhat. Ez utolsó czél-
ból a' caleidoscopiumnak lábat is készí te t tek, hogy a' mozgás által 
vál tozó, de szintúgy igen ritkán előállítható képeket a' rajzoló előtt 
bizonyosabban lehessen megtartani. 

C . U K M J O U R C , neme a ' szójátéknak, melly szerént valamellyszót, 
hangja megtartása mel le t t , m á s , egy vagy több , ugyan azon v. más 
nyelvből kölcsönözött szóval váltunk fel, 's .igy az egy hang alatt több 
egymással elmésen öszvefüggő értelemmel játszunk. A' szorosan vett 
szójáték mindenkor ugyan azon szónál marad ; itt csak a' hang ugyan 
az. Hlyen Szirmayuál a' te ! le ! k i ! te leki , tele-ki , tele ki . . Teleki 
szókban való enyelgés, 's a' Kóka és Uri nevek hangján latánul elméskedő 
káplány felelete, (lap 87.) A' franczia nyelv illyesekben felette gazdag. 
Mondják, hogy valami Calemberg nevű vvestfaleni gróf adott szócsava-
rásaival Biévre marquisnak legelébb alkalmat ezen uj elmésség bővebb 
alapítása- 's keletbe hozására. 

C A I , I G U I , A (Cajus Caesar Angustus Germanicus) , fija Germanicus-
nak Agrippinától, J2 K. u. született a' táborban, hihetőleg Németor
szágban, és a' légiók között neveltetett. Mivel ekkor a' caligae nevtt 
kisded katonasarut viselte , a' katonáktól Caligulának neveztetett. T i -
berius császárnál ugy be tudta magát szinleni, hogy nem csak elkerülé 
sziilejinek és testvéreinek kegyetlen sorsá t , hanem méltóságokkal is te
téztetek. Tiberinst elemésztette e lassú méreggel, mint némellyek állítják, 
bizonytalan. Hogy Tiiierius közelgete halálához, Caligulát és Drusus fi-
j á t , Tiberius Nérót, tévé Svetonius szerént birodalmi örököseivé. Azon
ban az a ty jáé r t , Germanicusért, kőzkedvességü Caligula könnyen csak 
magának tar thatá a1 bíbort. Roma örömmel fogadta őt és a' biroda
lom távolabbi tartományai örvendezve köszönték. Első tettei valóban 
igazságosak és nemesek voltak. Anyjának és testvérének, Nérónak, ham
vait legtisztesebben eltakarittatá, az országos foglyokat mind szabadon 



538 CALIXTJNUSOK 

bocsátá, a1 száműzötteket visszahívde's minden felségsértési vádlást eltil-
ta. A' tisztviselőknek szabad 's független hatalmat adott. Tibeiiiis vég-
rendelésének, ámbár a' tanácstól foganatlannak í tél tetet t , minden pont
j á t a' fenébb említett egyetlenen kiviil híven teljesítette. Hogy consul-
nak választatott , nagy bátyját, Claudiust, consultársának vélte. Így u-
ralkodásiinak első nyoloz hónapját sok nagylelkű tettekkel diszesitette; 
ekkor nyavalyába ese t t , melly után hirtelenül kegyetlt'ii ' s v a d tyianná 
változék. A' legmesterségesebb kínzásokban gyönyörködött, Vendéges-
kede'sei alatt a' gonosztévőket sőt ártatlanokat is kínoztatta és lefejeztet
t e ; a1 legelébbkelü személyeket naponként veszteié. Őrült dölyfében 
magát istennek tartá és olly tiszteletet adata magának , mellyel Apol
l ó t , Mars t , sőt önmagát Jupitert imádák. Venusnak és egyéb isten-
néknek diszjeleivel ékesítve is merészkedék nyilván megjeleni. Önistensé-
gének -templomot emelt. Egyszer azt ohaj tá , bár az egész romai nép
nek csak egy feje volna, hogy egy csapással levághatná. Egy régi köl
tőnek ezen szavait: „Oderint dum meluanl" gyakran emlegeté. Leg
nagyobb bolondságainak egyike volt a' Bajae és Puzzoli közt való híd
nak építtetése. Ezen csudaépitményt ő maga szentelte fel , és minek
utána a1 következő éjt barátjaival együtt dobzodásban töltötte, hirtelen, 
hogy elutazása előtt még valami különöst niiveihe , sok embert minden 
i d ő , rang és gondolkodásmód különbsége nélkül öszvefogatott 's tengerbe 
hányatott. Visszatérésekor diadalmi pompával ment Komába, mert mon
dásaként a' természetet meggyőzte. Ezután a' Németek ellen készült, 
200,000-nél több emberrel ment ált a' Rajnán, de néhány mértföldnyire 
utazta után ismét visszatért, a 'nélkül hogy csak egy ellenséget is látott 
volna. Olly rettegés foga el, hogy a' hídhoz érkezvén, mivel azt a1 tóduló 
sokaság ellepte, katonájinak feje felett kézről kézre emelteté magát. Ez
után Galliába ment , mellyet példátlan telhetetlenséggel kirabolt. Nem 
elégelvén meg az igy nyert tetemes zsákmányt, száműzött testvéreinek, 
Agrippinának és Livillának, vagyonját, sőt a1 régi udvar bútorait, M. An
toniusnak , Augustusnak, Agrippinának ruhájit is eladta. Minekelőtte Gal
liát elhagyá, azt h i rde t te , hogy Britanniába szándékozik. Hadjait a1 ten
gerparton öszvegyiijtvén, fellépett egy pompás hajóra, de a' száiaz-
tól alig távozván , visszafordult, seregeit rendbe szedte, jelt adott az üt
közetre 's parancsolta katonájinak, töltsék meg csigákkal zsebeiket és 
sisakjaikat, mondván, ez a' tengertől kicsikart zsákmány palotámat és 
a' Capitoliumot illeti. Romába visszatérvén, hadi tetteiéit triumphiist 
k ivánt , de ovatióval megelégedett. Eltökélette, hogy a1 tanácsnak, melly 
nem volt ínye szerént, nagyobb részét 's Roma legjelesebb fijait elveszte
ti. Bizonyitá ezt a' halála után talált 's a' meggyilkolásra kiszemeltek 
neveivel beirt két könyv, mellyeknek egyike gl a d i u s (kard) másika 
p u g i o (gyilok) czimmel volt bélyegezve. Azonban a1 tanáccsal ismét 
öszvebékiilt, mivel magához méltónak találta. Nyivános bordély és ját
szó helyeket tartott ' s a 'bemenetel árát maga szedegette. I n c i t a t ns 
nevű lova kedvencze volt. Ennek tulajdon házat és szolgákat rendelt, 
márványból 's aranyból étette, papjainak sorába felvétette, sőt consullá 
is akarta neveztetni. Homerus költeményeit is ki szándékozék irtatni, 
Virgiliusnak ésLiviusnak képét 's niunkájit csaknem minden könyvtálakból 
elraboltutá, amazét , mert véleménye szerént genie és tudomány nélkül 
szűkölködik, ezé t , mert nem hiteles történetire. Caligula már ifjúko
rában megromlott , minden testvéreivel bujálkodott. Minekutána több 
feleséget vett 's elhajtott volna, Caesonia fogva tartá. Végre a' Chae-
rea és Cornelius mind a' ketten a' testőrzők ezeredesei-vezérletté ösz-
veesküvés kivégezte életének 28-dik, tyrann-uralkod. 4-dik évében (37— 
4 1 . K. u.) . li. L. 

C A T . I X T I N U S O K vagy U t r a q u i s t á k , a ' Hussitáknak egy fele
kezete Csehországban, melly leginkább azzal különböztette magát a' Ca-
tholicusoktól, hogy az Ur vacsorájában a' világiak számára is megtartót-
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ta a' pohara t , vagy az Ur vacsoráját azoknak is kétszin alatt kívánta 
kiszolgáltatni (1. HUSSÍTÁK). 1450-tól 1471-ig Podiebrad György alatt , ki 
maga is ezen felekezethez ta r tozot t , az ország oalixtinus rendjei voltak 
a' leghatalmasabbak, Wladislaw alatt is fentartották szabadságokat 's 
a1 reformatio után a' 10 században a' Protestánsokhoz állottak 's ollyan 
sorsok lett, mint ezeknek {Csehországban. Midőn s' schmalkaldeni há
borúban hitek sqrsosai ellen hadakozni nem akartak , elejénte keményen 
üldöztettek; de 1556 fogva első Ferdinánd, ha bár nem volt is barát-
jok, részeltette őket egyéb evangelicus jobbágyaival együtt a' vallásbéli 
békeség hasznaiban, 11. Maximilián pedig ezen jeles fejedelem 
teljes szabadságot adott nekik vallások gyakorlására. 11. Rudolf 
alatt kedvetlenebb sorsok leve 's csak nagy nehezen mehettek annyira, 
hogy Július 9. 1609 egy császári levél által az a' vallásbeli csehországi 
val lástétel , niellyet a1 cseh atyafiakkal és JKvangelicusokkal együtt ké
szítettek , végre megerősíttetett, valamint az isteni tisztelet rendtartása 
i s , melly szelént Prágában különös consistoriumot állíthattak fel 
's templomokat, oskolákat és tanítókat szabadon tarthattak. Minthogy 
azonban Mátyás alatt ezen császári levél ellen rajtok több rendbeli sé
relmek tör téntek, az egyesült Protestánsok 1617 gróf Thurn vezérlé
se alatt magok védelmére kikeltek, az által a' harrnincz észt. háború 
íüzét gynjtották meg, de minekutána az általok választott király a' palati-
nalis Fridiik alatt kevés ideig győzedelmeskedtek, 1620 Prágánál egé
szen meggyőzettek 's ezen meggyőzetésnek a' Protestánsok tökéletes el
nyomatása lett következése. 11. Ferdinánd sok Calixtinusokat, Lutherá
nusokat és Reformátusokat, mint pártütőket, megöletett, sokat pedig 
az országból kiköltözni kinszeritett ; 's 111. Ferdinánd sem terjesztette 
ki a' westfaleni békeség kedvezéseit a' csehországi Evangelicusokra. En
nek kö'vetkezőji sem mutattak nagyobb kedvezést a' protestantismus 
i r án t , 's csak 11. Jósef adta vissza 1782 a' csehországi Evangelicu-
soknak a1 szabad vallásbeli gyakorlást, mellynek a1 Lutheránusok és Re
formátusak, kik közé a' Calixtinusok maradványai is elegyedtek, még 
ma is birtokában vannak. K. J, 

C A T . I X T U S . Pápák, 1. Az egyház kormányát 218—223 viselte, mi
dőn , mint némellyek tar t ják , a1 felzendült néptől kútba vettetett. 11. 
Guido , Wilhelm burgundi grófnak fija, viennei érsek 's a' pápa kö
vete Francziaországban. II. Gelasius helyébe, ki V. Henrik cs, elől 
szaladván , Cluguy monostorban holt e l , itten választatott és Vienneben 
koronáztatott meg 1119, Még azon évben egyházi gyűlést tartott Toulou-
seban Brius Péter 's követőji ellen, és Reimsben, hogy az investitura 
miatt támadott hosszas háborgásnak véget vessen , hol mind a' császárt, 
ki chalonsi egyezését már megbánta, mind ennek ellenpápáját, VIII. 
Gergelyt , újonnan átok alá v e t é , megerősítvén egyszersmind a' simonia, 
a' világi investitura, egyházi hivatalok örökösödése, stolafizetés és 
papok házasága ellen régebben hozatott v'égzéseket. -ü A' yorki érsek 
függetlenségét a' canterburyi ellen pártul fogván, I. Henrik angol ki
rállyal Gilsonban öszvejött, hogy ezt annak részére megnyerje, de szán
dékában kevéssé boldogult. Szerencsésebb volt a1 császár ellen, kinek 
híveit Németországban a* Szászok 's egyéb szövetségesi, Olaszországban 
pedig a' Normannok ostromiák; ezektől segittetvén, 1120 Romát , 1121 
Sutrit foglalá e l , és az itt kézbe került ellenpápát klastromba záratá. 
Végre a' császár 1122 a' wormsi egyezésre lépett , mellyben , engedvén 
a1 pápák főbb kivánságinak, az egyházi átok alól feloldoztatott. Calix-
tus uralkodását nevezetesiti még a1 1123 tartatott első laterani közönsé
ges egyházi gyűlés. Megholt Decemb. 12. 1124. —* III, Máskép János, 
tusculumi püspök és strumai apát, egy a' négy ellenpápák közül, kik 111. 
Sándor "alatt az anyaszentegyházat háborgatták.- Választatott 111. Pa-
schalis halála után 1108, de méltósága csak I. Fridrik császártól és az ezzel 
tartó német 's olasz rendektől esmertetett meg. Minekutána' pedig a' császár 
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Sándorral megbékélt , Calixtus is elhagyatván híveitől , Sándornak 
meghódolt, kinek kegyelméből azután a' beneventi helytartóságot viselte. 
— Ez tehát nem számláltatván a' törvényes pápák közé , későbben nevét 
Borgia Alphons, valenciai érsek és Aragóniái Alphons tanácsosa vette 
fel, k i , IV. Eugeniustól cardinalisságra emeltetvén, V. Miklós halála 
után 1455 választatott. Főgondját a1 kereszténységet mind inkább fe
nyegető török hatalom megtörésére fordi tá , de a1 keresztény fejedelmek 
egyenetlensége , az aschafenburgi concordatum megsértéseit fájlaló Né
met rendek el lenkezése, 111. Fridrik császár szokott lassúsága, végre a' 
papi tizedek miatt neheztelő Francziák ellenmondásai, meggátolák min
den igyekezeteit e' gondos 's előrelátó pápának. Azonban magára hagyat
va i s , mind a' porta ellen fellázadt Scanderbeget pénzzel segité, mind 
hajósseregét, pél lát kívánván adni , a' Török ellen meginditá, de ez a' 
hatalmas birodalomnak keveset á r tha tván , csak három apró szigetet fog
lalt el. Nagyobb szolgálatot teve a1 buzdításaira egybegyűlt keresztes 
h a d , melly Capistran alatt Hunyadi János belgrádi győzedelmet igen se
gité. — Unokájit, noha gonosz hírben álltak, felette kedveié, kettőt cardi-
nalissá neveze , a7 harmadikat , Péter t , spoletoi herczeggé 's Roma kar-
manyozójivá t e t t e , sőt mint némellyek vélik, a' nápolyi királyságot is, 
melly akkor pápa íeuduma vala, ennek szánta; az bizonyos, hogy Ferdi
nándot, Aragóniái Alphons természetes fiját, atyja követőjének meges
mérni nem akaftí , a' m i , valamint Benevent és Tenacina megtagadása 
i s , hajdani fejedelmét tőle egészen elidegenítette. Megholt Calixtus 
August 6. 1458. S, M. 

C A L I X T U S (tulajdonképen Callisen G y ö r g y ) , a ' Lutheránusok leg-
lelkesobb 's legmegvilágosodottabb theologusa a1 17-dik században. Szü
letett Bee.-14. 1580-ban Holstein tartományának Meelby nevű helységé
ben , tanult Flensburghan és ÍSelmstadtben; 1605 a' helmstadti uuiversi-
tasban a' bölcselkedésnek privát tanítójává l e t t , 1607-ben a' theologi-
ara adta magá t , 1009-ben meglátogatta déli Németország universitasait, 
1011-ben Hefmstádtben némelly egyházi dogmák ellen czáfoló értekezé
sekkel lépett fel, mellyek agy mutatták ő t , mint nagyon jófejű 's éles-
eszü tudóst 's mint az uralkodó babonák merész megtámadóját. Nem 
sokára azután egy gazdag Hollandival együtt több ideig utazott Hollan
diában, Angliában és Francziaoi szagban , melly utazásában a' különböző 
vallásbeli felekezeteket 's a' maga idejebeli legnagyobb tudósokat kívánta 
közelebbről megesmérni. 1613-ban ismét visszatért Helmstiidtbe 's tbeo-
logiabéli hírességének fundamentomát különösen azon győzedelem által 
vetette meg, mellyet 1614-ben egy vallásbeli beszélgetés alkalmával Tur -
rianus Jesuitán nyert. Még ezen esztendőben theologia professoravá .'s 
nem sokára azután königslutteri apáttá 's egyházi tanácsossá lett 's egész 
haláláig (rnh. Mart. 19.1656) a' legszorgalmasabb 's legkedvesebb tanító volt 
Helinstiidtben.Nagy elméjénél, széles és niélly tudományánál,utazásai által 
a' világ 's az emberi élet folyamatja iránt nyert tapasztalásainál 's ma
gasabb szempontjainál fogva is merészebb vizsgálódásokra, világosabb be
látásokra 's a' különböző vélekedésüek iránt szelídebb gondolkozásra volt 
h iva tva , mint az akkori theolngusok keskeny lelküsége kívánta, sőt 
csak szenvedhette is. De azon czivakodások, niellyekbe keveredve volt, 
nem engedték uj ideájit 's históriai felfedezéseit nagyobb tökéle
tességben kidolgozni, mint számos, többnyire hamar i r t , munkájiban ki
dolgozva vannak; azonban a' helyett sok tudós és megvilágosodott theo-
logusokból álló oskolát fundált, kik becsületét védelmezték. Ezek közé 
tartozott különösen lija is, Calixtus Fridi ik Ulrik (született 1622. mh. 
1701). J ' K. X 

C * r, K A R , (János) német-alföldi képíró, Eyk János oskolájából, 
szül. 1500 körül Calkarban, Eyk festései mellett egyszersmind Titian 
remekei után képzé magát Olaszországban, de genialis alkotásiban a' 
természetnek mindég hive maradt. A' leggyakorlottabb szem is alig; 
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különbözteti meg Titian festéseit a' Calkaréitól. Kölnben a' boissere'ei 
gyűjteményben van tőle egy Wlater dolorosa, mel lynek, ugy látszik, az 
ellendarab (hihetőleg egy Ecce homo) hija. Ifcubens nagy tiszteletben 
tartá Calkar festéseit 's ezen mivésznek egy kis képét mindég magával 
horda , ha utazott. Ezen kép a' pásztorokat ábrázol ja , mint fogadja 
őket Jósef a' Jézus jászlánál. Itt i s , mint Correggio éjében, a' gyer
mektől özönlik szét a' világosság. Most a' belyederei képtárban van. 
Calkar toll-és krétarajzainak szintolly a" mübecsek, mint festéseinek. 
Vasari képírók biographiájaban csaknem mind tőle vannak a' portrait-k, 
ngyszinte Vesalius anatómiai munkája tábláji. Velenczéből Nápolyba 
ment 's megholt 1546. ' I. 
ffy C A U J C O , eredetileg keletindiai fejér pamntszövet, melly An
gliában fejérittetett , Manchesterben 's Londonban valamint más fejér 
karton nyomtattatott 's igy jöt t kereskedésbe. A' külföldön rövid idő 
múlva minden nyomtatott angol kártont callicónak neveztek. Későbben 
Angliában i s , kivált a' külföld számára keletindiai fejér callico helyett 
Angliában szőtt fejér kártont vettek. Minthogy pedig ezen kartonokat 
közönségesen barnára festették ollyan mustrákkal , mellyekben véres vi
rágok voltak legszembetűnőbbek, kétféle neme jöt t először a' német 
kereskedésbe : ful chints (kétszernyomtatott), midői^a' veres sziri kétszere
sen nyomatott reá, és half chints, egyszerű veres nyomás. Későbben az 
Angolok más színekkel nyomtatott callicót is hoztak be a' kereske
désbe , 's mig az ugy nevezett szárazföldi rendszer az angol készít
ményeket elzárta a' száraz földtől, minden német és helvetiai fábrikások 
callicónak nevezték nyomtatott kártonjokat. A*®*-? 

C A r, i. J o R A PH i A , szép irás mestersége. Szép az i r á s , ha annak 
egyes betiij i , mellyeknek öszvehangzó 'a egyirányos folyamatjaból áll, 
különvéve is szépek. Szép a1 be tű , ha annak saját alakja t i sz tán , töké
letesen 's valami gyengéd, az észnek és képzeletnek te tsző , jelentéssel 
van kiejtve, Több betűnek együtt öszvehangzó alakadásban kell lennie, 
melly azt kivánja, hogy a1 nagy és a p r ó , a' gömbölyű és szálas betttk 
nagysága (szélessége és magassága) egymáshoz illő szerény mértéket tar
tson. Végre az egyirányos folyamat el van érve, ha a1 betűk és közök, 
az egyes szók és sorok az elejénte felvett mértéket áltáljában megtart
ják. — A1 latán vagy angol irás, melly a' miénk is, mint legegyszerűbb 
's legidomosabb , a' szép formák felvételére is legalkalmasabb; 's hihetet
len, mennyi különbféleséget tudtak az Angolok (kik e' nemben legelébb 
tüutek fel) , Francziák, 's más nemzetbeli calligraphusok ezen egyszerű 
szépnek körében előállítani. Leginkább látni ezt a' betüfestésben, ho
lott a' szép irás főpontját eléri. A'magyar folyó irás (current) szép idomú, 
ha a' közép apró betűk magasságát *fí re osztva, a1 közön alól vagy 
felül menő vonások megszakasztva 8, visszahajtva 9 illyen negyedet kap
n a k , 's a1 nagy betűk is ezen utóbbi mértéket megtartják. Útmutatást 
a1 szép irásra adtak Heinrigs Coloniáb., Küsel Prágáb. , kik nálunk is leg
esmeretesebbek. Szép pélrtanyleveleket irt hazánkban a' több. k. az ügyes 
és szorgalmatos Fischer Jósef Pesten. Ugyan itt Nyagoi P. 1. oláh osko-
Jamester; tollának jeles miveit adá az általa kezdett i alendariu Roma-
nescu czimlapjain, jelesen az 1831 (metszette Colimáim), 's tőle még 
e' nemben ki .dott hirdetménye szerént tetemest várhatni. — A' toll vagy 
betűk által eső rajzolás, a' felette picziny i r á s , a' s o k , 's ha a1 tisz
ta világosságnak á r t anak , tűrhetetlen czifrák merő j á t ékok , vagy a' 
leczkét kereső mester boltja felett megannyi hódító czim. .—t— 

C ÁT, r, ni A c H v s. Ezen híres görög költő Cyrenében született 
Lybiában 's Ptolomacus Philadelphus uralkodása alatt virágzott mintegy 
250-ben K, e. Élete környülállásairól csak annyit tudunk, hogy jeles 
famíliából származot t , Alexandriában a' szép tudományoknak és mester
ségeknek oskolát nyitott 's abban több hires tudósokat nevelt p. o. Era -
tosthenest, Rhodusi Apolloniust, Bysanti Aristophanest 's a' t. Ptolo-
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niiifiis Philadelphus helyet adott neki a' museumban, hol mint egyéb 
tudósok a' királytól kapott tartást . Hasonló kedvezéssel volt iránta 
egész haláláig Ptoloniaeis Evergetes is. Ezen kedvező állapotban irta 
csaknem minden miinkájit, mellyeknPk száma Suidas szerént igen nagy 
volt. Most némelly töredékeken kivül csak 72 epigrammát és 6 íiymnust 
t in ink tőle. Berenice hajára irt költeménye Catullus deák fordításában 
maradott fen. Calliniachus versei a' maga ideje bélyegét viselik, melly az 
ehne fogyatkozását kérkedékeny tudóssággal akarta kipótolni. Egyszerű 
nagyság helyett mesterkedés és szerfeletti pompa, ritkaság, régiség — 
's tudósságvadás/.ása látszik bennek. Callimachust legjobban kiadta. 
Ernesti J. A, Leydenben 1761. 2. kötetben. K. J. 

C A T - H O P S , a1 kilencz Musák egyike. Arról lehet megesmérni, 
hogy egyik kezében tubát vagy t rombi tá t , a' másikban vitézi költeményt 
t a r t , 's fejét virág és borostyánkoszoru ékesiti. Mind az által a' hős
költemény Musájává csak később időkben tétetett . K. J. 

C A I M S E S , (Henrik) orvos és seborvos, szül. 1740-ben Pentzen 
a' holsteini herczegségben, egy szegény prédikátor fija vol t , maga mi-
velte magá t , a' hadi és hajósseregnél szolgált , azután a' kopenhagi 
gyógyházakban, 1771-ben a' dán hajóssereg főseborvosa lett és 1773 
a kopenhagi egyetemnél a 'seborvoslás tani tója. 1777 irá „Inslit. Chi-
rurgiae hodiernae" czimü munkáját, mellyet egész Európa kedvezőleg 
fogadott el 's melly szer ént a' bécsi és orosz egyetemekben köz tanítások 
tartatnak. Jeles értekezéseket is adott némelly orvosi folyó ' Írásba. 
A' berlini orvos- seborvos! oskolának első tanitószékére hivatást nem 
fogadá el. A' dán király tanácsossá tévé 1802-ben, Danebrogsmanná 
1809 és commandeurré 1813-ban. Megholt Kopeuhagban Febr. 5. 1824-ben, 
84 esztendős korában. —j—a. 

C A L L I P T G U S , 1 . V E N Ü S . 
C A H I S T O , Diana Nymphaja, Lycacn arcadiai király leánya. 

Jupiter megszerette 's azért a' féltékeny Juno medvévé változtatta. 
Utóbb Jupiter által a' csillagok közé té te te t t , hol most is nagy medve 
nevet visel. K. J. 

C A I I O T (Jaques), híres rézmetsző, szül 1594 Nancyban , tekin
tetes nemzetségből. Szüleji szorgosan tanittaták, hogy majd egyházi 
vagy országhivatalban lelje szerencséjét; de C. t. a'mivészethez meggyőz-
hetetlen hajlandóság voná , 's övéi ellenzésének daczára keresztültöre 
minden gá takon, mellyek mivészi szelleme reptet akadályozák. Még 
jiem volt 12 észt., midőn, szülejit odahagyván, koldulva került vándorló 
Czigányokhoz 's Florenczbe ment , hol , elválván társaitól , Canta-Galli-
nánál kezde tanulni. Innen Romába vette magát , de megesmérte egy 
naneyi kereskedő, visszavitte szülejihez, 's a'fiúnak ismét oskolába kellé 
járnia. 14 észt. korában újra Olaszországba szőkék ; most testvére ve
zette haza Turinból. A' makacs vonzalomnak meghódola végre az atyai 
a k a r a t , 's C. a' franczia követet kiserte el Romába, hol a' halhatatlan 
remekeket nagy szorgalommal tanulta 's rézre metszeni Thommassin Fi-
lep oskolájában. De a' sors nem sokára innen is számiizé ; mert a'mester 
nejének kecsei lángra gyujták az ifjú mivész keblét , 's kénytelen volt 
elhagyni Thommassin oskoláját. Most Florenczbe ment, hol 11. Cosmus 
nagyherczeg kegyesen fogadta 's évpénzt rendelt számára. Itt éle C. 
a' nagy herczeg haláláig 's buzgón iizé mivészségét. 1021 visszament 
honvárosába 's ott holt meg Mart. 28. 1035, 48 észt. korában. Tetemeit 
a' nemzetségi sirboltba takarították, ' sneje és testveri emléket emeltettek 
nekie -, de ez is áldozatja lett a' revolutio viharainak. — C. termékeny 
phantasiája 's élénk szelleme számos miveket teremtet t , 's hihetőleg 
azért hajlott az étetésmivészethez , mivel ez által leghirtelenebben való
síthatta képeit. Az elrendelés-, öszverakás- és világításban nem ragyog 
ugyan, de egyes partiek igen je lesek; rajza hibátlan, alakjainak állá
sa többnyire kedves ; csoportozatinak különbfélesége nagy , erőltetett 
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contrastok nem sertik a' szemet , a' kifejezés ha tha tós , 's a' kivitel 
mesteri kézzel főzetett mivárra mutat. Kis alakok rajzában, mellyék
kel csaknem minden miveit bőven megrakta, főkénen jeles. Mivei, 
kivévén a' szent tá rgyakat , többnyire csaták, ostromok, bálok 's egyéb 
vigalmi és innepi jelenések. Ideagazdagságának legfényesb tanuja a' 
„ F l o r e n c z i v á s á r " (mag. 14. hüvelyek 8 von. , szél. 25 hüv.), 
mcllynek lcgközebb tárgyaiba is bizonyos romános eredetiséget lehelt 
képzelnie varázsa. Legtökéletesb mivei közé tartoznak a' koldusok és 
a' háború nyomoruságainak következései is (18 lap.). A' comicunihoz 
olly nagyon hajol t , hogy még a ! szent tárgyak ábrázlásában sem állhata 
ellen szeszélyének, illyen p. o. Sz. Antal kisér tetése, hol az Antalt 
kisértő ördög puskává hosszúit orra 's egy vig tüzmivész ördög különösen 
gyönyörködtet. Callot volt e l ső , ki az etetésnél választó v i ze t ' s bi
zonyos kemény firnajszt (vernice grosso de' lignaivolt) használt. Vö. 
Gersaint „Catalogue de Lorangére" és Housson „ Eloge historiques de 
Callot, noble Lorrain, célébre gravevr " etc. (Brüssel 1766). 7. 

C A I . M A R , fővárosa Smaclandnak Svécziában, a ' keleti tengernél , 
Ölanddal szemben, 4500 lak., Quarnholni szigetén. Kicsiny, de jó kikö
tője van , 's nevezetes tengeri kereskekést üz deszkával, timsóval és 
kaffannál, Gyapjumiifabrikáji is vannak. Lakhelye egy püspöknek 
's a' tartomány kapitányának. Calmar vára , mely jól meg van erősítve 
a' városon kivtll fekszik az ölandi öbölnél. L—ti. 

C A I M A H I K O y K S V I. E T , 1397, 1. MARÓIT. 
C A I H E T (Ágoston), nevezetes Írástudó és történetíró Benedictinus, 

Sz. Vannus congregatiójából , szül. Febr. 26. 1072. j . a Horgue IVlesnil-
b e n , Commercy mellet t , a' touli megyében. Szerzetbe állott 1688 
Toulban; i t t folytatta tanulását 's különösen a' zsidó nyelvet mester 
nélkül tanulta meg. Ugyan ott tanított philosophiát és theologiát 1698 
olta. Majd a' niünsteri apátságba tétetett altul mint suhpiioi ' , és egy 
szerzetes tudós társaság elöljárója. 1700 Parisba ment Commentariusa 
kiadásának ügyében. 1709 a 'Sz . .Mihály-apatságba köl tözöt t ; innen mint 
prior (1715.) L a y b a ; mint apát (1718) Sz. Keopoldba Nancyban; 
1719 eongregatiójának visitatorává tétetett. Végre (172S) Kotharingiá-
ban a' senonesi apátságot nyerte e l ; a' neki ajánlott püspöki méltóságot 
(in partibus") el nem fogadta és megholt Octob. 20. 1757 Parisban. — 
Szorgalmatos munkássága több foliant könyveket szü l t , 's nagy érde
meket szerze a' tudományos kőiben. Jelesb muukáji: 1) .„Comvienlaire 
sur lous les livres de V anc. el de nouv. test. (Paris 1707 — 16. XXIH. 
részit. 4-rétb.) Ez a' munka majd mind együtt adja, ar mi e' tárgyban 
előtte irva volt, maga a' szóéi-telemhez ragaszkodik. 2) Bicliovnaire hist. 
et érit. de la Bible ; (Paris 1722 — 28. IV. r. fol.) Egy a' maga idejében 
felette hasznos könyv , melly több nyelvre fordíttatott; gyakrabban 
kiadatott é s , az elébbivel együ t t , sokaktól , Protestánsoktól nem 
különben mint Catholicnsoktól, használtatott , még ollyanoktól i s , kik 
őt csak ott emiitik, hol gáncsolhatják. Egyéb munkákat is i r t nagyobb 
kisebb szerencsével. G. I. 

C A L M O U C K , először Angliában, kivált Eeedsben készült , lazán 
s z ő t t , vastag, felette hossznszőrü szövet , mellynek az Angolok igen 
szép fényt tudnak adn i , 's melly téli felső köntösökre fordittatik. 
A' német-alföldi , mecklenburgi, szász és slésiai niantifactitrákban jól 
másolják. 

C A I O N N E (Charles, Alexandre de), szül. 1734 Donaiban, hol 
atyja a' parlament elölülője vol t , tanult Par isban, ügyvédségre adta 
magát Artoisban , mint generalprocnrateur a' parlamentba lépett, 1763 
Mailre des reqiiétes tisztséget kapot t , 1768 ÍVJefz, később pedig l.ille 
intendantjává neveztetett. Kz volt belyezete , midőn XV. 1 ajos meg
holt. A' hosszít számkivetésből visszahívott minister Maurepas Tnrgor, 
Neckert , Flenryt és Ormessont egymásután a' füianczniinisteriitmba 
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hivá. Maurepas meghalván, 1783 követé ezeket Calonne, ki már a' kincs
tárt rendetlenségben találta. Az elébbi uralkodásokról maradt kölcsönö
nöseken 's elmulasztott fizetéseken kivül , már J70 millió előre tel 
vala véve. Calonne titkolá a' zavart 's ugy tetteté, mintha minden leg
jobb kárban állana. Megvetette a' kímélés segédeszközeit, az elmúlt 
határnapokat kifizette, a' közönséges papirosok értékét titkos előfize
tések által íentar tot ta , a' status kamatjainak fizetését s ie t te t te , a' re
gié és köz jószágok kibérlésére nevezetes kárpótlásokat t e t t , az adós
ságtörlő tárra nézve alaprajzot k ' sz i t e t t , sőt még az arany pénzt is 
újra ve re t t e , mintha minden legnagyobb bátorságban volna. Elejénte 
követte a' már előtte behozott kölcsönö/.ési rendszert. Felszámolása sze
rént 177Ü—8ö-ig kölcsönözött az uralkodás mintegy 1250 milliót, de 
az esztendei hijány ráment 115 mill ióra, még is 1797 ennek egész 
55 millióig le kellett volna rovódni. tó' végre az országos jövedelme
k e t , mellyek akkor 475 mii 1. tehet tek , 500 millióra kellett emelni. 
Calonne első rendszabásai csak a1 jelen pillantatra valának kiszámítva; 
a' status adóssága nem alapult bizonyos zálogon. Ezt csak egy uj adó
rendszer által lehete eszközleni, 's Colonne azt javalatba tévé. Két fő-
rugója vala javalat jának, t. i. egy közönséges birtokadó 's a' bélyeg
váltság felemelése. Mivel azonban előre látható vol t , hogy illy czélzás 
kivi tele , melly az ország két első rendjétől egy addig hallatlan áldoza
tot k ivánt , azokban nem kis akadályokra talál , más részről pedig az 
ország rendjeit egybegyűjteni veszedelmesnek láíszot t , Calonne közép u-
tat választot t , melly ugy tetszett , ezélja elérésére szükséges feltéte
lekkel bír. Azt javnlá tehát , hogy a' két első rend , felsőségek és leg
nevezetesebb törvényhatóságok fejei közül válaszsztandó notablek hivas
sanak öszve. Ezek Febr. 22. 1787 tárták első üléseket Versaillesban. 
Nyughatatlanul várak a' financzminister jelentését ; ki azt minden ha
talmában lévő ügyességgel teljesítette, de ez a' felfedezései áltai oko
zott kellemetlen benyomást épen nem lágyítá. A1 115 mill. több volt, 
mintsem képzelek. Calonne ennek eredetét Terray igazgatásának tu-
lajdonitá, á l l í tván, hogy a k k o r a ' hijány csak 40 millió volt , 1776— 
83 ugyan annyival szaporodott, 's megvallá, hogy azt 1780-ig maga is 
35 millióval nevelte. I .afayette, mint a' Calonne ellen felállott szá
mos vádlók feje, előlépett , de első pillantatban a' király még niinisterét 
védni látszék. A1 nagypecsét ő r e , Calonnenak örökös ellensége, ele
resz te te t t ; de ezen győzelem nem sokáig tárta. Még e g y m á s , I.afayet
te 's Necker barátitól független fél álla fel ellene, melly a' tpulousei 
érseket , Loménie-Briennet, a'ministeritlmba hozta. Az udvar megrettent 
a1 natablek gyűlése bő vitatásain, 's az e' szülte mozgásokon. Calonne 
hivatalából letétetett 's Lotharingiába utasíttatott. (") innen Angliába 
m e n t , hol Katalin császárnétól egy igen hízelkedő meghívást kapot t ; de 
ő az ellene támadt vádak visszatolásával foglalatoskodott. 1787 vége 
felé egy kérelemlevelet intézett a' királyhoz, mellyben minden lépése
i rő l , mellyeket mint minister t e t t , iparkodék megmutatni, hogy azok 
ös/.vesen csak a' kincstár helyrehozását lárgyazták. A1 toulousei érsek, 
ki hivatalában követé , a' királynak Iránta való személyes kedvetlensé
gét tudtára a d t a , a' grenoblei, toulousei és besan<;oni parlamentek köz 
büntetését kívánták, a' párisi parlament pedig egyenesen felkelt ellene. 
Mind ezen megtámadások ellen vedé magát Calonne; kérte a' királyt, 
nyilatkoztatná k i , hogy ő mindent annak világos parancsolatjára vagy 
megegyezésével t e t t , 's a jánlá , hogy azon ese t re , ha a' király hallgat
na , magát a1 pairek törvényszéke e lő t t , hol bevádoltatott, ki fogja 
menteni. Barátjai minden rádlásoknak azon valóban igaz környülállást 
vetek elejébe, hogy Calonne a' ministeriiímból szegény állapotban lépett 
ki. Szinte foganatján volt Calonnenak egy a' királyhoz, néminemű poli-
ticai tekintetekről , 's főkép Necker ellen, Fer. 9. 1789 irt levele. Eb
ben kinyilatkoztató, hogy szándéka, mint candidatusnak a' rendek köz-
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gyűlésén megjeleni. Meg is jelennt a' bailleuli nemesség választó gyű
lésében , de foganat nélkül te'rt vissza Londonba, hol idejét Francziaor-
s/.ág állapotját tárgyazó polemicus írásokkal tölte'. Azonközben kiü
tött a1 polgári zendülés. Calonne olly tűzzel vett részt a' történetek
ben , melly erejét felülhaladni látszék. Német-, Olasz- és Oroszország, 
gal való alkudozásai 's ezekbe tett u t ja i , áühatatossága és ragaszko
dása azon felekezet e lő t t , mellynek szolgált, megbecsülhetetlenné tet
ték. Hogy szerencsétlen dolgát még pennával is elősegítse, i r ta „ T « á -
leau de f Eurupe en Novembre 1795'* czimü 's azon melegségről , mellj'el 
a' történeteket fest i , emlékezetes munkáját. Ezentúl Londonban, főké
pen a' szép mesterségeknek é l t , mellyeket mindég jó ízléssel gyakorlot t ; 
1802 visszatért Par isba, hol azon évbeli Octoberben megholt. — E z éle
te pályája egy mihisternek, ki nemzete lázadására az első követ felbil
lentette. A' nagy igazgatáshoz szükséges tulajdonokat bő mértékben bír
t a , tökéletesen esmérte az egyes részeket, midőn az egészet álmélkodás
ra méltó pontossággal felfogta, sőt képes volt a' legnagyobbat is ke
resztüllátni. Ha mindazáltal , gondolatokat megérlelő bőlcseség, 
előrelátó 's akadályokat eltaláló tekintet , következőleg munká
lódó 's rendszerető szellem . melly a' kezdetleknek foganatot ké-
s z i t , az országos emberben múlhatatlanul megkívántatnak, ugy Calonne 
e1 névre számot nem tarthat. Charaeterében hibázott az emberesmeret. 
Erkölcse korlátlan volt. Munkáji , mellyek közt a' notablek gyűlésé
hez intézett beszédjei 's jegyzetei első helyet érdemelnek , a' kincstár 
igazgatására nézve, mint emlékjelek, állandó becsben vannak. Tes t 
vére a b b é C. alkotta Londonban Montlosiér-el a7 „Vourrier de V Eu-
rcipe-t, ezután Canadába men t , hol mint trois-riviéresi pap holt meg 
1822. 

C A r, o T T i s T ,\ K (vagy a' Regiment de la Colntte') , egy társaság, 
melly XIV. Lajos országlása utolsó éveiben támadt Parisban 's olly 
kalandos ötlete vol t , egy ezeredetszerkeztetni la {"alőtte — lapos sipka — 
név a la t t , 's abba mind azokat felvenni , kik esztelen nevetséges maga
viselet , különös character , oktalan vélemények 'síit. által köz dor
gálást vonnának magokra. Onnét származott pedig ez a' gondolat, hogy 
egysze regy valakinek, a' ki fejfájásról panaszkodott, tréfából ollyan 
lapos sipkát tanácsoltak feltenni. A' Calottistáknak különös czimerek 
vol t , mellyben Momus fejedelmi pálczája, továbbá csörgők, majmok, 
kelepek 'sat. lá tszot tak; főzászlójokon pedig e5 szavak olvastat tak: 
„Vavet Momus, luna influit." A1 kik magokat esztelen tettek által 
megkülönböztették, felvételi pátenst kaptak, a' miéit ugyan némellyek 
szörnyen bosszankodtak , de mind a' mellett csakugyan kinevettettek. 
Midőn ezen Calottisták főkapitánya, Torsac , meghol t , 's a' halotti be
széd (elmés eriticája az acadeiniai s tylusnak) , mellyet a' Calottisták 
siija felett tar tot tak, elfoglaltatott, s'etett a1 testőrök ezredese , Aiinon, 
marsall Villarshoz, 's panaszát előterjesztvén, igy szóla utol jára : 
Monseig'neur! Sándor és Caesar halála olta nem volt a" Calottistáknak 
Kegyeden kivül oltalmazójok," eltöröltetett a1 confiscatio. De mivel 
igen dölyfösflk kezdtek lenni ezen jó urak , annyira , hogy a' ministere
k e t , sőt idegen királyokat is megtámadtak, nem sokára vége lett az 
egész társaságnak. 

C u , P E - , az ugy nevezett Hercules oszlopainak egyike, és pedig a/, 
európai , a1 mai Gibraltár ; az afrikai parton állalellenben fekvő Abylá-
nak neveztetett. 

C A r, p R K N E r> E ( Gautier de Costes, de la) , szül. Tolgoub. Gas-
coniab., mint kir. kamarás mh. Parisb. 16G3 , egyike a' XVII. sü;ízad 
azon irójinak, kik a1 lovagiománok ama' szélessége és testessége által 
esmeretes nemét hozák keletbe. Ezekben a' tárgy a' romai és görög tör
ténetekből vétetet t , de csak annyiban, hogy a1 neveknél 's főesefnél 
egyéb nem maradt romai ; a1 kalandok, helyezetek, charaeterek pedig 
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mind a' középkori romános lovagvilág szellemében készültek, így adá 
'Calpr. „Cassand ia ' ^ t lOkötetb., „Clcopatra"-t 12, "Furamond"-ot 7; de 
ezt monsieur Haumoriére még 5-tel megtoldotta. A' szerző, kinek szó
rnom játékai , á* Corneilleéi mellett, figyelmet nem ébreszthettek, ezen me-
se'ji által hírre kapott, 's meg kell vallani, C. nincs minden költői tehet
ség nélkül. Hőseiben van valami felemelkedettség, 7s némellyek characte-
rei közül egyek és egészek. E7 mellett különös ügyességgel szövi tör
ténete i t , nyelve nemes , 's az egész, bár melly hosszadalmas, jól vau 
tartva. Ha C. időt vesz magának, bizonyosan jó munkát ir t volna; de 
ő csaknem olly sebten i r t , mint szólott. Még csudásb történeteiben, 
a' mit neje irt : „ L e s nouvelles, ou les diverlisseínens de la piincessc 
Alcidiane'-i. Calp. Cassandráját BÁRÓ ez i (I. e.) igen jól fordította, 's 
ez a* könyv (a' Báróozié) némelly vidéki városainkban még ma is igen 
kedves olvasmány. Voltak illyen románjaik a7 Németeknek i s , ugyan 
azon század végén , például Antal brauschweigi herczeg „Aramena"ja, 
„Octavia" ja , 's más egyebek. 

C * r , P U R N I U S (Titus Júl ius) , Siciliában született és a '3-ik szá
zadban élt. Hé t idyllionja maradt fen , mellyek nincsenek becs nélkül 
's Virgiliuséihoz közel i tnek, ámbár ezeket tisztaságra és csinosságra, 
Theocri tuséi t pedig egyszerűségre és természetességre nézve utol nem 
érik. Legjobban adta ki őket Kech, Lipcsén 1S03. 

C A L Q U I R O Z Á S (áltrajzolás). Calqnirozásnak mondjuk, midőn vagy 
lirnajszos papirosra , mellyet valamelly rajzolat alá teszünk, jegyezzük 
az áltlátszó vonásokat , v a g y , midőn a' rajzolatnak vagy rézmetszésnek 
fonákjára krétát dörgölünk, 's alája fejér papirost tévén, az áltraj/.olan-
dó vonásokon tompa tőt viszünk, mellyre ezek az alátett papiroson 
láthatókká lesznek. A' képíró- 's az ezzel rokon niivészségekben az ált-
rajzolásnak nagy haszna van. Használják ezt a' legügyesebb rézmetszők 
i s , midőn az originált geometriai pontossággal akarják áltvinni a' réz
táblára. De mivel a' rézmetszés lenyomatja!, ha a' második rendbeli 
módon történik meg az áltrajzolás, fonákul esnének, mint azt néha va
lósággal tapasztaljuk, a' rézmetsző vagy lirnajszos papiros segítségével 
viszi ált a' táblára a1 levett ra jzolatot , vagy eÜennyomatot készít, 
melly a' rajzolatot fonákul és ugy ábrázolja , mint a' táblára kell áltvi-
tetnie. Az ellennyomat készitésmódja következő: a' másolandó rajzo
lat vigyázva megnedvesittetik, egy szinte megnedvesített tiszta papiros-
levéllel betakartatik 's a' sajtóba tétetik. Így a' kivitelre nézve ugyan tö
kéletlen , de környülrajziban egészen pontos lei^omatot nyerünk, mellyet 
a7 fen emiitett módon könnyű már most a' táblára általyinnj. I. 

C A t, uMKT, nagy , felékesített pipa az éjszakamerikai vadaknál, 
melly béke symboluma: békepipa. 

C Í I V I K (János) , a7 második nagy reformátor a7 10-dik század
ban , Noyonban született Picardiában Július 10. 1500. Aty ja , Calvin Gc-
r a r d , kádár volt 7s fiját idején papságra szánta. Calvin maga egy levélben, 
mellyet d7 Hangest Claiidius noyoni apáturhoz i r t , azt mondja hogy 

••ezen főpap famíliájának köszönte első tanítását 's áltáljában tisztessé
ges neveltetését. Alig volt még tizenkét esztendős, midőn elébb szüle
tése városában a7 főtemplomnál piaebendát, azután pedig hat esztendő múl
va egy falusi farát 7s nem sokára ismét még jobb farát kapott. E' sze
rént Calvin jóakarójának segítségével már húsz esztendős kora előtt 
több rendbeli egyházi benificiumokban 7s egy farának jövedelmében is 
részesül t , jóllehet még Parisban folytatta tanulását. Itt megesmerke-
det t egy nála valmivel idősebb földijével, Olivetan Péter Róberttel, ki 
a7 Francziaországban akkor terjedni kezdett uj tudomány magvát beléje 
hintette. Ezen környülmény arra birta Calvint, hogy a' theologiáról le
mondana 's a7 törvények tanulására adná magát. Mind e7 mellett a7 görög 
nyelvet is nagy szorgalommal tanulta egy Volmar Melchior nevti német 
tudóstól, ki vele a7 vallásbeli újításokat még jobban megkedveltette. 1532 
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Parisba visszament 's az egyházi bencficiumokról lemondott. Még azon 
esztendőben Senecának ezen czinill munkáját „De clementia"' deák ma
gyarázóiakkal kiadta. 1533, minthogy havátja, Cop Mihá ly , az univer-
sitas rectora, egy a' vallásheli újításokról tartott beszéde'rt vizsgálatra 
vonatván, ő is gyanúba keveredek, elfutott Parisból 's du Til lethez, an-
goulími kanonokhoz, ment, kinél tanulását háborgatás nélkül folytatta. 
Innét a' navarrai királynéhoz ment, ki nem annyira a1 vallásheli újítások, 
mint az általa nagyon szeretett tudományok kedvéért , sok tudósoknak, 
kik vélekedéseikért Francziaországból kiköltözni kinszeri t tet tek, mene
déket adott. Calvin is kegyesen fogadtatott általa 's több ollyan tudó
sokkal esmerkedett m e g , kik utóbb felekezetének nagy hasznára leltek. 
Ismét visszatért Parisba; de 1534 viszont el kel let tFrancziaországothagy
nia. Most Basileába ment , hol egy igen jeles munkáját, a1 keresztény 
vallásheli oktatásokat, k iad ta , mellybe hitbeli vallástételét befoglalván, 
a" maga felekezetbelieket is egyszersmind azon vád ellen, mintha párt
ütők és Anabaptisták volnának 's Luther tudományával egészen ellenkez
nének , mentette és védelmezte. A' munka először deák nyelven jelent 
meg illy czim alatt .,1/hi/ilulio ehrittianae religionis',u, azután pedig 
írancziáiil csaknem minden esztendőben megbővitve adatott ki általa. Eb
ben ő még tovább ment, mint Lu the r , ' s nem csak a' pápa hatalmát, ha
nem még a' közös egyházi gyűlések tekintetét is megtámadta; ő a' püs
pököt vagy akarmelly papot nem tartja az egyház látható fejének, egyéb 
fogadástétel! nem enged m e g , mint melly a' keresztségben helyt ta
lál , 's nem esmér két sacramenlumnál, a' keresztségnél és »z Li vacso
ránál' , többet 's ezeket sem tartja az idvességre múlhatatlanul siiksége-
seknek. A1 misét megfértéztetésnek 's a' szentek tiszteletét bálványimá
dásnak tartja. Jóllehet emiitett munkája a' franczia királyhoz van intézve, 
még sem szüntethette meg Francziaországba a1 vallásheli üldözéseket, 
minthogy 1. Ferencz király politicai tekintetből azokat megengedni jó
nak találta. Calvin Olaszországba is elment, tudományát prédikálni; 
hol Este Hercules herczegnek felesége, Xl l . Lajos franczia királynak 
leánya Kenata , által, ki utóbb maga is Calvin vallására t é r t , szívesen 
fogadtatott; de még is kénytelen volt Aostából hirtelen elfutni 's 1530 
viszont Parisba ment. Mindazáltal , minhogy itt bátorságban nem ma
radhato t t , Uasileába szándékozott menni 's útját Geneva felé venni, hol 
az ő reformatiója már forma szerént és törvényesen be volt vive. I jabban 
a' Genevaiak kelésére 's különösen prédikátoroknak, Fa re lnek , unszo
lására megmaradóit ezen városban, mint prédikátor 's egyszersmind theo-
logiát tanitó professor is. De egyik igen buzgó predikátortársa mind 
neki, mind a' többi prédikátoroknak itt is igen sok ellenségeket szerzett, 
kik miatt utóbb meg is buktak. Alkalmat erre a' következő dolog a-
dott. A' genevai gyülekezet az Ur vacsorájával kovászos kenyérrel élt, a* 
templomból a' keresztelő köveket kihordatta 's a1 Vasárnapon kivül min
den innepeket eltörlött. Ezen újításokat a' lausannei zsinat nem hagyta 
helyben; a1 genevai magistratus azt kívánta Faréitól és Calvintól, hogy 
ezen zsinat végzéséhez alkalmaztassák magokat , 's minthogy nem enge
delmeskedtek, reájok parancsolt , hogy harmad nap alatt a' városból ki
költözzenek; a' mi meg is lett 1538. Elejénte mind a' ketten Kernába 
mentek, minekutána a' bernai magistratus és a' zürichi zsinat is foga-
natlantil igyekeztek őket Genevába visszavitetni, Calvin Strasburgba 
ment , hol Luther reformatiója Buoer szorgama által már. 10 esztendő
től fogva lábra kapott vala. I t t Calvin theologia piofessorává tétetett 's 
egyszersmind egy franczia gyülekezet felállítására is engedelmet nyer t , 
melly a' Francziaországból kikergettetett Protestánsok állal utóbb nagy 
számra nevekedett. Innét sem szűnt meg a1 Genevaiakra különös figyel
met fordítani, kiket két levelével serkentett ,a' vallásokban híven meg
maradásra , midőn Sadolet őket a' romai egyház kebelébe visszatérés 
re intette. Az Ur vacsorájáról ir t munkát is Strasburgban adta ki Cal-

35* 
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vin 1540, mellyben mind Luther , mind Zvingli vélekedése ellen kikelt, 
noha utóbb 1549 az utóbbinak vélekedését egészen elfogadta. 1541 ge-
nevai baráti annyira vitték a' dolgot, hogy Calvin hozzájuk visszahiva
tott 's a' strasburgi magistratushoz küldött innepes követség által vis-
szakéretett. Calvin azonban, minthogy elébb a' Frankfurtban tartatott 

'országgyűlésen, azután pedig a' regensburgi tanácskozáson mint követ 
jelen lenni tar tozot t , csak azon észt. Septemberében mehetett vissza Ge-
nevába. Ekkor itt a' városi tanácsnak elejébe terjesztette az egyházi 
fenyíték iránt a' maga gondolatjait, mellyek azonnal bevétettek és No
vemberben kihirdettettek. Ezeknek következésében felére egyháziakból 
egy consistorium állíttatott fel a ' v é g r e , hogy a' tiszta tudománynak 
és az erkölcsöknek megtartására vigyázzon. Ez mindeneket minden ki
vétel nélkül a' legkisebb cselekedetért vagy beszédért is számadásra 
vont 's az olly eseteket , mellyekben az egyházi büntetések elégtele
nek voltak , a' világi magistratiishoz igazította. Kz által Calvin a1 Ge-
nevaiak minden cselekedetének és vélekedéseinek urává telte magát. 
Mind a' magistratusban, mind a' consistoriumban az ő lelke uralkodott, 
's a' birák soha sem mulatták el azt megbüntetni, ki magát ellene sze
gezte. Így p. o. a' magistratusnak egy tagja letétetett 's két hónapi fog
ságra Ítéltetett azért , hogy rendetlen életű volt 's Calvin ellenségeivel 
egyet é r t e t t , 's Gruet Jakabnak feje vé te te t t , minthogy istentelen leve
leket 's erkölcstelen verseket irt 's az istentiszteletbeli rendtartást 
fel akarta forgatni. A' vélekedések kárhoztatása hasonló keménységgel 
ment véghez. Tudva vagyon, miképen fogatott el 's égettetett meg ele
venen 1553 Geneván keresztülmenése alkalmával Servet Mihály az<;rt, 
mert Calvin őt azzal vádolta, hogy egy könyvében, melly Genevában 
sem nem Í ra to t t , sem nem nyomtat ta to t t , a' Szent Háromságot tagad
j a . Melly sok egyéb hasonló példákat lehetne annak megbizonyítására 
előhozni, hogy ó a' genevai magistratosba a' jó erkölcsök és a' tiszta tu
domány fentartása végett igen tüzes vakbuzgóságot ön tö t t , 's az által 
az nj i tásokat , de egyszersmind a' vizsgálás lelkét is gátolta 's követő-
jit bizonyos tekintetbe feddhetetlen emberekké formálta. Még a' Gene-
vaiak polgári igazgatásában is tett némelly változtatásokat; melly dolog
ban némelly kiköltözött Francziák segítségére voltak. A1 hasznos tu
dományok előmozdítása végett academiát állított fel , mellyet barátja, 
Keza Theodor , igen szerencsésen kormányozott. Ma meggondoljuk, mit 
és mennyit tett Calvin Genevában létében , lehetetlen nem csudálnunk, 
hogy annyi inunkat meg tudott győzni. Csaknem minden nap prédikált, 
hetenként háromszor adott theologiai cathedrán órákat, a' consistorium 
minden üléseiben, valamint a' prédikátorokéiban, mindenkor megjelent, 's 
minden végzésekben az ő lejke uralkodott. Törvényes és theologiai tár
gyakban másoktól is számtalanszor kérdeztetett meg 's mindenkor felelt. 
'S mind e' mellett még elég időt talált a' genevai köztársaság nevében 
politicai alkudozásokat is t enn i , vélekedései védelmére felette sok köny
veket (mellyek közül a? Biblia magyarázatja legfontosabb) készíteni 's 
csak nem egész Európában kiváltképen pedig Francziaországban, hol tu
dományát terjeszteni leginkább kívánta, sokakkal levelezni. Nyomtatott 
predikátiójin kívül a1 genevai bibliothecában mégv~£025 találtatik, 's a-
zonkivül találtatnak nem csak a' genevaiban , hanem a' bernaiban is sok 
nyomtatatlan theologiai értekezései.— Jóllehet Calvin igen fontos czik-
kelyekben eltávozott Luther vélekedéseitől , még is követőji soká nem 
választattak külön a1 Lutheránusoktól 's 1. Ferencinek és 11. Henrik
nek parancsolatjaiban, sőt még 1559 a' roneni parancsolatban is ezen név
vel neveztetnek. Ők magok Calvint nézték ugyan fejeknek, de azért ma
gokat Luther követőjitől különbözőknek n^m tartották. Ezen különbö
zés és megkülönböztetés csak 156! a' Poissyban tartatott beszélgetés ti
tán állapíttatott m e g , midőn Calvin követőji az augsburgi vallástétel
nek különösen lö-dik czikkelyét nyilván elvetették 's Magokat Calvinis-
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Iáknak nevezték. Calvin, ki nagyon gyengetestü v o l t , f 8 gyakran bete
geskedett , 55 esztendős korában holt meg Strasburgban. 1539 meghá-
zasadot t , 's házasságában egy fiút nemzett, ki csakhamar megholt; 1549 
özvegyen maradott 's többé soha sem lépett házasságra. Nagyon] józan 
és sanyarú erkölcsű, de egyszersmind kedvetlen és hajthatatlan termé
szetű volt. A' barátság édességét soha sem esmérte, 's minden szenve
delme oda i rányzot t , hogy vélekedéseinek győzedelmet szerezhessen. A' 
magainegtagadásban kevés embert talált magához hasonlót. Ks/.tendei fi
zetése 1Ő0 frankból, 15 mérő gabonából és 2 hordó borból állott, 's ennél 
többet soha sem vett el. Minden értéke, mellyet pénzben, könyvben, szo
babéli készületekben 'sat. hagyott, nem ment többre 125 tallérnál. Ter 
mészete türelmetlenségből állott 's az ellenmondást nem tudta elszen
vedni. , ,Na§y és számos hibájim ellen, igy irt Bucerhoz, nincsenek 
keményebb harczaim, mint a' mellyekkel türelmetlenségemet meg aka
rom győzni. Ezen ragadozó vad állatnak még most sem vagyok u r a " . 
Ugyan azért perelkedő írásaiban többnyire nem kevés keménység, kese
rűség és megv tés látszik, 's a' maga erejének felesleges érzése sincs el
titkolva. Calvin mint tbeologus a' maga idejebeliek közül senki által sem 
haladtatik felül mély tudományára , éles eszére 's előadásbeli mes
terségére nézve; mint-író nagy becsületet érdemel. Deák muukáji igen 
jó renddel , nagy méltósággal 's tisztasággal vannak irva. Azonkívül 
nagy törvénytudó é's politicus is volt. De mind ezen jeles tulajdonsá
gok sem lettek volna elégségesek őt egy különös vallásbeli felekezet fe
jévé t enn i , ha az istentiszteletbeli külső rendtartásoknak legnagyobb ré
szét merészen el nem vetette volna. Kz által egy felől sok kiniivelteket, 
kik a' vallás dolgában a1 testi érzések csiklando/.tatását illetlennek tar« 
to t t ák , a 'maga részére vont, más felől pedig a' neveletleneknek könnyű 
módot adott, az uralkodó felekezettől valú elválásokat szembetűnővé ten
n i , a' nélkül hogy szükséges lett volna a1 dolog velejére menni, a' mi- ' 
re a'legnagyobb résznek sem hajlandósága, sem ügyessége különben sem 
volt. K. J. 

C A I . Í I S I B S (Seth), 14 századbeli iró a1 muzsikában és chronologiá-
ban. Szül. Gorschlebenb. Thuringiáb. Febr. 21 . 1550. Tanult Magdeburgb. 
Helmstaedtb. és Lipcséb., holott a' Paulinusok templomában karigazga
tó lett. Muzsika theoriáját tárgyazó munkájit, mellyek mind jó latán-
ságokra , mind alaposságokra nézve je lesek, feljegyzetté Gerber Hang-
mivészek biographiai lexiconjiíban. Ezeken kivül irt Calv. nagyobb mo-
tetteket és hymnusokat. Chronologiát illető munkáji közül jelesbek nO/ms 
chranologicum" 1605 4. „Formula calendarii n«vi, calendurio gregoriuno 
expeditior, melior, et cerlior,1'- Heidelb. 1013 's „Elenchus calenda-
rii gregorianiu. — ZÁCH (1. e.) azt vallja ezek felől, hogy irójok épen 
nem csupa compilator, hanem meg is tudta Í télni , a' mit öszvegyüjtött, 
hogy időszámolása meghatározásában közel 300 nap- és holdfogyatkozást 
vetett e g y b e , 's az ő öszvevetése az égi testek forgásainak a' történeti 
tanúságokkal igen sok tudományt és éles elmét mutat. 

C A n v DON, Aetholiának régi városa, mellyett Oeneus kirá ly , a' 
calydoni vad k a n , Dei'anira és Hercules híressé tettek. Midőn egykor 
Oeneus (igy beszéli a' mese) minden istenek számára nagy áldozatot 
készített 's abban Dianáról elfelejtkezett, ezen istenné bosszuállásból 
egy rettenetes vad kant bocsátott Aetholiába , melly mind a' mezőt, mind 
a' kerteket iszonyuképen pusztította. Ezen szörnyetegnek vadászásu "s 
megölése végett Meleager , Oeneus fija, meghitta Görögországnak 
leghíresebb hőseit p. o. Theseus t , Jasont , Nestort 's egyebeket. Ezek 
közül egy sem tudta azt megölni, és sokan elvesztek a' vadászatban. 
Végre Meleager csak ugyan megsebesítette, 's többi társai segítsé
gére jővén, kivégezték a' világból. (Vö. rfET.EAöRR). K. J. 

C*r , Y P S O , Atlas (fii. sz. Nereus és Doris vagy Oceanus és Thetis) 
leánya. Az Óceánban messze fekvő Ogygia szigetet lakta 's nem tár-
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salkodott sem istenekkel sem emberekkel. Midőn Ulysses hajótillést 
szenvedett szigete mellett , kedvesen fogadta C. a' szerencsétlent 's hal
hatatlanságot igért nek ie , ha nőül veszi. De Ulysses vágya , honját's 
hitvesét látni, megyőzte az istenné kecseit. Hét évig kellé Calypsonál 
maradnia. Végre parancsot hoza Mercurins Zevstől Calypsónak, bocsássa 
vissza Ulyssest hazájába. Ezen parancsnak nem állhata ellen ; Ulysses 
elutazott , deCalypso , ki vele ké,t fiút, Nausinoust és Nausithoust, nem
zett vala, bujában megholt. 

C i K A l D U i i U K részént remetéji, részént szerzetesi azon rendnek, 
mellyet S. Komuald Camaldoli ncvii térségen közel Arezzóhoz az Appe-
nineken 1012 á l l í to t t , III. Sándor pápa pedig 1072 megerősített; 
laktak Magyar - , Olasz-, Franczia- , Német- 's Lengyelországokban. 
Klején mindnjájan egymástól elkiilönzött hajlékokban remetéskedtek; 
de utóbb elszaporodván, sokan közülök áltléptek a' társas életre, 's így 
támadának köztök a' remetéken kívül az ugy nevezett Observansok 
és Gonventualisok. Nehogy pedig a' r e n d , több ágakra szakadván, ren
deltetésétől el térne, X Lco 1513 mindnyájukat Camaldoli elöljárójának, 
mint közönséges főnek, alája vetette, 's igy a' sokaktól óhajtott egyesí
tést végre ha j to t ta , mellyet V. Pins az elfajult Conventualisok eltör
lése által még inkább megerősitni iparkodott; de mind e' mellett sem 
gátoltatott-meg, hogy az ujabban felállott intézetek különös felekeze
tekre ne oszlanának. Innen a' 18 században 5 egymástól egészen füg
getlen 's tulajdon elöljárók (majoros) alatt álló egyesületei számlál
tattak a' Camaldoliaknak u. m. 1) Camaldoli, a' többinek anyja; 2) 
a1 koronahegyi, l 'eriigiánál; 3) a* turini; 4) a' grosboisi, Haris mellett; 
5) a' muranoi, a' velcnezei birtokban. A' fejér öltözet 's Sz. Benedek 
regulája, némelly rendszabásokkal megtoldva, közös volt mindnyájuk
n á l , a ' r eme ték azonfelül szakált neveltek 's szorosb törvén}-eket tar
tottak a' büjtölésre 's egyéb testi sanyargatásokra nézve. Mikor köl
tözött e' szerzet hazánkba, bizonyosan meg nem határozhatni; hogy 
nagy kiterjedésű nem vol t , onnan Ítélhetni, mivel az egész országban 
csak 4 magányt nyert lakásul : 1) a' zoborit 1091; 2) a' lechniczit 
1705; 3) a' lánsérit ugyau akkor ; 4) a' maykit 1733. Az austriai 
tartományokban II. Jósef á l t a l , egyebütt a' franczia lázadás következé
sében töröltetettel a' Camalduliak rendje. B. V. 

C A M A Y E i ' , C a m a i ' e u , egyszínű festés. Az egyszínű festések leg
közönségesebb neme a' szürke miv (grisaille), mellyel főkép az emel* 
miveket (basrelief) utánazták. Vannak különben veres , zöld 'sat. ca-
mayeuk is. Ezen festést a' Francziák a' 18 század elején különösen ked
vel ték.— Feddőleg az egyhangú festés is camayeunek neveztetik. L 

C V M B A C É R É S (Jean Jaques , Régis d e ) , parmai herczeg, Fran-
cziaország királyi herczege 's fócancellariusa, a' nemzeti intézet tagja 
'sat. Született 1753 Montpellierben. Famíliája több hires törvénytudó
kat számlált , de jószágtalan volt. Talentumai és szorgalma által hamar 
híressé tt'tle magát 's Montpellierben nem sokára jeles tisztséget kapott. 
Minekutána a' revölutio kezdetében különbféle országos dolgokban fog
lalatoskodott, 17Ö2 a 'nemzeti conventnek tagjává neveztetett. Még azon 
esztendőben December 12-kén ő kérdette meg a' convent rendeléséből 
XVI. La jos t , kit akarna prókátorának 's védelmezőjének választani, 's 
azt a' végzést hozatta a1 conventtel, hogy a' királj'hoz védelmezóji szaba
don járhassanak. 1793 Lajost vétkesnek ítélte ugyan, de azt állította, 
hogy a' nemzeti conventnek nincs jnsa erre Ítéletet mondani, 's voxa 
abban állott, hogy a' király maradjon fogságban 's csak azon esetre öles
sék m e g , ha ellenség üt be. Januarius 24 secretariussá neveztetett. Mint 
a1 köz bátorságra figyelő választottság tagja Dumouriezt mint hazaárulót 
a' convent előtt bevádolta. Azzal vádoltatván! egy levélben , hogy ó a1 

király visszahelyeztetését kívánja, hathatósan mentette magát egy 
beszédben, mellyet a' gyűlés ki is nyomtattatott. Az ötszászak tanácsa-
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nak is tagjára l e t t , de 1797 abból kilépett. 1799 'Sgazságministerévé 
neveztetett, nem sokára pedig második consullá lett. Egy uj polgári tör
vénykönyv iránt kétszer is adott be elébb a1 nemzeti gyűlésnek, azután az 
ötszászak tanácsának plánumot 's ezen utóbbi „l'rojet de code civilLl 

szolgált későbben a? „Code Napóleoninak alapul; 's utóbb is főgondját for-
ditotta a' törvény szolgáltatás jól elrendelésére. Napóleon császárrá léte után 
az ország főcancellariueává 's a 'becsület legio főtiszjévé's 1S08 parmai her-
czeggé tétetett. Napóleonhoz mindenkor igen ragaszkodott, 's az annak ural
kodása alatt a' senatnsban hozott sok végzések afc ő munkáji. A' szövet
séges seregek Parishoz közelítésekor 1814 a' kormányszékkel együtt 
Bloisba ment 's onnét küldötte be a1 császár letétetésében való meg
egyezését. Midőn ez 1815 Francziaországba visszament, ő ismét felvá-
lalta az igazságra ügyelő ministerséget. Napóleon másodszori megbu-
kás'a után XVlll . Lajos által ' számkivettetvén, Brüsselbe költözött; de 
1818 engedelmet nyert a' visszamenésre Parisba, hol azután minden hi
vatal nélkül élt 's Mart. 8. 1824 megholt. 

C A M E R A I vagy C a m e r y k , nagy ' s erős város 3000 ház. 15,000 
lak. egy püspökkel, a' Sebeidénél, franczia Német-Alföldön, a' du nor-
dí megyében , több fábrikákkal. Innen jő a' Cambrai vagy Cammertuch 
név alatt esmeretcs vászon. Káptalan-templomában van Fe'nélon emlé
ke. 1508 Cambraiban köttetett a' Velencze ellen való szövetség; 1529 
V. Károlyal a' békeség (I. F K R K N C Z I . ) , és 1724 i t t tartotta VI. Károly 
és V. Filep a' békecongresst , mellyet az 1725 köttetett bécsi békeség 
szétoszlatott, L—ú. ' 

C A M B R I D G E , egy hasonló nevű angol grófságnak rosszul épült 
fővárosa, 11,000 lak. a' Cam vizénél. Hires universitasáról, melly már 
( a ' mint állíttatik) 030 alkottatot t , hanem 1280 kapta mostani alkotmá
nyát. 13 collegiuina van , niellyek közt a' Trinity- College legnevezete
sebb. Könyvtára 10,000 kötetből 's több kéziratokból áll. A' Trini ty-
Collegenek 13,000 könyve van. Ezenkívül van Cambridgeben egy tudo-
mánj'Os társaság, fiivészkert. "chemiai laboratórium, csillagvizsgáló to
r o n y , termermészeti dolgok és mlvek gyűjteménye. Ünnersitasában 1S24 
4489 tanultak. A' parlamentbe az universitas 2 követet küld. Milton 
és Cromvell itt tanultak 's a1 Christ-Collegeben még most is fen áll az 
a' nagy eperfa, mellyet az elvesztett paradicsomnak halhatatlan költő
je p lántá l t , a1 mint mondják. Ez a' fa igen nagy vigyázat alatt van 
's dereka ónnal van beborítva, hogy az idő viszontagságai ne árthassa
nak neki. L—«. -

C A M B R I D G E (Adolf F r id i ik , herczeg) , gróf T ippera ry , cullode-
nl b á r ó , hannoveri a lki rá ly , a' st. andrei egyetem cancellara, és tá
bori marsall , III. György angol király fija, szül. Febr. 24. 1774. 
Hadi szolgálatra lévén rendelve, imár 10 éves korában belépett a' seregbe 
mint zászlótartó 's kevéssel azután a' göttingai egyetembe ment tanulni. 
Minekutána 11. Fridiik Wilhelm udvarában egy telet töltőt volna, vissza
té r t Londonba. Részt vett 1793 a' német-alföldi táborozásban, a' hondscootei 
ütközetben (Sept. 8) elfogatott, de mindjárt megszabadíttatott. Elérvén 
nagykorúságát, 1794, 's ezredessé 's cambridgei herczeggé neveztetvén, 
meghívatott a' pairek kamarájába. Itt a' Fox alatt volt oppositio parijára 
á l lo t t , legalább név szerént , míg ezen felekezet, revolutionalis indu
latjairól gyanússá lévén, majdnem egészen felbomlott. Ekkor Grenville 
pártjához ál lot t , mell)' szinte Pitt ellen dolgozott, míg Hannover védel
mére nem küldetett minden sereg nélkül 1S03. De nem sokára Wall-
modennek engedé a1 fővezérséget 's visszatért Angliába. Szüntelen tü
zeskedvén Bonaparte ellen, lord Sidmouth és Grenville pártjai 's az op
positio közt ingadozott, Hannover visszanyerése után pedig ezen király
ság főhelylartójává létetett Oct. 24. 1810. Hannover városa sokat köszön 
az ő királyi udvartartásának 's azon oltalomnak, mellyet a1 mivészek-

re 's kivált a' színjátékra áraszt. Házasságra lépett hessen-kasscli 
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landgróf Fridrik leányával , Augusztával, Maj. 7. 1818, a' ki Mari. 181!) 
szülte neki az első fiút. 

C A M B K O N N E (Péter Jakab István, báró) generá l , tábori marsall 
's a' becsületrend középkeresztese, szül. Saint-Sebastianban, közel ISan-
tesKez , Dec. 26. 1770. Jó tehetős famíliából származott 's jó nevelés-
ben részeszült. A' köztársaság és Napóleon alatt részt vett minden tá
borozásban 's olly hires lett személyes bajnokságáról a' seregnél, hogy 
ez őt Latoiir d' Auvergne halála után Francziaország első granaté-
vosának nevezte volna k i , lia ezt maga el nem mellőzi. A' vadásztest-
őr feje vo l t , épen jelen Fontainebleauban, midőn Napóleon lemondott 
'» Elba szigetére ment. Ez őt elvivé magával, mint a' régi testőr azon 
osztálya fejét, mélly őt számkivetésébe kiséré. Cambronne vezérletté 
azon kis csapatot, mellyel Napóleon 1812-ki Mart . 1-sőjén a1 st. juani 
öbölben kiszált, 's ő irta alá azon felszólító levelet , mellyel a1 fran-
czia féreg Napóleon zászlója alá visszahivatott. A' Waterlooi csatame
zőn britus fogságba esett a' nagyon megsebesíttettek közt. Esmeretes 
az angol capitulatioajánlásra adott hires válasza: ha garde meurt, mais 
ne se rend /iasi''. O egy volt Napóleon azon 19 generálja közül, kik
nek a1 Jul. 24. 1815 költ királyi rendelés következésében hadi törvény
szék elejébe kellet állíttatniuk. Kzen törvényszék előtt személyesen jeleni 
meg hadi fogságából, 's mivel a' Bourbonoknak hívséget nem esküdött, 
sem az első, sem a' második hadi törvényszék által nem ítéltetett el. 

C A M B y s E s. 1., a1 nagy Cyrusnak és Cassandanának hja. Atyja 
halála után Kr. születése előtt 530-ban a' Petsák és Medusok királya le
ve. Nem sokára azután Egyiptomot megtámadá, annak királya!, PsantT 
menitot, megveré, a' fővárost bevevé 's hat hónap alatt az egész .orszá
got elfoglalá. Ekkor azt határozá magában, hogy Carthago elleti hajós 
hadsereget kü ld , Aethiopiát meghódoltatja 's Jupiter Ammon templomát 
elfoglalja. í'.lső szándéka egészen füstbe men t , minthogy a' tengeri ka
tonák , kik Phoeniciaiak valának, nem engedelmeskedtek; az Ammoiíiták 
ellen küldött sereg a' homokos pusztákban odaveszett-, az a' se
reg pedig , mellyet maga akart Aelhiopia ellen vezérelni, az éhség miatt 
kénytelen volt visszatérni. Ettől fogva minden kímélés nélkül a1 leg
iszonyúbb kegyetlenséget kezdé gyakorolni. Midőn Memphisbe érkezése
kor az Egyptomiak az újonnan megtalált Apis tiszteletére öröminnepet 
szenteltek, azt hitte, hoay az ő szerencsétlenségén örülnek. A' szent bi
kát, maga elejébe vezettetvén, saját fegyverével általszurta, a' papokat 
pedig megvesszőztette. Buját akarván felejteni, igen mértékletlenill me
rü l t a' boritalba 's csaknem mindég részeg lévén , semmi egybeköttetést 
sem tartott szentnek. Testvérét, Sriterdist, azért , hogy felőle rosszat álmo
dott, megölette, húgát és feleségét, Atossát, azért , hogy Smerdist siratta, 
agyon rúgta. Ezen 's több efféle dühösködését minden sziveket 
elidegenítettek tőle. ügy mágus a' közös idegenséget hasznára akarván 
fordítani, a1 megöletett Smerdisnek (kinek halála el vala titkolva) neve 
alatt a' királyi széket elfoglalá. Cambyses, midőn ennek .megbüntetése 
végett Susa városába akarna indulni, a lóraülés közben kardjával meg
sebesítette magá t , melly sebében 522-dik esztendőben megholt Ekba-
tanában Assyriában, a' nélkül hogy gyermekeket hagyott volna maga 
után. — II. Egy alacsony származású Persa, a' most leírtnak nagyatyja, 
kit Astyages király azért választott leányának, Mandanénak, férjül, mivel 
így egy á lmát , inelly szerént koronáját vejétől félthette, foganatlanná 
vélte tenni , 's azt reményiet te , hogy unokáji mindenkor emlékezetekben 
fogják azt a' jótéteményt t a r t an i , mellyet atyjok ő tőle vett. De még 
sem kerülte el a' fenyegető sorsot , mert Cyrus, Mandane lija, megfosz
totta őt királyi székétől. K. J. 

C A M E E , tulajdonképen emelten metszett kő. Mivel pedig a ' régiek 
főkép az onyxokat szokták vala igy metszeni , jelesen az emelten met
szett onyxok neveztetnek i gy ; cameek minden emelten metszett drága 
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kövek i«. A' metszésben főkép a' kő területtít tekintek , ngy hogy a* 
fenek más szint mutatot t , mint a' metszett alak. A' Jegnevescetesbek 
egyike a' Parisban találtató onyxcamee, melly Augustus apotheosisát 
•ábrázolja (1 lab. 10 hüv. mag). Vő. LITHOBLYPTIUA. 

C A M E N Á K ( C a m o e n á k ) . Ugy neveztettek a ' Mnsák. Tulaj
donképen Camena Olaszország legrégibb lakosinak istennéjek vol t , ki 
utóbb Carmentának is hivatott 's a' legfőbb isteni böleseséget példázta. 
Nmna a' Cameriáknak egy forrást és ligetet szentelt 's azért 'cseréltettek-
el utóbb a' Musákkal. K. J. 

C A M K R A C I . ARA (világos k a m a r a ) , Reinthaler opticustól feltalált 
opticus műszer , melly a' caniera obscnra hijányait kipótolja 's olly 
tulajdonságú, hogy a' lerajzolandó tárgynak nem szükséges a' nap su
garaiban állani. Minden tárgyak a' legnagyobb pontossággal 's éles
séggel képződnek benne, 's egyiránt lehet használni tiszta és homályos 
időben, nap és holdvilágnál. 

C A M K R A r, v c 11> A , nem egészen helyes nevezete egy- Angliában 
feltalált műszernek , melly csak annyiban hasonlít a' caniera obscurához, 
hogy az általellenben lévő tárgyakat egészen hiven igen kicsinyítve mu
tatja. Főalkrészc prisma. Ha, a' néző szeme , minekutána kivántatólag 
felállíttatott a' c. 1., hozzá közelit, az előtte lévő tárgy képe legnagyobb vilá
gosságban tűnik elő, 's a'contourok éle tökéletes az alátett papiroson, 's azt 
kevés fáradsággal lerajzolhatja, holott a' körüllévők csak rajzát látják. 

C A M K R A O B S C U R A (setét kamara) . Így neveztetik vagy egy 
egészen bezárt szoba, mellybe a' világosság csak egy kis kerek nyíláson 
eshetik b e , vagy e g y , a' világosságtudomány reguláji szerént készült 
szekrény, mellyben a' külső tárgyak kisebbedve látszatnak. Hlyen 
getét kamara részént mulatságra szolgál, részént hasznát lehet venni a' 
tájrajzolásban, melly általa hamar és könnyen megyén, csak hogy az 
egyébbiránt hü színezet sápadttabb. Ezen műszer theoriájáról 1. „l.ehr-
buch t/er J'hysik und Ojitik" és „Besc/ireiiung einer ganz neuen Art 
von Camera ubseura, v. Brander ," (Augsb. 1767.) Pótlásokkal ugyan ott 
1775. A***s. 

C A M I L L U S (M. Furius). Ezen romai hős 401. K. e. néptrihunusnak 
választatott és jelen volt Veji ostromlásán. Három évvel későbben ismét 
ezen hivatalra ju tván , a' Faliscusok ellen ment. Censor korában azon 
törvénj't j ava l ta , hogy a' háborúban elestek feleségeit tartozzanak a 'nő
telen férj fiak elvenni. L. Atilius és Cn. Genucius hadi tribunusok Veji 
mellett a' Tuscusoktól nregveretvén , dictatorrá lőn Camillus. Megverte 
a' Faliscusokat, Capenatusokat és Tuscusokat, Vejihez nyomult , abba 
földalatti utat nyitott és 390 K. e. elfoglalta ar Roma hatalma ellen t iz 
évig nyakaskodott várost. Zúgott a' n é p , látván Camillnst csak istene
ket illető készülettel, kendőzött arcczal 's négy fejérió vonta pompás sze
kerén diadalmasan jőni a' városba. De végpontot ért békételenkedése, 
mikor a' zsákmány tizedét visszakívánta a' d ic ta tor , hogy a' nyeren
dő győzedelemért Apollónak te t t hitfogadását teljesíthesse. Hosszú vita 
után abban egyeztek meg, hogy az istennek egy arany csészét áldoz
zanak , mellyhez a' romai hölgyeknek minden ékességeiket oda kel le t t 
adni. Kevéssel azután hadi tribunusnak neveztetvén Camillus, körülveti 
te Falerii városát , mellynek lakosai mindenre elszánva oltalmazták ma
gokat. Egy oskolamester ál tadá Camilliisnak az elébbkelő Faliscusok 
gyermekei t , de ő hátrakötöt t kezekkel 's tanítványainak vesszőzése közt 
kísértete vissza az árulót. Ezen nagylelkűség feladásra bírta a' várost. 
A' tanács Camillusra bizta a' meggyőzöttek sorsának elintézését, és ő 
megeléglé az t , hogy vitézeinek hátramaradt zsoldját kifizessék, a' mi 
által csak ellénjeinek számát nevelte. Már elébb ellene szegezte magát 
azon javala tnak, hogy Roma polgárainak egy része Vejibe költözzék; 
ezt most ismétlé , hogy a ' j ava la t megujittatott. Egy ideig interrex lé
vén, a' gyűlölség mindenféle üldözéseivel kellet t küzdenie. Lucius Apu-
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Lejus néptribunus bevádolta, hogy a' martalak egy részét elsikkasztot
ta. Caiuillus előie látván ügyének elveszését, önkényt számkivetésbe 
m e n t , ámbár barátjai a' kívánt pénznek lefizetését ajánlanák. Mondják, 
keyesbbé nagylelkűen, mint Aristides te t t hasonló esetben, kérte a/. ÍST 
t eneke t : kinszeritsék bánatra hálátlan hazáját. Kívánsága teljesült. 
1ÍKKNNUS (1. e.) a' capitoliuinon kívül, egész Honiát elfoglalta. Caniillns, 
ki ekkor Ardeában lakott , ellenállásra bátoritá lakótársait és incgve-
ré a' gondatlanul táborozó Gallusokat. Er re a' Vejibe szaladt Romaiak 
kér ték , lenne vezérik ; de ő csak azon esetben nyilatkoztatá magát 
késznek ezen hivatalra, ha a1 capitolinmban fenmaradt romai nép kínál
ja meg a' kormánnyal. Pontius Cominius ifja plebejus volt eléggé bátor 
és szerencsés a' követségben eljárni. Caniillns köz akarattal dictatornak 
neveztetvén, nem sokára 40,000 embernek parancsol t , kikkel a' békét 
már vásárolni akaró capitoliuinnak felmentésére sietett. Látván az álnok 
«js gyalázó alkut, felkiálta: „Aczéllal nem arannyal váltja meg magát Ko-
m a . " Csatára került a' dolog ; a' megvert Galiusok éjjel oda hagyták tá
borokat. Camillus más nap utói ér te és teljesen meggyőzte őket. A' nép
nek és hadi seregnek örömkiáltása közt diadalmi pompával ment vissza 
Romába. Hanem a' város omladékká vált és a' tribunusok ismét javal-
ták a 'Vejibe költözést, e g y u t t a l Caniillns hatalma miatt is aggódást ger
jesztvén. Szándékokat azonban a' tanács meggátolta, és Camillus dieta-
tor maradt. Koma ismét felépíttetett. Most az Aequsok, Volscusok, E-
truscusok, sőt Latinusok is egyesültek Roma ellen. Camillus inár har-
madizban dicta tor , mindent fegj vérbe öl tözte te t t , az ellenségtől beszo
r í tot t tribunusoknak segítségére ment , felgyujtá az ellentábort 's a' zsák
mányt katonájinak engedé. Ezután bevette Volá t , az Aequsok fővárosát, 
meghóditotta a' Volscusokat és hátrálni kinszeritette a' Tuscusokat. 
Ezután harmadszor ment diadalmi pompával Romába, nyert zsákmányá
ból visszafizette a ' romai hölgyeknek, a ' m i t elébb hitfogadása teljesít-
hetesére kölcsönöztek, és magányos életre tér t . De mivel kevés idomul
va az Antiumiak megtámadták Romát, újra hadi tribunusnak neveztetett, 
tiszttársaitól a' fővezérséget, elfogadta és az ellenségen kemény bosszút 
állott. Dicsősége Manliusban vágyságot gyujta; a' tanács ezért nyngta-
lanittatván , Camillust ismét hadi tribunusnak választá. Manlius megbu
ko t t , hanem a' nép , ámbár elejénte tapsolt elvesztésének, nem sokára 
bánkódott érte. Roma elvégezte, hogy a' Praenestinusokat, a' Volscu
sok frigyeseit, megtámadja; Camilliisnak öregsége melleit is fővezérnek 
kellett lennie. Nem látta sikeresnek csatába ereszkedni; de mivel tiszt
tá rsa , L. Furins, sürgeté az ellenségre rohanást, megengedé ennek, hogy 
ütközetet kezdjen 's maga csak a ' t a r t a léko t vezérlé. Gyors előnyomu
lása által mentette meg a' keményen szorongatott Fiiriust; más nap ettől di
cséretesen segittetvén teljes győzedelmet nyert. Tusculum lakosai, kik 
ellen nyomban indult , ellenállás nélkül meghódoltak 's Romának el
vesztegetett barátságát visszanyerték. Negyedszer neveztetett dictator
nak Camillus, hogy a' Licinius és Sextius néptribunusoktól támasztott 
zenebona aggódást szült; de nem sokára lemondott ezen méltóságról, 
mellyet ez uttal polgártársai , nem pedig ellenség ellen kellene gyako
rolnia. Már 80-ik évében vol t , hogy egy uj gallus seregnek megjele
nése rémülésbe hozta Romát. Ismét felválalta a' dictatorságot, rajtok 
ütött a' Gallusokon, egészen szétverte őket és ismét diadalmi pom
pá t nyert. Mivel uj zűrzavar támadt , csak a' csend helyreállítása után 
tévé le hatalmát. Ezután Concordiának a' capitoliuni mellett templo
mot épí t te te t t , lelépett a 'nyilvános pályáról és nem sokára inegh. pes
tisben 305 K. e. fí. t. 

C A M I S A R D O K N A K neveztettek Francziaországban azon Reformá
tu sok , kik a' 18 század elején magokat a' királyi hadvezérek erőszakos
kodásának ellene szegezték. Hogy meg ne esmeríetnének, éjjelenként 
egy ingben j á r t a k , az adószedő tiszteket meg-timadták , ágyaikból kihur-
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czolták 'á fel aggatták. A' kormány katonákat ktlMStt ellenek; de égy 
bizonyos Cavalier János nevezetű paraszt , kit egy jóolóné Israé'l s/.a-
baditójának hiriletelt, a' Camisardokiiak fejekké tette magát, bátorsága és 
talentumai által a1 dolgot annyira v i t t e , hogy marsall Villars kénytelen 
volt vele alkudozásba bocsátkozni, mellynek a' lett a' következése, hogy 
Cavalier kívánságai nagyobb részént teljesíttettek, maga pedig a' királyi 
hadsereghez obersteri ranggal felvétetett. Utóbb több sértegetéseket 
tapasztalván, elhagyta Francziaországot 's Angliába ment , hol Anna k i -
ráljnétól igen tisztességcsen fogadtatott 's hivatalba helyeztetett. Voltaire, 
kii vele Londonban megesmerkedett, igen nagy dicsérettel emlékezek 
róla. Cavalier ugy holt meg mint generális és a' Jersey sziget kor-
inányozója. K. J. 

C A M O K N ' S (Luis de) , a' legjelesb portugali költő 's egy azon ne
vezetes nagy férjliak közül, kiket szükségben hagyának elhalni az egykorúak, 
bár érdemeikben büszke a1 maradék. Szül. Lissabonban hihetőkép 1521, 
inert egy 1550-iki névsorból, mellybe magát egy Indiába menendő ha
jó fegyverviselőji közé i r a t a , kitetszik , hogy C. ekkor 25 észt. volt. 
Atyja, Simon Vaz de Cainoens, hajóskapitány, 1556 hajótörést szen
vedett Goa előtt 's a' tengerbe holt. Az ifjú C. Coimbrában tanult. 
Innen, végezve oskolájit, visszatért Lissabouba, holott csak hamar egy 
fiatal hölgy , Attayde Kata l in , udvari dáma, a1 legforróbb szerelem
re gyujtá. Lelkesség és indulatosság gyakran párosul; Camoensben is 
meg volt mind a' kettő. Szerelme veszekedésekbe zavara , 's elti ' tatott 
a' fővárosból Santarembe. Katona lett 's azon hajósseregnél szolgált, 
melly Marocco ellen volt kiküldte. A' csaták robaja közt zengé dalait, 
's ha a' veszély gerjeszté geniusát , gerj észté- 's bátoritá viszont keb
lét a' genius. Egy nyil megfosztá jobb szemétől Ceuta a l a t t , 's várha
tó" vala, hogy jutalom és figyelem érje sebeit: ha szép lelkessége feled
ve marad is-, de mind a 'ké t nemi követeléseit megfosztá sikerektől a1 kaján
ság. Bosszújában 1550 Indiába ment. Goát e lérve, eláradt lelke hono
sinak e' tájon végbevitt hőstet te in; 's bár méltatlanul, hálátlanul bánt 
vele hazája, nem állhatott ellen vonzalmának 's ezen hőstetteket epos-
ban kezdé énekleni. De melly nehezen hajthatja a' költő lelke eleven
ségét azon sziv- és szómérséklet a l á , mellyet függő helyezete a' tár
saságba életben megkíván ! C. gúnyverset irt az Indiában lévő kormány
szék el len, mellynek önkényé és zsarolási elborzaszták; — 's ez őt Ma-
caoba számkiveté. I t t élt több évet , egyedül a1 keleti ég minden va-
rázsiban dns vidék kebelén 's i t t irá Lusiadját. Ezen hősköltemény tár
gya Vasco de Gama merész elindulása ' s u t j a Indiába, mellyre, 's olly 
szerencsés kimenetellel, ez száná el magát legelébb. Ines de Castro cpi-
sodinnja 's Adamastor csudás , fenséges megjelenése a1 darab fényhe
lyei. Kora Ízlése szerént á1 költés világával nemzete tör ténete i t , a' ro
mai 's görög mythologiával keresztény hitét forrasztá itt egybe a' köl
tő. Tetszett neki nemzetét a1 romai nagy néptől származtatni 's így 
azt Marssal és Venussal mint emennek nemző- 's védisteneivel kapcsolat
ba hozni; 's minthogy a' mythusok Bacchusnak tulajdoniták India leg
első elfogialtatását: természetes volt e z t , mint Gama szándékának ka
ján ellenzőjét, cselekvésbe hozni. Ezen utánzása a' hajdankor remek 
miveinek árta talán a' Lusiadnak az á l ta l , hogy eltérité a' költőt jelen 
tárgyainak olly eredeti 's olly meleg festésétől, millyet Afrika és In
dia huzamos lakosától méltán várhatának. Ellenben a' Lusiad verseze
te olly pompás, olly kedves, olly egészen nemzeti és bájoló, hogy éde
sebb stanzájit a' portugali köznép és nemesség máig is egy iránt csudál
ja 's egyiránt énekli. — C-nek, kit elébb Macaóban hagyánk, végre 
megengedtetett a' visszatérés. Jöttében Macon folyam torkolatjánál 
hajótörést szenvedett 's úszva mentette ki magát és kedves kézirat
j á t , mellyet jobb kezével fentartva hozott ki a' vizből. De Goábau 
ismét üldözések várták: kiknek adósok vol t , nem akarák tovább bócsá 
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tani ; v é g r e , némelly jó baráti válalván kezességet e'rte, visszatért Lis-
sabonba. Az ifjú, fonó - 'a nemeskeblii király C-t megkedveld 's a' 
neki ajánlott könyvet (1572) kegyesen fogadá. Kiben is lelhetett volna 
a' hőst és veszélyt éneklő költő maga és könyve iránt melegebb érzést, 
mint a' szinte hőslelkii ifjúban , ki épen most készült a' Maurok elleu 
Afrikába? De mintha ama' bal végzet , melly C-t Üldözőbe vévé, le a-
karn í honját is dönteni , csak a z é r t , hogy romjai közé temesse C-t , 
Sebastian az alcagari csatában (1578) elesett , kialtitt benne a' királyi 
v é r , 's Portugál elveszte függetlenségét. C.t elhagyta mindene, ülly 
szegénységre j u to t t , hogy rabszolgája, kit Indiából hozott volt magával 
éjjelenként koldult eledelt számára. \S még ezen Ínségben is költött: dalo
ka t , panaszokat. — 1579 megholt a' kórházban. 15 évvel később pompás em
lék fedezé engesztelőleg hamvait. — Legjobb kiadása a' Lusiadnak ( „ O Í 
Luxiaduí-'') a1 Souza-Botelhoé, Paris 1807 kis fol. Ezenkivill irt Ca-
moens sonet teket , canzonékat, sest ineket, ódákat , elegiákat, eclogá-
k a t , s tanzáka t , redondilleket, epigrammokat, satyrákat 's leveleket, 
és 2 vig játékot. Vö. PORTUGAI.I NYELV ÉS LITKRATIIRA. Életéről 
becses tudósításokat közöl Ailamson „Memoirs of íhe life and mriíitigs 
of ) . . de Carnoen*" Lond. 1820. 2 rész. Második része magában foglal
ja C. munkáji miibirálatját is. 

C A M P A G N A DI K O M A , Olaszországnak egy része , melly a ' hajda
ni I.atiumnak nagy részét foglalja magában ; most az egyházi statushoz 
tar tozik; mintegy 15 német mf. széles 's 50 mf. hosszú. Közönségesen az 
a ' pusz ta térség értetik ra j ta* melly Ronciglionenél, vagy már Viterbó-
nál kezdődik 's , a' pontini posványokat hozzá vévén, Terracináig terjed 
el 's mellynek felében fekszik a1 hajdani világ fővárosa, Kóma, félig el 
pusztulva. Ezen tájéknak földje csaknem áltáljában rulkántermészetU, 
hanem kevés hegyei vannak. A1 Canipagna tavai kétségkívül hajdani 
tűzokádó hegyek torkolatjai. A' K»gillus tava nevezetesen (Frascatin 
felül) egy kemény fekete lávának lefelé mindég öszvébb szoruló 's tölcsér-
formájú mélységében fekszik , mellyen felül a1 láva kopasz vad kősziklák 
módjára 40—60 láb. emelkedik fel. Az Albano és Nemi tüztorkainak, 
mellyek a' Regillusnál 4—500 láb. feküsznek magasabban, rendes tölcsér-
formájok vau 's olly mágusok, hogy fél órányi idő kívántatik a r ra , mig 
az ember a ' tavaktól a' tölcsér széléig mehet. Az Albano tava ezen felül 
vízleeresztő csatornájánál fogva is igen nevezetes, melly egy a1 legrégibb 
's legjelesebb romai munkák közül, 's mellyen a' viz a' hegyeken tul 
folyik le. Veji ostromoltatása alatt a 'v iz annyira nevekedett, hogy ma
gas partján már» csaknem kiöntött 's Romát elborittatással fenyegette. 
A' delphii isten jövendőlésire, hogy t. i. Veji addig meg nem vétethetik, 
mig a* tó vize le nem eresztetik , K. e. 393 egy esztendő alatt elkészült 
a' csatorna, melly hoszabb fél órányinál , vulkántermészetü kősziklákon 
vágatott keresztül 's ezen módon a' vizet a1 térségen a1 tengerhez vi
szi még most is. Büdös köves források is számosan találtatnak Compag-
nában. főképen Roma és Tivoli közt, a' hol a' viz csaknem forrón jő ki 
a' földből 's a' Solfatara tavát formálja. Mind a z , a' mi csak beléesik, 
kevés idő múlva mésznemü massával huzatik b e , 's a' vizén ide 's tova 
mozgó testekké egyesül és sürüdik öszve, mellyek gyakran az embert is 
elbírják 's úszó szigeteknek neveztetnek. Az ezen tóból eredő csekély 
folyónak (a' régiek Albulájáriak) hasonló tulajdonsága van, 's füst és bü-
dös-kőgőz jő ki belőle, mig a' Teveronebe (Anio) nem szakad. A' ré
giek -előtt ez a' v iz , mellynek sok orvosló erőt tulajdonítottak, becses 
volt. A" tó mellett állottak M.Agrippa ferdóji, mellyeknek nyomait még 
most is lehet látni. Campagnáuak földje áltáljában véve száraz, hanem 
alacsonyabb része igen termékeny, de nem igen miveltctik. Csak Monte-
rosinél állanak még igen sok mindég zöldelő tölgyfák; innen pedig az 
albani hegyekig ritkán lát az utas csak egy élő fát is. A' Krancziáknak, 
kik fák piái.tálasa által akarták a' levegő egészségtelen voltát jóvá tenni, 
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minden iparkodása sikeretlen volt. (L. J. F. Koreff. „ D e regioniíus Ila-
liue acre pemiciosocontaminatiii," Berlin I8J7). Városok 's faluk Cam
pagnában nincsenek; itt 's amott csak kunyhók találtatnak, valamelly régi 
toronynak vagy templomnak omladékai melle" építtetve 's ezen régi épü
letek töredékeiből öszverakatva, mellyek ott casaliknak neveztetnek. Nyár 
közepén, midőn a' halálos hideglelések Campagnát veszedelmessé teszik, 
a' szerencsétlen lakosok a1 szomszéd falukba, városokba és Romába kény
telenek költözni, a1 hol a' templomok 's paloták oszlopai közt és a' folyo
sókon hálnak meg éjenként. Ha sokáig maradnak a1 mezőn 's megvár
ják a' nyavalya kiütését, elvesznek, 's azon betegeknek, kikkel Jnl. Aug. 
és Sept. hónapokban a' romai ispotályok tele vannak, nagy s/.ámát legin
kább falusi lakosok teszik. A' casalikon kiviil Campagnában számtalan 
templomok, versenypályák, sírhalmok (kiváltképen az appia vianál), beom
lott vagy még fenálló vizvivések omladékai is látszanak. Télen juhnyájak 
legelnek ezen pusztákon , a' honnan nyáron , midőn a' lakosokat száraz
ság és hideglelés fenyegeti, az Apenninekre hajtatnak, ellenben a1 

félvad szarvas marhák egész esztendőn által Campagnában maradnak, 
a' hol a1 pásztorok rendszerént csak i;amar elhalnak, vagy száraz be
tegségbe esnek , melly lassan oltja el bennek az életet. Többnyire a' he
gyek közül jőnek l e , csekély bérért szolgálnak a' nyájak és csordák tu
lajdonosainak 's barmaikkal vándorló életet élnek. A' szoros értelemben 
vett barointartás egészen elmellőztetik; Honstetten Tőrre - I 'aternón, 
alig 4 mf. Romától, látott egynéhány száz -tehénből álló csordát, mellyel 
tulajdonosa arra sem tartott érdemesnek, hogy megfejesse, ámbár a' 
t e j , mint minden nagy városban, Romában drága. (,, /oyage sur la scéne 
des nix derniers livres de / ' / ínéirfe ," Genf 1805.) A' pásztorok külse
jéből ítélvén, elébb Ta tá rország , mint Roma szomszédságában kép
zelné lenni magát az elbámult utazó. Nem egyszer történik, hogy egé
szen bőrbe öltözött juhászokat lá tn i , véres kezekkel valamelyikből az 
ott lévő számtalan barlangok közül ki jőni , mellyben bárányt vágtak le . 
A1 barompásztorok lóháton őrz ik , lándsával felfegyverkezve, osordájikat, 
mellyeket igen jól együtt tudnak tartani. Ha egy illyen m a r h a - vagy 
bival csorda Román keresztül hajtatik , egy embert sem lehet az útszá
kon lá tn i , kiki elrejti magát. Campagnanak alig mivelt >/j része , a' 
többi legelőnek használtatik. \S épen ez a1 szomorít pusztaság volt a' 
régi Romaiak idejében a' bőségnek, hatalomnak és termékenységnek mo
solygó képe. Gabonatermő földek, berkek, mezei házak 's emlékek 
egymást váltották fel i t t , ' s S t r a b o , Varró és Plinius tudósításai sze
lént a' legegészségesebb levegő volt ezen tájékokon , a' partoknak pos
ványos részeit kivévén. Honnan van tehát az éghajlatnak ezen mindég 
tovább terjedő megvesztegettetése ? E1 még a' 6 száz. származott a1 Tibe-
risnek nagy kiáradásai miatt, a 'mint némellyek vélik. L'gy de a' Tibe-
l i s azolta is áradt ki 's a' nélkül, hogy a1 levegő rosszaságát nevelte 
volna; ellenben az esztendőnek meleg és száraz részében az egészségtelen le
vegő, az ugy nevezett ária cattiva, legrettenetesebb. Hihetőbb az, hogy azon 
pusztítások okozták a z t , mellyeket Roma 's környéke a' nemzetek ván
dorlásakor szenvedett 's mellyek a1 népességet igen megfogyasztották , a1 

miből a' l e t t , hogy az apró földbirtokok megnagyobbodtak 's nem ne
veltethettek u g y , mint annakelí t te , mivel nem volt , a' ki mivelje, em
berek nem lévén; igy a' vizek megállapodtak a' földekén 's posványo-
kat okoztak, mivel senki sem eresztette le a 'vizet . A' veszedelmes mun
kálódásában századok olta meg nem háboríttatott természet , ugy látszik 
az embereknek 's az emberek nmnkájinak lassú, de meggátolhatatlan 
pusztítása által akar a' világ ezen áldott részének tunya elmellőzteté-
séért bosszút állani; mert a1 campagnai levegőnek javítására te t t leghasz
nosabb 's legjobb intézetek is mind eddig sikeredének voltak, s az or-
szaglás keménysége is sikeretleniü fáradozik a' legveszedelmesebb vissza
élések , mellyeket már fen lá t tunk, e l tör lésélen, mivel két hatal« 
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más ellenséggel, u. m. a1 nép előítéleteivel és tunyaságáral kell küsz
ködnie. Ennél fogra a' rosss mindég tovább harapódzik , 's már Koma 
városának ne'melly részeiben is meg vesztegeti a' levegőt az ária cattiva, 
a' honnan nyáron pusztán 's lakosoktól elhagyatva szokott lenni; 's a' 
levegő, niellynek hízelkedő lengedezésében senki sem gyanít mérget és 
veszedelmet, lassanként mind a1 hét hegyen el fog hatalmazni, 's Ko
mát Komából ki fogja szárítani, ha csak tűzokádó hegy nem fog ezen 
tájékon meg nyilni, meliy által a' föld a' büdös kötői és Salétromtól meg 
fog tisztíttatni' Jj—ú. 

C A M P A N (született Genest, Jeanne Lonise Henriette), Parisb. Octb. 
6. szül. 1752. XV. Lajos leányainak olvasónéjok volt 's megnj eré a' danphinn 
(Marié Antoinette , utóbb királyné) bizodalmát, ki őt első komornájárá 
t évé , minekutána Campan urhoz , titoknokja íijához adá elébb férjhez. 
TVlme. C. hive volt asszonyának 's Aug. 10. (1702) a' Tempelbe akará 
Követni, de ezt Pethion nem engedé. Kobespiei re bukása után mme. 
C. leánynevelő intézetet állita St. Germainb., niellynek csak hamar jó 
híre terjedett. Ezért Napóleon az általa Econenben állított nevelő inté
ze tnek, melly a' becsületrend tisztjei leányainak számára volt alkotva, 
mmc. C-t adá elöljáróul, ki azt egybeallitá 's hét évig kormány
zottá. XVIII. Lajos eltörlé ezen in téze te t , 'a mme. C. hivatal nélkül 
maradt. Egyetlen fiját azon kegyetlenkedés következésében, mellyet 
rajta némelly őrültek azé r t , mert a' hasonlíthatatlan Neynak rokonja 
vol t , követtek e l , 1821 elveszte 's maga is követte nem sokara, Mart. 
10. 1822. i,Memairesíl, j a i Marié Antoinette házi életére 's a' revolu-
tio némelly történeteire szép fényt hintenek, Souveyiir-jeí és Journal 
•a?ieciintigaei'--je, mellyekben XIV. XV. XVI. Lajosról , Sándorról , Na
póleonról érdekletes charactervonásokat ta lálni , vonzók. —l— 

C AMPA N E M , A (Tamás ) , Domonkos szerzetebeli pap, hires philo-
sophus, szül. Calabriában Stilóban 1568 , tudományos mivelődését szer
zetében nyerte Nápolyban 's Cosenzában, hol Tilesius tanításával 's 
a' scholastica philosophia gyengeségeivel esmerkedett volt meg. Legelső 
hirét az akkor egyedül divatban volt aris'totelica philosophia merész meg
támadásának 's azon buzgósagának; köszönte, mellyel nj formát igyeke
zett adni minden tudománynak philosophia által. Az Aristotelicusok ellen 
intézett írása (.,Ad doclorem gcnlium de geWtUitmo non retineudo" Pa
ris 1593 , 4) 's mindent lenyomó ereje a7 tudós vélekedésekben, gyűlöl
séget gerjeszte ellene sokakban, a' mi arra b i r á , hogy 1592 olta Komá
b a n , Florenczben, Velenczében 's Olaszország más városaiban tartózkod
nék felváltva, mig végre 1598 visszatért anyavárosába. Hanem a1 spa
nyol országló szék már 1599 elfogatá több megelégedetlenekkel együtt. 
Azzal vádoltatott , hogy Crotont 's ezzel egész alsó Olaszországot a' tö
rök hajóssereg kezére játszani \s mint hitszerző vagy njitó fellépni szán
dékozott. Ez ugyan meg nem bizony i Hathatott el lene, 's a1 legkegyet
lenebb kínzások sem bírhatták őt vallomásra-, mindazáltal még is 27 évig 
tartatot t fogva Nápoly különbféle váraiban, mint sok tudósok irigységé
nek 's a' kormány gyanakodásának szerencsétlen tárgya. V. Pál pápa 
már 1008 sürgette szabadon bocsáttatását , mit azonban csak 1020 nyer
hetett meg Vi l i . Orbán, olly ajánlás mellett , hogy őt mint eretneket fog
ja megítéltetni. Campanella ekkor a1 spanyol kormány kedvéért az in-
quisitip romai tömlöc/ebe zára to t t , de 1629 pápai pénzzel egészen sza
bad lábra állíttatott, sőt Orbán biztos társalkodásra is méltatta. A' Spa
nyolok nj üldözései Francziaországha szökni kinszeriték 1034. Itt becsü
lettel fogadtatott 's királyi nyngalompénzt kapo t t , 's ugyan itt holt meg 
a' st. honoréi monostorban 1039, minekutána mnnkájinak encyclopaediui 
plánum szerént készített gyűjteményét, mellyből csak 4 kötet jelent 
meg , befejezte volna. A1 fenebbieken kívül még ezen munkáji vannak: 
, , /Je aenau rernm el mágia'-'- [ía\. 1620) , mellyet jó formán Nápolyban 
j / a , továbbá: „Fxordium metaphysicae novaeií; „IVora pltyriologia se-
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ciindum priiuyipia propria'1 ; és Prodromiis phihtophiae inUaurandaeu 

(1617, tol.). Fogsága, a l a t t irá: „Apológia pro Oalilaeo''- (1022), „ I V Í J , 
lotophia epilogislica reális" (1023), 's olasz költeményeket is „Scella 
«P alcíme poesie filosnjiche da Setlimoníano Sfjuillau (a ' min saját ne
ve't akarja értetni , 1022) , melly munkájit Main melléki Frankfurtban 
negyed rétben adá ki weimari udvari tanácsnok, Adatni Tóbiás , ki őt a' 
tömlöczben meglátogatta 's barátságát megnyerte. Campanella egyeli 
ekkori Írásai, ]). o. „Dererum natura'% „Civilat tölte"— valami piatöt 
köztársaság forma, — „At/teismus triumphatui s. contra Antichristia-
nismum'-<- (Roma, 1031, fol., melly gyenge mentcgetése a' kinyilatkoz-
tatolt vallásnak 's a1 romai egyház tanításának, 's a' Macchiavelisták 
is megtámadtatnak benne) csak kiszabadulása után jelentek meg. A' gö
rög philosophia minden oskolájinak vizsgálgatása scepticísmusra, saját 
tüzes esze pedig az „üniversalis philosophia t. metaphysicarum rerum 
juxla propria dogmai a parlcs III" (Pa r i s , 1038, fol) és „P/iilotop/tia 
ralionalit (5 r é sz , Paris 1038, 4) czimii nmnkájiban előadott eclecticus 
dogmatismusra veze t te , mellyben idealismus 's enipiricus realismus csu
dálatosan vegyítve 's ellenkező állitások eleven képzelő tehetség által 
vannak öszvekötve. Képzelő tehetsége nagy erejének kell azt is tulaj-
donitni, hogy rendszerébe astrologiai, magiai és theurgiai álmodozáso
kat szőtt be. Ezeket az Uj - Platonicnsoktól, a' Kabbalából és Car-
danusból fogadta e l , de uj költeményekkel is szaporította. Kzen irány
zat a' titkos tudományokra egészen megegyezett a' kor Ízlésével; hogy 
pedig philosophiáját a' catholicismus és papismus védelmére fordította, 
megnyeré a' pápa kedvezését. Ezeri érteleniben irá az „Alheismut tri-
lriumphatusíl-on kívül „Monarchia Messiae , eampend.^ in tjiio demon-
slranlur jura summi pontifieit super tinivert. oriem" és „Del/a libéria 
e della felice tuggezzione allo ttato ecclesiastico"- (Aesis 1033 , 4) czi-
mii munkájit. „De propriis lil/rit et recta ralione studendi"- irt mun
kája több izben adatott ki, legjobban Naudé által 1042. Orvosi 's astro
logiai munkájit elhallgatjuk. Az ideák eredet isége, merész emelkedése 
's gazdagsága, durva latán 's oalabrjai olasz nyelve mellejt még is nagy 
's nem ritkán elragadó ereje 's elevensége a' kifejezésekben 's a1 pbi-
losopliiai esmeretekre vezető jobb utak készítése , mellyé Let csak ő ma
ga nem tudott követni, nevezetes jelenéssé teszik őt a' philosophia 
történeteiben. Philosnphiájában költ , költeményeiben pedig bölcselkedik, 
de olly való költői erővel teszi ezt, hogy Írásai köz t , mellyek már most 
r i t kák , az említett „ S c e / í a " , mellyből ITerder érdekletes próbákat a-
dott „Adrastea-'-yÁban ^ különös figyelemreméltó. 

C A I I P J N U régi neve Olaszország egy tartományának a ' nápolyi 
királyságban, mellynek réízszerént a1 természet nevezetességeiért (itt vol
tak ugyan i s a' Vesuv, a1 phlegraei mezők, Avernus tava) , réssze
rént felette nagy termékenységééit különös becse volt a' Romaiak előtt, 
kik igen pompás mezei házakat építtettek benne. Ki nem esméri , a' ki 
csak valamennyire is jár tas a' históriában, Cumaet, Puteolit , Nápolyr, 
llerculanuniot , Pompejit , Capreaeí, Salernumot, végre Capuát, Campa-
niának fővárosát? Kzen tartománynak belső részébe az appia és latina 
utakon lehetett bemenni , a' hol igen bájoló mulató helyeik voltak a' 
romai nagyoknak. Campania vagy Terra di Lavoro még most is legszebb 
's legtermékenyebb tájéka Olaszországnak. L—v. 

C A M P B K T , r, (Tamás), angol költő, történetíró 's tudós eriticus, 1777 
szül. Glasgowban Skóc/.iában. Elsőbb tanulásain oll}' sebesen ment ke
resztül, hogy már 12 évében a' giasgowi egyetembe járhatott 's egy aca-
demiai pályadijt nálánál idősb versenytársa elől nyere el. Glasgowból 
Argyleshire hegyeit jár ta öszve, azután Edinburgban az ott volt költői 
's literatori körhöz csatolta magát. 21 esztendejében kész itten tanitó-
költeményével: ,,77/e pteaturet of kepe." Könnyeket hullala süriin sze
gény Kosciusko ennek a/.on helyén, melly Kengyelország feldarabolását 
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szomorúan festi. 1800 a1 szára/, földre jöt t Campbell 'a majd eszten
deig Németországban mulatot t , a' nevezetesebb német költők és tudósok 
esmeretségét keresvén, Klopstocknál egy napot tölte. Jgy fogadja me
legen társának az elébb mivelődött nemzet az utána haladót is. Ham
burgból Londoniba tért 's ott marada megházasodásáig 1803. Azután Sy-
denhamban telepedett le. 1809-ben ezen költeménye jelent meg: .^ íer -
trud of Wynmin.g," nielly neki a' poésis tanítói székét szerzé meg. 
Abban a' wyomingi gyarmatnak Pennsylvaniában a' vadak és Európaiak 
egyesitett hadi dühe ;iltal lett elpusztítását írja l e ; Gertrúd és szerelme
se ugy van beleszőve , a1 hősleány csatában vesz el. Szelleme e' költe
ménynek gyengéd nekiérzékenyedés, lelkes részvétel az emberiség szen
vedésein. Campbell költésének mivolta: t iszlál tság, velűsség, simaság, 
mind a' legkényesebb eriticának szüleményei , mellyben maga ellen is a' 
legszorosabb szokott lenni. Ezen aprózása tiszteletet eieget gerjesztő 
azoknál , kik, m i n t a ' költői mivészségnek mélyebb ér tőj i , minden leg
kisebb szabás betöltését feszesen kívánják, azonban nem ragadoza tu
dóst és n e m ' a z t , hanem csak lelkes olvasót annyira magával, mint By
ron , mint a' Laké school költője, ámbár ezek alkotása regulákon keresz
tü l töréseken alakulánuk elő — de szivzuzó, elboritó 's meg felragadó 
vonásaikkal. Látszik é le t , lebeg képzelés, mozog érzés Campbell poé'-
sisében, a1 nagyobb angol mustra mellé sorozzák felséges, méltóságos né-
melly helyei, azonban az a' praecisioért kicsinyben is töprenkedése gyak
ran homályossá t e sz i , pedig mihelyt a' már különben felingerlett elme 
ebben fenakad 's keresnie kell az értelmet, megzavarva a' behatás. Tör
ténetírásában élesen fedi fel az okokat , mint költő szokta, ha egyszers
mind tudományos készülete is van , melly Campbellt más költőktől, kik 
többnyire csak érzések és képzelés miveiben andalganak , igen megkü
lönbözteti. Históriája III. Györgynek thionusra lépte olta az amiensi 
békéig megy. Kijött 1808-ban. Vizsgálgatásait ebben az akkori ministeii 
pár t szemével tévé. Jó izlésü eriticusnak 's literatúrai gyűjtőnek ezen 
munkája mutatja: „Speciment of the irilish poet» with biogruphical 
and criliciil nolices and an es»ay on english poetry."- London, 7 kötet. 

Dvfjrentei (lúbor. 
C A . M P K (Joakim Henr ik) , 1746 született a' brauntchweig-wolfen-

bütteli herczegség Deensen nevű helységében. Első oktatást a' holzmin-
deni oskolában nyert , azután pedig theologiát a' helmstaedti és hallei 
nniversitasban tanult. 1773 tábori pappá lett a' burkus herczeg eze-
redjénél Potsdamban; de az emberi nyomorúságon mélyen megindult 
lelke a' nevelésre hajlott. Vágya teljesülését nagyon elősegélte az, 
hogy 1777 az anhalt - dessaui berezegnek nevelési tanácsosává és 
Basedow elmente után a' dessaui philanthropinnak igazgatójává lett . Ezen 
hivatalát azonban nem sokára elhagyta és Hamburgban állított külön 
nevelő nitézetet, mellyet változó egészsége és fogyatkozó lelki vidámsá
ga miatt 1783 prof. Trappnak áltengedett és Hamburghoz közel Trit tow 
nevű faluban magányoskodott. 1787 a' braunschweigi herczeg nevelési 
tanácsosává lett és tulajdonosává a' braunschweigi árvaházzal ös/.ve-
kapcsolva volt könyvkereskedésnek. Ezt azután vejének, Vieweg berlini 
könyvárosnak, adta által . 1805 a' Sz. Ciriák intézetének dékánjává lőn 
és 1809 a' helmstaedti universitasnál hittudomány doctora. Hazája 
nyomoruságain való aggódása 's ebből származott testi gyengesége el-
zsibbasztá lelki erejét; közhasznú életének végső éveit foglalatosság nél
kül övéinek szűk körében többnyire Braunschweig mellet fekvő kerté
hen töltötte 's elholt Octob. 22. 1818, élet. 72. érében. Philosophiai és 
nevelési munkáji emberszerető 's a' köz jóért buzgó férjfiunak bizoivyit-
ják ; mindannyiból nemes hazafiúi czélok tűnnek ki. Az erkölcsök ja
ví tása , lélek gazdagítása, az egész nevelési rendszer megváltoztatása's 
az ifjaknak ebből következő helyesb miveltetése volt czélja felvilágoso
dott törekedéseinek. A' nevelés iránt szerzett érdemeit köz taps kiséré, 
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ámbár a' classica régiségről ejtett í té le te i t , a' philanthropismushoz haj
lását 's ezzel öszvekapesolt gyakorláshaladó irányzását helyben nem 
hagyhatni. Nevelési irományai köz kézen forognak és nagyra becsül
teinek. Előadása tiszta és folyó, szabad az oskola nyűgétől , élénk, 
gyengéd. A' barátságos és érzékeny Írásmódban mester. Főkép külö
nös ügyességgel tudott leereszkedni az ifjúság értelméhez. Mint philo-
sophtis igen jól é r t i , 'mint kell a' száraz elmélkedésről fogható erkölcs-
taní tásra , a' bölcs komolyságról az ifjúság könnyű já tékára áltmenni. 
Ámbár a' német nyelv tisztítása és bővítése iránt tet t fáradozásait néha 
kúlönködés bélyegzi; mindazáltal e' pontra nézve is állandó érdemet gyűj
tött magának. Az ifjúságnak szánt írásait ezen czim ala t t : „Srimmt-
liche Kinder- und Jugendschriften von J. 11. Campe<mi (Braunscliweigb. 
1806—9, 12.) 30 kötetb. adta ki. Ezek közül az : Ifjú Robinson Cadixtól 
Petersburgig Európa mindén nyelveire még az uj görögre is áltfordit-
tatot t . Szinte ilfy kedvességet nyert „TAeophron, oder der erfuhrene 

Mat/tgeber fiir die unerf'uhrene Jugend"- czimü munkája. Jeles érdemet 
szerzett magának Campe a' német nyelvre nézve szókönyve á l t a l : ,,WSr-
terbuc/i der dentxchen Sprache.íi Bratinschweig 1807—11. 5. köt. 4. és 
az ezzel szükségképen öszvekapcsolt „VerdeitlscAa?igsu!oiterbuch" által, 
mellyet Bernd Tódor dolgozott ki. B. L. 

C \ M P K C H K F A 1, B K R Z S E N. 
C A M P K R (l 'éter) , született Leydenben Május 11. 1732, megh.Haag-

han Apr. 7. 1780, egy volt a' legtudósabb és legmélyebb belátásu or
vosok és anatómusok közül a1 18 században. E'-^niei a 'bontsz- és seb-
tudomány, a1 babaság és orvosi politia körül esmeretesek ; de a' szép
nek esmereténél sem keveset fett. Különös ügyesen rajzolt a* tollal, 
olajjal festett , képeket nyomott (viaszba) 's a' vésőt jól tudá forgat
ni. A' pontos és mélyen .vizsgáló anatómusnak befolyással kellett lennie 
azon férjfiu i r á n t , kit vonszódása 's talentuma a' szép mivészettel való 
foglalatoskodásra vont; de különösen melly nyereséggel kecsegtethette 
magát a 'képző mivészetek theoriája illyen két tulajdonságnak egy olly em
berben való egyesülésénél? Már az ő arczlineájának megalapítása is 
elég fontos. Értekezése a' majmok beszédeszközeiről, mellyben megmu
ta t ja , hogy az emberhez leghasonlóbb majmoktól a1 beszéd némelly zacs
kók á l ta l , niellyeket a' természet légcsőjük oldalára helyeztetett, mint
egy készakarva tagadtatott legyen m e g , elmellékezte oz emberi ren
deltetésről való eddigleni nem csekély kétségeket. Már arczlineájának 
azon felállításából lá thatni , hogy Camper a' formák szépségére különös 
ügyelettel volt. Nevezetes e' részben egy ér tekezése, mellyet az ams
terdami rajzoskolában felolvasott 17ÜO. Á1 képző mi veszet számára ne
vezetes még az ő írása az anatómiának a' rajzmivekkel való egybeköt-
te tésfről , melly Cogan angol fordításában, annak hozzáadásai és változ
tatása által sokat nyert. Egy vizsgálódást foglal magában az arczok ter
mészeti különbségéről a1 különbféle országokból és életkorból való embe
rekné l , a' régiek képmetszésének szépségéről 's egy uj methodusról, 
mint kell egyes személyek feje természeti állásának és képének alapvo-
natit pontosan levenni. Camper négy nyelven i r t 's különbféle acade-
miáknál tízszer nyerte el a' jutalmat. Leydenben tanul t , azutáu utazni 
m e n t , Genfbe pbilosophiatanitónak hivatott meg, Franekerbe pedig az 
orvosi és seborvosi székre. Néhány esztendők múlva ugyan azon tudo
mányokat tanitá Amsterdamban , azután Gröningenben. Azután Frane-
kerben magányosan élt, 1787 olta országtanácsos lett :s épen ez1 okból 
Huagba ment , hol megholt. A' leydeni Pétertemplomban áll egysze
rű márványemléke. —-j—a. 

C A M P K T T I , I . V A R Í 7. S V E S S Z < " ) . 
C A M P I I I O O U O , 1 . C Í P I I O M C H , 
C A M P I S T H O V (Jean G a l b e i t d e ) , Kacine-al egykortt drámai költő, 

szül. 165G. uih. 1723. Szomorn játékai első megjelentekkor nagy tapssal 
36 
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fogadtattak; de ez lassanként elenyészett. l.'gy, hogy a' <„T hetit re fran
cait des auleurs du second ordre" csak két darabját vette fel; egyik 
r„Andronicun",-aa, inelly nem egyéb don Carlos történeténél , más név 
a l a t t ; a' másik: „ í . e jafoux désafjuté" c/.imü vig jáiéka. , ,Dicsérik" ugy 
mond Laharpe „ C . tervei értelmességet. Iga/., értelmesek ; de alkotva 
szintolly gyengén vannak, mint rosszul kivivé." —l— 

C A M P O C H I A R O (berezeg j , nápolyi diplomatictis. 1805 a ' királyi 
testőrseregben szolgált , mint a' Lipárioták kapitánya, kik valami lovas 
vadász formák voltak. Midőn a" király a' Franoziak közeledésekor Si-
ciliába szököt t , C. Nápolyban maradt 's szabadlekü gondolkozása 
miatt már a' legközelebbi évben felvétetett a' statustanácsba, a' mi után 
nem sokára a' kir. ház ministerévé neveztetett Jósef által. Ennek spa
nyol királlyá neveztetése után Murát is nagy bizodalommal viseltelett 
i r á n t a , neki adván a' politia igazgatását. Kzoltá a' legfontosabb diplo-
maticai küldetésekre használtatott. Ide tartozott főképen a' bécsi beke-
gyUlésnél volt megbízatása. Hanem a' király ingadozása megsemmisítet
te a' herczegnek nagy ügyességgel kezdett alkudozásait/ Az 1820-di 
nápolyi revolutio után külső dolgokra ügyelő mintatérnek neveztetett ki. 
Ezen terhes polezon nem koronázta jó siker tülekedéseit, 's a' király
nak a' laibachi békegyülésre utazása után egy circulare miatt , mellyel 
ő gróf Zuilóval együtt i r t volt alá, a 'parlament elejébe idéztetett; melly 
azonban felmentette a7 vád alól. E^olta magányos életet élt mind addig, 
mig a' most országló két siciliai király ujra munkakört adott neki. 

C A M P O F O K M I O . , vár (vagy inkább külváros) lidine mellett, 
melly hely Friaiilban, a' velenc/,t;i austriai kormúnyság tartományában, 
fekszik, nevezetes az Oct. 17-kéről 18-kára forduló éjjel 17D"7 Austria 
's Francziaország közt kötött békéről, melly et Austria részéről Cobenzl, 
Meerve ld t , Degelmann és marchese di Gallo követek, Francziaországé-
ról pedig generál Bonaparte irtak alá. Az alkudozások Udinében kezdőd
tek Maj. 19 's felváltva itt és a1 Passeriano kastélyban folytattattak, 
a1 hol Bonaparte lakott. Austria csak akkor határosa el magát Manlna 
ál tengedésére, midőn Napóleon a'' háború megiijitásával fenyegetődön. 
Er re mind a ' k é t helyen aláíratott a 'béke, de ugy, mintha a' .dolog Cam
po Formióban történt volna, mert e' hely Cdine 's Passeriano közt fek
s z i k , oda azonban nem is mentek az aláírók. Austria e' kötésben lemon
dott Német-Alföldről, Mai Imidről 's Mantuáról. Az Alpesen inneni köz
társaság Mailand-, Mantua-, Modena-, Bologna-, "F'errara-, Koinagnából, 's 
az Adige jobb partján fekvő velenczei Terra firmából szerkeztetett ösz-
ve. A' velenczei köztársaság felosztatott. Ausiriáé lett Velencze, Istria, 
Da lmat ia , ' a' Cattaro torkolatja 's a' Terra íirma az Adige bal 
pa r t j án ; Francziaországé pedig: a' velenczei ioniai szigetek *s a' ve
lenczei birtokok Albániában. A' német birodalommal kötendő béke miatt 
Kastadtban kellett vala békegy ülésnek tartatnia. Titkos czikkelyekheu 
megegyezett a' Rajna bal partját résznyire vagy egészen Francziaois/.ág-
nak engedni, a' miért Austriának Salzburgot 's Bajorország Inn melléki 
részét kellett volna kapnia. A' modenai berezegnek :s egyéb fejdelmek-
n e k , kik tartományaikban veszteséget szenvedtek, Németországban igér-
tetett kárpótlás. Bonaparte ezen békét önhatalmából kStötte. Nevese? 
tes ez iránti kinyilatkoztatása a' „Mémoirci iiclé aa cnmle de Muni'iu-
loii" London , 1824, 4-dik kötete 242-ik lapján. A' directoriuni nem 
elégedett meg az egyezséggel ; ntóbbi esetek második coalitiót szültek 
Francziaország ellen 17Ö8 , mellyre Francziaország Magyar- és Cifehor-
szágok királyának 's Toscana nagy bei •ezegének hadat izeui Marti 12. 
1799. (L. a' RASTADTI 'S LUNEVII .LEI békekötést , és Schöll , ,T)Í«(<C« 
depdix", 5 köt). 

C A sí PO M A N E s (don Pedro Rodiiguez, gróf) mintatér, az V. Fiíep 
által 1738 felállíttatott kir. academiának igazgatója, 111. Károly rendjeitek 
nagykeresztese. Szül. Asturiában Jul. 1. 1723; használt hazájának nagy 
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esze , tanul tsága, a' kormányban 's politicában mely belátása á l ta l ; ne
vet írásai egész Európában elhiresiték 's magát nemzete legelső ii óji kö
ze helyeztették. A' szép tudományok párisi academiája levelező, a1 

philadelphiai bölcselkedő tár aság pedig, Franklin ajánlására, becs. tag
jává nevezé. A' spanyol írók nagy elmebeli tehetségét , igazságszerete
tét 's jóltevőségét magasztalva említik. Midőn III. Károly 1705 a' k i . 
rályi főtanácshoz Castiliában ügyvédnek nevezte , olly hir t szerzett 
magának, mint egész Spanyolországban a' legügyesebb, önhasznát leg
kevesebbé vadászó törvénytudó. Ekkor adta ki a' király parancsolatjára 
ezen nmnkájit: „Discorso soíre elfómento dela industria<. popular"(1774) 
és „Discorso so&re la educacion popular de los Artisunos y su fomento" 
(1775), mellyben mindent, mi a' belső rendtar tás t , adót , földmhélést, 
kézmiveket és kereskedést illeti, kimerített. Gróf Arandát a' Jesuiták 
kiküszöbölásére intézett nehéz próbájában segitette. Igyekezett a' csa
vargókat 's koldusokat k i i r tani , midőn a' Czigányokról i r t , 's áltáljá
ban módokat nyujtot t , mint lehetne a1 hazátlan naplopókat foganato
sán használni. ÍV. Károly 1788 uralkodásra lépvén, Camp. a' castiliai 
lanács elölülőjévé 's később statusministerré neveztetett, ükkor elöl
ülő volt az ország cortesei k ö z t , 's ugy lá tszot t , hogy tekintete rendit
hetetlen alapokon nyugszik; de midőn gróf Florida lilarica a' király ked-
venczévé lön, Camp. a' tanácsból elmozdittatott 's tisztségeit elvesztette. 
Ezentul a' tudományoknak élt 's megholt Febr. 3. 1802. Történeti és 
íöldieirási munkáji közt találtalik egy az arab Ebn al Awam írásiból 
Casirival együtt forditott értekezés is a' földmivelésról. Országos gaz
dálkodást tárgya/.ó irományai legtöbbre becsiiltetnek. (Vö. a' Campo-
inanes czikkelyt Ersch Kncyclopaediája 15 köt) . J. 

C A M I J C C I N J , (Ticenzo, lovag), a ' most élő olasz történctfestők 
legjelesbikének tartják. Komái születés 's a' franozia oskola tanítványa, 
a' mi tárgyai választásából és bánásából is kitűnik ; de az Olasznak 
tulajdon szépérzés megótta ezen oskola keménysége - és játékszini 
tulságaitól. Folyvást Komában dolgozott 's már korán tetemes mivek 
bízattak reá. Nagyobb munkáji , mellyeket e ; század elején készite 
lord Bristol számára, Caesar megöletése és Virginia ha lá la , mint ellen
darab ; ezt legjobb ifjtikori mivének tartják. „Mi a' correetség nevét ér
demli jobb ér te lemben", monda C-ról Schlegel W. A. 1805, „különösen 
nagy mértékben sajátja, Rajza meghatározott és h ibát lan , alakjainak 
charactere nemes ; a' színezet velős és vidám , keménység nélkül; a' 
szünyegzetet jól értette 's jól választá s'zineit; a' ruhaviscletre (costii-
ine) tudósán ügyel t ; a' csoportozat is többnyire szerencsés; a' com-
positio, áltáljában véve, alaposan áltgondolt indítványokon épült. ll)y 
jelességei mellett azonban észrevehető az érzés szűk e r e : olly hi-
jány , mellyen minden nembeli tanulás által igyekszik segíteni a 'mivész." 
C. a' San-Euca academia tagja 's a' Sz. Péter-templom képirója. Ennek 
számára készité Krisztust a' hitetlen Tamással. 1818 academiniguzgató-
nak hivatott meg Nápolyba; el is utazot t , de nem sokára visszatért 
Honiába. Gyönyörűn elrendelt műteremében egy szálasorban minden" 
munkáji az első contourokig és skizzékig antiköntvények alatt vannak 
felállítva. Bír ezenkívül lakjában : jeles képeket régi mesterektől , drága 
kézrajzokat Bafael-, Komano Giulio- és da Vincitől 's r i tka rézmetszé
seket és öntvényeket. C. az ó képek felelevenítésében is iíagy ügyesség
gel bir. - I. 

C A N A A N , 1 . P I T . A E S T I N A . 
C A N A D A , I . A M K R I K A é s E J S Z A K A M E R I K A . 
C A N A T . E T T O , velenczei képíró, szül. 1097, tulajdonképi neve C a n a -

Ie A n t o n i o , természetes tájrajzairól és architectura-festéseiről hires. 
Mgh. Londonban 1708. Tőle van Velenczének egy rajza líiadárperspectiv-
ból. Ugy tar t ják, hogy a' perspectivben ő használta legelőször a' ca-
mera obseurát, — így nevezetetett Antoniónak egy rokonja 's tanítványa 
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is, B e l l o t t i Bernardo, szül. 1724, Velenczében, megholt Varsóban 1780. 
Ügyes tájrajzoló volt. /. 

C Á S A Í . I S I I K , 1 . C S J T O R N Í K . 
CANCELfjARiA [chancellerie, chancery) korláttal (eancetlus) kö

rülvett h e l y , mellyből nyilvános oklevelek, törvényszéki Ítéletek, feje
delmi rendelések 's egyéb irományok adatnak ki. Az ide rendelt tisz
tek feje rendszerént cancellariusnak neveztetett, 's ennek tekintetét és 
méltóságát részént az uri vagy tiszti szék fontossága, részént pedig 
a1 reá bizolt ügyek határozták meg. (L. CANCEM.AIUI'S.) így minden 
felsőbb törvényszéknek, városnak, egyetemnek, conventnek, statusnak 
's fejedelemnek volt cancellariája, 's az utóbbié status-, udvari, hadi 
vagy kormányszéki cancellariának neveztetett. Utóbb ez a' név némelly, 
tartományokban a' felsőbb törvényszékekre is ruháztatott (törvi'ny-
cancel lar ia) , mellyeknek fejei az ujabb időben legnagyobb részént 
igazgatóknak, caneellariai elölülőknek hivattak. Más tartományok
ban az az alárendelt személység értetik a' cancellaria neve alatt, 
ineliy a' collegiumok vagy a' status főtisztjei végzéseit Írásba foglal
ni 's ezután letisztázni köteles. Hlyen tartományokban cabineti, mi-
r.isteri, törvényszéki 's kormányszéki cancellariáról van szó, hülott azok 
iró szobáknál épen nem egyebek. Az alsóbb törvényszékeknek gyakran 
nem engedtetik meg, canoellariát tar tani , a' mi egybefüggésben van 
a' pecsétek erejével, mellyek hajdan aláirás helyett szolgáltak, mert 
a' fejedelmi "s némelly más szabados pecséteknek különös nagyjusaik 
voltak, p. o. a z , hogy az ollyan pecsétes rendelést tüstént kellett vég
re hajtani. Zs. G. 

C A N c K t. r. A n MI s (chancelier, chancellnr) azon tisztviselő, kinek 
a' nyilvános irományok kiadása áll kötelességében. A' mostani euró
pai statusok első időszakaiban a' tudományos sőt kezdő esinere-
tck ri tkasága miatt nem csak rendkívül nagyra tétetett ezen hivatal 
fontossága, hanem még majdnem egészen kizáró sajátja is lett a 'pap
ságnak. A' cancellar azon 4. vagy 5 legfőbb udvari tisztviselő közé 
t a r tozo t t , kik a' német tartományokban rendszerént találtatnak, "s hi
vatala adta .befolyásánál fogva ő volt egyike a' legfontosbaknak. Ezen 
hivatalt Németországban egy főpap viselte a' legrégibb idők olta, mig 
azt végre a német papság legelső t ag ja , a' mainzi érsek és választó 
fejedelem, mint főcancellar, méltóságával egybe nem kapcsolta. A' két 
más egyházi választó fejedelemnek is szintazon méltósága volt , de 
munkakör né lkül ; a' i.ölni érsek Olaszország főcancelfara volt, a' trí-« 
eri pedig Galliáé és Arelaté, azaz : a' hajdan.Németországgal öszve-
kötve volt burgundi királyságé. A' mainzi főcancellari hivatalnak el
lenben fontos munkaköre volt , ide tartozott ugyan is a'birodalmi gyű
lés, ügyek és cancellariák igazgatása. A' választó fejedelem alcancel-
lar t nevezett k i , a' ki á 'császár udvaránál lakott 's birodalmi minis-
ter volt. A' német császárné cancellara a' fuldai püspök volt. Fran-
cziaországban a' cancellar a' status első tisztviselője volt , 's egyet
len egy , a" kit el nem lehetett bocsátani kineveztetése után. Ha te
hát el akarók távoztatni az ügyek folytatásától, pecsétólt nevezének mel
léje. A' cancellar volt mindég a'tuíajdonképi igazságminister 's ezért 
a' törvénytudók köréből választatott . Egyházi állapotjának egy 
maradványa a.' volt , hogy nála a' bútoroknak, kocsiknak 's szolgaru
háknak feketeszinüeknek kellett lenniek. Ez a" méltóság most újra vissza
állíttatott. Az ország cancellarára [chancelier de Francé') kiviil a' ki
rálynénak, a' király fijai-'s unokájinak, a1 kir. vérbeli .első berezeg
n e k , vitézi rendeknek, egyetemeknek 'sat. is volt saját cancellarok.— 
Angolországban is a' cancellar [lord high chancellor) a' status első tiszt
viselője, a' felső ház szónoka, az országos cancellaria "s a' vele egy
be kapcsolt törvényszék (court of Cha?irerj/) elölülője, nem csak igaz
ságminister, hanem biró i s , 's nem csak a' caneellariai törvényszéki! 
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hanem a' fclsű házban i s , hova a' perek az ország minden fő törvény
székétől küldetnek végmegvizsgálás végett. O kívüle van meg a' Lau-
caster herczegségnek 's a' kincstárnak is cancellara (chaucellor of l/ie 
exchequer, cuncellariiis saccuriQ^ a' ki Anglia financzministere. Jr-
andnak is van külön cancellara. — Az austriai monarchiában 3 ud
vari cancellaria van 1) a1 császári k i rá lyi , mellyet egy legfőbb udva
ri cancellar 's 3 udvari cancellar vezérelnek, nevezetesen; a' cseh-
gallitiai, a' lombard- velenczei 's az austriai- i l lyr iai ; 2) a' ma
gyar (1. MAGYAR UDVARI CANCKI.LARIA); 3) az erdélyi [1. E R D É L Y I 
UDVARI cA\CEI,I ,ARIA). Anstriában a' titkos udvari és statuscancellari 
mélóságot most lierczeg Metternich viseli. Zs. G. 

C A N D E r, A R R v ji. Gyertyájinkat nem esmérte a' régiség; helyei
tek vagy egyedül fáklyákkal, mint Hoinerus idéttekor, vagy mécsek
kel is él tek, mellyeket majd a' szobák mennyezetére aggatának lán-
czocskák á l ta l , maid könnyen mozdítható tulajdon mécses asztalkákra 
Qlamjjadaria, cundeíabra el candelubri) ugy helyezte t tek , hogy minden
napi foglalatosságoknál alkalmasint világithatnának. Ezen mécstartó
k a t , mellyek elején* nádból voltak felül tányérral , alól széles kerek
talppal vagy lábakkal , a' Görögök lychnusoknak nevezték, és mivészeik, 
mindég készakarva az eredeti formát tartván szem e lő t t , végetlen 
különbféleséggel 's egymást folyton felmpjó ékesitésekkel diszesitették. 
Az egyszerű nádbotból majd oszlopforma, meghoszsabbitható vagy kur
títható s z a r t , majd buján sarjadzó medvetalp füvet, majd repkénnyel 
és virággal körülfont, felül ékes edénnyel vagy harangvirággal, alatt 
a1 többnyire oroszlánytalpfornia lábán felül helyesen dolgozott tányérral 
felékesített botot készítettek. Példákat ezekre az angol nuiseumnak 
ás Parisban a' louvrei gyűjteménynek sok nevezetes candelabrutnain 
ki vili főkép a' vaticanumi palota nyújt, hol egy folyosó egyedül már
vány candelabrumokkal van felékesítve. Még nagyobb karcsúságot en
gedett az é rez , és Hercnlanumban csudálást gerjesztő efféle maradvá
nyok ásattak k i , mellyek szárai gyakran habosra vannak edzve, néha 
ezüsttel vagy rézzel kirakva és néha különbféle érczvegyitéktől ra
gyognak. Főkép híresek voltak a' tarentuini és aeginai caiuleiabrum-
mühelyek. Az elsőknek mivei, Plinius szelént, a' szárak idomjára és 
öszyetételére, az utóisóké az ékesitések kidolgozására nézve jelesked
tek. A' candelabrumnak ezen kellemetes és elmés alakját, okosan ügyel
vén a' környülállásra és czélra, már a' régiek használták óriási plasticai 
mivekben. Ezen emlékeknek a' főkép Aeseulap tiszteletében sokat jelen
tő és megszentelt fáklyákhoz hasonlítása még nagyobb méltóságot adott . 
Legnagyobb 's a' többit felmuló illy emlék volt az alexandriai rév-
par tba vezető Pharus . Az ujabb idő eme' régi formát igen elmésen 
ujitá meg. Azon he lyen , hol a' 8-dik század elejéu a' Németek apos
to lá tó l , Bonifacfustól, á l l i t t a to t t , hihetőleg első keresztény templom 
volt Thuringiában, egy erdős bérczen, Altenberg és Catterfeld között , 
néhány év előtt csak csekély maradványai látszattak az épület alap
jának. A' nevekedő erdő ezt is elemésztéssel fenyegeté. Erre egy áhíta
tos, nem gazdag polgára Altenbergnek, Brükner Miklós, azon helyre em
lékkövet rendelt tétetni végintézetében. Gondolatját egy főtiszt felfogván, 
aláírást gyűjtött pompásabb emléknek állítására. Felesen gyűlt ez ős i 
re és Augustus gothai herczeg, ki az intézetet nagylelkűen gyámo-
l i t á , az emlékre a' caudelabrum formáját választá. Sept. 1-sö nap
ján 1811 állittatott fel a' 30 láb. magasságú emlék. }i. I.. • 

C A N D I D A T U S , szóról szóra annyit t e sz , mint fejérbe öltözött, ' s 
így neveztettek a' régi Romaiaknál azok, kik valamelly tisztséget ke
res tek , mivel ollyankor fényes fejér ruhát szoktak viselni. Azon kivül 
a1 régi Romaiaknál az illyen candidatusok azzal is megkülönböztették 
magokat , hogy tunicát , vagy alsó köniöst nem vettek magokra, akar 
azért , hogy alázatosságokat kívánták jelenteni, akár azé r t , hogy mely-
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lyeiken háborúkban kapott sebeiket annál könnyebben mutathatták. Most 
a' Protestánsoknál az neveztetik candidatusnak, k i , tanulását az uni-
versitason elvégezte 's predikátorságra számot tarthat. K. J. 

C Í N D I D E , Voltairenek egyik nevezetes és szerén is túl dicséit ro
mán ja , mellybeii az OPTIMISMUM' (1. e.) támadja meg 's ev végre hő
seit á' legkülönbféle 's legszörnj'ebb viszályokon hihetetlen sebességgel, 
elmésséggel, csipősséggel és hideg vérrel kapkodja ált. Ez a' hang 's 
ez a1 kiszegzett czél sem engedik, hogy ezen munkát szorosan vett köl
tői mivek közé számláljuk. — i— 

C A N C Í - A R C D K Í I L E S (don J ó s é ) , a ' spanyol király f inanczn i in i -
stere 1820—1821 Mar t . , 1812-ben mint valenciai követ, észtehetségei 
által szintolly igen megkülönbözteté magát a' corteseknél, mint bnzgó-
ságával a' constitutionalis okfejek iránt. Mint finanzminister elejékbe terjes/. 
té a' corteseknek a' spanyolországi status- és egyházi jószágok áltne'ze-
t é t , mellyből-látszott, hogy az utóbbiak az előbbieket egy hanuadrész-
nyivel múlják felül. Midőn Ferdinánd király az országlást 1814-ben 
visszanyerte , Canga-Arguelles száműzetett Penniscnlába, Valencia való
sába, melly egy földnyelven fekszik, °s vár van benne; de 1810 szabad 
lábra állíttatott 's hivatalt kapott Valenciában. Az 1812-ki polgári al
kotmány viszont-helyre-állitásakor, 1S20, finanzminister lett. Kevéssel 
azután közre bocsátotta jeles emlékirását a' status pénz- 's hitelbeli ál-
lapotja felől ^Memória sobre el credilo publico ,u Madrid I820J, melly-
ben a' status pénztára azon helyezetét festegeti, midőn a' király a' pol
gári alkotmányra megesküdt, 's számat ad egyszersmind azokról az 
eszközökről, mellyeket a1 niinisterium a' financzia viszont-helyre-állitásá-
ra 1820-diki Mart. 9-ke olta használt. Látszott abból, hogy akkor a' 
status jövedelme 320,066,000 reáléra szált le, a' költség pedig 600,110,231 
reáléra nevekedett , 's hogy következőleg esztendei hijány 340,050,231 
reáléval volt több az egész esztendei jövedelemnél. A' minister ellenben 
a' kevesbbé fontos segédeszközökön kivül azt j ava lá , hogy egyenes adó 
által 140 mii. gyűjtessék b e , az egyházi és klastromi jószágok heted
része , az afrikai éjszaki partokon lévő kisebb birtokokkal együtt, adas
sék e l , 's vétessék kölcsön 200 mii . ; megmutatá ezenfelül, hogy a' 
tisztviselők nagy számát alább szálitni 's a' privilégiumok kártékonysá
gát kisebbitni kelljen: ollyan javalatok, mellyek csak részenként vagy 
szörnyű akadályok közt teljesittethetének, ugy hogy az 1822-ki budget-
beli hijány csak 198 millió reáléra szálittathatott le. Midőn a' király 
I8217ki Martius 1-sőjén a' cortesek megnyitása alkalmával tartott be
szédjének befejezésében a' niinisterium tudta nélkül a' végrehajtó hata
lom gyengesége ellen panaszkodott 's erre a' ministerek magokat mind 
elbocsáttatták volna, Canga-Arguelles is kilépett a' ministeriumból. 1822. 
az ugyan ezen évi "Mart. 1-sőjén őszvegyült cortesek tagiává választa
tott . Itt a' mérséklett liberálisok közé tar tozot t , 's több rendszaba'so-
kat javalt az alkotmány megerősítésére 's a1 financzia állapotjának meg
javítására. A1 polgári alkotmánynak Cadixban történt felforgattatása után 
Angliába szökött. 

C A N I S I I T S (Pé te r ) , szül. Nimwengenben (Niinégué) Maj. 8. 1521 
és Jesuitává lett 1543. Theologiát kezdett tanítani 1549, nem sokára 
az ingolstadti universitas rectorárá és vicecancellariusává tétetett. 
Majd Bécsbe j ö t t , és Ferdinánd cs. concionatorává lón; utóbb a' társa
ság provinciálisa Németorszb. és a' sz. szék követe. Valódi apostoli tu
lajdonságú 'férjfia volt, kinek buzgósága valamint egy részről gyülöl-
t e t e t t , ugy más részről felette becsiil tetett , mert ő azt különösen a' 
Frotestansok megtérítésére forditá. Megholt Decemb. 21. 1597. — 
Legnevezetesb munkája: „Summa doctrinae c/irist," az ugy nevezett 
öreg és kis catecbismus, melly számtalan kiadásokat és fordításokat ért 
's a' nép tanítására ma is használtatik. G. !• 
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C . V N N A . E , Nápolyban Puglia tartományának városa1 az Anfidusnak 
az adriai tengerbe szakadásánál , nevezetes azon nagy ü tköze t rő l , mel-
lyet u' Romaiak 2l(i K. e. i t t Hannibál ellen elvesztettek. A' Car tha-
goiak ellen vezérkedett előzójiknek példájára Aemilius Paulus e's Te-
reiitins Vurro cousulók is védőleg dolgoztak a' folyvást azon töre
kedő Hannibál e l len, hogy ezen táborozásban Komának sorsát egy 
csapással e lha tározza; mivel pedig.a1 romai tanács t u d t a , hogy a' r o 
mai had 87,000 emberből, az ellenségé pedig 10,000 lovasával együtt 
csak 50,0(í0-ből á l l , és hogy Hannibálnak sem frigyesei, sem a ' m e g 
veretés esetére tártaiékpontjai nem volnának a' feldúlt 's ezért se
rege táplálását mindegyre nehezítő vidéken, parancsolta a' .consulok
nak , vessenek véget főütközet ál tal a' hoszas háborúnak. Hannibál 
csak hamar észre, vévé ellenjeinek megváltoztatott dolgozásait; hogy t e 
hát őket fóütközetre b í rhassa , Terentius Varrónak némelly könnyű 
luvas-öszvecsapásokbau győzni engedet t , mivel a' carthagoi lovasság 
mindenkor Hannibál főtanyájához, a' már tavaly öszveégetett Cannae-
hoz seblen visszavonult. Más részről a' Romaiak elhagyták erős ál
lás >kat Canusium mellett és néhány mértföldnyire nyugotról , hogy 
Hannibált ínég inkább bezár ják , ujra tábort vérének és pedig az Aüíi-
d.usuak mind a' két partján. Végre szűknek találván a' csatahelyet 
a' jobb par t in , egész seregek a' halra takarodott . Hídjainak jobb szár
nyát Varró a' folyóhoz támasztá 's a' lapályon hosszan kiterjeszkedék. 
Ugyan ekkor Hannibál is áltgázoltatá az Aufidust és kis hadját a' Ro
maiaknak ellenébe letelepité. A' romai hadnak jobb szárnyán a' ro
mai, balján a' frigyes lovasság á l lo t t , középen, mint egyébkor, a ' g y a 
logság. Nmnidiai lovasságát Hannibál fortélyosan a' romai frigyeseké-
í c l , frigyeseiét, a' Spanyolokét és Gallusokét, pedig a' romaival álli tá 
szembe. Afrikai gyalogságát két osztályra szakasztva a' lovassághoz 
közel helyeztet te . Középen mind a' két szárnytól üres té r által, elvá
lasztva 's tompa szeget ábrázolva állott a' spanyol és gallus gyalog
ság , háta megett még egy erős osztály. Hadjainak derekát Hannibál 
maga vezérlé. Felvetette e lőre , hogy az Apui iában illy évszakban es
mért irányzattal fúni szokott Volturnus szele a' rajtahajtáskor port 
és homokot szór a' Romaiak szemébe, és igy meggátolja, hogy hadi 
fordulásait észre vegyék, minekelőtte a' csata kimenetelét elválasztják. 
A' hadak könnyű seregei kezdek az ü tköze te t , a' Romaiaké hagyitó 
dárdával , az ellenfélé parittyákkal. Ezeknek egyike mindjárt kezdet
ben megsebesité Aemilius Paulus consult , mikor az először támadt za
vart rendbe akarná hozni. A' romai lovasság hevesen rajtok hajtott a1 

Spanyolokon és Gallnsokon, hogy a' viadal sokáig t a r t o t t , lengrálának 
lovaikról a' csatázok és gyalog támadták meg egymást. Hanem az ü-
gyesb Gallusok és Spanyolok hamar visszaűzték a' lovaikat elhagy
ták Romaiakat és kardra hányták a' futókat. Lovasságát men
teni akarván a' romai gyalogság, 'a1 szárny felé vonult ivformában 
és megtámadta a' spanyol és gallus gyalogságot, melly Hannibál pa
rancsára a' közép és lineák közt hagyott nagy térre folyvást csatázva 
's jó renddel visszahúzódott. Ez által nyer t Hannibál alkalmat, a' bal
gatagul előnyomuló 's öszveszoritott Romaiakat hadi rendjének középé 
bői az épen e' végre megkímélt afrikai gyalogsággal oldalba foghat
ni . lgj r nem sokáig volt kéte? az ü tköze t , mindenfelől hullottak a' 
beszorult Romaiak, közöttük Aemilius Paulus consul és mind a' két pro-
consul, Servilius és Atilius. A' csatahelyről elfutottakat a' téren szab-
dalá le a' numidiai lovasság. Hannibál 13,000 foglyot számlált. A' 
Romaiak vesztessége, önvallások szerént , legalább 4 5 , legfelebb 70 
ezerre ment. Az elesett lovagok arany gyürejit öszveszedeté Hannibál 
és győzedelmi jel gyanánt néhány mérővel külíle Carthagóba. Mivel 
Hannibál hadját a' győzedelem meggyengítette , igen vigyázva nyomult 
elő Romához, híjában r á r t lázadásra a' városban és az itáliai frigye-



51)8 CANNEMANN (JANNiNG 

sek elpártolására. Pena *s azért ujonczok nélkül szűkölködött mindég 
Carthago vezére. Ezen szűkölködés és nem a' Capuában töltött egy 
téli jó élés volt főoka, hogy 17 táborozás utáu, mind inkább elgyengülvén, 
Yégre Ital iát elhagyni kinszerittetett. 11. i,. 

C A N N E M A N N , (Illés) németalföldi minister, statnstanácsnok 's a ' 
generálstatnsok második kamarájának t ag ja , szül. Amsterdamban 's 
szüleji által jegyzői hivatalra rendel te te t t , de az 1795-diki revolutio nj 
pályát nyitott neki. Gagel , az esmeretes kormányfi, észre vévé jeies 
tehetségeit 's 1805 greffier (generáltitoknoki) helyet szerzett neki a' 
financzosztályban, mellynek ő volt a' feje. Egybekapcsoltatván Németal
föld Francziaországgal 1811-ben, álttétetett Cannemann az egyenes adók 
kormányzásához a' Maas torkolati departementbe, 's midőn Német-Alföld 
1813 szivvel lélekkel felkelt , a 'pa t r ió ták elejébe állott Cannemann, 's 
ő készítette Nov. 21 . 1813 az öszvelépett főkormány felszólítását a' 
néphez , az oraniai herczeg nevében. Mig Gogel Parisban alkudozott, 
Cannemann az alatt a' financzia főbiztosa lett 's az egyenetlen adók 
1805-ki rendszeiét állította az ezen osztálybeli franczia-kormány-rend
szer helyébe 1814. Jutalmul a1 statustanácsba hivá meg a' király 's 
utóbb a' régi hollandi status adósság liquidansának nevezé ki Parisban 
1816, melly terhes foglalatosságot, fejedelme megelégedésére fejezte be. 

C A N N I B A r, 0 K , C A N M li A t, S Z l G E T E K , 1. C A R A I B E K é s A N-
T H R O P O P H A G U S O K . 

C A N N I N G (György) , korunk egyik legjelesebb kormány fi ja, Nagy-
Britannia első ministere, fija egy középszerű költőnek, szül. Kordonban 
Apr. 17. 1770 's Etonban és Oxfordban tanult. Már Etonban adott ki 
Smith I. és X. testvérekkel 's Frere-vel együtt .,W!ilrnh>smusi'' czíniii fo-
lyó irást 's jó hirt szerzett magának néhány költeményével, és egyeliek 
közt a' Görögök rabszolgai elnyomatása ellen intézettel. Néhány elmés 
versei , a 'ministerium értelmében írva, megszerzek neki I'itt kedvelését, 
azonban személyessége, elmés 's kellemes társalkodása is nagyon sokat 
tet t sebes előmozdittatására. Még Sheridan is igen kedvezőleg itélt a' 
parlamentben a' fiatal szónok felől. Canibridgeben a' nern kevesbbé esme-
retessé lett „Ant i - Jacob in t , vagy hetenkénti vizsgálódót" (,,77/e teeckly 
examiner1-0) szerkeztette 17!)2 Frere-vel 's Ellis-sel együtt. Egyetemi ta
nulásának végeztével törvénygyakovlásra akará magát adni , hanem a' 
politica csak hamar egészen magához vonzotta. 1793 mar parlamenttag 
lett a1 Wight szigeten fekvő Newport részére 's 1796 alstátnstitoknok. 
Ezen idő tájban ő volt a1 Pitt-ministerium egyik főtámasza. 1794-ben 
a' sardiniai királlyal kötendő egyezség alkalmával egy beszédet tartott, 
mellyből észtehetségét egészen megesmérték. Azután nagy tűzzel be
szélt a' rabszolgakereskedés eltőröltetése mellett. A' <árgy lelkes fej-

" tege tése , virágzó 's gyakran- a1 régi classica literatura jeles helyeivel 
ékesített kifejezés bélvegezik beszédjeit, de mivel kereste a1 tanultság 
színét, meg nem menekedhetek azon gúnytól, hogy észtehetségének egy 
kis olajlámpás szaga van. Csipős elméssége 's ékesszólásában való nagy 
bizodalma által ellenségeket szerzett utóbb magának. A' száraz föld nagy 
érdekletü 's felette terhes ügyeit igen könnyen vette fel 's nagyon fenhé. 
jiízva ssiólott rólok, F ranc iaország iránt mindég ellenséges indulattal vi
se l te te t t , a' ministerinmnak egészen hódolt. Ezenkívül hevesen támada 
meg néha egyes személyeket, kigmiyolá egyebek közt minister Addingloiit 
(a1 ki 1801-ben lépett Pi t t helyére) 's Foxo t , annyira hogy több ízben 
kellett magát hazaszeretetének hevével mentegetni. Midőn P i t t , hogy az 
nniiehsi békekötést lehetővé tegye , a' status kormányától eltávozott, C. 
is visszalépett vele. Minekutána azonban a' béke felbontatott, 's Pi t t az 
országos ügyek legfőbb kormányát újra áltvette volna, fontos hivatalt kapott 
ő is. Pitt halálával (1806) elvesztette befolyását. Fox lévén első minister, 
Canning az uj oppositióhoz állott. Midőn Fox 1807-ben Percivalnak en-
gedé helyét ; C. a' külső ügyek ministere lett. Ezen hivatalában erőszak-
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kai viteté el a' dán hajóssereget Kopenhagcn a ló l ; Jan. 14-kén 1809 szö
vetséget kötött Nagy-Britannia és Spanyolország közt a1 legfőbb juntával, 
melly akkor Spanyolországot Vll. Ferdinánd nevében igazgatta. 180ö-ki 
Aiigustiisban expeditiót küldött YValcherenbe tiszttársa Castlereagh. 
helybenhagyása ellen. Az innét származott vetekedés következésében 
pisztollyal tnsak- dott fagyán azzal a1 Ilyde-Park-Cornerben. Erre kilé
pett a' ininisterinmból a' nélkül , hogy egyenesen az oppositióhoz állott 
volna. Ellenben az a' nagy megtiszteltetés éré ]812-ben, hogy Liverpool 
Városa által parlamenttagnak választatott, 1812-ben buzgón védte a' Ca-
tliolicusok felszabadittatasát 's ellene volt Norvégia függetlenségének. 
Ezután követnek neveztetett ki Lissabnnba, a' hol kir. udvar nem volt, 
melly sinecurája miatt sokat kellett szenvednie a' londoni ujságlevelek 's 
carriraturák pajkössagától. Lissabonból három esztendő múlva 1816-ban 
té r t vissza Londonba Krancziaországon keresztül, a' hol Bordeauxban leg
nagyobb megkülönböztetéssel fogadtatott. Liverpooli barátjai újra parla
menttagnak választák Jun. 12. 1810, de csak hosszas küzdés után a nép
párt candidatusaival, melly úttal maga Canning élete is veszélyben for
gott. 1817-ben ismét belépett a' ministeriumba 's az indiai ministeri de-
partement [tíoard of cniitroul) elölülője lön. De mivel a1 királyné 's a' 
Catliolicusok felszabadittatá3a ügyében máskép gondolkozott mint Liver
pool, elment a' száraz földre és Olaszországba, Schwei'zhan is volt egy 
ideig követ a' nemzeti gyűlésnél. Befejeztetvén a1 királyné pere Nov. 
1820, visszatére Londonba, a1 hol elébbi befolyását a ministeriumba 
folyvást megtartotta. 1822 Martiusban elméssége teljes erejével védel
mezte a1 keletindiai ISoard of controul intézetét a' humoristicus öreg 
Creevey azon javalatja el len, hogy ezen tanács iigyviselése vizsgálat alá 
vétetni rendeltessék azért, mivel ezen intézetnek, az o szerzője, lJitt állí
tása szerént, sem az országnak, sem az indiai társaságnak nem kellene költ
séget okozni, Pi t t halála olta azonban annak minden tagjai húznak esztendei 
fizetést, melly most 26,000 font sterl. megy , 's a* mié,rt ők keveset vagy 
semmit nem tesznek; igy tehát csak azért osztják ki ezen hivatalokat a' 
ininisterek, hogy több követőt szerezzenek magoknak. Ezen statisticai 
tanúságos vetekedés folytában az alsó ház egy része nagy ámitónak ne-
vézé az elmés Canninget, mint a1 ki az első tréfálót játsza az országban. 
Mindazáltal csak ugyan félre tétetek Creevey javalatja, Canninget pedig 
a' társaság igazgatóji még abban a' hónapban (Mart. 1822) megválaszták 
a' britus keietindiai társaság tartományai főknrmányzójának a' Kelet-, 
indiaból visszatérő marqtiis Hastings helyébe. Azonban nem ment el oda, 
mert, minekutána marquis Londonderry magát megölte, Sept. 1822 újra 
belépett a' ministeriumba, mint a1 külső ügyek statustitoknokja. Ezen 
hivatalában függetlenné teve a' brit politicát a1 szent szövetség cabineti 
politicájától 's uj irányt adott annak a' világkereskedés kormányzására 
nézve, a1 tiltó rendszernek [Prohiíitivnyutem) lassankénti elmellőzése ál
t a l , 's rendbe szedé Brasilia és Portugál viszonyait. 1827-diki Apr. 
10-kén első ministerré neveztetvén a' király ál ta l , egészen szabadlelkü 
tagokból alkotott mioisteriiimot, melly ugyan azon évi Apr. 27-kén lé
pett munkásságba. Ezután Görögországra forditá figyelmét 's a1 füg
getlenségekért lelkesedéssel harczolt Görögök szabadsága megalapítása 's 
Európa békeállapotjának fentartása tekintetéből szövetséget kötött Jól. 6. 
1827 Orosz- és Franciaországokkal , minekutána a1 franczia cabinetet a* 
spanyol-amerikai ügy iránt a1 brit cabinet nézetére birta, mellyet ő nyi
latkoztatott ki Európában legelsőben, már 1825-ben megesmérvén a1 spa
nyol amerikai köztársaságokat. Egyszersmind a' nagy-britanniai Catlioli
cusok felszabadittatása mellett is kinyilatkoztatta magát 's lépést tett a' 
hrtt gahonatörvények eltöröltetéséért. Soha nem volt Angliában olly nép
kedvelte 's nemzeti érzésű minister, mint C. , kinek az alsó házban alig 
voltak ellenkezőji. Hanem annál több baja volt a' felső házban, hol 
Wellington állott fel el lene, 's a' T o r y k , az ő természetes ellenségei, 
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mindent elkövettek megbukatására. Utoljára leroskadt egészsége, a' ször
nyű erőlködések a l a t t , 's megholt Atig. 8. 1827. Lord Goderich (Ko-
hinson) csak kevés ideig volt követője; ezt AVellington váltotta fel; a1 

ki ugyan elhagyta C. rendszerét , de végre még is kénytelen volt ahhoz 
— legalább egy részben — visszatérni. — Mint parlamenti szónok je
les polezon állott Canning. Felette éles ésszel, az elmés fordulatokban 
kimeríthetetlen gazdagsággal 's a' nyelvben igen nagy ügyességgel birt. 
Klmés csapásai soha nem hibázták el tá rgyokat , 's ellenkezőjinek gyen-
géji figyelmét soha nem kerülték ki. De még is felette állanak Bürke, 
P i t t és Fox. Nem lelkesített 's hódított mint Bürke; nem parancsolt 's 
zúzott szét mint Pit t 's nem ragadott el annyira mint Fox. Mint kor-
mányfinak Angolország volt mindene, de csak a1 jus 's polgári és vallási 
szabadság védelmére. A' parlamentet "közönséges okfejek 's elvont ideák 
szerént reformálni egyenesen ellenezte. Canning rendszerént kidolgozta 
beszédjeit, azonban készületlenül is gyakran beszélt szabad lelkesedéssel 
's illyenkor azután nyomtatás előtt mindég áltolvasta beszédjét. Ötvennél 
több „Speec/ies^-ei, mellyeket 1812 ,olta négy rendbeli választatása 
alkalmával tartott volt Liverpoolban, jelentek meg Londonban 1825. — 
Therry R. Londonban 1828 6 kötetben adá ki C. beszédjeit e' eziin 
alat t „Speec/ies tcif/i a memair of his life". Canning szegény állapotban 
holt meg , noha felesége, generál Scott leánya , nagy vagyont hozott 
hftzzá.j Özvegye 1828 pairi méltóságra emeltetett 's 3000 font eszten
dei pensiót kapott. Legidősbik fija, tengeri kapitány Canning "W., Ma
deira szigeténél a' vízbe fúlt ferdés közben, Sept. 24. 1828, 's így má
sodik fija örökli a' pairi méltóságot. Z?. fi. 

C A N o (Alonzo vagy Alexis), képiró, szobrász és építő, talentuma sok
oldalúságát és terjedékét tekintve, a' Spanyolok Michcl Angélája, kihez a' 
eharacterben is sokat hasonlott, szül; 1001 Grandábau. Atyja épitő vala 's 
fiját is azzá akarta nevelni. De Cano megkedvelé a' képírást 's Sevilla
iján Pacheco képiró a la t t , ki mint iró is esmertes, taiinla, de] Castillo 
vagy Jferren oskolájában tökéletesité magát , egyszersmind a' szobrász
ságot gyakorlá, 's a' lebrijai templom szániára készített 3 szobor esmer-
lette meg. Alig vala 24 észt . , már nagy mi vész hírével dicsekedhetek. 
1638 udvari képíróvá nevezte a' király. Mint épitő sok munkát kapott. 
Ecsete alól is több nevezetes festések kerültek, 's a' dicsőség legmagash 
fokán á l l a , midőn iszonyú eset dulta szét boldogságát. Egykor, midőn 
hontér t , meggyikolva találta nejét , kirabolva házát. Egy olasz szolga, 
kit a' gyanú legközelb é r e , elszökött vala. A' bírák nyomozásából ki
s ü l t , hogy a' képiró féltékenykedett nejével 's szerelmi viszonyban állt 
egy más asszonnyal. A' szökvényt vétlennek mondták, 's a1 képírót értje 
az Ítélet. C. kénytelen volt eltávozni Madridból. Azt a' hírt terjeszté 
e l , hogy Portugálba szökött, azonban Valenciába ment, ho l , midőn mi-
vészsége elárulta, egy Carthusianus-klastromban lele menedéket. De ké
sőbben elhagyá rejtekét 's visszament Madridba; elejénte rejteke/.ett, de 
megunván a' szorongó állapotot , elfogatá magát , mondván: „Excel/cns 
in arte non deliéi mnri."- Kínpadra vonák; de jobb karjának kegyelmet 
nyere talentuma. Állhatatosan tiiré a' fájdalmakat 's egy szót sem s/.ó-
l a , melly Ítéletet hozhatott volna fejére. A' k i rá ly , tudósittatván e' 
történetről, ismét kegyébe vévé, 's mivel C. pappá l e t t , granadai raci-
oneróvá tette. C. mint pap jámborul 's példásan e l t ; mh. 1070, A' Zsi
dóktól határtalanul undorodott 's még csak a' vélek érintkezést 's közel
ieteket sem türheté. Halálos ágyán vonakodott a' szentséget olly pap
tól elfogadni, ki azt megtért Zsidóknak szolgáltatta volt. /. 

C A N O N , görögből vett eredeti értelemben rend-, törvényszahást, 
mértéket (regulát) jelent, melly szerént t. i. valamit elrendelni 's elin
tézni kell. 1) Egyházi értelemben canorinak neveztetik: a) minden egy
házi törvény, niellyet az egyházi törvényes előjáróság gyülekezeteiben 
hozni szokott. 1/) így neveztetik azon szent könyveknek öszvesége és 
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rendje, melly szerént még az anyaszentegyház kezdetében isteni ihlésből 
származott könyveknek tartott mind a' két tcstamentonibeli szent Írások 
egybeszerkeztettek 's lajstromoztattak, c) így neveztetnek a' Catho-
liknsoknál divatban lévő szent miséhez tartozó imádságok, niellyeket 
az áldozó pap az ostyának felajánlása (offertorium) u t án , 's kevéssel 
az Urmutatás előtt k e z d , az alatt és után is egész az Urvételéig mon
dani s/.okott. — 2) C a n o n a' philosophiában a' lelki erők helyes hasz
nálása alaptörvényeinek foglalatja — 3 ) Az arithmeticában, algebrában 'sat . 
c a n o n azt a' formulát je len t i , melly nemi feladás megfejtéséből ered 's 
regulául szolgál a' fő felad ás alá foglalt mellékfeladások megfejtésére. — 
4) A' muzsikában. C a n o n a' régi Görögök muzsikájában a z , a' mit ma 
MiiNocHOHiinak (1. e.) nevezünk. Jelenleg olly muzsikai darabot jelent, 
mellynek alkotó hangjai egymás után sorban kezdődnek és pedig ugy, 
hogy minden következő hang az előtte valót szakadatlanul ismételi , — 
körhangfutás, canonfttga, olasz, fuga di con.icguenza, deákul : canon 
perpeluus. Némellykor ugyan azon hangnemben tör tén ik , némellykor n' 
kezdő hangnál magasabban vagy mélyebben. Az illyen éneknek va%/ 
soha sincs vége , hanem szabad tetszésig folytattatik, és illyenkor v é g 
t e l e n n e k (canon infinilus) hiják, , vagy pedig egy toldalék ragasztatik 
hozzá, mellynél fogva minden hangok egy közös végzetre haj lanak, 's 
ekkor v é g e s n e k (canon finitiil) neveztetik. Jiehat két-, három-, négy
vagy több hangú is. Közönségesen a' canont csak egy hangra szokták 
leirni ( z á r t canon), hanem a' helyeket, hol a' többi hangoknak a' tételt 
kezdeniek kell, jelekkel bélyegzik ki. A' több hangu canonoknál vagy 
ugyan annyi kezdetjeleket tesznek k i , a1 hány hang következik, vagy 
mindjárt elején számmal jegyzik m e g , hány hang kívántatik; p. o . : 
Canon a 4, Canon ii 6. 'sat. Ha ellenben vagy minden hangok ki van
nak i rva , vagy partiturába szerkeztetve, ekkor a ' canon n y i t o t t n a k 
mondatik. Az olly muzsikai darabokat i s , meilyekben egy hang csak 
rövid helyeken ismétli a' másik fordulatját, helytelenül cannnnak vagy 
canonutánazásnak nevezik. Helyesebben neveztetnek igy az ujabb ope
rákban előforduló canon-formáju terzettek , qnar te t tek, miintettek , mei
lyekben ha egy hang bizonyos muzsikai phrasist elvégzett , másik vészi 
á l ta l , V amaz egy más öszveillő phrasist kezd, mellyet később, midőn 
a' harmadik közbeszólal, ismét a1 második folytat 's igy tovább, mig 
mind annyi hangon körül megy , p. o. Mozart második fináléjában Cosi 
fán tulte. Lehet a' canon ugy szerkeztetve is , hogy valamennyi hang 
a' tételt minden ismételésnéí bizonyos közzel feljebb veszi. Van p. o. 
ollyan , mellyben a' thema tizenkétszer ismételtetik, még pedig az alap
hang lajtorjájának legközelebbi félhangjával mindenkor feljebb, ugy hogy 
a' thema hangnemének mind a' 12 lépcsőjén keresztülvitetik. Az illyen 
Canon per tonos, vagy k ö r c a n o n . Ha végre a' canon különféle felol
dásokra képe's, azaz, ugy készült , hogy külön közökön szintúgy, mint 
a1 mozgás külön nemeiben utánaztathat ik , 's az utánazás a' tételnek 
majd e z , majd más helyén kezdődhetik, akkor Canon palymorphus vagy 
s o k f é l e a l k a t ú n a k hiják. Vannak némelly duet tek , terzettek 'sat. 
olly formába szőve, hogy minekutána egyik énekhang a' főmelodiát elébb 
egyedül vitte ^ ezt a' következő hang változtatás nélkül ismétel i , az 
elébbi hang pedig valamelly mellékes melódiát egyesit vele. Az illyen 
énekdaraboknak is canon nevet adnak. Canon per diminulionem, vagy 
per augmenlationcm akkor mondatik, mikor az utánazó hangok a' the-
mában előfordult kották nemét megváltoztatják, p. o. a' fertályosokból 
nyolezadosokat, vagy fél kottákat csinálnak. Ha az utánazó hangok a' 
vezetővel ellenmozgásban mennek, ugy ez Canon in mnlu contrario. 
Vannak végezetre ollyan canonok i s , meilyekben az utánazó hang a' the-
mát visszafelé énekeli , vagy ol lyanok, hol az egyik hang énekét rende
sen viszi , mint a' papirosán irva v a n , mikor a' másik a' szerént énekel, 
mint a' kották állnának, hu a' papiros megfovdittatnék. A' mivészi szer-
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keztetéstől különválva, a' canon olly értelmű verset kivan, melly külön 
személyeknek ne különnemű érzéseit fejezze ki. — 5) A' képző mivész-
ségben c a n o n mustra- vagy sámszobor. Hlyen volt p. o. a' POI.YCLKTÉ 
(1. e.) -— 6) A' betűöntők és könyvnyomtatók c a n o n n a k nevezik a' 
ké t legnagyobb betünemet, mivel azokkal nyomtatták hajdan a1 mise-
canont. 

C A N o N i c A , sajátképi müneve a' mathematicai hangtudománynak, 
mellyben a' hangok mint nagyságok tekintetnek 's hasonlittatnak öszve 
egymással, vagy a1 hangok felosztásának tudománya külső mértékek 's 
idomzitjok szerént. Ezen tudomány alapjait l'ythagoras vetette meg. 
(L. MUZSIKA, t ö r t é n e t e i ) . 

C A N O N I C Ü S , I . l i c v i l Á Z I S Z K M É L Y E K . 
C A N ' O N I V. C A N O N I C IJ S K Ö'N Y V K K, 1. A P O C R Y P H U S KÖNYVEK. 
C A N o N I s A T I o, tulajdonképen szentténeveztetés, onnan veszi erede

tét 's nevezetét, hogy már az elsőbb keresztény századokban azok szen
teknek tar ta tának, kiknek:'nevei erkölcsösen 's szentül végzett élele-
1 :: a' keresztény gyülekezeteknek köz egyetértésével 's többnyire a' 
metropolita püspök helybenhagyásával 's megerősítésével a1 miseca-
nonba (szentek lajstromába, dypticába) felvétetni 's felolvastatni; 
kiknek emlékezetére oltárok 's templomok állíttatni vagy koporsójik fé-
nyesb helyekre tétetni és köz tiszteletre érdemeseknek tekintetni szok
tak. Utóbb III. Sándor pápa (1170) a' szentténevezést magának lentar
tani kezdte és a' szent szék jusaihoz tartozni elhatározta. Es ezolla 
a' szentténevezést a1 romai pápa kirekesztőleg gyakorolja és olly jeles 
pompáasággal viszi véghez, melly egy a' legfényesebbek közül a1 szer
tartások nemében. A' szentténevezietést (cannnisatiót) megelőzi egy 
hosszas, szoros 's törvényes perbeidéztetés és vizsgálat a' szentténeve-
zendőnek erkölcsös 7s istenes élete 's azon csudatetlei felől, mellyek 
a' boldogultnak életében vagy holta után történni állíttatnak. A' per-
folyamat néha sok esztendőkig húzódik, 's az ellenfél {diahulus rc-
tue) mindenféle ellenti bizonyításokkal vádolja a' szentténcvezendőnek 
életét és erkölcsös viseletét az ügyvéd (ffn^e/wj rotae) felhozásai ellen, 
mig végre törvényes elhatározás nem hozatik a' szentténeveztetés ügyé
ben. A' per elvégeztetvén, elébb csak beatificáltatik (1. BtCíTlFrCATRi ) 
azaz , mennybenboldogultnak jelentetik ki és csak több esztendők le
folyta után canonisáltatik a' szentténevezendő. És ez által megengedte
t ik , hogy az igy kinevezett (canonisáit) szentnek emlékezetét oltárok 'g 
templomok felállithatásával , nu'seinondással , imádságokkal, officium-
m a l , inneptartással, ereklyéjinek kitételével, szóval: Köz tisztelettel le
hessen nyilvánságossá tenni 's fentartani. Azonban a' catholica anya
szentegyház a' pápát a' szentek kinevezésében sem csalatkozhatatlannak 
nem állít ja, sem a1 szentek tiszteletét az Isten imádásával öszve nem 
zavarja , sem a z t , hogy a1 hivek a1 szenteket tiszteljék 's segitségül 
h i ják , szükségképen valónak nem tanítja-, hanem csak mint hasznos és 
igen épületes gyakorlást javalja 's a' szentekben kitűnő erkölosöknck 
's szent életnek követésére híveit ez által is serkenti, Sí . 

T TTD Ó S I T Á S- A' Ilonunkban maiglau dühösködő nyavalya 's egyen akadályok . mollyek 
fllhúritása nem « I " hatalmunkban , k«njrloieiiit«ti<jk , egy ki t ciikkelyt T i ' nnk toldalék-kd-
totére halaxztani . -*• Az első és második" kötetbe csúszott tetcnicsb hibák igazítása a' harma
dik kötélhez leszcu re csalva. ' A' rcdaclio 
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Lap. 
JtJaco (Franciscus) . . . 1 
Bács (mezőváras) . . . 3 
Bács Vármegye . . . — 
Bacsányi (János) . . . 4 
Bácsmegyei (István Pál) . . 5 
Badacsony . . . . — 
Badajoz — 
Baden . . . . 6 
Baden (várasok) . . . 8 
Bádog . . ' . . 9 
Baert v. Bárt (János) . . 10 
Baffinsbui . . . — 
Bagaria — 
Bagdad . . . . . — 
Baggesen (Jens) . ' . . 1 2 
Baglivi (György) . , . . — 
Bagno . . . . . — 
Bahama . . . . . — 
Bahia — 
Bahrdt (Károly F.) . . . 13 
Baillot (Pierre) . . . — 
Bailly (Jean S.) ._ . . — 
Bairain . . . . . 16 
Baja 17 
Bajadérek . «,-••'•-.. . — 
Bajae . . . • . — 
Baján . . ' . . . . . 1 8 
Baj azét 1. - . . . . — 
Bajazzo — 
Bájlámpás, 1. Laterna magica . — 
Bajmócz . . . . . — 
Bajomiét . . . . . — 
Bajóphoros . . . . 1 9 
Bajorország . . . . — 
Bajtai (Antal , báró) • . 27 
Bajus (Mihály) . . — 
Bajza (Jóscf) . . . . 2 8 
Bakabánya . . . . — 
Bakács (Tamás) . . . — 
Baklmisen (Ludolf) . . . 2 9 
Bakker (Péter ) . . — 
Bakony . . . . . — 
Bakovár — 
Bál — 

L ap. 
Balásfalva . . . . 3 0 
Balásházy (János) . . . — 
Balassa (Bálint , gróf) . . — 
Balassa (Ferenc/.) . . . 3 1 
Balassa (Imre), 1. J á n o s i . . i— 
Balassa (Menyhért) . . — 
Balatontava . . . . — 
Balbek . . . . t . — 
Balboa (Vasco Nunez de-) . 32 
Balcan . . . . . — 
Balde (Jákob) . . . . 3 3 
Baldi (Bernardino) . . . — 
Baldovini . . . . . 3 4 
Balduin 111 — 
Baleari szigetek . . . — 
Balf (Wolfs) . — 
Balgatagság, I. Léleknyavalyák 35 
Balista . . . . . — 
Balistica . . . . . — 
Balk, 1. Afghanistan . . — 
Balkay (Pál) . . . . — 
Ballada, 1. llomancz . . . — 
Ballenstein, 1. Borostyánkő . — 
Ballet — 
Ballista, 1. Balista . . . 36 
Ballistica, 1. Balistica . . —• 
Balogh (István) . . . — 
Balogh (Öalantai Ján. e's Lűr . ) 37 
Balogh ( P é t e r , Ócsai) . . — 
Balogh Soos (Mihály) . . 38 
Balsarati (Vitus János) . . — 
Baltimore . . . . — 
Balti v. keleti tenger . . 39 
Bálványozás . . . . 4 0 
Balzac 41 
Balzsamok . . . •— 
Balzsamozni, bebalzsamozni . 42 
Bamberg . . . . . — 
Bambocciadok . •'•'•'••;• . 4 3 
Bambns . . . . . — 
Bán , Bánság . . . . ' -*-
Banális határőrvidék, 1. Határőr

vidék 47 
Bánásmód . . . . —• 
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lap. 
Bánát, Banátus, 1. Bán, Bánság 47 
Báuatbér . . . . . — 
Banca 48 
Hand<t, 1. Fiiszerszigetek . . — 
Banda — 
Banda Orientál . . . — 
Bandello (Mattén) . . . 4 9 
Bandc nőire . . . — 
Bandérium . , . '• — 
Bandettini . . . " — 
Bandita . . . . ' 5 0 
Banduri (Anselm) . ., * — 
Bánnak . . .• * •— 
BánfiHunyad, 1. Hunj7ad . ' 51 
Bánfi Hunyadi (János) . " — 
Bank . 'i . • — 
Bank Bán, 1. András II. . ' 5 5 
Bankierek (pénzváltók) . * — 
Banknota . . . . ' 5 6 
Banks (Josef, sir) . . • •— 
BanniíT, Banér (János) . • 57 
Húnquet . . . . • — 
Bánya . — 
Bányagőz . . . . • 58 
Bányahatár . . . — 
Bányák . . . - - 5 0 
Bányai juk, 1. Bánya . . • 02 
Bányanienet, 1. Bánya . • — 
Bányamivelés . . « • — 
lián) amivelés mestersége . • 63 
Bányaniivtiidomány . . . • — 
Bányászat-adenviák . . • — 
Bányásztörvény . . • — 
Bányásztöivenys/.ékek . - 01 
Bányásztudomány . . • — 
Bányavám, 1. Urbura . . 05 
Bányavirág I. Kvarca . • — 
Baobab ., • • • — 
Baour-Lormian (Lonis) . • — 
Baphonict • • • • •— 
Baptisták, I. Keres/.tségismétlők 07 
Baradla, l .Agtcleki barlang . — 
Baranda . • . • • — 
Báránya- vármegye . . . — 
Barátiéi- (JánosFilep) . - 6 8 
Barát ságszigetek . . • — 
Barattokereskedés, 1. Cserekeres

kedés . • • . 6 9 
Barbarelli, I. Giorgione . . _ 
Barbareskek • . — 
Barbiano (Jakab János) . . 70 
Barbier (Antal Sándor) . . — 
Barbie du Bocage (1. D.) . ' . 77 
Barcarolles . • • . — 
Barcelona . • • . — 
Barcsai Ákos) . . . . 7 8 
Barcsai (Ábrahám) . • • 79 

lap. 
Barcza, Barczaság, I. Brassó vid. 7!' 
Barczafalvi (Szabó Dávid), 1. S/.a-

bó (Dávid, Barczafalvi) . """ 
B á r d , Bárdok . , . . — 
Bardesanes . . . . 80 
Bárdiét, v. Bárdit . . . 81 
Barezzi (Stefano) . . . — 
Baring (Sándor) . . . — 
Bariton . . . f . 8 3 
Bárka, 1. Noe bárkája . . — 
Barka . . . . — 
Barkér (Edmund, Henrik) . — 
Barkóczy (Ferencz, gróf) . . 81 
Barlaam és Josafát , . , SÍI 
Barlangok, grották . . . — 
Barlow(Jóel) . . . . 8 6 
Barnave (Antal J. P. M.) .' . — 
Barneveldt (János, van Olden) . 87 
Báró. 88 
Baroccio v. Barozzi (Federico) . — 
Báróc/.i (Sándor, Hari) . . — 
Bárok . . . : . 8 9 
Baronietrum . . . . 9 0 
Baroinorvosi oskola 1. Baronior-

vosi tudomány . . . 9 1 
Baroinorvosi tudomány . . — 
Báron (Michel) . . . 9 1 
Baronins (Caesar) . . . — 
Baróti Szabó Dávid 1. Szabó 

(Dávid, Baróti) . . . 95 
Barras (Pál F. vicegróf) . . — 
Barre . . . . . — 
Barrére (Bertrand) . . . 90 
B a r r i ( d u B . grófné) . . ; 97 
Barrikádák . . . . — 
Barros (Joao de) . . . 9 8 
BarroAv (Isaac) . . . . — 
Barry (James) . . . . 9 0 
Bars vármegye . . . 160 
Bartal (György, BeleháV.i) . —' 
Bártfa . . . . . — 
Barthélemy (Jean Jacipies) . Il»l 
Barthélerny (Ferenci) • . ^ '3 
Barthez (Pál Jósef) . . . — 
Bartholomaeides (László) . 104 
Bartholomaeusok '. . . — 
Bartolozzi (Francesco) . . — 
Barton (Ersébet) . . . — 
Baryton, 1. Bariton . . . '65 
Basa — 
Basáit — 
Basedow (János, B.) . . 100 
Basel . . . . . H)7 
Baseli békekötések . ' . . — 
Baseli köz concilíum . . — 
Basilica . . . . • — 
Basilides, 1. Gnosis . . . 1 0 9 
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lap. 
Basiliscus . . . . . . 109 
Basilius (szent) . . . 110 
Basis . . . . . — 
Baskerville (John) . . . — 
Baskír . . •.-'•';••••» . 1 1 1 
Baskok . . . . . — 
Basielicf 1. Relief . . _ .' — 
Bassano . . . . . . — 
Bassctaille . . . . — 
Basset kiir t . . . . — 
Bassompierre (Framjois de) . 112 
Basson 1. Fagott . . . — 
Bassora . . . . . — 
Bassus . . . .. . 113 
Basta szekere . .. . . — 
Bastia . . . . . — 
Bastille . , . . 
Bastion I. Yárfal . . . 1 1 4 
Bastomada . . . . . —• 
Ba ta i l lon l . , Zászlóalj , . _ 
Batalha . , . . . — 
Batavia ' % ' . • . . .115 
Batavusok . . . .. l l ö 
Bath . .; ., ' .' . .' . — 
Báthori l .Bátori . . 117 
Báthori (Gábor) . . . ' — 
Bathos . . . . . . . . -f" 
Bathylliis V " •> • . . —-
BatisztgyoleS . ; . . —. 
Batoiiij(Ponipeo, tíirolamo) . — 
Biítor Ónos 1. Salamon kir. . — 

i B.itoi'i (nenixi'ts>;ir) . . . — 
Bikori '(liisébet, fs'yii-Bátoii) . 121 
Batoska . . . . ,. 122 

'Batrachoinyoniaeliia . . . .— 
Batícjia (a'uliysicab.) I. Leydeni 

palaczív . . . . . . — 
Ba t t é r i a* . , . . - . - . . — 
Battonx (Károly) . . . 1 2 3 
Battliyáni (Ignác/., gróf) . ." . •'—• 
Battuecas (Las) .. . . 121 
Bato khán . . . ' - : " • . —-
Bauinann barlangja .. . . — 
Baumgarten (Sándor Th . ) . 125 
Bantzen . . . . . —; 
Bautzen és Wursehen melletti nt-

kiizet . . . . . 12<i 
Baviiis . . . - . . .128 

.Bayaid (Pifen-e dn Terrail de) . — 
Baver (János) . . . . 13((, 
Ba'yle (Péter) . . . .. — 
Bayli-n melletti eapitnlatio . 131 
Ba\onne . . . . . 1 3 2 
Bazár 133 
Bazia . . . . . — 
Baziik . . . . . . — 
Beatiíieatio , . •• . — 

lap. 
Beatrix . . . . . 1 3 3 
Beattie (James) . . . 13<t 
Beaucaire . . . . . — 
Beauhariiois (Ferencz, tüaíquis) — 
Beauharnois (Sándor , vicomte) 135 
Beaumarchais (Pierre Aug.) . —• 
Beaumont fSVánc.) l .Fletcher J. 137 
Beaumont (Marié) . . . —| 
Beaune . . . . . — 
Kebalzsamozni 1. Balzsamozni • — 
Bebizonyítások . . . —• 
Beccaria(Giambattista) . . —• 
Beccaria (Cesare) . . . 138 
Becher (János Joakim) . . 131) 
Beck (Kerestely 'Daniel) . . — 
Becker (Boldizsár) . . 1 4 0 
Becket (Tamás) . . . — 
Becs 141 
Btícs . . . . . . — 
Be'csi békekötés . . . 147 
Bécsi congressus . . . 148 
Becstelenit é s . . . . 150 
Becstelenség . . . : — 
Becsil . . . . . 151 
Becsületlegio . . . . — 
Bcczko . . . . — 
BeAi (Vetierabilis) . , . __ 
Beddoes (Tamás) . . . 152 
Bedlam, 1. London . . . 153 
Bed ninek . . . . . . — 
Beelzíí'bub . . . . — 
Becr (Mihály) . . . . . — 
Beethoven (Lajos) . . . 154 
Befana . . . . . 155 
Befecskendezések . . . -— 
Befolyások (az emberi testre) . — 
Befulás . . . . . 157 
Beg . ' . . . . . 158 
Beghardok l.Begninek . . •— 
Beglerbeg — 
liegninek . . . . . — 
Beiram 1. Baiiam . , . 159 
Beireis(Gottfr . Kristóf) . . — 
Bejthe (István) . . . . 1 6 0 
Békasó,-— üveg, 1. Kvarcz . — 
Békekötés . . . . . — 
Békekötések. Aacheni békék. . 101 
Békés Arármegye . . . 102 
Békési (Gáspár),1. Bátori (7) Istv. 

's Maximilián . . . — 
Béketörvényszékek . . . —. 
Bekker (Emánuel) . . . — 
Bekker (Ersébet) . . . . 1 0 3 
Beköltözési adó . . . — 
Be] J. Baal — 
Bél, Bélcsatorna, Belek . . — 
Bét I) Mátyás. 2) Károly . 1Ö4 
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lap. 
Béla (város) . . , 165 
B é l a , (magyar királyok) . . — 
Bé la , (herczegek) . . . 170 
Bélabánya , 171 
Bélcsatorna, 1. Bél . . . 
Belem 
Belfast _ 
Belgák , . . . . _ 
Belgium . 
Belgrád, 1. Nándorfej évár . — 
Bélhur . . . . . 
Bel ia l . . , . 1 7 2 
Belisarius . . . . . 
Bell-Lancasteri tanisásmód . —. 
Bel ladonna . . . . 174 
Bel lamy 1) Jakab. 2) Georgia . 175 
Belle-AIliance 1. Water loo . . 
Bel legarde (gróf) . . . 
Belleisle (Char les , gróf) . . 
Bellerophontes . . , . 
Bellevue . , . . . 1 7 6 
Beliini (képírók) . . . . , 
Bellman (Károly M.) . . — 
Bellona 177 
Belloy (Pierre Laurent . ) . . — 
Bell-rock — 
Bélpoklosság . . . — 
Bei t 178 
Belvedere . . . . — 
Beludchistan . . . . 179 
Bélyeges papiros . . . 180 
Bélyegmetszés . . . . — 
Belzoni (Giambattista) . . . 182 
Bembo (Pietro) . . . 1 8 4 
Ben . . . . . . 1 8 6 
Benares . . . . . — 
Bencb 1. Kingsbench . . — 
Benczúr (Jósef) . . . — 
Benda (Ferencz) . . . 1 8 7 
Benda (György) . . . —. 
Bendegucz . . • . 188 
Bender . . . • . — 
Bene (Ferencz) . . . — 
Benedek XIV. . . . . 1 8 9 
Benedek (Szent) . . ...' — 
Benedicta . . . • . — 
Benedictinusok . —. 
Bcnedictio . . . . 190 
Be.nevento . . . . 191 
Bengalia 1. India . . — 
Beniczki (Péter) . . . — 
Benkő (jósef, Sámuel és Ferencz) _ 
Benno (Szent) . . . 193 
Bcnserade (BKk) . . 194 
Bensley (Tamás) . . . — 
Bentliam (Jeremiás) . . . 195 
BentiToglio (Cornelio) . .' — 

lap. 
Bentley (Richárd) . . . PJ5 
Benyovszki (Móricz) . . 196 
Benzoe . . . - . . . 199 
Bér, 1. Haszonbér és Munkabér — 
Béranger (Pierre Jean , de) . — 
Berberia, 1. Barbareskek . — 
Berbice . . . . . — 
Bercii told (Leopold, gróf) . 200 
Bercsényi (Miklós) 1. Rákóczi 

Ferencz . . . . — -
Bercy — 
Bereg Vármegye . . . — 
Beregszászi Nagy (Pál) 1. , 

Nagy (Pál, Beregszászi) . 201 
Berekesztés . . . . — 
Berengar . . . . . — 
Berenborst (Fer. Leop.) . . — 
Berenice . . . . . — 
Beresford (Wi l l iam, báró) . 202 
Berezina . . . . . — • 
Berg 203 
Bergamo 204 
Beigasse (Miklós) . . . —• 
Berger . . . . . — 
Bergen-op-Zoom . . . 205 
Bergerao —• 
Bergliem (Miklós) . . . — 
Bergkönyve, 1. Concoidiae for

mula, és Symbolumi könyvek 20() 
Bergler (István) . . . — 
Bergmann (Tobern Olof) . — 
Bering (Vitus) . .' . 207 
Bering útja . . . . — 
Berkeley (György) . . —' 
Berlin 208 
Berlini kék . . . . 2 1 0 
Bérmálás . . . . 2 1 1 
Bern — 
Bernadotte, 1. Károly XIV. Jiín. 213 
Bemard (Pierre Joseph) . — 
Bernardin de St, Pierre, 1. St. 

Pierre — 
Bernburg (Anhalt) . . . — 
Bernhard (Szent) . . . . 214 
Bernhard (weim. herczeg) . — 
Bernliardi (Augnszt, Fridiik) 215 
Berhardinusok 1. Cisterciták . — 
Bernhard, Szent, hegye (nagy) — 
Berni (Francesco) . . . 210 
Bernini (Giovanni Lorenzo) • 217-
Bernis (Francois J. de) . . 2 1 8 
Bemolák (Antal) . . . 219 
Bernoulli . , . — 
Bernonlli számai . . • 225 
Bernstein 1. Borostyánkő . 226 
Berqnin (Arnand) . . . — 
Berry (Charles F. herczeg) . — 
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lap. 
Ber ta lan (apostol) . . u . 227 
Berta lan éje 1. Vérmcnyekző . — 
Ber th ier (Sándor) . . . — 
Berthold (érsek) 1. András II. 228 
Berthol let (Ciaud. L. gróf) . — 
Berthoilet durranó pora, 1. Dur

ranás 229 
Berthoud (Ferdinánd) . . — 
Bertola (Aurelio de Georgi) . — 
Bertoli (Giovanni gróf) . . — 
Berton (Henri Montan) . . 2 3 0 
Bertrand (Henri Gratien, gróf) — 
Bertuch (Fridrik Justin) . . — 
Bervic (Charles Clement) • 231 
Berwick (James, herczeg) • — 
Beryllus 232 
Berzelius (Jakab) . . . — 
Berzeviczi (Gergely) • • 233 
Berzsen . . • • • 234 
Berzsenyi (Dániel) . • - — 
Besancjon 237 
Besborodko (Sánd. herczeg) . — 
Besózni 1. Hussózás . • 238 
Bessarabia . . • — 
Bessel (Frid. Wilh. ) . - — 
Bessenyei (György) • • 239 
Bestucheff (Riumín Alexei, gr.) 241 
Beszálitás . . • • — 
Beszéd (physic.) . • • 242 
Beszéd . . • • - 2 4 3 
Beszédrészek . • , • • 245 
Besztercze . . . • 246 
Besztercze, Vágh Besztercze . — 
Beszterc/.ebánya . . • — 
Betegházak 1. Kórházak . - — 
Betegség 1. Nyavalya . . — 
Betel . . • • • — 
Bete t t . . . - 2 4 7 
Bethesda . . . • - — 
Bethlehem . . . — 
Bethlen 1. Betlen . . . 2 4 8 
Betinelli (Saverio) . . — 
Betlen . . . • • — 
Betűk 1. Í rás . . . . 2 5 2 
Betűk (nyomtat.) . • ..;'—-
Bettiöntés , — 
Betürim 1. Alliteratio . . 253 
Betüszámvetés . '. . — 
Bevezetés . . . — 
Bey . . . . — 
Beza . . . . . — 
Bezoar , bezoarkő . . 254 
Biagioli (Josaphat) . . . 255 
Bias . . . . . — 
Bibhiena (Fernando) . ' . 256 
Biblia . . . . . — 
Bibliai földesmeret . . . 257 

* 

* • . . . > . 

lap-
Bibliai kereszténység . • 257 
Bibliai régiségtudomány . • ,— 
Bibliai társaságok , . . — 
Bibliographia 'sat . 1. Könyvtn-

doniány, Könyvdüh, Könyv
kedvelés, Könyvtár . Könyv-
tárnok . , . ' . . ' . . . 258 

Bíbor — 
Bicétre . . . . . 259 
Bidassoa . . . . . — 
Bidpai . . . . . — 
Biel barlangja . . . 260 
Biévre (marquis de) . '. — 
Bigámia . . . . . — 
Bignon (Louis Edouard) . . — 
Bigott . . . . . 261 
Bihar vármegye . . . — 
Bihari (János) . ; . — 
Bikaviadal . . . . 262 
Bilanx 263 
Bilbao — 
Bilderdyk (Willem) . . — 
Biledulgerid . . . . 2 6 4 
Bilini savanyuviz . . • — 
Bili 265 
Billengés 1. Oscillatio . . 266 
Billington (mistress) , . 
Bingley 267 
Binomiale theorema . . -— 
Biographia 1. Elet i rás . . - i -
Biologia, Biometria, l .Elet. ,. — 
Bion *— 
Biörnstahl (Jakab. 3.) . . 268 
Birás —r 
Birka 1. Juh . . . — 
Bírkenstock (J. M.) . . — 
Birmingham . . . . — 
Biró . . . . . 269 
Biron (Char les , herczeg) . 270 
Birság 271 
Birtok - . . . . — 
Bir tokadó, 1. Telekadó . . 2 7 2 
Birtoki jus . . . . — 
Biscaya, I. Baskok - , . - — 
Bismuth , 1. Vismuth . . . — 
Bissextum . . — 
Bjsturi . . . . • — 
Bitangló (usurpator) . • — 
Bitaubé (Pál J.) . . . 273 
Bithynia . . . . . — 
Bitnicz (Lajos) . . . — 
Bivouac, 1. Tábor . . . 274 
Bizarr —' 
Bizonyítás . .' . • 275 
Bizonyos , Bizonyosság . . —• 
Biztos . . . . - . — 
Biztosi kereskedés . . . 276 

37 
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Jap. 
Black (Júscf) . , . . 2 7 6 
Blackstone (Will iam) . — 
Blair (Hugh) . . 2 7 7 
Blake (Bobért) , . 2 7 8 
Blanchard (Ferenez) . . 278 
Blauco 279 
Biandra ta (György) . — 
Blangini (Giuseppe) . - 280 
Blason, 1, Heraldica . . — 
Bleda , v. B u d a , 1. Att i la . — 
Bloch (Mark El iezer) . . — 
M ó e m a r t (Ábrahám) - - — 
Blomficld (Charles J.) . - 281 
Blondel 282 
Bloomfield Bobért) . . — 
BMicker (Lebrech t ) . . . 283 
Blumauer (Alajos) . . . 285 
Blumenbach (János Fr id . ) • •— 
Boa 280 
Bocathis (János) . . . 287 
Boccaccio (Giovanni) , . — 
Boccage (Marié Anne) . . 290 
Boccherini (Lajos) . . . 291 
Bouchetta . . . . . — 
Bocskai (István) . . . — 
Bod (Péter ) . . . . 2 9 4 
Bodajk . . . . . — 
Bodc (János j . F . ) . . 295 
Bode (E le i t J.) . . . — 
Bodentó 297 
Bodin (János) . . . — 
Bódítók — 
Bodmer (János J.) . . .. 298 
Bodmeria 299 
Bódogh (Mihály) . . — 
Bodoni (Giambat t is ta) . . — 
Bodrog v á r m , 1. Bács Várm . 300 
Boeotia . . . . . — 
Boerhaave (Herrmann) . . — 
Boé'thius (Anicius) . . 302 
Bogarak . . . . 303 
Bogáti (Menyhe'rt) . . . 305 
Bogdanowits (Hippolyt F . ) . — 
Bogotá , 1. Colombia . . — 
Böhme v. Böhm (Jakab) . — 
Bohordicnm . . . . 306 
Boileau Despre'aux (Miki.) . — 
Boissonade (Jean Frangois) . — 
Bojardo (Matteo M. gróf) • — 
Bőjtelőhava . . . . 3 0 7 
Böjti (Gáspár) . . . — 
Böjtmáshava, 1. Bőjtelőhava , . — 
Bokorlakók . . . . — 
Bölcsek köve , 1. Alchymia . — 
Bölcselkedés , 1. Philosophia . — 
Bölcseség . . • • — 
Boldogasszonyhava . . 308 

lap. 
Boldogok szigetei . . • 308 
Bolgárország . . . — 
Bolingbroke (Henrik St. J o h n , 

l o rd , viscount) . . • — 
Bolivár (Simon) . .'/ • 310 
Bolívia - . . . . 3 1 1 
Bollandistdk , . . . 3 1 2 
Bollmann (Erich) ,. . - — 
Bologna . . . - 3 1 4 
Bolond . . . - 3 1 5 
Bolondházak, 1. Lélekgyógytn-

döniány . . . . 316 
Bolondok innepe, 1. Calendae — 
Bolus — 
Bolygás — 
Bolygó tiiz . . . — 
Bomba — 
Bombast 317 
Bombay . . . . . — 
Bonibelles (Lajos , marquis) . 318 
Bona fortuna . . . . — 
Bonanns (Procopius) . . — 
Bonaparte (família) . . 319 
Bonaparte (Josef) . . . — 
Bonaparte (Napóleon) . . 321 
Bonaparte (Maria F r a n c Jos.) 337 
Bonaparte (Lucián) . . 338 
Bonaparte (Lajos, gróf St. Leu) 341 
Bonaparte (Jeromos) . • 343 
Bona quinta feria . . • 344 
Bonaventurá (János) • • — 
Bondi (Clementi) . . - 345 
Bonfini (Antal) . • - — 
Bonifácz (Szent) . . 346 
Bonifácz (pápák) . • - 347 
Bonifácz (VIH.) . . . 3 4 8 
Bonn (András) . • - 349 
Bonnay (marquis) . . — 
Bonnet (Károly) . . - 3 5 0 
Bonnet 
Bonneval (Claud. Sánd. gróf) — 
Bonpland (Aimtí) . . . 351 
Bonstetten (Károly) . • 352 
Bonzok . . . . . 3o3 
Bootes . . . . • ~~ 
Bopp (Ferencz) - • - — 
B o r , 1. Szőlő . . • - 3 5 4 
BŐr — 
Bora (Katalin) . . - — 
Borax . . . . . 355 
Borbála (Ekebontó) . . — 
Borda (János K.) . . . 3 5 6 
Bordeaux . •' ~r 
Bordeauxi borok . . > 357 
Bordone (Par is) . • — 
Boreas . . . • • — 
B o r é k , 1. Volumen • • — 
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lap. 
Borghese . . . . . . 358 
Borghese (Filep L. C. berezeg) — 
Borghese (Maria Paul ina) — 
Borgia (Stefano) . . - 359 
Borgó 360 
Borik . . . . . — 
Borkő . . . . . — 
Born (Iguácz, báró) . . • — 
Borneo . . . . . 361 
Bőrnyavalyák . . . . 303 
Borodino, 1. Moszkwai csata — 
Borongatás . . . . — 
Borostyánkő (sucvinuiri) . . 364 
Borostyánkő . . . . •—• 
Boroszló, 1. Breslau . . — 
Bőrpróba . . . . . —• 
Borromaei szigetek . . 365 
Borromaeo (Carlo) . . . — 
Börse 366 
Borsod vármegye . . . —-
Borszesz (npir. vini) . . 367 
Bory de Saint Vincent (J.B.G.M.) — 
Borzadás . . . . . 308 
Börzsöny . . . . . — 
Boscan Almogaver (Juau) . —• 
Bosch (Jeromos) . . . — 
Boscovieli (Roger J . ) . . — 
Bőség szarva, 1. Aelielous és 

Amaltbea . . . . 370 
Bosio . . . . . — 
Bosnyákország " . . . — 
Bosporus . . . . . — 
Bosscha (Hermann) . 371 
Bossi (Károly) . . . — 
Bossuet (Jaij. Benigne) . . 372 
Bostandsik . . . . 373 
Boston . . . . — 
Boswell ( Jakab) . . . 3 7 4 
Boszorkány . . . — 
Botanica , 1. Növevények, Nö-

veve'nyek országa . . . — 
Botanicus kertek, L Füvészker

tek . . . . . — 
Botanybai . . . . — 
Botb (János és András) . . 376 
Bothni öböl . . . — 
Botocudok . . . . •— 
B o t o n d , 1. Árpád . . . 377 
B o t s a r y , 1. Görögök lázadása — 
Bottá (Károly) . . ' . — 
Böttcher (Fridrik Ján.) . . — 
Böttiger (Károly Auguszt) . 379 
Bot/.en . . . . . 3 8 1 
Bouchardon (Edme) . . •— 
Boncher (Francois) . . — 
Boucher (Alexander) . 382 
Bouduir .. . . — 

lap. 
Boufflers (S tan i s l . ) ? . ' . . 383 
Bongainville (Lajos Antal) . — 
Bonillé (Francois) . . . 384 
Bouillon . . . . . 385 
Bouilly (Jean Nic.) . • ••**•• 
Boulevard, 1. Pa r i s . . • 380 
Boulogne . . . • — 
Boulogne (bois de) . . 386 
Boulton (Mátyás) . . 3 8 7 
Bourbon (nemzetség) . • — 
Bourbon (Károly) . . . 390 
Bourbon (Lajos) . . • 391 
Bourbon (sziget) . . . — 
Boudaloue (Louis) . - . — 
Bourdon (Sebast ian) . . 392 
Bourdonnaye ( B e m a r d ) . . —; 
Bourgogne (liUJos) . • . _ — 
Bourgogne , 1. Burgund . 393 
Bouigoin (Tberese ) 1. Pár i s i 

játékszín ' . • • — 
Bourgoing (Ján. Fe r . ) . . — 
Bonrignon (Antoinette) . . 
Boursault és Babét . . . 391 
Boussole, 1. Magnestőszelenoze 395 
Bouterwek (Fr idr ik) . . '— 
Buwdicli (J . Kdw.) . • 396 
Boydell ( John) . . — 
Bóyeldieu (A.) . . • •— 
Bover (Alexis , báró) . • 397 
Boyer (Pé te r ) . . . . — 
Boyle (Róber t ) ., . • — 
B o y t a , 1. Álmos és Árpád 398 
Brabant . . . . . — 
Brachman (Louise Kar . ) . . 399 
Brachmanok , 1. Gymuosophi-

s ták . . . • - 4 0 0 
Brachygraphia . . . • —* 
Bracbystochrona , . • — 
Bráeshegedű . . . «' '—' 
Brad l ey . . . . • — 
B r a g a n z a , 1. Por tugá l . - 402 
Báliam . . . • — 
B r a h c , 1. Tycho de Brahe. 403 
Brai low . . . . • — 
Brama . ' • ' " . . . • •— 
Bramanok . . . . —~ 
Bramante d' Urbino . . — 
Brandenburg . . . • 404 
Brandones . . . . 407 
Brantome (P ie r re ) . . - — 
Brasil ia . . . . • — 
Brassó 417 
Brassó vidéke . . . • — 
Braunschweig-Wolfeubüttel 

(herczegség) . , . . 4 1 8 
Biaunsohweig (város) . . • 419 
Braunschweigi fl .eop. hetezeg) — 
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lap 
Braunschweigi (Káro ly , Wilh . 41Í 

heiczeg) . . . . — 
Braunschweigi (Fridr . Wilh . 

herczeg) . . . . 421 
Brauwer (Adrián) . . . 423 
Bravó 424 
Bravouraria . . . . — 
Bray (Fe rencz , gróf) . . — 
Breda . . . . — 
Bredow (Gábor) . . . 425 
Breguet (Abiah. Laj.) . . — 
Breitinger . . . — 
Bréma . . . . " • ' . . 426 
Brennus . . . . . 427 
Brentano (Kelemen) . . 428 
Brescia 429 
Breslau . . . . . — 
Brest . . . . . — 
Breteuil (le Tonnelier, Lajos 

Auguszt , báró) . . . — 
Bretschneider (Henr. Gottfr.) 430 
Brenghel 1) Pé ter 2) Péter 3) 

János . . . . . 4 3 1 
Breve . . . . . — 
Breviárium . . . . 432 
Brevis . . . . . — 
Brews te r , 1. Caleidoscopium — 
Brézé (marquis) . . . — 
Breznóbánya . . . . — 
Br ia reus , 1 Centimanok . — 
Bridgevvater-csatorna . . — 
Brienne (card ina l ) , 1. Loménie — 
Brienne (város) . . — 
Brigada 433 
Brigautina . . . . 434 
Brigg — 
Briggs (Henrik) . . . •— 
Br ighel la , 1. Maszkok . . — 
Brighthelmstone . . . — 
B r i l l a n t , 1. Gyémánt . . — 
Bri l lantozni . . . . — 
Brinkmann (Károly Gusztáv) — 
Br i se i s , 1. Achilles . . . 435 
Br i s sae , 1. Cossé .. . . — 
Brissot de Warvi l le . . — 
Bristol 430 
Bri tannia . . . . . —• 
Britannicus Caesar . . . 437 
Britinianusok . . . . — 
B r i z a r d , 1. Franozia játékszín — 
Brizzi . . . . . • — 
Brodarics (István) . . . 438 
Brodi — 
Brockhuizen (Jan van) . . — 
Broglio (nemz.) . . . 13!) 
Broglio (Victor) . . . — 
Bromius . . ... . . 440 

lap. 
» Broncz 140 
• Bronczozni . . . . — 

Bronzino . . . . 441 
Brosses (Károly) . . . — 
Brougham (Henry, báró) . — 

l Broussonet (Pierre Marié) . 442 
• Brown (György) ' , . . — 

Brown (János) . , . 443 
Browne (Maxim. Ulys. gróf) 444 
Browne , Brownisták, 1. Inde-

pendensek . . . . — 
Bruce (Jakab) . . . — 
Brnges (vicomte) . . . 445 
Brügge — 
Brugmans fSebald Just.) . 440 
Briihl (Henr ik , gróf) . . 417 
Brumaire . . . . 448 
Brun , 1. Lebrun. . . . — 
Brunck (Kichard) . . . — 
Brundnsium . — 
Brune (Guillaume Marié Anne) 44!) 

-Brunehild . . . . 450 
Biuneücschi (Filippo) . . — 
Brunet, 1. Párisi játékszín . — 
Brünings (Keresztély) . . — 
Briinn 451 
Bruno (Szent) . . . . — 
Bruno (Leonard) . . . 452 
Bruno (Giordano) . . . — 
Brüssel . . • . . . 453 
Bruttó 454 
Brutus (Mihály) . . . . 455 
Brutus (L. Június) . . . — 
Brutus (M. Június) . . . — 
Broyére (János) . . . 450 
Bruyn (Corneilíe le) . . 457 
Bryant (James) . . . — 
Buache (Jean Nic) . . . —' 
Bubna (Gróf) . — 
Bucentanrus . . . . 458 
Bucephalus . . - . — 
Buchanan (György) . . — 
Bucharia . . . . . 45!) 
Buchholz (Pál) . . . — 
Buekinck (Arnold) . . . 4 0 0 
Buckingham (Villiers György, 

herozeg) . . . . — 
Bucolicum carmen . • • 402 
Bucsu - . . . . — 
Búcsújárás . . 403 
Buczy (Emil) . . . • ~? 
Buda 1. Attila . . . 401 
Buda (főváros) . . • — 
Buda 0 , 1 . Ó- Buda . 405 
Buddha. , . . • • 
Búdé (Wilh.) . . . 460 
Budget 
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lap. 
Budina 1, Schwandtner . . 406 
Buenos-Ayres . . . . — 
Buen Retiro , . . . 407 
Buffon (György Lajos) . . — 
Bnffone . . . . . 4 0 9 
Bufoniták . . . . — 
Bugát , 1. Árpád . . . — 
Bugenhagen (János) . . — 
Bugge (Tamás) . . . 470 
Bugo s ip , 1. Fagott . . — 
Bujdosó csillag, 1. Csillag ás 

Planéta . . . . — 
Bujukdere . . . . — 
Bukarest . . . . . 4 7 1 
Bukarest i békeság . , . — 
Bukovina, 1. Galitia . . — 
Bulen , (Anna) . . . — 
Bulgária, 1. Bolgárország . 472 
Buliiuia . . . . . — 
B u l l , 1. John Bull . . — 
Bulla — 
Buliion 473 
Bullock-museum . . . 474 
Bullok . . . . . 475 
Buliner (Vilmos) . . . — 
Bülow (Angnsz't) . . . — 
Bulsii . I. Árl>ád . . . — 
Bűn . , . . . . — 
Bunger , 1. Álmos . . . 470 
Buonapar te , 1. Bonaparte . — 
Buonaiot t i (Michel Angelo) . — 
Buraetek . . . . 478 
Burcliiello (Doni.) . . . — 
Burckhard (Ján. Laj.) . . 479 
Bureau — 
Bureáu des longitudes, 1. Hossz-
- intézet . . . . 4 8 0 

lap . 
Bürger (Gottfrid Aug.) . . 480 
Bürger (Mar. Kriszt) . . 482 
Burkherek , 1. Secederek . — 
Burgonya, 1. Krumpli . . — 
Burgund . . . . . —-
Burgundi bor . . . . 485 
Bürke (tídmund) . . . —• 
Burkusország, 1. Poroszország 487 
Burleigli , 1. Cecil . . . — 
Burleszk . . . . . 4 8 8 
Burmann . . . . . — 
Burnet (Gilbert) . . . 4 8 9 
Burney (Charles) . . . 490 
Burns (Róbert) . . . — 
Bürök 491 
Bursa . . . . . — 
Busbecq (Augier) . . . 492 
Busching (Antal Fridrik) . —• 
Busembaum (Hermann) . . 493 
Bustrophedon . . . . — 
Bute (John S tua r t , gróf) . •— 
Butler (Sámuel) . . . 4 9 5 
Buttura (Antonio) .' . . 496 
Buvárharang, 1. Burármesterség — 
Buvármesterség . . . — 
Buxhöwden (Fridrik Wilh , gróf) — 
Buzér . . . . . 4 9 7 
Byng (György) . . . 4 9 8 
Byron (János) . . . — 
Byron (GeorgeNoé'l Gordon lord) 499 
Byssus . . . . ' ' . . 501 
Byzantium . . . . — 
Byzantiumiak . . . . 502 
Byzantiumi aranyok . . 506 
Byzantiumi irók . . . — 
Byzantiumi miveszség, byzan-
tiumi oskola . . . . 507 

C 

C 510 
Cabal 511 
Cabanis (Páter) : . . — 
Cabarrus (Francois) gróf) . —• 
Cabinet . . . . . 512 
Cabineti igazság . . . — 
Cabineti parancsolat . . 513 
Cabochon . . . . . 514 
Cabot (S,ebastiano) . . . — 
Cabral (Pedro) . . . 515 
Cachet (Lettres de) . . — 
Cachexia 516 
Cacodaemon , 1. Agathodaemon — 
Cacns . . . . . — 
Cada Mosto (Luigi) . . — 
Cadentia . . . . . — 

Cadet de Vaux . - . 5 1 7 
Cadix *~~ 
Cadmus 519 
Caduceus . • • • • 520 
Caecilia . ., . • • 
Caeinentatio . . . . — • 
Caesar • • • • • ' j 
Caesura, 1. Rhythinus , . 523 
Caffarelli du Falga . — 
Caffarelli, 1. Majorano . • 524 
Cagliari (város) . . • —-
Cagliari (Paolo) . . . — 
Cagliostro (gróf) . • . —• 
Cagnoli (Antonio) ; • • 526 
Cagotok . • • . —-• 
Cahcrsi borok . . . — 
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lag. 
Caille (Nicol. Louis de la) . 520 
Cairo , I. Kakira . . . 528 
Cajus . , . . . 
Calabria . . . . 
Calais . . . , 5 3 0 
Calandra* I. Mosaik . . — 
Calas (János) . , . t 530 
Calatrava, 1. Vitézrendek , 531 
Calchas . . , . , 
Calcinatio . . . . , _ 
Calcio . , . . 532 
Calcutta . . , , , 
Caldara (Antonio) . , , 534 
Caldara (Polidoro) . . . —. 
Calderari . . . . . • 
Calderon (Pedro de la l íarca) 535 
Caledoniak . . . . 530 
Caledoni csaterna . . . — 
Caleidoscopium . • . . 537 
Calembonrg . . . 
Caligula (C. Caesar) . . •— 
Calixtinusok . , , . 538 
Calixtus (pápák) . . , 539 
Calixtus (György) , , . 540 
Calkar (János) . . . . — 
Callico . . . . , 5 4 1 
Calligraphia . . . . •—• 
Callimachus . . . . —• 
Callione . T . • . . 542 
Callisen (Henrik) . 4 . — 
Callipygus, 1. Venus . . — 
Callisto . , . . . •—• 
Callot (Jaqties) . , , — 
Calmar . . . . . 543 
Calniari egyesület , 1, Margit — 
Calmet (Ágoston) . . , — 
Calmouck . . . . . . •— 
Calonne (Charles) . . . — 
Calottisiák . . . . . 545 
Calpe . ...,. . . . — 
Calprenede (CTáűtier) . . — 
Calpurnius (Titus Jul.) . . 54(i 
Calqniro/.ás . . . . — 
Calumet . - . . . . ~^~ 
Calvin (János) . , , ' • ' -" . .•—• 
Calvisius (Seth) . , . 5 4 9 
Calydon . » . . . — 
Caljrpso . . . . . — • 
Camalduliak . . . . 530 
Camayeu . . . . . — 
Cambacérés (Jean Jaoues) . — 
Cainbiai « . . , 551 

lap. 
Cambridge . . ; . 551 
Cambridge (A, F, berezeg 
Cambronne (Péter J. 1.) . 552 
Cambyses . . . — 
Camee . . . / — 
Camenák . . . . . 553 
Camera clara , . . — 
Caniera laeida . . , . — 
Camera obseura . . . . — 
Camillus (M. Pufius) . . . — 
Camisardok . . . . 551 
Camoens (liiiis de) . . . 555 
Campagna di Roma . . . 55ti 
Campan (Mme de) . . . 558 
Cainpanelta (Tamás) . . — 
Campania . . . . . 55!) 
Canipbell (Tamás) . , , — 
Campe (Joach. Henr.) . . 5(50 
Campechefa, 1. 15er/;seu , . 501 
Caiiiper (Petéi-) . . . — 
Campett i . 1. Varázsvessző . — 
Campidoglio, 1. CapHoliuiu , — 
Campistrou (Jeau) . . . — 
Campo Chiaro (lierczeg) . . 502 
Campo: Formio . . . — 
Cámpomanes (Pedro , gróf) . — 
Camuccini (Vieenzo) . . 563 
Canaan, 1. Palaestina . . — 
Canada, 1. Amerika, és Ej szak

ámerika . , . . — 
Canaletto '. . . . — 
Canalisok . 1. Csatornák . . 501 
Cancellaria . . . . — 
Cancellarius . . . . —• 
Candelabrum . . . . 505 
Candidatus . ; — 
Candide . . . . . 500 
Canga-Arguelles (Jósé) . . — 
Canisius (Péter) • • . — 
Cannae . . . . . 507 
Cannemann (lljyés) . . 508 
Cannibalok, 1. Caraibek és 

Anthropopbagusok . . — 
Canning (George) . . . — 
Cano 570 
Canon . . . . . — 
Canonica . . . . . 572 
Canonicus l. Egyházi személyek — 
Canoni, v. Canonicus könyvek, 

1. Apocryphus könyvek . . — 
Canonisatiq . . , . —r 

Lap a-29 s. f. j ' j . u lv. Pai:i.baii. 1, 27'í s. a. i7 olv, 5AÜi.úlky*íjui.. 












