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egyes ese tek , 's már Január. 1819 ColombóUin, Pebr . Candybau és 
Trinconomaléban volt. A1 nyavalya az általeilenbeu fekvő coioinaiideli par
tokról látszott ide jóu l , 's itt egymástól távol fekvő pontokon ütni ki, 
ugy hogy a' közben fekvő helyek sokáig mentve maradtak. Sehol sem 
uralkodott olly kegyetlenül, mint itt. A' beiiszülettek közül csak ritka 
menekedett meg. Ceylonból az indiai tenger többi szigeteire i s , Sz. 
IS.'óricz szigetére {lsle.de Francé), Madagascar mellett (Oct. 1819), 's 
a' legkeményebb qiiarautaiue ellenére a' szomszéd Bourbon szigetre is 
áltköltözött. Az elsőn 1802 közepéig C, mások szerént 10 ezerét vitt 
cl 100,000-ből; az utolsón Martiusig (1820) 256 beteg közül 178 holt 
meg. A' Ganges-deltából Arracanba , Malaccába, Sincaporeba terjedt 
el 1819 's ezen forró földhajlat mocsáros tájain darabig kegyetlenke
det t . Csaknem egy időben csapott be a' siami tengeröbölbe is ezen 
tartomány fővárosába, Bancock-ba, hol több mint 40,000 embert meg
öl t , kiknek nagy része emberek nem létté miatt a' házakban 's útszá
kon feküvék halva, üzen kakás és mocsáros (apályokon 1821—22 's ki
vált 23 ismét felébredt a' cholera 's százezereket elvitt. 1819, mint 
mondják, kereskedő hajók által Java szigetébe is áltplántálódott a1 cho
lera 's 1821 és 22-ben is fel-felébredett és négy millió lakos közül 
400,000-et seprett el. Hasonló dühösséggel látogatta meg Sumatra, Ce-
lebes és más moluccai szigeteket is. Egy szörnyű szélvész után (Oct. 
2. 1820) harmadnap múlva Manillaban is —• melly a' cholera keleti 
kiterjedésének legvégsőbb pontja — kiütött a' cholera 's 14 nap alat t 
15,000 embert seprett el. A' siami tengeröbölből tavasszal 1820 a' tnn-
kini és cochinchinai tengerpartokra költözött á l t a l , ott kegyetlenül dü
hösködött 's onnan Chinában Kantont látogatta meg Oct. 1820 's ott 
olly dühösséggel uralkodott , hogy a' megbetegedtekne* fele megholt. 
így tartott ez Chinában — hol a' cliolerát, az odavalók állítása szerént, 
már Hippocrates ideje előtt is jól esmérték — egész 1827-ig, midőn erős 
éjszaki szelek 's nagy havak az atmosphaerát megtisztították a' ragály
tól. A' megholtak számát — holtak lajstroma nem lévén — másfél mil
lióra teszik. 

A' cholera nyugotra terjedésének története bizonyosabb dátumokon 
épül. Bombayből Surateba csapott a' cholera 's innen az Indus két part
j án vándorolt az arab és persa tengeren keresztül Arábia nyugoti part
ja felé a' persa tengeröliölbe (Jun. ésJul . 1821), hol Mascate nevű keres
kedő városban olly példátlan dühösséggel uralkodott , hogy az emberek 
csaknem egy pillantat alatt végeznék életeket. Legalább 00,000 ember 
elveszte életét . Mascíitéból nyugotra és délre terjeszkedett el a' AY'echa-
biták és vándorló Arabok közt 's köztök szörnyű pusztítást t e t t , ugy 
hogy néhány hét a lat t valami 125,000 ember veszett el. Innen Bender-
Abbas és Abusir persa kereskedő városokba , 's ezekből részént Persia 
belsejébe, részént Bassora török kereskedő városba költözött. Ezen utol
sóban 14 nap alat t 18,000 embert ölt meg. Bassorából ez a' népves/.ély 
az Enphrates partjain ment fel felé a' karavánokkal és seregekkel , ugy 
hogy Augustusi végén 1821 már Bagdadban is kiütött 's 5—ö ezer em
bert elvitt. Innen a' karavaiiuton, áltmenvén a' syriai pusztán , egész 
Aleppóig terjeszkedett , hol Nov. felé 1S22 ütött ki. Útjában több helye
ken csaknem egyszerre ütött ki. Decemberben megszűnt , de uj dühös
séggel ébredt fel Június elején 1823 Laodiceában 's tíz nappal később 
Antiochiiiban. Innen a' középtenger partjain délre és éjszakra terjesz
kede t t , egy felől a' Caspium-tengerig, más felől a' régi Antiochiáig. Ej-
szaknyugoti utján Aug.' végén 1821 Bender-Abbasból egész Sirasig ment 
'* néhány nap alatt 16,000 embert ölt meg. Ispahan csak az által szaba
dult meg, hogy a' kereskedő utat Jesden keresztül parancsolták vinni, 
hol Sept. végén ütött k i , de Novemberben a' hideg idő beköszöné«ércl • 
megszűnt. Felébredt azonban ismét 1822 és a' karavaiiuton mindég 
elébbre ineut , kedvezvén ez úttal TelíVannak "s majd minden városban 
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városban mulatván egy két hétig, nyár végéit Taurisban prlnca Abbas-
Mirza lakhelyében, úté fel sátorát 's Cormick szerént nem kedvezett 
Mirza hadi seregének sem, melly csak egy éjszakát töltött a' város falai 
alatt. A' cholera követte Mirza seregeit 's tiiég Erzerum bevétele előtt 
kiütött közöttök, ugy hogy ezen annadia csaknem semmivé lett . Tau-
risból Ardebilba jutott az 's meglátogatta a' Caspium-tenger nevezetes 
városait, Reshdet és Balfarflsht, de Novemberben itt is megszűnt. Mar
tinában 1823 ismét kiütött Ghilan tartományban 's több az orosz biro
dalom határaihoz közel lévő kerületekben és Májusban elejénte az utol
só persa békekötés olta orosz birtokban lévő Sirvan t a r tomány t , Júni
usban Lenkorant, egy a' muszka ország déli határán lévő városkát , Ju-
liusban pedig Salliant, a' Karnak a' Caspium-tengerbe való kifolyásánál, 
jóforma dühösséggel. Innen a' sirvani Japos völgyeken a' Kur folyamát 
követvén fel felé, a' Caspium-tenger keleti partján fekvő Baku nevil 
muszka erősséget látogatá meg Aug. végén, de a' hol kevesen holtak meg, 
20—30 beteg közül 4, 5 , az itt szokásban lévő gyógymóddal szabadit-
tatván-meg, melly abban á l l , hogy az öszverogyott beteg azonnal hideg 
vizzel végig öntöztetik, feje jeges viz/.el boi ongattatik 's tagjai erősen 
dörgöltetnek és gyuratnak. Sept. 22 egyszerre a" né lkü l , hogy ki lehe
tett volna tapogatni , honnan 's miként , hirtelen az innen távol lévő 
Astrachanban megholtak egynéhányan cholerában, még pedig egymástól 
igen távol lévő pontokon. Mint sok más helyeken, ugy itt is, ezen esz
tendő folyásában igen döglöttek az állotak is. Különös, hogy épen az 
uralkodó veszély alatt , melly itt kevés embert ölt meg, más nyavalyák 
igen ritkán fordultak elő. Egy ide közel lévő városban, Krasnoyában, 
csak 25-en hollak meg, 's ezzel a' nyavalya megszűnt. A' következett esz
tendőben, 1824, ismét megjelent ugyan , de sokkal gyengébben 's tovább 
nem terjedt. 1824 a' cholera csak lakhelyében, Keletindiában, ébredt is
mét fel, még pedig Bengalában, 's a1 Ganges és Jumnah partjain épen 
u g y , mint a' félszigeten innen a1 Gangesen, a' golcondai, carnatiki, 
mysorei , madurai tartományokban, a' Mahratták földjén , 'sat. sőt Per -
siában is. Különösen nagyon uralkodott Calcuttában és Madrasban Aug. 
1825. Még azon esztendőben innen a' Gangesen délfelé terjeszkedett ki 
's megjelent ismét Pondicheryben. Még dühösebben uralkodott az 1820 
Bengalában, k ivá l t a ' Ganges mellett 's a ! Mahratták földjén. 1827 és 28 
a' niadrasi igazgatóságban ütött ki, 's ott a' gubernátort, Monrót, is meg
ölte. Innen éjszak és kelet felé a' seikek tartományába 's a1 delhi or
szágúton Persiába és Samarkandba tolakodott. 1828 nem csak Calcuttá
ban, hanem a" félsziget keleti partján, Bombayban^s megjelent a' cholera. 
Ezen esztendő azonban igen kedvező volt Hindostan nagy részére néz
ve. Bucharába 's nevezetesen Chiwába a1 cholera Korasanból plántáló-
dott 1829, hihetőleg a' chiwai khán serege á l t a l , mellyet Korasan ha
tárain a' nyavalya meglepett. Chiwából kereskedő karavánok Orenburg-
ba vitték azt (asiai Muszkaország n3'ugoti ha t á r án ) , hol az ősszel 1829 
ütött k i , de az esztendő végével megint kialudt, fel- felébredvén ismét a' 
következett esztendőben. Persiában már 1829 nagy dühösséggel uralko
dott a' cholera, megtámadta az eddig megkímélt Teherán t , Taurist 's 
más városokat. Innen 1830 nyáron által Georgiába, Kaukasiába 's dé
li és nyugoti Muszkaország több gouvernementjaibe behatott. Elisabeth-
pnlból két irányt vett magának: a) a' Kuron felfelé Tiflisnek, Grusia 
fővárosának környékére; b) a' Caspium-tenger mellett a' Wolgán felfe
lé Muszkaország belsejébe. Ezen az utón ismét kiütött Astrachanban Jnl . 
19 's naponként száz embert ölt meg. Aug. 4. 1830 Zarizynben 's 6. 
Saratowban mutatta magát a' cholera. Astrachanból a' moszkaui nagy 
országúton terjedt az előre olly nagy dühösséggel 's halálossággal, hogy 
a' megbetegedteknek fele, sőt némelly helyeken több is megholt. Augus
tusion Saratovvon keresztül Pensát és Simbirsket , a' következett hóna
pokban Kasant és Nisuei-Nowgorodot 's több más városokat és gouver-
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nementokat támadott meg, 's már Septemberben a' regi czárok főváro
s á b a n , Moszkauban, volt. Mennyit \s micsoda buzgósággal telt a1 musz
ka országló szék ezen népeket pusztító nyavalya elhárítására \s megsem
misítésére, az a' közönséges ujsuglevelekből tudva van. Sept. 29. a' csá
szár maga utazott Moszkauha, hol rettenthetleu bátorságával 's ember
szeretetével az elcsüggedi sziveket felelevenítette. Az első négy hétben 
a' gonoszfujiiság 's halálosság legnagyobb fokát érte el a' nyavalya, 
melly magasb vol t , mint magában Indiában 's Persiában i s , mert száz 
beteg közül 80 holt meg , sőt némellyek szerént alig szabadult tíz kö
zül egy. Öszveségesen Sept. 2ü-ikától 1830 Martius 23-ikáig 1831 857Ü-
un betegedtek 's 4090-en holtak meg Moszkauban. Martiusban minden 
azt vélte , hogy a' cholera megszűnt, 's hálaadó imádságokkal innepel-
ték az örvendetes dolgot. Decemberben 1830 Bessarabiába és Podoliába 
"s innen Moldvaországba, Januari'usban 1831 pedig Bulgáriába is becsa
pott a' cholera. Podoliából, Satanowon keresztül az austriai Galiliába 
a' tarnopoli és czortkowi kerületbe ütött b e , de áldozatja! kevesen let
tek. B'ebr. 5. ment be bárom csapatban a' muszka ármádia Leng} elor-
szágba. A' cholera, mint Keletindiában, ugy itt is követte a' seregeket* 
Dec. 1830 Luzkban mutatkoztak a' cholera nyomai, a' következett hó
napban pedig Brzescben uralkodott a z , hova, mint mondják, Zsidók vit
ték be. Tavasszal 1831 a 'pu l tawai , kiewi, podoliai, wolhyniai, grodnoi és 
wilnai gouvernementokat látogatta meg, ugy hogy Május ö-ikéig 25,097-
en betegedtek '» ezekből 13,2l9-e» holtak meg. Martius elején megújult 
dühösséggel ütött ki Brzeschen a' Zsidók és katonaság közöt t , \s innen 
csakhamar Terespol lengyel városba is á l ta lment , honnan fenakadás 
nélkül ment az országúton Varsónak, hol Április 25. ki is ütött 's Má
jus 5-ikéig 2580 beteg közül 1110-et seprett el. ükkor a' cholera mint
egy megszűnni lát tatot t , de az ostrolenkai ütközet után (Maj. 20.), mi
kor az ármádia Varsó felé visszahúzódott, ismét nagy erővel kiütött. Va
lamivel később, mint Varsóban, Polangenben, a1 keleti tengernél fekvő 
muszka határvároshan, ütött ki a1 cholera , de szelíden , 's csaknem egy 
időben Rigában, hol Június 23-áig 4782 ember betegedett '» 1890 hol* 
meg. Rigából Mitauba és Hauskéba vándorolt a1 cholera. Látván* az eu
rópai hatalmasságok a' veszélynek minden felől fenyegetődző közelgeté-
s é t , mindén kitelhetőkép igyekeztek annak ellenállani. A ' svéd és bur
kus országló székek felszólították alattvalójikat a' lehető óvakodásra. 
Az utóbbik több polgári és katonai orvosokat küldött Muszkaorszáiíba-
a" nyavalya természetének 's gyógymódjának kitanuíására. Az austiiai 
országló szék már Oct. 22. 1830, egy tulajdon biztosságot rendelt ki-
fócancell. gróf Mitrovszky előlülése a la t t , a1 legczélirányosabb eszkö
zök felől való tanácskozásra. Két orvos Muszkaországba küldetett a' s ta-
tus költségén. A' felállítandó vesztegházakra nézve szoros instructio te
letett fel , 's a' Wolhynia , Podolia és Moldvaoiszág felé álló cordonoiv 
kivül még egy másik is állitatott fel Muszkaország felé, 's Galiliában-
az egészség állapotja szoros felügyelés alá vétetett. Még Anglia is kül
dött egy orvost Moszkauha. Később kiütvén a' cholera Lengyelország
ban , a1 burkus országló szék katonai cordont állított fel veszteginté-
zetekkel a' lengyel határok felé , 's csak hamar azután a' kurlandiai ha
táron is cordon húzatott. Egyszersmind mind Burkusország, mind Sa~ 
xonia immediat-commissiókat állítottak fel a' cholera ellen való czélirá-
nyos munkálkodások végett 's orvosokat küldöttek Varsóba a1 nyavalya-
tudományos vizsgálására. Azalatt Lengyelországban és Galitiában na
ponként óriási lépésekkel ment a' cholera előre. A' csaták után elszéledt 
katonák különösen sokat tettek annak elterjesztésére. Lassanként Len* 
gyelország csaknem minden irányban megvesztegetfetett, 's a' veszély 
kisebb nagyobb dühösséggel , több vagy kevesebb ideig uralkodott a' 
megtnérgesitett helyeken. Jun 28. Czenstochauban és az ettől 1 '/• mért
földnyire, a1 burkns határszéleknél fekvő faluban, Lobodnában, ütött ki, 
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liova azt a' Varsóból elbocsátott kaszahordók vi t ték, niiut mondják. Au-
gusliisban azonban megszűnt. A' slésiai határszeleken sok lengéiéi faluk
ban dühösködött, 's mindennap féltek a' veszély beütésétől a' burkus sta
tusokba az erős cordon ellenére i s , annyival inkább, mivel már Május vé
gén hihetőleg a' keleti tenger felől, Danzigba is utat talált magának a' 
cholera 's egész Németországot rettegéssel tölte el. Hasztalan igyekez
tek Dinzigbau házelzárásokUal megakadályoztatni a' veszély tovább ter
jedését. Aug. 2S-ikáig 1379 ember betegedett , 352 gyógyu l t ' s 1003 holt 
olt meg. Danzig környékén azonkívül 90 helységet látogatott meg a1 cho
lera. Áz égisz kerületben 3194 ember betegedett , 2118 holt és 854 gyó
gyult meg. Dauzigból ke le t ies nyugoti Burkusországba is kisebb nagyobb 
mértékben kiterjeszkedett a' cholera, minek okát a' buzakereskedőknek 
a" muszka táborral való szakadatlan közösülésében keresik. Keleti Bur-
kiisors/.ágban a' gunibinneni és königsbergi kernletekben mutatta magát 
ez a' népveszéiy, de nem nevezetes erővel. Königshergben magában, hol 
a 'nép a' házak elzárásával megelégedetten lévén, az orvosok 's politia 
eílfii lázadást indított Jul. 28. , mellyet katonasággal csendesítettek le, 
Augustus 7-ikéig megbetegedtek 419, meggyógyultak 2 3 , megholtak 217, 
cura alatt voltak 179. Noha a1 cholerának kialvása Muszkaországban olly 
sok izben hirdettetett , mindazáltal folyvást uralkodott az az európai 
Muszkaország, uj Muszkaország és Bessarabia nagy részében 's újra ki
ü tö t t , a 'hol már legkisebb nyoma sem volt. így Június 24. 1831 ismét 
mutatta magát Moszkauban. Azon hónap 29-ikén Witepskben nagyher-
czcg Constantin is áldozatjává leve annak. A' muszka táborban ezen idő
ben 8343 cbolerabeteg volt, kik közül megholt 3692 , meggyógyult 4038 
's 313 betegen feküdt a1 kórházakban. Kiütvén Bigában 's a' Wolga mel
lett lévő némelly városokban a ' c h o l e r a , azonnal minden Petersburgba 's 
Kronstadtba vivő utakon erős és többféle cordonok állíttattak fel , vesz-
tegházakkal, 's mindenféle portékák és papirosok füstöltettek. Azonban 
mind ennek ellenére is Június 14. kiütött a' cholera Fetersburgban , de, 
mint mondják, szelídebb characterrel mint "másutt , a' honnan azt két 
azelőtt Keletindiában volt angol orvos elfajult cholerának (eh. dégéneré) 
nevezte. Az epidémia legnagyobb erejében az orvosi mivészség semmit 
sem tehetett mindaddig, mig az alább nem kezdett szálani , 's akkor is 
csak a' nyavalya kitörésének első órájiban. Igen gyakran ment állal ty-
phusba a' cholera, a' mi Mnszkauban ritka eset volt. Az elzárások miatt 
Július 7. Petersburgban is lázadás tör tént , mellynél néhány orvosok is 
elveszték életeket, 's mellyet csak a' császár személyes megjelenése csila-
pitbata le. A' betegek száma Július 31. 8092 vol t , kik közül 4136 holt 
meg. Augustus közepén már nagyon kezdett a' nyavalya szűnni, ugy hogy 
J5-ikben már csak 9 beteg volt. Július 26. a' (innlandi nagyherczegség-
beu ütött a' cholera k i , mellyért az orosz igazgató szék cordont húzatott 
's vesztegházakat állíttatott f e l , hogy a' nyavalya uj behozása .megaka-
dalyo/.tassék. Egyébiránt noha Muszkaország sok helyein kialudt a 'cho
lera 's köszönő inneplések tartattak a1 szerencsés megszabadulásért, de 
még is sok helyt uralkodik az most is. Uj Muszkaországban 's Bessara-
biában folyvást dühösködik sok helyeken, mint Odessában tijra kiiitdtt (Jun. 
24.), ha szinte charactere nem olly gonosz fajú i s , mint a' múlt esztendő
ben. Nagy erővel ütött ki a' cholera ezen esztendőben Moldvaországban is. 
Jassyban rövid idő alatt 4000 embert ölt meg. Mint mondják, Aug. 10. 
egészen kialudt ott. Oláhországban is mindenfelé elterjedt. Bukarestben 
a' cordon ellenére is kiütött Július 23 . , 's napjában 4 0 , 50 ember betege
dett meg. Kiütött Krajowában is, melly hg. Milost a r ra indi tá , hogy or
szágát a' török határ felől cordonnal elzárná. Szörnyű dühösséggel ütött 
az ki különösen tul a' Dunán Bulgáriában , hol nagy sebességgel elter
jeszkedett Rustsuktól egész Sninláig, 's a' fekete tengerpart egész hos
szában Miiigreliáig. Július 11 Konstantinápolyban magában i s , hol attól 

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

Június közepén minden elzárások ellenére Magyarországra is becsa
pott a' cholera 's legelőször is Tisza-Újlakon Jun. 13 's csak hamar né
hány más falukban is mutatkozott Ugocsa vármegyében. Ugy vélik , hogy 
a' szálakkal jött volna be Maramarosból a' veszély. T. Újlakról minde
nütt a' Tisza mentét követte a' nyavalya 's csak hamar ismét a' szálak
kal Szolnokot látogatta meg Heves vármegyében , de csaknem egy idő
ben több helyeken is felütötte fejét, mint Zemplén, Szabolcs, Szatmár, 
Bereg 's Borsod vármegyékben kisebb nagyobb mértékben. Klejénte ugy 
látszott , hogy mindenütt a1 Tisza mentét követi, de később kitetszett, hogy 
semmi bizonyos irányt nem követ , hanem félre, lefelé, felfelé szökdös, 
's végre csaknem minden vármegyéket meglá'ogat. IVlegvalósqdván csak 
ugyan az elejénte csak kétkedést gerjesztett cholera Heves vármegyében, 
Pest vármegye cordonnal elzáratott 's különösen Pest városa veszteg 
intézettel is felkészíttetett. Nevezetes azonban, hogy már Martiusban, 
mikor még senki sem gondolkodott róla, a1 többek közt egy igen gonosz-
fajn 's hamar halálos kimenetelű cholera-eset fordult elő a' városban 
egy első rangú uri házban. Július közepén több gyanús esetek , ad
ván elő magokat a' hídnak felszedése is szükségesnek Ítéltetett , de ez a' 
hirtelen elválasztása a ; két egymás nélkül nem lehető városnak \s Pest
nek minden felől elzárása a' lakosok közt nyughatatlanságot okozott , 's 
»' haza igyekező tanuló ifjúságot, később pedig a'dulakodni 's kicsapon-
gani szerető pórnépet is lázadásra inditá (Július 17-kén), melly csak ka
tonaság által csendesittethetett le. Ennek következésében lerontotván a' 
vesztegház 's egyéb óvó intézetek , kapu nyittatott a1 rossznak, 's ezen 
idő óllá naponként nevekedett a1 két városban a' betegek szúrna. Septem-
ber vége felé szűnni kezdett mind a' két városban a' cholera , 's még 
íiéhány napokig, csak kevés esetek adlak elő magokat , több napokig egy 
sem, meg ismét egynéhány, mig végre egészen kialudt a' gonosz járvány. 
Pesten öszvesen megbetegedtek 1459-n, meggyógyultak 920-n, mh. 1539-
en. Pest vármegyéből csak h a m a r a ' t u l a' Dunaiak is részesültek a' fé
lelmes rosszban. Fejér, Komárom- Győr 's más vármegyék bőven adták 
az áldozatot. Posony városában Sept. elején fordultak elő egyes gyaníts 
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esetek, de a1 cholera kétségtelen symptomáji csak 9-dikén tűntek fel, 
clejénte itt is gonosz, később szelíd pharacterrel. A' ni. k. helytartó ta
nácsnak tudósítása szerént Magyarországban a' nyavalya első kiütése nap
jától (Jun. 13) fogva Nov. 22-ikéig 384(1 helység tapasztalta a' chole
ra mérgét , mellyekben megbetegedtek 435,330, meggyógyultak 210,464, 
megholtak 139,998, gyógyítás alatt maradiak 31,808. Egészen megszűnt az 
172S helységben, ismét kiütött 03 helységben, megtámadt 25 uj helysé
get. Némelly vármegyékben, Abauj, Fejér , Borsod, Heves, Liptó, Ny.it-
r a , Pest, Posony, Szepes, Szabolcs, Torontal, Trencsin, Zemplén vár
megyékben, a' Jászság- és Kunságon, igy némelly városokban, mint Deb-
reczenben (hol 10,355 ember betegedett meg, Ü574 gyógyult fel 's 'ÍÍH7 
holt meg], Esztergainban, Pes ten , Bártfán, Győrött , Lőcsén, Kassán, 
Szabadkan, Budán, Fejérvára t t , Szegeden, különös méreggel dühöskö
dött. A' cholera áldozatinak nagy száma kedves hazánkban nagyon szem
betűnő más európai országokkal öszvevetve; de tekintetbe kel) vennünk, 
hogy azok közé igen sok más nyavalyákban megholtak is számláltattak, 
mivel'a1 rettegéssel tele egészségesek nem láttak egyebet, mint chole-
r á t , kivált ha annak egyik vagy másik symptomája , hányás vagy has
menés , mutatkozott. Nem keli azt sem feledni, hogy a' megholtaknak 
egy nagy része orvosi segedelem nélkül, mellyet vagy megvetett 's ki
került, vagy nem kapott, vagy ha kapott, kivált nemorvostól, azzal visszaélt 
's vesztét siettette. Ide járul az is , hogy az orvosok nagy szűke miatt 
kénytelenek lévén a1 törvényhatóságok mindent, ki az orvosi tudomány
nak legcsekélyebb esmeretével birt is, haszonra fordítani, sokan a' tudat-
Ián és Ügyetlen orvoskodók áldozatjai lettek ; ellenben az ügyes és gon
dos orvosok kezei alatt igen sokan meggyógyultak. Mint másutt, llgy Ma-
gyararorsziigoo is, mindennemű óvakodó intézetek megtétettek a' veszély
től való megmenekedésre. Az első hir a' nyavalya véletlen kiütéséről, 
Szolnokon , félelmet és rettegést terjesztett el minden felé. Az igaz
gató szék azonnal az egész országot 21 királyi biztos közt felosztotta, 
hogy azok czélirányos rendeléseik 's cordonhuzásaik által a' veszély to
vább terjedését eltartóztassák 's a' törvényhatóságok egymással való 
öszveiitkezéseit és a' közösülés lehetséges módjait elintézzék j Minden em
ber tulajdon ovó szerekkel vette magát körül, a' házak mindenféle szerek
kel füstöltettek, különösen nagy divatban volt a' chlormész, — melly különö
sen a' lehelés orgánumaira való ártalmas befolyásinál fogva igen soknál több 
kárt tett, mint hasznot, — mellynek gőzében ferdett csaknem minden ház, a-
stonkivül hogy számtalanok amiiletum gyanánt hordták azt nyákokban. Sokan 
mindén ruhájikat chlormésszel füstöltették á l t ' s nem olvastak semmi idegen 
kézből jött irást, minekelőtte azt meg nem füstölték volna. Számtalanok kám
fort hordtak zsebeikben. Mások a1 sok orvosoktól ajánlott fiiszerszámokban, 
erős italokban, tincturákban 's t. ff. keresek szabadulásokat. Spkan legszoro
sabban elzárták magokat minden közösüléstől. Nem kevesbbé gondosok 
voltak a' törvényhatóságok is. Több vármegyék rendentnli keménység
gel voltak cordonjok megőrzésében 's a' fcrtézett házak elklilönzésében, 
a' mi sok helyeken , nevezetesen pedig Zemplén, Szepes és Nógrád vár
megyékben, sok vad kegyetlenségekkel tele lázadásokra nyújtott.alkal
mat, incllyeknek főczélja hol a' nemesség, hol a' papság , hol az or
vosok voltak, kiket azzal vádoltak a' parasz tok , hogy őket méreggel a-
kaiják kiveszteni, 's mellyeket katonasággal és a' bűnösök kemény meg
büntetésével kellé lecsilapitani. Egyébiránt a' cordonok feritartására 
katonaság nem fordíttathatván, azokat az adózó nép áltál sokáig fentar-
tani nem is lehetett; részént mivel a' szegény ember nyomorult élelme 
mellett a' félbeszakadt kereskedés és közösülés, a' megakadályozhatott 
gazdasági foglalatoskodások miatt való elcsüggedés és búsulás 's a1 kö
rülte hulló áldozatokon való megrettenés miatt erre alkalmatlan volt 's 
gyakran állóhelyében öszverpgyott; részént mivel minden cordonofe el
lenére is o t t , hol senki sem vélte volna, kiütvén a1 cholera , 's innen a' 

Í3 



194 CIlüLfiKA 

nyavalya ragadóssága kétségbe hozatván, könnyen jöt t azon szerencsétlen 
gondolatra, mintha nekie vesztére igyekeznének. Mind ezek az igazga
tó széket arra inditák, hogy a' cordonok 's szorosb elzái ások és vesa-
tegintézeteK további fentartását megszüntetné, niellynek következésében 
l ép t . végén a' kir. comuiissariusok is visszahivattak.—Július végén Kr-
délyországban i s , hol igen erős cordonok és vesztegházak voltak, ki
vált Magyarország ié iu l , kiütött a' cholera, honnan 's miként nem bi
zonyos. — Tótországban legelőször Borovobau , egy a' Duna mellett fek
vő Verőcze vármegyei faluban, mutatta magát a' cholera Alig. 10-én. Ne
veze tes , hogy ezen falu lakosai , tökéletesénél voltuk különözve, meg 
lévén már julius 5 olta minden közösülés akadályoztatva a' Duna bal 
part jától , 's magok a' földniivelésből élő lakosok el sem hagyták falujo-
k a i ; e' mellett a' cholera nyolcz mértföldnyi távolságra volt tolok Ba
ranya vármegyében. A' magyarországi cholera történetében több illy ese
tek fordultak elő, valamint ellenben ollyak is, hogy némelly helységek, 
bál-mennyire kivottak is téve a' fertézésnek, mentve maradtak. Hlyen 
volt á' többek közt Buesa Zólyom vármegyében , hol a1 cholera minde
nütt a" Garau folyamot követte 's meglepett minden helységeket, kivé
vén ez t , holott ez szintúgy a"' viz partján fekszik, nagy országút 's min
den felé cholerás falukkal volt körülvéve. — A' cholera mind tovább 
terjedvén a' Dunán túli vármegyékben, a1 császári város erős cordonok-
kal vétetett körül, 's Bruck'ban vesztegház allittatott fel. Augnstus elején a' 
cordou mellett lévő helyekben, Kohrau , G'erhaus, Bachfurt és Hollern-
hcn mutatták magokat a' cholura nyomai, 's csak hamar több helységek
ben is fordultak elő egyes esetek. Minden nagy vigyázat mellett i's Sept. 
elsőjén Hernuisbau 's ettől fogva hamar egymást követve Kdelsthalban, 
Pehwadoi'fban , Schönabrunnban, Enzensdorfban , Badenben, llizingben, 
Pen/.ingben, Pfaffstettenben. Schurndorfban, Kbersdoi íban, Sechshausban 
's több más Bécs körül lévő helységekben's végre magában Bécsben is mu
tatkoztak a' cholera symptomáji , de szelíden, ngy hogy egész Dec. 5-
kéig ös/.vesen 4017-en betegedtek, 1979-en gyógyultak 's 1922-en holtak 
m e g , 116-an pedig még orvosi kéz alatt voltak. — Morvaországot Sept. 
közepén látogatta meg a' cholera, 's nevezetesen Brünnben Sept. 21-kén 
ütött k i , hol November 30-dikáig IG9l-en betegedtek, 908-sn gyógyul
tak 's Göl-en holtak meg, 112-en pedig még cura alat t voltak. -- Ósz-
vesen Morvaország és Slesia kerületeiben Oct. 20-dikéig 307 helysé
gekben megbetegedtek 16,193-an, meggyógyultak 7912-eii. megholtak 
3ö74-en, cura alatt maradtak 2íK)7-en. — Burkus-Siésiában a' megoi ősitett 
cordon ellenére is Julius 27-ikén Benthenben egy katonai ohinugus clio-
lerába esett V 14 óra alatt megholt. Minden egyes elrekeszlések és el-
kiilönözések sem használtak semmit, a' nyavalya mindég tovább harapód
zott 's csak hamar több helységekben kiütött , de áltáljában véve igen 
kevés áldozatja! voltak itt annak. Sept. 7-dikén a' bre.sluui kerületben 
js felüté az fejét. Breslaubari Nov. 21-dikéig 1252-en betegedtek, 453-an 
gyógyultak és 655-en holtak meg, 144-en pedig cura alatt maradtak. — 
Csehországban a1 grubichi uradalomban fordultak elő az első gyanus,ese-
iek Oct. 20, 's azolta több kerületekben is elteijedt a' nyavalya. Nov. 
28 Prágában is kiütött az, 's Dec. JO-dikéig 29-en betegedtek meg , kik 
közül 15 megholt , 2 meggyógyult 12 cura alatt maradt. Áltáljában ilt 
is kevesek a' cholera kiválasztottjai. A 'burkus birodalomban Julius és 
Augnstus'hónapokban mindég továbbterjedt a' cholera, különösen a' po-
seni nagy Ijerczegségben. Posenben magában Julius 14-dikén fordultelő 
a1 legelső eset egy muskatéros katonán. Innen mindenütt a' War tha mel
lett a' brandenburgi tartományban terjeszkedett ki. Aug. 28 egy hajós 
legény chnlerába esett Cjiarlottenburgban, 's még az nap másutt is for
dultak elő gyanús esetek a' környéken. Aug. 31-dikén pedig Berlinben 
is kiütött , ugy hogy Dec. 7-rfikéig 2220-an betegedtek, 1404-en holtak, 
!s blö-en gyógyultak meg. Az eiső 512 megbetegedtek közül Casper 
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szerént Berlinben csuk 49; Danzigban 12ü2-kö/.iil csak 257 ; Posenbeu 
208 közül csak 5 0 ; Königsbéigben 153 közül csak egy gyógyult meg. 
Sept. (i oderai Frankfurtban is adták gyanús esetek elű magokat, '» ezen 
napokban a1 potsdami kerületben több esetek is fordultak elő. Jgy terjedt 
lassanként tovább tovább a' veszély keleti és nyugoti burkus országbau 
's részént Pomeraítiában és Brandenburgban. Fenébb Helsingfortsban és 
a' sweaborgi erősségben (orosz Finnlandiában) is kiütött az. — Oct. ü 
már Hamburgban is találkoztak eholeraesetek , 's egy héttel azután Al
timában , de csak igen lassan harapódzott a' nyavalya maga körü l , 's a' 
halálesetek száma kevés vol t , ugy hogy a' halandóság áltáljában vére 
kisebb volt, mint a1 inult esztendtjben. Hamburgban Nuv. 14-dikéig 787-
en betegedlek, 400-en holtak, és 263-en gyógyultak m e g , lJ5-en cura 
alatt maradtak. Oct. 22-dikén a' hannoverai királyságban iitótt ki a' 
cholera, melly mint mondják Hamburgból plántálódott oda. Nov. 12-di-
kéig az egész* királyságban megbetegedtek 87-en, meggyógyullak 21-en, 
megholtak 52-en. A1 londoni Courir szerént Novemberben már Angliában 
is Siinderlandban, Duxbainshire-ban, Londontól 300 angol mértföldnyire, 
kiütött a' choleia. Némellyek szerént hamburgi hajók vitték azt oda, 
de mások azt mondják, hogy mar az előtt Newcastle-ben egy kötélgyár
t ó , ki a' hajókkal semmi közösülésben nem vol t , igazi cholerában holt 
meg. Az eddig megbetegedtek számát bizonyosan tudni nem lehe t , mi
vel a' Courir szerént az orvosok igen sok eseteket eltitkolnak. Az újsá
gok s/.erént Nov. 28-ikáig megbetegedtek 300-an , megholtak U3-an. 

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

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

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

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

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

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

A' cholera ragadós vagy nemragadós voltáról való vetélkedéseknek 
vége hossza nincs az orvosok közt. Az a' ki csak távolról szemléli a' 
közelgető 's közönséges félelmet okozott gonosz nyavalyát 's csak az iró 
asztalról harczol az ellenséggel, mellytől maga is fél, rendszerént tüzes 
védője a' ragadványnak , de a1 ki színről szilire látta ezt a' szélvészt — 
mint Berggreen nevezi a1 cholerát — annak ezen ijesztő chimaerát áltáljá
ban tagadni kell. Valóban igen sok orvosok, kik minekelőtte cholerás be
teget nem láttak, nagy contagionislák vol tak, ellenkezőre változtatták 
vélekedéseket, midőn azzal közelebbről megesmcrkedtek. ^Vzok, kik min
denik rész védokait méltatni kivánják. középutat választanak ' s az t mondják; 
hogy kétféle a' cholera terjedésének módja: a' levegő és ragadvány ál
tal •, az első a ' rendszerént való, de nem lehet tagadni, hogy a' betegség 
magas kifejlésében 's különösen ot t , hol egy szűk házban több betegek 
fekszenek , ezeknek kigözölgései a' levegőt ragadvánnyal töltik , kivált 
ha sem a' levegő nem t iszt í t ta t ik , sem a' beteg tisztaságára 's ürületei-
nek eltávoztatására elegendő gond nem fordittatik, ( l lufeland, Clarus, 
Harless. Dyrsen 's mások). V'.v. volt az én vélekedésem i s , mind addig, 
mig—kivál t a' temesvári katonai kórházban — a' legnagyobb intensitásu 
cholerában fekvők körében nem voltam. V o l t a m — : s darab ideig mulattam 
a' legnyomorultabb házikókban , mellyeknek néhány llvegdarabokból ál
ló ablakai be voltak a1 sárfalakba tapasz tva , niellyeken tehát soha fris 
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levegő be nem Itathatott, I10L a1 legnyomorultabb helyeseiben feküdtek 
rs holtak loeg a' beiegek szennyes, féligrothadt ágyaikban Őrületeiknek 
gőzkórében elhagyatva csaknem mindentől, hol ennélfogva a' ragad
vány kifejlődésének csaknem minden leitéu'lei megvoltak, és még is sem 
a' félénk házbeliek mind el nem kapták a' cholerát ennyi kedvetlen 
hóinyülinények közt is, sem magam régi g) umorbajom 's ennélfogva né-
ininemü hajlandóságom ellenére is abba nem estem. Prof; Marx szerént 
a' ragadván} kifejtődésének akkor van különösen helye , mikor a' végé
he/, közelgető nyavalya lyphusha megy által. Igaz, hogy ott, hol szoros 
helyen sok emberek laknak együtt, kiknek kigőzölg-ései 's fellelései által a' 
soha sem ujitott levegő megromlik, hol szegénység's nyomorúság uralko
dik, valamint a' tisztátalan 's tömöttebb kórházokban is a' netalán kifej
lett typhns ragadóssá lehet, de koránt sem áll itt elő a' megfertőzöttek-
ben az eredeti' nyavalya , mellyhez a' typhns j á ru l t , hanem ezen utolsó. 
— A' conlagionisták végokaikat legnagyobb készülette) adták elő Harless 
és Marx prof. urak, kik közül amaz azt alapítja meg iró asztalán, hogy 
a' choleraragadvány repülő , emez pedig, hogy álió természetű. Mimi 
ezek azonban igen csekély 's nagyrészént theoriai alapon vagy elmagyará
zott és sokszor hamis történeti dátumukon épülnek, s szembe tűnők a' 
ragadvány behurczolását ez vagy amaz ember álial megmutatni akaró 
erőlködések. Azon sok történetecskék, mendemondák, költemények 's 
mesék, inellyeknek elterjesztésében az újság-levelek olly nagy készséget 
mutattak, mintha itt egy nyakravaló, másutt ágynemű vagy ruhadarab , 
ismét másutt egy oholei ában megholtnak pudlikutyája vagy a' mi legtöbb, 
egy gyanús helyen vett kendőre való tekintés állal közöltelett volna a' 
ragadvány, csak a' nép ijesztésére szolgáltak, de meggyőződést a' gon
dolkozó emberben nem szerezhettek. Azon esetek is, íuellyek valóban meg
történlek, 's mell)eket a' Contagionislák vélekedések támogatására fel
hoznak , igen erőltetve s helytelenül mag) áraztatnak a' ragadványból, 
annyival inkább, liogy azoknak sokkal nagyobb fontosságú eseteket lehet 
ellenekbe tenni , a' miből okosan lehet következtetni , hogy a' conlagio
nisták dátumai egy időben történt eseteket mutatnak ugyan, de azoknak 
egymástól való függését be meni bizonyítják. A' legjelesb angnl orvo
sok , kik Indiában a' cholerát esztendőkig observálták , mint Annesley 
Madiasban, Johnson a' Borbon, Marshall és John Davy Ceylon, Kinnis a' 
Móricz-szigeteu , S tewar t , Anderson, Kobson, Ty t le r , Cormick, 's több 
mások teljes meggyőződéssel nyilatkoztatták ki, hogy a' cholera nem ra
gadós. Scott, ki mint a1 niadrasi kormány orvosa, mindég a' bureauban 
ü l t , az európai conlagionisták módja szerént, csuk az hó asztalon igyeke
zett megmutogatni a' cholera ragadós voltát. Ellenben a' Calcuttái orvosi 
fő törvényszék, mell}' száz orvos hivatalos tudósításán alapitá Ítéletét, 
a' cholerát nemragadósiiak határozá meg. A' bombayi egészségi tanács, 
negyven orvos tudósí tására, felfüggesztő Ítéletét. Az Arabok, Peisák 
és Muszkák a' cholera nemragadós volta felől meg vannak győzetve. 
Seydlitz megcáfolhatatlan okokkal bebizonyította a' petersburgi orvo
si tanácsnak, hogy a' cholera Európában ( Astrachanban 1823^ nem ra
gadvány által, hanem magában (sponte) fejlődött ki, 's hét egész eszten
deig azután semmi nyoma sem volt Muszkaországban a' cholerának, a' 
mi kiniagyarázhatatlan volna , ha ragadvány hozta volna azt be Európá
ba. Az orenburgi departement-ban 18 3|/V> kiütött choleraepidemiáról 
sem lehetett megmutatni , hogy ragadvány lett volna eredetének oka, a' 
mit a' petersburgi orvosi tanács, melly mindenkép rajta volt a' behur-
czolt conl.igium megmutatásán, iga/.ságszerelőleg megvallott. A' moszkaui, 
petersburgi 's rigai orvosok ön tapasztalásaik után többnyire mind 
anticoiilagionislák. A' pesti, bécsi , 's csaknem minden orvosok, kik a' 
choleiával közeitálsalkodásban voltak , azt vallják, hogy ez nem ragad
vány által terjedő, hanem magában kifejló, vagy is benszületett (au-
lochlhonus) nyavalya, a ' m i t prof. Clarus is mint kétséget gerjesztő kör-
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nyülmény t felhoz,. Egyébiránt a' cholera nemragadós voltát kétségkívül v aló-
vá teszik ('a'következendő meglett dolgok: 1) Nincsen egy cholera eset sem, 
melly felől tökéletesen meg lehetne mutatni, hogy ragadvány állal fejlett 
volna ki, mint ezt sok helyeken tett igen szoros vizsgálótok 's utánajár.-
sok kétségkívül valóvá tevék. Hogy a' cholera mindenütt az országutakat, 
a' kereskedő karavánokat, foly ó vizeket, a' hadi seregek mentét 's tábo
rá t követte továbbterjedésében, hogy népinnépek, vásárok, búcsújárá
sok: után ismét ki tör t , mint Scot t , Kennedy 's ő utánok az, európai 
contagionisták felhordják, nem próbál semmit , mert mint prof. Bnrdach 
igen helyesen jegyzi meg, ott, hói eleven a' kereskedés, ott a1 lakhelyek, 
vendégfogadók 's korcsmák tele vannak emberekkel, kik sokszor eltö
rődve elfáradva és éhezve érkeznek m e g ; az utasoknál 's még inkább 
a1 katonáknál mindennapi dolgok a' megszorítások, gyomormegterhelé
sek , dorbézolások's kicsapongások. A' hajoká/.ásból élők leginkább ned
ves és igen népes lakhelyeken élnek. Mind ezek, hozzájárulváu a' le
vegő constitutiója, kedveznek a' cholera kifejtésének. Nem kell feledni 
azt s e m , hogy a' most jöt t idegenekre nagy befolyása van a' hely 's 
climaváltoztatásnak, a' helybeli 's epidemicus befolyásoknak, honnan rend
szerént azokat támadja meg először. 2) A' cholera kezdete, neveke-
dése vagy fogyása egészen más környülményektől függ, mint a' raga
dós nyavalyáké. Az innep- és vasárnapok után az akkor tett dorbézo-
lások következésében a' már fogyni kezdő nyavalya ismét nagyobb erő
re kapott. A' psychicus befolyások, félelem 's szorangat ta tás , . nagy 
befolyással vannak az idegekre , következéskép a' cholera nemzésére 
is , noha azt prof. Itust tagadni 's egy főokát ebben keresni láttatik an
n a k , hogy az a ' jobbsorsuaka ' , kik épen csupa félelemből rendes!) életet 
élnek 's magokra jobban vig) •"znak , kevesbbé bántja. Azonban minden 
kétséget'kizáró meglett dolgok bizonyítják, hogy a' félelem, ijedtség 's un-
dorodás a1 cholera legfontosb aetiologiai pontjai közé tartoznak, mint ezt 
a' többek közt prof. Clarus physiologiai és pathologiai tüneményekkel 
js erősítve előadta. A' rigai orvosok az előkelőknél épen a' lélek szen
vedésében keresik a' cholera kifejlésének főfactorát. Mint több más 
idegnyavalyáknál, nevezetesen a' görcsöknél 's nyavalyatörésnél, ugy 
a1 choleránál is igen hihető , hogy már a' puszta borzasztó tekintet ál
tal is, kivált az együtt lakóknál, igen sok esetekben kifejtik a' nyavalya. 
.— A' házbezárások 's ebből származó szorangattatás igen sokszor volt 
egész háznépek kihalásának oka. — Bécsben egy háromszor 24 óráig tar
to t t szörnyű záporeső 's zivatar után felette megszaparodott a' bete
gek és hirtelen halálok száma; másutt ellenben egy nagy szélvész után 
egyszerre megszűnt a1 cholera. Sokszor egy nap alig betegedett meg 3, 
4 ember , már más nap egyszerre 's különb-különbféle helyeken száz 's 
több choleraesetek tűntek fel. Sokszor lassanként fejtődött ki a1 cho
l e r a , mint Berlinben 's más varosokban, sokszor egyszere ütött ki, mint 
Petersburgban. Mind ezek 's több ezekhez hasonló környülmények a' 
ragadó nyavalyáknak nem tulajdonaik. 3) A' cholera' menetele 's 
terjedése módja, öszvehasonlitva a ' ragadós nyavalyák terjedése módjá
val , már eléggé kivija a' kettő közt lévő sarkalatos különbséget. A' cho
lera sokszor egy városnak különbféle pontjain egyszerre ütött ki olly 
emberek közt, kik egymással semminemű közösülésben nem voltak. In
nen Sydenham ugy képzeté azt magának, mint valamellj7 földből kiömlő 
ragadványt. Sokszor nagy ugrásokat tett. ]gy Altonába 30 mértföld
nyiről ment a 'né lkü l > hogy a7 közbe lévő helyek közül egy is megfer
tőztetett Volna. A' ragadós nyavalyák embereken "s állatokon kívül 
jószág 7s mindennemű bútorok által is terjesztetnek. A" cholera felöl 
különbözők ezen tekintetben a' contagionisták vélekedései. Professor. 
Marx 's más némellyek azt állítják, hogy a ' jószágok 's bútorok is to
vább terjesztik a z t ; prof. Harless ellenben ezt csak akkor tartja lehe
tőnek , ha azok a' betegek Vagy annak effloviurnáival közvetetten érin-
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téshe jö t tek; prof. Lichteristadt, prof. Loder , pr. Clariw, dr. Barclio* 
vitz 's mások soha sem. A' rigai igazgató orvos azt nyilatkoztatá ki, 
hogy á* choleraragályt csak emberek terjeszthetik tovább, az állatok 
felöl ez bizonytalan, a' bolhák felöl pedig bizonyos, hogy nem ragály*. 
vezetők. Ide já ru l j hogy ha ragály állal történnék a' cholera terjedése, 
annak különbféle utakon már régolta Európába kellett volna ju tn ia , a1 

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

A' cholera ragadós vagy nemragadós voltáról való vetélkedések, ma
gokban véve, korántsem olly nagy fontosságnak, mint az ebből folyó 
rendszabások, mind az egyes emberekre , mind a' statusra nézve. Meg
állíttatván egyszer a' ragály ideája az orvosok á l t a l , 's féleleni, re t te 
gés és szorongattatás terjesztetvén el az emberek köz t , mint az csaknem 
minden országokban t ö r t én t , míg a' cholera csak távolról fenyegető ve
szély vol t , a1 status mind a1 felelet terhének elhárítása-, mindaz elején-
te megrettent népek megnyugtatására kénytelen volt szörnyű költsé
gekkel és áldozásokkal megtenni mindent, mit a' kormányhoz közel lévő 
orvosok javalottak a' veszély lehető elhárí tására, a' mit háládatos ér
zéssel kell megesmérnünk. Fajdalom, hogy ezen nagy és költséges expe
rimentum sehol sem felelt meg a' Várakozásnak, 's hogy a' tapasztalás 
inegczáfolhatatlan bizonyosságra hozta ezen té te l t , hogy a' cbolerát sem 
cordonok , sem elzárások, sem vesztegházak, sem semminemű emberi 
rendszabások továbbterjedésében fel nem tartóztathatják. A' muszka, 
austriai és burkus birodalmak iszonyn költségeik , áldozataik 's megszo
rításaik diján adták a' nagy és használatos leczkét Európának. Magyar
országon mindent megtettek a' cholera el távoztatására, a' nélkül hogy 
a' kívánt czél elérődött volna. Az első Galjtia felől húzott cordon sem
mit sem használt. A' cholera becsúszott a' Karpatns völgyein , 's ált-
ugorván Beregh és Marmaros vármegyéket , váratlanul ütött ki Tisza-
Ujlakon. Ezen vármegyék elzárat tak, de a' veszély annak ellenére is 
nagy sebességgel terjedt lefelé a' Tiszán. Egy harmadik cordon , nielly 
Galitia határszéleitől kezdve, Sá ros , Heves és Pest vármegyéken ke
resztül a' Garan mellett vonatott, épen olly keveset használt. Hasonló 
kimenetellel állíttatott fel egy negyedik cordon a' Duna jobb partján. 
Kzfiikivül minden vármegyék, minden városok és helységek szorosan 
clkiilönözték magokat, de ezen néplepő veszély minden cordonokat ált-
lépdelt 's mindenütt elvitte áldozatjait. Az Anstriát 's a' császári várost, 
valamint a1 Morvaországot elrekesztő cordon hasonlókép siker nélkül volt. 
Tehetnék talán a' contagionisták azt a1 kifogást, hogy a' magyarországi cor
don csak az adózó nép által formáltatván, a'megkívántató igen szoros rend 
azoknál nem tar tathatot t fen ; de ezt kielégitókép megczáfolják az Ans-
t r ia 's különösen a' császári város körül felállított, valamint a1 muszka-
országi cordonok i s , mellyeknél katonaság használtatott. Szinte olly si-
keretlen 's képestségesen még sokkal több költségbe 's áldozatokba ke
rülő rendszabások, az egyes városok 's ezekben a' városrészeknek 's 
hazaknak elzárásai; ezekben a' vesztegházak, külön kórházak , tisztító 
és füstölő intézetek felállítása. Nem lehet szomorúbb helyezetet gondol
n i , mint az t , melyben Magyarország a1 cholera kitörésének első idejé
ben volt. Csaknem minden vármegyék kisebb nagyoMi , némellyel* való
ban minden kifogáson tul lévő szorossággal voltak egymástól elrekesztve, 
a1 mire katonaság nem létében az adózó nép fordíttatott. Nem lehetett 
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svánakoz-íí.1 nélkül látni a' szegény 's élelemkereső, rendes mnukájitól el
szakasztott 's rendszerént a! iolyók partjaira, állított embereket u' náp 
bér suhannak '» az idő iiiiiiden viszontagságinak kitéve, többnyire éhez-
ve órzeni a' határokat a' titoktele járású '• bizonytalan tulajdonságú foj
tó aügyai becsapásától, mellynek sokszor ott magok áldozati\á lettek. 
Az adásvevés, kereskedés megszűnt, a' kézi 's mezei munka \s egyéb 
táplálatot és léteit szerző életmódok csaknem egészen félbeszakadtak. Az 
azelőtt szekerekkel i akott 's eleven országutak puszták \ oltak. Minde
nütt néminemű rémítő csend láttatott uralkodni. Az emberek képén szo
rongattatás és a' közelgető veszély félelmes varasa volt festve. Minden 
ember kerülte a' másikat , kivált ha az a' rosszullétei legkisebb jeleit is 
mutatta; a' ki pedig szerencsétlenségből cholerába e se t t , gyakran min
denektől elhagyatva 's önsorsáuak engedtetve, minden segedelem 
nélkül lett a' nyavalya áldozatjává. Sokan az oriosok közül csak távol
ról tekintették meg a' betegeket, kiket jó előre a1 szabad levegőre kiho
zattak ; sokakat erőszakkal kellé kényszeríteni a1 beteghez való járulásra. 
Legborzasztóbb volt az élőkre nézve azoknak sorsok, kik ezen kegyet
len nyavalya martaiéki lettek. Azon alaptalan 's helytelen vélekedésnél 
fogva, mintha a1 holt testek is képesek volnának a' ragályt tovább terjesz
t e n i , a' mit prof. Marx erősen hiszen, alig találtatott ember, ki azokhoz 
hozzá mert volna nyúlni. Csaknem hihetetlen, mennyire kioltja sokszor a' 
nyavalya elragadásától 's az elzárástól való félelem a' betegek 's meg
holtak sasomoru sorsára jutástól való rettegés az emberiség érzését. Vas 
vagy fa villákkal tették a 'ho l t testeket a' koporsóba, vagy Czigányokiil 
sót a' hóhérra is bízták ezt a' t i sz te t , 's mennél elébb vitték ki a' teme
tőbe, sokakat csak azé r t , hogy még egyszer az egészen ki nem aludt 
életnek iszonyatos tudására ébredjenek fel 's az elébbinél szörnyűbb ha
lállal haljanak meg. Tagadhatat lan, hogy az elzárások , mellyeket ugy 
is csaknem lehetetlen, kivált az egyes utszákra :s házakra nézve, ugy a' 
mint az elérendő czél kívánná, eszközölni, igen sokkal több nyomorusá-
got szerzettek, mint maga a' nyavalya, 's nevelték a' félelmet és szoron-
gattatást, —• mellyek, mint fenébb is mondók, az epidemicus nyavalyáknál 
fő nyavalyaszülő okok; — a 'helyet t , hogy nyugalmat öntöttek volna a' szi-
vekbe, a' mire különösen a' köz népnél kellett vala igyekezni. Az elzárt 
házak lakosit ijedtség és szorongattatás veszi körül, a1 másokkal való kö
zösülés 's élelemkeresés félbeszakasz fása miatt felébredt bu és gond 's 
hozzátartozójik rettentő betegségén és halálán való epekedés csakhamar 
felébresztik bennek is-annak magvát , honnan sokszor az igy bezárt há
zakból mind kiholtak a'benlakók. Dr. Houselle és sok mások meg vannak 
f lőle győzetve, hogy az epidémia intensitasa, az elzárási rendszabá
sok szoros kivitelével egyenlő lépést tart . Lehet e váljon rajta csudál-
kozni, ha a" nép ezen annyira magasztalt 's olly nagy rigorral felállított in
tézeteket a' nyavalyánál inkább gyűlölte 's készebb volt magát ennek 
mérgének kitenni, mint azon erőszakos elkiilönzések terhe alatt nyögni, 
kivált minekutána csak hamar természetes eszével is á l t l á t t a , hogy azok 
a' hirdetett czélnak meg nem felelnek ? hogy a' legszorosabban elzárt he
lyen kiütött a' cholera a1 helyet t , hogy sokszor a' megfertőzött város 
lakosival legelevenebb közösül étben lévő helységek lakosi mentve marad
tak, mint az a' többek közt Hamburgban — egy esetet kivéve — történt, 
hogy a' beteggel-bánók, a1 megholtakat öszvecsókoló, azokat megmosó és 
felöltöztető atyafiak, az orvosok- 's papoknak többnyire semmi bajok sem 
lett. Lehet e továbbá csudálkozni, hogy a/, elzárásoktól annyira rettegő nép, 
a' cholera létét hinui nem akarta, '» az elhárító rendszabásoknak egészen 
más okát kereste, h o g y — mint Ber l inben— a' betegkosarakat 's halott-
szekereket, ,,éljen a' cholera !'•', kiáltással kisérte, az orvosokat üldözte, 
sőt sok helyén a' legborzasztóbb excessusokra is vetemedett. Az imitt 
amott felállított vesztegházak nem kevesebb nyomorúságnak voltak 
sziilóji, mint a' cordonok, 's gyakran veszélyhozóbbak voltuk, mint magok 
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a' roegfvitóYitt helyek. Pesten a' quarantaine vásári dcszkabóltokból ál
lott ; Bács varmegye halárán csak a1 szabad ég alá szálittattak az uta-
KÓ!< ; Kostél) ná] a' Bánátban nyolc/, szalmával fedett 's mennél ritkábban 
font oldalú kunyhó , mindenike egy sövénnyel elkerített 's rácskapus ud-
varocskával, mellyekben e s ő , s/.él és zivatar szabad kény szerént ural-
kodhai tak , volt készítve a' Temes alacsony partján a' veszteglendők 
számára. Csaknem hasonló test-és lélekbetegitő hajlékokból állott a 'con-
tuiitucía Kossovicza mel le t t , az Erdélyt Magyarországtól elválasztó 's 
dicső kilátásokkal kedveskedő bérez hátán. De mind ezeknél nyomorul
tabb vol t , mint mondják, Erdélyországban a1 tasssói vesztegház, melly-
hen több emberek életekkel adóztak. Azon nénielly orvosok által felállí
tot t bal vélekedés, mintha a'jószágok és bútorok által is tovább terjedhet
ne a' cholera r a g á l y , ezeket is a' kereskedés nagy megcsökkcnésével 
qnarantaine-re kárhoztatá. Göttingai prof. Marx azon tétel megmuta
tására egy cholerábau megholtnak pudlikutyáját hozza fel , nielly két 
embernek halált okozott, (?) 's azt mondja, hogy azon tételt ellenkező pél
dák , ha szinte azoknak száma legio volna i s , meg nem gyengíthetnék (?!) 
Ellenben bonni prof. I larless tagadja a' jószágok és bútorok ragályvezet-
hetőségét 's azokat minden cnntuinacia alól felszabadítja 's legfeljebb 
egyszerű tisztítás alá veti, 's ez az orvosok legnagyobb részének mostani 
vélekedése. Sok baj volt a' postákkal-is , a' levelek, i rományok, köny
v e k , pakétok t i sz t í t ása ' s megl'Ustölése végett csupa orvosi vélekedésnél 
fogva, holott senki azoknak ragályvezelő tulajdonságát meg nem mutatta. 
Mi temérdek költségek 's áldozatok , mi nagy megszorítások 's nyomorú
ságok , mennyi könyhnllatások 's veszélyhozó nyavalyák, mennyi nyug-
hatatlanságok 's háborgások, mennyi vad szenvedelmek 's kicsapongások, 
mennyi erkölcsi félrelépések \s elromlások szülő okai voltak ezen intézetek 
a 'né lkü l , hogy az óhajtott czél elérődött volna: azt eléggé bizonyítja a' 
cholera története az ez által meglátogatott országokban, mellyek az 
1S31-iki szerencsétlen esztendő súlyát sokáig fogják érzem. A' danzigi 
városi tisztviselőség azt nyilatkoztatá k i , hogy a ' cholera , ha szinte 
a' lakosok harmad részét elragadta volna is , olly mély sebeket nem oko
zott volna nékiek, mint az e lzá rás , mellynek hasztalan volta meg van 
mutatva, ha szinte a' vele öszvekötött temérdek költségekről nem szól
nak is. Ha azon temérdek köl tségek, nielly eket a1 kormányszékek a' 
nyavalya elhárítására t e t t ek , a' nyavalya czélirányos gyógyítására 'a 
a' szegénysorsiiak nyavalyagerjesztő életmódjának jobbítására forditattak 
volna, a1 megholtak száma igen igen sokkal kisebb volna. A' gyűlöletes 
conlonok felszabadítása 's a' nem kevesbbé gyűlölt kórházak eltörlése, 
mellyel a1 bölcs kormányszékek nem kés tek , igen jóltévő befolyással 
volt a' felháborodott lelkek megnyugtatására, 's a1 nép közt avonnal több 
elevenség, kedv 's jóllétei mutatkoztak, a1 nyavalya pedig nem a z , hogy 
kegyetlenebb szint öltözött volna magá ra , hanem inkább szelídebb bé
lyeggel folytatta futását. 

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

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

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

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

gyomorszáján. Dr. Abendroth tudósítása szerént Odessából a' hideg lá
baknak forró vizzel ínegöntése sokszor használt. Creuzer a' has megön-
tését ajánlja azzal. R a n g , Piipürew és Hufeland urak a' hasra, ezombra 
és karokra s zá r az , mások a' hátgerenezre véres köppölyöket ajánlnak 
tétetni az első indicatio elérésére. Bock és Frank lipsiai orvos urak 
Varsóban még a' szívbe való tőszurást faonpuncturát) is megpróbálták, de 
legtöbb jót láttak a' minden 10—15 minutában poharakkal adott forró víz
től. Az eddig előszámlált szerek közvetetlenUl ingerlik a' bőr t , 's ezek
nek ellenébe áll n1 hideg v i z , melly közvetve hozza ingerlésbe a' bór-
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rendszert *s ébreszti fel aimuk functiójit. Már Cclsus és Aretaeus is aján
lották azt. Az ujabb időben sok orvosok által mint hatalmas és csudás 
erejű szer ajánltatik az a' cholerában , a' mit a' nálunk 's a' külfödön 
tett tapasztalások is bizonyilnak. Dr. Gravier sok nevezetes tapasztala
tokat gyűjtött Pondicheryben a' hideg viz hasznáról a! cholerában. Egy 
beteg kínzó szomj nságában beleugrott egy vizes hordóba jól lakott vízzel, 
's ájultan vonatott, ki de utána 11 óráig aludván, meggyógyult. Timtsen-
k o , muszka orvos, tudósítása szerént Sallicuban, a' Caspium tenger mel
lett, 12 ember csupán a' hideg vízzel való öntözések "s dörgölések által 
szabadult meg. Tauris , S i rwan , B a k u , Ispahau 's más persiai és 
muszka városokban, végig öntözik a' betegeket hideg vízzel , vagy abba 
bele mártják, jól megdörgölik és dagasztják, 's akkor meleg ágyba té 
vén , meleg théket adnak nekie, mint Fraser, Seidlitz, Cormiek s má
sok beszélik, a' legjobb sikerrel. Sok betegek nálunk is belösztöneiktől 
vitetve , rocska vizeket meg ittak 's meggyógyultak , 's Bécsben is jó 
kimenetellel használták a' legtcrhesebb choleraesetekbeu a' jeges vízbe 
mártott spongyiával való dörgölést, jeges borongatásokat a' fóré 's sziv-
gödörre , belsőkép 6—8 gran nehézségű jégdarabokat , vagy 2—3 kanál 
jeges vizet , 's mikor a' beteg fogai a' hideg miatt vaczogtak, meleg ágy
ba tették^ dörgölték, 's igy meleg izzadásba hozták. Néhány esetben 
fagylaltat is haszonnal adtak. A' hideg viznek legnagyobb dicsérője prof. 
Oertel, ki mint sok más nyavalyákat , ugy az indiai cholerát is egye
dül ezzel mondja gyógyitbatónak lenni. Mind ez azonban csak az első 
stádiumára illik a' cholerának, később 's kivált ott, hol már más szerek 
által á' beteg meleg izzadásba hozatott , a' hideg viz i ta la , hirtelen ha
lált okoz , mint ez nálunk is igen sokszor történt. — A' második indi-
catio beíöltésére legfőbb szer az érvágás , mellyel a' nyavalya kezdeté
ben , minekelőtte a' görcsük mutatkoznának, sok orvosok égig magasztal
n a k , részént hogy a' vérnek a' nemesb részekre való tódulását elhárít
sák , részént hogy a' nagyobb edényekben fenakadt vért mozgásba hoz
zák : 's a' killkörre vezessék. Az angol orvosuk, ezen nagy vampyrok, 
mint sok más nyavalyákban, itt is vesztegetve bánnak az emberi test ezen 
nemes nedvével. Corbyn és Jameson rendszerént 1—2 fontot ajánlanak [le
csapolni minden choleraesetbeh, 's annak minden stádiumában, sőt ha 
a' görcsök nem Szűnnének 2—3 óra múlva, ezt ugyan annyi mennyiség
ben, a ' m i több még harmadikszor , negyedikszer is ismételni javalják, 
's ezt azért , mond Jameson, mivel a 'holt testben az egész bélcsatornát 
gyuládra találták , (bizonyosan a' szörnj ü mennyiségben beadott ealomel 
következésében). Ez a' nagy' vérszopó, sokszor 12 óra alatt 5—8'font 
vért is lecsapolt a' betegből. Ugyan ezt tették csak nem minden indiai 
angol és franczla orvosok, Johnson, Adain , Annesley, W h y t é , Kenne
dy, Negrin, Lesson "s mások, ellen nem állván azon sok szomarn tapasz
talás, hogy az érvágás után hirtelen megholtak a1 betegek, 's inkább 
más képzelt oknak tulajdonítván ezt. A' muszka orvosoknak nagy része, 
követte Corbyn és Jameson inethodusát, 's a' pctersburgi orvosi tanács 
is rendelte az érvágásokat, a1 mit azonban a7 moszkaui orvosok egy r é 
sze nem kövelett. Ezek közt Loder különösen ellene van az érvágások
nak. Mennyi sok áldozati voltak ezen csupa theorián épül t , 's ennél
fogva menthetetlen vampyrismusnak, kivált a' vele öszvekotött gyógy
móddal, a1 szörnyű mennyiségű calomeilel és ópiummal mutatja a' cho-
lerá története. Mind Lengyel- mind Magyarországban nagy része az 
orvosoknak ön tapasztalásaik titán riem csak szükségtelennek, de a' leg
több esetekben károsnak találta az érvágást , Y Németországbán is sok 
nagy nevű orvosok, mint Ilufeland , Keinfeldt, Krüger- Hansen 's mások 
hasonló értelemben vannak, noha vannak 'annak sok óltalmazóji is. Boek 
és Frank dr. urak, kik a* legkétségbeesettebb gyógyszereket sem hagy
ták Varsóban prőhálatlanul, ' még a' rerő-érmetszéssel is próbát tettek. 
A* cholerának lefolyása 's egész k é p e , sőt a' különben csalékony holt-
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test-bontások , valamint mái részről a' legszerencsésb gyógyításuk két-
séj;kivül valóvá tesz ik , hogy itt á' gyuladás csak az orvosok fejében volt, 
's hogy itt csupa vértódulásokról lehet szó , mellyeknek a' minden erőt 
kimerítő érvágás nem orvossága, mivel azok csak következetei egy más 
oknak, t. i. az idegszenvedésnek; honnan az érvágásnak soha és semmi 
esetben helye nem lehet. Az érvágással még nem elégedtek meg az an
gol orvosok, hanem pioczákat is sokszor bőven raktak fel , különösen 
Annesley ki 30—-50—60 pióczit is felrakat a' hasra, melyre vágj' főre, 
's ezt teszik Bjotissais tanítványi is Gravier , Geoffroy 's mások, kik 
— mint egykor Biolanus — gyomorgyuladásnak tartják a' cholerát. Azok 
kik chemiai szempontból menvén k i , a1 cliolera létalapját a1 vérben, an
nak különös megváltozásában, megsiírüdésében , vagy rendentuli Bzenes 
voltában keresik (Jáhnichen, Herniann, Grohmann 's mások) részént a' 
megfogyatkozott savanytárgy kipótlására, részént a ' gyomor és belek 
rendentuli ingerlékenysége mérséklésére a' savanyakat ajánlják , neve
zetesen a' salétromsavanyat Macgregor , Annesley, Kerandren , különö
sen pedig Cristoph Bowes és Thomas H o p e , kik számos esztendők olta 
szerencsés sikerrel adták azt ópiummal öszvekötve Keletindiában a1 vér
has és cholera ellen. , Még több dicsérőji vannak Európában az alkohol
lal öszvekötött kénsavanynak vagy Haller savanyu elixirének, 's prof. 
Jlarless is igen sokat vár a t tó l , noha ennél még többet tart a' phosphor-
•avanyról. — A' harmadik gyógyczél e lé résére , t. i., a' fájdalom és 
görcs csendesí tésre ajánlott szerek száma legnagyobb. A' gyomor nagy 
ingerlékenységének lecsilapitására, 's a' hányás megszüntetésére sokan 
a' szénsavanyn magnesiát rendelik , mellyet Ainslie specificumnak mond, 
de Campbell gyaláz. Sokan az európai orvosok közül i s , nevezetesen 
a' rigai orvosok, szeretnek azzal a' cholera ellen élni , de Wedekind és 
ITarless annak a 'szénsavanyu széksót és széns. biizsót is elejébe teszik. 
Corbyn a' kénsavanyu magnesiát, Corwell a' neutrális sarakat ajánl
ják . — Sokan adták a' potio Riverii-t nálunk is , mellyet a' muszka 
orvosok annyira dicsérnek. A' fenébb emlitelt czél elérésére sokan nyál
k á s , sós-lisztes és kocsonyás szereket is ajánlnak italul, nevezetesen ár-
p-i- r i skása - , sago-, vagy salepfőzetet. A' most fejt tejet még a' leg-
veszedelmesb cholera- esetekben is varázs-muukásságunak lenni mondják 
a1 rigai orvosok közönséges ital gyanánt , a' tyúklevest Sydenham után, 
mások a' kocsonyaolvadékot kenyérfózettel ajánlották. Legnagyobb r é 
sze azonban az orvosoknak görcscsennjesitő aromaticus fiiönteteket ren
delt italul. Ezek közt legnagyobb divatban vol takV méh- es székfil ná
lunk, a1 fodor- és borsos menta másu t t , mellyek mind kámfornemU tar
talmúak. Ide tartozik egy nem rég esmeretes keletindiai 's jó reményfoki 
plánta, a1 diosma crenata ( E . ) is, mellynek kámfornemU olaj tartalmú 
leveleit az indiai orvosok nagyon magasztalják a' cholerában, 's Euró
pában is különösen a' rigai orvosok (dr. Müller 's mások) igen jóltévő 
erejűnek mondják azt. Ajánlja Tilesius is. A' leghíresebb 's legnagyobb 
divatban lévő szerek a' gyomor és belek nagy sensibilitasáhak 's görcsök
nek eltávoztatására a' calomel és az ópium, mellyeket rendszerént egy
mással öszvekötve szoktak nyújtani. Az egyiktől várták a'jelenlévő gyu-
ladás legyőzését 's az elválasztó orgánumok megbomlott functiójának 
rendbehozását , a' másiktól a' görcsök lecsilapitását. Az ópium a' cho-
lerának kóborló nemében is Willistől és Sydenhamtól fogva sacra an-
chorájok az orvosoknak, 's az indiai cholerában sokan mint specificumot 
vagy legalább mint hasonlíthatatlan szert ugy nézik azt. Az indiai or
vosok szörnyű nagyságú dosisokhan adják azt betegeiknek, 60—80 sőt 
néha száz csepp Eaudannm liquid. pro dosi , pálinkában vagy más léles 
i ta lban, 's ezt minden 10 minuta , fél vagy egy óra mnlva ismételik. 
Csaknem hihetet len, a' mit ezen tekintetben különösen Jameson, Ran-
ken, Corbyn, Eloyd 's mások tettek. Boyle'egy esetben, hol a' beteg már 
250 esepp opiumtincturát é« 100 gran calomelt (!!) vett be egy óra a-



C HOL Kit A 219 

latt 's jobban nem lett, ke't könting oplumtincturát adott be kristélyben 
's mcgszabadilá a' beteget (<). Sokan Corbyn és Jameson methodusa 
s/.éréiií a/, ópiumot mindég calomellel adják , a' mi meleg ferdékkel és 
liu/.ó flastromokkal öszvekölve Keletindiában jót tenni mondatik. Musz-
kaországban sok orvosok követték az indiai orvosok eszetlen, megmérge-
sitő methodusát, nevezetesen Sokolow e's Somolow. Azonban nagy ré
sze a' muszka, lengyel e's burkus orvosoknak, az ópiumot a' tett próbaté
telek után mint az agyvelőre 's idegrendszerre ne'zve ártalmas szert kár
hoztat ták, '8 annak nagy dosisai nálunk sem találtak követőket , de an
nál többeket a' kis dosisok. Némellyek használták a' morphiuniot is 
mellyel Harless és Marx ajánlanak. Dr. Hertz, ki a' cholera gyógyítá
sában minden belső szereket számkivetni kirán , az ópiumot is csak kül-
sőke'p ajánlja. A' calomel, kivált nagy dosisokban , minden európai or
vosok tapasztalásai szerént ártalmasnak találtatott a' most uralkodó cho-
lerában , a' honnan azt igen kevesen rendelte'k betegeiknek. Némellyek 
a' kénesőnemek bedörgölését ajánlják, különösen Adam e's Miiller. W e -
dekind a' sublimatnak nagy kedvelője ezt ajánlja bedörgöltetni bals. vi
tae Hoffmanni-val a' gyomortájba 's nagyon sokat igér magának az az
zal készített ferdőktől. Ezeknél nagyobb névre kapott Európában a 'var
sói dr. Leo által ajánlott magisterium bismuthi, mellyet ő specificum 
gyanánt hirdetett ki a' cholera ellen. Azonban Lengyelországon kivül 
mindenütt rosszul ütött azzal a' próba ki. Galitiában száz beteg közül 
alig szabadult meg egy ; de sehol sem hagyott az olly szomorú emléke
zetet maga u tán , mint Magyarországon, hol az azzal való gyógyításnak 
s/.ámnélkül való áldozatjai voltak, *s hol az az elzárásokon kivül legtöbbet 
tett a' lelkek elkéseritése- 's az indulatok felingerlésére és dnlóngásira. 
— A' görcsök lecsendesitésére próbát tettek némellyek a1 kéksavannyal 
hyoscyamussal , nux vomicával, ignáczbabbal (dr. Henschelj, castoreum-
mal ^ czink-mésszel 'sat . Ezeknek munkálatit sótalan husiéból , kemé
nyítővel, tojás sárgájával 's ópiummal készült kristélyekkel mozdították 
e l ő , mellyeket a' kimeritő hasmenések ellen sokan dicsértek. A' legfé
nyesebb következettel adatott minden addig elmondott szerek közt a' 
görcs lecsendesitésére, következéskép a' cholera létalapjának megsemmisí
tésére, az ipecacuanba részént magában, részént ópiummal öszvekötre (pulr. 
Dovert), noha dr. Harless nagyon kétkedik annak cholera ellenes erejében 's 
mint hánytatót épen nem hagyja helyben. Azonban azonkívül, hogy ná
lunk ezen szer a' patikai szere t közt ellenmondhatatlannl leetöbb be
teget meggyógyított, tapasztalták annak jóltévő erejét a' külföldi orvo
sok is. Dr. Abendroth szerént Odessában, dr. Müíler szerént Rigában, 
dr. Reider szerént Bécsben az ipecacuanha mint hánytató szer, de kis do-
sisban is (doni refrneta), dicső szolgálatot tett a' cholera gyógyításában. 
Az asiai orvosok közül is többen általányai specificumnak tartják azt. Né-
melly orvosok (dr. Rehmann, dr. Hier lander , dr. Schubert 'sat.) a' hány
tató borkövet is ajánlják mint hányta tó t , de a1 mit igen kevesen követ
nek. A' gyógyszerek' itt előterjesztett seregéhe* tartoznak az idegekre 
ható erejeknél fogva az ingerlő szerek , mellyekkel a' cholera gyógyítá
sában gyakran élnek az orvosok. Ezek közt az aether phosphoratus dr. 
Gottelnek főszere. A' valeriána, a rn ica , se rpe i ta r ia , 'angel ica , mo-
schus sokaknak kedvelt szereik. Legnagyobb nevezetességű 's legfonto
sabb azonban a' cholera gyógyításában az u. n. ingerlő szerek közt a' 
kámfor, meliyet dr. Hahnemann mint specificumnt dicsér, de a1 mellyet 
sok mások is magasztalnak. Dr. Síi ebei a' cholera eyógyitására kámfort 
ajánl kristélyekhen, mustártésztát és ferdőket. Dr. Pupke szerént a' gnm-
binneni kerületben minden szerek közt leekedvezóbh sikerrel adatott a' 
kámfor. Dr. Mayer igen szerencsés sikerrel használta azt Galitiában. A1 

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

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

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

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

o ». Ü — o _ u !— e _ o* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C I H V 8 E I S , 1. A C H I f. t. K 8 
C H R Y S I P P U S , híres stoicus philnsoplms Ciliciából, ki vitatásheli 

mestersége és ereje által jelelte ki magát. AzSlpiciiraeusok főellenje volt, 
's mondják, mintegy 700 különféle munkát irt , többnyire dialccticai fug-
lalatut, mikből már ma osak töredékek vannak fen. Agg korában holt meg 
200 kör. K. e. 

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

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

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

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

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

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

rossz lelkű kevélyek szerént azzal mentegetődzött , hogy- csak azért le
iéit hibásan, mert a1 kérdések silánysága bosszantotta Már 17 esztendős 
korában megházasodván, a' kenyénekáphatás .szorgalomra késztette 's 
annyit tanult magától , hogy, ámbár egyetemnél nem végezett , Sherlock püs
pök még is felszentelte papnak. Csak 300 forintot adó helyén azonban 
alig élhetvén, almaborral kezdett kereskedni, de remletlenkedései miatt 
megbukott. Most helyéről, Walisból , hol egyébiránt egyházi beszédjeiért 
szerették, Londonba költözködött megholt atyja székébe. Hanem uj adós
ságai miatt itt is űzőbe vették, 's elzáratásától egy érette kezessé lett ba-
rál já mentette meg. Thorn ton , Colman, Lloyd és ő valami kis litera-
riai szövetségben é l t ek , ' sL loyd e' czi mii munkájával „The a cl or" benne 
ezen gúnyoló versezet „T / / e KosciadeKÍ Írását gerjesztette. 'Kapóssá lévén 
a1 g ú n y , melly színjátszókat ostoroza, előtolta a' költő nevét i s , a' 
mivel elébb elhallgatott. A1 feleletet reá még szabdalóbb válasszal fogadta. 
Garrick okosan kiváná elcsendesíteni az ő ellene is nyilazottat, mentette 
sziujátszóji t , dicsérte Churchill szép eszét 's valóban a' még elzuzóbb 
villámot elszélesztette. De annál inkább előcsipék a' gtinyolót mások, 
kiket s e r t e , 's belé akadniok igen könnyű vol t , mert erkölcsei példásak 
épen nem valának. IJoydhoz, ira erre egy levelet „The nighl" , abban 
mentette magaviseletét. Azzal együtt jelent meg e' ve r semének ; „The 
ghvst"- első éneke. Ollyan fogásu ez , mint Hudibras. Kkkorban juta 
Jolin "Wilkes esmeretségébe , ki a' Skótokat nyomta mindég níint ellenkező 
a' parlementben. Skotország ügyé t , mellyet ina csakugyan igazságosan 
megnyert, üldözte Churchill is, azért e' gúnyában : ,, The pruphery nffumi-
ne u scQlch pastoral'- Wilkesnek ajánlva Skolnrszágot és ])ártfogójit na
gyon lecsufolta. Dicsérék ezt az ő részén lévők 's a 'költőt Popénál több
nek kiáltozák , de ezen rövid napi híre egész becsületébe került , mert a' 
vele nem tartók minden bolondságait, szennyeit napfényre hozták , 's igy 
az emelkedett költő mint ember porban maradt. Okozta ezt balgatag és 
korhely magaviselete , mert a' tiszteletes nr pajkos czimborákkal gya
nús helyekre j á r t , papi köntöse helyett más szabásút, szinüt öltött 's 
hitvesétől elvált. Szive minemiiségét mutatja Hogartthal bánása, kivel jó 
barátságban élt. Hogarth AVilkesre caricaturát ada k i , ,,'lh'e limes" 
ezimü rajzaiHun. Churchill erre Hogarthhoz egy levelet i r t , abban annak 
erkölcsi eharacterét csúful legyalázta; a' mi a' nagy mivész halálát sict-
te t ie is. 1703-ban jelent meg „The ghosl" versezete egészen; ebben 
Johnsont gerebenezte meg Pomposö név alatt. K' t;.jatt lépett elő ezen 
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guuyalvel i s : „The conferehce" é« „The author". HA jó. 170 l-ben jö t t 
k i , „Qothumli versezete, mellyben egykirály kötelességeitadja elő. Mtájd: 
„The candidateíí a' hires lord Sandvvich indulatos megtámadásával, és 
„TheFarewe/ /" . Kz gyenge. Utóbb; ,,'i'Ae limes'-'-, 's „Indepe/idcitce", 
„The journey" és predikácziójinak igen maró ajánlása Warburtonhoz, 
Popé barátjához. 1704-ben Houlogneba utazott a' számkivetésben lévő 
AVilkeshez 's ott veres himlőben megholt 33-dik évében. Munkáji többször 
jöttek k i , mint 1703-ban és Anderson ''s Bell költői gyűjteményében. 
Predikáczióji külön 17G5-ben. Neve brit Juvenalis, de köztök még is nagy 
az erkölcsi különbség. A1 romai nem mindég csak vétket korbácsol, 
hanem melegen védi az erényt i s , az angol czéija inkább g3Ülölségének 
kielégítése. 'S e' miatt egykor , a1 bántott személyek é le tében, hire volt, 
ma felejtve. LHibrentei Gábor. 

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

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

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

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

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

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

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

C I C K R O (Mara Tnl l ius) . hires romai polgár , Arpinumh. született 
Roma 647 évéb. és 106 K. e. Nemzetsége a' lovagkarhoz tar tozot t , hiva
tal t azonban soha sem válalt. Atyja , ki mezei csendjéhen a ' tudományok
nak élt, barátságban állott a1 köztársaság első polgáraival. Ezeknek 
egyike volt Crassus , a' hires szónok, ki maga kivánt szorgoskodni az if
jú Cicerónak és tes tvérének, Quintnsnak , neveltetéséről, nfkik tanitót 
választott és tanulásaikat vezette. Ifjúsága első éveit göröü- írók olvasá
sával , a' kö l tés , ékesenszólás és philosophia tanulásával tölte. Sokat irt 
görög nyelven ; versei szépen voltak alkotva , de költői becsre nézve a' 
középszert fel nem multák. Arra születet t , hogy Romának főszónokja 
lecyen. Először Sylla alatt vitézkedett a' Marsnsok ellen. Visszatérte 
után Philo academicns és Molo hires szónok tanításait hallgatta 's több 
évet fordított a' szónoknak szükséges esmeretek megszerzésére. Maritis 
és Cinna kegyetlenségeinek , Sylla száműzéseinek tanúja volt; az elgyen-
gitett 's vérrel mocskos köztársaság csendesen maradt vérengző dictato-
ra járma alatt. Cicero, ekkor 26 évében , nagy elmével 's gazdag esme-
retekkel felkészülve megjelent a' törvényszék előtt először néhány pol
g á r i , azután egy főbenjáró perben, mellyet Syllának szabadosa, Chry-
sogonus, az atyaiilésről vádolt Roscius Anierinus ellen indított. Ifjú tüz-
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zel folytatá a' védelmet. zavarba hozá a' vádlókat és birájit a' vádlott
nak feloldozására kétryszerité. Kzen lenyes tette után még esztendeig la
kott Romában 's olly peres ügyet válalt magára , melly a1 dictatornak 
uem tetszhetett. Hanem elgyengült egészsége utazásra ösztönssé. Elment 
Athénébe, melly még akkur a' tudományok lakhelye volt. Itt egy aca-
deiuieus házánál, minden felekezeti philosopbusoktól felkerestetve 's éke
senszólást tanulva, hat évet töltött Atticus barátjával. Ugy vé l ik , ekkor 
avattatott he az eleusisi sz. titkokba. As:ában is utazott és név szerént 
Kliodusban tartózkodott, hol hasonlóan felkereste a' legiigyesb szónoko
kat 's részt véve gyakorlásaikban. Komába visszatérvén, uj győzedelmei 
által nieghi/.onyitá a' görög tanítás becsét. A' többek közt védte a' bires 
színjátszó Kosciust, barátját és tanítóját a' szavalásban. Végre 30 évé
ben a' nyilvános dolgok pályájára lépett. Quaestorrá lón Siciliában , mi
kor Komát éhseV nyouiorgatá, és sok gabnát tudott ide szálitani a' nél
kül , hogy a' lakosokat békételenkedésre fakasztaná. Későbben folytatá 
Komában szónoki pályáját , a1 magányos személyek ücryét egyedül hirért 
oltalmazván. Dicső napja derült Cicerónak , mikor Sieilia követei arra 
kérték , hogy hazájnk ügyét Verres helytartójuk ellen védje. Méltó a' 
nyomott nép ezen bizodalmára, kikelt az akkoron mindenható 's a' hires 
Hortensiustól védett rabló ellen , minekutána Siciliában maga öszveszed-
te a' gonosz tett bizonyságait. Legélénkebb sziliekkel festette ezeket hal
hatatlan beszédjeiben. Hetet irt ez ügyben . de csak a' két elsőt monda 
el. Hortensius elnémult az igazság előtt, és Verres önkényt számkivetés
be ment. Cicerónak ez egyik legnagyobb 's legdicsőbb t e t t e , melly ál
tal a' patríciusoknak örökös 's szinte egész életében érzett haragját lázi-
t.i macára , mint Verres ellen irt utolsó beszédje 70 és 71 fej. é r in t i : 
, . / idemm , qiianla tit in imidia qinintoque in odie apud quosdam Itnmi-
net nnbiles iweorum hnminum virtiia et industria. Hominum nnbilium 
•iinn fere quitquavi nnstrae indnitriae farét , nnllis nnstris ojficiis bens-
vitltntiam ilforinn allitere potlvmut: qua»i natura el gcnere diijunvti 
tint , ita dissident a nobis animo ac voluntate. — .Von idem mihi licet, 
qiuid iis , qui nobili genere ttali SMttf, qnibus omnia populi rovmni be.ne-
ficia dnrinientibus deferuntur" 'sat . Ezen per után aedilissé lőn. Ám
bár vagyonja igen középszerű volt, okos bőkezűsége által még is meg 
tudta a' nép kedvét nyerni. Szándékának teljesítése végett a" nagyok ba
rátságát szükségesnek látván, Pompejus pártjára á l lo t t , ki a' nemesség 
feje 's a' szabad Koma első polgára volt. Dicsérője 's legbuzgóbb párthí
ve lőn. Catilina ekkor kezdé czélzásait a' köztársaság ellen. Vádolta
tott afrikai helytartóságakor tett nyomásai miatt, és Cicero fel akará vá-
lalni védelmét; de a' consulság keresése vágytársakká tévé őket. Cicero 
érdeme meggyőzte mind i r igyei t , mind Catilina ravaszkodásait. Közaka
rattal consulnak választatott, 's politicai élete legfényesb időszaka most 
kezdődék. Sikerült neki Cvrir.jx* fi. e.) öszveesküvését semmivé tenni. 
Egyszersmind magányos perben is dolgozott . a' következő évre kineve
zett consult, Murenát , Cato Stoicus vádjai ellen remek beszédjével ol
talmazván. Catilina eleste után Cieerút kiki haza atyjának köszönté. De 
egy zenebonáskodó tribunus nem engedé, hogy kormányzásáról számol
jon , és consulságát elhagytakor csak ezen hires esküvést t ehe t é : „eskü
szöm , hogy a' köztársaságot megmentettem." Caesar mindég ellensége 
volt. és Pompejiis félt a1 polgár tól , ki inkább szerété a' szabadságot, 
minta ' triumvirok akarák. Tekintetét lassanként hanyatlani , sőt szemé -
lyét is veszélyben forgani látván Cicero , most leginkább a' tudományok
ra adta magát, consulságának történetét görögül irta le , és latán verse-
retet is készített róla három énekben. Végre kitört a1 vihar. Clodius, el 
lensége Cicerónak, inegujittatá a' tö rvényt , melly hazaárulónak kiáltá 
aa t , ki valamelly romai polgárt megölet, minekelőtte a' név halálra Ítél
te volna. A' nagy consularis gyászba öltözve 's a' lovagoktól és számos 
ifjú patríciusoktól kisértetve jelent meg Koma utszájin, keresvén a' nép 
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pártfogását. Clodius vezetvén fegyveres párthiveit, több Ízben sértegeté, 
sót a' tanácsot is vini ráereszkedett. Erre Cicero önkényt számkivetés
be ment , beutazta Italiát 's végre Thessalonicában Piuncusnál keresett 
menedéket. Clodius azonban np tanács végzések áltat Cicero kerti háza
it lerontatá és Komában háza helyén a' szabadságnak templomot épit-
t e t e , Cicerónak hitvesét és gyermekeit méltatlansággaUillette. Mig ezen 
esetek hire a1 szerencsétlent közel kétségbe e j té , részére Komában nj 
változás készült. Clodius vakmerősége mindenkinek tűrhetetlen leve. 
Pompejus biztatá Cicero barát ja i t , hogy eszközöljék visszahivatását. A' 
tanács kinyilatkoztatá, hogy addig semmi dologhoz nem fog, inig a' 
száműző végzés vissza nem vétetik. Lentulus consul buzgósága által és 
több tribunusok javal tára a' véres és Quintusuak, Cicero öccsének, nehéz 
sebet okozott zenebona ellenére is elfogadtatott következő éven a' vissza
hívó végzés. Így tiz hónap múlva becsülettel tért vissza Cicero. Az ösz-
vcgyült tanács a' város kapujánál fogadta és bevezetése tritimphushoz ha
sonlított. A' köztársaság magára vette hazainak felépíttetését. Ez idő
ponttól fogva uj élete kezdődik. Köztársasági tü/.e annál inkább tikkadt, 
mennél szorosabban csatlá magát Pompejushoz , kit legnagyobb jól tévőjé
nek vallott. Clodius fegyveres kézzel ellenzé Cicero házainak felépítteté
sét 's magát is megtámadta; Milo fegyverrel ü/.te vissza a' dühöst 's egy
szersmind törvénybe idézte. Roma gyakran lőn csatamezévé. Azonban 
Cicero több évekig néminemű nyugalomban é l t , ékesenszólási miveivel 
foglalatoskodván. Poinpejusnak tetszeni vágyásból védte Vatiniust és Ga-
biniust , két rossz polgár t , 's engesztelhetetlen eilenjeit. 54-ik évében az 
augurok közé lépett. A'Milótól megölt nyughatatlan Clodius halála meg-
B/.abaditá legveszedelmesebb ellenjétől. Barátját és bosszulóját szép be
széddel ol talmazta; hanem mondása közben Pompejit* katonájinak meg
pillantása és Clodius párthiveinek lármája zavar*ba hozá. Ekkor tájbán a' 
tanács őt Cilicia helytartójának nevezé. Uj hivatalában szerencsésen csa
tázott. A' Parthusukat visszaverte és katonájitól imperatoinak köszönte
tett. A' triumphus mindazáltal tőle megtagadtatott. Mihelyt küldetésében 
el jár t , visszatért Komába, mellyet a' Caesar és Pompejus közt kiütött 
szakadás nagy történettel fenyegetett. Utálván a' polgári háború retten-
tőségeit , igyekezett öszvebékéltetni a' vetélkedőket, de híjában. Caesar 
Roma ellen vonult, és Pompejus kénytelen volt a'consnlokkal és tanác
csal eggyütt elfutni. Cicero , ki ezen hirtelen előnyomulást nem álmodá, 
ínég Italiában tartózkodott; Caesar Formióbtin lá ta , de semmire sem bir-
hatá. Cicero, ámbár lá tná, hogy az ellenpárt biztosabb, és ámbár veje, 
Dolabella, egyike volt Caesar barátjainak, mindazáltal becsiiletérzésből 
ismét Pompejushoz állott. A' phaisalnsi ütközet és Pompejus elfutása 
után nem válalta fel a' Dyrrachiuntban maradt seregek vezérlését, ha
nem visszament a' Caesar helytartója, Antonius, igazgatta Itáliába. Vis
szatértét némelly kedvetlenségek követték, mig a' győztes nem irt neki 
és kevéssel azután barátságosan nem fogadta. Cicero most egészen a' 
l i teraturára és philosophiára adta magát. Terentia feleségétől elvált, 
hogy egy gyámsága alatt volt , szép 's ga/.dag leánnyal kelhessen öszve. 
De még ezen lépését tanácsló gazdasági tekintetek sem bírhatták soha ar
r a , hogy az uralkodóknak hízelkedjék; sőt inkább készakarva h á t r a v o 
l tai t , gúnyolván Caesar hizelkedőjit 's ellenek Catót dicsérő beszédjét 
szegezvén. Azonban Caesar nagylelkűsége, hogy Marcellttsnak megbo-
csáta , legyőzte békételenkedését. Felmelegülvén ezen nagy t e t t r e , melly 
egy barátját visszaadá, félbeszakasztá hallgatását, és ama' hires tanúság
gal szinte, mint Caesar dicséretével teljes beszédjét ta r tá . Kevéssel ez
után íágarius mellett szólott és a' halálos parancs kiesek Caesar kezé
ből. Cicero ismét visszanyeré tekintetének egy részét. Caesar meggyil
kolása nj pályát nyitott neki. Nagy politicai erőt reménylett nyerhetni; 
az öszveesküdtek önkényt megoszták vele tettek dicsőségét, és mennél 
kevesebbet tett maga , annál inkább sietett a' tettet.helyben hagyni és elő-
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segélni. Hanem Caesar he ly ibe Antonius lépett. Még ezen nyugtalan év
ben is talált időt Cicero tudományos dolgokra, és a' többek közt elvégzé 
munkáját: „Deglória", melly csak a1 14 században veszett el. Bátorság 
kedvéért Görögországba utazot t , azonban nem sokára visszatért Honiába, 
és most azon csudált beszédeket irta Antonius ellen, mellyek a' Philijj-
picák neve alatt esmerefasek, és mind ékesenszólásának, mind hazaszere
tetének legjelesb bizonyságai. Engesztelhetetlen ellenje lévén Antonius
nak, helyesnek hitte az ifjú Octavianust pártolni; áritbár ennek te t te te t t 
mértékletességétől el nem ámittatott . Tőle származtak az erős tanácsvég
zések azon háború iránt, mel lye ta ' consulok és az ifjú Caesar viseltek An
tonius ellen. Midőn a' consulok eleste után Octavianus elfoglalta a' con-
suísagot 's Antoniussal és Lepidussal frigyet k ö l ö t t , a ' t anács és szó
nok hatalma elhanyatlott a' triumvirük fegyvere előtt. Cicero , ki Octa
vianust mindég kímélte , sőt tanácsolta iirutiisnak , béküljön meg vele, 
látá végre , hogy nem leszen többé szabadság. Tusculumban, hova öccsé
vel és unokájival együtt félre vonul t , tudá m e g , hogy Antonius kíván
ságára neve is a1 számüzötteké közt vagyon. Kétkedve a' tengerpartra 
ment és hajóra ült. Ellenkező szelek visszahajták a' szárazra. Szolgáji-
nak kérésére másodszor is hajóra ü l t , de nem sokára is^nét kiszülott, 
hogy mezei lakásán Formiae mellett várja sorsát. „Azon hazában" , mon
da , ,,mellyet több izben megmentettem, akarok meghalni." Szolgáji 
tudván, hogy a' vidéket Antonius katonáji nyugtalanítják, gyaloghintó
ban törekedlek őt elvinni; de csak hamar nyomokban látták a' gyilkoso
kat. Készültek tehát a' csatára. Hanem Cicero kikeriilhetetlennek érez
vén halálát, tiltá az ellenállást , Popiliusnak, a' gyilkosok vezérének, kit 
egyszer megmentett , elejébe nyujtá fejét és bátrabban szenvedte a1 ha
lá l t , mint tűrte a' szerencsétlenséget. Megholt 64-ik évéb. a' v. é. 711 
K. e. 43. Fejét és kezeit Antonius azon szószékre téteté , mellyről a' 
szónok, mint Livius mondja, olly ékesen szólot t , hogy emberi szózat 
soha még utol nem érte. Cicero teljesen megérdemlé Augustusnak illy 
szóval tett bizonyságát: „O jó polgár volt, ki igazán szerette hazáját ." 
O, a' mi olly ritkán párosul a1 nagysággal, erénnyel is jeleskedék, mert 
csak gjengeségei vol tak, 's nem vétkei , a' jót mindég a' j óé r t , vagy 
a' mi legkönnyebben megengedhető, a1 dicsőségért kereste. Szive minden 
szép 's nagy érzésnek, a 'hazaszere te tnek, barátságnak, háládatosság-
nak és tudománykedvelésnek nyitva állott. Cicero ékesenszólása folyvást 
példaképen szolgált. A' tudományok feléledése után őt csudálták legin
kább a1 régi irók közül 's elsőségéért hazája remek iróji közt írásmódjá
nak tisztasága és választékossága ölökre kezeskedik. Philosopháai mivei-
nek Írásmódja, távol a'szónoki pompától, ama' linóm atticismussal diszes-
kedik, mellyet beszédjeiben is szerettek volna némelly kortársai. A' szó
nokot azonban húzós, nem eléggé élénk beszélgetése elárulja. Philoso-
phiai mivei , mellyek főfoglalatja a' Görögöktől kölcsönözve , részént az 
academia, részént a' stqa tanításait és okfejeit egyesít i , reánk'nézve, 
nagyon különböző értékűek. Így munkája: .,J)e italura deoru/n',i csak 
hibagyiijtemény; Tusculumi kérdéseit (Quaeslioiics tusculanac) az a the-
nei oskola agyafúrtsága bélyegzi; ide tartozik a' ,,De finilnis íonorum 
et muU>ruml- czimii munkája is- Ellenben a1 gyakorlati erkölcstudományt 
illető miyei egész be.cseket megtarták. Írása ,.De officii-i1' örökre embe
ri bölcseség szülte,, legszebb értekezés marad az erényről- A1 barátság 
és öregség örömei suba sem adattak elő jobban, mint Cicero munkájiban 
„De amicitia-' és , , / J Í ; neueclute'-'- Politicai munkájának „Derepu!>licai( 

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

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

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

C I C I S KE O, az olasz asszony meghi t t , állandó mulatója 's társal
kodója férjén 's házán kiviil. A' I7-ik században kezde szokássá válni 
az olasz főbb házaknál , hogy a' férj nejével csak otthon társalkodjék, 
nyilván 's más házi körökben a' barát kisérje ezt 's köritle minden apró 
szívességeket, nyájasságokat megtegyen. Ez okon már reggel az öltöző 
rejtett téréibe bebocsáttatik a' szép uracs , kiteríti itt hírekkel, újsá
gokkal , anecdotákkal 's édességekkel tömött t áská já t , vagy ha ez Üres, 
együtt ásítozik a' donnával 's kikéri majd a' délutánra parancsait. — 
Akármit mond Jagemann „Olaszországi leveleiben" e1 szövetkezés szépí
tésére: nehezen fogja azt a ' jó erkölccsel ' s jó házas élettel öszveegyeztetni, 
's csudálni lehet, hogy épen a' féltékeny Olaszoknál jőve ez szokásba. A' m a-
g y a r férj sokkal hevesb és sokkal kényesb, hogysem illy emberesét eltűr
hessen, 's a' magyar asszony sokkal szüzebb és sokkal őszintébb, hogysem 
illyes mit elfogadjon. Magán az olasz földön is ritkulni kezd már e 'r i i t 
szokás. Pá ter Barri egész munkát irt a' cicisbeatura erkölcsi jó- vagy ros
szaságáról ; ""s a' bölcs ember különbözést von a' cicisbeatura larga és 
ttretta közöt t , — amazt megengedi, ezt kárhoztatja. Nálunk neve is 
csak gyéren forog fen ezen férjpótoléknak, 's ha fenforog, csak rossz érte
lemben. CsattS Pál. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C i N Q u E P O R T S (öt kikötő). így neveztetnek Hódító Wilhelm 
olta a' kenti és sússexi partokon Fráncziaországgal szemben fekvő kikö
tők (Dover, Sandwich, Romney, Hithe és Hastings), mellyeket a' hajós
sereg beevezése ellen a' többieknél sokkal könnyebben lehetett bátorságba 
helyeztetni, és jóllehet későbben még kettő (VVinchelsea és Rye) adatott 
hozzájok , elébbi nevezetek továbbra is ugyan az maradt. Hogy ezen he
lyek lakosai annál hívebbek legyenek Anglia i rán t , sok szép szabadsá
gokkal ajándékoztatták meg 'é kölönös felvigyázó, the lord marifen (fő-
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kormányozó) of tik eiqve porti, rendeltetett beléjek, a' kinek esztendei 
fizetése 3000 font st. 'a admirali törvényhatósággal bir. Ezen rendelés
nek czélja ugyan annyiban már megszűnt, mivel a' kikötők annyira el
iszaposodtak , hogy nagyobb hajóssereg befogadására már nem alkalma
tosak; hajdani jusaik minazal ta l , legalább részszerént , megmaradtak. 
Hlyének a' többek köz t : hogy ezen városok közül , bármelly csekélyek 
is, mindenik két parlamenti tagot választhat ; hogy polgáraik báróknak 
nevezik magokat 's ezek viszik koronázáskor a' mennyezetet, melly a' ko
ronázás végével nekik ajándékoztatik. A1 felvigyázói hivatal is megvan 
még mint sinecnra 's rendszerént az udvar valaniellyik kedveltjének 
vagy valamelly főliivatalbeli embernek szokott adatni. Jj—•jL 

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

Ci I ICA s s t A, Asiának egy ta r tománya , a ' Kaukasus éjszaki olda
l á n , a' fekete tengertől a' Caspium-tengerig. A' lakosok magokat Adi-
gének nevezik, a' Törököktől és Tatároktól pedig Cserkasoknak (azaz , 
haramiáknak), az Araboktól Memalikoknak 's az üssetektől , egy hasonló 
képen Kaukasus melléki nép tő l , Kasachoknak neveztetnek. Lakhelyeik 
e' következő kerületek: 1) Nagy-Kabarda -, 2) Kis-Kabarda ; 3) Beslen, 
a' nagyobb Lábánál, mell}' a1 kőbánba ömlik -, 4) Termirgai, a' Sagwa-
sánál ; 5) Abasech , a' Psaha vizénél; 6) Kseduch, a1 Khnas alsó tájé
ka in ; 7) Hadukai ; 8) Bsana. Ezen erős és hadakozó nemzet rettenetes 
lehetne, ha a1 helyett, hogy most sok apró fejedelmek alatt van, egyetlen
egy fő alá adná magát. Legnevezetesebbek a1 Kában melléki circassiai 
nemzetségek közt a' Temirgaik : kik 40-nél több megerősíttetett faluk
ban laknak , 's két ezer embert állithatnak ki. A' Sagakik, kik 
Airapan ( e g y orosz váron) alól laknak, -fejedelme hajdan a' fe
kete tengeren hajókat tar tot t . A' kabardai Circassiak, egy félig 
pallérozott nemze t , termékeny tartományt bi rnak, mellynek éjszaki 
határa a 'Te rek , 's szépségekre nézve minden Kaukasus melléki népeket 
felülmúlnak. A' férjfiak magas termetűek, szép testalkatásuak '• kard-
jokat hasonlíthatatlan készséggel tudják forgatni. Az asszonyoknak sze-
lid 's nyájas vonásaik, fejér bőrök, barna hajók, karcsú termetek 's tel
jes melyeik vannak, honnan a' török császár háremébe, mellyben ők tar
tatnak legszebbeknek, számosan vitetnek. A' circassiai berezeg vagy 
nemes, azaz, mindenik, a ' k i nem szolgál 's egy lovat t a r t , mindég fel van 
tőrrel és pisztolyokkal fegyverkezve 's ritkán megyén ki házából kard és 
kéziv nélkül. Fejét' és melyét sisak és pánczél fedi. Egész Kabarda 
1500 nemest vagy uzdot 's 10,000 fegyvert fogható parasztot vagy szol
gát állithat ki a' csatamezőre, és így hatalmas tartomány lehe tne , ha 
fejedelmei egymást szüntelen való ellenségeskedéseik által nem veszteget
nék. Kabardának földje miveltetésre igen alkalmatos; csak hogy tele ke
mény és t a r tó s , nyara ellenben igen rövid. Lakosai gondatlanul elmel-
lőzik a' természet ajándékait, nevezetesen a1 gazdag vas- és réz- (mellv-
ből fegyvereiket készitik) bányákat 's nem igen dolgozzák. Gazdagsá
gok nagy része kecskéből, Juliból, szarvas marhából és lóból áll. Gyap
jú t 's viaszt eladnak. Lovaik különösen szépek, erősek és gyors-futók. 
A1 jó fajú csikókra bélyeget sütnek. Megjegyzést érdemel fen dalé sy-
sfemájok. A' jobbágy t. i. a' fejedelem tulajdonja, mindazáltal ez őt el 
nem adja , hanem minden személyes szolgálatra kötelezi; adót ellenben 



C1KCK CIRC US 243 

nem fizettet vele. A' nép közt való jó rendet a' nemesség tartja fen, 
uielly a' fejedelemnek katonai szolgálatút teszén, A* házasság gazdagság 
's születés szeiént köttetik. Ha a1 fejedelem gyermeke világra jő , azon
nal elvitetik s/.ülejitől 's egy nemes emberre bizatik nevelése, ki a' gyer
meket , ha iin, vadászatban, ragadozásban és katonáskodásban, ha pe
dig leány , varrásban, kötésben és szalmafonásban oktatja. — A' Circas
siak közt szentnek tartatik a: vendégi jus , mellyel ők knnadinak nevez-
í.ek, 's ha ezt valamelly idegennek a' Circassi megigérte, életét is fel áldoz
za annak bátorságban maradásáért. A' gyilkoson a' megöletettnek ro
koni véres hosszat állanak, és nincs az a'' temérdek k incs , nielly ezeket 
megengesztelhetné. Hajdan ezek a' népek keresztény hiten voltak; most 
Muhammedanusok, mindazáltal az Islam rendszabásainak nem igen buzgó 
követőjik. — A' Cliazarok országának elpusztulása után a1 Circassiak, 
ugy látszik, .az Arabok, Tatárok "s talán a" Georgiaiak alatt is voltak. 
A' Jö száz. vége felé Oroszok vasallusai lettek. Wasiliewits Jwán czár 
)>oskow vezére alatt 1505 egy kicsiny sereget küldött Temruknak , egy 
cúcassiai fejedelemnek, segítségére, nielly alkalmatossággal a' Circas-
siaknak egy része orosz felsőség alá hajtatott; hanem Iwán halála után 
a/, orosz udvar keveset gondolt ezen messze lévő alattvalójival, kiket a' 
krimi Tatárok kliánjai, élvén az alkalmatossággal, adófizi tőjikké tettek. 
A1 Tatárok lelsősége alatt igen nyomorultul éltek a' Circassiak, mivel 
a' tatár tisztektől igen sanyargattattak, a1 honnan egyszer fegyvert ragad
ván, a 'Tatárok 30,000-ből álló seregén győzedelmeskedtek 's a' tatár jár
mot levetették. Most Circassia (Cserkessia ; 1500 nsz. mf. 000,000 Jak.) 
orosz védett tartomány. Oroszország a' Persiával kötött béke által it
teni határait az Araxesig terjesztette ki 's azolta E r iwan t , Ktsnn'asint '» 
a' több. birja. L—ti. 

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

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

C l í C U I . t T I l ) , 1 . P É N Z 1 ' O K G X S. 
C I R C U I. A T I O R A X K , 1. P É N Z F O R G Á S I B A N K . 
C I R C u i . u s , 1 . K Ö R . 
C I R C u S - O K N A K nevezték a ' Romaiak azon fedeletlen épülete

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

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

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

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

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

C i s i' t, A T A N A , 1. P A R A G U A Y . 
C i s t H R X A V A RK.spUBr, I C A (Rhpnuson innen lévő köztársaság]. 

A' cisalpina és liguriai köztársaságok alkottatása 's azon ez időtájbeli 
(1797) közönséges vélekedés,1 hogy a1 köztársasági uralkodás formája leg
tökéletesebb , nem csak egész tartományokban , hanem egyes városokban 
is felserkentette a' köztársasági létei vágyát. így kiáltották magokat sza
badoknak a' franczia felsőség és védelem alatt több Ilhenns melléki váro
sok , nevezetesen Köln , Aachen, Bonn 's Sept. 1707 cisrhenana respnb-
lica nevet vettek fel; hanem mivel a' campo-formioi békekötésnek (Oct. 
17. 1797) egyik titkos czikkelye a' Rhenus bal partját Francziaország 
alkotó részévé t e t t e , a' cisrhenana respnblica azután valósággal is Fran-
Cziaországhoz kapcsoltatott , ennél fogva a' cisrhenana confoederatio alig 
lett csak nevéről is esmeretessé 's elenyészett. L—"'. 
( C I S T Ü R O I T Á K , Dijonhoz közel Citeaux nevű származások helyé
től vevék elnevezéseket , holott is Sz. Róber t , molismei apát, 1098 veté-
meg első alapját ezen egykor nagyhirii szerzetnek. Mind Róber t , mind 
még inkább Clairvauxi Sz. Bemard munkássága által annyija elterjedt a' 
serdülő r end , hogy már egy század mnlva 1800 monostornál többet szám
lálna különféle tartományokban: Alapitója szándéka oda irányzott , hogy 
Sz. Benedek regulája egész kiterjedésében pontosan mrgtartassék -, innen 
istenes elmélkedések és kézi munkák váltogatva foglalatoskodtatok a1 jám
bor szerzeteseket. Ámbár pedig távol valának magokat elvonni a' püspökök 
felvigyázása alól: ámbár maga Sz. Bernárd egyik munkájában elég hat
hatósán kikelt az efféle kifogások ellen : midaznnáltal az egyházi fős/.e-
mélj'ek vetélkedve halmozván reájok kegyelmeiket, többnyire önkényt 
lemondanak az őket illető fehigyázásról , minek kö>étkezésében a' szerzet 
közvetetlen félügyelése alá jutván a1 romai széknek, ezentúl a' citeaujti, 
c la i rvauxi , l a - f e r t e i , pontignii 's morimondi apátok és 20 egyéb defini-
tor által kormányoztatott , kik is főtekintettel felruházva, e'sőhen esz
tendőnként, utóbb harmadévenként tartatni szokott közönséges káptala
nokban intézek el a1 rend ügyét. A1 számos egyesületek közül , mellyek 
idővel abból szakadtak, nevezetesbek: a 'Mezitlábuaké vagy Eenillantoké, 
a' portroyiali 's a' recollectióról nevezett apáczáké (az Franczia-, ez Spanyol 
országban") végre a1 trappéi szerzeteseké. Hogy e' virásrzó és hatalmas 
szerzet későbben első bnzgoságából alább hagyott 's ez által hanyatlásra 
jutot t , nem csudálhatni; sorsa ez minden emberi intézetnek, melly a' kor 
szelleme kényének 's egyéb ellenséges környülmények befolyásának ki van 
téve. Innen sok monostor már a' refnrmatio előtt , még több annakutána 
részént magától elenyészett , részént idegen kezekre került. Ma Spanyol-
1s Lengyelországon és az anstriai birodalomon kívül alig találhatni e' 
rendbeli szerzeteseket. Hazánkban rs a' hozzá kapcsolt tartományokban 
közel 49 apátságot bir tak; ezek közül maiglan virágzanak: l") a1 zir-
ozi , melly 1198 hihetőleg Imre Király által állíttatott , 's az ujabb idők
ben Henrichoviumtó! való függetlenségét nem különben, mint a' pilisi 
's pásztói apátságokkal való egyesülését Dréta Antal spátnr halhatatlan 
munkásságának köszöni; 2) a' sz. gothardi Vas vármegyében, mellyet 
111. Béla 1183 épitett , . 's különféle viszontagságok után a' sz. kereszti mo
nostor Anstriában magához húzván , mindekkoráig bir. A' Cisterciták fe
jér ruhát fekete övvel és scapnlaréval viselnek. fí. V. 

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

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

C I v I r. r. i s T A. Ez a' kifejezés hajdan csak Angliában volt szokás
ban , 's azt a' jövedelmet j e l en t i , mellyel a' partement a' királyi ház és 
udvar, több tisztviselők és collegiumok, követek 's áltáljában polgári 
or.-i/.áglás fentartására minden királynak uralkodása kezdetekor rendel. 
Angliában, valamint más germán statusokban is, okfő vol t , hogy a1 feje
delem az országlás minden költségeit , a' hadiakat is ide é r tvén , a' koro
najószágokból (fejedelmi jószág , domaine) tartozott viselni, 's az alatt
valók semmit sem köteleztettek azokhoz adn i , kivévén, ha valamit külö
nös egyezség mellett magokra válaltak. Már ezen alaptörvényes 's a* 
knronajoszágok származásának története állal megerősíttetett tételből is 
világos , hogy a1 koronajószágokat nem lehet áltáljában az országié famí
lia privát jószágainak tekinteni. Sőt inkább regula szerént valódi status-
jószágok ezek, mert ollyan jósokból származtak , mellyek a' fejedelem, 
nek az országlás czéljainak elérésére engedtetének, — a' német tartomá
nyokban részent a 'birodalom jószágaiból , mellyek a' birodalmi hivatal-
lal fizetés gyanánt tálának összekötve. A* szász királyoknak igen nagy 
knrnuajószágaik voltak 's ezek a' normann hódítás alkalmával contiscatiők 
által még inkább neveltettek , hanem kevéssel ezután a' számos ado-
mányzás miatt ismét megkevesedtek. Újra megszaporodtak ugyan , és pe
dig rendkívül, IX. Henrik alatt a' monostorok 's főpapok jószágainak el
foglalása által (inert akkor a1 monostorokon kivill 27 piispöksUveges apát 
és két perjelség volt Angliában), de ennek sem volt látatja egy olly pa
zarló fejedelem alatt. 111. Vilmos országlása erősítése végett szükséges
nek ta lálá , legnevezetesebb hiveit gazdagon megajándékozni, "s erre a' 
koronajószágokat olly hő kézzel fordította, hogy azoknak elidegenítése 
a' következett országló alatt törvény által megtiltatnék (1702). Ennél 
fogva már most csak kevés jószága van a' koronának, 's a' mi van , az 
is a' status financzkormányába foglaltatik , a' jövedelmes ragaliák legna
gyobb részével. Azelőtt a' király udvartartás! 's minden országlási költ
ségeinek fedezésére csak bizonyos esztendei spgédsummát kapot t , melly 
II. Károly alatt legelsőben állapíttatott meg 1,200.000 fontban; II. Jakab 
alatt pe'lig I,ÖO0»QOO-re szapori t tatot t , ide nem értvén a' skotországi jö
vedelmeket. Minthogy az ország az 1688-diki revolutio után III. Vil
mos harczvágyától félt, azért a' hadi erőre teendő költségek az ország 
financzkormányába felvétettek, a' királynak pedig az udvartartás és 
a1 közvetetten királyi tisztségek költségei fejéhen civillista név alatt 
bizonyos jövedelem rendeltetett , melly 700,000 fontra becsiiltetett, 
későbben pedig felemeltetett 800,000 fontra. Anna királyné alatt 
csak 691,000 fontot tett ezen jövedelem; I. György alatt 750,000 
font számláltatot t , hanem utóbb 850.000 fontra nevekedett. II. 
György civillistája 800.000 font volt. III. Györgv a' korona minden Örö
kös jószágait s a1 civillista számára rendelt jövedelmeket egészen ált-
engedé a' status h'nanozkormányának esztendei 800.000 f. kész pénzéit , 
melly summa 1777-ben 900,000, és végre 1812-ben 1.028,000 fontra emel
tetett. Hanem ezenkívül a1 parlament a' civillista adósságait is általvptte 
több ízben, a' mi 1760—84 majdnem 22,000.000 fontot tett. IV. Ovörgy 
számára az országlása alatti el«ő parlamentülésbén Nagy-Britannia850.000 
és Illand 207.000 fontot rendelt A1 ci< illistából kell az udvar költsége1* 
ügetni, a 'mintatereket , követeket, főbirákat 'sat. fizetni, ebből keri'I 
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ki a' király külön költsége i s , melly 60,000 fontra számláltat ik, hanem 
a' királyi herczegek számára külön tartás van rendelve a' status jövedel
meiből. Ennél fogva az udvartartásra e's a' király számára nem épen 
nagy summa maradna , ha a' fejedelemnek más fentartott jövedelmei nem 
volnának, mellyek (hihetőleg a' nemetországi 's ezelőtt 100,000 fontra 
számlált jövedelmeken kivüi) 300,000 fontra te'tetnek. Franciaországban 
a' revolutio alatt vettetett ki legelsőben a' királyi udvar és família szá-
mára bizonyos summa és jövedelem, melly az angol, civillistától abban 
különbözik, hogy minden tulajdonképen való statusköltségek el vannak 
tőle választva. Az 1814. Nov. 8-iki törvény a' király e's az udvartartás 
számara esztendőnként 25,000,000 livret (1 millió 41,000 font sterling) 
rendelt, a' királyi herczegek és herczegasszonyok számára pedig 8,000,000, 
hanem ezenfelül a' párisi királyi várakon (a' Louvren és a' Tuileriá-
kon) kiviil még a' versaillesi, niarlyi , st. cloudi, meúdoni, rambouil-
le t i , compieguei, st. germain-en-, l a y e i , fontainebleaui 'sat. várak és 
jószágok is elidegeníthetetlen koronajavakká Qdotation de la couronne) 
t é te t tek , minden bennek találtató drágaságokkal és mivészetekkel 's a' 
sevresi , gobelinsi, la savonneriei és beauvaisi manufacturákkal együtt. 
Ezen koronajószág használása minden adósságtól és tehertől menten 
szál az országló k i rá ly ra ; kormányzása pedig a' királyi ház ministe-
rét illeti. Különbözik a' koronajószágtól a1 status jószága (domaine privé 
du Hot), melly utóbbit a1 király országlása alatt a' privát törvény sze
rént szerzi és bir ja, 's minden adót és nyilvános terhet kell érte visel
nie. Az illyen jószágról egyezés és végintézet által szabadon rendelkez
hetik ugyan , de ha ez meg nem tö r t én t , halálával a' statusra szál min
den privát vagyonja. Azon privát jószágok i s , mellyeket a' király or
száglása előtt b i r t , királyi székre lépésekor törvény szelént a' status 
jószágaihoz kapcsoltatnak. Lajos Filep civillistája még nincsen megha
tározva, azonban hihető, hogy 12,000,000 livrenél kevesebb és 15,000,000-
nél több nem lesz. Burkusoi szagban, mint az 1821 hivatalosan közre 
bocsátott statusjövedelmi 's-kiadási lajstromokból látszik, a' civillista 
nem szokott kitétetni. I t t ' ez egészen a' status jószágaiból fedeztetik, 
mellyéknek egy r é s z e , mintegy 2,000,000 tallér jövedelemmel (1. Bosse 
„Dar.ileUiing des staaltitirtsckaftlichen Zusla/irkx in den detiltchen 
IJunáesslaalen" 1820, 505 lap.), elidegeníthetetlen koronajószággá té
tételt . Azonban ezen jószágok sokkal nagyobb része, mintegy 5,600,000 
esztendei jövedelemmel, .statusköltségre vagyon rendeltetve. —Bajo r 
országban a' statusjószágok legnagyobb részént eladat tak, 's értékek a' 
status pénztárába tétetett l e ; ugyan azért ebből 2,745,000 forint fordit-
tatik esztendőnként a' királyi ház és udvar tartására. Szintezen okfejek 
szerént ván a' statusgazdaság Würtembergben és Badenben elintézve. 
Ezen két tartományban a' civillista, a' francziaországi szorosabb érte-
leniben véve, közei 1,200,000 forintot t e sz , melly summához Würtem
bergben még az udvari jószágok jövedelme is járul 300,000 forinttal. E-
zen summákat a 'nevezett országok öszves jövedelmével egybehasonlitván, 
úgy találjuk, hogy Angliában az egész jövedelem i_, Burkusország-
ban f\ , Bajorországban T'x , Würtembergben és Badenben j része kí
vántatik meg az udvar *s országló ház tartására , s ez az irány az ap
róbb statusokban még inkább nevekedik. Némelly tartományok annyi
ra mentek , hogy a' statusjószágok öszves jövedelmét áltengedék az 
udvarnak 's az országló háznak, a1 rajtok fekvő adósságot pedig ma
gokra vá la l ták , noha ezt a' törvény szoros okfejei meg nem kívánhat
ták. Azt ellenben méltán javalta az okosság, hogy illyen tartományok
b a n , mellyéknek fenmaradása nem önlétező hatalmon a lapul , a' fejede
lem jószágai a' statuséitól szorgosan el választassanak, 's amazok az or
szágló ház privát vágyottjának tekintessenek. Az austriai császárnak és 
magyar királynak nincs megállapított civillistája. s '. Zs. U. 
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C i i t i R O N (Claire, Josephe, Hippolyte, Leyrls de la Tude) , Clai-
ron név alatt esmért hires franczia szinmivészné, szegény szüléktől 1723 
nem messze Condétől született. Élte első kora nem vala borutlan. „Gróf 
Essex" és a' „Folies amoureusesí<, mellyek látására hosszú kérései után 
engedelmet nyer t , olly benyomást tettek r e á , hogy álmát és étvágyát 
elvesztette; emlékezetébe pedig a' csak egyszer hallott szavak annyira 
hatot tak, hogy azokat mindég tökéletesen elmondhatta. Kire a' színjá
tékhoz vonzó kedvét kinyilatkoztatá; anyja parancsokkal és ütésekkel 
sz.egzé magát ellene, de végre kénytelen vala leányának engedni. Tizen
két esztendős vala Clairon, midőn az olasz szinen, de kevés sikerrel, fel 
lépett. Kisded alakja 's más színi féltékenykedések miatt nem haladhat
ván , elhagyta a ' főváros t , 's Kouenben mint tánczosné 's énekesné is 
láttatta magát, azután pedig Gentben, Havrében ésDünkirchenben, hon
nan 1743 a' párisi operához visszahitták. De rövid idő alatt a' Théá-
tre francais -hez j ö t t , hol elejénte mellékszerepeket ado t t , mig ma
kacssága a'szomorú játék komoly szerepeit ki nem vitta. Legelőször 1743 
Phaedra szerepében lépett fel, 's diadalma annál tökéletesebb lőn , men
nél váratlanabb vala. Egyértelmü(eg csudálták 's esmérték kortársai azon 
tulajdonságait, hogy a' költő szellemét helyesen felfogni 's remekül elő
adni tudta. Dnmesnil szinjátszóné, kivel Clairon vetekedék, még min
dég tetszett ugyan; de Voltaire magasztalása minden előtt sokat hatott 
a r r a , hogy Cl. mellett nem sokára elődjeinek nevei homályba süllyedének. 
Azonban büszke magaviselete a' mindennapi életben szemet kezde szúr
n i , 's Clairon soknál kedvetlenségbe esek, noha a' világ azt is regélte, 
hogy alsóbb sorsú emberekhez gyakran leereszkedik 's meghitséget mu
tat irántok. Huszonkét esztendeig hízelkedett kedveltje vala a' franczia 
parterrenek, midőn egyszerre , méltó haragra gyúlván egy semmirekelő 
ellen a' színjátszók közUl, Lekainnal 's másokkal a' színre fel nem akart 
lépni. 'S igy történt, hogy amannak hatalmas pártfogóji lévén, a' már 
öszvegyillt nézők kiáltasi: „Frétillon á f hűpital! Clairon au fórt l' 
Evégue.l(l ez egyszer bételesülének. Clairon más nap (April. 1705) bör
tönbe vitetek, 's a' párisi közönség előt t , melly reá ezen szégyent há-
r i t á , többé meg nem jelent. Hírének gróf Caylus egy gyalázó irás 
(Histoire de Miié. Croneí íiite Frétillon 1743) által nagyon ártott. Meg
lehetős vagyonja, mellyet szerzett vala , abbéTer ray financziai munkáló-
dásai által tetemesen megcsonkult. Az anspachi markgrófot, kivel niinlf 
barátnéja é l t , anspachi udvarába köve t t e , hol 17 évet tölte el. InnenPa-
risba visszatérvén, nih. Jan. 18. 1803. A' „Memnifes d' Hippolyte Clairon ét 
reflexión* sur la dcclamatinn t liéálrale11, czimü, Parisban 1799 magjelent 
munkájában, mellynek utolsó része Kaucourt szinjátszónénak tulojdonitta-
tik, talentuma'tulajdonságait 's azon módot , mellyet az illy megkülön
böztetés elérésére követett , a' közönséggel megesmertetí; 's ezért ezen 
munka az illető színjátszóknak felette hasznos. Lásd : „Mémoires de Mlle. 
Clairon, aetricé da Thiatre franrais , e'erils pár tlle mérne, nouv. édit. 
mis dans uh meilleur ordre"- (Paris 1822) y,Nolice sur Mlle. Clairon^ 
Andrieuxtől és űöbrentei Gábor „Külföldi színjátékai" (1820, 2-ik köt.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

C r. A R K K (Eduárd Dánie l ) , egy hires angol utazó 's professora a' 
mineralogianak a' cambridgei universitasban. Származása tudós famí
liából va ló , ' s anyai oldalról való eleji közül egy a' hires Wotton volt; 
nagyatyja egy esmeretes értekezést irt a' romai, ó-saxoniai és angol pén
zekről; atyjának levelei a' spanyol nemzetről két izben fordíttattak né
met nyelvre (l.emgo és LUbek 1705), 's testvére (James Clarké) a' 
most uralkodó nagybritanniai király káplánya 's könyvtárörzője, dicsérete
sen esmeretes mint Nelson pompás életleirásának (1810) 's a' „Life 
nf .lamea i/ie Seco»rf"-nak (ezen király kéziratjából, London, Longmann, 
1815, két darab} szerzője. O maga VVillingdonban az essexi grófságban 
született, Június 5. 1709. Az elkészítő oktatást Tunbridgeban 
nyerte, az ügyes oskolai tanítótól, Vicesimus Knoxtól, 's 1785 Cambridge-
be ment a' Jcsus - Collegébe , hol 1790 baccalaureussá lett. Ugyan 
azon esztendőben útra kelt 's meglátogatta a1 walesi herczegséget, lr-
landiát és nyngoti Angliát. Két esztendővel azután egy előkelő rangú 
fiatal embert kisért Franczia- és Németországon, Helvetián , Olaszorszá
gon és Hollandián keresztül. 1794 mag. art. lett Cambridgeben 's 1797 
áltutazta Scotiát , a' felföldeket (High-Land) és a 'Hebrideket egész Sr. 
Kildaig. Minekutána ekként hazájának különbféle tájaival megesmerke-
de t t , Cripps utazó társával 1799 Dániába hajózott , honnan Norvégiát, 
Svécziát, Lapponiát, Finnlandiát, Muszkaországot, a' doni Kozákok tar
tományát , a' Kubán által öntözött földet , Tatárországot és Krimiát 
meglátogatta 's azután Konstantinápolyija ment. Midőn a' Britnsok 
egyiptomi expeditiójokhoz fogtak, 6 is napkeleti útjára kelt 's igen in-
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teressans tudósításokat gyűjtött Kis-Asiában, Syriában, Egyiptomban és 
íiörögországban. Minekutána Macedóniát és Thraciát beutazta volna, 
főtanulmánya, a' inineralogia, arra serkenté ő t , 1802, hogy Bolgár- és 
Oláhországon keresztül a' magyarországi bányákat látogatná meg , hon
nan Német- és Francziaországon keresztül tért vissza Angliába. Mi
dőn Cambridge-be é rkeze t t , az universitas \,. L. J). méltósággal tiszteié 
meg, 's a1 Jesus - College, mell}' tudós intézetben már régolta felvéve 
vol t , annak tutorává tette őt. Mivel azonban 1800 sir Wiiliam 
Hush leányát e lvet te , az által Collegiurnának minden további rangjairól 
lemondott. A' következett esztendőben nyilvános leczkéket tartott az 
universitasban a' mineralogiáról, mellyekben szüntelen való tekintettel 
volt a' mecbanicus mesterségekre 's az élet szükségeire., valamint az 
ó história felvilágosítására is. Ő volt az üvegforrasztó cső feltalálója is. 
Az universitas előljáróji olly nagyhasznuaknak találták ezen leczkéket, 
hogy a' mineralogiának ezen okból egy egészen iij professorságot fun
dáltak , melly a' senatusnak egy végzése által dr. Clarkénak adatott ál
tal. E' mellett 1817 az universitas könyvtál őrének is kinevezték ől. 
ívok dicső, utazásaiban szerzett márványokat ajándékozott ő a' cambrid-
gei universitasnak, különösen az eleusisi Ceres collossalis szobrát, melly -
ről 1703 egy tudós értekezést irt. (L, Írásainak lajstromát a1 „Riogru-
•jikical Divlionnary of tlie living aúthort of Greul llriluin and Ireutnú-
ban")- Neki köszöni, Anglia a' hires sarcopiiagus birtokát a' három nyel
vű felírással. Kóla irt munkája: The lomb of Alexander, a disserla-
tion an the Sarcopiiagus brought frnm Alexandria, and note in llte 
ilrilish Muiseum. 4. 1805. liz a1 munka azonban neki kemény szemre
hányásokat okozott Hammer úr tó l , ki azt állí t ja, (A' Topőgrapfii-
sclie Ansichlen, gesammelt aaf einer Reise in die Levante, Wien {811, 
és abból a' New Wlonlhly Magazine-há\\, Oct. 1815), hogy nem Clarké, 
hanem ő fedezte fel a' saisi omladványt, '.s hogy Clarké ő tőle Isis 
szobrát , melly most Cambridgeben van , elvette, noha az említett érte
kezésben egészen máskép van a1 dolog előadva. 11a felelt e Clarké neki, 
's mi t , előttünk nincs tudva. Jeles utazásle i rása , mellynek első része 
1810 jelent meg, fiat quartkötetet tölt el , 's olly tetszéssel fogadtatott 
Angliában, millyennel talán egy hasonló munka sem dicsekedhetik a' 
mi időnkben. Néay erős kiadása ugyan is ezen tudós és drága munkának 
Cadell és Dariestől , ugy látszik, még nem szüntették meg, az utána 
való tudakozódást. Utazásainak egy kipótló darabja „ Travels throvgh 
Denmarl; Sweden, Lapland, Norw, Finl. and Huss.'- Clarké halála ti
tán jelent meg. Eondon 1823, 4.). Öszveséges niunkáji 11 qiiart- és 
octavdarabban jelentek meg: „/ , ' . />. Clarké 't Trateh in varioits counl-
riet of Európa, Asia and Afriea" (London 1819—24). Németor
szágban dicsérve emlékeztek az érdemesnek egyes darabjairól, ugy a 'mint 
kijötteK, a' göttingai jelentések [fiiillin. Anz.~); a1 két utolsó Beck 
alig. Repertóriumában (der neueslen iii-und,auslánd. Lit. 1829, // Bánd 
S 173 n. 218) van jelentve. Az oxfordi universitas megvette drága gö
rög és napkeleti kéziratjait. Az elsők közt van Plató hires codexe, 
niellyet Patmos szigetén fedezett fel. Több esztendők olta a' harltoni 
prédikátori helyet viselte Cambridgeshirban. Megholt Április 9-dikén 
1822. Characterének fővonásai lelkesedés és jó akarat voltak. Barátja W. 
Ottcr adá ki életét 's hátrahagyott papirosait ezen tudósnak (többnyire 
levelek,, mellyeket formájok 's foglalat jok ajánl) Clarké képével , niel
lyet a 'pompás „RrilishGallery'^-ben is (Cadellnél) láthatni. A. R- F. 

C L A S S I C I J S , a' Iatán „elásnia" szótól. Ezen nevezet eredetikép 
a' romai nép elébbkelő vagy első osztálybeli polgárait jelenté. Kik után 
az ujak idővel a' görög és romai írókat nevezték altaljában elassiens, az
a z , jeles vagy remek íróknak, bátor közöttök nagy a' különbség, és belső 
becsre nézve igen is elütnek egymástól, llly értelemben veszik a' classi-
ca l i teratura, mivészség és költés nevezetét i s , ellenébe teve az újnak 
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vagy románosnak. A' régi és irányt főkép a' keresztény bittől nyert uj 
viliit; különböző okfejeinél fogva a' régiség elmeszüleményeinek vagy is a1 

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

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

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

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

C r. A un i us (Tiberius) Drusus Caesar, romái császár, legifjabb fija 
az idősb Claudius Drusus Nérónak ifjabb Antóniától, Augustus császár hú
ga leányától, született Lyonban, miveletlenül többnyire rabszolgák és as 
szonyok közt nőtt fel 's az udvar gúnyának és megvetésének tárgya volt. 
Így élt mint figyelmet nem érdemlő magányos ember és a' tudományokkal 
foglalatoskodott. Többek közt egy romai történetet i r t Caesar halálától 
maga idejéig 43 könyvben és önéletét. Caligula megölése után a' test
őrzők kikutatván a' palotát, ót egy rejtett zugban találták, honnan elő
vonván, császárnak kiálták 410 K. e. A ' t a n á c s , bátor meghatározá a' 
köztársaság helyreáll í tását , kénytelenittetett engedni. Claudius magány-
ságból 's nyomorgatásból hirtelenül határtalan szabadságra ju tván , ural
kodása elején vitt ugyan véghez némelly dicső te t teket : visszahivá a' 
száműzötteket és jószágaikat visszaadá, megszépité Romát és sokféle 
épületeket kezdett a1 köz haszonra, Mauritániát romai tartománnyá te t te , 
seregei szerencsésen csatáztak a' Németekkel és Britanniában megőrzék 
a1 várakat; hanem nem sokára bujaságba 's tobzódásba merül t , felesé
gei , név szerént a' hirevesztett Messalina, és szabadosai, N'arcissus és 
Pa l las , egészen magokhoz ragadák az uralkodást , pénzért adogatták 
a' tisztségeket és hivatalokat, és büntetlenül üzek a' legnagyobb ocs 
mányságokat. Második felesége, Agrippina (Nero anyja), méreggel vesz
tette el életét 63-ik évében. Istenitését Seneca „A]:fícutovynthosis<-1 nevil 
írásában gunyolta. B. L. 
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C I . A U D I D S ( M á t y á s ) , más néven : Asmns, vagy a ' wandsbecki k i 
v e t , egyike a' német legjobb népköltőknek, kinek Írásait bizonyos saját 
szeszély, őszinieség és szívesség bélyegzi, 1741 született Keinfeldben Lü
beck mellett. Elejente Wandsbeokben magányoskodott Hamburg mellett, 
1776 tartományi főbiztos lett Darmstadlban, de 1777 elhagyván hivata
l á t , visszatért Wandsbeckbe. 1778 revisorrá lett Altimában a' schleswig-
holsteini banknál , nielly hivatal melleit kedves Wandsbeekében lakhatott. 
Különbféle folyó írásokban elszórt költeményeit és értekezéseit öszveszed-
ve ezen czim alatt: „Astnus omnia sua tevtim portant oder: tuemmllich* 
Werke det Wandibeektr Bvten" (1712-dikig 8 köt.) kiadta. Ezek énekek, 
romanczák, elégiák, mesék, epigrammák, váltva prosában ir t étekezések-
kel. Életbölcseséggel jeleskednek és igyekeznek természetes köz értei
mii, gyakran szeszélyes és furcsa nyelven jámborságot, jótékonyságot, ha
zaszeretetet ajánlani , gúny és megvetés által a' bolondságot és vétket 
fenyíteni. Mindannyit heves érzés, józan értelein, nemes gondolkozás, 
elmésség és jószivü szeszély diszesiti. Azonban némelly dolgozásai nem 
állják ki a' szoros mücriticát. Megholt 1815. Hamburgban. B. L. 

C r. A II S ü I. i K , 1. Z Á R L A T U K . 
Ci . A V I C E M B A I . o-nak nevezték ezelőtt a ' spinétet 's azután a ' kla-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cr .KRi rs , C l e r i c n s , görög származatu neve amaz ugyan az egész 
egyházi rendnek, emez pedig mindenegyik egyházi rendű személynek; 
mellyel az egyháziak 's papok a' világiaktól (Tálcásoktól) kirekesztóleg 
megkülönböztetnek. Ezen görög szó xA>!?oí eredetileg és tulajdonképen 
sajátságos ** örökségi részt je lent ,"s olly értelemben neveztetik így az 
egyházi rend, mintha az egyházi rend 's rendbeliek az Isten sajátínak 
*s örökségi részeinek mondatnának. rr— A! ciprus és clericusok már az 
anyaszentegyház régibb idejében fő-és alranguakra osztat tak; a' főrang-
ba a' püspökök (érsekek i s ) , áldozó végy felszentelt papok 's diaco-



CLIENS CLIMA Jt tS 

nusok számit (at tak; a1 többiek pedig mindnyáján lefelé a» ali eaduskliaü 
tar toztak. A' clcrusba felvétetés az első hajnyirés (príma (ftuiuru) ál
tal történik meg. A'Clerusnak mindennemiijelágazásaiv í. EGYHÁZI SZKNK-
i.YKii c/.im alatt. Sr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CN I D us , 1. G u m u s . 
Co A K , 1. K ő s z K N. 
C o A r, i T i o , a' chemiában az elébb elválva volt részek belső egye

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C O D E S ( l e s c inq ) , a ' franczia uj törvénykönyvek. Francziaország 
polgári törvénykönyve, kereskedési törvénye, büntető törvénykönyve, pol
gári és büntető törvénykezési rendje egy egészet tesznek, melly — ítél
jünk bár akar miként e1 munkák általányos becséről — eltörüllietetlen em
léke marad mindég a' császári országiásnak. Ezen munkák a' kor, a 'nem
zet szelleméből táoiadtak, 's végkövei a' revolutiónak , mert megerősí
t ik , mi annak törekedéseiben a1 józan okossággal megegyezett, 's egy-
szermind kiküszöbölik, mi a' józan okosságboz illőnek korlátit á l thág-
ta. Sziutolly kevéssé kerülik ki ezek a' tökéletlenség vádjá t , mint a-
karmelly más emberi munka , 's meglehet, hogy a' phiiosophiának 's a' 
törvényfejlódés történeteinek alaposabb tanulása kivált német tudósok
nak just ad ezen munkák éles olcsárlására (I. Savigny , , / 'o» dem Hertif 
nnserer 7.eit zur Gesetzgcíuns;í- 1810), mindazáltal Francziaország e-
lébbi törvényhozási állapotjához hasonlítva ezeket még a' késő maradék 
is nagy jótéteménynek fogja tekintetni , szintúgy, mint a1 Burkusok II. 
Fridiik törvényeit. Keberg í r á s a : „1/iV'r den Code Napóleon und dex-
sen Einfuhrung in Denttcklándf'' 1814, bizonyosan nem fogja silány '» 
szenvedélyes declainatiójival exen érdemét csonkitni; ha bár ez a' kérdés-, 
nyert volnae Németország Napóleon törvénykönyvének behozatása által, 
ha t. i. némelly kormányfiak, például Almendingen , e' részbeli töreke-
dései sikerűiének ? már most haszontalan, 's illyen váratlan változások 
után most csak ugyan máskép is kellene reá felelni , mint 1SÍ0. Fran
cziaország törvényszerkeztetése a' revolutio előtt sziutolly zavarban volt, 
a' inillyenben Európa nagyobb részéét még most is láthatni. Segédnek 
tekintetett ugyan áltáljában a' romai törvény s kivált a' kötésekről szó
ló tanításokban használtatott is. Hanem a1 házastársak vagyonjusaira, 
a' földbirtok modiíicatóijira, a' földes mi jusokia 'sat. nézve felette kü
lönböző törvények voltak az egész országban. A' germán nemzetségek 
bevándorlása a' romai törvénnyel együtt a' galhiM nemzet jósainak még 
addig feninaradt nyomát is el törlé , 's ennek majd tökéletesebb majd eae-
kélyebb mértékben kellett megtörténni, a' m i n t a ' római szerkeztelés 
a' régi lakosok között erősebb vagy gyengébb gyökeret vert, 's a' min.4 
ezek magok az uj urak alatt politioai tekintetekot fentartották. Ezért 
Franoziaország éjszakibb részében 's a1 Frankok uralkodása alatt jab-. 
ban elnyomatott a' germán rendtartás állal a1 romai szerkeztetés, mint 
az ország délszakihb , Olaszországhoz közelebbi népesebb részében \ a' 
Westgothok és Burgundiak országlása alatt. Itt tehát mindég maradt fen 
valami a' romai városi és törvényszéki szei keztetésből; a' romai törvény, 
kivált a'mint II. Theodosius öszvegyüjtölt rendeléseiben foglaltatott, nagy 
tekintetben állolt, főkép a' házastársak vagyoni jusaira nézve. Azon tar
tományokat, mellyekbsn a' romai törvény ekként divatban maradt, Pávi
án droit écrii , irott törvényi tartományoknak , nevezték. Az egyes 
helyek, báró- és grófságok különbféle szokásbeli törvényei , mellyek 
Franciaországban divatban voltak, '* a' romai törvényű tartományok
ban is találtattak, azon Ülőben támadtak, midőn á,1 közönséges statushar-
liloui az adomány-birtokosa!; Céklefens.égéb<n eltmyésftdtt, minden bá-



278 COÍJÜS 

lóság 's minden város független egészet t e t t , 's a' király nem volt mái, 
mint egyike Francziaország nagyadománybirtokos fejedelmeinek (illye-
iiek voltak : Normandia , Aquitania, Burgund és Bretagne herczegéj, 
Champagne, Flandria, Provence 'sat. grófjai), saját fejedelemse'gében pe
dig alig valamivel több, mint első a' bárok kö/.t. Mind ezen osztályok
ban a' régi szabad községi szerkeztetésnek a' biiró birtorlásai elleni küz
déséből, mellyben végre az első egészen elenyészett , egy tulajdon tör-
vényrendszer fejlődött k i , mellynek sajátságai, nem annyira valamelly 
belső 's a' nép kivánatiban és szellemében alapuló szükségből, mint 
véletlen környülményekből 's esetekből származtak. Mindazáltal nagyobb 
becset kell tulajdonítani a' tartományok avagy hajdani országos fejede
lemségek törvény rendszerének, mert ez résznyire a' fejedelem és a' 
rendek egyenes törvényhozásán alapul ; 's e' részben főhelyet érdemel
nek Normandia törvényei , mert *zek, legalább az adományjusra 's 
áltáljában a1 földbirtok viszonyaira nézve alapja lettek az egész angol jus -
nak. (Ifouard ^.Trailé sur les coutumes anglo- nurmandes", Dieppe 
1778, 4. k. 4. rét.) Ugyanis I. Wilhelm az ő normandiai adománybir-
tok-jusát Angliában is divatba hozta ; ezen adománybirtokjusi viszo
nyokra volt az ő egész status- és törvényszerkeztetése épitve, 's még a' 
franczia nyelv is száz időkig megmaradt Anglia cancellariájiban 's tör
vényszékeiben. Sőt még még ma is szokásban vannak a' parlamentben 
némeily franczia formulák. Normandia törvényei után legfontosabbak vol
tak Paris városa 's grófsága szokásai és statútumai, mert sok másoknak 
szolgáltak mustrául, 'a a' párisi parlament kerületében ne.TiinemüIeg se
géd-törvényforrásnak tekintettek. Némellyek ezen részes törvények kö
zül már korán kidolgoztattak 's írásba szedettek. Ide tar toznak: FAab-
li.sse.ment de St. Loui.i, a' királyi báróságokban divatban volt 's IX. 
Lajos által megjavított törvény, és Desfontaines Péter tanácsai a' 13-ik 
századból ; a1 városok a' városi jussal egyittt gyakran saját városi tör
vényeket is kaptak (I. ennek példájit a1 királyi re'ndelések nagy gyűj
teményében, mellyet Laurieré kezdett 1723). Azonban ezen külön tör
vények legnagyobb része csak a' lakosok és birák emlékezetében élt, 's 
ezért nagyon bizonytalan volt alkalmaztatások, Erre nézve , midőn VII. 
Károly az Angolokat a' franczia földről e lűz te , megparancsoltatott az 
1 153 iki országgyűlésen, hogy minden szokásbeli törvények írásba sze
detvén, bizonyossággá tétessenek. Legelsőben a1 lakosokat hallgatták ki 
tizenként —vagy per turbán) — a' divatban lévő törvény felől, mig ele
gendő bizonyságra nem jutottak; ezen törvények azután törvénytudósok 
által rendbe szedetvén 's a' statustanácsban megvizsgáltatván, a' király 
által megerősíttettek. Ez a' munka 100 esztendőnél tovább tar tot t 's 
egynéhány száz ilTyen megerősített külön törvényeket és statútumokat 
szolgáltatott, mellyeknek legtökéletesebb gyűjteményét Bourdot de Biche-
bourg szedte öszve (,.Co7itumier général" Paris 1724 8, köt. fol., négy 
száznál több van benne). Ezen rendkívül sok külön törvények mellett a1 

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

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

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

nélkül mindazáltal , hogy az törvényes tekintetet nyert volna. XIII. La
jos alatt 1029 világos rendelést kék í t e t t cancellar Marillac Mihály a' 
törvénykezés módjáról 's a' rendek eg3-éb panasziról 461 czikkelybeu; 
de minthogy a1 jegyző káhyvekbe beiktatva nem volt, az itélő székek ál
tal soha sem tekintetett törvénynek. Kz Code Marillac- vagy Code Mi-
ehaitt-nak neveztetett; 's későbben valami meghatározott időszakbeli ren
delések privát gyűjteményeinek töbször adtak Code nevet (p. o. Code 
l.ouis XV. , Chaussepierretől, melly az 1722—40-ki rendeléseket fnglal-
jn magában, XII. köt. I2-ed r é t . ) , valamint egyes tárgyról gyűjtőitek
nek is (Code noir; Code de» curc's, Paris 1780, 4 köt. 12-ed rét; Code 
prtial V Averdi-tól 1777, 12 'sat.); de minden törvényes *«dentés nélkül. 
XIV. Lajos országlása törvényhozási munkássággal is niegkülönbözteté 
niig.ít. Kiterjedő rendelések vagy inkább valódi törvénykönyvek je
lentek meg alatta a' polgári perlekedésről (1067), a1 büntető perről (1670), 
a" kereskedési törvényről (1673), az erdei tőrvényről (1669) , a' tengeri 
erőről (I0S1) 's az egyházi törvényhatóságról (169")). XV. Lajos leg
fontosabb rendejései az ajándékozást (1731), végintézeteket (1735) és 
siihstitutiőkat (1717) illették. A' törvényadás ezen állapotja mellett a' 
törvény nagy különbözése szintolly terhes volt a' polgári életben, mint 
ellenkező a' józan okossággal. Csekély népesmeretet árul el , a' ki azt 
g ind i l j a , hogy a' törvény azoiKkülönbfélesége nem okozott nagy káró-
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Kot. Nem csak gátolja az a' törvénytudománynak magában való kifejlő
dését , véletlen egyes esetekkel kénytelenitvén (az foglalatoskodni a' 
hel jet t , hogy a' közönséges törvény vezérokfejeire támaszkodhatnék min
dég , mi által a' romai olly tökéletessé le t t ; hanem felette ártalmas gát . 
lása is a' kereskedésnek, 's bizonytalanság és veszteség forrása azokra 
n é z r e , a' kik más helyek és tartományok lakosival viszonyban állnak, tí
zért volt azon 400 külön törvénynek egyesítése egy polgári törvénykönyv
ben egyike a- nemzet legközönségesebb kivánatinak , 's Napóleon sem
mivel sém gondolta a' nép kedvezését jobban megnyerhetni, mint ha a' 
békéhez 's az egyházi viszonyok helyreállításához (1801) ezen plánum 
végrehajtását is raga iz t ja , mit a1 revolutio alatt hasztalan próbálgattak. 
KI lévén már törölve egy némelly törvényes intézetek, mint a' földes 
mi jusok , famíliái hdeicommissumok 's az adomány birtokok oszthatat
lansága, ez által nagyon megkönyebbittetett a' polgári törvénykönyv ké
szí tése , de egyszersmind szükségessé is lett, mint az már az 1791-ki 
constitutióban megesmertetett, noha az akkori követ, utóbb második con-
sul 's országos cancellar, Cambacérés, háromrendbeli munkája helyben
hagyást nem talált. A1 polgári törvénykönyv igen nagy gonddal készült, 
annyira , hogyannak hijányit egyáltalján a' franczia törvény-tudomány 
akkori állapotja következésének keli tekinteni. A' restauratio sem tett 
rajta semmi nevezetes változást. Készíttetett ugyan egy uj hivatalos ki
adása {.^Eattelin des loisic, V l l , ser. II. 109 . ) , de abban csak azon 
kifejezések vannak megváltoztatva, mellyek Napóleonra 's a' császári 
szerkeztetésre vonatkoznak, valamint Napóleon is tétetett vele hasonló 
változtatást a' császári méltóság felvételekor. Csak egyetlenegy pontban 
változtattatott meg eddig a' polgári törvényadás ; eltöröltetett ugyan is 
a' házassági elválás, nielly a' catholica hit tanításának ellenére a' rev#-
lutio alatt egészen szabad volt , Napóleon idejében pedig némelly kor
látok közé szoríttatott; Nem tekintvén az egyházi rendeléseket, mellyek 
nem minden Francziát köteleznek, ha csupán erkölcsi álláspontból te
kintjük a' dolgot, bizonyosan nem találjuk kétesnek, hogy a' házasság 
szentsége 's erkölcsi méltósága jobban fentartatik az á l t a l , ha a' há
zassági kötél felbontathatóvá t é t e t ik , a' könnyelműségnek pedig és in-
dulatosságnak késleltető és terhelő formák vettetnek elejébe, mint ha 
a' kötél felbonthatatlansága a 'házastársak idegenkedését még inkább ne
veli 's a' házasságnak csak színét , nem pedig lelkét tartja fen közöt-
tök. Azonban már ez iránt is nyújtatott be javalat a' követek kamará
jához 's az elválást megengedő törvény visszaállíttatott. 

A' polgári törvénykönyv után főképen a' büntető perlekedési rend 
szülöttje a' kornak. Az 1670-ki büntető törvényrend szerfeletti kemény
sége (a1 benne előforduló kétszeri kinzás, queslion préparatoire, a 'va l 
lás kisajtolására, 's a' vesztés előtt a' talán volt bűntársak kitudására 
a' queslion préulahle) még inkább pedig azon mód által, mellyel a1 tör
vényszékek mind ezeket végreha j to t ták , közönséges utálatot vont magá
ra. A' felsőbb törvényszékek uralkodásvágya , melly nem csupán a' bi-
lói hatalom függetlenségére, hanem egyszersmind poJiticai befolyásra is 
volt intézve, továbbá a' birói csalhatatlanság kevély hiedelme 's a1 czé-
h'i lélek, melly felső és alsó törvényszékeket egyesített, a 'megtörtént hibák 
elfedésére 's mentegetésére törekedni , öszvekötve ezen tanítással, hogy 
elitélésre önvallás nem szükséges, hanem tanuk is elegendők (mellynek 
kiküszöbölése az 1532-ki német büntető perrend legjelesebb érdemét teszi), 
gzámtalan visszaéléseket "s felháborító eseteket vontak magok után, (így 
ártatlanul végeztettek ki Lehrun, Langlade , Calas , Sirvven , Montbail-
11, L a b a r r e , Lally és többek), lígyik részről Beccaria és Voltaire, 
a1 másikról pedig az angol büntető förvényszerkeztetés példája 's Mon
tesquieu és tanítványainak magasztalása] munkálódtak. Ennél fogva a' 
Uinzás eltörlése 's a 'büntető törvényszékek és perlekedés tökéletes meg
változtatása egy volt a' revolutio legelső czélzásai közül. A' törvény-
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székek angol módra állíttattak fel, esküdtek hozataliak bo 's a' bttnte-
tii perlekedési rend (Sept. 2 9 , 1791), mellyre Oct. 0-káii bilntető tör
vénykönyv, Oct. 21-kén pedig tökéletes utasítás következett az iránt, 
miként kelljen az előforduló vétkes eseteket megvizsgálni 's elintézni, 
azon munkák közé tar tozot t , mellyekkel az első nemzeti gyűlés QAssem-
ilée nationale cúmtiluauit-) munkálódását befejezte. Noha változtatta-
tott ezen valami a' büntető törvénykezésről szóló későbbi törvényekben, 
a' Code dus délit* et des peines-ben, melly Oct. 25. 1795 adatott ki 's 
más egyes rendelésekben (I. Dupin „Lois criminelles extrailes de la cbl-
leelion du Louvre et du bulletin des lóin'' Paris 1821) azért még is vál
tozatlanul maradt annak alapja , szóbeli előterjesztés és védelmezés az 
Írásba foglalt vizsgálat u t á n , 's az esküdtek í té lése , 's még Napóleon 
büntető perlekedési rendjében, a' Code d' inslruclion criminelle-hen (Nov. 
27. 180831 is fentartatott. Azonban még mindég kevéssé elégedtek meg 
a' Francziák a' tőrvényadás ezen részével , 's kiváltképen azt a1 kivetőt 
találták benne, hogy az országlás tisztviselőjinek igen nagy befolyást en
ged az esküdtek választásába •, ugyan azért meg is vizsgálta 's megtette 
benne a' szükséges változtatásokat az 1S31-IÚ kamara. A' franczia bün
tető perlekedési rend ellen intézett számos írások közül némellyek igen 
jelesek, p. o. Bérengeré „De la justice criminelle en Francé'' Paris 
1818; ünpiné „Oiservutions sur plusieurs points importans de miire 
législation criminelle"- Paris 1821. A' franczia nemzet nagyobb köze
lítést kíván az angol törvényhez , noha az ujabb időkben ez is nevezetes 
ellenkezőkre talált.—•' A'tulajdonképeni büntető törvénkőnyv „Code pé-
nal", melly Febr. 22. 1S10 adatott k i , uj kidolgozása az 1791-ki Oct. 
8-kán kiadatottnak 's a1 „Code des délits et des peines"nek, melly Oct. 
25. 1795 bocsáttatott közre. A' revolutio előtt nem volt Francziaor-
szágban büntető törvénykönyv, hanem csak egyes rendelések állottak 
fen 's a1 romai törvényekre épített theoria , a' m e l l y , egynehány pont
ban lágyítva, még az uj törvénykönyveknek is alapjok. Ezen büntető 
törvényadás ellen is több kárhoztatok állattak fel (Bavoux „Legons pré-
liininaires sur le Code pénalil Paris 1821). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C O r, C H E S T K R , .1. A B B O T. 
C o i. c H 1 s, egy termékeny tar tománya ' fekete tenger mellett •, mosta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C O L M A N (George) , angol játékszini köl tő , 1733 szül. Floreaczben, 
hol atyja angol residens volt. 1760 jelent meg legelső vig játéka : „l'ol-
ley Honeycomttií. Sok pénzben örökösödvén, egészen a' lituraturára ad
ta magát. 1768 megvette a' Coventgardcn-játékszin e"gy részét 's vit
te igazgatását i s , majd megint e lad ta , hogy a' haymarketinek tökéle
tesen ura legyén, mellyet 1777 olta nagy divatba is hozott. Élete vége 
felé megtébolyodott 's a' bolondok házában múlt ki 1794-ben. Játékszi-
ni munkája 26 maradt, mellyek között j ó : „Ciantlesli/te marriuge-1. h-
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ta Garn'ckal együltt. Fordította Horatinsból ,,.4r> peetira11 jegyzetek
k e l , követi ezekben Wieland vélekedését, hogy az tulajdonképen csak 
Fisónak egy unokájához irt levél lett volna, mellyben azt a' költéstől en
nek nehézségei előadása áltál eltéríteni kívánta. Tőle még: „Frose on Be
verni uvcasions'K 3 kö te t .— Fija G e o r g e , szül. 1767, birtokosa maradt 
a' hayinarketi játékszínnek: Fordí tot ta Terentiust és jól. Ennek vig já
tékai 's furcsa operáji az angol játékszínek divatban maradottabb mivei 
közül valók. D. G. 

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

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

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

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

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

Egy pápa, V. Márton, több cardinal és tudós 's a1 hires olasz költóné, 
C o l o n n a V i t t o r i a , ezen famíliából származtak. Vi t to r i a , a ' nápo
lyi nagyconetable, Colonna Prosper (ki 1522 Bicocánál a1 Francziákat 
megverte 's 1523 h. m.) leánya, 1490 szül. Marinóban. Mint 4 évii leány
kát nőül .szánták d' Ávalos Fern. Ferenc/.nek, pescarai marchesének, 
hasonló kqru fiúnak. Testi 's szellemi ri tka jelességei , mikkel a' t e r 
mészet 's leggondosb nevelés ékesi té , köz esudálás tárgyává tették, 's 
fejedelmeket is számlált kérőji sorában. Azonban Vittoria megtartá fo
gadalmát 's d' Avalosnak, ki időszaka legdélibb férjfijainak egyike le t t , 
adta kezét. Legboldogabb házasságot éllek. Midőn férje a1 paviai ütkö
zetben 1525 e lese t t , a' magány- és költésben kerese Vittoria vigaszta
lást. Költeményei mind férje emlékezetének vannak szentelve; 7 évet 
tölte felváltva Nápolyban és Ischiáu 's azután klastromba vonult, elébb 
Orvietó- azután Viterbóban. Később lemondott a' klastromi életről 's 
Romába telepedett , hol 1547 h m . „ # í ? « e " - j i a' korabeli Petrarchisták 
nagy részéénél nem alább valók. Legtöbb becsüek „Rime spiriluali'i 
(Velencze 1548, 4 ) ; mély érzelem 's tiszta jámborság bélyegzik. Ösz-
ves költemén}rei először Parmában 153S, 3 köt., utoljára Bergamóban 176Q 
jelentek meg. 

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

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

C i l i , O R Í T , 1. vS Z I N E Z B T. 
C o r . o s S E s , I . Ó R I Á S . 
Cor , O S S U S O K , I. O R i . ( s o k. 
C o r, o. i; H o u \ olv. Cohnn (l 'atrick) , a' hansnvárosok diplomati-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cseh és morva atyafiaktól. Itt adta ki munkáját: „Janua Ungváram 
reterata'-' melly 26 év alatt 12 európai 's még a r ab , persa és mongol 
nyelvre is áltfordittatott. Comenius ebben akkorra nézve nj módot mu
tatott a' nyelv tanítására, melly által a' nyelv, mint hasznos esmeretek 
kulcsa, kellemetesen taníttatik '• a1 száraz szavak unalmas tanulása el
mellőztetik. Szinte olly köz hirre kapott „Orltii pictus, oder die ticht-
bare U'elt^ czimü könyve, melly Hanau- 1659 és Nürnbergben Í(K 6 jött 
k i , az első képes könyv gyermekek számára 's tárgyai választása mi
at t hasznos. Comenius 1641 Angolországba hivatot t , bog)' az oskolá
ka t jobb rendbe szedje; de polgári háború által e' dolog gátoltatván, Svéd
országba ment , hol cancellar Ojonstierna különösen pártfogolta. Innen 
Silesiába 's Erdélybe utazot t , és ismét visszatért Lissába 1656, hol tij-
ra elveszte könyveit és kéziratinak egy rész, t, hogy X. Károly Gasztar 
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hátrálása után a' csász. lengyel sereg öszveégette a' várost. Ezután Silcsiába, 
Brandenburgba 's Hamburgba ment, végre Amsterdamban telepedett meg, 
hot még ne'liány munkát adott ki és 1671 megholt. Elete végnapjaiban 
religiói lonakságokra vetemedett. B O U M G » O \ T (1. e.) ihlett személy 
gyanánt tisztelte. Munkájit Adelung 92 szami tá , holott csak 54 van ke/, 
közöt t ; azonban többet i r t , de csak kevés érdemel még olvasat. B. JL, 

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

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

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

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

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

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

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

számára leirta a' kö/.éptengerben találtató legritkább halakat ; e' volt 
akkor a' legteljesb iohthyologia. 1755 fuvészi utat tett a' savoyi és 
schweizi hegyekben, sziiletéshelyén gazdag füvészkertet alapított , meg
látogatta a/, auverguei és dauphiuei hegyeket fuvészi tekintetben 's 170-1 
barátjának, Lalaudenak, felszólítására Parisba ment. C. volt azon termi -
szetvizsgálók egyike, kiket a' franczia király kinevezett, hogy Bougain-
ville-el a"' világot körülutazzák. Egy ifjú franczia hölgy Barié l lor -
tenseről , ki őt férjtiruhabaii kisér te , nevezte el a' Hortensia név alatt 
esmért virágot. Ezen útja közben isle de Franceou hm. 1773. Növé
nye i t , rajzait és Írásait a' párisi kir. cabinetnek hagyta , 's ott tartat
nak maiglan. Kisebb inunkájin kivül ,,Fuvészi mariyrol«g"-ját bírjuk, 
melly azoknak életirását foglalja magában, kik fiivészi iparkodásiknak 
lettek áldozativá. 

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

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

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

C o M M O N E R , 1. , C O I. r. V. O I li M 0 K. 
C O M M U N I O , 1. Ú R V A C S O R X J A . 
C O M N E N Ü S O K , egy kiholt uralkodó família, melly a ' rege szerént 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C n M pi r. A T A és A p p R o B A T A , constitutiók Erdélyben. I. A p -
p r o b a t a c o n s t . (jóváhagyottalkotmány). Erdélynek, melly Magyaror
szágtól való elválasztását az 1540-ik esztendőtői számlálja, 1052-ig, száz 
tizenkét esztendő elfolyása alatt 258 országgyűlése volt. Ezen szá
mos országgyűlésből sok egymáshoz nem illő. törvények jöttek elő.— 
Betlen Gábor , a' fejedelem, 1019-ben ezen törvények rendbeszedéséhez 
kezdett és a', perek íolyamatjanuk meglehetős rendszerét adta ki , de nem 
meritetteki még is ezen munka a' régi törvények teljes velejét; melly-
re nézve 1 Rákóczi György , hasonló szándéktól vezetve , a' régibb tör
vényeket a' vármegyék és városok levéltáraiból és jegyző könyveiből 
öszvegyüjtette; de elébb az uralkodás gondja, utóbb pedig halála jó 
szándékában akadál) ul volt. ll-ik ltákóczi György t e h á t , ugyan ezen 
akarattól lelkesítve, a 'Febr . 18-ki 1652 Fejérvárt tar tot t országgyűlésen, 
a' l l - ik törvényczikkelynél fogva, az említett törvények egybeszerkez-
tetésére egy országos biztosságot, melly tizenhárom tagból állott , ne-
veztetett-ki. A' nagy. munka esztendő alatt végre hajtatott és azon or
szággyűlésén, melly Jan. 15. I 6 5 Í Fejérvárra hirdet te te t t , minekutá7 
na az ország által és fejedelem tanácsában is szoros viszgálat alá vé
te te t t , az országgyűlés utolsó napján, Martius 15-kéii 1053, a' feje
delein által is megerősíttetett. Jóvá hagyta I. Leópold császár is 
1691, midőn Erdélyt oltalma alá fogadta, ezen törvénykönyvet kirá
lyilevelének 3-ik pontjában. Öt részre oszlik ezen könyv: az első rész 
egyházi, a' második a'közönséges, a' harmadik különös törvényeket foglal 
magában, a' negyedik a' törvénykezés módjáról , az ötödik pedig köz hir
detményekről (rrfiV/«) szól. — Az első részben X. a' másodikba XVI, a' 
harmadikban ] ..XX A VI. a' negyedikben XX czim (titutus)^ az ötödikben 
pedig Cili . hirdetmény [edict(i) van. Kiadásai 1653-ban N. Vára
don, egész rétben- (folio); 1677-ben Kolosvárt, egész ré tben , Veresegy
házi Szentyel Mihálynál; 1696-ban Kolosvárt, negyedrétben, Kis Mik
lósnál; 1779-ben Kolosvárt nyolczadrétben; 1815-ben Kolosvárt, negyed-
rétben, Halmágyi mutatójával. *« 11 C o m p i l a t a c o n s t i t u t i o 
(kiválogatott alkotmány). Szomorú idő szakasza következett Erdélynek* 
a' jóváhagyott alkotmány (apprabala conititutio) kiadása u t án ; a' 
fegyverek kó'rülhangzó zörgése és a' fejedelmek veszedelmes változásai 
miatt a' haza törvényei szánakozásra méltóként öszvezuzattak, zavar
tattak és egymással többnyire ellenkeztek. A' rendeknek és fejedelemé
nek egyező kívánságok volt , ezen rosszon segíteni; mellyre nézve 1668-
han Beszterczén Jan. 10- kezdett és Februarius 3-dikán bevégzett ország
gyűlésén a' 33-ik törvényczikkely által meghatároztatott : hogy az 
Í054-ik esztendőn kezdve tartott 37, a z a z , harminezhét országgyűlés 
törvényei, mellyek a' haza alaptörvényeivel ellenkeznének választassa
nak k i , a1 kiválasztattak válogattássafiak , a' kiválogattak viszgáltassa-
n a k , a' vizsgáltattak pedig szedessenek rendbe és nyomtattassanak ki. 
A' kiválasztó biztosok nevezése a' fejedelem (1 Apafi Mihály) és tanácsa 
íendelésére, ki ezt 1668-ban teljesítette is, hagyatot t , és a' miinka ugyan 
ezen esztendőn hevégezteteít. Vizsgalatja ezen miiukána* Í67Ö-ben a' Fe
jérvárra Jan. 25-kére hirdetett országgyűlésen e lkezdete t t , 's sok idő 
is fordíttatott reá, de élnem végeztethetvén, egy riiás biztosságnak adatott 
által a' jóváhagyott alkotmány rendjéhez való alkalmaztatás végett. 
Ezen biztosság az alkalmaztatást megte t te , és a' kiválogatott alkot
mányt hasbnlólag öt'részre osztotta. Az I. részben a'z egyházi törvények I., 
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a' másodiUban a' közönséges I V , a' harmadikban a' különös törvényed 
X V I , a' negyedikben a1 perlekedés módja XVII ezimet fdgiat e l , a« 
ötödikben pedig El köz hirdetmény van. Kiadásai Kólosvárt 1671-
ben egész rétben Veresegyházi Szentyel Mihálynál ; Kolosvárt 1095-ben 
negyed rétben Miszt Tótfalusi Kis Miklósnál; Kolosvárt 1770-ben nyol-
czadrétben; Kólosvárt 1810 negyedrétben. T. ./.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C O N D K (Lajos Henrik Jósef, bourboni herczeg) , az elebbinek fi-
ja , szül. Apr. 13-kán 1750 's hadi szolgálatra neveltetek. Alig hogy a' 
gyermekkorból kilépett, a' leghevesebb szerelemre gerjedt Orleansi Louise 
Maria Theresia iránt. Az végeztetek felőle, hogy még két esztendeig 
utazzon , minekelőtte jegyesével egybekelne. Hanem ő elragadá szerel
mesét a' klastromból, 's herczeg Enghient nemzé vele 1702. Condé tüzes 
élénksége viadalt okozott ó és gróf Artois közt 1778, melly az ő szám
űzetését Chantillyba vonta maga után. Feleségével is szinte meghason
lott 's elvált tőié 1780 Cez 1822 holt meg). 1772 a' s t . - roch i táborba 
utazott gróf Artoisval , Gibraltárt ostromolni, a1 hol magát megkülön
böztetvén marsallá tétetett. Kevélysége, heves vére 's a1 királyi hatalom
ban vetett bizodalma a' revuliitio elején talán szembetünőleg megvető 
lépéskre iiigerlette a' lázadó nép ellen. Szüntelen az erőszak használását 
javalta. 1789 Turinba költözött atyjával, azután a' franczia hivándor-
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Jottak seregéhez zárakozot t , 's 1792, 93 és 94 bebizonyította a' Cóndék 
régi bátorságát. 1795 Brémából Quiberonba hajózott, a' Veiuléehau for
dulást cszközleni, (le kényteleu volt minden foganat nélkül Angliába vis
szatérni. 1797 Oroszországba ment a' kivándorlónak seregével , a' hon
nét 1799 ismét visszajött a' Kajna mellékére. 1S00 a' franczia kir. s.:-
reg szétoszlatása után Angliába ment , a' hol lS14-ki Májusig élt. Május 
15-kén 1814 a' könnyű lovasság főezredesévé neveztetek Par i sban , Na
póleon uj( beültetése alkalmával a' nyugoti departeinentokban bizaték reá 
a' fővezérség. De kénytelm volt Nantesban egy ezes mellet hajóra szalui. 
Spanyolországba bajózott, a' honnét Augb. Bordeaux és Nantesen keresz
tül visszatért Parisba. Kivált felesége Jnn. 6-ke. olta 1810 ismét Parisban 
lakott. O maga az 1830-diki revolutio után néhány nap múlva kivégezte 
magá t , a' most uralkodó király harmadik íijára hagyván minden vagyon-
ját . Kihűlt benne a' Condé ág. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*) NJnielly congicssiisok liővclib előadása a* censura (Haling miatt maratlt el . 
2 1 
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font sterlinget (ugyan annyiszor tiz pengő forintot) húzott. Mennyire 
becsülték, kitetszik a b b ó l , hogy Popé „I l iade" já t neki ajánlá. 1729-
ben holt meg. Mint szinköltó eredeti. Charactereit j ó l , szerencsés ta
pintással választá , de a' természettől festésekben gyakran eltávozott. A.' 
drámára mintegy születve vol t ; ha másba fogott, elhagyták ereji. Mun-
káji 17tíi jöttek ki 's ismét 1788 ket köt. Londonb. \ö . I )up in : , , / oyuge 
dans la Orande-JJretagtie tlepuis 1816—1820" 1 rész. Vs. 1'. 

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

C O N J U G A T I O , 1 . I G E . 
C o N J U N C T I O j 1. F O G r. A 1, 6 
G O N J U N C T I O (astr.) , 1. A S P K C T I T S . 
C UN N KT A is r, IÍ , comes stabuli, a' lovasság vezére. Ez a1 méltosá-

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

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

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

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

C o N S Á r . v j (Ercole) , cardinalis és hires országos férjfl, születet t 
1757 To'scafielíában 5 tanult theologiát és politicát 's a' muzsikát és lit-
teraturát párositá vejek. A' franczia polgári zendülésről nyilván kimon
dott okfőji XVI. Lajos nagy nénjei előtt kedvességbe ejtek, 's ezek által 
a' rota auditora lőií.- .li' tulajdonságban az bízatott reá , hogy azokra, kik 
Komában a1 Francziakkal tar tanak, vigyázó szemmel l egyen ; a' mit nagy 
keménységgel teljesített., E' miatt a' Francziák 1798 beütésekor fogságba 
esett és száműzetett. Mint Chiaramonti cardinalis t i toknokja, ennek pápa
ságra (VII. Pius) emeltetésekor az első cardinalisok közt nyert helyet 's 
nem sokára statustitoknok lett. ,C. v o l t , ki ama' hires concordatumot 
Napóleonnal megkötötte ' s , aláirta Parisban, hol szépsége , inódossága 
és esmeretei által egyforma tekintetet szerzett. 1806 Casohi de Sarzana 
cardinalis lépett helyébe mirit íjtatiistitoknok ; ő pedig , mint fejedelme, 
magányos forma életet élt Í814-ig; midőn mint pápa követe a' fejedelmek 
bécsi gyűlésén jelen volt, 1815 szinte.ezen . tulajdonságban minden Fran-
cziaors/.ággal tet t alkudozásokba befolyt, > ugyan azon idő közben nagy 
munkássággal dolgozott a' pápai statusok belső alkotmányán 's ama ' hi
res edictumot „Motu pr.oprio" 1816 elkészi té , ' i ' a ' többiekkel alá is i r ta . 
Ezentúl egész a' pápa haláláig Koma egyházi és Világi dolgainak kor
mányán állott , teljes bizodalmát birván VII.. PÍUSSAK (1. e . ) , kinek 23 
esztandeig istápja vala. Ennek emlékjeJéhez C. 50,000 foijintot rendelt . 
Megholt Komában Jan. 24 1824. (L. Bartholdynak aZtigé aut dem Le
fon des Cardinals Consahi^ Tüb. 1824) 

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

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

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

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

Co N S I S T O R I UM, az ország fejedelmétől vagy egyházi gyülekezettől 
rendelteti tt kormányszék, melly az egyházat illető jusokat yalamelly tarto
mányi kerület vagy hely egy vagy töb egyházaira nézve gyakorja. Maga 
a1 név a 'romai császárqk idejéből 's kivált Hadrian császáréból (Kr. sz. 
ú. 138 e.) való; azok körül mindég volt tanácsnokokból (consistoriani) 
álló collegium, melly csak ugy Ítélhetett a' császár elejébe közvetet-
len t'erjeszstett tárgyakról , ha minden tagjai együtt voltak (coosiste-
baut j . A' collegium neve: Consistorium Sacrum, vagy consistorium 
nrincipum volt. Midőn a' HIKRARCHIA (1. e) ez egyházi ügyekben a' püs
pököknek adatott törvényhatóság által lassanként behozatott , ezek is a* 
világinak formájára 's ugyan azon nevezet alatt intézték el egyházi ural
kodásokat; a' roformatió után pedig a' protestáns tartományokban is 
szint igy hozattak be consistoriumok. Ezek mindazonáltal csak ott van
nak szokásban, hol a1 fejedelemnek , egyes városnak vagy uradalomnak 
van jusa az egyházat kormányozni ; ott ellenben, a' hol ezen kormányt 
a' tanács egyedül viszi ; az egyházi tárgyak szintúgy, niint a' világiak, 
a' tanács gyűléseiben határoztatnak el. A' consistoriumok vagy 1) or
szágos consistoriumok, mellyek az egyházi hatalom bizonyos jusait az egész 
országbeli egyházakban gyakorolják 's az ország, vagy J i a ez más 
vallású találna lenni , az orszfíg szerkeztetése szerént az ő szolgájitől 
'a az ő nevében r e n d e l e t n e k , vagy 2) közvetőlegesek, mellyek egyes 
alattvalóktól rendeltetnek; kiket az egyház kormánya különüs jusnál 
fogva illet;. Igy vannak Németországban, p. o. a! szász felső Lausitzban 
consistoriumok, mellyekhek tagjait egyes főrendü uraság , város , vagy 
csiupa nemesi jószág birtokosa nevezi ki. Ezek még a' reformatio idejé
ben vették eredeteket, a' midőn a' Csehországgal egybekapcsolva volt 
ij,aíisitzban a' helybeli protestáns felsőségek, egyes városok , főrendii 
uraságok , nemesi jószágbirtokosak császári levélek érejéiiél fogva ma
gokévá tevék ezen ügyek kormányzása jusát. Mi aJ személyeket illeti , 
mellyek a' consistoriumoknak alájók vannak vet tetve, erre nézve az or
szág polgári alkotmányát 's a' consistoriumok jósainak kiterjedését kell 
tekintetbe venni. Azok alatt állnak néha minden egyházi hivatalt viselő 
(személyek, özveggyeikkel 's gyermekeikkel együtt, továbbá azok, kik az 
égybáií jószágai t ' s földjeit bírják; végre minden—akarmel ly rangú—'vi 
lági személyek , ha ügyök tnlajdonképen consistorium elejébe való. Ide 
tartoznak különösen: házassági ügyek, az egyházi hivatalokra való ki
nevezés , ebből támadt perlekedések, a1 temető és temetési visszálkoda-
sok , továbbá a' felvigyázaí as egyházi hivatal kötelességeinek teljesí
t é s é r e , a1 nyilvános isteni t iszteletre, l i turg iára , egyházi szertartások
r a , városi és falusi oskolákra; végre a' felvigyá/.at az egyházakat s 
•C'ytiáüi pénztárakat illető minden vagyonra 's jószágra. — A' consiston-
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uiu külön értelemben véve a1 pápaj udvar legfőbb statuscolleglumát le
szi , mellyben a' cardjnaloknak ülések 's szavok van. A' rendes cimsi-
storium|a ' pápai palotában gyűl öszve hetenként egyszer; a' rendkivüles 
és ugy nevessett titkos consistoriumokat a' pápa akkor hija öszve , mi
dőn e/.t az uj egyházi rendeléseket kiyanó környülmények szükségeséé te
szik. Essen consistpriumban vétetnek fel minden fontos statusiígyek, u' 
cardinalok, érsekek és püspökök kineveztelései. — Magyarországban a' 
Cathol. egyházi törvényszékek (szent székek) is connisioriitvtnak hivat
nád 's a' megyebeli püspöknek vagy helytartójának l(vicariusánakj előlü-
lése alatt a'kanonokokból és néhol még más jeles 's tudós választott papi 
köz birákból is a' püspöki megyei kormány elintézésére és az egyházi tör
vénykezésekre vannak öszvealkotva; hazai törvényeink eddigi rendje 
B/.erént a1 házassági , testamentonú 's álesküyési pereket és ügyeket is 
törvény és ítélet alá idézik. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nagy földbirtokosak 's a' városi keresetmód javának egyenesen felál-
dozá. Ez volt oka , hogy az országrendes egyesületek, Anglián kivül, 
majdnem minden tartományban elveszték tekinteteket még sokkal elébb 
a' revolutionál, 's az országlásban rends/.erént löbbet bizott a' nép, 
mint ő bennek. Hasonló foganat azon tartományokban sem marad ki, 
mellyekben a1 rendek viszon-helyreállításánál vagy a' régi formák ke
restettek ismét e lő , vagy az uj intézetek a' materialis érdek 's főkép 
a' földbirtok egyáltalján hamis alapjára építtettek. Ezt a' tapasztalás 
imitt amott már is világosan bizonyítja, 's mind azon okok k ö z ü l , 
mellyek e' rendszer mellett felhordattak, egyetlenegyet sem lehet csak 
neniinemüleg is alaposnak mondani. Ha ezen rend néhány régibb pró
batételei jó sikerrel koronáztatának, ha p. o. az aragoniai justiziának 
még az országlókra 's országlási tet tekre is kiterjedő birói hatalma fen-
maradhata, ugy a' monarchiái szerkezet bizonyosan elenyészett volna. 
A' franczia revolutio legelső kezdetében, a' régi r endek , a' szabado-
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sok [privilegiatt) 'a vélek egyesült parlamentek kikelése volt a' kúriát* 
hm monarchia ellen, melly kikelést azonban a' .nép inassá csak hamar 
ő ellenek fordította. Az udvar voít az a' kötelek, melly a' királyi 
országlást az elsőséggel biró rendekkel egybekapcsolta, 's őket magá
val rántotta le az örvénybe, melly tulajdonképen nem számokra 
volt kés/.itve. De a' revolutionalís időszak képviselése sem felelt meg 
e' szó valódi fogatjának, mert a' népmassának csapa számviszonyán 
épül t , 's azt a' felsőséget, mellyel a' papság 's elébbkelők a' tulaj
donképi nép véleményén még mindég gyakor lo t tak , tekintetbe nem vet
te , a1 nemzeti convent végzetei pedig majdnem egyáltaljáii csupán egy 
párt mivé valának, melly pár t a' párisi népsalakan 's ez áltál saját 
collegiiiinain is uralkodott. A' katonai despotismus , melly í800-tól 
kezdve minden szabad nyilatkoztatását ellörié a' valódi nem/eti belá
t á snak , 's munkálódását nem csupán Francziaországra szori tá, valami 
igen természetes visszahatásnál fogva újra helyre állította a' r ég i .o r -
szágrendes intézeteket. Ezek azonban csak kevés ideig maradhatának 
fen , valódi képviselést, melly a' constitutionalis intézetek közt első 
helyet foglal, soha nem nyújthatván; mert ennek , az elébbiek szerént, 
a1 nép jelenkori közép lelki pallérozódása orgánjának kell lennie, '» 
nem lehet ollyanokhól ál lnia, kik egyes materiális érdekek védelmére 
vannak meghatalmazva. III)" öszvetételből soha sem szárma/.hatik tiszta 
munkálat az emberiség felsőbb czéljaira, a' nép egyetlenegy valódi 
érdekére. ICrre nézve az ujabb constitutiók legnagyobb részében felette 
sok kívánni való van. Ezek a' választási voxolás jusát igen szűk ko í -
látok kb'zé szorítják; Francziaország 30 millió lakosa közül alig bif 
200,000 vóxolási jussa l ; más statusok pedig majdnem csupán földbir
tokra ruházák ezen fontos statuspolgári just '» még inkább eíronták a' 
dolgot azzal , hogy minden rendnek egyedül maga kebléből engedek' meg 
a' választást. Ez annak következése, hogy a' dolog olly hamis szem
pontból vétetett fe l , mintha a' rendek gyűlésének a' tehetős néposz
tályok egyes véleményes akaratját kellene mintegy öszves akarattá ol
vasz tan i , holott az volna tulajdonképi feladása, hogy kimondja a' néni-
zet ,öszves Ítéletét a' nemzet kötelességéről 's a r r ó l , a' mit a z , mint' 
oszveség, magáért áltáljában ' s egyes részeiért tenni ta r toz ik , V á ' 
m j t rr~- mint just — megtartani köteles. Ezt pedig egyes meghatárzott 
rend sorsosi közönségesen sokkal kevesbbé tudják, mint mások, 's ugyan 
azért szükség az osztályba nem tartozókat is választhatni. Gyakran 
és méltán tétetett már ez az észrevétel, hogy sokkal kevesebbet kell a' 
nép jusairól, mint kötelességeiről, beszélni, 's ezen észrevétel itt is bőnek 
mutatkozik practicus következésekben. — Második constitutionalis inté1-
y.et a' füegetlen 's az országlás befolyásától ment törvényszékek. De 
i t t is töl>b szükséges a' bírói kar csupa létezésénél. Egy statusban sem 
vnitak olly törvényszékek, mellyek olly függetlenül álltak volna szembe 
az országlással, mint Fiancziaországban a' parlamentek 's más Cours 
souveraines-ek, 's mindazáltal sehol sem-teljesíttetett tökéletlenebből a' 
constitutionalis czél , az individuális jus bátorsága. A'parlamentek nyílt 
háborúban voltak ugyan majdnem mindég a' miujsterinmmal, de a' bi
rói kar pártos lelke, uralkodása,'s czéhi szelleme, és egyes birák heves-
kedése- 's indulatoskódás,ánák több áldozatjai estének el o t t an , mint 
máshol az országlás befolyásának. Szoros felvigyázás a1 bírákra az or-
száglás részérő l , hanem törvényesen meghatárzott formák k ö z t , sokkal, 
inkább czélra vezet, mint a' függetlenség, melly Francziaországban a' 
törvényszékek egész állásából származott , főkép pedig a' hivatalok örö
kös voltából 's eladat hatóságokból (1. PAULETTE) . AZ Angoloknak sa
já t constitutionalis intézetek van a' néptörvényszékben, esküdtek tör
vényszékében (jury í téletei), , mellynek kettős haszna v a n , mert mind 
p' hatalmasok bevádoltatását könnyíti , 's e' ,részben a' statustisztviselők 
íefeietaíattisága rendszerével szorosan egybefügg, mind az egyeseket 
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Üldözések ellen biztosítja. Ezen intézet históriai nagy becsé t , 's hogy 
Angliában valóban megérdemli ' a ' polgári szabadság palládiuma nevét , 
kelleni nem lehe t ; többet ' lehet az ellen mondani , ha crinúnális tekin
tetben helybenhagyható e; nem veszti e el ' politicai jelesse'geit ár tat la
nok könnyelmii elitélése ál tal , 's más tar tományoknak, kivált olly meg
nyirbált formában, millyen't Francziaországban adták nék i , é rdemese 
ólly tűzzel, mint történik, ajánltatni (1. Juhv , F O S K ) I Angliában is ne-
nezen szülte volna e' foganatot, ha nem áll vala- még két más consti-
tütionalis intézet mellette (a ' Habeas-'corpiis -just a' törvényes szer-
keztetés létrészének is kell tekinteni), mellyek körülzárják kö ré t , ne
vezetesen a' kérelmi jus (1. P E T I T I O N ) , mellyel egyenlő fontosságú a' 
megengedett czélokra való egyesülési — 's a' SAJTÓSZABADSÁG (1. e . ) . 
Mert csak ezen két jus teszi lehetővé a,' tisztviselők hatalmáijak Minden 
visszaélését .V minden eltávozást a' törvényes rend tő l , " á' felsóségnek 
olly módon elejébe ter jeszteni , hogy az a' törvénynek gáttalan folyamot 
engedni kénytelen, ha különben 'az egész világ szeme előtt részese 
pem kivan lenni az igaztalanságnak. ' 

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

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

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

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

/?. Hasonló változások történtek a" statusszerkezetben N é m e t - A l 
f ö l d ö n is. Itt a/ fóederalismus követőjinek ellenkezetét az tiuitaséi-
val (a1 deniocratákkal) erőhatalommal kellett elháritni , mielőtt a* 
harmadik franczia szerkezet után készült 1 constitutioja a' bataviai 
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köztársaságnak, a' már másodízben egybehívatott nemzeti gyűlés által 
Apr. 23-kán 17Ö8 elfogadtatott volna. A' 2 constitutio, melly Oct. 
10-kán 1801 k ö l t , a' negyedik franc/.ia szerkezet után készült , 'a 
ngyan azért benne is hibázott az országlási rendszabások egysége. A' 
bataviai köztársaság ezen oknál fogva Napóleon befolyása alat t 3-dik 
inkább monarchiái constitutiót kapott Mart. J5-kén J805 , mellyben 
egy statuspensioniriusra bizaték a1 kormány vezetése, Ezt a1 consti
tutiót csak kevésben kellé változtatni , midőn a' Francziaországgal 
Maj. 24-ke'n 1800-ban kötött statusegyezség a1 hollandi uj királyságot 
a1 franczia politica érdekéhez legszorosabban kapcsolá. Ez a' hol
landi királyság 4 constitutionalis törvénye által történt m e g , melly 
Jan. 10-kén 180Q hozatott '• 1810-ig t a r to t t , a' midőn Holland Jul. 
9-kén a' franczia birodalommal egybekapcsoltatott. — De az utolsó örö
kös helytartó fija, 1. Wilhelm, a' mostani király, már 1813-ki Decem
berben megesmertetett Német-Alföld fejdelmének.Éz mindjárt 1814-ki Mar-
tiusban öszvehiyá a1 nemzet legjelesb tagjait , kik az általa elejékbe 
terjesztett constitutiojavalatot elfogadák. így a' bécsi békegyülésen 
felállított német-alföldi királyság 5-ik constitutióját kapta Atig. 24. 1815, 
melly a' belgiumi catholicus előkelők ellenmondása elmellőzésével a' 
belgiumi tartományokba is bevitetett , következőleg az öszves király
ság mind a' 17 tartományában foganatba tétetett 1815. Ez a1 szer
kezet képviselési rendszeren alapul. A' generalstatusok, mellyek a* 
németalföldi nép képét viselik, 's a' törvényhozó hatalmat a' királ
lyal közösen gyakorolják, 's az országos költséget meghatározzák, két 
kamatából állnak. Az első tagjait a' király nevezi ki egész életek
re , a' másodikéit pedig a' tartományok rendjei 3 esztendőre választ
ják. Az egyes tartom-ínyok statusai avagy rendjei három osztályból: 
nemesekből , városokból 's földmiyelőkből állnak. Ez a' constitutio most 
már csak a' hollandi királyságban áll fen , mert Belgium , miután Hol
landtól elvált volna, egészen uj szerkezetet készített magának a' kép
viselés alapjára (1. NKMET-Ar.KÖi.n). 

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

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

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

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

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

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

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

O. N é m e t o r s z á g b a n , mellynek hajdani birodalmi szerkezete 
egészen a' különböző rendek feudális aristocratiai 's egyesületi okfején 
alapult , eszközle ugyan a' rajnai szövetség confoederatioactája, melly 
Jul. 12. 1806 köl t , egyes statusokban uj constitutiókat; de a' benne k i 
jelentett szövetségi gyűlés soha sem lépett foganatba; a ' szövetség egyes 
népeinek repraesentatiójáról pedig emlités sem tétetett benne. Ellenben 
a' Június 8. 1815 költ németszövetségi acta következésében nem csak 
megnyittaték Main melléki Frankfurtban a' szövetség gyűlése , mellyet 
a' fejedelmek és szabad városok követeik által képeznek ; hanem 13-ik 
czikkelyében ezt is kijelentette: , ,A1 szövetség minden statusá
ban leend országrendes szerkezet." É' czikkely magyarázása sok ne
hézséget szült ,'s azt okozta , hogy végre a.' históriai avagy rendeken 
épülő 's a1 monarchia alap tekintetek minden uj országrendes szerke
zet főbélyegének. A' rajnai szövetség 's német szövetség actája kö
vetkezésében a' német statusokban 1806 's 1815 olta különbféle consti-
tutiók támadtak, mellyek részént inkább az ujabb képviselői, részént 
inkább a' régi rendes 's egyesületi rendszerhez közelitnek. Azon sta
tusok, mellyek a' régi feudális rendeket 's egyesületi rendszert egészen 
megtartották, vagy újra visszaállitották, I. a l i t t már előszámláltattak. 
1) A ' w e s t f a l i a i királyság, mellyIS07—14 áljott fen. legelső ny ere né
met földön franczia képviselői rendszer formájára készült 's ugyan 
azért a' német nemzeti characterhez nem igen illett constitutiót, melly 
azután a' rajnai szövetség egyéb statusainak szolgála mustrául. Ezt Na
póleon adá Nov. 15. 1807, az 1808 Decemb. 23 költ statútum pedig ki-
egészüé. — M i n t a ' westfaliai , szintúgy elenyészet 2) A' f r a n c f u r t i 
nagyherczegség elébbihez hasonló szerkezeti törvénye, melly 1810 
Aug. 16 költ , 's lS13-ig volt erőben. 3) A' b a j o r k i r á l y s á g e-
gészen uj nemzeti képviselést alkotott az 1808 Május 1-én költ consti
tutio 's 6 organicus edictum által ; hanem az elsőszülöttségi 's nemes 
adományi javak birtokosai 1811 a' December 22-kei decretum által a' 
bajor nemzet született képviselőjivé tétettek. Végre minekutána Maj. 
17. 1818 a' községi szerkezet megjelent, kiadá á' király a 'statnstanács-
nok Zenkner készítette szerkezeti oklevelet 's 10 edirtuinnl Maj. 26. 
1818, Bajorország az által a' britus parlament -s a' franczia kamarák 
példája szerént nyilvános országrendi gyűlést nyert két kamarában, he! 
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a' nemzet kormányftjait *s képviselőjit valódi nyilvános charactereik 
szerént esmérni tanulta. Ez a' szerkezet nem képviselői, hanem ország-
rendi , mert a' népképviselők választása nem az ország öszves né
pességén a lapul , hanem a' statuspolgárok különböző rendekre (nemes
ségre papság ra ' s tudósokra, polgárokra , parasztokra) osztatásán. Meg-
erősittetének egyszersmind a' mediatisáltak 's egyéb főnemesség elsősé
gei , a' patrimonial is törvényhatóság, adózásbeli kedvezés , fiilei com. 
missumok, elsőszülött! javakra sat. nézve királyi edictum által. Egyéb
iránt meg van benne a' bajor nép polgári 's politicai szabadságának 
minden alapja, meg a' vallási szabadság, a' sajtószabadság, a' törvény 
előtti egyenlőség, az egyenlő jus a' status szolgalatja minden fokaira, 
az adózási egyenlőség, a' rendek meghatározott része a' törvényhozás
ban ; jusok áz előterjesztett budget szerént az adó mennyiségét 
kiszabni , valamint a' panasztétel jusa 's minden statustisztvislők fele-
letalattisága is. Van ezenkívül egy királyi parancsnál fogva, melly 
Jan. 1. 1822 k ö l t , mind a' 8 kerületben külön tarományi tanács , melly 
egy választási collegium által választatik. 4) A' w ü r t e n b e r g i ki
rályságban Pridrik az 1-ső király már 1800 eltörlé a' régi egyezsé
geken alapult országrendi szerkezetet !s szoros monarchiái módon ural
kodott azon organisatiodecretum szerént , mellyet Martius 18. 1806 
adott ki. De midőn a' bécsi békegyülés kijelentette volna, hogy min
den szövetséges statusokba országrendes szerkezet vitessék b e , ak
kor Jan. 11. 1815 költ manifestuma által siettetni akará az országren
des szerkezetnek statusaiba való bevitelét; hanem a' rendek gyűlése, 
mellyet Martiusban 1815 hívott öszve, elvété az elejébeterjesztett uj 
szerkezetet, a' réginek helyreállítását kívánván. (L. WÍJRTKMBERG;) Vég
re egjezség utján még is felállíttatott a' szerkezet Sept. 25. 1819 , a' 
két-kamarás rendszer vétetvén alapjául. 5) A' b a d e n i nagylierczeg-
ség már Július 5. 1808 bizonyossá tétetek 'uj szerkezet felől; e' helyett 
azonban Nov. 20. 1808 csak nj igazgatási organisatiót kapott. A' her-
czegség rendjeinek .egybegyűjtésére csak a' bécsi békegyülés következé
sében határzá él magát Káro ly , a' nagyherczeg , Martiusban 1816. 
Végre kiadá az uj szerkezeti oklevelet /Yugustus 12én 1818, melly 
idő- és népképesti okfejei által jelesen különbözteti meg magát 6) 
A' h e s s e n i választó fejedelemségben az 1800 szerkezet 1813 vissza
állí t tatott ugyan , de a' választó fejedelem az 1815-ki {Mart. I napján 
mégnyitott országgyűlésre nem csak a' három r e n d , a' nemesség, pap
ság és városok, követeit, hanem a' paraszt rendjeit is meghit ta , ebből 
visszálkodás eredt, 's midőn a1 gyűlés az uj ronstitutio ellen kikelt 's el
lene mondott , tüstént szétoszlatott. Kzolta rendek nélkül országolt 
a' választó fejedelem, hanem Jun. 29. 1821 mind a' statusministeriiimot, 
mirid az igazgatást uj rendbe szedte , minekutána pedig a' környülmények 
a? dolgot tovább halasztani nem engedték, eleget teve a' nép kívánságá
nak , képviselői rendszeren alapuló szerkezetet adván ki 1830. 7) A' 
h e s s e ni nagyherczegség magától a1 nagyherczegtől kapott Mart. 18. 
1802-ben két kamarából álló országrendi szerkezetet (1 . HKSSKN ). 
8) A'Pyrmont ta l egybekötött w a l d e c k i fejedelemség Jan. 28. 1814 ka
pott fejedelmétől égy szerkezeti 's elrendelési végzetet , de a.' melly 
több ellenmondásra nyiijtott okot ; ennek következésében a' fejedelem 
1810-ki Martiusban Arolsenbe hivá a' rendeket; hol az 1816-ki Apr. 19 
költ országos egyezség a1 fejedelem uj 's igen szabadlelkli szerkezetét 
alapította meg, melly szefént á' lakosok egy közönséges gyűlésben 's 
a7 végrehajtás végett kiküldött : deputatióbán az eddigi nemes jószágok 
birtokosai, a' városok polgármesterei 's a1 parasztrend községeitől ma
goktól választatott képviselők által repraesentáltatnak. 0) A' i t a s s a ni 
herczegség, még az 18I4-ki Sept. 2-kái pátens áltál nyert országrendes 
szerkezetet két kamarával , mellyeknek csupán másodikába választatnak 
a1 tagok, elsőjében pedig vagy is úgy nevezett uri padon holtig való 
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ós örökös tagok Ölnek, ezzel szoros egybeköttetésben volt a' Július 1. 
1810 kihirdettetett uj országigazgatási organisatio. Későbben az is ren
deltetett , hogy a' kö.vetek kamarája nyilvánosan tartsa üléseit. Nov. 
5. 1815 elrendelé két ' pátens a' rendek választatását 's a.' nemes j ó 
szágok birtokosinak öszvesen 6 egyes voxot adott az urak padján, ho
va ók saját kebelekből választanak képviselő követeket. 10) S z á s z -
W e i m a r Sept. 20. 1809 nyert constitntiót, midőn még a' rajnai szö
vetséghez tartoznék. Minekutána a' herczeg a' bécsi békegyülés ál tal 
nagyherczegi méltóságra emeltetet t , ttjra organisalá ez Dec. 1. 1815 
statiisministeriumát; Jan. 30. 181Ö pedig nagyherczegi parancsot adott 
k i , mellyben a' szerkezeti oklevél készítésére tanácskozó országrendes 
gyűlést hirdete 's annak formál tassa 's egybehivatása módját elhatárzá. 
Ezen országgjülésén az országrendes szerkezét Maj. 5. 1810 köl t , 's a' 
német szövetségtől biztosított alaptörvénye által közöá képviselés fogad
tatott e l , két kamarára osztás nélkül. Ezen képviselő kamarába tiz-tiz 
tagot küld minden rend (nemesjószágok bir tokosai , polgárok és parasz
tok) magok köréből választva, 's egy követet a' jenai egyetem. Így 
tehát a' tudósok, mivészek, kereskedők és fabrikások nem nyertek 
tulajdon képviselést-, egyébiránt az uj szerkezet készítésekor nagy sza-
badlelküséggel vétetett tekintetbe minden, a' mi legczélirányosb. A1 

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

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

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

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

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

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

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

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

legfőbb tisztviselője czime ; 3) az uj európai statusokban bizonyos tiszt
viselők czime. Kiűzetvén Romából a' k i rá lyok , k é t , minden évben njra 
választandó constll, azaz, tanácsadó, tanácsló, állittaték a' köztársasá
got igazgató senatus elejébe. Hogy valaki választatható volt legyen, Ro
mában kellett jelen lennie 's meghaladnia élte 43-ik évét. üz utóbbi 
rendszabástól csak három ízben tért el a" köztársaság. A' consulok ha
talma a1 nép akaratja szerént következő pontokra terjedett. Ok rendel
tek senatus- és népgyüléseket , ők ültek ezekben elől 's ők teljesítek 
ezeknek végzeteit; mert a' nép kivitta magának a' törvényadó hatalmat, 
's csak a1 végrehajtó maradt a' senatusnál. Hadban ők vezérlék a' sere
ge t , gondoskodának ennek szükségeiről 's kinevezek az alvezérekét. Ha 
veszélyben forgott a' s t a t u s , korlátlan volt hatalmok ; akkor határtalan 
hatalommal ruházhatnának fel egyes tisztviselőket a1 né lkül , hogy a ' n é 
pet megkérdezni tartoztattak volna. Kihallgatták az idegen nemzetek kö
vete i t , áltvevék a? statushoz intézett leveleket, hadat izenének , felügyel
tek a' status pénztárára, a' tartományokra 's a' praetori hivatal felállít
tatása előtt az egész törvénykezésre. Az igazgatás- 's előlülésben hóna
ponként sőt néha naponként felválta egymást a' két songul. Rólok nevez-



352 ^CONSÜi, 

tettek a' törvények 's az esztendő, (mellynél fogva a' status analisai 
consularis évkönyveknek Qfasli consulares) hivattak ; hivatali munká-
lódásaik közben pompás széken Qaella curulis~) ü l tek, kezekben királyi 
pálcza helyett elefántcsont vezéri pálczát (scipio eóurneus) tartva, s 
bársony prémii tógába (tóga yraetextii) ö l tözve , inelly a' császárok 
alat t hímzett tokává változtatott , 's tizenkét lictor kíséretében járkál
tak , kik a' KAi-ctcs-eket (1. e.) vivék elüttök. Ezen vesszőkölésekben 
hajdan fejszék is vol tak, jeléül az élet és halálon való hatalomnak, de 
azok Valerius Publicola ideje olta kivétettek belölök, midőn a' cunsulok 
a' várdsban jelentek m e g , csak Komán kivül tétettek ismét vissza. Igy 
királyi hatalmok 's királyi tekintetek volt á1' consuloknak, királyi név 
nélkül. Hivatalba léptekor innepélyes üdvözlésekre mentek házaikba Ko
ma senatusa 's nagyai ; ők pedig azután.a1 senatus kíséretében innepélyes 
áldozatot nyujtottak fel a' Capitoliumban. Az esztendő végével ollj' es
kü mellett tevék le hivatalokat, hogy ők azt a' törvény szerént viselték. 
A' volt consul ezen idő után consularis nevet vőn fel, !s mint illyen el
sőséggel bii-t a' többi senatorok felett , kik még nem viselték ezen méltó
ságot. Elsőségeik k ö z é t a r t o z o t t , hogy a1 romai'tartományokba helytar
tóknak küldet tek , a' holott proconsul volt a1 czimek. Midőn Koma kor
mányformája AügustuS Caesar után ismét egyfejdelmivé változtattatott, 
méghagyattak ugyan a' régi méltóságok, hogy a' népet elejénte ámitsa 
a1 köztársaság szine; hanem tekintetek 's hatalmok egyre alább szálf, 
's végre annyira iizé csufolódását egy szemtelen Caesar, hogy lovát lie-
vezé consulnak. Koma első consulai a' vs. é. 244. évében Junius Bruttis 
és Tarquinius CoIIatinus voltak, ntolsóji pedig Justinian császár alatt , 
Kr. sz. u . 541-ben. F r a n c z i a o r s z a g b a n a ' köztársaság VIII. évé
ben Brumaire 18-kán (Nov. 9. 1799) kiütött revolutio eltörlé a' directo-
rialis orszaglást (a1 harmadik const i tut iot) , 's egy a' törvényhozó test
től kineveztetett consularis biztosság (Bonapar te , Siéyes és Koger Du-
cos) negyedik constitutiot kész i té , melly már Dec. 15 kihirdettetett, ;s 
melly által Francziaország consularis igazgatásalatti köztársasággá téte
tet t . Három választott consul (Bonapar te , Cambacérés, Lebrun , mind
egyik 500,000 frank esztendei fizetéssel) vévé ált tiz évre a1 végrehajtó 
'a majdnem korlátlan hatalmat; a' törvényhozó a' tribunatnál 's törvény
hozó gyűlésnél maradt , 's ezenkivül ugy nevezett fentartó senatus is 
állí t tatott fel. Bonaparte azonban már Aug. 2. 1802 első consulnak vá
lasztatott holta napjáig, 's ez által a' franczia status szerkezete, misé
gére nézve njra tökéletesen egyfejdelmi lett. Jus adatott neki , felvál
tóját kinevezni, a' két más consult a jánlani , a' senatorokat, statusta
nácsnokokat 's a' népgyűlések előlülőjit kinevezni, azokat öszvehini, 
Üléseik tartását meghatározni, a ' törvényhozó testet tetszése szerént egy-
behini 's elbocsátni. Önkénye alá vettetének minden büntető 's polgári 
törvényszékek , neki adatott a' kegyelmezés jusa , a' tribunat tagjainak 
száma pedig felényire szálittatott. O iga/.gatá a' status bevételét 's kia
dásá t , gondoskodék belső bátorságról 's külső védelemről, parancsa alat t 
álla a1 hadi e r ő , ő vitt minden egybeköttetést a' külfölddel, ő erősite 
meg minden egyezés t , 's ha a' statust veszély látszék fenyegetni, hatal
mában álla még a' constitutio felfüggesztése is. Így kapcsolt öszve az el
ső consul királyi hatalmat 's királyi tekintetet, 's hogy ezt annyival in- . 
kább fentarthassa, civillistája hat millió frankra emeltetek, 's Aug. 15. 
1802 mint az első consul születése napján St. Cloudban consularis udvar is 
állittaték fe l , a' hol a' hajdani udvari kinszerités újra bevétetett. Ezen 
köztársaságban az első consulok egyszersmind utolsók is voltak , az egyik 
császár l őn , társai pedig herczegek, 

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

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

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

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

ni velenczei dogé volt 1043—71. Az aquilejai pairiarcha által felégetett 
Grado városát felépítette 's a1 pártot ütött Zára várost meghódoltatta.— 
J a c o p o C. dogé 1275—80. Kormánya alat t kinszeriték a1 Velenczések 
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Ancona városát ar, adriai tengeren való uraságoknak megesmerésére. — 
A n d r e a C. dogé 13(57—82. A' Genuaiak Doria Pietro alatt J379 el
foglaltak Chiozzát , sőt magát Velenczét is fenyegették; C. 1380 ismét 
visszavette tolók e' várost 's a' köztársaságot megszahaditá az ellenség
től. — F r a n c e s c o C. dogé 1623—25. Austria elfoglalá IVIailandot és 
Waadtlandot 's hatalma alá iparkodott hajtani Graubiindent i s , hogy igy 
"YVaathindon keresztül a' spanyol király olasz birodalmai és a1 császár 
német tartományai közt egybeköttetés állíttassak fel. Velencze XIII. 
Lajos franczia k i rá l lya l , a7 savoyi herczeggel 's a' helvetiai protestáns 
cantonokkal segítségekre sietett a1 Graiibündenieknek. Waatlaod 1624. 
ismét visszavétetett. — C a r l o C. dogé 1655—56. Lazaro Mocenigo , a' 
köztársaság admirala, Junius elején 1655, fényes tengeri ütközetet nyert 
a1 Törökök ellen a' Dardanellák alatt . — D o m e n i c o , dogé 1659—74. 
Kandia s/.igete miatt 5 esztendeig bábornskodott Velencze a' Törökök
kel. Háom évi példátlan megátalkodott ostromlás és védelmezés után ál-
taladá Francesco Morosini Kandiát Sept. 26-án 1667, mire béke követke
zett — F r a n c e s c o C. 1460 Paduában philosophiát tanított , 11. Pitis-
hoz mint követ ment, a' velenczei hadakat vezette a1 Florenczick ellen, 
kik a' Sienaiakat megtámadták, 's leírta a' hábnru történeteit. — A m-
b r o s i o C. (1477—83.) mint a' köztársaság követe , Usun Kassán persa 
királyhoz küldetett. Ezen érdeklő utazásnak leírása olaszul legelőször 
1481 jelent meg Velenczében. — G a s p a r o C. mint V. Károlynál ve
lenczei követ, a' császár 's a' köztársaság közt állandó békét eszköz-
lött. 1527 mint követ Komába; onnan Ferrarába m e n t , hogy VII. Cle-
mensnek , kit V. Károly a' St. Angelo erősségben fogva tartott , szabad
ságot nyerjen , ezt végre hajtván , követ lett a' pápánál , 's visszatérte 
után Velenczében senator. III. Pál 1535 cardinalkalapot ada neki. 
1541 mint papai követ a' regensburgt gyűlés tanácskozásaiban részt 
ve t t ; hol igen mérsékletesen viselte magát. Azon alkalommal, midőn 
a1 püspökök a' Protestánsok által felállított 22 czikkelyt félre vetették, 
ezeket magához hivatta 's i n t e t t e , hogy fényűzés , haszonlesés és 
nagyravágyás által ne adjanak több bosszúságra okot a' népeknek, ha
nem inkább egyházi megyéjiket lá togassák, oskolákat ál l í tsanak, a' 
szegényeket gyámolitsák !s az egyházi javakat érdem szerént , nem 
pedig más tekintetekből osztogassák. Visszatérte után mint pápai követ 
Bolognába küldetett 's ott megholt 1542. — G i o v a n n i C, született 
Velenczében 1549, megholt 1605. Korának egyik leghíresebb képirója, 
Titian módja szerént dolgozott, különösön kitűnt a' padiatok festéséhen, 
mint ezt a' „Fe l t ámadás" S. Francesco di Paolo templomában Velen
czében bizonyítja. — V i n c e n z o C. szül., Velenczében 1577, megholt 
1617, olly nagyhírű tudós , hogy a' paduai magistratus, csak hogy az 
ottani egyetemnél megtarthassa, a' görög és latán ékesszólásnak rend
kívüli tanitószéket állított a' 26 esztendős C. számára. Itt tanított 
1614-ig. — S i m o n é C, szül. Velenczében 1563, megholt 1633, költő 
és st. marcoi ügyvéd. Velenczei kiivet volt a' savoyi hérczegnél, II. 
Filep spanyol k i rá lynál , III. Mohammednél Konstantinápolyban, V. Pá l 
pipánál , II. Ferdinánd császárnál 's azután st. marcoi procurator let t . 
Még ekkor is tett egy utat Konstantinápolyba a' senatiis dolgaiban. Mi
dőn 1630 döghalál pus/.titná Velenczét, nem akara eltávozni a1 város
ból , hogy az illy veszélynél szükséges rendet fenfarthassa. J. 

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

l Í K S Z U i , 
C O N T K (Jakabb Miklós), mivész. mecHanicus és chemicus, szili. 

St. Ceneryben Sees vidékén Aug. 14. 1755, megh. Dec. 6. 1805, legin
kább mechanicával 'a festéssel foglalatoskodott. Jó szerencsével festett 
már 18 esztendős korában a' nélkül, hogy e' miatt a' physicai és mecha-
nicai tudományokban hátra maradott volna. Egy tőle feltalált hydrauli-
cai eróiniv modellje (miistrahasoiiniása) megnyerte a' tudományok aca-
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demiájának tetszését. Ezután Parisban telepedett meg. A' physicához 
való nagy hajlandósága vitte a r r a , hogy (1793) a' dologhoz értő töb
bek társaságában a' víznek vas által történendő feloldozását nagyban 
p róbá lná , holott ez azelőtt csak puskacsövekben történt. Tanácsadásai, 
fáradhatatlan éjnappali erőlködései sokat segítettek a' dolog jó kimene
telén. A' kormányszék parancsára Meudonban ismételnie kellet ama' 
p róbáka t , mellyek szerencsés kimenetele ada okott azon gondolatra, 
hogy a1 köztársaságot levegőgolyók által kellene védelmezni, ü leve 
a1 levegőben - hajókázási (aerostaticum) intézet igazgatója, 's ezután a1 

hadi seregnél a' levegőbajósoknak kormányozója. Ekkor talált fel 
egy felséges író 's rajzoló cerusanemet , 's ezeknek készítésére nagy 
kezmivet áll í tott , melly mai napig is ellátja még egész Francziaorszá-
got. Későbben több tudósokkal az egj iptomi expeditióhoz vala fmeg-
hiva. Itt az alexandriai kikötőnek nagy töltésén két nap alatt go
lyók tiizesitésére kemenczéket állított fel , mi által az angol hajókat, 
mellyek rá rohanás által elvehettek volna a1 várost, illendő távolságban 
tartotta. Azután felállította Cairóban a' hadsereg számára való fegy
verek 'sat. készítésére szügséges műhelyeket , ngy szinte szélmalmokat, 
a1 cairoi pénzverésre, napkeleti könyvnyomtatásra, puskapor 's különb
féle öntésekre szügséges erőmiveket. Aczél 's k a r d , viaszos (fii-naj-
szos) vászon, vastag papiros 'sat . készült miihelyeiben. Tökéletesité a' 
kenyérsütést , előteremte a' szükséges szereket az ispotályok, mathema-
ticai műszereket a' földmérők, üvegeket a' csillagviszgálók, nagyító 
üvegeket (Loupen) a1 természetvizsgálók, cerusákat a' rajzolók szá
m á r a , egyszóval mindent, a' mi szükséges illyen tartományban illyen 
egy plánum kivitelére. Nem sokára telegraphot is á l l í to t t , noha ennek 
felállítása ezen forró égaljban végtelen akadályokkal történt. A****. 

C O N T E M P L I T I O , az a1 belső, lelki szemlélet vagy vizsgálat, mclly-
nél fogva"a1 lélek minden külső benyomatoktól elvonva a' belsőben fel
tűnő képekkel és megfogásokkal foglalatoskodik. Kivaltképen pedig így 
neveztetik ez az állapot akkor , mikor t a r t ó s , és igy midőn az ember 
a ' maga belsejének jelenetei körül soká m u l a t és mintegy önmagá
ba sül lyed; továbbá midőn az é r z é k f e l e t t i világ t á r g y a i , vagy a1 

testi világnak a' lelkihez való viszonya és annak ebben való elmerülése 
a z , a1 mit a' lélek illyformán képzel és szemlél. Ez a' szemlélődés sok
szor tulajdonképi vallásos dolognak is tartatik 's kivált annak tar tatot t 
a' napkelti népeknél. Az ők climájaban és phüosophiájokban van a' szem
lélődő élet csirája, és tőlök vitetett az által a1 3d. század, i s , a' Gnosti-
cusok és Uj-Platonicusok ideájival (a ' testi világ felett való felemelke
désről) meggazdagitatva, a1 keresztény vallásba, mig végre a' szerzetes 
élet által megtestesittetett. Ellenben egy világi gondolkozású időkor
ban az elmének magába való elmei üléséről , mellyet a' contemplatio min
denkor felteszen, teljességgel semmit sem akarnak tudni. A. B. S. 

C O N T K S S A , (Keresztely Jakab) , 1767 született Hirschbergben. Öccsé
vel együtt drámákat és elbeszéléseket adott k i , némelly darabokat irt 
a' slésiai zsebkönyvbe 'sat . Románja : „Der Freiherr und sein Neffe1-' 
jeles képe politicai vélemények által magában meghasonlott társalkodá-
si életünknek. Libenthalban holt meg Slésiában 1825. — Öccse, C o n* 
t e s s a Károly Vilmos, novellaíró és vigjátékköltő, 1777 született Hirsch
bergben, a1 hallei paedagogiumban nevel te te t t , 1707—1801 Halléban éí 
Erlaugenben tanult , azután Weimarban és Berlinben lako t t , mig végre 
hitvese halála után barátjához, Houwaldhoz, ment Sellendorfba Alsó-Lau-
sit/.ban 's ezt későbben Neuhausba Lübben mellé követte, hogy fiját ba
rátjának gyermekeivel együtt nevelhesse, i r t tapssal adott kisebb vig já
t ékoka t , elbeszéléseket, gyermekmeséket, 'sat . Berlinben holt el 1815. 
Hoffmann ezen költőnek, ki mint tájfestő is némelly jó miveket készi-
e t t , mérséklet i , jószívű characterét remekül rajzolta Serapíonsbriiief-
reiben. Munkájit Houwald adta ki 1826. J5. /, 
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C O S T I , (Antnnio Scliinelle abbate), velenczei patr ícius, szili. Pa
dodban 1677, matheniaticai vizsgálati jut taták Newton figyelmébe. Le 
mondván a' papi é l e t rő l , elébb Pa r i sba , 1715 Londonba men t , a' hol 
Newton ajánlására felvétetett a' kir. társaság tagjai sorába. Bekevere
dett ő is a' Newton és Leibnitz kö'/.t folyt v i tába; de azon törekedvén, 
hogy egyikét se sértse m e g , sem e z , sem amaz nem volt megelégedve 
vele. Történetből birtokába jutot t egy kézirat, melly Newton időszám-
lálási systemáját tárgyazta. Ezen iratot Freret-vel közlötte, ki éles 
jegyzetekkel bocsátotta közre. Ezt Newton igaztalanságnak mondta. Be
teges léte kényteté C-t 1726 honja szelídebb ege álá vonulni. Többnyi
re Vele'nczében egészen Iiterat. és költői foglalatosságinak élt. Munká-
j inak , mellyeket kiadni szándékozott , 6 kötele közül csak a' két első 
jelent meg (Velencze 1739, 4); az első hosszú költeményt foglal magá
ban : , , / í globo di Venereli, mellynek platóni ideákat a' szépről kell va-
la érzékitenie. C nek halála (1749. Padua) után jelent meg Florenczben 
1757 4 szomorú játéka {„Június Brufutf „Caesar"- „Marcii* Iiriilusíc 

és ,,Dru*u*'-'; költői becsét nem tevék kétségtelenné. C. munkájiban 
mindeniltt inkább az abstract gondolkodóra, mint alakító költőre esmér
tek 's nyelvét azzal vádolják, hogy minden velössége mellett idegen 
egyvelegektől nem ment. 

C O S T I , 1 . B O U R B O N 
C o N T I N E N T A L E S Y S T E M A , 1. S z A R A Z K O t . n i R E N D S Z E R , 
C O ' N T O R N I A T i, régi pénzek, mellyek a' pénzosmerők szorgalmát 

sokáig foglalatoskodtaták 's a' gyiijteniénvek ritkasági közé számlálta-
tának. Vékony érczlapból ('s nem, mint sokan hiszik, kettős érczbőlj ál
lanak , verések lapos, 's az a' sajátságok, hogy mind a1 két odalokon, a-
zon helyen, hol a ' régi pénzeken gyakran gyöngykoszoru fut körül, baráz
da van beléjek vágva vésővel. Ez a' kivájt linea, mellynek olasz nyel
ven Contorno a' neve , nyujthata alkalmat mostani nevekre. Az igazi 
contorniatik másik esmertető jegye egybehuzott EP vagy PE betiik, 
mellyeknek valódi értelme még nincs felfedezve, 's mellyek különbféle 
benyomott jegyek, leggyakrabban pálmaágak mellett állnak. Ezen lenyo
mott jegyek horpulatját gyakran látni ezüsttel betöltve. Ezek a' betűk 
is második kéz munkája, 's voltaképen különböznek ez által a" pénzmes
terek ugy nevezett monogrammjaitól 's hasonulnak neminemüképen a' 
romai emlékpénzek benyomott jegyeihez [iigna incusa). Bronczból van
nak minden contorniatik 's nagyságokra nézve hasonlitnak a1 nagybron-
czokhoz, olasz pénzgyűjtők kifejezése szerént medaglioncinikhez. A1 ty-
pus rajtok felette különböző, a' munka durva 's a' reájok vert felírások 
gyakran hibáznak a' régiség pénzein szokásban volt cuiialis stylus ellen. 
Ez uj bizonysága, hogy noba romai császárok képét viselik magokon, nem 
ezeknek idejéből valók, hanem későbbi kor szüleményei. Eckhel contor-
niatikról irt jeles értekezésében Morelli és Mahndel véleményét fogadja 
eI kik azoknak idejét Nagy Constantintól fogva Valentinianig teszik. 
Kétséget nem szenved, hogy nem a' nyilvános hatalom parancsára veret
tek 's mivel rendeltetésekről semmi nyomot nem hagytak a1 réglek, csak 
gyanitnnnk lehet azt. A' rajtok gyakran előforduló futópálya, pálma, 
kocsiigazgatók buzditása, Nero és Tiajan császárok képe 'sat alig hagy
nak kétséget a1 felől, hogy ezen pénzek a ' romai és konstantinápolyi 
circusi játékok látogatóji számára voltak készíttetve, kiknek mulattatásá-
ról e1 két császár olly igen gondoskodott. Hihető, a' csapatok vezérei 
's elrendelőji mint bebo sátási jegyeket osztogatták ki azokat a' nézők
nek. Némelly hires férjfiak rajtok találtató képei az iconographiára néz
ve kevéssé becsesek , mert nem pontosan az eredeti után 's csak ügyet
len bélyejmetszők által vágottaknak látszanak. 

C O N T O U-R, 1. K Ö R N V Ü 1. R A J Z. 
C O N T R A B A S S t ' S , 1 . B A S S U 5 ég H K G B D Ü . 

C o N T R A H A N Í Í O K , 1 . T A B U L A T U R A . 

I 
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C O N T R A P O N T . Ezen név alatl eredetileg azon harmóniai több hang. 

zatu kíséretet é r t e t t ek , mellyet valamelly melódiához tettek. Hajdan 
t. i. a1 kottákat csak egy s o r , több lineákra rakott pont által jeleitek-
ki , 's ha még egy vagy több hangot akartak kíséretül hozzá adni, egy 
illyen sor ellenébe még egy másikat , és igy minden pont ellen még 
egyet kellé tenni , azaz , ellenpontozni. E/.en értelemben tehát a' con-
trapont tulajdonkép nem más , mint a' harmóniai öszveszerkeztetés vagy 
maga a' tétel mestersége, melly szerént több hangzatok kedvesen zengő-
leg egyesittetnek. Szorosabb értelemben pedig azon különös módot je
lenti, mint kelljen egy feladott vagy talált melódiát több hangzatokkal 
kisérni. Ez értelemben e g y s z e r ű vagy közönséges contrapont azon 
muzsikai t é te l , mellyben a' magasabb vagy mélyebb hangzatok melódiá
ja egymással fel nem cseréltetik. Ha ezen hangzatok egymással felcse
rél te thetnek, 's menetelek változtatása v a g y a ' harmónia sértése nélkül 
feljebb vagy alább tétethetnek, iigy hogy p. o. a' bassus menetelét, melly 
elébb a' discantot csupán k i sé r te , most mint melódiát maga ezen hang
zat veszi által, vagy ellenben, a' dlscant melódiája a1 bassus menetelé
vel, melly elébb csak kíséretül szolgált, felcseréltetik, 'sat. — akkor ez 
k e t t ő s vagy s o k s z o r o s contrapontnak neveztetik. Minthogy e ' sze
rént a' kettős contrapontnál főkép egy hangzatnak más közbe való által-
tétele forog fen, igy a' contrapontnak épen annyi külön nemei vannak, 
mint a' hány közök szolgálnak illy általtételére a' hangzatoknak. Innen van 
kettős contrapont secundában vagy nonában , tertiában vagy decimában, 
(piintában vagy duodecimában , octavában vagy decimaquintában, 's igy 
tovább. Teljes oktatást találni róla Kirnberger nKumt des reinen Satzes" 
cziniü munkájában és Albrechtsbergernél. — A' contrapont hihetőleg 
legelébb a' Wallisiak, Skótok .s lrlandiak előtt volt esmeretes. 

C O N T a A P R O T K S T, 1. P R O T E S T . 
C O N TR * RK M O N S T R A N S 0 K, 1. R K H O N S T R A N B O K és (ü O Iliit--

r i s t á k a1 U R F O R M . K O T H Á Z C Z I K . 
C o N T R A s T , 1. V I S S Z Á S S Á G . 
C O N T R A V I O T . I N , I . H E G E D Ű . 
C o N T R E-A r,T, lianginivészségben a' tenor és discant közt való kö

zéphangot teszi , áltáljában A l t n a k nevezik. » 
C o NT R KRA N D E. Ijjy neveztetik minden por téka , melly törvény 

ellen vitetik be valamelly tar tományba, vagy pedig onnét ki. Van 
1) hadi — 2) kereskedési contrebande. Mi legyen hadi contrebande, 
azt a1 statusok közt fenálló egyezségek határozzák m e g , mellyek 
azonban korántsem egyenlők. Már az olasz kereskedő statusok Con-
solato del mareje ( I . KERESKEDÉSI J I J S ) előtt megtiltották alatt-
valójiknak több hatalmasságok, az ellenségnek fegyvert vinni. Utóbb 
magok a' hadakozó hatalmasságok egyezségei 's rendelései által még 
a' neutrális statusok is eltiltattak a' hadi szerek ellenség ellen vite
létől , 's innét jöt t szokásba a' contrebande — contra bánnom — név. 
Ennek fogatja későbben olly anyagokra is kiterjesztetett , mellyekből 
hadi szereket lehete készíteni. Ellenben minden másnemű portékák, 
ha bár hasznosak lehettek az ellenségnek, mint a' búza , b o r , eleség, 
pénz 'sat. szabad portékáknak t a r t a t t ak , némelly, külön egyezségek 
által meghatároztatott kivételeken kivül. Hlyen egyezség volt az, melly 
Spanyol- és Francziaországok közt 1604 , 's a z , melly Angolország és 
Holland közt 1654 köttetett. Hanem legújabb időkben hallatlan kiterje
dés adatott a1 hadi contrebande fogatjának. A' múlt század vége fe
lé kiütött háború alkalmával félszegüen magyarázgaták azt több ha
dakozó hatalmasságok. Így Anglia és Oroszország azt kívánták 1794, 
hogy a' neutrális hatalmasságok Prancziaországba még gabonát se 
vigyenek, 's végre Anglia egész dictatori önkényt fejtett k i , még a' 
besózott húst is contrebandenak nyilatkoztatván, olly üiügy alat t , hogy 
az csak őrség vagy hajós katonaság számára lehetne rendeltetve. A 
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kereskedési conlrebandeot minden egye» status maga határozza meg, 
leginkább ezen okfő szere'nt, hogy semmit sem enged bevitetni , .a* 
mi ben az országban elég bőven termesztetik 's készít tet ik, 's tiltja 
kivitelét mindennek, a' mi az ország belső szükségét felül nem 
haladja. 
I» - C O N T R E G A R D E vagy C o u vr e fa c e, az erősítő mesterségben olly 
kiilmiv, melly a 'bás tya vagy más erősségmiv elejébe té te t ik , hogy bé-
iésfalát fedezze és kettős védelmet is adjon. A' tetemes költségek, mel-
lyek minden contregardenál 100,000 forintra is mennek, nem felelnek 
meg az ebből származható haszonnak, főképen ha a' contregarde igen 
keskeny 's pattantyuk nélkül vagyon, a1 mikor különösen couvrefacenak 
neveztetik. 

C o N HE s c A R P E , szorosan véve a" hadi tndományban a' sánoz-
nak a' mező felé való menedékes oldala, melly a' sáncz belső, a' város 
r agy erősség felé való menedékes 'oldalával (escarpe) áltálellenben 
vagyon. De ez alatt nem csak a z , hanem a' tul rajta fekvő fedett ut is 
a' melyvéddel és glacisval együtt értődik. 

C O N T R I B U T I O (öszverakás) , Í J a s ! a z a ( j ó ; mellyet a z ellenség 
a' meghódított tartományokra ve t ; 2) a z , mellyet az országlás hábo
rú idején saját alattvalójira v e t , hogy a' status megnevekedett költ
ségeit fedezhesse; 3) némelly tartományokban a1 földbirtokadó , melly 
eredetileg szinte hadi adó volt. (Vö. A D Ó . ) 

C Ó N T R O T . K . 1) . \ ' felsőségi statushivatalokban vagy cancellariák-
ban kettős lajstroma az irományok kiadatásának , hogy ez annál na
gyobb biztossággal történjék 's minden csalás kikéi ültessék. 2) Kettős 
számvitel, ellenszámvitel, -mellyet egy második szániló tiszt viszen; 
innét e l lenőr , el leniró, olly ügyelő , a' ki nyilvános bevételeknél 's 
kiadásoknál a z t , mit a' beszedő bevesz 's k i ad , könyvébe vagy el-
lenlajstroniába szinte bejegyzi , ugy hogy tökéletesen meg kell egyez
ni mind a' kettő könyvének vagy lajstromának. 3) Áltáljában minden 
lajstrom vagy napló könyv. 

C O N T U M A C I A , makacsság, engedetlenség bírói rendelés iránt, 
elmulasztása bizonyos cselekedetnek, mellyet valakinek törvény előtt 
's kiszabott határnapou kellé vala tennie. A' perek folytatása ezen 
okfőn alapul, hogy illy elmulasztás lemondásnak tar tassék, 's az el
mulasztó az ellenfél kinyilatkoztatni kellő kívánsága szerént elvessze 
j n s á t , az elmulasztott cselekedetet későbben meglehetni. A' tö rvén j -
rendelte 's nem birószabta határnapok elmulasztása esetében pedig 
kérni sem kell a1 makacsság büntetését, mert ez akkor magában ér
tődik. A' törvényszékek két nemét különböztetik meg a' makacsság
nak , a ' m e g j e l e n é s ' s a ' v é d e l m e z é s elmulasztását. Megtörténik 
a m a z , midőn az idéztetett alperes az első megjelenést vagy egészen 
elmulasztja, vagy legalább nem törvényesen teszi meg; ez pedig, mi
dőn a' perlekedő felek egyike, több rendbeli intő ítélet után is elmu
lasztja megtenni a1 megteendőket. A' meg nem jelenési makacsság az 
alperesnek ^a1 megjelenő fél teljes keresetében 's a1 késedelem költ
ségében való marasztaltatásával büntettetik, az 1723: 3 2 , 1729: 38 
ozikkely szerént. De ha a1 keresetlevélben olly valami kéretnék, melly 
a' benne előadott esetnek a' törvényekkel való öszvehasonlitásából 
egyáltalján nem folyik, hogy az t , mint a' követelő fél keresetéhez 
világosan nem tartozót a' bíró megítélje, tiltja az igazság. így azon
ban csak az első bíróság előtt történt megjelenési makacsság bün
tettetik ; a' feljebbvitt perekben csupán a' további feljebbvitel megta
gadását szüli a' megjelenés elmulasztása. — A' nem védelmezési ma
kacsság büntetése pedig abban á l l , hogy a1 makacs további előadása 
be nem váratván , az addig előterjesztettek szerént hozatik ellene vég
itélet. — Hanem mind ezek csak a' polgári perekre alkalmaztathatok 
's nem a' büntetőkre , mert ártatlant megbüntetni , még ha mega 
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akarná sem szabad. Szokásban van ugyan Itt ott a' btlutetö perek
ben a' meg nem jelenőket mint makacsokat marasztalni , de ha az ol-
lyan utóbb megjelenik, újra kell ellene a1 per t kezdeni. — A' ma
kacssági ittlétekre nézve me'ltó megjegyezni : 1) hogy a' meg_ncm 
jelenés makacsság ítéletet alsó törvényszékek előtt a' kiszabott hatur
napop tartozik a' felperes kérn i , 's a' biró hozni. Ha később hoza-
t i k , végrehajtatásának sikeresen állhat ellene az alperes. A' királyi 
táblán csak negyed nap múlva kéretik a' megjelenés után 's az íté
let még később is hozathatik. 2) A' k i rá ly i , báni , kerületi 's horvát
országi törvényes táblák meg nem jelenési makacssági Ítéletei nem 
hajtatnak tüstént végre , hanem az alperes az ítélet hozatala után 15 
napig várat ik, 's ha ez idő alatt megjelenik "s a' 2. 11. 59 czikkelye 
szerént késedelmének törvényes okait adja, sőt hosszú folyású perben 
ha ezt sem teszi , megengedteíik neki a' per folytatása 's védelmé
nek tüsténti előadása s csupán a1 késedelem költségét tartozik meg-
téritni, de ezt is csak a' per befejezte után. Ha azonban a' mondott 
tizenöt nap alatt sem jelennék m e g . vagy ha a1 per rövid 's nem 
hosszú folyásit lévén , a1 kiszabott határnapon elmulasztott megjelené
sének törvényes okát adni nem tudná , vagy ha végre védelme előter
jesztése, megengedtetvén n e k i , ezt tüstént tenni elmulasztaná, akkor 
a' makacssiígi ítélet megerősíttetvén, végrehajtatása elhataiyDztatik. — 
A' tizenöt napi várakozás jótéteményével egyéb alsó törvényszékek 
előtt nem bírnak az alperesek, hanem, az Ítélet hozatala után végre
hajtás rendeltetik. — A' makacsság büntetése alól kimentő törvényes 
okok a' 2. K. 59 's az 1723: 32 czikkelye szerént ezek: hirtelen meg
betegedés, vizek kiöntése, zsiványok által való letartóztatás 's más 
hasonlók, mint például, ha az ügyvédvallásról szóló bizonyság, mel-
lyet a' törvénybe idéztetett fél' jó eleve adott pos tára , akarmelly 
okból későn érkezett meg. De ha az alperes nem személyes megje
lenésre volt idézve, mivel ügyvédje által is megjelenhetett volna, a' 
makacsság büntetésének kikerülésére nem elég saját személye akadá
lyoztatását bebi/.onyitni, hanem szükség egyszersmind azt is megmu
t a tn i a , hogy egyáltalján nem vallhatott ügyvédet. — 3) A' makacssá
gi ítélet akar meg nem jelenés, akar védelmezés elmulasztása legyen 
az alapja, olly e rő s , hogy birtokon kívüli újításon kivül minden tör
vényes óvó szert — még feljebbviteli is — kizár. 

C O Ü U S , 1. K i; P. 
C O N V K N I K N T Í A , megegyezés, kivált a ' viselet bizonyos esetei

re nézve divatban lévő megegyezés , melly néma egyezségen alapul. Mi 
a1 társas viszonyokban erkölcsökre, szokásokra vonatkozik 's régi idők
ben elejénte talán egytől t é te te t t , azután pedig egyesektől 1s végre leg
többektől követtetvén, most mintegy közönséges egyezésnél fogva illene 
dőnek tarratik valamelly tartományban vagy helyen, mind az oonvetio-
nell, convenientiához képesti. Megesik gyak ran , hogy a' kor jobb íz
lése egy , addig couvenientiánál fogva divatban volt szokást, erkölcsöt 
elnyom, mást állit he lyébe , 's illyenkor amaz elavul , e1 pedig conve-
nientiává válik. 

C o N v E N T , öszvejövetel; innét n a t i o n a l c o n v e n t a ' franczia 
nemzet öszvegyülése követei által. Klastromokban c o n v e n t - s i e k ne
veztetik a' szerzetesek gyűlése, melly a' klastrom ügyeit i l l e t i , to iáb-
bá maga a1 gyűlés he lye , sőt gyakran a' monostor is. — C o n v e n t u a-
1 i s o k-nak neveztetnek nem csak a' klastromi káptalan tagjai , hanem, 
az observansoktól való megkülönböztetés végett valamelly rend azou 
ágai i s , mellyek gyengébb regulákat t a r t a n a k , például Sz. Ferecz szer
zete 's a' Carmeliták 'sat. conventualisai. Co n v e n t i c u 1 u m n a k hi-
jnk a' vallási felekezetek fiókgyillését, titkos öszvejövetelét, p. o. a ' va l 
lási rajoskodókét, cseh atyafiakét 'sat . (1. S E P A A A T I S T Á N J . — C o n v e n t -
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nek nevezik végre az ágostai vallástételt követők egyházi gyűlései
k e t , mellyek.consistoriunii hatalommal nem bírnak. 

C O N V K N T I Ó S P É N Z , 1. P É N Z L Á B . 
C O N V R R O R N T I A , különbféle pontokból kimenő, de egymáshoz egy

re közelbedő két vonal vagy sugár öszvehajlása vagy egymásba - esése. 
C O N V R R S A T I O , 1 . T i R S U . E O D . U . 
C o N V K X , domború, I . H O M O R Í T . 
C o N V U Í , S I O N N A I R E K , 1 . J A N S E N I S T Á K . 
C O O K ( James ) , világköriilevező, szül. 1728 Yorkshireb. Angliában. 

Atyja, vagyontalan földmives, 13 éves korában 7 esztendei inasságra adta 
egy szénszálitó hajóshoz, ki Newcaslleből Londonba járt . Ez idő alatt 
több utat te t t Cook l.ondonb. , sőt egykor a' hajóbeli szakács helyét is 
pótolta. Végre egy kormányosnál segéd lett. Itt minden megtakarított 
pénzét a' mathesis és hajóstndomány magányos tanulására fordította 's 
ezekben sebes előmenetelt tett . Mujd messzebb utakat válalt a' keleti 
t e n g e r r e , Pé tervárába . Wiburgba és Norvégiába, 's mint mestersegéd 
Louisbourg és Cap Breton ostrománál jelen volt. Esmeretei , pontos, hiv 
és feddhetetlen viselete által, 1759, 'midőn Anglia Quebeck ellen fegyver
keznék , Saundres admiral hajósseregénél hajómester lett. Itt szinte olly 
bátorságot , mint előrelátást és ügyességet, bizonyított. Innen Newfund-
land felvétele reá bízatot t ; 1764—07 a' déli partokat egészen, az éjsza-
kiakat pedig legnagyobb részben felvette, 's helyes földképeket adott ro
lók. Itt egy szerencsétlen eset jobb kezén hüvelykétől 's még egy U-
jától megfosztá. A' kevéshez szokott 's maga ellen sanyarú hajós ezen
túl esztendei kárpótlásul 4 font stprlinget fizettete magának, a" mit min
den tengeri szolgálatban megsebesültnek megadnak egy olly pénztálból, 
mellyhez a' legutolsó hajóslegény is öt pencet tartozik zsoldjából hó
naponként adni. 1759 lord Ilawke azon hajónak, melly V e n u s á 1-
t al m e n e t e l é n e k szemlélésére a 'dé l i tenger szigeteire küldetett, had
nagyává és parancsolójává nevezte. Banks Jósef, doctor Solander, és 
más tudósok vettek részt ezen otaheitii útban , mellynek leirását Haw-
kesworth Cook és Banks kéziratiból adá ki. Bánása által hamar bizo-
dalmokat nyeré az Otaheitiaknak , kiknél a' Francziák kegyetlenkedése 
még emlékezetben volt. Venus áltmenetelének és Otaheiti geographiai fek
vésének szemlélete Iegczélirányosabban hajtatott végre , ezenkívül az e-
gész sziget körüleveztetett 's más szomszéd szigetekkel felvétetett. Cook 
i t t felfedezte, hogy Neuseeland két szigetből á l l , mellyek közt fekvő ten
gerszoros Cook szorosának neveztetett. Felfedezvén azon tengerszo
rost i s , melly Uj-HoIIandiát Uj-fiuineától elválasztja, visszatért Ang
liába, hol a' király kormányozó-hajómesterré (a ' hadnagy és kapitány 
közt) tette. Ezután az országlás „ T h e tetoiution"* és „The ave?itureií 

két hajót készittete fel 1772 a1 nagy déli tenger pontosabb megvizsgálá
sára ; az e lső t , mint az egész munkálat feje, Cook, a' másikat pedig 
Furneux T ó b i á s , mint hajómester, vezérlé. Mind a1 két Forster Cook 
uti társa volt. Csak azon helyes rendszábasok, mellyeket Cook és Fors
ter közösen tevének, e s z k ö l é k a z t , hogy a' scorbutot elkerülték 's a1 

hajósnépet olly jó egészségben megtartották, hogy három esztendei uta
zás a l a t t , mellyet Forster leírásából esmérünk, csupán egy ember holt 
meg e' betegségben. Cook megevezte a 'világtengert a 'dél i szélesség ( i0° , 
és a' poluskarika köz t , örökös hajótörés vészeljenek lévén kitéve a ' j ég 
hegyek miatt . Majd is csaknem füstbe ment az egész próbatétel , mivel 
Cook halálos beteg lett. Végre jnbbulás mutatkozott , de tökéletes fel-
épülhetésre elkerülhetetlenül fris hus kívántatot t , pedig egy otaheiti 
kutyán kivül, melly a 'Fo r s t e r é volt, a 'hajókon semminemű állat nem ta
láltatott. Forster ezt tüstént leöle t te , 's csak igylehete Cooknt lábra 
állítani. így minekutána 28 hónapig a' tengeren vol tak, 'Caphoz jutot
ták. Cook most flotta kapitánya let t , 's a' greenvichi kórháznál egy 
helyet nyert . Távollétében az éjszakföldsarki vizek vizsgalatjával is pró-
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bát t e t t ek , de ebben Pbilipps kapitány, (később lord Mulgrave) nem 
igen volt szerencsés. E' miatt egy parlamenti végzés annak, ki a' dél
tengerből az atlanticum tengerre éjszaki áltmenetelt talál , 20,000 font ster
ling jutalmat 's ha a' földsarkhoz 1 gradnsnyira közelitni képes len
ne. 5000 ft. sterlinggel még többet tet t fel. Erre is Cooko.t javaiák , ki 
Jníiusban 1770 két hajóval, mellyek közül a' R e s o l n t i o n neviit maga, 
a." D i s c o v e r i czimüt pedig Clarké kapitány vezérlé, ismést a' sik ten
gerre szálott. — Nov. 9-én hagyák el Capot. Legelébb megvizsgálta 
Cook a' Manian és Kerguelen feltalálta szigeteket, ezután meglátogatta 
Uj-Hollandiát, Uj-Seelandot, és a' társasági szigeteket. Az Otaheitiak-
nak különbféle állatokat vitt 's néhány nj-hollandi mnskátdiófát ültete
tet t nálok. Az esztendő végén éjszak felé evezett, 's a' következő évi Mar-
tiusban elérte az amerikai par tokat ; ezek hosszában felfelé hajózott 
's az eddigi földabroszok hibájit kiigazgatta; Asia és Amerika közt fel
találta a' tengerszorost, melly éjszakkeletre vonult, 's már vágyai czél-
jánál képzelé m a g á t , midőn egyszerre jég foga körül. Mivel a' pólus 
felé földet vé l t , az asiai oldalra fordult, hogy a' siberiai partok hosszá
ban előre nyomulhasson. De innen is vissza kellé fordulnia azon útra, 
mellyet elhagyott. Innen oldalast kitértében a' keleti hosszas. 200° és 
éjsz. szél. 22° a l a t t , a1 SANDWICH szigeteket (1. e.)felfedezé. Itt Ovaihi 
mellett vasmacskát hányt, hol jól fogadták 's minden szükségesekkel el
látták. Tovább evezvén, egy erős szél hajója előárboczát ketté tőré, 's 
igy visszafordulni kénytelen vala. Most tolvajoknak 's ravaszoknak mu-
taták magokat a' lakosok. Egy csolnakot elraboltak. Ennek visszanyerése 
végett a' sziget fejéhez akara Cook menni. Egy a' lakosok közül vak
merő sértegetésekkel támadja m e g ; Cook heves mérgétől elkapva tüzet 
ad rá. Azt is beszélik, mintha Cook, hogy tűzi fát kaphasson, egy a' par
ton álló kunyhót lerontatott volna, nem tudván, hogy az valami elpusztult 
szent hely. És ez gerjesztette volna fel ellene a' szigetbelieket. Reá ro
hantak 's négy emberével együtt agyonverték. Ez történt Febr. 14. 1779. 
Testét darabokra tépték, 's csak egyes tetemeit tudták az Angolok meg
menteni. Így mnlt ki eme1 nagy felfedező, ki mind a' két földsarki övbe, 
's a' dé l ibe , niell}'et előtte senki nem esmért , bárom izben nyomult be , 
's kinek a' déli tengerről és déli Indiáról a' legelső hiteles tudósításokat, 
a' csillag- és füvésztudományokban, ember- és népesmeretben számta
lan felfedezéseket köszönhetjük. Szerencsés természeti ésszel fáradha
tatlan munkásságot , nem csökkenő bátorságot 's társai szükségében 
eleven részvételt párosított. Azonban elmulasztott nevelése minden tu
dósság gyülölésére tántor i tá , kapzsivá, morgóvá és társaságkeriilővé 
tévé. A' mi volt, egyedül maga által lett. Az ujabb felfedezők Portlack, 
Dickson, Wilson 's mások az ő tanítványi. Utazásait , mellyek An
gliában többször leírattak, a 'Németek részére különösen uti társa, Fors-
ter, dolgozta ki. Legjobb életirását Kippis után Wiedmann adta. J. 

C O O P E R (James Fenimore), Amerika legjelesb, még élő románirója, 
1826—1829 az éjszakamerikai egyesült statusok consnla Lyonban, később 
ueyan azon status követsége mellett Londonban, Angliában hnzomosan 
lakott 's legújabban Németországot is beutazá. Románjaiban, ugy látszik, 
sir "Walter Scott vala példánya, annyiban legalább, hogy nála is vala-
melly történeti Jtett körül forog az egész, a' képzelet önalkntta sze
mélyeit ehhez fűzi , 's az ezek egymiségéből eredő tetteket ama'főtett va
lóságának alája rendeli. Saját becse C. románjainak az egyszerűség 's 
ama' természetes kapocs, melly által bennek költés és valóság mintegy 
egybeolvad. Ezcnkivül 's a' legtisztább nyngalom és párttalanság 
mellett a' dolgok elbeszélésében, hazája függetlensége 's szabadsaga iránt 
mindenütt a' legforróbb , legszivesb részvétet láttatja. Ha Wal te r Scott 
hazafilag Angliát 's kivált Scotiát vévé tündér ábrázolatinak láthelyül : C 
phantasiája Amerikának szétömlő téréit \s a' nagy Oceant futja be. „A 1 

susquehannai telepedők" eleven rajza egy nj status támadtának. , ,Loot-



3 6 2 COQUET CORDAY 

sen"-je Paul Jonesnak, a1 széphirü amerikai tengerhősnek, leplezett 
történetei. „Lionel Lincoln" (3 kötetben), , ,A ' spion-' (3 k.) ,,Az utol
só Mohican" (3 k . ) , , ,A ' p ra i r i e" (3 köt . ) , 's „Az Éjszakainerikaiak" 
(1828. 4 köt.) tőle írattak. Munkáji párisi kiadása („Oeuvres de C ." 
1829. 27 köt. 1 2 - r . ) jegyzetekkel, világositásokkal, földképekkel 's 
viguettekkel ékeskedik. Le vannak minden darabjai németre is fordítva, 
magyarra egy sincs. 

C m ü S T T E , c o q n e 11 e r i e, asszonyi characternek azon hibája vagy 
vétke , molly szerént a' hölgy kellemeinek ingerlő 's hóditó hatalmát 
vagy azért gyakorolja, hogy győzzön, hiuságát táplál ja , (begyesség); 
vagy azér t , hogy a' remény és édes bér után esengő férjfi czéljait esz
közölje, akar gyönyör legyen aztán ez a ' czél, akar haszon ( k a c z é r -
s á g ) . Következéskép a' kaczért tárgya megválasztásában mellékes czé-
lok vezetik \s nem a1 sziv. Mert a' szerelmes hölgy is gyakran tudta 
's akaratja nélkül, hódit és ingerel, de még nem kaczér, mert csak azért 
czelekszi ezt, mivel szeret és csak azért , hogy szerettessék. És igy, ugy lát
szik, elvétik a' dolog értelmét azok, kik a coquetterieből te t s z vágyat 
akarnak csinálni. Ez egészen más. Tetszeni és tetszhetni minden as
szonynak nem csak szabad, szent és természeti ösztöne, hanem a' leg
hívebbnek, legszerényebbnek is szintúgy k ö t e l e s s é g e , mint a ' féij-
liiinak az erő 's nyájasság. — A' férjfi hiúsága 's testisége okozza, hogy 
a' szép és eszes kaczér ritkán téveszti el emberét 's őt a' legkeményebb, 
legszilárdabb is sóhajtva kerüli. Melly igaz, melly liiv a z , mit a' költő 
mond : 

„Faut-il, gu'elle sóit si charmanlel 
Ah, de mon coeur prenez pitié. 

Ah, cachons bien que mon coeur est tensible, 
La c o q ue 11 e e n abuser ait"". —t— 

C o P l A , 1. M Á S O L A T . 
C O R D A V D ' A R M A N S (Marié Aline Charlot te) , Marat gyilkosa, 

1768 szili. St. Saturninban Seez mellett Normandiában. Nemének min
den kecse benne 's a' mellett ritka bátorság. Kedvesét, a' caeni várőr-
csapat egyik t isztjét , ugy adá fel Marat mint a' respublica ellen öszve-
esküdtet, 's azt legyilkolák megfizetett gazok. Ez Charlotteot hosszuál-
lásra lobbanta. Mély gyűlölséget sziva lelkébe a' hajdankor történet
írása olvasásából minden elnyomók ellen 's feltévé, hogy Marattól meg
szabadítja hazáját, mert ezt nézé azon szörnyek fejéül, kiket akkor vér
ivóknak (buveurs de sang) neveztek. Még egy indító ok merészkedtette. 
Barbaroux-, Louvet-, Gaudet- 's több más követre, kikkel Charlotte egy 
politicai vélekedésen vo l t . Marat Május 31 . 1793 halált mondatott , 's 
azok a' Francziák szabadságát kiálták segédjekül , mellyet illy idők iszo
nyai igy letapodának. Charlotte elhagyja honját; Július 12. 1793 Paris
ban terem , kétszer megy Marat lakjába, de egyszer sem bocsátják ele
jébe. Még az nap este ir hozzá : „Polgár ! épen most érkezem Caen-
ből. Szeretete a' hazához azt téteti fel előre velem , hogy azon tar to
mány szerencsétlen eseteit tudni akarja. Bocsásson egy szempillantatra 
magához. Szorgos titkokat kell felfedeznem." Virrad a' második nap, 
Charlotte Marat lakjához ; kebelében gyilok. Marat épen kikelőben vala 
ferdőjéből. Parancsol : „Bocsássák be" . A' calvadosi gyűlésekkel áll 
elő a' leány. Marat csupa figyelem. Neki feszülve hallgatja azok neveit, 
kik azon gyülekezeteket elevenítik. „Rövid időn mind a' hóhérpadra 
ezekkel ," dörgi, 's e' pillanatban Marat szivében fordítja meg kését Char
lot te . „Nekem e z t , " visítja a z , 's vége. Mint egy áldozó Vesta állott 
a' leány bátran az öszvetódultak között. Az apátság fogházába vitték. 
Hadd halljak én meg e' l eányér t , köhyörge egy ifjú. Igen, meg kellé 
halni annak is. Legelőször is atyja mentségéért esedezett , mert az élete 
erre szánásáról semmit sem tud , monda. Azután ezt irta Barbarouxnak: 
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„Holnap kezdődik perem 5 órakor 's reménylem, Brutussal és más régi 
nagyokkal az elysiumbun még holnap találkozom." Önérzete méltóságos 
magatartásával állott a' revolutioi ítélő szék előtt. Minden felelete ha
tározott volt és nemes. Tettéről ugy szóla , mint a' mellyel hazája 
iránt tartozott. Ügyvédje (Chauveau Lagarde) elfogódik bátorságán a' bá
mulástól 's igy ronta ki hevenyében. „Halljátok a' bevádoltat magát. 
Maga vallja meg vé tké t , maga esmrri m e g , hogy ahhoz hideg elgondo
lás ulán fogott , semmit sem ti tkol , semmi mentséget nem akar! Ez a' 
megrendithetlen nyugalom, ez az önmaga tökéletes megtagadása, ezek a' 
belső lelki esmeretbeli nyugalom tanuji nincsenek a' természetben ! Illy 
jelenetek csak a' politicai ábrándozásból kifejthetők, az ada kezébe gyil-
kot! Lássátok most, polgáresküdlek, mit nyom ezen erkölcsi nézet az 
igazságosság mérő, serpenyőjében!" A' vérszonijuzó bírákat e' mondások 
meg nem hathaták , de meg itt most a' köz bátorság 's rend megtáma
dása , melljel rohanni nyilvános gazemberre sem szabad, büntetéséről 
vala szó. Az ítélet kimondatása után Charlotte igy intézé háláját vé
delmezőjéhez : „Örömest nyújtanék valamit zálogául tiszteletemnek, mel-
lyet Kegyed bennen most maga iránt gerjeszte. De ezen urak szerént, 
a1 mint épen most hirdetek k i , minden vagyonom is elvétetik. Hanem 
fogságomban holmi apró adósságom marad fizetni va ló , e' kötelességet 
Kegyedre hagyom '."• — Veres köpönyegbe takaródzottan vivék a' vérál
lásra , mosolygó tekintettel ment végig a' népen keresztül , me l ly , mint 
örökké bolond, szidalmazá. Ezen nyugalmában maradt végső perczéig. 
A' sokaság közül egy szózat hangzek: Nézzétek , nagyobb Brutusnál. 
Adam Lux vala fjz, Mainz városa követe. Fellelkesedetten irá az itélő 
széknek, hogy ugy kivan ő is meghalni, mint Charlotte Corday, kit a* 
guillotine 1793-ban Július 17-dikén végze ki. 1). G. 

C o R D E 1.1 E R s , 1) tagjai egy a' Franciscanusok rendjéhez tartozó 
szerzetesegyesületnek ; 2) 1792—94 igy neveztetett gyűlése helyéről egy 
felekezete a' Jacobinusoknak , kik beszédjeikben 's cselekedeteikben leg
kevesebb mérsékletet sem esmértek. Marat 's egyebek csak hamar fel-
szólamlának e' clubban; Danton elméje tekintetet szereze annak , 's Ca-
mille-Desmoulius az agg Cordelier neve alatt egy népújságot ada ki, 
hol ulóbb az rltrarevolutionisták ellen kikelt 's Heber tnek , valamint 
társainak, gyalázatos szándékokat felfedezni igyekezett. De későbben 
maga is Dantonnal együtt fogságba esvén 's kivégeztetvén , a' társaság 
hanyatlani kezde 's a' Jacobinus-clubbnak még bezárta előtt feledésbe 
méue. Ií. V. 

C O B D I I I E Í I S C E I . o s A N D E S , egy a' dari földszorostól Ma-
gellan tengerszorosáig 050 mf-nél tovább terjedő hegylánca, mellynek 
legmagasbb csúcsa a'HiiWALAVA (1. e.) esmeretesbbé léte előtt a' föld go
lyóbisán legmagassabb pontnak tartatott . A' Spanyolok ezt a1 hegyián-
ezot Cordillerasnak nevezték, mivel láncz formára terjed 's csaknem tö
kéletes szegleteket formáló 3 főágra oszlik el. Ezek közül az első a' 
dari földszorostól nem messze a' venezuelai part mentében a' Magdolna 
vizéig 's Trinidad szigetéig terjed. Ennek részei a' Sierra Nevada, 
Santa-Marta (14000 lak.) és Merida (15000 lak.) neyü havasok. Ezen 
legmagasabb csúcsok közt hegyi térségek nyúlnak e l , mellyek para-
mosoknak neveztetnek ' s ' 4 — 5 , sőt 9000 láb. is felemelkednek a' ten
ger felett. A' második ágat Humboldt az Oriiioco vízesései Cordillera-
sainak nevezi. Humboldt ezen hegylánczot a' nagy Páráig megvizs
gá l ta : de bejebb, a' hol vad nemzetségek ' laknak, nehéz lévén a ' j á r á s , 
nem ' ment. Ezen ág az Anadesek nagy torsokétól a' d. sz 3 ° — 6 ° közt 
válik e l , keleti irányban menvén, nevezetes magasságra emelkedik fel, 
nagy folyóknak ad léteit, 's rajta van az Orinoco forrása is, mellyet még 
egy Európai sem látott. A' havasoknak ezt a' lánczát egy don Antonio 
Santos nevű Spanyol tette esmeretesebbé, a' ki meztelen utazott oda, 
mintha vad ember volt volna, testét az ott kedves veres réz szinre 
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festvén 's magának a' lakosok nyelvébén mennél nagyobb készséget 
szerezvén. Az említett láncz Guyanáig nyúlik 's hozzá tartozik a' fény
lő sárgaságu palakőtől elneveztetett aranyhegy vagy Eldoradp. He-
gyei csak 40,000 láb. "s pálmafákkal, ananásszal és becses ec/.etfákkal 
olly siiriien fedetnek , hogy nem lehet köztök járni. Egy Duida nevű 
tűzokádó hegy emelkedik fel belőle 8465 I. a' tenger felett. Ez az 
egész láncz eredeti hegyekből áll, és igy a' hajdani világnak semmi kővé 
vált testei vagy maradványi nem találtatnak rajta. Az Andesek harma
dik lánczát a' chiquitosi bérezek teszik, mellyekből erednek a' d. sz. 15 
—20°közt kelet felé mind azok a' folyók, mellyek a' Maranonba és 
Platába ömlenek. Ezek kapcsolják öszve az Andesek óriási tetőjit Peru
ban a' brasiliai és paraguayi hegyekkel. Ezen három roppant hegylánc/ 
által délszaki Amerika épen annyi végtelen kiterjedésil térségekre osz-
t a t i k , mellyek nyűg. felé az Andesek főláncza által bezáratván, kel. 
az atlasi tengerig elnyulnak. Legéjszakibb térség az Orinoco alacsony 
völgye, mellyben U j - Andalusia és Guyana fekiisznek ; második térség 
a' Maranon erdőkkel teljes völgye, mellyhez tartozik még éjszaki Brasi-
l i a ; a' déli térség a' barmokkal gazdag pampákat formálja, mellyek 
Kio-Janeiroig s' Buenos-Ayresig terjednek. Az Andesek főláncza Quito 
táján 20,000 1. magasságra emelkedik fel. Legmagasabb minden csú
csai közt a' Chimborasso, melly 20,142 1. magas. Humboldt Jun. 23. 
1802 18192 I. felment. A1 Chimborasso után legközelebb van magassá
gára nézve az Antisana 1 7 , 958 1., Kotopaxi 's Pichincha, melly maga
sabb 15,000 lábnál. Ezen hegyek kevés távolságra fekiisznek délre az 
egyenl í tő től , Quito és Loxa köz t , a' déli tpngertől alig 25—30 mf-re. 
Hóval 's faggyal fedett csúcsaik csaknem áltáljában porphyrból állanak, 
10—12.000 1. magasságra, ellenben gránit csak mintegy 11.000 lábnyira 
találtatik a ' t enge r felett. Igen sok gyuladós részek vannak bennek, mel
lyek iszonyú földindulásokat okoznak, midőn nem csak lávát, hanem sok 
agyagot és döglött halat 's egész folyókat vetnek ki magokból. Ezen 
tűzokádó hegyekből gyakran olly dühös szélvészek is jőnek k i , mellyek 
mindent földre teritnek , a' mi útjukban áll . Altaljában az emiitett he
gyek igen gazdagok mindennemű ásványokkal, ónon kivűl. A' platinán 
kivül egy igen különös éreznem találtatik bennek, melly agyagból , vas
mészből , só savanyos és termésezüstből áll. Rendkívül való magas
ságok 's a' mellett is , hogy a' hólinea a' 15,000-dik lábnál kezdődik, 
következésképen a' Chimborasso csúcsát 5000 1-ra soha el nem olvadó 
hó fedi, nincsenek az Andeseken jeges bérezek, mivel az egyenlítő alatt 
csaknem mindég egyenlő a' levegő mérsékle te , 's a' nap egész eszten
dőn által csaknem mindég egyforma erővel sü t ; ennél fogva az Andesek 
völgyeiben soha sem történnek hó leomlások. Abban különböznek az 
európai Alpesektől , hogy iszonyú mélységű kősziklahasadásaik vannak, 
mellyek néha 4000 1-nál is mélyebbek 's egészen függőlegesen ereszked
nek le. Kiváltképen nevezetes egy Icononzo nevű kősziklahasadék, mel
lyen a 'Summa Paz vize folyik le természettől alkottatott hídjáról, melly 
300 1. magasan áll a' viz felett, 50 1. hosszú, 40 1. széles és 8 1. vastag. 
Virginia magasabb részében is van a' természetnek egy illyen csudála
tos munkája. Egy roppant mészkősziklának t. i., mellynek függőleges 
falai 230 1. magasak, 90 1. széles hasadéka van , melly felett olly vastag 
bolthajtásos híd megyén keresztül , hogy a1 legnagyobb terhes szekere
ket is elbírja. Az odavaló lakosok az Andes mélységei felett az] agavefa-
liártyából' font kötelekből csinálnak hidat , mellyet náddal vagy kákával 
fednek be. Az Andesek közt lévő folyók esései közt megjegyzésre 
méltóbb Bogatában a' Tequendama, mellynek vize egy igen kies 
tájékon 40 1. szélesen, 's két csatornán ömlik le 600 1. magasságról 
mély öblébe. L — ú. 

C O R D O V (s inór) , katonai értelemben a1 hadi sereg azon állása, 
melly által szakadatlan I ineát , mintegy sinórt, képez , hogy a' tartó-
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Hiányt vagy ellenséges becsapások, vagy a' ragadó nyavalya behatása 
's kiterjedése ellen védje. 

C O R D O V A , a ' Guadalqtiivirnél, régi hires város spanyol Uj-Anda-
lusiában, főhelye egy róla neveztetett provinciának, hajdan pedig a' 
Maurok egy kicsiny királyságának, mintegy 35,000 lak., az éj . sz. 37° 
52' J3" alatt. Egy hegy lejtős oldalán fekszik 's hosszúkás négysze-
get fonnál , kőfallal 's erős tornyokkal körülvétetve. Egy része ro
ma i , a' másik mauri eredetű. Sok épületei leomlottak. Lakható k ö 
zének nagy részét sok kertjei foglalják el. Utszáji keskenyek, görbék 
és t isztátalanok; mindazonáltal a1 Plac,a Mayor (főpiacz) nagyságá
r a , rendességre 's a' körülte lévő tornácunk szépségére nézve kitetsző. 
A1 Maurok királyai lakhelyeinek maradványa most az érseki palotának 
egy része. Az érseki templom a' 7 száz. vége felé Abderhaman király
tól épített pompás mecset, mellynek csudálatosan öszveköttetett , rész
szerént nyolcz szegletü , részszerént kerek kúpjait 850 jaspia- és már
ványoszlop tar t ja , mellyek 19 tornáczot formálnak. A' folyón keresztül 
vivő hid 16 bolthajtáson áll s' a Manroktól építtetett. — Cordova elejétől 
fogva jó kereskedő város volt 's már a' Maurok idejében messzére vitettek 
a' csupán itt készíttetett fényes bőrök, mellyek róla máig is kordovánok
nak neveztetnek. Mikor tették legyen le a' Romaiak e' város {eotonia 
patricia későbben Corduba) talpkövét? nem tudatik. 572 a' Gothok 's 
692 a' Maurok vezére Abderhaman által foglaltatott e l , a 'k i azután ma
gát a' damascusi klialifák hatalma alól kihúzván, királyi nevet vett fel 's Cor-
dovát királyi lakhellyé tette. A' cordovai provincia 195 nsz. mf. nagy 259,000 
lak. ' s a ' Guadalquivir termékeny és szép völgyén kívül, a ' részszerént örö
kös hóval fedett sierra-niorenai hegyeket foglalja magában. L — ú. 

C n l t E i . M (Arcangelo), hegedűs, szül. a' bolognai birtokban Fu-
signanóban 1653. Templomi muzsikában Matteo Siniunelli, a ' r o m a i P é 
ter kápolnában énekes , világi muzsikában pedig Basanno képzé Bolog
nában. 1706 Németországba utazott, a 'bajor választó fejedelemnél szolgált 
's öt év múlva hazatért. A' hegedűt mély belátással 's hihetetlen ügyes
séggel tudta játszani. Más hegedűsök ugrásai 's enyelgő édesgeté
sei előtte idegenek voltak. Előadása tulajdon characterü , keccsel 's ki
fejezéssel teljes hangja erős és egyforma volt. Komában pártfogolta Ot-
tobani Cardinal. Corelli képezte 's igazgatta Crescentini utasítása szirént 
azon hires muzsikai academiát, melly az Ottoboni-palotában minden hét
főn tartatott . Hegedüsonatáji és concertjei által mintegy uj harmónia 
teremtője leve , különösen önszerszámára nézve. Megholt 1713 's nem 
csekély vagyonon kivül, egy drága képgyűjteményt h a g y o t t , melly Ot-
toboni cardinalra szálott. A' Pantheoiiba temették. 

C l U I L t í , 1 . l í l P R O V t S A T O R O K . 
C O R I N T H U S , hasonló nevű földszoroson, melly Moreát Livadiá-

val köti öszve, fekvő város alig 200 lak. Itt 's amott egyenként álló ház-
csaportja közt omladékok, szőlőkertek, mezők, ház- és olajfa kertek 
feküsznek a' földszoros mentében az aegeusi és lepantoi tengeröblök közt. 
Ezen hajdan legpompásabb görögországi városnak omladékai kőfalakból 
's oszlopokból, mellyek most semmit sem tartanak, áll. A' 'corinthusi ö-
bölnél lévő éjszaki kikötője, Lochaeon, valamint Cenchrea is, melly a' 
saroni öbölnél van, elpusztult 's Schoenos nevű legcsekélyebb , hasonló
képen éjszakra fekvő kikötőjének, melly a' pompás város vásárpiacza volt, 
alig lehet nyomát látni. E/.en kikötők most levegőt megvesztegető pos-
ványok. Mostani templomai, mecsetei és a' lakosok h á z a i , a' hajdani 
Corinthus omladékaiból vannak építtetve. A' Törökök csak az erősséget, 
Acrocorinthust, tartották fen valamennyire; de az utolsó görög ostrom
kor ez is megrongáltatott. — A' hajdani Corinthust az áeoliai Sysiphus. 
a lko t t a , a' kinek famíliáját a' Heraclesé, ezt a' Bachidák aristocratiája, 
ezt pedig tiszta democratia váltotta fel, melly az achaiai szövetségnek 
feje volt. Ez a' szövetség különös mérsékléssel viselte magát ; de Komá« 
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nak aristocratiája, melly a' királyokat 's aristocr.itiákat megszen
vedte szomszégságában, nem tűrhette el a' corinthusi demociatiát, 
niellynek a7 romai patríciusok esküdt ellenségei voltak, honnan Miimini-
us consul az achaiai szövetségnek ezen fővárosát K. e. 140 egészen le
rontot ta . Ámbár Július Caesar Corinthust n' kereskedésre nézve alkal
ma i fekvéséért ismét felépítette ; de hajdani fényét csakugyan nem sze
rezhette vissza. — A' legszebb oszloprend a' hajdani Corinthustól kapta 
nevét. Cnrinthusinak neveztetett a' paloták belső fénye 's gazdagsága. 
A' Byzantiumisknak különös udvari hivatalok volt corinthiaiii névvel, 
melly a' belső ékes házi 'üutorokra ügyelt. Corinthus mellett az egyéb
iránt pallérozottabb Athene szegény vol t , minden, mi csak közönséges 
vagy közhasznú czélra volt szenteltetve, corinthusi pompával fénylett. A' 
feslettségben is felülmúlták Athene hetairiájit a' corinthusiak 's olly fényt 
Űztek, melly szeretőjiket elszegényítetté, annyival inkább ped ig , mi
vel Corinthusban szokás volt drága és költséges hetairet tartani. — A1 

corinthusi földszoros keskeny hegyhát, itt az isthmusi játékok inriepeltet-
tek a' Nep'tun temploma előtt lévő fenyvesben. A' győzedelmesek jutal
ma fenyőágból font koszorú vol t , 's szobraik a' szent berek faji közé 
helyeztettek örök emlékezetül. Nero császár oktalan 's épen azért fél
ben maradt feltételei közé tartozik , a' corinthusi földszorosnak az ő u-
ralkodása alatt elkezdett keresztülásatása, niellynek még most is lehet 
nyomait látni. Ez a' munka abban hagyatot t ; mivel a' Nérónál erköl
csi tekintetben jobb romai császárok botránkoztatónak találták ezen köz
hasznú feltételt, mellyhez egy emberiség ostora kezdet t , végre hajtani. 
— Corinthustól nyugotra virágzott a' hajdani 's termései és kereskedés 
által gazdag sycioni fejedelemség. Kgész Görögországban sehol sem 
uralkodott olly fény , mint a1 sycioni udvarban, hol a' köz vélekedés 
szerént a' festés és képfaragás mivészségei származtak. Sycionról örök
ség szerént Corinthusra maradt a' fényre s más testi gyönyörűségekre 
való hajlandóság. L—«'. 

C O R I N T H U S I É R C Z , Görögországban Corinthus feldulatása előtt 
régen esmeretes vol t , meglehet , hogy talán természet szüleménye is, 
de a' régiek leírása szerént minden esetre sárga réznem volt. A**1*!. 

C O R I O L A N U S (Cajus Március), melléknevét akkor n y e r é , midőn 
a' Volscusok fővárosát, Coriolit, csaknem maga foglalta el. Az Antiu-
miakon nyert győzedelemben mutatott vitézségét consul Cominius arany-
láucczal jutalmazta meg. Azonban nemzete szerelmét elves/.té Co-
riolanus a 'Romában kiütött éhségkor (491 K. e.J, midőn azon patriciu
sok vezére lón, kik a1 népet meg akarák szabadsagaitól fosztani, sőt azt 
javal ta , hogy a' Siciliából jö t t gabona csak ugy osztassák ki a' nép kö
z ö t t , ha a1 tribunatus eltöröltetik. Elkeseredvén a1 tribunnsok, őt ma
gok elejébe idézték, 's mivel meg nem j e l e n t , elfogatni iparkodtak és eb
ben sem boldogulván , arra Í tél ték, hogy a' tarpeji kőszirtről levettes
sék. De a' patríciusok megmentek's ügyét a' nép Ítélésére bízták. Meg
jelent Coriolanus és a' tribnnusok vádjaira, hogy zsarló és királyi ha
talom után törekedik, tetteit 's hazája iránt mutatott szo'gálatjait beszél
te el. Sebhelyekkel borított melyét felfedé 's szinte könnyekre fakasztá 
a' sokaságot. Azonban mivel a' vádakat nem tudta megczáfolni, kivált 
a z t , hogy törvényel len a' zsákmányt katonáji közt felosztá, holott a1 

questornak kellett volna áltadnia, száműzését kivitták a' tribnnusok. Er
re Coriolanus eltökélve, hogy hálátlan hazáján magát megbosszulja, lto-
ma legdühösb ellenségeihez, a' Volcusokhoz, ment 's reábirta őket, hogy 
Komát a1 fegyverszünés multa előtt megtámadják. Hadvezérnek ó maga 
neveztetett Attiussal 's l.atium városait hirtelenül elfoglalta. Már hadjá-
val Roma elölt á l lot t , mikor ez még sereget sem állíthatott önsZabaditá-
aára. A' tanácstól küldött követség azon felelettel tér t vissza, hogy Ro
ma csak a' Volscitsoktól elvett tartomány visszaadásával vásárolhat bé-
keséget. A' második követség sem volt szerencsésebb, és végre , hogy 
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a' hozzákiildött papok és augurok is végzés nélkül tértek haza, Roma 
szinte kétségbe esett. Ekkor Valér ia , Valerius Publicnla testvére, mint
egy isteni sugalástól ihletve felszólitá hölgy tá rsa i t , próbálják meg, ha 
a' gyenge nem könnyei nem tudják e érdekelni a' férjfi kőszívét , mellyet 
férjfiui büszkeség nem volt képes meglágyítani. Veturiához , Coriolanus 
anyjához mentek, ott találták Volumniát is, annak hölgyét, 's mind kettő
jüket reábirták, hogy vélek kimenvén a1 győző szivét végképen megkísért
sék. A' tanács helyben hagyta szándékokat, 's Roma hölgyei, vezetve Ve-
turiától és a' gyermekeitől körülvett Volumniától, Coriolanushoz indul
tak. Mihelyt anyját , hölgyét és gyermekeit megesmérte , parancsolván 
poroszlójinak, hogy rózséjiket hajtsák meg elüttök, leggyengédebb ölelke-
zések közt fogadá őket. Elejénte inté, hagyják el a' csalfa Romát 's jö -
jenek hozzá. Hanem anyja nem szűnt meg kérésével vini , hogy enged
jen hazájának tisztes békét 's erős hangon kimondá, hogy csak testén ke
resztül meliet Romába. Erre tovább nem állhata e l len , elérzékenyülve 
felemelé elejébe borult anyját mondván: „Győztél 'anyám, Roma megsza
badul t" és lassan hozzá tévé : , ,de fiad elveszett". Visszavezette hadját, 
és mikor a1 Volscusok gyűlésében tettét menteni aka rá , az Attius ger
jesztette -zenebonában meggyilkoltatott. Roma tanácsa pedig a' hölgyek 
szerencséjének templomot emeltete azon helyen, hol Roma szerencséjére 
fiját megengesztelte Veturia , 's őt nevezte első papnéjának. B L. 

C O R K (éjsz. sz. 51 c 5 3 ' 5 4 " allatt), püspöki lakhely, a 'Lee torkolat
jánál ; 9000 ház. 100,533 lak. második városa lilandnak. Climája déli 
fekvése mellett is nedves és ködös. Corkot a' 6 százb. hihetőképen a1 

Dánok alkották a' Eeenek egy szigetén, 's csak 2 hiúnál fogva v o l t a ' 
szárazzal öszveköttetve. Azolta a1 város a' viznek mind a' két partján 
elterjedt, 's a' két elsőhöz még 5 híd jött . — Cork tisztán 's jól van épül-
\ve\ de minden pompa nélkül. Jó karban lévő kivivő kereskedése besó
zott marha- és sertéshúsból, vajból faggyugyertyából, szappanból 's 
kikészített '» nyers marhabőrből , pálinkából, vitorlavászonból, czérná-
b ó l , vászon-, 's üvegmivekből áll. Kikötője (Cork-Cove) 3 órányira 
a1 városon alól , bátorságos és alkalmatos voltára nézve híres. Üszt. 
mintegy 3000 hajó evez belé. Keskeny és mély torkolatja két erősség 
által védelmeztetik. Két kicsiny szigete is meg van erősítve, mellyekről 
a' torkolathoz lehet lőni. L—ú. 

C O R N A R O (Lodovico), régi nemes velenczei házból , melly a1 hazá
nak több dogét 's Cyprus szigetnek a1 15 században egy királynét ada, 
ki országát Velenczének hagyá , 156fi-ban holt meg Paduában 104 éves 
korában. Hosszú korát azon rendkívül mértékletes életnek köszoné, 
mellyre magát negyvenedik éve körül száná 's a1 mellyet holtiglan meg
tartott 's több rendű könyveiben ajánl. C. 25 esztendős korától fogva 
gyomorgyengeségben, köszvényben 's titkon fogyasztó lázban kezde szen
vedni 's minekutána bajaitól az orvoslás szokott ingadozó utján meg 
nem menekedhetett, a ' lehető legnagyobb mértékletességben keresé és leié 
gyógyulását. A' rakott asztalokhoz szokott el nem képzelheti , melly 
kevés az , a' mivel C. erős testi és lelki munkássága mellett is napon
ként beéré, a' mint ezt , ,a ' józan élet hasznairól1 ' irt latán könyvében 
bővebben láthatni. Lehet , hogy C. ételszaka nem minden embernek vol
na hasznos, de általányos nézetei e' tárgyban mindég megtartandják hi
teleket. Melly foganatja volt hős elszántának önmagára nézve , legjob
ban kiviláglik abból, mit „az ember születéséről és haláláról" irt könyvé
ben a' 95 esztendős öreg önmagáról i r : „Egészséges vagyok" ugy mond,, 
„ é s vidám, mint a' 25 esztendős ember lenni szokott; hé t , nyolcz ór.ít 
irok naponként, a' többi időt sétálásban , beszélgetésben 's concerthall-
gatásban töltöm. Kedvem derül t ; a' mit eszem, izemre van. Képzelő 
erőm eleven, emlékezetem erős , ítéletem jó , 's a' mi koromban csudája-
tot gerjeszt, hangom erős és pengékeny." —t — 
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C r t n x E i r , r. K (Pé te r ) , a' franczia s/.oinoru játék teremtője, a'XIV. 
Lajos idejebeli irók legöregebbike, s/.iil. Jun. 0. I0O0 Rouenben, hol 
atyja királyi ügyvéd volt. Még későbbi és tökéletesb munkájiból is ki
tűnt , milly behatással volt legyen ifjúkori képzésére az udvari fondor-
ságnak és nyughatatlanságoknak ideje XIII. Lajos uralkodása első évei
ben. Hogy vig-játékköltésben próbát t e t t , első ösztönt kapott reá azon 
kétértelmű szerencséből, mellyet barátja kedvesénél ta lá l t , kihez őt a-
m a z , semmit nem gyanítva, önkényt vezeté. E' történetet t. i. versekbe 
foglalta, melly „Melile'1 név alatt 1629 a1 játékszínre vitetett. Jó kimene
te l többre buzditá. Igy következének „Clilandre'-1- Az özvegy"„Lagaler ié 
dupalais", , ,A : szobaleány" és ,,Király p iacz" (1G35). E' darabok olly ked
velést nyertek, hogy miattok egy különös színjátszó társaság tíílt öszve, 
's némellyek, egyesel.ben megifjitva, még későbben is becsiiltettek. A' 
természet elmellőzésében C. korával osztozik. Senecát utánzva 's épen 
olly szónoki módon, mint annak munkáji, készült általa „Medea'* (1635). 
Akkoriban a' hatalmas cardinal Richelieu több költőket tartott zsoldéiban, 
kik az ő feladása szerént tarto/.ának vig játékokat írni. C-nek is ezek 
sorába kell vala lépni; de egy változtatás, me lye t nemi elejébe adott alap
rajzon tenni bátorkodott, mindent elronta. Visszavonult hát Rouenbe. Itt 
Chalon i ir , hajdan Medici Maria titoknokja, taaácsolá, hogy szomorú 
já tékokra adná magá t , 's követésül a' Spanyolokat ajánlá. C. megta
nult tőle spanyolul , 's „ C i d " (1636) igazolá a' belátó barát jöven
dölését. Csak egy va la , ki nem látszék részt venni a' főváros álmél-
kodásában, Richelieu cardinal , ki azzal , hogy megígért kegj-ét a' költő 
szabadon megveté, keserítve lévén, meghagyá az ujon állított academiá-
n a k , hogy Ciliről véleményét mondja ki. Chapelain, a' társaság 
szószólója, tudós okoskodással iparkodék ulapilőjokuak eleget tenni a' 
nélkül, hogy a' közönség szavával nagyon öszveütköznék. A' „Setitiment 
de V avadémie franqaise sur la tragicumédie du Cidíc olly oklevél, melly 
a1 franczia tudósok igazságszeretetének több becsületet tesz, mint belátá
sának. Mások a' gyűlölt költő lealacsonyitása által reményiek a' minis-
ter kegyét inkább megnyerni. C. munkáji által czáfolá meg őket. 1639 
megjelentek tőle a' , ,Horatiusok"* (az első kiadásokban „ / / o r a c e " a' ké
sőbbiekben , , / ín raees" van); itt azon szemrehányást, mintha teremtői erő
vel nem bírna, megezáfolta; noha azt még akkor is ismételték, midőn ,,He-
racl ius t" (1647) Calderon u tán , és a' , ,Hazugot" (1642) Pedro de Ho-
xas után előállitá. Talán e' szemrehányás kedvetlenité el a' költőt az 
uj európai történetek tárgyaitól. Mert csaknem kirekesztőleg a' romul 
tőrténetekre adá magát; régi flomaiak szoros hazaszeretetének 's az uj-
jabbak dicsvágyó politic;íjának kellé ná la , mint egy lelkes mübiró meg
jegyzi, a' lovagi becsületet és hívséget kipótolni, mellyeknek áhrá/.lása a1 Cili
ben a' spanyol dramaticusok szellemével való rokonságot tesz fel. A'fran
czia miibirák Cinnáj;ít (1639) hajlandók remekének tartani; melly állítást 
a1 külföld csak akkor tartamija igaznak, ha „Polyeit^'-re nem emlé
kezik. Szerencsés elegyítése az érzékenyen indítónak amaz innepélyes 
komolysággal, melly re C. olly felette h a l o t t , darabját a' többinél von
zóbbá teszi. Ellenben .,Pompejus halálában'- (1641) mindazon nemes mód 
mellett is, mellyel a' romai nagyok érzelmét az elnyomók ellen küzdés
ben festé , dagályosságra hajliisát nem lehet észre nem venni. A1 , h á 
ziig" kidolgozása érdemmel teljes. Ez az elébb szokásban volt költemé
nyek helyett természetet és igazságot adott a1 vig játéknak. Az erede
ti spanyollal („Lo tospechosa verdad''*) öszvehasonlitása a' drámai mi-
vészség barátinak tenulmányos. Végre, ugy látszék, kifogyott a1 termé
keny köljjő ereje. „Rhndogunec<- (1646), C.-nek kedvelt darabja , fájdal
mas behatást okoz, mellyet az ös/.veilletés minden mesterségével egybe-
halmnzott ijedelmek semmi módon sem képegek helyre hozni. Későbbi 
darabjai („Herac l ius" 1647: „Aragóniái don Sancho" ; „Andromerfa", 
ez táncczal és muzsikával) kevesbbé esmeretesek, 's a' Francziák véle-
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menye szerént is nem igen érdemesek, kivévén „Nicomedest" , melly Tal-
ma által felem'eltetvén, a'játékszilien folyton megmaradt. A ' so r s makacs 
kigunyolása olly tulajdonságot ad a' bajnoknak, melly igeu nagy hatású . 
De itt is azon ellentételekben gyönyörködő rhetoricát lehet tapasztalni, 
melly sok darabjaiu zavart okozva terjedez. „Ferl/turite" (1053) épen 
nem tetszett. Tehetségén maga is kételkedve, egészen abban akará 
hagyni a1 drámai mivészséget 's hat esztendőt , , / í e imitatione J. C7tr.ií 
czimü könyv lefordításában töltött és ennek első részét 'már versekbe 
is foglalá. tikkor Fouquet ismét a' játékszínre birta. „Aedipus1 1 1059, 
„Se r to r ius" 1062 a' nézők kedvezését, ugy lá tszék, ismét részére von
ták , mert ezeket még fényes kárpitokkal is iparkodott mellesleg megvesz
tegetni ; de a' következők: , , O t h o " "Age.-ilaus" "At t i l a " 'sat. csak ol-
lyan költőt árulának e l , ki minden vetélkedő társ nélkül fejlődvén ki, 
hanyatló erővel is pálma után iramlik. Hagyott 33 darabja közül mint
egy 8 fordul meg játékszínem Most idő haladtával tekintete n y e r t ; a' 
Francziák már régtől nagynak nevezek, noha Vol ta i re , ki Írásait ki
a d t a , és Laharpe , híres elődjét használva, C. érdemeiről nem legked
vezőbb Ítélettel voltak. Mit Schegel A. W. mondott róla, tudjak a' drá
mai literatiira baráti. Több darabjainak gyengéjit már Lessing tündök
lő játszi elmével mutogatta ki. Elevenen kell sajnálni, hogy nagy tehet
ségei a' fanyar romaiságra alkalmazás miatt kifejlődésekben, mellyet Cid-
ről fényest Ígértek, gátoltattak. Kora történetei által ingereltetve, poli-
t icaivisszálkodásokat szomorú tárgynak ve t t ; maga Voltaire észre vet
t e , hogy ezeknek „Cinna" elrendezésére 's az ettől okozott következé
sekre befolyások volt, észre ve t t e , hogy az épen gerjedező jansenístai 
veszekedések , ,1'olyeukt" több helyei érdekletének emelésére használtat
tak , mellyeket talán épen ezek szültek. •—• C. az életben kevés tetsző-
seggel b í r t , mulattatása unalmas és válogatatlan volt. Mint Türelmet, 
inkább korlátoltnak tartották. Külsejére egy röueni kalmárhoz hasonlított, 
honnan könnyű megfogni, hogy darabos szokásaival 's önérdemének 
nem csekély érzetével az udvarnál nem igen volt helyén. Hire és t e 
hetsége nem' gazdagitá meg. Olly mértékletesen é l t , hogy gyakorta szű
kölködés látszott rajta. 1047 Maynard helyére a' francz. academiába felvé
tetett 's megholt 1084, mint e' kör legöregebbike. Idősbik fija után 
még 1813 élt egy sarjadék, de a' sorstól szinte olly kevéssé kedvi Ive 
mint a' nagy Corneille unokájának leánya , kinek Voltaire hazája k ö z a 
dósságát C. munkáji kiadása által fizette le. A' Francziáknak ezen , az 
ők játékszíne körül nagy érderiiü férjflr.ói való legújabb nézeteit lehet 
találni „FJoge de Corneille par M. Pictorin-Fal/reu munkában, melly 
1807 a1 fran. academiától jutalmat nyert 's azolta ismét kiadatott. Mun-
kájinak legpontosabb, legtökéletesebb k iadásá t , öccsének jelesb iratival 
Voltaire észrevételeivel 's Palissot kiválogatott jegyzékéivel gazdagít
va, Renouard eszközlé (Paris 1817. Í2 köt.). j_ 

C O R N E I L L E ( T a m á s ) , az elébbinek öccsej szül; Röuehben Aug. 
20. 1625 bátyjával , Péterrel , végig legszívesebb egyetértésben élt. Egy 
latán versekbe foglalt víg j á t é k , mellyet mint tanuló a' Jesuiták col-
legiumában i r t , 's melly előadásra méltónak talál ta tot t , nem különben 
azon kedvesség, mellyet bátyjának munkáji n y e r t e k , arra birák, hogy 
magát drámai költésre szánja. Calderon után dolgozott első víg játéka 
,,A véletlen eljegyzés" 1647 tetszéssel fogadtatott. Ezt számos hasonló 
szinte a' Spanyoloktól kölcsönözött darabjai hamar követék. Drámai szü
leményeinek száma 42-re telik ; de ezek nagyobb részben annyira fele
dékenységbe mentek , hogy feljegyzések még a' franczia academia tör
téneteiben sem egészen helyesen találtatik. Akkoriban az ifjabb testvér 
víg játékait csaknem örömestebb nézték, mint bátyjáéit. Ezt mustrául r é 
vén, próbát tett Tamás a1 szomorú játékban is, és , , T i m o t r a t " (1656) 
olly tartós kedvezést t a lá l t , hogy a' színjátszók az annyiszor ismételt 
előadást végre elunván, a ' játékszínről kértek engedelmet, hogy valaha 

24 
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ra mást adhassanak, mivel különben minden többi darabokat elfelejtenek. 
Azolta soha sem jöt t játékszínre. Hasonló mozgást okozott „Camma és 
P y r r h u s " (1661), mellynek előadásakor a 'nézők annyira tolakodtak, hogy 
a' játszóknak alig maradt hely. Drámai munkáji közül ma is figyelmet 
érdemelnek „ A r i a d n é " , melly Racine „Bajazet"-je mellet az öszveha-
sonlitást kiál tot ta; — , . A z esmeret len" vitézi vig játék (1675) , melly 
egy innepi alkalommal a' Tuileriákban 1724 ismét elővétetet t , 's ekkor 
XV. Lajos az udvar minden liatulaival bulletet tánczolt ; mindenek felett 
„Gróf Essex" (1678), melly szinte mint „S t i l i co" és , ,Ar iadné" , a' párisi 
közönségnek néha néha most is adatik. Bátyjánál Tamás még is gyen
gébb vala, de Voltaire ítélete szerént ahhoz legközelebb állott. Mint 
nyelvbuvárnak érdeme tagadhatatlan. Midőn t. i. 1685 bá ty já t , a' fran-
c/.ia academia tanítói székében mindenek egyforma választásából követ
n é , a' franczia szókönyv kiadójihoz csatolta magá t , megjelent ez 1691, 
's ő Vaugelas észrevételeihez jegyzéseket ado t t , a' „Dicf. de l' acad.íe 

szókönyvhöz pedig egy toldalékot ragasztot t , mellyben .a1 mii- és tudo
mányos szókat megmagyarázta 's ezt a1 későbbi „Encycloyédie"- alapja
id lehet tekinteni. Ezenkívül szorgalmas köz dolgozó volt a' „Mercur 
galant" folyó Írásnál , mellyet barátja du Visé adott k i , de mint tudós 
is megérdemlet te , hogy a' „Felírások academiajába" tagnak felvétes
sék. Agg korában szeme világát e lveszte , 's az idejebeliektől tiszteltei
re és társasági erényeiért szere tve , megholt Andelysban Dec. 8. 1709. 
Társalkodásban vidám és elmés volt. Maradt két gyermeke. Fijának 
Ferencznek leányát Voltaire de la T o u r du Pin grófhoz adá férjhez. 
Kiválogatottabb Dramáji közönségesen bátyja munkáji mellé csatolva ta
lál tatnak. Többi iratjait, mellyek nagy részben jobbakkal vannak kipó
to lva , nem nyomtatták öszve. ./. 

C o i t ü E L i A . anyja a' Grachusoknak, leánya az idősb Scipio Afri-
canusnak, hitvesse consul Grachtisnak, nagylelkű romai hölgy, élt 130 
K. e. Fijait (I. GRACCHUS) jelesen nevelte. Tudva van, hogy egy kösön-
tyüjivel kérkedő Komainénak, ki Cornelia kincseit kiváná látni, gyerme
keit mutatá elő legdrágább érteke gyanát. A' nép oszlopot emelt neki. 

B. L. 
C O R N E T . I U S N E P O S , romai történetiró, Hostiliában született Ve

rona mellett, Roma nyelvének aranykorában és Catulussal, Ciceróval, Pom-
ponius Atticussal barátságban é l t , megholt 30-dikban K. e. Számos írá
sai közül csak ,, Vitae excellenliam lmperatorum'- maradtak fen. O eb
ben remek Írásmóddal, tömött rövidséggel és világos értelmességgel adja 
elő a' régiség legnevezetesebb, többnyire görög 24 hadvezéreinek életét, 
ámbár némelly idegen vezéreké , az öregebb Cato Romaié és Atticusé is 
köztök vagyon. Charactereit rendszerént jelesen festi; csak előadásában 
néhol nincs egyirány, mivel a' fontos dolgokat igen röviden, ellenben 
a' csekélyeket hosszasan irja ; kutforrási sem mindég tiszták. Rövidsé
ge miatt nem sok uj világosságot terjeszt a' történetírásra. Innen azt hi
szik csaknem közönségesen, hogy a' hozzánk jutott könyv egyedül Aemi-
lius Probus készíttette (Theodosius alatt) kivonatja Nepos munkájának. 
I.egbecsesb kiadása Steverntól van. (Leidenb. 1773). Jó uj kiadások a' 
F i s che ré , Ha r l e sé , Tzschuckéé, Bremié. L. Uisely „Disquisitio eritica 
de fonliOus et auctoritale Corn. Nepoti* (Delit 1827). Ti. L. 

C O R N I D E S (Dániel), szül 1732 Sz. Miklóson l.iptó vármegyében, 
a1 honnan apja Márton-Orváros- , későbben Körmöczbányára tette által 
lakását. Ugyan i t t kezdte Dániel tanulásat Sext i , folytatta Losonczon 
Kármán és Posonyban Bél Mátyás és Tomka Szászki a la t t , a1 kiktől 
bele oltatott a' honi történetkutatás iránt való megkülönböztetett hajlan
dóság. Minekutána Erlangenben , a' hol négy esztendeig mulatott vala, 
befejezte volna 1758 tanulását, a' bölcsekedés mestere nevének megnye
résével Hadadi Veselényi István báró özvegyétől , Vargyasi Dániel 
Polyxena asszonytól , gyermekeinek nevelésére meghivatott Erdélybe, a' 
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hol egyszersmind a' kolosvári ref. collegiumban német nyelvtanító is va
la mintegy 15 esztendeig. Azután Széki Teleki Jósef, római sz. biroda-
lombéli gróf, titoknokjává let t , a' kivel bejárta Olasz- és Francziaország 
jelesebb városait. Midőn pedig épen azon volna, hogy az említett gróf 
két fijával, Lászlóval 's Istvánnal, a' külföldi tudományos intézeteket 
meglátogatná, a' magyar királyi tudományos egyetemben diploniatica 
's heraldica tanítójává 's a' könyvtár őrzőjévé neveztetett ki. Azonban 
esztendeig tartó szabadságot nyervén , Gö- tingenben töltötte el azt az 
ifjú grófok mellet , a' hol a' királyi tudós társaság ülésében Sept. 10. 
1785 egy értekezést olvasott fel a' Magyarok hajdani vallásáról, melly-
re nézve ama' tudós társaság levelező tagjává választatott. Ugyan ab
ban az esztendőben visszatért honjába 's beállott a' neki szánt tiszt
ségbe; de már 1787 halála történt 55 esztendős korában. Erdélyben 
való lako/.ása, a' külföldön való u tazása ' s tar tózkodása, valamint helye-
zetéből származott öszveköttetése is bő alkalmatosságot nyujtottak vala 
neki a' honi 's külföldi nevezetesebb könyvtárak és kéziratgyüjtemények 
viszgálásara 's használására; melly alkalmatossággal ő el nem mulatott 
élni, a' miről bizonyságot tesz főképen a' honi történetesmeretet illető 
eredeti 's másolt oklevelekből, felülírásokból, apróbb irományokból, 
pénzekből és képezetekből 'álló gazdag gyűjteménye, a' mellyel testvér-
öccsétől és örökösétől áltálján fogva meg vett Teleki Jósef gróf és koro-
naőrző , 's a' melly most Pesten tartatik a' Teleki házban. Nyomtatás
ban ki jö t t tudományos nmnkáji e' következők : 1) „liegum Hungáriáé, 
gui seculo JV7 regjiavere, Genealógiám Mustrát, atque ab objectionibut 
Reverendissimi Domini Antonii Gánvczi vindieat Dániel Cornides, phi-
los. Mag." (Poson. 1778. 4.) . Alkalmatosságot szolgáltatott ezen érte
kezésekre a' P ray György és Gánóczi Antal között támadott vetélkedés 
a' nagy-váradi püspökség alkotója felől, a' kik közül az első Sz. István
nak , az utolsó pedig Sz. Lászlónak tulajdonitá annak felállítását, 's egy
szersmind Praynak egyéb tőrténetesmeretbeli, neveztesen a' magyar ural
kodó ház elágazására tartozó állításait is kétségbe igyekszt-k hozni. Cor
nides Pray ügye mellett harezol felhozott munkájában, és honi 's kül
földi irók mondásaiból világosítja az arpádi törzsök ágazatjait. 2) Win-
disch 1780 egy tudós társaságot állított fel Posonyban, a' melly tudo
mányos dolgozásait füzetenként e' következő czim alatt adá k i ; „l'ngri-
sches Magazin, oder Beytrá'ge zur ungrischen Geschichle, Geographie, 
Katurwissenschaft, vnd die da/iin einschlagende Literatnr." E' tudós 
társaság tagja lévén Cornides is , a' honi történetesmeretre tartozó hat 
értekezése jelent meg az említett folyó írás 1, II és III darabjában. 3) 
„Commenlatio de religione velerum Hnngarorum. Kdidit, suamque de 
origine Hungáriáié gentis disserlationem adjecit Christianus Engel." 
(Viennae 1791. 8.) 4) „Danielis Cornides vindiciae Anonymi Ilelae re-
gis nolarii. Edilae, auclae a J. Chrisliano EngelS' (Budae 1802, 4.) 
Magában foglalja Cornidesnek az említett Anonymust illető öszve nem 
függő jegyzéseit, a' mellyeket az kéziratban hagyott vala, a' kiadótól ren-
be szedve 's tulajdon észrevételeivel 's értekezéseivel bővítve. Hozzá 
van adva a' magyar föld képe , ama' nevetlen iró előadása ' szerént ké
szítve Hell Maximiliantól. Kéziratban hevernek még Cornidesnek mint
egy 30 a' honi történetesmeretet tárgyazó munkáji 's e'rtekezései, a' 
mellyeket az ó könyv- 's irománytárának tartalmával együtt fel hord: 
„Danielis Cornides bibliotheea kungarica, sive catalogus seriptorum 
de retus omnis generis Hungáriáé, adnexarum provinciarum, gentium-
que finitimarum , tam typis publice editorum, quam manu exaralorum." 
(Pestini 1792. 8). Készítette Koppi Károly, kegyesoskolabeli szerzetes, 
a' ki a' magyar királyi tudományos egyetemben beszédet is tar tot t vala 
Cornides emlékezetére 's dicséretére. Fábri Pál. 

C O R N W A M . I S (Károly, marquis és gróf^ szül-Dec- 31 . 1738, meg-
különbözteté magát mint a' britus hadi sereg vezére az amerikai szabad-
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ságháboruban. Beverd Phi ladelphiát , sokat tón déli Carolina meghódítá
s á r a , 's generál (latest csekély erővel véré meg. Hanem Oct. 10. 1781 
egyeznie (capitulalni) kellé Yorktownnál. Keletindiát mint főkormányzó 
1780 olta dicsőn 's bölcsen igazgatta. Bangalore meghódítására (Mart. 
21 . 1791) Tippo Sai'b teljes megbukása következett. Minekutána az An
golok keletindiai birtokait e' háború által tetemesen kiterjesztette volna, 
visszatére Angliába 1793 , marquisvá 's admiralság lordjává , lrland al-
királyává (Jordlieulenaní} neveztetek, hol a' lázadást elnyomta , 's 1798 
Septemberben a' szigetre kiszált Francziákat kinszeritette magokat meg
adni. Ezután nagyon előmozdította lrland egybekapcsoltalását Angliával. 
1801 béke iránt alkudozott Francziaországgal , 's ő irá alá az amiensi 
egyezséget 1802. 1805 nyáron Indiába utazott mint főkormányozó,- a' 
hol ugyan azon évi Oct. 5-kén holt meg. A' Pál- templomban emlékosz
lop állittaték neki. 

C o R o s K R (coronator) , Angliában egy tisztviselő , ki a' grófságok 
freeholilerei által választatik, hogy a1 korona jusaira vigyázzon. Föfog-
lalatossága: hirtelen halálos esetek okait esküdtek hozzájárultával meg
vizsgálni 's szántszándekos gyilkosság (inurder~) v .gy agyonütés (jnans-
laughter) esetében a' törvényes niegbosszuhís munkáját elkezdeni. Ön
gyilkosság esetében megvizsgálja, ha ideigleni tébolyodottság {inenlal 
derangement, insanity") következése, v o l t é a/ . , vagy véteknek kelljen 
tekintetnie (felnnia de se ipso), mellyre becstelen temetés 's vagyonvesz
tés van téve. Ha a' község henye politiája az oka valamelly ember ha
lálának , arra vet a' coroner pénzbüntetést; azon dolgokat , mellyek ;il-
tal a' halál okoztatott (deodunt, p. o. lovat vagy kocsit , mellyen valaki 
szerencsétlenül já r t ) a' királynak itéli. Vannak ezeken kivül még birói 
foglalatosságai is. (L . Hw.Ár.TOKVKsvszKK). 

C i> R P v s , a' könynyomtatók n)'elvén a1 hetüknek bizonyos megha
tározott vastagsága-, ugy szinte egy bizonyos betünem , melly az esme-
retes garmondnál valamivel nagyobbacska, 's onnan származtatják nevét, 
hogy az- első corpus juris nyomtattatott vele. •— A' papiros készítőknél 
a' nyomtató papiros lömöttségét és erősségét jelenti. ^ a * * í . 

C <i R P u s C A T H o r, i c o R u M és C I U P C S E v A N G K r, r c o R n iw. 
A' német birodalomnak tagjai a1 Luther reformatiója (religioi ujitása) 
által két egymástól elszakaszkodó és a' bitvallásra nézve különböző egye
sületre oszolván, kik a1 catholica felekezetnél a' császárral egyesülve ma
radtak corpus Catholicortim-tmk — kik pedig a' reformatio ügyét védni 
öszveszerződtek az evangelica vallást követők közül, corpus Evangelico-
runt-nak neveztettek. T. i. mennyivel kevesbbé igyekeztek catholicus 
tagjai a 'német birodalomnak a' kii/.ös igazokra nézve, bizván a'szavazha
tnának, többségében annyival inkább törekedtek az Evangelfcusok a' szavak 
többsége ellen magokat védő állapotba helyeztetni. A' szász és hassiai 
fejedelemség 1526 Torgauban kezdtek egyesületre lépni a' vallási külön-
sé<* védelmére , .mellyekhez azonnal a' lüneburgi és meklenburgi, az an-
ha l t i ' s mansveldi grófok 's Magdeburg városa hozzá járult. Es ezen egye
sült evangelicus országos rendek a' spirai gyülekezetben 1529 ellenmon
dottak (protestáltak) az Evangelicusokról hozott rendelkezésnek. A ' töb
bi evangelicus ország rendjei már a' norimbergai vallásos béke szövetke
zésben 1532 mint egyesült test (corpus') a' catholicus testől külön fog-
1 latoskodtak; de ezek csak a1 religiót illető kérdésekben haszná l t aké ' 
különböző elnevezést. Es mivel a' 30 esztendei villongások inkább 's in
kább meghasonlókká t e t t e k é ' két felekezetet, már a 'westfaliai béke
kötéskor a ' k é t test közti elválás szembetűnőbbé l e v e , és 1720-ban egész 
elhatározottsággal eggyé alkatott a' C o r p u s E v an ge, 1 i c o r um és 
mint egymástól külön állóvá tétetett a1 C o r p u s Ca t h o I i co rum
tól. Az evangelicusi egyesülethez (coipnshoz) tartoztak minden e'fele
kezeti uralkodók akar Lu the r , akar Calvin követoji , sőt még azon evan-
gilicüs tartományok fejedelmei i s , kik egyébként személyekre nézve 
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Catholiouaok valának. 'S ámbár az országgyűlésekben, a' hol az egy-
mástól elválás szükségesnek nem lá tszot t , a' dolgok elrendelését a,' 
imiinzi választó fejedelem igazgatósága re/.ette, még is az ellenkező ese
tekben két igazgatóság állíttatott, a' mainzi vál. fejedelem a1 Catholicu-
sok , a ' szász vál. fejedelem pedig az Kvangelicusok részén vezetvén 
az igazgatást. 111. Fridiik szász vál.-fejedelem avatkozott legelőször or
szággyűlés; követe által a1 Protestánsok ügyének vezetésébe. Azután 
János, ki Állhatatosnak neveztetett, 1530 az ágostai vallástétel alkalmával 
Schmalkaldba hiván a' tanácskozást, niind a' két vallási felekezet egyeN 
értésével vette fel az igazgatást. Noha pedig egy ideig az igazgatási 
tisztviselés kivált a' 30 esztendős háborn változósága miatt majd egymás 
választó fejedelemre szá lo t t : utóbb a' német birodalom felosztásáig a' 
szász vál. fejedelinek voltak mintegy törvényes igazgatóji az evangeli-
cusi corpusnak. Ks noha végtére II. Fr idi ik Ágoston a' catholica val
lásra tért (8 a1 brandenburgi yál. fejedelem, 1. Wílhelm Fridi ik , reményl-
te az igazgátóságot (directuriumol] megnyerhetni, és II. György hanno
veri vál. fejedelem szabad választást javaslot t , ezen méltóság a1 szász 
udvarnál meghagyatott. Az igazgatóságot pedig követe á l ta l , a' kinek 
még is evangelicus vallásunak kellett lenni , ugy gyakorol ta , hogy az 
egyéb ügyekben ugyan ez fejedelmének utasításaitól, a' vallás 's a' 
corpua evangeíicum dolgaiban pedig annak titkos egyházi dresdai taná
csától függene 's venné rendeléseit. Sz. 

C O R P u s D K Í . I C T I , r é tek je l , valamelly cselekedet külső je le
nése , nem tekintve a' cselekvő belső indító okait 's ezek határozta 
törvényes vagy morális niineniüségét a' tettnek. Kiváltképen tehát a' 
büntető törvényben azon külső tettbeli esmertető bé lyegek , mellyek 
valamelly vétek fogatjához tar toznak, például : emberhalál , melly mán 
valaki behatása által következik ; valamelly dolog elidegenítése a>' bir
tokostól erőszakkal vagy nélküle; az elidegenített tárgy becse, 'sat. 
Ezen tettbeli bélyegek némelly cselekedeteknél megesmérhetek a' hát
ramaradt nyomokon (/"«»•/» permiinenlis}; illyenek példának okáért 
valamelly emberen elkövetett sér tések, a' kifüggesztett gunylevél , az 
irt vagy nyomtatott beszéd, a' meghamisított iráa ; másoknál minden 
illyen nyom nélküi csupán emlékezetben maradnak fen [facti Iranseun-
tis), mint az élő szóval tett sértegetés, az elkövetett fajtalanság, 'sat. 
A' büntető pernek il iendőtép megállapított vétekjelből kell mindég kiin
dulnia, melly vétekjel annak elkerülhetetlen alapja. Bebizonyított em
berhalál nélkül 's annak megbizonyitása nélkül, hogy ez a' halál más beha
tása által következett, senki sem Ítéltethetik el mint agyonütő vagy 
gyilkos. Halotti vizsgálat , a1 megsértetett feladása, niellyuek hi t tel is 
kell erősíttetnie, első feltételei minden büntető pernek. A' vétekjel tö 
kéletes hijáoyát vallomás nem pótolja k i , sőt inkább minden foganat nél» 
kül való ez utóbbi-, ha például bevádolná va laki , hogy valamit elidege
nített vagy embert ö l t , de meglopott vagy megölt embert találni nem le
hetne , toganatlai.-nak kellene vádjának maradni- Olly e*etekben pedig, 
hol a1 vétekjel a zé r t , mivel a1 vétkes annak minden nyomát megsemmisi-, 
tette (p. o. a1 holt test tökéletes elégetése á l t a l ) , közvetetlen tekintés
sel ki nem eszközölhető , más környülményeket szükség keresni , mel
lyek a' vétek elkövetését bizonyossá teszik t 's ezek nélkül jus szerént 
semmi törvényes büntetést nem lehet szabni. Így gyilkosságnál is bizo
nyosnak kell annak lenni, hogy a' halál a' sértés következése, vagy 
inkább, hogy az elkövetett sértés magában elegendő oka volt legyen a' 
halálnak, h' részben néha felette messze mennek a* vizsgálódók s még 
a' legtávolabbi lehetséget is felkeresik, hogy a' vétekjeíet biz nytalan-
ná tegyék. Az angol büntető törvény szerkezetének ellenben az egyik 
legnagyobb liijánya, hogy szerénte a1 vétekjel megállapítását egyállalián 
lehetetlen meghatározott regulák alá ve tn i , 's annak megítélése, mond
janak bár akármit a' kihallgatott orvosok, mindég a' tapasztalatlan esküd-
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tek dolga. így néhány esztendő előtt halálra ítéltetett egy ember , mint 
felesége gyi lkosa, mivel egy gyógyszertáros annak fején egy sebet ha
lálosnak ál l í tot t , noha maga megvallá tökéletes tudatlanságát az orvosi 
tudományban, egy seborvos pedig a1 fején lévő sebet egészen ártalmat
lannak monda , 's vérkiöntés sem találtatott az asszony agyavelejében, 
a' ki inkább csak alsó részeinek gynladásában holt meg. Így a1 Ponk el
len folyt hires büntető pernek is egyik legnagyobb hibája vo l t , hogy a' 
vétekjel (a' szerencsétlen Cönen fején talál tatott sértések) nem elegendő 
orvosi pontossággal vizsgáltatott meg , 's gyilkost kerestek, minekelőtte 
a' gyilkosság bizonyos volt volna. Több ízben megtör tént , hogy embe
rek kivégeztettek, mint gyilkos! valamelly elveszettnek, a' ki utóbb is
mét elevenen megjelent, 's e' részben korántsem lehet azzal megeléged
n i , hogy talán az állítólag megöletettet többen látták halva, míg a' holt
test vagy maradványai vagy legalább a" halál egészen csalhatatlan bi
zonyságai fel nem találtatnak. Olly vétkeknél , mellyek semmi nyomot 
nem hagynak magok u tán , tanukon 's ezeknek el nem fogad hatása ese
tében önvalláson nyu.szik ugyan a' bizonyítás egész lehetősége; de il-
lyenkor még más környülményeknek is szükség ho/.zájárulniok, mellyek 
az ó'nvallásnak gyámául szolgáljanak, például: olly cselekedeteknek, 
mellveket többen vehettek é s z r e , 's mellyek a' vétekre vonatkoznak, 's 
ennek gyanitását alapítják. A' vétekjel kitudására nézve sok esetben 
szükség, hogy az igazságszolgáltatásnak segítségére legyen az orvosi tu
domány ; de. ez is számos bizonytalanságra akad , p. o. megétetésnél 's 
e' kérdésnél: elevenen jött e világra valamelly gyermek vagy nem? A' 
törvényszéki orvosok elejébe gyakran tétetnek kérdések, mellyekre egyál-
talján nem felelhetnek ; de {Ilyenkor nem is akarnak egyebet tudni annál, 
hogy azokra nem lehet bizonyosat mondani. Felette fontos e' részben 
az a' ké rdés , mennyire lehessen a' holtat haláláig orvoslott orvos bi
zonyságának vagy a1 holtat vizsgáló törvényszéki orvos nyilatkoztatvá-
nyának (a ' mennyire ez nem közvetetlen érzéki észrevételeket közöl) el
sőseiét adni. Egy elhiresedett esetben, a' holt testet vizsgálók egérkővel 
történt megétetésnek nyomaira akadtak , magára pedig az egérkőre nem; 
holott az utolsó nyavalyabeli orvos állítása szerént a' halál elkövetkezé-
géig semmi esmertető jele nem látszott a' megétetésnek, hanem a1 be
tegség egészen természetesen folyt le. Más esetben azt 113'ilatkoztatá ki 
az orvos, hogy a' halott sebgörcsben holt meg , holott a' vizsgálók állí
tása szerént a' kapott seb minden befolyás nélkül volt a' halálra. Ha
sonló kétségek dr . Castaing esetében is fordultak elő. 

C O R P I I S j i i R t s . így neveztetének .lustinian törvénykönyvei 7s 
gyűjteményei a' 12-ik században, midőn annak egyes részei zárt egész
nekkezdet tek tekintetni. A' romai törvény corpnsához a1 pandecták szám-
láltatának 3 kötetben. A' 4-ik kötet a' codex 9 első könyvét fojrlalá ma
gában , az 5-ik (Volumen nevű) kötetben az institiitiók, novellák, vagy 
az anthenticum voltak 9 osztályban vagy collatióban, mellyekhez az 
adománytfírvény gyűjteményei 's az ujabb császári törvények mint 10-ik 
collatio j á ru l t ak , 's a' codexnek még hátralévő 3 könyve. Egyes tudó
sok a' romai-német császároktól még későbbi törvényeket is akartak 11-ik 
collatio gyanánt hozzá ragasztani; de ez nem esmertetett meg, 's a1 corpus 
juris civilis Accursius ideje olta befejezfetettnek tekintetett. Justinian 
törvényadásának azon részei , mellyfrket a1 glossatorok tanítási előadása
ik körébe nem vontak , az európai törvényszékekben nem emelkedtek tör
vényes tekintetre , noha későbben még is felvétettek a' romai törvény 
teljes gyűjteményébe. Az egyházi vagy pápai törvény gyűjteményeibe 
nézve szinte illyen bánásmód tartatott meg. Gratian a' conciliumok ré
gibb'végzeteiből 's pápai decretumokból, igazakból 's hamisakból, a' Í2-
dik század közepe táján szedé öszve „Concortfanlia ditcordffvtium ca-
nonmn"- czimü munkáját , melly később decretiimnak neveztetett. Ebhez 
járul t a' 13-dik században a' későbbi pápai végzetek vagy decretalék 
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gyfljteménye 5 kötetben (IX. Gergely parancsolatjára Pcnnaforti Raimund 
által 1234 készítve), melly már valami külsőnek, hozzájárultnak tekinte
t i k , 's ugyan azért Ext ra névvel neveztetik, Vi l i . Bonifácz 1298 a' 6-ik 
könyvet ragasztatá hozzá, V. Kelementől a' viennei egyházi gyűlés (1311) 
végzetei, ( lementina vagy a' decretalék 7-dik könyve neve alat t adatá
nak h o z z á , 's ezzel befejeztetett a' cOrpus j inis canonici, noha 1340 
körül XXII. János pápa 's 1488 körül egy privát tudós a ' .pápák utóbbi 
decretaléjit öszvegylijtötték, mellyek Extravagantia név alatt függeszte-
tének az elébbiekhez. A1 corpus juris név a' törvények és törvényköny
vek több privát gyűjteményére is ruháztatot t , igy van „Corpus juris 
germanici antiqui" Georgischtól; „Corpus juris feudális"- és „Corpus 
juris germanici publivi el privati medii aeviil Senkenbergtől; egy né
metül irt „Corpus juris" BUrgermeistertől 'sat. Egyes tartományok tör
vényei is gyüjtetének néha e' név alatt öszve, p. o. a' „Corpus conslilu-
tionum marc/iicarum", melly a' porosz-brandenburgi törvényeket 1807 
foglalja magában. A' porosz törvényrend legelsőben (1781) mint a' „Cor
pus juris Fridericianum" első könyve jelent m e g , valamint már elébb 
nagycancellar Cocceji uj törvénykönyve egy részé t , „Corpus juris Fri-
dericiani'-' javalatja czime alatt tette közzé. Hlyen továbbá a' „Corpus 
juris kttngurici", vagy is magyar törvény könyv, melly a' benne előfor
duló tárgyak különbféleségéhez képest 3 részre osztatik. Első része Ver-
hőczy István hármas törvénykönyvét foglalja magában, melly Cseh Ulász
ló kir. parancsára készí t te te t t , 1514 a' királynak á l tadato t t , ez által pe
dig az országosan egybesereglett rendek vizsgalatja alá terjesztetett. 
Ez legelsőben 1517 nyomtattatott ki Bécsben ; azolta több izben adatott 
ki *g magyarra és németre is fordíttatott. Klrendeltetése következő: elő-
bocsáttatik benne 16 czikkelyből álló előbeszéd, mellyben a ' jus általányos 
okfejei's az igazság, jus, törvény, szokás, állitványok képzetei magyaráz
tatnak. Maga a' munka 3 részre oszlik, azután minden rész czikkelyekre, '» 
nevezetesen az első 134-re, a'második 86-ra, a' harmadik 36-ra. Ez a' mun
ka rendesen ugyan nincs megerősítve a' törvényhozó test által; de mivel már 
három század olta hír erővel, 's ujabb törvényeink nagy része reá vonatko-
aik, nem szenved legkisebb kétséget, hogy valódi törvénynek kell tekintetnie. 
A' magyar törvénykönyv második része az országgyűléseken Sss. István 
idejétől fogva mostanig hozott 's a' koronás fejedelmek által megerősítte
tett végzeteket foglalja magában. Ezeket 111. Kudolf végzetéig Mossóczy 
Zachariás, nyitrai püspök, adá ki legelsőben. A' harmadik rész több 
toldalékokból á l l , mellyek közül csak a' tárnoki czikkelyek, katonai 
rendszabások , 's a7 hitletétel formáji bírnak törvényes erővel , a' többi
ek pedig csupa utasításul 's tanúságul szolgálnak. Zs. G. 

C O R R E A r»K S E R R A (Jósef Ferencz) , portugali diplomaticus é i 
tudós ; szül. 1750körül Serpában, Alentejo t a r tományban , elébb Ro
mában, azután Nápolyban neveltetett a' híres Genovesi apát által. Ro
mában a' régi nyelvek és füvészség tudományára adta magát. 27 éves 
korában barátja, Foens herczeg , hazájának visszaadá. C. most Lissa-
bonban részt vett a' tudományok királyi academiája alapításán , melly 
Foens herczegben alkotóját, a' nevezetes Pombalban pedig előmozdítóját 
tisztelte. Amaz előlülő, Correa pedig az academia állandó titoknokja 
leve. Ezzel közösön munkálva természeti ritkaságok gyűjteményét, dol
gozó műhelyeket, 'sat. jelesen pedig egy nevezetes nyomtató intézetet 
állítottak, mellynek teljes sajtószabadságot eszközlöttek ki. Correa bír
ta reá az academia tagjait a1 hazai történetek végett egy „TMotiumenlos 
ineditos-' öszvegyütésére is. Füvészi vizsgálatiban a' növevények phy-
sioliigiája körül jeles érdemmel foglalatoskodott. De félvén nehogy a' 
türedelmetlenség áldozatja legyen, kénytelen voltPortugalt hirtelen elhagy
ni. 1768-ban Parisba ment. Ekkor Broussonet természetviszgálóval leg
szorosabb szövetségre lépett. Midőn azonban 111 Péter halála után, 
ellenségei befolyásokat elveszték, visszatért Portugálba. Később Broús-
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íonet is a' párisi ret tenet elől fú t ra , Lissabónba jöt t , hol Correa te
kintetéből Foens herczegnél nyájas elfogadást talált. De a' franczia ki-
köl tözöt tek , kik Broussonetnak az első zendülési mozgásokban való 
rézvételét el nem felejthettek, bevádolák őt az inquisitio törvényszéke 
előtt mint Jacqbinust e's szabad kőmivest 's bajába bará t já t , Correát, 
is belekeverték. Nem volt a' futásnál egye'b mód, mit már elébb Brous-
sonet is t e t t , kit Foens herczeg több napokig a' királyi könyvtárban 
tar to t t elrejtve. C. Londonba m e n t , hol Banks u r , az academia elöl
ü lő je , jól fogadta 's a' társaságnak bemuta t ta , ez pedig tagjának vá
lasztotta, p ennek emlékirásait természettudománybéli tárgyakról szó
ló értekezésekkel gázdagitá. A' portugali tengeri erő ministere, gróf 
Einhares, közbenjárására a1 londoni követségnél követségi tanácsosnak ne
veztetett . Az amiensi béke után azonban a1 hivatalt e lhagyta 's Parisban 
még 11 esztendeig éit, hol az apademia levelező tagnak tette. 1813 tu
dományos buzgósága az éjszakamerikai szabad statusokba csalta ; itt a' 
portugaji országlás az 1816 gyűlésre meghatalmazott ministerének ne
vezte. Mh. Washingtonban 1827. J. 

C O R R E C T, 1. T i S Z T Á r . T S Í O . 
C o R R E G o i o (Antonio Allegri , vagy születése helyéről: Antonio 

da Correggio) , szül. 1494 Corregióban a1 modenai birtokban. A1 tudomá
nyoknak kell vala magát szentelnie, de mivésznek alkotta a1 természet. 
Mennyit köszöne tanítójának (hihetőleg nagybátyja Allegri Lorenzo 
v o l t } , meg nem határozhatni. Szelleme jelelte ki halhatatlanságra vezér
lő pályáját. Egykor , midőn a' nagy Rafael egyik festését megpillantá, 
igy k 'ál ta fel : Ancit' io sono pittore — én is képiró vagyok ! —- azonban 
C.nak Komában volta nincs bebizonyítva, Parma- 's Modenában pedig, 
hol — d' Argensville szerént — láthatta volna Rafael miveit , ^izok kö
zül idejében egy sem találkozott , nincs tehát e' regének bizonyos alapja. 
C.t, noha az antikokat 's előtte éllek remekeit nem lá t ta , önereje az 
utána élők példányává t e t t e ; 's bámulatunkra ez okból annál méltóbb. 
Milly nagy volt C. á' ra jzban , világ- és árnyékban, színezetben, com-
posi t ióban, redőzetben és harmóniában, megmutatta Mengs („&edanken 
tiber die Schönheit in der Maierei"). Kel leme, harmóniája 's ecsetének 
vitele bámulat tárgyai maradnak mindenkoron. Saját báj ömleng alakjai 
mozgásúi, 's kifejezések kelleme kimondhatlan keoesel hat a' lélekre. 
(C . kelleméről 1. Speth „Tiber die Kun.it in halién.'-1) Illy állásokat, 
illy fordulatokat csak a' kurtításokban nagy mesternek ecsete teremthet, 
mik több külön féleséget is öntenek a' képibe 's emelik is a' kellemet. A' 
durva 's kemény ellenje lévén , csaknem asszonyi puhaság által törekvék 
kecsegtetni az érzéket. Oda czélzott színharmóniája is. A' világhoniály-
ban tnlhaladhatlan 's ügyességében , mellynél fogva alakjainak gömbölyű
séget adott 's azokat elő- 's visszalépteté, miben a1 lombardi oskola — 
fejének C.t nevezik — áltáljában jeles. Redőzetiben nem ügyelt szorong
va a' hűségre , hanem mindég a' világhomály hatásait tartotta szemmel; 
féltinták segítségével ügyesen ált tudott menni egyik szép színből a' má
sikba. Mindenkor a' főtárgyat igyekezék kiemelni; mert a' vi lágbólörö-
mest siet a1 szem enyhébb massákra pihenni. Egész teljében lebeg ezeji 
niivészet lelke éjében (Nofte di Correggio); mosta 'dresdai képtárt dis/.e-
siti. Hogy C.t költői szellem is lelkesité , bizonyítják czélzásai némelly 
festésein , p. o. a' fejér nyúl az ugy nevezett Zingara (Czigányné, Sziiz 
Mária képe , mellyet keleti főékességéről neveztek igy.) mellett (Dresdá-
ban 's Nápolyban) és a' tenglicz Sz. Katalin menyekzőjénél (Nápolyban)-
Ezen távozásokat feledő szilaj állatok emelik a' cselekvő személyek ár
tatlansága 's tisztasága megfogását 's a ' je lenet nyugalmát és csendjét je
lelik. Legjelesb mivei közé tartoznak éjén ki vili , Sz. Jslfömosa, melly 
sok hires képírót igaztalanságig lelkesité Rafael e l l en , — a' bűnbánó 
Magdolna, Sz. Fe rencz , Sz. György és Sz. Sebestyén oltártáblájik, 
Krisztus az olajkertben (Spanyolországban) , Ámor (Bécsben) , fresco-
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festései Parmában 's mindenek előtt a1 parmai székes egyház padlatfesté
sei. Mh. 1534. Azon r egé t , melly szegénységéről 's erről min t ,ha lá la 
okáról szól , régen megczáfolták. 

C (i R R E G 11) o K, Spanyolországban 's Portugáliában polgári tiszviselő, 
másodrendű politiabiró. . 

C O R S A R O K , tengeri r ab lók , kik a1 tengeren a ' kereskedő hajó
kat felkeresik 's elrabolják. K' név az olasz corso szótól származik 
melly ide 's tova kocsizást jelent. Corsaroknak neveztetnek közönsége
sen az Algir-, Tunis-, Tripolisból 's a 'marokkói kikötőkből kievező rabló 
hajók ; ellenben azon hajók, mellyek által az Európaiak háború idejé
ben országiások engedelmével az ellenség hajójit elfoglalni iparkodnak, 
capereknek neveztetnek. 

C O K K I C A , nagyságára nézve Olaszországnak harmadik /szigete , 
Sardiniának éjszaki partjaitól a' San-Bonifacio nevű. 4 órányi széles ten
gerszoros által választatik e l , Toscana partjaitól 2 0 , Prancziaországéi-
tól 40, Spanyolországéitól 00 órányi távolságra fekszik, 178 nsz. mf. 18 
várost (ezek közt 4 tengeri város t , a' nagy hajósseregek számára vájó 
3 kikötőtorokkal), 5 mező vár. 500 falut (ide számlálván 03 mivelt völ
gyét is) és 18,0000 lak. foglal magában. Fekvéséhez képest S. Fioren-
zónnak kellene fővárosának lenni ns meg kellene erősítve lennie. Egy sok 
mellékágra oszló 's a' szigeten keresztülnyuló hegyláncz a' sziget 
közepe táján olly magasan emelkedik fel, hogy az esztendő nagyobb ré
szében mindég hó fedi csúcsait. A' Monté rotondo és Monté d 'oro ( 8 — 
Q000 1. magas) örökös hóval borittatik. A' hegy részént meredek kőr 
szikla, részént erdőkkel fedetik. Sok apró folyóji közt csak a' Cholo 
hajókázható. Nyáron többnyire .gyakran kiszáradnak. Keleti partja t é -
r ebb , mint a' nyugoti. Kghajlatja kellemetes, mivel a' nap hévsége a' 
magas hegyek és tengeri szelek által mérsékeltetik. Némelly tájékain 
az álló viz.ek egészségtelenné teszik a' levegőt, honnan a'föld pusztán he
ver , melly kiváltképen a.' völgyekben 's a' tengerparton igen termékeny. 
Ez az oka , hogy a' lakosok, jóllehet a' földniivelést igen resten űzik, 
elegendő gabonát aratnak zabon kívül , melly nem termesztetik. Corsicá-
nak alacsonyabb sorsú lakosai gesztenyével élnek, 's ri tkán van búza ke
nyerek. Bora, melly hasonló a' malagához 's a' francziaországiakhoz, bár ke
veset gondolnak a' lakosok a' szőlőtermesztéssel, igen sok t e r e m , vala
mint lenje igen jó 's nemes déli gyümölcse is olly sok , hogy ki is vite
t ik; gesztenyefáji egész erdőket formálnak; olajfáji számtalanok; erde-
jit szép tölgyfák 's 122—130 1. magas fenyőfák is diszesitik. A' barom
tartás szorgalmatosan űzetik; hanem lovai , szamarai 's öszvérei apró 
neműek, szarvas marhája ellenben n a g y , de sovány; juhainak durva 
gyapjok van. A' lakosoknak egy főfoglatosságok a' tin-, szardella- és 
csigahaiászat. Hegyeiben sokféle érezek ta lá l ta tnak; mindazáltal a' bá
nyászság csaknem egészen esmeretlen a' lakosok előtt. Kiválképen jó 
érczei közt a 'vas . A' Corsicaiak, egy még igazi természetes nép, nagyobb 
részént Olaszok 's catholica hiten vannak. A' mesterségek közül még a' 
minden nap szükségesek sem igen esmeretesek ; kiki csaknem mindent 
maga csinál , a' mire szüksége van. Háza ik , házi ezközeik 's öltözete
ik nyomorultak. Felsőbb oskolájok egy sinos. Charactervonásaik: vitéz
ség , szabadságszeretőt 's ..tunyaság. Az első carthagoi hadig a' Cartha-
goiak birták ezt a' szigetet. Azután a' Romaiak kezére került. Későb
ben minekutána egy ideig a* Vandálok birták Volna, egymást felváltva 
most a? görög császárok, majd a' Gothusok b i r t ák , 850 a' Sareceuu-
sok foglalták e l , kik azt a' II száz. első negyedjéig b i r t á k , midőn a' 
Pisaiak hajtották hatalmok alá. 12 4 a' Genuaiak leltek a' sziget urai , 
kik már 800 elfoglaltak a z t , de nem sokáig maradhadtak birtokában. 
A' Genuaiak 400 esz. tartóit felsősége alatt igen nyomatván , fegy
vert fogtak a' Corsicaiak Genua ellen 1729 's azolta le sem tették azt. 
Genua 1730 császári 's franezja seregeket hívott segí tségére , 173Ő Neu-
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hofi The<>dor westfaleni báró annyira meg tudta a' népet maga iránt 
nye rn i , hogy ez út k i rá lyára nevezte k i ; hanem midőn a' franczia se
regek közelgettek, oda hagyta az uj király országát és segítséget ment 
keresni. A' Franczidk a' német háború kiütésével 1741 kitakarodván 
Corsicából, azonnal kiütött a1 zendülés. 1755 a' corsicai tanács Paoli 
Pascalt nevezte ki vezérévé, a' ki Corsica dolgait olly jól kormányozta, 
hogy a' Geniiaiak 1764 oita a' franczia őrseregek segítsége mellett is csak 
egynéhány tengeri vá ros t ' s Bastiát, a' sziget fővárosát, tudták kezeik 
közt megtartani 's minden a' sziget hatalmok alá leendő hajthatására 
való reménységről' lemondottak. Ennél fogva 1768 Francziaországnak 
engedték azt egy Choiseul herczegtől és Spinolától köttetett egyezés ál
tal , iigy t. i. hogy a' franczia király a' Corsicaiakat meghódítván, mind 
addig uralkodjék ra j tok, mig a' Genuaiak a' hadi költséget vissza nem 
fizetik a' Franc/iáknak. Ez a' feltétel mindazonáltal csak Anglia elámi-
tására való volt és hogy a1 tanács Corsica eladásával ne vádoltassék. 
Francziaország azt vé l te , hogy Corsicát csekély hadi erővel hatalma 
alá fogja hajtani; de Paoli, bízván az Angolok segítségében, olly tüzesen 
állott a' Francziáknak e l lene, hogy a' táborozásra tett költség már 30 
mii. livrere ment a1 nélkül, hogy a' franczia sereg csak valamennyire elő 
ment volna is Corsica meghódításában. Az udvar tehát 30,000-re sza
porí tot ta a' Corsicában táborozó franczia katonaság számát de Vaux 
vezérlése alatt. Anglia azonközben munkátlanul nézte a' Corsicaiak 
küszködését, kik magok is olly kevéssé teljesítették több ütközetbeni kö
telességeiket , hogy Paoli minden ellenálással felhagyván, Angliába 
sza ladt , a' hol kegyelem - pénzből élt. A' hegyek közt mindazáltal 
folytattatott a1 csatázás 1774-ig. A1 franczia zendiiléskor a1 sziget öszve-
köttetésbe lépett Francziaországgal, mint ennek különös megyéje, 's kö
veteket küldött a' nemzeti gyűlésbe. Paoli ekkor visszatért hazájába; 
hanem midőn Parisba hivatott , a' hol kétségkívül kivégeztetett volna, 
felszólította a1 Corsicaikat a' halillfő (Carsicának hajdani czimere) zász
lója alatt való viaskodásra ,'s az Angolok segítségével, kik Febr. 18 
1794 száltak ki, Maj. 22 Bastiát , 's Jun. 4 Calvit elfoglalta. Erre a' nem
zet a1 corsicai követek cortei közönséges gyűlésében Britannia alá adta
magát Jun. I4. 1794, midőn, mint Nagy-Br i tannia alatt lévő negyedik 
királyság, angol polgári alkotmányt 's törvényeket kapott, tulajdon par
lamentje volt, mint Irlandnak 's egy vicekirály által (a ' ki Ell iotvolt) 
igazgattatott . De már elejénte a1 Corsicaiaknak nagy része nein szen
vedhette az Angolokat, mint eretnekeket 's a' franczia párt Gentili vezér 
alatt (Oct. 1796) igen elterjedt a1 szigeten. Az Angolok helyeztetését 
a' betegségek is nehezítették, kik, hatalmok Livornonak a1 Francziák által 
1796 let t elfoglaltatása után ezen tájékon igen elgyengülve, oda hagy
ták a' szigetet. 1811 olta Corsica különös franczia megye, mellynek fő
városa Bastia. Francziaország Corsicából 1821 csak 500,000 franknyi 
jövedelmet vett b e , midőn a' kormányozás esztendő alatt 3. mii. fr. ke
rült. L. Napóleonnak nMimoiret'i-eit (Lond. 1824) gróf Montholontól 
és Sketches of Corsica 1823 Bensontól (1825 Lond) , továbbá Boswellt 
Historish - geograpliische Beschrei&ung von Corsica és Lassú „Olasz 
statusok". L — ú 

C n R s o , Romának főutszája, melly nevét, mint több olasz városok, 
p. o. Florencz hosszú utszáj i , azon lóversenezéstől kapta, mellyel Ko
mában mindenik farsangi estve szokott berekesztetni. A' romai Corso 
mintegy 3500 lépésnyi, magas , töbnyire pompás épületek állanak mel
lété két felől, hanem szélessége nem egyirányos, mivel néinelly helyein 
legfeljebb három szekér mehet el egymás mellet. A' főbb rangnak rajta 
szoktak kocsikázni, ezen estveli kocsikázás, melly minden nagy olasz 
városokban fényes szokott lenni, 's a1 kisebbekben, bár kevés kocsikkal 
i s , szokásban van, igen sok,sétálókat édesget a1 Corsóra. Ezen vasár
napi 's innepuapi mulatságok főpont ja , ' s az idő, melly ben a 'Corso leg-
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fényesebb, a' farsang. L. Göthe Betcltreibung de» rümitchen Carne-
•cals und des Curso, 

C O R T E S , Spanyolországban és Portugáliában hajdan az országos 
rendek gyűlései (Corte, azaz , udvar, lakhely, residentia, egy értelmit 
eV jószágbirtokkal 's birtokosi rendse'ggel). Spanyolországban az egye
sült spanyol monarchia idejében a' főnemességből, főpapságból, Sz. 
J akab , Calatrava és Alcantara vitézi rendekből ' s bizonyos városokból 
álló casíiliai cortesek bírtak az első ranggal. Korábbi időkben nagyon 
függött tólök a' k i rá ly ; birtokába helyezek ők m a g o k a t « ' fegyverjus-
nak , mdlye t nem ritkán gyakorlának maga a' királyszék ellen. Aragó
niában, hol az országrendes szerkezetnek saját 's felette nevezetes for-
máji voltak, a' gyűlésekben körökből választatott 's el Jultitia nevű leg
főbb biró ült e lő l , ki a' királyi hatalmat szerkezet képesti korlátok közt 
tar tá . Aragóniái Ferdinánd királynak 's hitvesének, Castiliai Isabellának, 
szerencséjek volt magokat a' cortesektől (las Cortes) függetlenebbekké 
tenni , 's midőn a' Castiliaiak bátorkottak V. Károly által a' Toledo-
ban 1538 tartatot t országgyűlésen egy rendkívüli adót megtagadni , szét-
oszlatá a1 király a' gyűlést. Ezolta sem a1 nemesség, sem a' papság nem, 
hanem csak a1 18 város követei hivatának öszve , 's ezek is csupán ak
kor, midőn uj adót kellett megajánlani. Az Aragoniaiak elsőségi jusait 11. F i -
lep szorította korlátok közé 1501. V. Filep a' spanyol öröklési háború 
után az atistriai párttal tai iott tartományokat minden hátra lévő szabad
ságaiktól megfosztotta. Kzolta a' cortesek csak a' királynak vagy az 
atistriai berezegnek hódolni hivatának öszve , v a g y a ' l-oronaöröklés fe
lől kellé valamit végezni. De midőn Napóleon Spanyolországot elfoglal
ni akará (1. FERDINÁND Vil i . és SPÍNVOLOIISZÁG 1808 o l ta ) , rortesjuntát 
hiva öszve Ba5'onneba (Jun. 15 1808). Ennek utolsó ülésében (Jmi . 7. 
1812) elfogadtaték az nj constitutioacta, mellynek 9-ik czikkelye a' 
cortesekről avagy a' nemzeti gyűlésről szól , mell} '25 érsekhői , 25 ne
mesből 's 122 népválasztotta követből állni rendeltetek. Utóbb ugyan 
törekedett Napóleon olly ajánlással, hogy a' corteseket hajdani méltó
ságokba visszaállitandja, a' spanyol nemességet 's ez által a' nemzetet 
megnyerni ; de ezen fortélya foganatlan maradt. — A' spanyolországi és 
portugáliai ujabb cortesek felől 1. a1 SPANYOLORSZÁG és PORTUGÁL czi-
mli czikkelyeket. 

C O R T K Z (Fernando), Mexico meghódítója, szül. 1485. MedelinbenEs-
tremadurában. 1504 Nyugotindiába men t , hol Cnba helytar tója , Yelas-
<juez, egy uj földnek keresésére küldött hajóssereget biza rá. C. 10 ha
jóval , 600 Spanyollal , 18 lóval 's néhány ágyúval Nov. 18. 1518 hagyta 
el San-Jagó t 's a' mexicoi tengeröbölben kötött ki. A' lovak, inel-
lyekről a' Spanyolok viaskodtak, a1 mozgó várak , mellyekben a1 ten
geren keresztüljöttek, a' v a s , mellyel borítva vol tak, a' fegyverek ropo
gása mind annyi rémülettel tölték el a' többnyire nemhadakozó népeket. 
Cortez Nov. 18. 151<) ment be Mexicóba. Montezuma, a1 tartomány fe
j e , mint urát fogadá, a1 lakosok pedig — ugy beszélik — istennek 's a1 

nap fijának tárták. Cortez öszvetörette templomaikban a' bálványokat 
's helyekbe Szűz Maria és a' szentek képeit állitá. Azonközben min
dég bejebb nyomolt a ' t a r t o m á n y b a , a' Montezuma iránt ellenséges ka-
zikokkal frigyet kötvén, a1 többieket pedig részént erővel, részént egye
zéssel nyervén meg. De mivel Montezuma egyik vezére titkos paran
csolatnál fogva a' Spanyolokat megtámadta, Cortez a' császári palotát el
foglalta, ama' hadvezért tisztjeivel együtt elevenen megégettette 's a1 

békoba vert császárt V. Károly felsőségének nyilván megesmérésére kin-
szerité. A' szerencsétlen fejdelem e' hódoláshoz még; (500.000 marka 
tiszta aranyból és nagy számú draca kövekből álló ajándékot mellékelt. 
Azonban Velasquez féltékenysége képviselőjének tettei által ugy felger
jed t , hogy ellene hadsereget küldene. Cortez, Spanyolországból jött 
csoportokkal e rősödre , ennek elejébe ment , meg tudta nyerni az ellene 
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küldött katonákat 's vélek újonnan megverte a' Mexicoiakat, kik őncsá-
s/.árok ellen i s , mintha áruló volt volna, feltámadtak. Minekutána 
Montezumát , ki megjelenésével a ' n é p e t lecsendesíteni reményié, a ' l á 
zadók megöl ték, unokája és ve je , Guatiinozin, a' Mexicoiaktól császár
nak esmérve, még egy darabig némelly szerencsével viaskodott. Három 
hónapig vedé koronáját , de tovább nem állhata ellen a' spanyol fegy
vernek. Cortez ismét bevette Mexicót 's 1521 a' császár , császárné, 
ministerek e's az egész udvar kezébe estek. A' győzők pénzszomja leg
borzasztóbb ]ügyetlenségeket szüle. Cortez magánál Spanyolországnál 
nagyobb birodalmat nyert V. Károlynak, mellyért az főhadvezérnek 's 
€ j -Spanyolország helytartójának tévé. De majd ujabb lázadás ütött ki; 
Cortez temérdek kincsekkel tért Spanyolországba. Mexico igazgatását 
az uj-spanyolországi audiencia (törvényszék) vette á l ta l , 1530 pedig tu
lajdon vicekirályt kapott Mexico. Cortez e' változásokon bosszankod
v a , uj felfedezésre indult 's 1536 felfedezte California félszigetét. Bő
vebb segítség nyerés végett innen is haza fordult , de hidegen fogadta
tott. Megholt 1547. —Cortez e l szán t , v i téz , kormányértö 's bajtülő, 
de csaknem azon mértékben kegyetlen és hitszegő volt. J. 

C O R T O N A (Pietro B e r e t t i n i ) , képiró ' s épitő-mivész, 1590 szül. 
Cortonában; innen nevezete. Atyja szinte mivész vo l t , 's Pietro elébb is 
tőle tanul t , azután Komában Commodi Andrástól 's Baccio Ciarpitól. Ele-
jénte olly ügyetlennek látszott r hogy társrú gúnynévvel i l le tnék, de C. 
az antikok 's Rafael és Caravaggio 's Michel Angelo tanulására ad
ta m,agát 's a ' rab lo t t Sabinákkal mint mivész lépett fel. Krisztus születé
se a' lorettoi Szűz templomában megalapitá hirét. A' becsület vagy tisz
tesség diadala, mellyet a' Barberini-palota egyik nagy teremének pado-
latján fes te , egy a' legoriásibb compositiók közül, mellyet valaha festő, 
Mengset ide nem é r tve , kivitt. Lombardiá t , Velenczét 's birtokait és 
Florenczet, hol a' Pitti-palota padlatjait festé, beutazván, Romába vissza
té r t 's szakadatlanul épite vagy feste. Ha a1 köszvény miatt álláson nem 
dolgozhatott, képgéme (Staffelei) elejébe ült, de igy készült munkáji rit
kák 's kisebb becsüek is mint a' nagyobbak. Kiékité a1 della Pace tem
plom, oszlopfolyosóját, 's Vll. Sándor pápa sarkantyús vitéznek nevezé ju
talmul. A' festők templomában, Szent Lukácsnál, egy csinos oltárt eme-
le Szent Mart inának, 's itt nyugszik maga is 10(59 ol ta , hol nevétmun
kája hirdeti. C. a1 tetszőt keresé leginkább 's feláldozta ennek a1 hüt és 
igazat , noha még igy sem éré el czélját mindenkor. Azonban rajza 
liibájit termékeny és vidám leleménye fedi 's az az éiles b á j , inelly fia
tal hölgyalakjain lebeg és még mind ezeknél inkább a' virágzó 's vál-
togatásiban olly keccsel öszvezengő színezet. Ez utóbbi C.-nak saját 's 
legnagyobb érdeme., mellyet hasonló mértékben, sem előtte, sem utána 
Senki nem. ért el. 

C O R u Sí A, 11,000lak.,kikötős város Gjaliciának, Spanyolország egy tar
tományának , éjsg. ny. partjain, egy a1 betanzosi öböl torkolatjánál fekvő 
félszigeten (az é. sz. 44 = 23' 32" alatt). A' városnak egy magassabban 
fekvő felső része kőfalakkal van körülvétetve 's egy fellegvár által vé-
delmeztetik. Utszáji keskenyek 's rosszul vannak kövekkel kirakva. Az 
alsó városnak, egy keskeny földnyelven, széles és tiszta utszáji vannak. 
Nevezetesek benne a' fegyvertár 's egy régi igen magas torony. Itt lak
nak a' főkapitány 's provincia polgári kormányozója, itt van a1 galíciai 
királyság főtörvényszéke. Félhold formáju kikötője tágas és bátorságos. 
A' beevezés S. Martin és Sta-Cruz nevű várkastélyai és S. Aniora 5s S. 
Anton nevű két erőssége által védelmeztetik. Az utolsó egy hullámok
tól körülvétetett kősziklán fekszik 's egyszermlnd statustömlöczül is szol
gál. Egy a1 várostól 1 órányira eső hegyen világító tornya van, melly-
nek lángját 15 német mf-re lehet látni. Két postahajó, evez ki kikötőjé
b ő l , egyik minden hónapban Havannábba, melly Portoricóban szokott ki
kötni , a' másik minden két hónapban a' szarufok körül a' Philippinekbe. 


