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Hasonló módon váltják fel egymást az angol és spanyol postahajók Falmo-
uth és Coruiia közt. Jan. 10. 1S09 Corunától nem messze támadta meg 
Soult franczia veze'r a;' Moore alatt visszavonuló Angolokat. JVloore el
vesztette ugyan életét egy ágyugolyóbis á l t a l , de azért a' Francziák 
még sem akadályoztathatták meg az Angolok hajóra ülését. CorníTával 
szemben fekszik F e n o l , egy erős hadi k ikötő , 20,000 lak. L—ú. 

C O R V I N (János) , szül. 1470, 1. Mátyás magyar királytól és Kre-
bruck boroszlói polgármesternek a' briey-lignitzi herczeg udvarában tar
tózkodó leányától vévén eredetét. Mátyás csak hamar születése után ud
varába vette, fijának megesmérte és a ' legnagyobb gonddal neveltette. Ugo-
letto és Galleotto voltak tanitóji. Később látván második feleségének, 
Beatrixnak, is magtalan voltát, jövendő követőjének jelelte k i , de ehhez 
az elméket lassan-lassan akarta szoktatni. Mindezek előtt hunyadi grófnak, 
majd liptói berezegnek nevezte ki; a' Gara nemzetség magva szakadtával 
a1 siklósi uradalommal ajándékozta meg-, számára Slesiában több her-
czegségeket hódított meg, a' troppanit pedig becserélte. Később a' gaz
dag Bianka M a r i a , milanói herczegasszonyt jegyezte el részére. E 'me l 
lett mindég magával v i t t e , az igazság kiszolgáltatásában igen gyakran 
használta, a" kegyelmek kiosztogatásában az ő ajánlására különös tekin
tettel volt , lenyes alkalmakkal saját személyének viselését, sőt ha
lála előtt kevéssel a' legnevezetesebb várak ol talmát , a' hires fekete se
reg vezérlését reá bizta és meghitt emberei közül többeket megesketett 
a r r a , hogy őt választják királyoknak halála után. A' következő király 
választó gyűlésén személyesen meg is jelent Corvin rettenetes sereggel-, 
de mind magának, mind hiv bará ta inak , kivált Sigmond pécsi püspök
nek és Újlaki Eőrincznek minden igyekezetei sikeretlenek valának. A' ha
talmas Zápolya István nádor tanácsára Cseh Ulászló választaték király
nak az ő elmeilőzésével. Mellyre az országgyűlést hirtelen és fenyege-
tődzések közt hagyja oda, de az utána küldött Kinisy l'ál és Bátori István 
utóiérik és tökéletesen megverik gondatlan csoportjait. A' szerencsét
len kezdet elijeszti a' tbronra alkalmatlan gyenge ifjat minden további 
lépéstől ; a' fejedelmi czimért és a1 Dráván tul fekvő részekért, hol már 
azelőtt is atyja adományából több várakat b i r t , a' thronról , mellyért 
atyja annyi áldozatokat t e t t , lemond és a' gyáva Ulászlót , atyjának ér
demetlen versenytársát , királyának nem csak megesméri, hanem koro
názásátfényesjelenlétével dicsőí t i ' s mint Tót - , Horvát- és Dalmator-
szágoknak bánja itt levő seregeinek vezérlését áltveszi. Mind Miksa romai 
király vezérei , mind a1 Törökök ellen szerencsésen harezol : azoktól 
Zágrábot visszaveszi, ezeket Jaicza alat t megveri , táborokat elfogja, a' 
nevezett vár ostromát felbontja, üct . 12. 1504 életének 52 esztendejé
ben megholt. A' milanói herczegasszonyal kötött kézfogása 1493 a' 
pápa által felbontatván , Frangepan Beairixot vette feleségül. Ezzel két 
gyermeket nemzett, Kristófot és Ersébetet, de mind a' kettő kisded ko
rában holt meg. Özvegye később György brandenburgi véggrofhoz ment 
férjhez, de ettől gyermekei nem voltak. Boníin ugyan velünk el akarja 
hitetni, hogy Corvin mindenekben dicső atyjához hasonlí tott , de rövid 
életének egész folyamatja, melly szelídséggel kevert gyengeséget, határo
zatlanságot árul e l , eléggé megezáfolja őt . Gr. Teleki Jósef. 

C O R V I S A R T D E S M A R K T S (Báron Jean Nicola i ) , Napóleon 
egykori udvari orvosa, szül. Giicourtban Vermandoiban. Minekutána 
a' párisi orvosi facultasnál tanitó (docenl) volt volna, a' st. sulpicei ecclesiá-
hoz szegények orvosának neveztetett ki. Ezen hivatalában jeles pract i-
cus orvos hírére tett szert. 1788 a1 Charité-kórháznál orvosi hivatalt vi
selt. Itt a' megelőzője Desbois de Rochefort által elkezdett clinicus ok
tatást folytatta, még pedig olly s ike r re l , hogy őt ugy lehet nézni mint 
a' clinica tulajdonképi fundalóját Francziaországban. Innét az uj orvosi 
oskoláknál a' clinica professpránsk is kineveztete t t ; 1797-ben a' Colle
ge de Frace-ban lett orvosi tudomány professorává. Méltó juson tár ta-
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tik ő egynek a' legügyesebb practicusok közül a' korabeli franczia orvo
sok közt. Bonaparte, kit mint első consult egy visszament bőrkiütés ellen 
gyógyított , gouvernement orvosnak nevezte ki. Mint az institutum tagja 
a' király parancsolatjára a' tudományok academiájába lépett 1816. Kü
lönbféle munkákat adott k i , mellyeknek nagyobb része fordításokból áll. 

A. B. }>. 
C O R Y B A N T E S , Cybele papjai voltak Creta szigetén és Phryglában, 

's Corybastól, Cybelenek e's iasionnak Ujától, származtak, vagy egy má
sik 's még régibb rege szerént Vulcanustól. Midőn Rhea Jupitert mind
j á r t születése után nekik általadta, fegyvereikkel rettenetes zörgést és 
lármát csináltak, hogy Saturnus a 'gyermek sírását meg ne hallhatná. Apol-
lodorus szerént a' Corybantok Apollónak és Thaliának 's még mások sze
rént Apollónak és Rhetiának fijai voltak. Cureteseknek, ldaeusoknak 's 
Dactylusoknak is neveztet tek, a' Komaiaknál pedig különösen Gallusok-
nak 's ezen nevezet alat t Romában egy különös papi egyesületet for
máltak. J K. J. 

C o s vagy C o ö s (ma Stanchio vagy Stincho), sziget az aegaei ten
gerben közel a' kis-asiai partokhoz, Halicarnass és Cnidos városokkal 
szemben, Apelles- és Hippocratesnek hazája. Területe 4 •/., nsz. mf., la
kosa most 4000. Híres temploma volt itt hajdan Aesculapnak, 's itt ké
szültek a ' régiektől olly nagyra becsült, finom, féláltlátszó selyem szövetek. 

C O S E I . (grófné) , a ' pompaszerető II. Auguszt lengyel király ' s 
szász választó fejdelem barátnéji közül az., ki mint királyi szerető leg
első lépett fel az udvarnál, Auguszt kedvét legtovább megtar tá , legna
gyobb hatalmat gyakorla felette 's legtetemesebb költségébe került. 
Brocksdorf nevű holsteini nemzetségből származot t , 's beosületdáma volt 
a' braunschweig-wolfenbütteli örökös herczeggel egybekelt Holstein-Plö-
ni Johanna herczegasszonynál. Hoymb , a' cabinet ministere, Wolfen-
büttelben tanulá esmérni, 's szépsége- ' s pallérozottságától megbájolra 
hitvesének választá; hogy azonban az udvar csábitgatási ellen védelmez
z e , jószágain lakatá. Hanem a' k i rá ly , ki előtt egyszer maga Hoymb, 
bortól részegedve, élénk színekkel festegeté hitvesét , csak hamar ki-
eszközlé ministerénél,_ a' deli szépnek Dresdába hozatalá t , mellynek kö
vetkezése a' lőn , hogy a' hölgy kevéssel azután elválasztatá magát fér
jé tő l 's Madame de Cosel nevet vőn fel. A : császár birodalmi grófné-
vá teve. A' király palotát épittete számára (a ' még ma is fenálló Co-
selt Dresdában) , melly mindent kimeri te , a' mit csak pompa 's pulya
ság előmutatni tudnak. Szobáji az évrészek szerént vaiának helyezve, 
's csupa belső készületek többe került 200,000 tallérnál. Tovább 9 esz
tendőnél tartá meg Cosel a' király kedvét. Még becsültetést is tudott 
tőle nyerni ; de uralkodásvágyának 's szerelemféltéséllek határt vetni 
nem volt képes. Akaratja parancs gyanánt szolgált, 's a' ki ellene volt, 
annak bnkni kellett. Így buktatá meg a' király kedvenczét, cancellar 
gróf Beichlinget, 's szintezi akará tenni herczeg Fürstenberg Egonnal 
°s gróf Flemminggel, a1 főtábornokkal , de a' kik végre az ő megbu-
kását eszközlötték. Midőn Auguszt 1710 Varsóban tartózkodnék, *s Co
sel őt szerelemféltés tekintetéből ugyan ott meglepni akarná , útközben 
a' slesiai határszélen egy testőrcsapat által Dresdába visszatérni kin-
szer i t te ték, onnét pedig még a' király visszatérte előtt száműzetett. El
sőben Pillnitzbe ment , azután Berlinbe, 's midőn itt sem legjobban fo
gadta tnék , Hal iéba, hol azonban Auguszt rendelésére elfogaték 's vég
re Stolpen régi erősségébe vitetek. 45 évi fogsága után mint 80 eszten
dős asszonyság 1761 holt meg. A' szemmel látott tanuk állítása sze
r i n t , még holt teste is legvilágosabb nyomait viselé a1 hősléleknek és 
szépségnek. Elfogatása okai, ugy látszik, a' király ellen boszuállásra 
czélzó kinyilatkoztatások vaiának, mellyeket a z , Cosel ellenségeitől meg
tudván, komolyabban ve t t , mint értettek a' mondás alkalmával. Azon 
számtalan leveleket , mellyeket Coseltől fogsága első esztendejiben vett, 
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elejénte válaszatlan hagyd, azután fel sem bontá, 's végre, aT mint érke
zének , tüstént tűzbe veté. Midin egyszer tanácsolnák n e k i , hogy Co-
selnek a1 levelezést egészen tiltsa m e g , igy felele: , ,A ' grófné unatko
zik , miéit fosztanám meg ez ártatlan időtöltéstől." Stolpenbe menvén a' 
király 1727 az öreg ágyngolyobisok basaltfejek elleni foganatját meg
vizsgálni, megszólittaték Cosel által le az ablakból franczia nyelven, de 
erre nem felelt a1 k i rá ly , hanem kalapját könnyűden billentvén, tovább 
szöktetett. A.' király halála után több szabadságot engedtek Coselnek 
's jobb lakással kínálták meg , de már annyira hozzá szokott volt fogsá
gához, hogy azt soha többé nem akarta elhagyni. A' számára rendelte
tett tetemes pensiót 11. Fr idr ik , midőn a' hét esztendős habomban Szász
ország birtokában volna, kifizetteté ugyan rendesen, de csupa Ephraimi-
tákkal, amaz esmeretes kevés bécsü pénzzel , mellyet Ephraim, egy Ieip-
zigi Zsidó, porosz helybenhagyás mellett vert. Részént időtöltésből, de 
leginkább hogy bosszankodását e' pénzen, mellyen sokat vesztett, kife
jezze , tele szege/.é e' rossz pénzzel'szobáji fa la i t , 's uj módi szőnyeg-
zetét mindennek ímitatá, a' ki hozzá bejáró volt. Zsidókkal olly gyakran 
társalkodott , hogy azt vélnék felőle, hogy már vénasszony korá
ban Moses vallására tért. Hanem ez nem látszik hihetőnek, ha csak 
vagy a' catholicus udvar daczára vagy féltébolyodottságában nem történt, 
melly megalázott kevélységből származván, nem ritkán lepte meg őt. Igy 
p. o. te-zett mindent, a1 ki hozzá látogatóba ment , 's fejdelmi szemé
lyeknek , kik Stopenbe bészálának, kegyelmes köszöntését jelenteié. Ha
lála után nem találtak nála pénzt , 40 Cosel aranyon és foiintoson kiviil 
arnyékszéke vánkosában, a' mellyeket, valahol kaphatá, mindenütt beválta-
tá. A' király e1 pénzeket, mellyek a' királyi 's gróf coseli czimereket 
egyesítve ábrázoluk , csupán Cosel unszoló kérésére vereté 's csak igen 
csekély számmal, 's ugyan azért felette ritkák. Kétséget nem szenved; 
hogy Cosel egyik legszebb 's legelmésebb asszonya volt korának. Sze
mének tüze mintegy sugárzot t , társasága bájló volt , 's ö maga felette 
járatos a' franczia literacui ában. Fogságában is egy kis kerten kiviil, mel
lyet maga ül te tet t , könyvtárát szerette leginkább, és sok könyvbe ir t 
észrevételeket, mellyek leginkább a' földi dolgok múlandóságára vonat
koznak. Gyülölsége a' király ellen elejénte határtalan vol t , de ismét 
rajoskodó szerelemmé változott annyira , hogy midőn Auguszt király ha
lála tudtára ada tnék , majdnem megölék könnyei. Egy fija 's két leánya 
maradt. 

COS M E T I C U S S Z E R K K , 1 . S Z É P I T Ú S Z E D E K . 
C O S M I C U S , a ' mi a1 világalkotmányra 's napra különösen vi

szonylik , p. o. valamelly csillag a' nappal egyetemben (cosmice) nyug
szik el. — C o s m o g e n i a , a' világ támadásáról szóló tanítás. — 
C o s m o l o g i a , a ' világról áltáljában szóló tudomány. 

C O S M O 1., 1 . M R D i C I E K . 
C o s M O P o r . I T I S M U S , világpolgári é r z e t , köz lélek (e ' szavak

ból : Korcos v i l ág , és XOAITÜS polgár). A' nemesitett ember nem csu
pán famíliájáé, statusáé vagy honjáé; rokon nagy famíliája az egész 
emberiség, az egész világ hazája. Ha honja minemüségét részrehaj-
latlanul itéli meg, annak elsőségeit okosan becsUli, 's ezzel élénk buz
góságot köt öszve, a' hon j a v á t , a' mennyire tehetségében áll , elő
mozdítani; akkor hazafi, barátja honjának; de ha azon buzgósággal, 
mellyet legközelebb hazájának szen te l , tüzes és nemeslelkii szeretetet 
kapcsol egybe az egész emberi nem i r á n t , ha lelkes részt vesz az 
egész emberiség lelki javában bajában annyi ra , hogy nem csak ra 
joskodó ábrándozások töltik be lelkét 's nem csupa üres szavak csúsz
nak le ajkairól , hanem valósággal 's cselekedettel igyekszik előmoz-
ditni az emberiség javát 's az emberi nyomorúságot gyengitni ; ha 
kívánja, hogy az emberiség legfőbb javai minél elébb maradandó 
köz javai legyenek az egész emberi nemnek, 's szóval \s tettel törek-
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szik ezt elősegíteni: akkor ő vi lágpolgár , cosmopolita. 'S ez a' va
lódi világpolgárság igen jól öszveíér az igaz ha/.afisággal. 

C O S S É (Káro ly) , 'esmeretesebb e ' név a la t t : marsall Br issac , f i ja 
Cossé Renének Anjonbanj, Brissac urának 's Francziaország fősó-
lyommesterének, szerencsésen szolgált a1 nápolyi 's piemonti háborúk
ban , 's mint ezredes kapitány megkülönböztető magát a' perpignani 
ütközetben 1541. A1 franczia könnyű lovasság vezére lévén , az ő os
kolájában készültek [íáborura az ország legelső nemesei 's még a' ki
rá lyi herczegek is. Midőn V. Károly császár 1543 Landrecyt meg-
szálni aka rná , három izben véré őt vissza Br i ssac , 's egyesült daczá
ra az ellenség nagyobb erejének 1. Fe rencze l , . a4 ki seregével Vi-
trynél állt. A' király karjai közé szoritá ő t , saját ivó poharából ita-
tá 's vitézévé tévé az ő rendjének. Egyéb Hagy tettei ulán Fran
cziaország pattantyusságának lőn nagymestere, 's II. Henrik által mint 
követ küldetek a' császárhoz, béke felől alkudozni. Itt még jó di-
ptomatnak is mutatá magá t , 's ez által elnyeré Piemont kormányát 
's Francziaország tábornoki pálczáját (1550). Azután mint Picardia 
kormányzója visszament Franoziaországba, 's legfontosabb szolgálatokat 
te t t ezen tar tománynak. Brissac termete alacsony volt , de igen fi
nom; az asszonyságok csak szép Brissacnak hittak. Azt mondják, hogy 
a' valentinoisi herczegné különös kedvezéssel viseltetett i ránta, 's 
hogy [II. Henrik |csupa szerelemféltésből tévé őt olaszországi főliely-
tfcrtóvá. Brissac , a' csudált hős 's tiszteletetett ember, Parisban Dec. 
3 1 . 1563 holt meg. 

C O S T E R (Laurens) , máskép J a n s s o e n , azaz, János fija, tehetős 
harlemi polgár, szül. ugyan ott 1370 vugy 1371. Mint a' nagy tanács tag
ja 418-tól majd h i ró , majd tá rnok , mások szerént pedig már 131)9-
től a' harlemi nagy templomnál egyházfi vol t , melly még akkor igen 
tisztes hivataltól melléknevét is; vette. Hihetőleg azon döghalál idejé
ben holt m e g , melly Harlemet 1439 ér másik felében pusz t i t á , mivel 
már 1440-ben csak özvegye említtetik. Ennyi , a' mit róla a' korabeli 
városi lajstromok mondanak. Száz esztendővel későbben, a1 10 szá
zad közepe tá ján, találni nyomaibegy népregének, melly a' nyomtatás 
feltalálását Harlem városának tulajdonítja. Továbbá Június Hadrian 1502 
—71 közt i r t , de csak 1588 holta után megjelent „Batavia" czimii mun
kájában közli e' feltalálásnak tökéletes történetét , koros emberek szó
beli 's szinte másoktól vett tudósítása után, mellyben Coster az első sze
repet játsza. Mint Június regél i , C. a' város erdejében sétálván, elő
ször csak időtöltésből vésett betűket a' fák hé jába , utóbb próbáját 
egész sorokra terjesztet te, mig végre egész oldalokat fatáblákra met
szeni merészkedett. Így hozta a' „Spegel onser líelumdenis$e'•'• nyomta
tását tökéletességre. Ezután ón vagy czin betűk öntéséhez fogott. De 
egy bizonyos J á n o s , kit segédül maga mellé ve t t , egy Karácsony éjje
lén egész nyomtatói készületét elorozta, 's vele elébb Amsterdamba, on
nan Kölnbe és Maizba futott, melly utolsó helyen e' tolvajság Coster ta
lálmánya bővebb terjesztésére alkalmat nyújtott. Ez az egész koholmány, 
a1 józan és bár Németország iránt minden előszeretettől ment eriticát sem
mikép nem állhatja k i ; még is Hollandia mai napig olly erősen meg van 
annak igaz voltáról győzve , hogy Costernek 1652 nem csak oszlopot 
emeltetett 's h á z á t , melly 1818 avnltsága miatt öszvedölt, valódi tisz
telet telmutogatta, hanem 1740 feltalálásának százados innepétis megülte. 
Ez innep még 1823 is ismételtetett , mivel azt hiszik, hogy Hollandia 
e' részbéli követelésének igazsága, Meerman „Origines typographicae 
(1765.) és Koning ^VerhatiieKng over het oorsprong der boehdruk' 
kuntt" (1816) irati által pontosan meg van mutatva. Mennyibén van igá
zok ? megmutatja ez utolsó Írásnak a1 „Hermes11 be (XX fűz.) Ebért ik
tat ta birá la t ja , mellyhől annyi jő ki : hogy Janssoen ugyan azon időben, 
melly a' námet feltalálással-legalább öszveüt, olly próbáiatokkal foglala-
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kodott, mellyeknek czéljok és következések a' nyomtatás feltalálása volt. 
Xö. Ersch e's Gruber Encyklop. a' „Buchdruckerkunst"- czikk. 's az el-
lenirást dr. Lehnétől : „HittőritCh - kritische Ffilfung der Ansprüche, 
welche Harlem auf die Erfmdung der Buchdruckerkuust ?nachlli (Mainz 
1827.) ' /. 

C O S T U M E , azokmány, a* mi koronként egész nemzeteknél , köz
ségeknél vagy egyes embereknél házon belől és kivül, módra és vise
letre nézve szokásban van vagy volt ; különösen pedig a' nép és kor 
szeiént válto/.ó saját öltözetmód. Ha méltán megkívánjuk a1 mivész-
től , hogy személyábrázoltain a' nemzeti saját tes talkat , szín, arcz-
vnnások 's több efféle megtartassanak, nem alaptalan az a' kívánság 
i s , hogy az öltözet, ékesség, fegyver, bútor , lakhely 9s más illyes 
mellékrajzolatok a' kor és nemzet különbözése szeréiit választassanak, 
's a' mennyire lehet, történeti hűséggel ábrázoltassanak. Valamint ész-
sértó hiba volna olly scenában, rnelly Oroszországban j á t sz ik , palnia-
erdőt 's tigrist és oroszlányt l á t t a tn i , szintolly kevéssé adhatunk Ame
rika lakosinak turbánt , a' régi romai hadaknak ágyút, a' napkeletiek
nek aszta l t , széket és kést és villát. A' régi és ujabb legjobb kép
írók is gyakran hibáztak ezen szabás ellen , de senki sem inkább mint 
a' színjátszók 's szinékitök. Merope és Cleopatra kur ta , kerek ruhá
ban, Medea és Phaedia franczia hajfodrozattal jelentek meg a' szinen, 
parasztasszonykák befűzve lépegettek 'a a' hős a' legtüzesebb csatából 
is olly feszes-ékes öltözetben rohant e lő , mellynek legkisebb redőzet^ 
sem bomlott meg. Lekain és Clairon kezdenek ebben józanabb szo
kást a' Francziáknál , ők adtak a' Scythának párduezot , ők az Asia-
tának redős , török ruhát. De ennél többet nem igen tehettek. A' szir -
ékités szinte a' legújabb időkig tömve volt botlásokkal. Mi nagy ide
j e , hogy Semiramis, Babylon királynéja, olly thronról lépett l e , mellv-
nek fedezete a la polonaise készül t , az őt környezők t ö r ö k ruhá
ban ál lot tak, 's maga ő leléptében kezét egy ujabb kori écuyer kar
jára támasztá? A' théátre franqais TAÍ-MÁIÓI (1. e.) e' részben sok jót 
véve, 's a' Németek, jelesen Berlin szinmivészei, már elébb a' jobb 
útra tértek. Képírók között Vien és Dávid valának e' nemben jobb szo
kás kezdőji 'a ez utóbbinak oskoláját helyes és pontos costumezés bé
lyegzi. Mennyire lehet azonban itt menni 's mennyire kell a' s z é p 
nek feláldozni a1 h i v e t ? megfejtve találjuk Müllner „Almanach fiir 
J'rival6iihnen'-Í}éhen (1818. 2 kö t . ) , hol az értekező "különbözést tesz 
a1 költői 's a' történeti coneetség, hibátlanság, között 's kifejti azon 
eseteket, niellyekben hol a' költemény szel leme, hói az értelmesség, 
hol az illetlennek legalább szemsértőnek elniellőzése tekintetéből cin en
nek (a' történeti costumenek) szenvedni kell. Egyébiránt tagadhatatlan az, 
hogy a' mivész valamint a' nyelvet 'a beszédet, ügy u' szokmáin t 
is ideálisáivá követi 'a követheti. A' costumeról sok a' munka, de 
egészen jó még egy sincs. Dandré Bárdon már 1776 előtt adott ki 
illy munkát , de nem hü kútfők után indult ; Lenznek „ Traile tfes co-
*<«mes"-je igen gyenge próba 's a' mit fordítója, Martini (Dresda, 
178-1), javítgatott r a j t a , az nem épen sok. Spalart „Versuch iiber das 
Costume der vorziigtichsten fölkér des Alterthuins, des Htiu/ern Alters 
und dér neueren Zeiten" (kiadta Albrecht , Bécs 17ÖG—90. 3 köt.) jobb, 
de még i s hibás. Használhatóbbak: „Hecueils des vostumes antiquesí<-
Rocheggiani-és Villemintől, noha az egészre ki nem terjeszkedtek, | i"y 
szinte „Darstcllung des iigvptischen, griechisclien und riimischen Co-
ttumei">, angol után adta Michaelis (Lipcse 1815). Ez titán jelent meg 
„Moeurs et contumes anciennes et modernes de tous les peuples <2' 
aprés les monumens."- (Milano és London , olasz és franc ia nyelven 
1810 köv. 9 fol. köt. abroszokkal és rézképekkel.) Gyakran kényte
len a' mivész magokat a' kútfőket felkeresni, illyenek a' régi costu-
mere nézve az arehaeologiai rézképgyüjtemények, ujabb koriakra a' 
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festményeit [Gemalde), sírkövek, öltözetirások; külföldiekre nézve uta-
zásirások "s altaljában földleírás, tör téne tek , régiségek. Ujabb korra 
"a külföldre figyelve készült ez „Coslvmes civilt acluels de tous les 
peuples Coiinus1'' Saveurtől , továbbá a' nagy „Sammlung von Cotlumen 
rerschiedener Völker" (London 1800 köv.) 's némelly játékszínek co-
stnniegyüjteményei í g y : „Vostumes et annales des grands thédtres de 
Paris" „Coslumes des kais. kön. Hoflhealers in Wien" (festett rézké
pekkel Bécs 1812 köv.) 's „T/tealercostumes des Berliner Nalional-
Ihealer^ (1810—23, a' régiebbek 1789—1813.) —t— 

C Ó T É D R O I T , C Ó T K Q 4 u c H E ( jobb és bal odal a : franczia kö
vétkamarában). Talán tanácsos vo lna , minden országos gyűlésben a' 
tagok ülését bizonyos — a' tartományok szerént vagy sors által intézen
dő rendnél fogva olly erősen megállapitni, hogy lehetetlenné tétetnének 
nekik pnliticai nézeteik szerént helyet választani, a' mi a' német statu
sok legnagyobb részében valóban meg is történt. Így legalább megne-
hézittetnék neminemiiképen a1 szónok meggátoltatása a' közös lárma ál
t a l , a' mi Francziaországban olly gyakran megtörténik, 's könnyebben 
lehetne a' rendet fentartani. Azonban sem Angliában, sem Franczia
országban nem jöttek még ezen gondolatra. Az angol parlamentben a' 
szónoktól jobbra lévő első helyek a1 londoni követeké ugyan tulajdonkép, 
de ezek csak az ülés megnyitásakor foglalják el azokat , annakutána 
pedig a' ministereknek engedik, kik körül báratjaik gyülekeznek öszve. 
Az ellenkezők (opposilio} mindég az áltellenben lévő padokat foglalják 
el. Francziaországban mindég a' bal oldalon ült az ellenkezet; a1 nem
zeti convent leghevesebb tagjai ezen oldal utolsó 's magasabban álló pad
jaira ültek , 's onnét ve t ték , a' , , h e g y " nevet. A' mérséklettek 's az 
országlás baráti a' terem alacsonyabb előrészén telepedtek le, melly „s ík 
nak, hasnak , mocsárnak" neveztetek. A' különböző pártok a1 franczia 
követkamarában még ma is ekként szokták magokat egymástól megkülön
böztetni. A1 ministeri párt középen (1. CENTRE) foglal helyet, 's ménné 
inkább távoznak ettől a' követek a' royalismus vagy liberalismus irány
latjában , annál messzebb is ülnek a' két ellenkező oldalon. A' jobb' 
oldal 1815-től fogva 1830-ig a' kamarán belől mindég legerősebb volt; 
legalább 1815—26 semmi sem végeztetett egyenesen ellene, 's 1820 után 
olly erőre kapo t t , hogy az ellenkezők nem álmodozhattak valamelly be
folyásról a1 végzetekre. Ezt a1 nagy erőt az I820-ki választási törvény 
által n y e r t e , melly szerént a' nagyobb jószágbirtokosak a' követek egy 
részét egyedül vaíaszták, a1 többieket pedig választani segí tek, 's igy 
a' departementi 's kerületi választásokban kettős választási jussal birá-
nak. Ezen törvény" foganatja a' földbirtokadó leszálitásával 's a' válasz
tásra való törvénytelen befolyással még inkább megerősít tetett ; mind e' 
mellett csak ugyan érzé a ' j o b b oldal, hogy hatalma csupán a1 kamarában 
uralkodó, a' nép közt ellenben az ellenkező véleménynek vannak számo
sabb pártifogóji. Ezen időben a' szabadérzetüek azzal vádolák a' jobb 
oldal t , hogy a'' régi egyházi hatalmat, nemesek uraságát , a' földbirtok
nak elidegeníthetetlenség-, oszthatatlanság 's adoinánybiitoki szolgálatok 
által való te rhe l te tésé t , 's a' köz emberek kizáratását a' főbb tisztségek
ből törekszik helyre állítni, melly a' nép szellemében szintolly erős, mint 
magyarázható ellenállásra fogna találni. A' bal oldalt ellenben azzal 
vádolák ellenkezőji, hogy Francziaország polgári szerkezetét egyre de-
mocraticusabbá csinálni, a' királyi hatalmat rendkívül szűk korlátok kö
zé szorítani 's a' dolgot talán a' Bourbonok ujonnani letételével törek
szik befejezni. — 1830-ban a' revolutio után uj formát kapott a1 követ
kamara. Az elébbi jobb oldal majdnem egészen eltűnt belőle, 's elején-
te nem csak a' középpont, hanem a-1 bal oldat is a1 iiiinisterium mellett 
szavazott. De ez idő folytával újra megváltozott, ugy hogy a' bal oldal is
mét ellenkezetbe szált az ország kormányzó tisztjeivel, kiknek támoga-
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tásában csupán a' középpont marad hiv. A1 jobb oldal most — ugy szól
ván — minden politicai tekintet és erő nélkül szűkölködik. Zs. G. 

C O T T I N (Sophie Ristand), franczia romániróné. Esmeretesb ma
dame Cottin név alatt. Szül. 1773 Tonneinsban a' Lot és Garonne de-
part. 17 évében mene férjhez egy bordeauxi származású pénzváltóhoz 
'a azzal nem sokára Par i sba , hol kevés esztendő múlva özvegyen ma
radt. Szeretvén férjét, bánatjának adá magát 's észfoglalatosságainák, 
a' mire elejétől fogva hajlott. A' melly tárgyat igy hevesen forgatott 
elméjében, azt bánatüzésből leirta csak társálkodási köre számára, mert 
hogy az valaha világot is lásson, meg sem gondolta. Azalat t , mig csak 
könnyen oda írogatta érzésé t ' s észképeit, lassanként kifejlődék belőle lel
ki tehetsége, niellyet leánykorában a' mindennap vele éltek sem gyaní
tottak benne. Első próbáji apró versek voltak 's egy 200 lapnyi tör té
net. Egyik barátjának épen 50 Louis d' orra ' lévén szüksége, F r a n c i a 
országot, honnan kitilták, elhagyó útjára, 's madame Cottin eladá egyik 
kéziratjat, hogj' a' szerencsétlenen segítsen. így kapta tőle a' közön
ség „Claire d' Álba " De a' jó barátné a' könyvet épen ngy nem es
mérte magától számlázot tnak, mint azon szép segedelmezést. Azon
ban majd megjelenek t ő l e : „Malvina", „Atnélie" és „Elisabeth^1 melly 
munkákat kivált asszonyi szivek élénk gyönyörrel olvastak. Ki fost
heti fejér nép érzését hívebben, mint azon nemből lévő, azért lelkes iró-
né nagyon elősegítheti az asszonyi nemesülést, 's csak ferde férjfi csufo-
lódhatik asszonyiróval. V e s z t , ha az érzés meleg ékesszólását, a' szív 
belseje legtitkosb vonásait ugy festeni tudót bán t , mint a' mikép ahhoz 
inad. Cottin értett . Cottin házi állapotja megengedte , hogy írásaiért 
kapott summájit jótéteményekre fordítsa. Egy vallásos tar talmú mivé 
befejezését nem engedte közbe jöt t fájdalmas betegsége 's azt sem, 
niellyet a' nevelésről kezdett. Ezeknek óhajtott volna különben legin
kább szíves elfogadást, mert irói foglalatoskodást, egyéb irást nem ha-
gya helyben asszonyban — szeszből, vagy már ekkor ereszkedtek ugy 
is gyengéd idegei 's ezekkel lelki ereje. Három hónapi szenvedései 
után elhunyt Aug. 25. 1807. Munkájit lásd együtt ,:Oeuvres complélet 
de Madame Cottin."- Paris 1806.) Döbrentei Gábor 

C O T H U R N U S , ollyan saru, millyent Diana és vadásznympháji hor
doztak, sőt az olasz vadászok is viselnek ; tehát vadászsaru. Galenus 
és Pollux leírása szerént ezen saruk szinte lábszárközépig értek és ke
resztülhúzott szíjakkal hozzá szorí t ta t tak, hogy berniek a' vadon he
lyeken könnyen lehessen futkozni 's ugorni. Bakkancsainkhoz hasonlítottak, 
mint a' herculanumi képek bizonyítják. Így nevezte'k tenyérnyi magas
ságú 's szíjakkal a' lábra fűzött parafatalpakat is. Ulyeneket a' íérjfiak 
i s , de főkép az asszonyok'hordoztak. Leginkább viselték a 'színjátszók, 
midőn szomorú játékot iidtak, elejénte talán csak emlékezetül Bacchus ván
dorlásaira, azután — és pedig Aeschylns rendeléséből,— hogy hősi ma
gasságot nyerjenek. Innen e' szó c o th u r n u s kölcsönözött értelemben 
néha magát a' szomorú j á t é k o t , Juvenal XV. 29, vagy tragicai fellengő 
írásmódot, Horat . Od. 4. 1. 12. Virg. Ecclog. Vi l i . 10. is jelenti 's igy 
fellengő cothurnusban lépdelni annyit t e s z , mint szomorú játékot já t 
szani. B. h. 

C O T T U S , 1 . C R N T I M A N O K . 
C o u c y (Renaud, vá rnagy) , hőse egy szomorú történetnek, 

melly több régi románok és dalok tárgya lőn. Testvérfija, vagy leg
alább rokonja, mondják, azon Roulnak, Coucy vára urának , ki Filep 
Ágoston királyt Palaestinába kisérte 's ezzel fel is cseréltetett. Egy 1228 
táján franczia versekben i r t , 's „Coucy várnagy és Faiel asszonyság 
románja" czimet viselő kéziratban, melly a1 párisi királyi könyvtár
ban ta lá l ta t ik , — nem különben Fouche t , 1380 táján irt krónikájá
ban következő történetet olvashatni, a1 leggyengédebb szerelemnek '•» 
legirtóztatóbb kegyetlenségnek példáját. — Renaud, Coucy várnagya, 
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megbájolva a' szomszéd (Saint - Quentin városához közel fekvő) Fai'el 
viírában lakó Vergy Gabr i e l a , Fai'eli Aubert h i tvese , kecseitől, szerel
met az asszony lábainál megvallot ta; ez visszautasitá ugyan , — de 
nem örökre. A' szerelmesek titkon láták egymást , 's igy buzdítva a' 
legforróbb érzelmektől , de rettegve egyszersmind Aubert féltékenységé-
t ő l , költé Renaud szenvedélyes da la i t , mellyek egy gyűjteményben fen-
maradtak. A' keresztháboru, mellyben részt venni Renaud köteleztetek, 
félbe szakasztá a' szerelmesek csendes boldogságát. Renaud Marseillben 
Richárddal, az angol királlyal , bajóra ül t , kivel Caesarea és Askalon 
a la t t fényesen vitézkedett. Midőn azonban egy királylakta várat védel
mezne , egy mérgesített nyíltól halálos sebet kapot t ; 's igy betegen 
óhajtása szerént hazájába visszabocsáttatott. De már néhány nap 
múlva érzé közelegni ha lá l á t , mellyre a' kedvesének szánt ajándékokat 
egy ezüst berbenczével iiiv apródja kezébe adta. „A^edd" monda , , 's 
viseld jól gondját , végsobajtásom után zárd szivemet belé 's vidd 
mind ezt Fai'el vár asszonyának." Ehhez még egy levelet mellékele, 
melly alá nevét végső erőltetéssel már alig i rha tá ; —• kimúlt , 's a' hív 
szolga Fai'el várába sietett. De bal sorsa a1 vár ura kezébe vezet te , ki 
gyanakodva vizsgálgatván a ' jövevény ruhájit, Renaud ajándékát 's elolt-
hatat lan szerelme végső ömledezéseit megtalálta. Dühre lobbant *s bos
szút forralt a' vár ura. „Vedd ezen szivet" monda szakácsának, „ké» 
szitsed é te lnek , 's tálald fel nőm aszta lára ." Megtör tént , 's Gabriela 
— evett belőle. ,,Jónak találád ezen h ú s t ? " kérdi férje; „ó gyö
nyörűnek" felel a ' szegény. „Örömest e lhiszem" visszonzá a m a z , „jó 
iziin kellé e sn i e , hisz Coucy várnagynak s/.ive vo l t ! " Szavai iszony ti 
bizonyságául oda veté neki azon levelet , mellyet Henaud haldokolva 
irt neki. Ezen ir tóztató ebéd után a' szerencsétlen semmit többé enni 
nem a k a r t , 's önkényes éhhalállal múlt ki. Coucy várnagya szerelmes 
dalai a' „H/emotrej hisloriques SUT Kanul de Coucy''' czimü Parisban 
1781-ben megjelent munkában (a' régi francz nyelven, az oda mellé
kelt fordításokkal 's régi melódiájukkal) öszve vannak gyűjtve. Uhland 
ezen tárgyból egy szép romanczot költött. Crapelet G. A. a' ,,Hisloire 
du Chutelain de Coucy et de la Dame de Fa'ielii a' régi kézirat 
szerént, melly a' párisi királyi könyvtárában vagyon, francziára fordí
to t ta (Parisban 1829 rézmetszésekkel.) ' 

C o u i . I S S Á K , I . S Z Í N F A L A K . 

C O U L O M B (Charles Augustin d e ) , szül. 173(5 Angoulénieben, a ' 
genietestbe lépett 's martiniquere kü lde te t t , hol a1 Bourbon erősséget 
épité. 1769 az eg3'szerü eróniivek theoriája a' tudományok academiájá-
tól erre tet t kétszerezett jutalmat megnyeré, 's 1781 az acad. egyesült 
akarat ta l vette fel kebelébe. Mindenütt használva, hol az erőmivtudo-
mánynak nehezebb tárgyait kellé megítélni, tántorithatlan igazlelkil volt. 
Bretagne rendjei a' tartományokban készítendő hajókázható csatornák
nak planumát elejébe terjesztet ték, mellyekről vélekedését az ország-
ló szék nevében kellé kimondani. C. meggyőződve a' felől, hogy a' 
belőlök kerekedő haszon az építési temérdek summákat soha sem póto-
landja ki, ellenkező vélekedését mondotta ki. Minthogy ez némelly mí-
nisterek interesséje ellen l ehe te t t , szabadlelkü Ítéletéért az apátságban 
kellé lakolnia. C. elbocsáttatását k é r é v mellyet tőle megtagadtak; 's 
újra Bretagneba küldöttek. Másodszori ítélete is csak ollyan volt , mint 
az e l ső , 's Bretagne rendjei Ítéletéért egy a' tar tomány czimerével 
ékeskedő másodpeiczes órával tisztelkedtek. A' revolutio kiütésekor C. 
a' Lajos - rend vitéze 's a' genietestnél ezeredesi helytartó volt. Le-
monda minden hivata la i ró l , hogy gyermekei neveléséré fordíthassa ide
jét . Ezen üres életmód a' tudományoknak használt. Név szerént azon 
erő felett való vizsgálódásai, mellyel meghajtott érc/fonalak rugódnak 
vissza, a1 magnetismus és villámfolyam tndományának legbelsőbb tit
kaira vezs t t ék , mellyek előtte azért levének világosabbak, mivel, mint 
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minden vizsgálódásainál, a1 legszorosabb pontossághoz raló ragas iko-
dása miatt a' számolást a' vizsgálódásokkal egyesité. Az intézet helyre
állításakor C. tagul vétetett fel 's a' nyilvános tanítás főfelügyelőjé
vé neveztetett ki. Munkás hatáskörében, niellyet iromá nyai által 
mind inkább bőví te t t , szerencsés övéi kebelében elhunyt Aug. 23 . 
1800. A***Í. 

C o v P, franczia szó, melly a' társalkodás! nyelvben más nemzetek
nél is gyakran előfordul, áltáljában ü tés t , csapás t , vágás t , szerencsés 
vagy szerencsétlen, de mindég Ügyes, merész tettet jelent. Hlyen sze
rencsés vagy szerencsétlen coup- t csinálhat a' k á r t y á s , a' hadvezér és 
minden, a ' ki nyerhet és veszthet. C o i i p de m i i n , mintegy : k a » 
c s a p á s , a ' katonáknál valamelly merész , sebes, könnyű és szeren
csés megtámadást , meglépést vagy fordulót jelent, hasonló esetekre a1 

köz életben is használtatik. C o n p d ' o e i l , az a1 szerencsés villanatja. 
az észnek , melly által valaki minden , a' jelen tárgyhoz szükséges vagy 
tartozó dolgokat egy szemnyitással e l lá t ; továbbá annyi mint szemmér
ték, nézet vagy kilátás. C o u p de t h é á t r e, szincsapás, tulajdonképen a' 
játékszínen olly várat lan, meglepő vál tozás , melly a' történeteknek 
egészen más i rányt a d ; különösen igy neveztetnek azok, ha csudakép 
's puszta szorultságból, nem pedig a' tett és characterek természetéből 
erednek. Az életben olly szemtévesztő tettek neveztetnek igy , mellyek 
csupa vakitásul , csak sz ínre , vagy hogy a' rut dolog szép szint kupjon, 
történnek. C o u p d' é t a t , kormány csapás , valamelly nagy , hathatós, 
néha erőszakos és törvénytelen reiidszabás, mellyhez a' kormány szo
rultság esetén, midőn már máskép menekedni nem t u d , vagy valamelly 
nagy czél annál bizonyosb 's biztosabb elérésére nyúl. Hlyen volt pél
dául a/.1830-ki Jul. 25-kei ordonnance Polignac alatt , melly harmad nap
ra X. KároJy uralkodását széttörte. Az egész országra nagy befolyásit 
ese tek , például egy főcsata, a1 főváros bevétele 's több efféle hasonló
kép Coup d 'é ta t -nak , országos csapásnak neveztetnek. —t — 

C O U P I , E T , a 1 franczia poesisben és muzsikában egyegy szakasza 
valamelly darabnak, melly töhb illyen hasonnagyságu allapodásokra v. 
szakaszokra van felosztva; igy tehát a' poesisben egy s t ropha , 'a ' mu
zsikában egy szakasz vag}- clatisula (például a' rondeauban). Azonban ver
sekben leginkább csak a' dal strophájit nevezik i g y , kivált hol a' vers
pár r e f r a i n n e l végződik. 

C o u p o N , kamatlajstrom, lemetszett darabocska, vágalék. Így 
neveztetnek kiváltképen a' st itusadósságlevelekhez (statust kötelező le
velekhez) mellékelt kamat- vagy felvételi bizonyítványok, mellyek-
ből több nyomatik egy ivre , 's mellyekből minden fizetés alkalmával 
levágatik e g y , 's a' fizető pénztárnak bizonyítványul adatik. Bizonyos 
statusi kötelező levelek nyomott szé | nélküli könyvből vágatnak ki 's 
igy adatnak által a' tulajdonosnak. Ennek czélja a z , hogy a' csalás 
*s mesterkedés kikerültessék , inert ha az illyen kötelező levél nem tö
kéletesen illik az iv hátramaradt 's levágott részéhez, bizonyos és vi
lágos annak hamis volta. 

Co un is lé RE (Wilhelm Réné , báró de 1' homme de Courbiére), 
porosz királyi főtáhornok 's Grandenz vára védelmezője, szül. Febr. 
25. 1733 Hollandban Gröningenben. Apja fóőrmester volt hollandi 
szolgálatban , nagyapja pedig született Franczia 's nagy jószágbirtokas 
Grenoble körül , de a' nantesi edictum által honjából kiűzetett. C. 
J4 éves korában kezdé katonai pályáját. Részt vőn 1747 Bergen op Zoom 
vára bajnoki védelmében; 1757 mint ingenieur-kapitány porosz szol
gálatba lépet t , 1758 Schweidnitz első megszálásánál megkülönbözte té 
magát , 's 1759 mint fóőrmester szabad osztályt (Freibataillon) kapot t . 
Ezzel remekül vivé a1 kis hadat a' háborít szine minden pontján, na
gyon megkülönhözteté magát I7GO Dresda megszálásánál a' nagy 
kert bevétele á l ta l , melly tettéért aa érdemrendet nyeré. Szintilly 



3 9 0 COUR D' AMOURS COURT DE GEBELLIN 

jelesül viselé magát ezreddé! szaporodott osztályával Kolberg felszaba
dításánál , Liegnitznél e's Torgai inál , 's több más alkalommal. Minden 
szabad osztályok közill egyedül az ő ezredjét hagyá meg II. Fridiik 
a' hnbertsburgi békekötés után. Ezredjével, melly azonban osztállyá 
kevesittetett , keleti Frieslandban állt őrségben 1786-ig. 1780-ban gene-
ralmajor l e t t , 1787 generallientenant, V mint i l lyen, Magdeburgban 
szerkeztetendő ke't gyalog brigada formálására hivaték. A' rajnai ha
bomban a' testőröket veze'rlé, kikkel Pirmasenzne'l jeles tettet vitt 
végbe, mellyért a' veres-sasrenddel jutalmaztaték meg. 1797 gyalogság 
generala lőn, 1798 Graudenz kormányzója , 's J802 a' fekete-sasren
det nyere'. A' porosz hadi sereg az 6 előterjesztésén a k , mellyet a' 
mostani király országlása kezdetekor tett , köszöni mind a' tisztek, 
mind a' köz legénység zsoldjának felemeltetését, 's a1 kenyér czélirá-
nyos kiosztását. 1807 megtartotta Graudenze t , ezen fontos v á r a t , a' 
Franeziák minden próbatétele ellen, melly által nyugoti Poroszország 
a' tilsiti békében a' királyé maradt , 's 1812 's 1813 keleti 's nyu
goti Poroszország védintézetei tetemesen megkönnyehbittet tek, 's a' 
Francziáknak lehetetlenné t é t e t e t t , Vistula köriili állásokat megtarta
ni. A' békekötés után főtábornokká neveztetek 's kormányzójává nyu
goti Poroszországnak. Megholt Jul . 1811 , 78 éves korában. Az ál
tala védelmeztetett vár sánczai fedezik hamvai t , 's egy emlékoszlop, 
mellyet neki a' király és haza szente l t , emlékeztet tetteire. C. derék, 
szabadlelkii 's igen becsületes ember volt , de igen kemény 's néha 
majdnem kegyetlen , a' mire szabad osztályt kormányzó korában szo
k o t t , mert ezen csapat a' hét esztendős háború alat t a' hadi sereg 
seprejéből 's a' fenyitékházak lakosiból állí t tatott fel. Ugyan azért 
gyakran választák fit a' legvakmerőbb és semmi pszköz által meg nem 
ja \ i tha tó vadonczok fenyitő mesterének, kiket ő rendszerént bottal, 
vess^őzéssel 's akasztófával való fenyegetődzés közt fogadott 's nem 
ritkán már ez által jobbulásra kinszeritett. 

C o n R r>' A M O U R S , 1. S í ü R B r . B M T Ő S T I S N T S Z K K E I , 
C O U R T H Í G E B É T , I N (Antal), nagy é s z , franczia jeles i ró , 1724 

született Nismesben, megholt 1784 Parisban. Protestáns atyja a' nantesi 
rendelés visszavételekor Sclnveizba vonult. Az ifjú G. korán a' régiek 
tanulására adta magát. Ekesenszólás, kö l tés , történetírás 's a' régiség 
minden más kincsei egyiránt vonák. Tizenkét esztendős korában bámu
lást gerjeszte tudományával. Utóbb természettudományt, mathesist, 
élő és holt nyelveket , mythologiát, régiségeket, archaeologiát lankari-
hatatlan buzgalommal tanult. Atyja halála után Languedocba utazott 
's minekutána a' reá maradt szűk örökséget leánytestvérének engedé, 
maga szép esze kincseivel Parisba ment. A' legjelesb főkkel csak hamar 
szövetkezek. De tiz év haladt e l , mig munkája: „Le mond' primitif-' 
világot láta. Becsületére van ez az egész nemzetnek, melly G . - t szülte 
és nevelte: roppant tudomány 's olvasottság benne 's az a' 'hatalmas ész, 
melly mind ezt egybe venni , szerkezteim' t u d á , méltán csudálást ger
jesztenek. Az első eredeti nyelv itt kimutatva, fejtve és le téve, mytho-
logiai képtelenségek kifejtve, az első emberegyesületek, azoknak szoká
s a i , törvényeik, írásjeleik 's egész szellemek merész de való rajzokban 
előadva vannak. Másik munkája G-nek a' „Mnseum." A' franczia aca-
demia méltánylá érdemeit 's hogy őt hasznos és költséges igyekeze
teiben gyámolja, kétszer adá neki egymás után azon ju ta lmat , melly 
az év folytán megjelenő legjobb munkának 'volt kitéve. Egyébiránt; G. 
jó , szelid 's természetes erkölcsi! volt. „A tudósok köztársasága" ngy 
mond „nem vivó tér; a' mi tollaink nem öklök. Mi egymást kölcsönös-
sen szeretni , becsülni 's felvilágosítani fogjuk. A' helyet t , hogy egy
mást elnyomnók, emeljünk közösen egy nagy épületet, melly az igazság
nak szentelve 's a' köz boldogság emelése végett gondviselésünkre le
gyen b íza tva / ' — Betegségében egykor Mesmerhez folyamodott, 's ez 
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az állati magnetismus által irta ki nyavalyáját. G. most Mesmer védel
mére szólamlék meg 's kiadd „Lettre tur le magnétisme animál" Pa
ris 1784. 4 . — < — 

C O U S T D U M i k l ó s (szül. Lyonban .Tan 9. 1C58, mii. Parisban 
1732) és Wilhelm (szül., Parisban 1087, megholt u. o. 1748), testvérek a' 
fram-zia s/.obrás/.ságnak XV Lajos álhitt nemesebb irányzatot adtak. A-
niaz magas ideákkal 's tiszta Ízléssel je leskedet t , 's alakjain a' hibátlan 
rajz, nemes állás és csinos, finom öltözet kitetszők. Különösen becsiilik 
Krisztusnak a' keresztről leemelését tőle a' párisi főtemplom nagy oltá
rán. Öccsében magához méltó tanítványt 's a' képző mivészetek acade-
miája directorságában követőt is nevelt. Ettől dn Bois uardinal síremlé
két dicsérik a' st. tumoréi templomiban. De felülmulá őt legidősb fija 
W i l h e l m , (szül. Paris. 1710 , nih. 1777), kinek II. Jóse : , Parisban 
lételekor, önmaga nyujtá ált a' Sz. Mihály-rendet. Veniis és Mars ter
mészetinél nagyobb idomú szobra i , mellyeket ez 17Ö9-ben a1 porosz ki
rály számára dolgozott , köz csudáltatást é rdemel tek , 's egy másik, 
szinte jeles mivén, a' dauphin és dauphine (XVI Lajos szüleji) sírem
lékén , azon egyszerű felség látszik , inellyet az illyes emlékeken maga 
a' mivészet megkjván. 

C O W T . E Y (Ábrahám), egyik híresebb angol lyr icus, 1618 szül, 
Londonban. Még gyermek korát annyira megragadta Spencer „F«»'ry 
Queen-je, hogy azolta mind csak a' költés vágya tüzelte. A' w e s t . 
minsteri oskolában tanultakor társai között könnyenfogósága, szolgál
nia elsővé emelé. Már 13 esztendejében egy kötetke verset ada ki 's 
egy V,S játékot talán még elébb hánya öszve. 1636 olta Cambridge-
ben tanult 's eposát : „Dávidéit", ugy ta r t ják , ott kezdette. Ugyan 
ott 1643 a1 szabad niivészségek magistérévé l e t t , de akkor Cromwell, 
kinek nem vala pár t ján, hamar elkergette. Menedéke Oxford lett 's 
gúnyverset: „77te puritán and the papiul"- hocsátá itt világ elejébe. 
Buzgósága BÍ szerencsétlen 1. Károly ügye i r án t , tudománya és el-
méssége hamar figyelmet gerjesztett a' királlyal tartók elsőbbjeinél 's 
különösen lord Falkland olly sürgetőleg ajánlotta a' királynénak, hogy 
ez titkos levelezései vitele végett magához csatlotta , midőn Parisba 
kellé folyamodnia. 12 esztendeig volt e' tisztes öszveköttelésében 's 
azalatt több versét is adta ki illy czimmel „The mistress". Azután 
Angliába küldöt'ék , mintha el lett volna bocsátva, hogy azonban ha
zája állapotját kéz alatt kitudakozza. Mindazonáltal ebben nem boldo
gult 's fogta magát abban hagyta a' politicai kémlelést , természettu
dományt tanult. Majd orvosdoctor lett. A' kormányszék visszaállítá
sakor jelenté magá t , hogy el ne felejtenék hiv szolgálatját , egy ódá
jával : „Upon his Majesly'i restaurasion and rclurn", de a' szeren
cséssé lett udvar most fel sem vette az elébb vele tűrtet. Elkese
redve ezen , Chersteybe vonnlt 's ha kapott is később Albán gróf és 
litickingham herczeg közbejárása áltiil segedelmecskét, nem soká élhe-
te azzal , mert 1667 megholt. Ott ugyan a1 Westminster apátnrság 
templomában emléke illy szép felírassál: „dnglorum findaru.1, Flac. 
cvs et Maroíí, de különben azon költők egyike, kiket c»ak hírrel táp
lált hazájuk. Versei Johnson gyűjteményének 1, 2 köte tében, Ander-
snnnál az 5-dik, Bélinél a1 36—39 kötetben. Más kiadásai: 1707-ben, 
1780-ban 's 1802. Ezen utolsó Aikintől. Johnson leirta életét 's igy 
szól ró la : Verseiben stylnsa és érzése különbfélekép változik, enyel
gő könnyüségről borzasztó nagyságig hág. Elégiája Henry Wottonra 
megráz. Ez ,,Ode nn witíi, felséges. Balladájáról, mellyben szeretőji 
neveit 's azokkal volt édes történeteit festi: „The cJimnicle"- czim alatt , 
azt mondja Johnson, in a cnmpotition nnrivalhd and alone."- L. ezt 
magyarul Kis Jánostól „Helikoni kedvtöltések", csakhogy ezt nem le
het igy nevezni : „A traductinn unrixalled and alone."- A' fen emlí
tett Oavideis hirevesztett próba volt. T). G. 
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C O W P B K (William), oktató köl tő , szül, 1732 Berkhamsteadban 
Hertfort grófságban. Betegségi!,:lévén az emberkerülés, nem csak a" 
felső házbeli titoknokságról , melly nemzetségében szinte örökös vala, 
de minden köz hivatalokról is lemondott 1702, egészen elzárkózva élt, 
's ez , vallásos szorongásokkal párosulva, lélekbetegségbe étté, Ennek 
leghevesebb ostromiból kigyógyulva, falura vonult 's a' költésre adta 
magát, lilmetehetségének első zsengéji 1782 jelentek meg , melly év
ben egyik barátja, Newton , az ábrándozó Guyon után módosított egy
házi énekeit „Hymns of Ofney" is kiadta. Egy tréfának kellé alkalmat 
nyújtani , bog}' honosai megesmérjék, milly elmetehetség szunnyad ben
ne. Mistriss Austen, Miltonnak elmés {isztelóje, azt adá fel Cowpernek, 
hogy egy önkényes tárgyról , p. o. egy épen ott állott pamlagról iijon, 
olly költeményt , melly ama' péloja mellett még említést érdemeljen. 
Erre C. irt egy köl teményt , rimetlen versekben, 6 énekben; „The 
task"- (feladás) czjm alatt. A' megkapó természetábrázolások, niel* 
lyekkel C. Thomsonra emlékeztetett , 's a1 gondolatok komolysága éí| 
méltósága kimentek az Angolok e lő t t , kik magokat az egésznek rajos-
kodó komorsága által eredetiségekben érdekeltetni é rzék , még azon 
könnyű és szabad módot i s , mellyel ezen szemléletek egybefüzve és 
előrántya voltak. C. ismét visszaesett elébbi bus komorságába, ámbár 
John Gilpin (Bürger ulánazta) tréfás balladáját barátnéja mistriss 
Auston után elbeszélte. Bufelejtés végett az ,,ítiadeií és .,Odys$ee" 
fordításához fogqt t , rimetlen versekben, mellynek a' Popeével üszve-
hasonlitva több hűségi érdemet tulajdonítanak. A' nagyobb részben fé
nyes kiadások (utolsó és esmeretes Eond. 1816. 4 köt.) megmutatják, 
hogy Cowper érdeme meg van esmérve, noha a' maga választotta ver»-
nem , blanh verse, sokat tet t a r r a , hogy munkáji nem egészen osztat
lan kedvelést találtak. Szünet nélkül betegeskedve, a1 szőrszálhasogató 
methodisticus papok által szorongóvá, s ő t , mint szüleményei egyenet
lenségén nagyon észrevehető, erkölcsi kétségbeesetté t e le tve , megholt 
C. 18QQ. Végveisezeti e' munkában találtatnak: ,^Cowper's lifc and 
poittfiumons works hy \V- Hayluy.<-' (L, 1809. v. 1812. 4- k.) Levelezé-
se i t , „Privale correapondence af WM. Cowper11, eredeti Írásaiból ki
adta John Johnson (1824. 2. k.) J. 

C O X E (William) , utazó és történetire, szül. Londonban 1747, ne
veltetett Etonban , tanult Cambrigeben, azután a' legelső angol házak
ból való fiataloknak kalauztársok vala európai utazásaikban, millyenek 
Jelesen Pembroke gl'óf, a/ későbbi parlamenti nagy szónok, Wbitbread, 
és CornwalHsmarkgióf. E' vándorlásoknak köszönhetjük Helvetián (1779), 
Eengyeloroszág-. Svéd- és Dánországon (1784—92) tett utazásainak classica 
leírásait, mellyeket csaknem minden európai nyelvekre fordítottak Mint 
történetire észre vétette magát , ,Sir Köbeit Walpole emléke" C'798) 
á l t a l , ezt követte %,Boratio Lord Walpole'-'- (1802). 1807 kiadta az 
,.Austriai ház tör téneté t" nieljy remek miiiikát Dippold és. Wagner né-
metesitettek, 1817, 4. köt. , ,A' Bourbon házbeli spanyol királyok 1700 
—88 emléke" megjelent tőle 1813, 3 köt. 4. — „Malbourough élete 
eredeti levelekből-' (IS18 3. köt. 4; németül Bécsben 1823) 'főmunka 
ezen , Coxe által méltókép rajzolt vitéz történetére. — Megholt C. 
1827. J-

Co x i s vagy C o x CTS (Mihály), képiró's rézmetszőMechelnben 1497 
született , Orley Bemard tanítványa vol t , később Komába utazván, itt 
ltafaé'1 (kit hihetőkép személyesen is esinere) miveit iwgkedvelé 's mind 
fresco-, mind más festeményt sokat készített. Kafael szellemében rajzolá 
Ámor és Psyche történeteit, mellyek utóbb ezen rajzok szelént 32 réz
lapban jelentek meg. A' bécsi cs. képtárban van egy Madonnája a1 gyer
mekkel. Mivei Német-Alföldön is igen rit«ák. Mh. 1592. 

Co v p E r . (Noel), az idősb, jeles képiró, 1628 vagy 1629 Parisban v. 
XormoiidiáUaii szüle te t t , megholt 1707 Parisban. Ó 'festette ki l.ebrun 



COYSKVOX CBABBE 3 9 3 

cartonjai szerint 's királyi parancsolatra a' Louvret és Tuileriákat, mi
re a' romai franczia academia directorává neveztetek. Itt festé a' versail-
lesi tanácsházba : Solont , Tra janust , Severust és Ptolomaeus Philadel-
phus t , melly képek Komában kitétetve a' mivesinerők csudálatjának tár
gyai lettek. Legjobb darabjainak tartatnak : Szent Jakab kinzatása, a7 

notredamei templomban-, testvérölő Ka in , az academiában; a1 Három
ság (szent) 's Szűz Maria foganása, az invalidusok palotájában. Kép
zelete dus és virányos; rajza correct, színezete nyá jas , 's érté a' ki
fejezést. F i j a , A n t a l (született Parisban 1601-ben megholt ugyan 
ott 1721-ben), szép 's leleményes eszű volt. 14 évii korában a' velen-
czei színezéket tanulá 's noha korán tért innen Parisba vissza, még is 
a z , a1 mit ekkor adott 's adhatot t , zajgó tetszéssel fogadtaték. Kz l e . 
hetett o k a , hogy alaposságra ezentúl nem ügyelt. Nagy alkotása 's 
gazdag leleményessége feledtetek a* sokban hibás ra jzot , valamint vakitó < 
színezete a" harmónia hijányát. Az ő nagy hírének kell azon módot 
(Wlanier) a' franczia képírásban tulajdonitni, mellyben a' mivészség mind 
inkább elfajult. Sokkal mivészibb , de nem olly kedvelt volt öccse dolgo
zása. K z ( N o e l N i c o l a s é s i g y i s : a z o n c l e , szül. Parisban 1692, 

' mh. J1735) nem a1 fényt 's csillogást, hanem iga/.at és hüt követve, elég 
bátor volt mellőzni az uralkodó ízlést, de még is a' szinadásban nem 
épen. Nem jntalmazá a' szel íd, jámbor mivészt sem segély, sem köz 
taps , egyedül az értők kis köre becsülé. Végre helyet nyert az acade
miában. Legjobb mivének tartatik az, mellyet az Idvezitő templomában 
Sz. Maria kápolnájának boltozatján feste. Valamint ez az idősb Noelhez, 
ugy Antal fija, C. K á r o l y A n t a l (szül. Parisban 1694, mh. u. o. 1752), 
inkább atyjához szita., Hódolva a1 kor hibás ízlésének , kedveltetett u-
gyan , de ez őt még inkább elrontá , mivé csupa mód, színezete a 
minden harmónia nélkül oda vetett erős s/.inmassák által sértő, vakitó lett. 
Atyja irója még egy igen ékes és tiszta beszélő dialógusnak, melly vizs
gálódásokat foglal magában a 'képírás felett, 's egy fijához intézett költői 
levélnek ; egyszersmind tetemes része volt XIV. Lajos történetei szer-
keztetésében, mellyeket a' felírások academiája emlékpénz folyamatban 
ábrázolt. 

C O Y S E V O X (Antal), lyoni szobrász, szül. 1640. 27-ik évében Alsatiá-
ba ment Fürstenberg eaidinal zaberni pompás palotája kiékitése végett. 
Honjába tértével a' képíró- és szobrászacademia tagjává lett 's XIV. La
jos inelyszobrát többször 's a' királyi paloták számára más egyebet is dol
gozott. Kellem, magasság és nemesség látszik miveiben 's az a' szép
ség , mellyet arczképinek, az a' tüz , mellyet az arczvonásoknak kőben 
is adnj tudott , szobrász-Vandyknek neveztetek. Mell)' remek miv példá
ul tőle Mazarin cardinal szobra a' párisi museumban. Legjelesb compo-
sitióji: XIV. Lajos szobra lóháton a 'b re tagne i karok rendeléséből; Col-
bert síremléke; Dordogne, Garonne és Marne képszobraik; Castor és 
Pollux, csoportozat; Venus ülve; Nympha a' conchán ; Hamadryas ; vig 
Faun, síppal; Peg<isus és Mercur. 80-ik évében holt meg 1720. 44 évig volt 
az acadeiniának tagja 's állandó cancellara. 

C R A K R K (George) , az ujabb angol költők közt talán legközértel-
mübb, szül. Dec. 21.• 1754 Suffolk grófságbán Altboroughban; egy 
vámtiszt Hja, seborvosnak vala szánva. De csak hamar kifejlett a' gyer
mek költői tehetsége, mellyre atyjának prosai gondolkozása ada okot. 
Az öreg Crabbe t. i. az újságokból , mellyeket olvasott , a1 verseket, 
mint haszontalan toldalékokat, ki szokta vágni, «z elhányt levelek j á t é 
kul szolgálának a' gyermekeknek. Így sok verset olvasa a1 kis György, 
mcgtanulá őket könyv nélkül , 's minthogy a' kivágott levelekben nem; 
ritkán hijányok is vajának , ezeket kipótolni is megpróbálta. Az újságok 
számára dolgozott, 's 1778 egy , ,A ' reményhez" ir t költeményével jutal
mat n y e r t , melly arra ösztönzé, hogy a' czélzott seborvosságot és szü
letése helyét hagyná el. Igen nyomorúan készülve jőve Londonba , hol 
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magát egészen a' Mép tudományokra ad ta , Burke Edmund pártfogójaJe-
v e , vígig nézegette a/, ifjú próbájit , javításokat tanácsolt, kiszemelte 
a' legjelesbeket, több ahhoz értők ítélete alá adá , 's legszélesebb terje
désben a' költőnek atyai barátja vala. C. első versezeti , mellyek kii/.é 
a' leíró „The village" (1782) ta r toz ik , kedvet nyertek. Még az éles bi-
ró dr. Johnson is ujabb munkákra ébreszté az ifjú költőt. Burke már 
elébb az isteni tudományokra határozta pártfogoltjai, 's C. a' nélkül, 
hogy valamelly egyetemben lett volna, annyira tudta önszorgalommal 
v inni , hogy ácademiai megtiszteltetést kapott. Ekkor Rlitland herczeg 
a' mustoni rectoratust (papi hivatal) neki ad ta , 's azzal a' stathomi lel
ki pásztorságot eg)'esitette. Itt megházasodott C. 's számos házi népe lett. 
Később egy jöyedelmesebb hivatalra Suffolkba men t , honnan 1813 a' 
trowbridgei rectoratusra h ivák, mellyet még 1819 viselt. A' theologia 
tanulása csaknem minden költői munkától elvonta, 's több mint 20 évi 
szünet u t án , csak 1807 jelentek meg ismét versei , nevezetesen a' leíró 
nagy költemény „T / /« Borough." Legújabb munkája „Ta/es of tlte 
Hall"- történetek és tapasztalásai* két testvérfiak életéből, kik hosszú el
válás után öszvekeriilnek 's egymásnak elbeszélik, mi esett az alatt ve-
lek. C. kisebb költői elbeszélései is említést érdemelnek. Minden írásai 
több kiadásokat é r tek , utolsó években pedig maga a' költő egy gyűjte
ményt készített belőlök.v Ha C. poé'sise Teniers vagy Ostade festéseivel 
öszvevettetik , benne hasonló igazságot, pontosságot, meglepő szemlélhe-
tőséget ta lá lunk, minden kecse az olly tárgyakkal való mesteri bánásban 
áll , mellyek magokban épen nem érdeklők. C. Mnsája különös szeretet
tel keresi fel a1 szegénység és nyomorúság kunyhójit , 's azokat és lako
sait szívszaggató igazsággal és meztelenséggel festi. Természetábrázolá
sai szenilélhetők, környülményesek , hivek ; 's mint egész poé'sisében, 
ugy itt is elmellőzött minden szónoki és festői ékesgetést , melly semmi 
m á s , mint ékesgetés. Nála minden characterrel teljes, éles és biztos 
írásmódja csudára méltó tiszta és egyszerű. „The viltage" egy angol falu 
tüneteit és életét valódi régi pásztor módra ábrázolja. A' csapszékben 
durva orkalmárok dorbérzolnak, a' parasztok munkájok mellett felejtik 
az éneke t , 's a' szegény leány csecsemőjével egy posványos lapályon ke
resztül vánczorogtában, ártatlansága vesztét kesergi. Természetes egy 
kis városnak rajzolása „The Borough" versezetben. „Talet of lheffn/l" 
költemény, az, életnek valamivel magasabb körét hasonló igazsággal fes
t i . Valamint C. az élet külső viszonyait mesterileg ábrázolni ér t i , szinte 
ugy be tud ő az emberi sziv legmélyebb redőjibe is hatni. Innen lélek-
bontszolnnak nevezték. Moore Tamás költő azt mondja: „ C . mutatta meg, 
mit tehet a' lángész több mint galvani ereje az á l t a l , hogy nem csak 
mozgást , hanem életet is öntött ollyan tá rgyakba, mellyek- azt felfogni 
képeseknek sem látszanak." J. 

C R A T I E T H (Dierk és W o n t e r , testvérek), llvegfestők, némelly írók 
szerént német, másol* szerént német-alföldi születésűek. A' 15 század
nak utolsó 's a' 16-nak első éveiben éltek Goudában, hol Sz. János tem
plomában még ma is csudáitatnak 11 üvegre festett képeik Wouter cor-
rect rajzban, Dierk erőhen haladta felül testvérét. Az tivegfestés mi-
vészsége, némellyek szerént, vélek hunyt el. Mondják, felette féltékeny 
volt egymás iránt a' két mivész, mi okból nem nyilatkoztaták "ki egy
másnak módjok titkait 's látogatások alkalmával eltakarták készületlen 
miveiket , hogy egyik testvér a' másik müfortélyait a' festés lassan-
kénti képzéséből ki ne találja 's magának ne tulajdonítsa. 

CR A M E R (Károly Gottlob,) egyike a ' legtermékenyebb's idétte leg
olvasottabb Német romániróknak, 1758 született Pödelitzben Freiburg mel
lett. Schulnforrából Lipcsébe ment theologiát tanulni. Azután hivatal 
nélkül élt VVeissenfelsben, és 1795-ig Naumburgban a' Saale mellett, mi
kor mint herczeg koburg-meiningeni erdőtiszti tanácsos Meiiiingenbe köl
tözöt t , hol magányoskodott, míg a' dreissigackeri erdőmivelő academiá-
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nál tanító nem leve, inelly hivatalát szinte halálig (1817) folytatá. — 
Cramer i rása i , ugy szólván, képei az elaljasodásnak és izetlenségnek 
's azért sinórmértéket nynjtnak nem csak egy nagy sereg olvasó Ízlésé
nek, hanem némelly egyidejű 's későbbi rokonirásoknak megítélésére is . 
Bizonnyára az „Kranmna Scfileic/ier11 szerzője nem szűkölködött talentum 
nélkül, sőt némelly ügyességet kell neki tulajdonítani, melly által bizo
nyos olvasókra több évekig szert tudott tenni ; csakhogy ezt nem más
ban lelhetni , mint hnpy minden jobbnak ritka megtagadásával a' világot 
a1 legdurvább' aljasság szempontjából tekinteti 's az olvasók nagy lom
ha seregét szörnyek és caricaturák által hozza mozgásba. 1782 jelent 
meg első románja: Saalfeld Károly, és 1817 már 80 résznyire vastag, kö
tetet nyomtattatott. „Eraimns Scftleic/ter^'-ének első kötetét (1780) nif'g 
a' eritica is tetszéssel fogadta, melly későbben csak kárhoztató Ítéletet 
mondott Cramer felől. Nem sokára első fellépte után kifogyott e r e , és 
a' miiről képzete sem lévén, folytatott gyakorlás sem vezetheté jobb 
ntra. Innen minden románjaiban a' feltalálás ugyan azon hijánvossága, 
ugyan azon hihetetlenségek , ugyan azon szinte carricatnrákká facsart 
characterek. Ezekhez járul a' világ költői felfogásának hijánya 's olly 
előadás, melly majd alacsony, majd ismét pompásan tekert, tele nagyitá-
sokkal 's furcsa elmésségekkel. Honnan irásai minden helyesb Ízlésnek 
csömört okoznak és már most csak a' legaljasabb köz nép közt találnak 
olvasókat. /?. T • 

C R A M E R (Johann Baptisf), fortepiánón mester és szerző ; íija 
egy jeles német hegedűsnek, Cramer Vilmosnak, ki IVIanheimban szü
letett ' s , Londonban mint királyi kamaraniuzsikus az odavaló legelső 
orcbestrumoknak közel 30 évig feje! volt, 's 56 éves knniban 1759 
holt mefr. -— Cramer nem Londonban 1775, mint Gerber „Hangmivész-
lexiconjában" hamisan á l l í t ta t ik , hanem Manbeimban született 1771. — 
Képzése a' rendes oskolai utón kezdődött.- I l- ik évében klavirra ok
tatták , 1783 Clementi tanítványa lett. — 13-k évétől magára hagyva, 
a' legjobb klavirszerzők , jelesen FHindel , Bacbok , Dom. Scarlatt i , 
Haj'dn 's végre Mozart munkájit , 1785 Ábel Kár. Fer . vezetése alatt 
a' generalbassust, leginkább Corelli és Hiíndel munkáji u t á n , utoljára 
pedig a1 fugatétel kezdő alapjait is tanulta. Németországon te t t két 
izbeli mivészi utazásait , mellyekben a' legnagyobb német hangmivé-
szekkel , különösen Haydn Jóseffel, szorosan megesmerkedet t , kivévén, 
gyermekségétől fogva csaknem mindég Londonban lakott, 's főkép kla-
virtanitással foglalatoskodott. Szemlélődéi esmeretei 's gyakorlói 
ügyessége kedveitető viseletével 's az idegen szokás és nyelv töké
letes magáévátételével párgsulva, Londonban a' legbecsülttebb klavir-
tanitó tekintetére jut tat ták. Mint hangszerző azon alapos és jó Ízlésű 
mesterekhez tartozik , kik folyó hangvezetés és mesteri kidolgozás által 
a' teremtői erő fogyatkozását el nem takarhatják 's magoknak tulaj
don módot formáltak. Szerzeményei (70 szám) mind egyig klavirra 
í ra t tak , 's concertekből. sonatákból , rondeaukból , phantasiákból és 
variatiókból állanak. Többnyire mind czélirányos előgyakorlások, szo
ro s , kötött stylusban. Munkájá t : , . / / studio per il pianoforle'-' ma
ga Bach Sebestyén is ..Wnhltemperirtes Clnvieríc-j?i előoskolájának, 
's legnagyobb munkájának nevezi. ,^Etniieíi< hires munkájának szép 
kiadását Bécsben Hasslinger Tóbiás eszközölte. C. mint játszó még 
sokkal hiresebb, kivált az adagio csendes előadásában. 

C R A N I O T , o G T A , l. KA P,O N Y A T U D O M Á N Y . 

C R A S S U S . llly nevű Komái kettő érdemel említést: 1) L o c. T. i. 
c i n in us C r á B s u s , Koma 658 é. volt cnnsul, és idétte legnagyobb szónok, 
nak tartatott . Tele elmésséga;el 's bá torsággal , egyszersmind becsüle
tes ember volt. 2) IVT. L i c i n i u s C r a s s u s , kit „rf»i>e#"-W!lí, gaz
dagnak, is neveztek szörnyű sok kincsei miatt. Vacvonja 7.000.000 tal
lérra ment. Egyszer innepet adott a' népnek 's 10,000 asztalnál saját 
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költségén megvendégelte, ezenfelül annyi gabonát osztott k i , hogy min
denik háznép három hónapig beérte vele. Koma 683 és 608-dik évében 
Pompejussal együtt volt consul, 688 pedig censor. Caesar e z t , mint 
legtehetősb 's mellette igen is nagyravágó embert, ngy szinte Pompejnst, 
részére igyekezett hódí tani , vélek triumvirátust kötvén. A' Partliusok-
kal telhetetlenségből 's diesvágyból kezdett háborúban sok késérőjivel 
együtt elhullott 53. K. e. B. L. 

C R A V E N (Ersébet, lady, azután anspachi markgrófné), gróf Ker-
ckeley legfiatalabb l eánya , szül. 1750 's férjhez mene 1767 Wilhelm-
h e z , az utolsó- craveni grófhoz, kitől hét gyermeke született. Neve
zett férje, 14 évi házassági szövetségek után olly rosszul bánt vele, 
hogy mind a' két fél barátinak közbenjárására elválás eszközöltetek 
közöttök 1781. Ezután lady C. a' versail lesi , madridi , lissaboni, 
bécs i , berlini, konstantinápolyi, varsói , st. petersburgi, romai, floren-
rA és nápolyi udvaroknál élt, utóbb pedig Anspachban, hol Keresztély 
Fridrik Károly Sándor markgróf, Nagy Fridrik öccse, platonicus viszonyba 
lépett vele. Elébb emiitett útja közben gróf Choiseul-Gouffier, kon
stantinápolyi franezia követ felszólítására 1787 lement az antiparosi grot-
tába , , mellyet előtte asszony még soha sem nézett meg. Miután lord 
Craven 1791 Lissabonban megholt volna, házasságra lépett vele a1 mark-
gróf 's tartományait évpénz mellett a' porosz királynak áltengedvén, 
feleségével együtt Angliába m e n t , a' hol közel Hammersmithez egy 
kastélyt (Brandenburg) vett 's lS06 megholt. E r r e lady C. követelést 
formált Poroszországon 2000 font sterling esztendei özvegytartás iránt. 
Egyébbiránt végintézeti örökösnéje volt a' markgrófnak, 's azolla majd 
Angliában majd Nápolyban élt. Lady C. már 17 éves korában helyes 
költeményt készített , melly akkor folyó írásokban jelent meg. Kon-
stantinápolyba Krímen keresztül te t t utazásának leírása számos levelek
ben legelsőben 1789 jelent meg (angolul) , 's Mercier javára nyomatott 
ki (ujabban 's bővítve 1814). Irt ezen kívül költeményeket, játékszinda-
raboka t , románokat. Nevezetességei („Síera. of the Wlargravine of An-
spach, formerly Lady Craven, torilten by kertel/ ele", London 1825, 
és Paris 1826, 2 köt, Parisott franezia fordítása nem hiv) érdekletesek; 
mert a' szerzőné II. Katal innal , II. Jóseffel 's más fejedelmekkel öszve-
köttetésben állt. 

C R A T E R (Gáspár), német-alföldi képíró, szül. 1582'sCoxcis Rafael
nek tanítványa volt. A' természet tanulása által nagyhírű történet- és 
arczképfestő lett. A' spanyol udvarnál Ferdinánd cardinalt, a' király test
vérét , festette l e ' s évpénzt kapott. Azután Gentbe te lepedet t , hol foly
vást dolgozott az udvar számára. Állandó szorgalommá] dolgoza 86-ik 
évéig. Midőn ltuhens C. nek egy festését az Affleghem apátságban meg-
pilántá, igy kiáltá fel : , ,Cayer! Crayer! JVged senki nem halad fe lü l !" 
A' város számára 21 oltártáblát festett. Flandriában 's Brabantban sok 
mivé találkozik; néhány képe a' bécsi és müncheni nyilvános gyűjtemé
nyeket is diszesiti. Miveiben a' te rmészete t , jeles rajzot 's van Dyk 
módjához közelgő szinezetet magasztalják. Aran Dyk barátja volt 's ké
pét is lefesté. Mh. C. 1669. 

C R Í B I H O S (Prosper Jolyot de), a z öregebb, szomorú-játékköl
tő , kit honosai szinte Aeschylushoz hasonlítottak, szül. Dijonban, Feb. 
15. 1674; már ot thona1 Jesuiták alatt nagy tehetséget, de (egyszersmind 
könnyelműséget mutatott. Ügyvédnek szánva, egy párisi ügyvédnél Prienr-
n é l , kellé törvénykezést tanulnia , de mind a' ketten elhatározott ba
ráti voltak a' játékszínnek annyira, hogy e' szenvedelem mellet az ifjú 
tanulása nem igen jhaladt. Minthogy ezenkívül az ügyvéd tapasztalta, 
hogy C. érintett szenvedelme miatt jó törvénytudó nem lehet , ellenben 
a' drámai munkákról tett Ítéletében belátást és megfontolást árul el, azt 
tanácsolta az addig csak apró dalokat 's egyes verseket próbálónak, 
ogy magát a1 drámára szentelné.—C. engedet t , de első darabját , „Brh-
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tns fijai" visszavetek a' színjátszók. C. elégeté a' kéziratot , többé a' drá
mákkal bajlódni nem akart-, még is Prieur unszolására „ Idomeneus" ismét 
előállott 's 1705 játékszínre jöt t . Néhány hely kedvéért eltűrték a' töb
bi hibát , 's azon könnyüség, mellyel C. az utolsó felvonást, melly az 
első előadáskor nem tetszet t , 5 nap alatt egészen ujon te remte t te , fi
gyelmet gerjesztett az ifjú költő tehetsége iránt , 's ez, „ A t r e u s " (1707) 
megjelenése után eleven tetszésre vált. Pr ieur betegen vitette magát 
egy logeba 's így szóla az ifjú költőhöz: „Megelégedve halok m e g : az 
urat én tettem költővé, benne olly férjfit hagyok hát ra , ki a' nemzet sa
j á t j a . " Mit a'Fraiicziák Crébillonbaíí bírni képzelnek, azt Prieur ösztön
zéseinek köszönhetik. De a' természetfeletti dühösködésekben való csudás 
te t szés , melly elősaör ,,/í/íorfog-une" darabban muta tkozot t , okot ada 
arra, hogy C. ezen módban tökéletesen elmerült. 1709 jelent meg , ,£7ee-
ír«",szinte olly szónoki bőséggel 's hasonló zavarral i rva , mint eléb-
bi munkáji -, még is izlése szerént volt azon népnek , melly az illy vérrel 
feresztett szerelmes tüneteken meg nem botránkozott. „ltliademisleíi 

(1711.) Crébillon mesterniivének ta r ta t ik , legalább La Harpo után. De 
a1 haldokló Boileau, kinek Leverrier ezen szomorú darab első jelené
seit olvasá, igy kiáltott, mondják, barát jához: „Istenem idő előtt akarsz 
megölni? Ez ollyan iró , kihez képest a' Boy erek is Pradon valódi na
pok. Könnyebben fogok megválni az é le t tő l , minthogy századunk csak 
illyen balgalagságokkal gazdagszik." Most legtöbben épen ugy érezné
nek mint Boileau. „fíhademis/e-- 8 nap alatt két kiadást é r t , 's Par is 
és Versailles vételkettek az álmélkodásban. Elhitették Crébillont, hogy 
ő az irtóztatót igen jól ta lá l ja ; ez okon a' kegyetlenekben módot sem tu
dott többé tartani, mi miatt „ r e t t ene t e s " nevet kapót. „Jfe/vre*" (1714) 
az elébbieknél még tovább ment, de hamar eltűnt a1 játékszínről. „Semi-
ramii" (1717), a°fijába szeretet t anya, ki szenvedelméből még a' meges-
merés után sem gyógyult meg, elevenen gyaláztatott . „Vyrrhus (1726) 
csak 9 év múlva jelent m e g , 's várokozása ellen a1 szerzőnek, ki ekkor 
az irtózatosokkal szűken bán t , részvételt talála. Cgy lá t szék , hogy 
ezentúl házi nyomorúsága és szükölködése szellemi erejét elzsibbasztotta. 
Csekély öröksége az állvett adósságokra és per költségekre felment; szere
tet t felesége, atyja kimúlta után kevéssel megholt, l í ly elhagyott sorsá
ban is szeszélyes nyakasággal visszaigazitott minden segedelmet, mellyet 
több oldalról ajánlanak neki. Csak midőn Pompadour asszony Voltairet 
megalázni igyekezett, jutott észbe Crébillon. A' király censorrá tévé a' 
politia törvényszéknél, 1000 fr. esztendei fizetést és a1 könyvtárnál egy 
helyet adott neki. Igy a' gondoktól megszabadulva, elvégezte „Cat i l iná t" 
melly 1749 királyi költségen , az akkori udvari játékszín minden fényé
vel adatott. A' Voltairet lealázni kivánó fél elégen tul magasztala , La 
Harpe pedig érdemén alól kisebbité e' darabot. Hogy Cicero árnyékát , 
melly a' köz véleméy szerént „Ca t i tma" által megsértetett , meg engesz
te lhesse, 76-ik évében i rá a' , ,Tr iumvira t" darabot , vagy is Ciceró ha
l á l á t , mellyet 81 éves korában játék színre vitt. Az agg iránti t isztelet 
fentartá a' da rabo t , melly a' költő becsületét kisebbité. Cromvell feneb-
bi utasításnál fogva töredékben maradt . Ennyit drámai munkalatjai
ról. Altaljánfogva C. munkájiban sehol sem találhatni a1 traglca mivész-
ség felemelését, hanem csak a1 Corneille nyitotta ösvény követését, imitt 
amott szerencsés utánazássa). Talán szerencsésb viszonyok törekedésének 
nemesebb irányt adtak volna, de mint képzelé , az emberektől elhagyat
v a , útszán öszveszedett kutyák , macskák társaságában (gyakor a' leg-
betegebbekett leginkább kedvelte) keresett kárpótlást 's a' rendetlen 
életben bizonyos gyönyört. 1731-től az academia tagja volt. Megholt 
Jün. 17. 1764, 88 éves korában. XV. Lajos fényes emléket emeltetett 
neki St. Gervais templomában, de ez csak akkor ment tökéletességre, 
midőn a' franczia emlékek museumába (aux petits Augustins) általtéte
tett . Azon ékes kiadáson kivül , mellyet a' szerző hasznára XV. Lajos 
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a' „Cat i l ina" szerencsésen kiütöt előadása után rendel t , [„Oeuvres de 
Créltillon''' inpriinerie R. du Louvre 1750. 2. kot. 4.) van meg egy más is, 
sőt az öregebb Didottól is egy , 1812. 3. köt. de mind ezekbűi „Cataliná-
bau" hibázik hat ver-s, melly mint világosan Pompadour marqtiisere 
czélzó , már a/, előadáskor kihagyatott. J. 

C RIÍ B i r. r. o N (Claude Prosper Jolyot de) , az ifjabb , az elébbinek fi-
j a , szül. Parisban 1707, mint író egy erkölcstelen időszakban szeren
cs i t tett.. A' csak áltlátszó fátyollal takart meztelenség ábrázolása 's 
azon találmáriyosság á l t a l , mellyel a' Iegelfajuttabb erkölcsöket is szé
pít i ) igen segité C. azon romlottságnak közönséges elterjesztését, melly 
ugyan már akkor a' párisi világ magasabb osztályaiban otthon vol t , de 
a' mellyet még sem lehetett egész Francziaországon eláradottnak mondani. 
Később, kivált a' zendülés á l t a l , ugy megváltozott a' Francziák érzése, 
hogy az illy feslettségek ábrázolásai t , millyeneket Crébillonnál talál
ni , most kárhoztatják. Sőt annyiszor magasztalt Írásmódjában is homá
lyosságot ta lá lnak , rendszeres romlottságától megtagadják azon ingert, 
melly a' cynismnst színlegesen menti. Ha Crébillonban tüz és lelkese
dés volna, talán egy nagyon megfeszített képzelő erőnek sok ollyat 
meg lehetne bocsátani , mi most azon belső romlotság mel le t t , melly 
egy ravasz dialeticai megett rejtezik, utálatosnak tetszik. Azonban ugy 
t a r t j ák , hogy erkölcsei azokkal, mellyeket fes te t t , ellenkezésben állot
tak. Dicsérik vidámságát , egyenes gondolkozását és feddhetetlen visele
té t . A' Dominicaux (vasárnapi társaság) körökben kedvelték, 's a' Ca-
veau , hol P i ron , Gal le t , és Colé dalokat irtak 's enyelgktek , C. tár-
salkodása által tiszteletben maradt. Írásai közt legnevezetesebbek : „Lít-
tres de la marquise *** au conte de ***« (1732. 2. köt. 12.), a' kevés
bé szatyár „Tanzai et Neodorneíí 1732 2. köt. 12.) , most már nem érthető 
vagdalásokkal t e l e , — „Les égaremens du coeur et de V esprit". (Há
ga 1736. 3. köt.) talán legjobban ta lá l t , de nincs befejezve. A' leg-
bujább ábrázolások közé tartozik : „Le sophaí( (1745. 2. köt.). Hasonló 
feslett érzéssel készültek többnyire minden más Írásai, „ L e i amours de 
£eo«íKíH/"(174ö); „Les heureux orp/ielins" (1754); „La nuit et le mo-
»«en<" (1753) ; „Ah! quel conteíí (1704); Le hasard du coin &a feu" 
(I7C3); „Léltres de la duchesse de ***" (1708); „Léttres alhéniemiesíi 

(1771). — H o g y a' neki tulajdonitot „Pompadour marquisse levelei" va
lóban tőle származtak, ez még kétség alat t van ; ezek munkájinak kia
dásban (1779 7. köt. 12 rét.) nem foglaltatnak. C. egy kis censori hivatalt vi
selt. Megholt Parisban Apr. 12. 1777. 3. 

CR K D É R E , Ds r , C R E i) E R K , ál lani , kereskedési foglatosságok
ban annyit tesz, mint valamiért jót állani, kezeskedni; helye van közön
ségesen a' pénzváltó, biztos vagy csiszár részéről, midőn a' vevőt az ela
dó nem eléggé, amazt pedig jól esméri , s' illyenkor azután a' környiilmé-
nyekhez képest szásztól '/a — 5 del eredére adatik. Ez a' del eredére 
már kereskedési foglalatosságokban , például a' kármentés kieszközlésé-
ben 'sat. is megvan. — C r e d i t a' kereskedésben az a' hitel 's bizodalom, 
mellynél fogva egyik kereskedő a' másiknak időre ad portékát , olly 
ígéret mellet, hogy annak ára meghatározott időre lefizettessék. A' hitel 
méltán mondatik a' kereskedés lelkének, mert a' tőkepénz és idő az a' 
két dolog, mellyek által a' kereskedő nye r , 's ő a' meghosszabbított 
lizetési határnapok által tőkepénzét neniinemüképen neveli. — Credit és 
Debet iránt I. SZÁMVITEL. — Cr ed i 11 e v e i e k, meghitelező levelek 
kereskedési ügyekben, mellyeknél fogva a' kiadó a' birtokosnak bizonyos 
kész pénzbeli summa erejéig hitelt szerez. Hlyen meghitelező leveleket 
rendszerént utazók használnak, midőn a' megkívántató pénzt készen vagy 
váltólevelekben nem akarják magokkal hordani. Nyil t meghitelező le
velek a z o k , mellyek nem bizonyos summáról szólnak, hanem határtalan 
hitelt adnak. 
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C RE I>K N T I O N A f. K S , hiteladó levél , melly ollyan embernek, a" 
kire valamelly polgári foglalatosság megtétele bízatott , 's a' végre ada
tik, hogy megbízatását azzal bebizonyíthassa. így neveztetik az a1 levél, 
inelly mellett hazánk nagya i , kik az országgyűlésen meg nem jelen
hetnek , köi - te t küldnek magok helyett. Így az i s , mellyel a' vái megye 
tisztválasztó gyüle'sén megjelenhető nemes ezen jusa gyakorlását va
lakire bizza. 

C R K E K E K , az éjszakamerikai ősi lakosoknak főnemzetsége nyng. 
Georgiában 's a' Missisippi tájékán. Tartományok elébb éjszakon az éj . 
sz. 34°-ig 's a' Mobile vizétől az atlasi tengerig ter jedt ; hanem egyezés 
és vevés által a' georgiai status ezen földnek nagy részét magáévá tette 
anny i ra , hogy a ' h o n i lakosok mindég bejebb szoríttattak a' tartomány 
belső részébe. Innen, midőn 1825 fejeik közül egy, az ugy nevezett Ma-
ckintosh vezé r , a' ki erkölcseire 's hajlandóságára nézve inkább fejér 
volt, mint Indus, azt javalot ta , hogy több föld is engedtessék Georgiá
nak , a' mi halálos büntetés alatt meg volt tiltva, s í t a' többi 30 fő 
tudta nélkül egyezésre is lépett Georgiával, halálra Ítéltetett 's kivégez
te te t t ; a' 30 fő pedig azt végezte , hogy földjökből egy talpalattnyit 
sem engednek által többé 's ha erővel Űzetnek ki honjokbó), készebbek 
annak valamelly szegletében meghalni, mint atyjaik örökségét elhagyni. 
A' Creekek szabadságokért való háborujokban még 25,000 főből állottak, 
5000 fegyvert fogható férjfit állíthattak ki 's 55 mezővárosban lak
tak , a' falukat ide nem számlálván. A' föld közös birtok. A' mivcletlen 
's még senkihez sem tartozó földet akárki elfoglalhatja, a' ki meg akarja 
mivelni. Nemzetségek szerént a' tar tomány felső, alsó Creekekére és 
Seminolokéra osztatik. A' férjfiak többnyire télen által vadásznak , nyá
ron háborúskodnak, vagy henyélnek, 's a' mindennapi szükségre megkí
vántató élelmet az asszonyok szerzik be 's űzik a' földmivelést. Csak 
némellyeknek vannak néger rabszolgájik 's ezeknél van a ' j ó karban lévő 
baromtartáson kívül a1 földmivelés jobb állapotban rendesen elosztott 
földjeiken. Ekére mindazáltal nincs szükségek 's földjeiket kapával mi-
velik. Mesterségmiveik: cserépedények, kosarak , b ő r , feketéié márvá
nyozo t tp ipák , fakalanak 'sat. Pallérozott szomszédjaiknak prémet , ké
szítetten bőrt 's vadakat adnak el. L—ú. 

C R K H O N A , megerősített városa a 'mai landi herczegség hasonló ne
vű delegatiójának, 25,000 lak. (a ' h. 27° 41 ' 5 1 " 's a' sz. 45° 7' 43") 
a' Pónál 7s Ogliónál, mellyen itt egy hajóhíd viszi keresztül az utast. 
Kerülete 1 német mf. Utszáji szélesek és rendesek, hanem házai nem 
legszebbek. A' Pót egy csa torna , mellynek egy része a' házak közt 
nyúlik el , köti öszve az Oglióval. 44 templomon és kápolnán kivül 
kevéssel az előtt még 43 klastrom volt benne. Káptalanjának temploma 

'roppant kőmassa, mellynek elejét szép fejér és veres cremonai márvány, 
belsejét jó fresco-festés diszesiti, 's keresztelésre rendelt részében egy 
igen nagy víztartót lehet látni egyetlenegy darab veronai márványból. 
372 láb. magas harangtornyát két 8 szegletü obelisk formálja, feliet
te egy kereszt áll. Ezen toronyból a' Po egész folyását lehet látni, 
miképen hasitja Lombardiának széles térségeit. Selyemmanufacturáji 
nevezetesek, 's hegediiji sokáig legjobbaknak tartat tak egész világon. 
Cremonát egy romai gyarmat alkotta K. e. 291. Több századok alatt 
Velencze alatt volt. Eugenius aiislriai vezér itt fogta e l , véletlenül üt
vén reá, Villeroi franczia marsallt a' vezérkarral együtt, az őrsereg mind
azáltal kiszorította Eugeniust a' várból. £,—ú. 

C R E M O R T A R T A R I , borkőfel. H a a ' nyers borkövet, ngy a ' 
mint a' boros hordókból kiver ik , ahhoz való pótlékokkal főzik, a' 
tisztátalan részek elválnak t ő l e , 's az ekként megtisztult borkő tetőre 
hág az üstben , mint a' tejfel, mellyet lemerengetvén 's megszárasztván 
Cremor tartarinak neveznek. Vannak többféle orvosi hasznai 's különö
sen hivesitő szer gyanánt élnek vele. A. 11. V. 
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C B E Ó L O K (spany. Criollos) a z o k , kik spanyol vagy máá Miropai 
szüléktől veszik lételeket Amerikában, de törvényes házasságból. 177G 
111. Károly királytól nyertek szabadságot , liogy pap i , polgári és kato
nai hivatalokat viselhessenek, mellyekből annakelőtte kiszorittattak; 
mindazáltal az Európából menő Spanyoloknak utánok tétetnek. Más nap-
nyugoti szigeteken épen azon jusaik voltak, mellyek a' Spanyoloknak. 
Abrázatjok barnás színű. A' piros arczok ritkaságának oka az Antillák 
levegője. A' Creolokat helyesen írja le Ilaynal „tíetchic/ite beider Indi-
en" nevű munkájában. L—ú. 

C R E S C E N D O (nevekedve, emelkedve), a ' hangmivészségben a ' han
goknak játék közben lassankénti erősítése, vagy mivésznyelven a' piano-
r ó l forle-va. és fortissimn-ra. egy húzómban való áltmenetel. Jele •<< vagy 
megrövidítve erese. — Azon nmzsikaszerszámnak is (Crescendo a' neve, 
mellyé* 1778 Bauer tanácsos Berlinben talált fel ; ngy játszák mint a' 
klavir t , 's szinte drót húrjai vannak , de alkotása pyramis formára felfelé 
m e g y , 's három húzó á l t a l , mellyet lábbal igazgatnak, nyolezor lehet 
vál tozta tni , a' leglágyabb és leggyengébb hangtól a1 legmagasabb erőig. 
Némelly orgonákban [is van már ma illyen nevű változtató. 

C R E S C E N T I I S (Petrus de v. Crescenzi), a ' mezei gazdaságnak 
helyreállítója Európában, szül. Bolognában 1230 a1 podestának tagja 
7s ügy viselője vo l t , inig honja nyughatatlanságai minden eddigi fogla
latosságait félben hagyni nem kényszeriték. Beutazta Olaszországot 's 
közhasznú észrevételeket gyűjtött. Csak 30 esztendő múlva térhetett 
vissza ismét lecsendesült honjába. 70 esztendős aggkorában tevék vá
ros tanácsnokjává. A' földmivelésről te t t tapasztalásait Bologna mel
letti kis jószágán, mellynek mivelésére forditá élete hátralévő napjait, 
próbálgatta. Lásd erről a' földmivelésről irt értekezését (.^lluralium 
commodorum libri J H « ) , mellyet II. Károly kívánságára irt. Bővitve 
a' bolognai tudósok igazításai á l t a l , kiknek C elejékbe teijeszté mun
ká já t , nevezetes ereklye az emberi elme pallérozódására 's az akkori 
időnek, melly felett magasan emelkedik, történeteire nézve. Zeno Apos-
tolo bebizonyitá, hogy ezen 12 könyv , mellyek elrendelésében kivált 
Columellát látszik követni , eredetileg deákul voltak irva. Egy olasz 
fordítás („II libro delta agricultura diPt. Crescentio", Flór. 1487 'sat.) 
melly még nyelve tisztasága miatt nagyra becsültetik , szülte azon v é 
leményt , mintha C. anyanyelvén i r t volna. C. esmérte a' régi írókat, 
's használta is. Alapreguláji egyszerűk, tapasztaláson épültek 's ment
iek néminemű afféle előítéletektől , mellyek Európa többi részeiben 
még századokig voltak nagy becsben. Alig jelent meg könyve , már is 
egész Európában elterjedett. Több európai nyelvekre fordították, ne
vezetesen V. franczia Károly számára egy gyönyörű kéziratban (1373), 
melly még most is meg van , 's alig találtatott fel a' könyvnyomtatás 
mestersége, azonnal bővebben terjedett. Az esmeretes legrégibb, de 
felettébb ri tka kiadás Augsburgban (1471. in fol ) jelent meg. Ama' 
legrégibb olasz fordí tás , mellynek szerzőjéül S. Geminianoi Benvenuti 
Lőrinczet t a r t j ák , még a' nyelvtextusokhoz t a r toz ik , 's a' „Cl«niei 
Italiani" (Milano 1805) gyűjteményben újra ki van nyomtatva. Pon
tosabb , de nem annyira becsült fordításról gondoskodott Sansovino. — 
Biztosabb tudósitásakat C-ről és munkájáról Ku Filep bolognai profes-
sornak köszönhetünk. .4****. 

C R E S C E N Z I (d. Jüan Baptista), Romában marquis de la Toré, 
szül. a' 16-ik század vége felé, képírást tanula Pomerancia alatt 's egy
néhány fiatalkori munkájával magára voná V. Pál pápa figyelmét, ki az
után a' paulina kápolna kiépítését reá bízta. Cardinal Zapata 1617 ma
gával vivé Spanyolországba, a' hol III. Filep kedvezését tudá megnyerni. 
Egynéhány virágdarabja megbízatást szerze neki az Escurialban ama' te
metkezési pantheont kész i tn i , melly pompássága 's egyes részeinek szép
sége miatt Európa legnevezetesebb emlékei közé tartozik. L. Sant» 
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„Escurial tör ténetei"! , rézmetszetekkel. A' rajta lévő bronczmivek ro
mai mivészek munkáji. IV. Filep castiliai grandságra emelé a1 mivészt, 
marquis della Tőrre czimmel, 's még azontúl is nagyon megkülönbözteté. 
Háza nyitva állt haláláig (1600) minden mivész e l ő t t , kik ott gazdag 
kincseket találtak a' mivészi gyakorlás minden ágára nézve. 

C R E S O R N T I N I (Girolamo), egy a ' leghíresebb sopranisták közül, 
ki az éneklésbeli könnyűséget legnagyobb 's legérzékenyebb kifejezés
sel egyesi té , szül. Lrbaniában Urbirio mellett. Olaszország 's a' többi 
Európa legnagyobb játékszínein dicsőséggel lépett fel az opera seriahun, 
's csaknem minden nevezetesebb udvaroknál énekelt. Midőn Zingarelli 
„Romeo és Júlia" operájából a' szép „Ombra adOrata ' s a t . " áriát Bécs
ben 1804 énekelné 's lármás tetszés közt ismételné, mesterséges erő-
miv által két galamb szálott a' fellegekből alá 's fejére babérkoszorút 
tett. 1806-tól Napóleonnál udvari énekes volt. Napóleon a1 vaskorona
rend vitézévé tette. Napóleon megbukása olta magányos1 éltet él. Az 
ének-oktatás körül nagy érdemet szerzett derék gyakorló darabjai által 
(„Raccolfa di essercifj per il canlo"' ol. és nem. Leip. KUhnelnél újra 
nyomtatva,) •• 

C R E S C I M R E N I (Giovatini Maria), literátor és költő, szül. Macera-
tábah az anconai markgrófságban Oct. 9. 1663, 's már gyermekkorában 
mutata hajlandóságot a' költés mestersége i rán t ; kivált Ariosto verseit 
nagyon elméjébe nyomta a' „Dühösködő Roland" egy rézmetszetes ki
adásából , mellyben a' képeknek megfelelő helyeket kikereste. A' Jesui-
ták maceratai collegiumában már 13 éves korában irt egy szórnom játékot 
(Dár ius) , 15 éves korában tagja lőn egy academiának , 16-ban törvények 
doctora. 1681 Romába küldé apja , törvényesmereteit tökéletesi tni; de 
ennél még nagyobb tűzzel gyakorlá a' költés mesterségét. Filicaja né
hány canzonéja megesmertété vele (1687) kortársainak költői érzelmét. 
Megelégedellen mindennel, a' mit eddig próbá l t , egyszerre ösztönözte-
tettnek érzé magá t , csupán a' régi idők nagy példájit követni 's ezen 
egyszerűséghez 's a' természethez másokat is visszavezetni. C. tagja 
volt mind a' három academiának, mellyek akkor Romában fenálltak, de 
a' mellyek közül egyik a' másiknál rosszabb verseket szolgáltatott. Ki-
választa tehát azok közül egynéhán}' rokon érzetü t ago t , 's uj academiát 
alapita, melly a' szerzők mezei érzelménél fogva egy kevéssé já tszé-
kony elmésséggel Arcadia nevet vőn fel (i. ARCWMUSOR). Ezen acade-
mia első őre Crescimbeni volt Alfesibeo Cario név alatt 's méltóságá
ban minden uj olympias alkalmával megerősíttetek. C. örvendvén plánja 
sikerülésén , nem volt legmunkátlanabh a' költők közt. 1696 jelent meg 
tőle „Isioria della volgar p p e í í o " , melly munkában kimondhatatlan a' 
gyűjtői szorgalom , de rend és eritica nélkül. Azután „Tratfaln della 
bellezza della vnlgnr poesia'--ját adá ki (Romában, 1700, 4 . ) , melly 
rövid idő alatt háromszor nyomatott újra, 's valamint elébb emiitett niun-
kája, csak a1 „(ommenlarj intorno álla stnria della v. poe.i," (Roma 
1702, 5 köt. 4.) által lett haszonvehetővé. Xl . Kelemen kegyelme alkal
masabb helyzetet szerze neki, Kanonoksága nyugalmában, mellyet leg
feljebb az Arcadiusok czivódásai báborgatának , gyorsan nevekedék mun-
kájinak száma. Nostradamns ,,Prc>vencei költők élet i rását" megbővitve 
forditá le , Commetarj-jit négy bő kötettel szapori tá , kiadá „ a z Arcadia 
tör téne te i 'M, s1 az ,,Arcadiai költők életirását ." Majdnem ugyan azon 
időben jelentek meg első kötetei Arcadiája verseinek ( r ime) , . mellyek 
kedvességre kaptak. C. munkálódását egyházi megkülönböztetéssel jutal-
mazák meg XI. Kelemen 's XIII. Benedek pápák. Végre földbirtokot ka
pott az Arcadia V. János portugáliai király ajándékából. A' Janiculu-
son a' még most is fenálló játékszín építtetett , 's Sept. 9. 1726 tar tatá
nak az első olynipiai játékok a' portugáliai király tiszteletére. Azon 
versek, mellyeket C. ez alkalommal olvasott fel , élénk helybenhagyást 
nyerteitek. Ezolta roskadni kezdett teste egy melynyavalva kö'vetkézé-
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seben. Minekutána a' rend generala engedelmével Jesus társaságába 
lépett volna, mellynek öltözetében meghalni óhajtott, kimúlt Mart. 8-kán 
1728. Még éltében emeltetett magának emlékoszlopot S ta -Mar ia Mag-
giore templomában, illy felírással; 1. M, C. P. AUC. C. Joannes Marius 
Crescimbenius pástomra Arcadum custos ; czimere mellé az arcadiai 
pásztorsipot illeszteté. Characterére nézve szelíd vol t , jóakaró , előzé
keny és szerény. Számos miwkáji, alkuimi í rása i , magasztaló életirá-
sai közül a' már emiittettek is elegendők volnának őt honja literaria his
tóriájában diszes hely felől biztositni. „Iitoria <P Arcaíia''1-ja előtt 
(Koma, 1712, 12.) találni Crescimbeni életirását kanonok imolai Man-
curtitól. 

C R E S P I (Guiseppe Mar ia , i l Spagnuolo melléknévvel), képíró 
a' bolognai oskolából, szül. Bolognában 1065, Boscóban Sz. Mihály mo
nostorában tanulá a' remek miveket 's főképen Carraccit köve té , kinek 
miveit le is másolta. Elébb Canuti , azután Cignani oskoláját látogatá 
m e g , utóbb Velenczébe 's Pannába men t , s ' végre saját compositiójá-
r a l (Hercules küzdése Antaeussal) lépett fel szülő városában. Ezol-
ta halmozva volt megbízással. így többek közt cardinal Ottobuoni 
számára a' hét szentséget festé, raellyek most a' dresdai képgyűjtemény
ben vannak; Eugen, savoyeni herczeg, a' pfalzi választó fejedelem, a ' tos 
canai nagyherczeg 's cardinal Lambertini számokra többeket. Ez utób
bi pártfogója lőn 's mint XIV. Benedek pápa lovaggá tévé. C. azonban 
gyakran dorgáltatott különös ideáji m i a t t , mellyek mivein látszanak; 
igy p. o. Chironnal megrugatja nevendékét, Achillest, egy elkövetett hi
bája miatt. Ezen kivül a' príma mindent erős ecsettel festett Caravaggio 
módja szerént 's tarthatatlan színekkel , áltlátszó a lapra , ugy hogy mi-
vei nem sokára elhomályosodtak. Sok tanítványa volt, kik közt két 
fija i s ; Crespi Antal és Lajos. Az utóbbi inkáb képírásról ir t munká-
jival kiilönbözteté meg magát. Crespi 1747 holt meg. 

C R ií T A, 1. K A N D I A . 
C R K T I C U S , 1 . R H Y T H M U S . 

, C I I K C S A , több híres asszonyai a ' görög hajdankornak, nevezetesen 
Crechteus l eánya , ki Xuthusnak, Hellén harmadik fijának, lévén neje, 
elébb Apolló ölelgetéseiből Iont szülte, harmadik férjével pedig Achaenst 
nemze t t e ; továbbá Priamus és Hecnba leánya 's Aeneas hitvese, ki
vel Ascanfc nemzette. Midőn Aeneas Trója égésekor az istenek képei
ve l , apjával , nejével 's fijával szökött volna, Creusa hirtelen eltűnt ol
dala mellől. Hasztalan kereste őt a7 zavarban, niig, dicsőült alakban előt
te megjelenvén, tudtára nem a d á , hogy az istenek anyja nem akarván, 
hogy ő Phrygiából el távozzék, magához szólította. 

C R E U T Z , (Gusztáv, Filep gróf) , 1726 született Finnlandban. 
Nyilvános éjetre neveltetet t , mindazáltal hajlandóságból a' költéshez 
gyakran elvonta magát a' nagy világtól, hogyíluezei csendjében a' termé
szet kellemeinek 's kedvelt irójinak élhessen. Ekkoron főkép II. Fridiik 
testvére, Louisa Ul r ika , ki 1751 olta uralkodott Svédországban, mind 
jobban 's jobban megkedvelteté a' lelkesb társalkodást. A' honi nyelvet, 
honi költést gyakorlottá 's ápolta udvarának meghittjei közé tartozott 
gróf Creutz. Még most is becsülik „Alis og Camilla" czimü szerelmes 
's azon öszveköttetésből származott versezetet , mint a' legkeüemetesb 
svéd énekek egyikét. Kevés idő múlva Adolf Fridrik király madridi kö
vetnek nevezte Creutzot. Ottani tartózkodásáról Marmontelhez irt 
levelei bizonyítják, milly szerencsésen vizsgálódott. Néhány évvel 
későbben madridi tisztét a' parisival cserélte fel , hol háza az el
mést mindég barátságosan fogadta. Névszerént Marmontellel és Grétry-
vel barátkozott meg közelebbről, kiknek előmenetele , mintha magáé vol
n a , örömre fakasztá. 20 évig tartó párisi lakása alatt különös örömére 
vá l t , hogy királya nevében 1783 Franklin Benjáminnal Svédország és az 
egyesült statusok ifjú köztársasága közt frigyet és kereskedési egyezsé-
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get köthetett. Gusztáv erre ól külső ministerévé tette , nz up.tnlai nni-
vcrsitas rectorának nevezte és a' Seraphin-rend estimével megajándékoz
ta. Hanem gyenge teste hazája égszaka alatt leroskadt. Megholt 1785. 
A' Seraphin-rend egyik káptalanjában 1786 maga Gusztáv király olvasta 
a' jeles fe'rjfiu magasztaló beszédjét. H% L-

C R E U Z E R (György Fr id r ik ) , udvari titkos tanácsos, heidelhergi 
professor, nyelvtudós és régiségnyomozó, 1771 született Marburghan. 
Itjusága olta szerette és tanulta a' classicusokat, tanult Marburghan 's 
Jenában , azután Giessenben '» vidékén görög történetírók vizsgálásával 
's mellette tanítással foglalatoskodott. Ekkor jelent meg első munkája : 
„Herodot und Thucydidet; l'ertuch einer hühern Würdigung ihrer hir 
ilorischen Grundsiitze.íí (Leipzig 1798 és 1803), melly, valamint a' má
sodik : „De Xenophonle Aittorica1-' (1799) tetszéssel fogadtatott. Mint 
házi tanitó Lipcsén 1798 Beck és Hermann Jerzkéjit is járta. Marburgba 
visszatértével academiai életre szánta magát , és Savigny őt ékesenszó
lást tanítójának nevezvén, szorosban kapcsolta hazájához. Folyvást gö
rög történetírókkal foglalatoskodván, irt azok történeti mivészségéi ől 
( „ ö i í hislorische Kunst der Griec/ienií Leipzig 1803) és tanulásokban 
talált pihenést hivatalos dolgaitól, melly ek , kivált az elogiumok, meg
tiltatták vele Marburgot. Innen 1804 mint nyelvtudomány és régi tör
ténet tanítója a1 heidelhergi universitashoz állott. Itt már_a' hely kies-
sége szorgalmatos dolgozásra éleszté. Daubbal egyesülve a' ,,Studien'í 
nevű irást, egyedül pedig „Hisloricorum graecor. antiquissimor. frag-
menta1-' (1805) adta k i , irása á l t a l : „Das akademitche Stúdium des 
Alterlhuuu1' (1807) elkészítette a' még alatta virágzó philologiai se-
minarium felállítását és, bátor igen kevés i d e i g , a1 „Heidelberger Jahr-
bücher" c/.iinii folyó Írásnak is társa volt. Ezenkívül szóval és példá
val hatott az őt szerető számos tanítványaira. Archaeologiáról és 
mythologiáról tar tot t Ieczkéji most olly mezőre vezették , mellyet nyo
mozásainak eddigleni folytában is szüntelen érintett. Munkája: „Diony-
lius s. Commentat. academ. de rerum Bacchicarum Brigin."" (Heidel-
berg 1808) ngy tekinte thet ik , mint első próbája véleményének a' régi 
ntythiisok öszveköttetéséről. Creuzer szerént van egy régibb görög 
költés (mert Görögországnak kell az egész régi világot megmagya
rázni) , melljnek foglalatja napkeletről kölcsönöztetett. Homerus és ki
vált Hesiodus a' he lye t t , hogy religio vagy mythologia alkotójinak tar
tathatnának , inkább már költést , philosophiát és theologiát tesznek 
előre. Ezen költést pedig jelképesnek, sőt jelbeszédesnek is kell tar
tani. Való ugyan , hogy ezen , keletről kölcsönözött, költés az idő 
változó formájihoz simult; mindazáltal foglalatjára nézve a' Görögök előtt 
soha seni volt esmeretlen. Fenmaradt a1 papoknál 's a1 mysteriumok-
ban, későbben vizsgáltatott a1 történetíróktól és philosophusoktól, de 
mi csak mivolti tanításait tudhatjuk 's adhatjuk elő. Ezen régi böl-
cseség első közlőjinek állítja a' Pelasgusokat, egy, hanem is uralkodó, 
papi nemzetet, legalább papi uralkodás alatt volt nemzetet. Hanem a' 
görög földön nem tenyésztek a' szövetkezett papi intézetek. A' Hel
lének elűzték a' Pelasgusokat. A' régi nemzetségek elholtával mind 
inkább 's inkább eltávozott a' görög tanítás napkele t ről , világosabb 
de foglalat nélkül szükölködőbb lett. A' papi nemzetségek osztályok
ba egyesültek 's a' régi jelentőbb költés maradványa mysteiitimokba 
rejtezkedett. Világos nyomait láthatni Homerusnál és Hesiodusnál, hogy 
régibb észfogatokat és hagyományokat már ők is félreértették ; de 
szembetűnő az is mind kettőjüknél, hogy a1 régi theologiában nem vol
tak járatlanok. Felsőbb nyilatkoztatásban kell tehát az illy magas ta
nítások magvát keresni , és a' látszólag különbözőt öszveköttetésbe té 
vén , a' hasonló jelképekből és jelbeszédekből egyenlő ősveleményt kö
vetkeztetni. Állításait Creuzer kifej té: „Symbolik und Mythologie der 
altén J'ii/ker, besunders der Griechen'"' cziniU munkájában, mellynek nj 
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kiadása (Leipzig és Darmstadt 1819—21. 5 köt.) még jobban feltü
zelte az elsőkor támadt ellenkezőjit. Névszerént Hermáim G. „Briefe 
tibe.r Hom»r und HeHodus, vorziiglich über die Theogonie"' (HeidelbeYg 
1818) nevű munkájában, azután egy levelében Creuzerhez : „Ceber dus 
Wexen und die Beliandlung der Mytlwlogie" (Leipzig 1819.) Vosz J. H. 
a' jenai literatitraujságban (Dec. 1819, Május 1821 és Mart . 1823) és 
könyvében: „AnfüympolüA!- (Stut tgar t 1824) hevesen kikelt ellene. Ha
nem védőkre is t a l á l t , kik közül udvari tanácsos Hammer a1 bécsi 
folyó irás „Iáhrbiichtr der Lileratur^ több köteteiben magokból a' ke
leti kútfőkből igyekezik megmutatni a' görög mythologia öszveköttetését 
napkelettel. Wyttenbach és Meermann tanácsára elfogadta 1809 Creu-
Zer a' philologia tanítását Leidenben ; de minekelőtte székét elfoglal
ná, érzette a' neki ellenséges égszak behatását és még azon éven visz-
szatért Heidelbergbe, hol ismét elébbeni tisztébe lépett. Azolta kiadá: 
„i'lnlinas de pulchritudine :sat . Mcephori Xat/ianaelis antilheticus" 
(Heidelberg 1814), és más értekezéseken kiviil tulajdon életrajzát (Ztit-
genosseii). Guiifniaut részént forditva, részént újra dolgozva kiadta 
Creuzer symbolicáját ezen munkájában: „Keligions de V anliquité con-
siderées principalement dánt leurs formet symboliques et mythnlog.'^ 
(Paris 1824). Creuzert a' felírások párisi academiája 1825 külső tag
jának nevezte. fi. L. 

C R B V K N N A (Petér A n t a l ) , k i rendszerént B o l o n g a r o C r e -
v e n n a néven neveztet ik, jeles könyvész, a ' 18-ik század közepén szü
letett Milanóban; jobbára Hollandban élt. Mostoha atyjától (kitől Bo
longaro neve) tetemes vagyon birtokába ju tván , azon órájit , mellyeket 
kereskedése é l n e m foglalt, a ' tudományoknak, jelesen tudománytörté
neti vizsgálatoknak száná 's lassanként igen jelesés válogatott könyvgyűj
teményt szerze. Azon hirdetmények , meílyeket könyvtáláról közre bo
csá to t t , vagy közre bocsát tatot t , az értők és kedvelők előtt becsbe ho-
zák a1 nála meglévő könyveke t , 's magok ezen hirdetmények vagy laj
stromok könyvészi tekintetet nyertek. .,Catalogue raitonné de la col-
leclion des livres de M. Lrévenna" (Amsterdam 1776. 6 köt. nagy 4 - r . ) 
czimü könyvsorában számos incunabulát pontosan leir, több ritka könyv 
egyes példányait egybe hasonlít ja, 's a' 17 - és 18- ik században élt 
tudósok által i r t több levelet először közöl. Azonban, hogy e' fontos 
könyvtárt még teljesebben esmérjük, öszve kell ama' lajstromot a' kö
ve tkező , később megjelenttel vetni „Catalogae des livres de la bibliolh. 
de M. Crcvenna" (Amsterdam 1789. 6 köt . ) , nielly utóbbinak mind az 
oda mellékelt á r , mind igen fontos és tanúságos jegyzetei m i a t t — á m 
bár nem vévé mind fel az elébbeni lajstrom jegyzeteit — saját 'g a' 
könyvtudós, és könyvtárnokoktól megesmért becse van. Kiakará adni Cr. 
a' könyvnyomtatás kezdete és haladása történeteit is, mire már nagy szá
mú fac-siiniléji állának készen; de hihetőkép a' rezek sokasága, mert ő 
rendszerééit a1 könyvnek első 's utolsó lapját egészen lemetszeté, volt 
akadály e' munka megjelenésében. Sajnálnunk ke l l , hogy legalább hol
ta után nem adattak ebből mutatványok. Minden szeretete mellett is stú
diuma ir ánt Cr. 1790-ben könyvtára nagyobb részét eladta árverés útján; 
a" mi holta után m a r a d t , feljegyzé a „Gatatogue de la bibi. de feu M. 
Cr." (Am térd. Í793.) Élte fogytán elhagyta Cr. Hollandot 's Romában 
holt meg Oct. 8. 1792. 

C R i c H T O N (James) , a ' korán é re t t , rendkívül nagy tehetségű 
emberek Iegkitünöbbike, a' Stuartok királyi nemzetségéből, 1551-ben 
s/ül. Scot iában, mh, 1583. Huszadik évét alig éré e l , már tiz nyelvet 
ér tet t és beszélett 's minden testi ügyességben kitűnő volt. Ekkor Pa
risba ment. „ É g y fiatal ember jöt t i d e " ugy mond egy akkori író 
,,mintegy hns* esztendős, kiről az academia professori is ugy ítélnek, 
liogv minden tudományban tökéletes. Nem múlja felöl senki a' szó- és 
hangszeres wuísikábon , nem láttunk hozzá foghatót a' tánezban , lovag-
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lásban , rajzolás-és_ képírásban. Két kézre y iv , 's a' legjobb vivó sem 
foghat ki rajta. Észbátorsága rendületlen; a' minap 3000 hallgató előtt 
vetekedett , 's bámulatot gerjeszte feleleteinek igazsága , tudománya, 
határozottsága. Beszéli a ' latán , görög, zs idó , s y r u s , a r a b , spanyol, 
o lasz , franrzia, ango l , flamand és szláv nye lveke t , mind helyesen. 
Valóban nem hinné az ember, hogy egy valaki száz esztendő alatt , ha 
sem nem ennék sem nem innék, ennyi tudományt szerezhessen. Jelenléte 
rettegést gerjeszt a' gyengébbekben, mert hiszen ez többet t ud , mint 
ember t u d h a t , 's azt hiszik, hogy ó az Antichrist.*' C. Parisból Ko
m á n , Velenczén és Paduán keresztül Mantuába ment, holott az ifjú 
Gonzaga herczegnek, Vinczének, vezetője lőn. E g y k o r , farsangi mu
latozás közben, több álarczos rohana reá fegyverrel, C. egy pillanat 
alatt kiveré a' fegyvert kezeikből 's a1 mint álarczokat fel tedé, saját 
nevendékét találá közöttük. Tisztelettel nyujtá ennek kardját vissza, 
's e z , a' czudar , kit szerelemféltés birt a1 t e t t r e , letipratva Cr. nagy 
lelke á l t a l , keresztül üté keblét a1 nemesnek. C.- i - t több munka szer
zőjének tartják. — t — 

C K i T.LO s (Lonis de Balbe), a' 16 század legnagyobb hadi bajnoki
nak egyike , 's IV. Henrik barátja, nevezetes piemonti nemzetségből szül. 
1541 Mnrsben Provenceban. Mint ifjabb fiúnak a1 nemzetséghez tar
tozó ejíyik jószágtól Crillon nevet adának , melíy nevet ő tettek és eré
nyek által ügy megdicsőített, hogy az.t a' Balbe ház fejei is magokévá 
tették. A' katona félelem nélkül valónak (/ ' homme sant penr], IX. Ká
ro ly , 111. Henrik 's Margit királyné csak „le brave'-', IV. Henrik pe
dig „le brave des brares" czimmel nevezek Crillont. E' mellett szabad 
érzése 's nemes gondolkozása vitézségéhez ugy hasonlított , hogy em
berisége és erénye által nem kevesbbé volt hires mint bajnoktettei által. 
Hosszú pályája öt uralkodást dicsőitett. u. in. II. Henr iké t , II. Feren-
czé t , IX. Károlyét , 111. Henrikét 's különösen IV. Henrikét . Legelső 
táborozásban (1557) merész bajnoktette által Calais hamar bevételét igen 
segítette. 0 volt első az ostromnyiláson, hol a' várkorm;ínyozóra akad
ván , azt megragadta \s a' sánczba lökte. Az Angolok 11 hónapig kín
lódtak e1 hely elfoglalásával, a 'Francziák 8 nap alatt ismét visszavették. 
Későbben a' Hugenották ellen D r e u x , ! Jamao és Motioontoiir mellett 
(1561, 1563, 1560) tartott csatákban megkülönböztette, mint maKai rend 
vitéze pedig a' Török ellen viselt keresztes háborúban igen kitüntette magát 
az ifjú bajnok. l l .Selim Cyprust elfoglalá a1 Velenczésektől. A' musulmau 
fegyverek rettegéssel tölték egész Európát, egy egyesület álla öszve , 's 
1571 megtörtént a' lepantoi hires tengeri ütközet. Crillon e' rémitő via
dalban csudákat tet t vitézségével, 's innen, bár meg vala sebesítve, reá 
esett a,' választás , hogy a' nagy győzelem hirét a1 pápának 's á' franczia 
királynak megyigye. y. Pius és IX. Károly kegyelmekkel 's tisztelettel 
lialmózák. 0 Bertalan éjszakáját , melrynek előkészületeit előtte gon*-
dosan eltitkolták ( 1 5 7 2 ) , ' fennyen kárhoztatta. Következő évben La 
Rochelle hires ostrománál, később pedig csaknem mind azon jelenetek
né l , hol vitézségre és bátorságra vala szükség, találjuk Crillont. III. 
Henrik Guise herczegnek a' rendek által Bloisban elvégezett meggyil
kolását Crillonra merészlé blziji. „Becsületemet fertelmes tettel nem 
mocskolom b e " vala a' felelet. IV. Henrik mellett a' Liguisták ellen 
legnagyobb vitézséggel harczolt. A' Normandiában Argues mellett esett 
ütközet utáo, hol Crillonneni vol t je len, igy ira hozzá Henr ik : ,.Pends 
toi, brave Crillon, nout avons combattu a .4rques, et tu n' y était pat, 
— Adieu brave Crillon , je vous aitne a tort et á traverslí.— Qtiille-
heuf csak egy kis csoport által védelmeztetek Villars marsall serege el 
l e n , Crillon ide szerencsésen bevonult , 's midőn Villars a' várost újra 
felkeresvén, azt terjesztené elejébe, hogy illyen csaknem szabad helyet, 
tábori szerek és elegendő védsereg nélkül ellene fentartani lehetetlfii, 
Crillon, aiít felelt*: „Crillon eit dedant, et Villars est dt/tort'-'-. Viliars 
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ostromot fúratott ; de Crillon visszaverte a' támadókat, 's a' vivással fel
hagytak. Az ifju Onise herczeg , ki Crillonnal Marseilleben vala, midőn 
annak kikötője előtt egy spanyol hajóssereg száguldozott , egy tréfát tett 
i t t ve le , melly Crillon vitézérzését egész nagyságában tüntette fel. A' 
herozeg fiatal barátival éjfélkor Crillon háló kamarájába t ö r , rögtön 
felköltik ' s k i á l t n a k : minden o d a v a n , a' Spanyolok a' kikötőt 's vá
ros fontosabb pontjait elfoglalták, nincs szabadulás. A' herozeg javalja 
Crillonnak, hogy vele szabadítsa meg magát. Crillon az ajánlást bosszan
kodva veti lvissza: „ Jobb — mond — marokba szorított fegyverrel el
esni , mint e ' hely vesztét felülélni." E r r e hirtelen felfegyverkezik 's 
a' grádicson lefelé rohan . mig végre a' herczeg kaczajából észre veszi, 
hogy tréfát Űztek vele. Komolyan fordul most Crillon vissza, 'a melyén 
ragadva a' herczeget , igy dördül r á : „Ifju ember, ne vakmerölködj ' töb
bé já tszani , hogy egy derék ember szivét próbára tedd. Istenemre! ha 
gyengének találsz vala, most e ' tö r t melyembe szúrnám". Az Európát meg
rendítő háborúnak véget vetvén utoljára a' Savoyával kötött béke, Avignon-
ba vonult Crillon 's ott 75 évében megholt 1616. E1 bajnokot csatában 
tündöklőnek, tanácsban bölcsnek, szavához és minden kötelességhez hiv-
nfik mutatja a' történetírás. O akkor sem hagyta el Hl . Henriket, mi
dőn már a' korona rá nézve elveszettnek lá tszot t ; IV. Henrikhez pedig 
hiv vo l t , midőn még elébb mindent ki kellett vini. Azonban szabad ér
zelme gyakran durvaságig ment. Ingerlékenysége ha tá r t nem esmért, egy 
sér tő szó magán kivül ragadta. Káromkodásban 's esküvésben |mestert 
nem le lhe te t t , még élte végső napjaiban is kedvelt esküvésével pecsé
tel te meg azon fogadást, hogy többé nem esküszik. Bayard mellett Cril
lon e' nemben a' legmagasabb c h a r a c t e r , mellyet a' franczia történe
tekben találunk. J. 

C Rt i. o N-IVI * H o N (Tonis , herczeg) az elébbinek nemzetéből, szül. 
1718, első táborozását Olaszországban Villars marsall alatt 1733 t e t t e . 
Bátorsága 'a okossága által előljáróji figyelmét hamar magára vonta. 
Az 1742-ki táborozásban Harcourt herczeg alatt 150 Bajorral ' s 2 0 0 F r a n -
cziával 10,000 emberből álló ellenséges elősereget egy egész nap fentar-
tott. A' fontenoii győzelemben (1745) részt vett, 's következő éjjel egy 
kis csoporttal még 50 ágynt foglalt el. A' 7 esztendős háborúban is nevet 
szerzett magának Crillon. Weissenfelsben p. o. midőn Nagy Fridrik Ross-
bacb felé vonultában seredével oda é rkeze t t , ő vezete 17 compagnia 
franczia gránátost , mellyekkel a' Burkusokat fentartotta. Háború végével 
a' franczia ministeriummal való egyenetlenségei a r ra birák Crillont, hogy 
a' franczia szolgálatot spanyollal cserélné fe l , hol a' Portugáliával folyt 
habomban Almeida ál taladásánál jelen volt. Az amerikai független
ségi hadakozásban Minorca szigetét vivá ki C. 1782, mellyért mahoni 
herczeg, spanyol grand 's minden spanyol seregek vezérkapitánya lett. 
GIBRALTÁR ostrománál (I. e.) is ő volt a' fővezér. A' versaillesi bé
ke után Valencia és Murcia királyságok helytartójává neveztetett 's meg
holt Madridban 1796 a' né lkül , hogy a' Francziaország ellen folyt utol
só táborozásokban részt vett volna. J. 

CrerMivAr , is T ö R v ló N Y, büntető törvény 's ugyan annak tudománya. 
A' törvénytudomány egy része felől sem uralkodnak a' tudósok közt olly igen 
különböző nézetek , 's ezek egyszersmind egyikben sem olly nagy be
folyásnak a' theoriára és prax is ra , mint a' büntető törvényben, azon tör
vények tudományában , mellyek szerént helytelen cselekedeteket nem 
csupán megigazítani, hanem az elégtételen kiviil a' statustól bizonyos rossz 
hozzáfüggesztése által fenyíteni is kell. Itt az a ' legelső kérdés, haésmen-
nyire van jusa a' statusnak másokra büntetést szabni ? Ezen kérdést nem le
het a' positiv törvény rendszabásai szerént e lha tározni , mert itt épen 
arról a ' s z ó , hogy a' positiva törvényadás a ' természeti igazság képze
tével öszveegyeztessék. A' statusok ugyan kezdetektől fogva gyakorlot
tak büntető hatalmat a' nélkül , hogy illyetén theoreticai vizsgálatokat be-
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vártak vagy ezek altul magokat tartóztatni engedtek volna ; mert nyil
vános, hogy büntető igazság nélkül status fen nem állítat. Ha mindazál
tal a' büntető törvény jogos lételét magában véve mintegy tet t által be-
bizonyittottnak akarnók is tekinteni , maradnak még is számtalan kérdé
sek, mellyek egyedül csak a' természeti törvény álláspontjából fejtethet
nek meg, 's a' törvény gyakorlására, még inkább pedig a ' t ö rvényadás 
theoriájára nézve felette fontosak. Mi itt nem annyira a' büntetés czél-
j á t , mint annak törvényes alapját vizsgáljuk: mert nem a' hasznot, mel-
lyet a' status a1 büntető hatalom gyakorlásából v á r , hanem illyen eszköz 
használására való jusát kell előterjesztenünk. Azon különböző rendsze
r ek , mellyek e' tárgybeli végzeteknek alapjokul szolgáltak, következő 
szempontok alá vonathatnak: 1) A' bosszúállás rendszere. A' ki mást 
megkárosított , nem panaszolkodhatik igazságtalanság e l len , ha színtőlly 
rosszal illettetik ő is , 's a' megsértetettnek vagy (gyilkosság esetében) 
nemzetségének szégyenére válik, ha elégtételt nem szerez. Ebből szár
mazik a' durva visszatorlás rendszere, mellyre olly sok népeknél talál
ni. Mert a' mint egy részről a' bosszúállás ösztöne közönséges érzet ál
tal törvényesnek esmertetik, őrizkedniek kell a' bosszúállóknak, hogy 
a1 vett sérelem mértékén tul ne haladjanak, nehogy megtámadtakból meg
támadok legyenek. Így tehát betű szerént kell magokat tartaniok : sze
met szemért, fogat fogért, — "s valóban" e' fokon találjuk jó ideig a' nemze
tek büntető törvényét; vérbosszu és visszatorlás közönséges jussá "s 
kötelességgé válnak (1. Micha,elis „Mosaisches JRecftt1'). Ezen fokon a* 
jtis megsértésének büntetése nem a1 község dolga, hanem egyeseké , 's 
a' nyilvános hatalom csak annyiban mutatkozik munkásnak, hogy a ' szün
telen megújuló bosszúállás elejébe korlátot vonni 's a' nemzetségek el
lenségeskedéseinek, mellyek a* nemzetet végpusztulással fen37egetik, vé
get vetni igyekszik. Ebből ered az egyeztetés rendszere. A' sérelmek 
pénzre becsültetnek, 's kinszerittetik mind a1 sértő a' megállapittatott 
summát leüzetni , rnind a' sértett azt engesztelődés gyanánt elfogadni. 
Ezen előrehaladással a' népbéke képzete van egybekötve, melly béke 
különbféle meghatározottal)!) környülmények közt mint kirá lybéke, tör
vényszéki béke 'sat. fejlik k i , 's egyszersmind megitélő és védelmező 
nyilvános hatalom megesnierését foglalja magában. így megtalálni az egyez
tetés jusát a' régi Németeknél, valamint az indiai szigetcsoport lakosi-
nál 's az amerikai ősnemzetségek közt. Ezután legközelebbi lépés 
azon okfó megesmerése, hogy az öszveség áltáljában tartozik vétkeket meg
gátolni. A' bosszúállás a' statusra megy által ; már nem váratik többé 

•a' mpgsértétett panasza, hanem maga a' status (a ' k i r á ly , a' község) 
vállalja fel a* vádoló kötelességét. Ehhez legközelebb áll II) az elijesz-
tés okfeje. A' nyilvános példa által tartóztattatni kell másoknak hason
ló tettektől; azért a' büntetés nyilvánosan hajtatik r é g r e , 's mennél 
utálatosabb a1 vétek magában véve, annál inkább törekesznek ezen utá
latot a' nép érzékébe kegyetlen büntetések által belenyomni. Ezen rend
szer ellen, melly a' múlt század közepéig nálunk i s , Németországban 
is uralkodó vol t , mind a' jus , mind a' czélirányosság tekintetéből igen 
fontos kifogások tétethetnek. Soha sem engedtethetik meg, embert azért 
kiunziii 's kivégezni, hogy szenvedései másokban benyomást szüljenek, 
melly bennek legyőzze a' vétekre kisértetést. Azonban e' módon nem 
is éretik el a' czél , 's ezenfelül ugyan azon czél által szükségessé 
tétetnék a' büntetések olly mértéke, melly azza l , mellyet a' józan okos
ság szüntelen kívánni' fog, egyenes ellenkezetben áll . A'félelemtől va
ló csupa félelem legcsekélyebbet nyom; az emberi szívben; annál felette 
sokkal többet ér a' természeti 's jó népnevelés és a' felsőség jó pél
dája által nagyobbittatott utálatja mindennek, a' mi magában véve hely
telen , igazságtalan és rossz. Ha egymásból folyólag akarnók az elijesz-
t é s t , mint vétkek óvó szerét használni, ugy (mint ez a' hires Feurbach 
„Jicvision der Grundtatze des peinlichen Bec)itsli [Erfurt 1799] czimü 
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munkájában is meg van esmérve) épen a' legcsekélyebb vétkek ellen, mel-
lyekre leggyakoribb :s legerősebb az inger , p. o. a' nemi ösztöneik
r e , kellene legkegyetlenebb büntetéseket szabni , a ' nagyobb vétkek el
lenben, mellyekre az emberek különben is nehezebben határozzák ma
gokat , majdnem büntetés nélkül hagyathatnának. Ennél fogva, kivált 
a', halálos büntetés jusáia nézve marchse Beccaria ideje olta [,,Dei 
deliiti e delle pene'1 1764) mind inkább inkább kétséges lett az elijesz-
tés rendszere, és felette sok tudós állott III) a' megelőzés (praeventio) okfe-
jéhez , mellyuek kétségkívül legélesebb eszű védelmezője lett a' hesse-
ni nagyherczegség mostani ministere Grolmann („Grundsütze der Cri-
minalrechlswissenschy (íiessen 1798). Ha egymásból folyólag (cnn-
sequenter) cselekvő lénynek gondoljuk az embert, ugy minden egyes vé
tek a' vétkező cselekvési módja okfejét foglalja magában, 's követke
zőleg a' jus jelen megsértésén kívül jövendő hasonló vétkekkel fenye-
getődik. Van tehát jusa a' közönségnek, ellene védő rendszabásokhoz 
nyu ln i , mellyek, ha a' sértés megtérithetetlen javat i l letet t , életvesz
tésig is mehetnek. Ezen okfőnek az az elsősége, hogy legelsőben iillit 
fel magára a' büntetésre nézve valódi törvényes alapot , melly magában 
véve megczáfolhatatlan. Hanem ez ellen meg azt a' kifogást tehetni, 
hogy részént ez a' biztosítás jövendő vétkek ellen tulajdonképen semmi 
bün te tés , 's hogy e' szerént mindég el kellene a' büntetésnek maradni, 
midőn a' jövendő sértegetésekkel való fenyegetődés megelőzése az eset 
különös környülményei vagy igazi megbánás által szükségtelenné té
t e tnék ; részént pedig , hogy ezen okfő a' büntetésben mértéket nem es
mérhet , mert a' védelemnek mindég csak ugyan a.ion egynek kellene len
nie, halálnak ugyan is, vagy örökös őrizetnek. A' természeti törvény ak
kori i iánylat ja , melly minden jus alapját az egyezségképestiben keres
t e , IV) az egyezség rendszerére vezérlet t , az állittatván , hogy status
ba léptekor egyezség által kiki alája veté magát a' büntetésnek. De mi
vel egyezség által senki sem kötelezheti magát ol lyanra, a' mi', 
ha már egyezség nélkül jó nem volna , emberi méltóságával ellenkeznék: 
azért ezen utón szinte lehetetlen a' büntetés jusképestiségét megmutat
ni. P ich te ' enné l fogva eredeti módja "szerént uj fordulatot ada e' né
zetnek. O abból indult k i , hogy mások ellen elkövetett jussértés által 
megfosztja nia.gát a1 vétkes azon jusá tó l , hogy mint okos lénnyel ugy 
bánjanak ve le , — a' ini tagadhatatlanul i g a z , mert a' szabad lény ju
sa csak viszonj'os megesmerésen nyugszik. E' szerént a' vétkek közt ma
gokban véve semmi különbség nincs ; kitaszittatást az emberi társaság
ból von maga után mindegyik. Így tehát a' büntetést meghatárzó egyez
ség azoknak kedvez, a' kik csekélyebb büntetéssel i l let tetnek; ez Isko
lással engesztelő egyezség: a' vétkesek bizonyos rossz elszenvedése ál
tal ismét jnst nyernek felvétetni a' polgári társaságba, 's még a' ha
lálos büntetésre itéltetettnek is jutja van kivánni , hogy büntetése által 
a' status iránta megengesztelődjék. Sok helyes van e' nézetben; csak 
a' lakolassal engesztelő egyezség tettbeli igazsága látszik hibázni. V) 
Ugyan azon időtájban Klein és. mások az elégtétel theoriáját állí
tották fel. A' vétkes kétfélekép á r t : 1) a' közvetetlen megsértetettnek 
az elkövetett jussértés á l t a l , mellyért annak a' privát törvény reguláji 
szerént elégtétellel t a r toz ik , 's 2) az adott rossz példa által a' status 
törvényei iránt tartozó tisztelet megkisebbitésével, a1 miért a' község
nek felelettel tartozik. Ez a' kár a' büntetés által ismét eltöröltetik, mert 
midőn a' vétkes büntetést szenved , a' törvény ereje újra helyre áll a' 
nép előtt. Ezt a1 nézetet Schulz [,,F/nlwickeliing der philosopTiinchen 
l'rincipien den hiírgerlichen und peinlichen Rec/itn" 1813) és Martin 
(„l.ehráiich des Crimín/ilrechtsii 1819—25) újra felvevék 's nagyon é-
les ésszel fejtegetek tovább. VI) Feuerbach psychólogiai kinszeritési 
theoriája valójában csak az elijesztés rendszerére vagyon épi tve, 's csu
pán ej a* magyarázat hozzá ragasztva, hogy a' büntetéssel fenyegetés 
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altaljában véve jusképest i , mert ez filtal senki nem tiltatik el valami
t ő l , a ' mihez jusa van ; a' fenyegetés által, pedig a 'va lódi végrehaj
tás egyes esetben törvényessé lesz, mert előre tudá a' megbüntettetett , 
mit kelljen tet téért várn ia , 's még is elköveté azt 's következőleg maga 
szerzé magának a' büntetés baját. Ezen nézetre az ijesztési theoria 
kifogásainak legnagyobb része alkalmaztatható, 's használáskor tettbeli 
suppositumai is gyakran nem bizonyodnak be. VII) A' morális javulás 
okfejét törvénytudósok ritkán használták. Azon alapul e z , hogy a' bün
tetés magában a' vétkesben nyomja el azon törvényelleni indító okokat , 
mellyek őt a' vétkes tett elkövetésére ingerlettek. Tagadhatatlan igaz
s á g , hogy a' büntetés a' vétkes erkölcsi javulását becsületérzésének 
elnyomatása, más vétkesekkel való öszve/.áratása 's kereseti ügyességé
nek megseinmisitte.se által majdnem lehetetlenné teszi, mint nálunk gyak
ran megtörténik. Hanem ellenben annyi is bizonyos, hogy az emberek 
indulatja 's erkölcsi javítása közvetetten tárgya nem lehet a' törvénya
dásnak, már azért s e m , mivel a' javulás előmentét külsőkép egyáltalján 
nem lehet észre venni. De lehet az embert külsőkép szoktatni p. o. res
tet munkára , a1 részegest józanságra, a' kicsapongót magatartóztatá-
sára ; 's Kjszakamerika büntető intézetei valóban erre czéloznak. Végre 
Vili. a' visszafizetés theoriáját Kant olta majdnem minden nérnet philoso-
phus elfogadta, hanem törvénytudó eddig még csak kevés (Henke „Hand-
biich des Criminalree/its", Nchmid, nl,ehrbuth des Staatsrec/tts", és 
mások). Ez stzon a lapul , hogy a' status semmi igazságtalanságot nem 
szenvedhet meg kebelében; hogy minden juselleni cselekvésmódot meg 
kell semuiisitni , pedig ugy semmisittetik az m e g , ha a ' jusel leni te t t 
elkövetőjére alkalmaztatik; 's ezen nem követtetik el igazságtalanság, 
ha ugy bánnak vele, mint ő másokkal bánt. Ez a' visszafizetés nem mate
riális és betű szerént értendő. Nem ugyan azon rosszból á l l , mellyet a' 
vétkes máson elkövetett , hanem a' sértésnek valamelly nemi fogatját 
keresi fel, 's e' szerént forditja a1 cselekvő okfejét ugyan ő ellene. I t t 
egyszersmind mértéke is van a' büntetésnek, mellyet a 'bün te tő törvény 
semmi egyéb okfeje nem szolgáltat, noha ezen mértéket is szükség men
nyiségre nézve positiv törvény által meghatározni. — A ' büntető törvény 
rendszereinek előterjesztésével, mellynek Welker („Uber die teszten 
Griinde von Reeht, Slaatund Strafe"; 1813) jó eriticai ábrázolatját adá, 
egyszersmind a' büntető-törvényadásnak, 's ezen törvény tudományos fej
tegetésének előmenetele is ki vagyon jegyezve. A' positiv törvényadás 
elejétől fogva egy_ ágában sem volt olly munkás mint ebben. A' theori-
ák ezen nagy befolyása még a' perlekedésre is kiterjeszkedett , valamint 
nem is megy elő a1 népek pallérozódása a' nélkül, hogy annak foganat
ja 'e kivánatjai büntető törvényben ne kapnának legelsőben erőre. A' 
büntető törvény tudományos kidolgozása Olaszországban kezdődött, de a' 
10 század közepéig csekély fontosságú volt. A' büntető törvényszékek iszo
nyt! visszaélései Német- és Francziaországokban adának okot két nagy vál
toztatásra, V. Károly 1532-ki büntetető törvényszéki rendjére, 's I. Ferencz 
1539-ki büntető rendjére. Ezekkel kezdődik a' büntető törvény tudomá
nyos fejtegetése, V. Károly büntető törvénykezési rendje sok hijányán 
segített a' törvénykezésnek, de a' kor szelleméhez képest még mindég 
megtartatának benne a' kemény büntetések és kinzata'sok. Carpzov Be
nedek (megholt 16G6), kit utóbb kegyetlen bírónak híreszteltek el , 
sokban igyekezett a1 törvényt lágyitni , 's ő veté alapját egy törvény-
széki szokásnak, melly a' térvény bettljétől gyakran eltávozott. Ú g y n e 
vezett praxis előzé. meg a' törvények megváltoztatását , a' mi majdnem 
szükséges volt, mert a' későbbi törvények is gyakran csak kemény fenye-
getódéssel igyekeztek foganatot szülni a' nélkül , hogy valódi hasznai-
tatások valakinek eszébe jutott volna. Ennél fogva &' 18 század máso
dik felének büntető-törvénytudósai, Böhiner J. S. Ferencz, Koch, Quis-
t o r p , Meister, Hőmmel, Klein, Kleinschordt, majdnem inkább a' praxi-
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son alapiták nézetűiket, m i n t a ' törvény szaván, 's a-1 Jobbak kSztUok fő
képen philossphiaí fejtegetésen. A' dolgok ezen helyezetében a° törvény
adás neminemüképen munkátlan maradhatott 's a ' törvénytudókat enged-
heté dolgozni. Azonban végre még is felette nagy lett a' praxis eltávo
zása a' törvénytől , °s egyszermind a' törvényszékek okfejei is igen bi
zonytalanokká tétettek. Érre nézve az nj büntető-törvénytudók 's kivált 
Feuerbach méltán sürgették ismét a' törvények használásá t , mi által 
majdnem minden német status országló széke kinszerittetve látá magát uj 
büntető-törvénykönyvet készíttetni. S tübel , T i t tmann, Erhard , Globig 
és mások e' részben ugyan azon okfejeket követék ; Martin ezeknél szo
rosabban kívánja a' törvények rendelését megtar tani , ide értvén a' ro
mai törvényt is, mellynek használása elébb a* büntető törvényben sokkal 
szűkebb korlátok közé volt szorí tva, mint a' privát jusban. A' büntető 
törvény ezen ujabb kidolgozóji által sok helytelen lágyító ok hárit-
tatot t el i smét , mellyekkel azelőtt a' törvény keménységét ki szok-
lák játszani. A' mai törvénytudók ujabb históriai oskolája a1 most 
divatban lévő büntető törvénnyel még legkevesebbet foglalatoskodott. 
Azon pontok közül , mellyekre nézve a' büntető törvény tudománya 
ujabb időkben különböző véleményeket szü l t , következőknek van 
legnagyobb practicus fontosságok. 1) Van e j u s , szembetünőleg tör
vényelleni cselekedeteket megbüntetni , ha ellenek semmi világos po-
aitiv törvény nincsen hozva ? Kik a1 természeti just áltáljában meg
esmérik , igennel felelnek, 's általányosan büntetésre méltó cselekede
teket (delt'ctajiiris naturális') tesznek fel, mellyeknek a' magokban meg
engedetteket , de különös törvények által büntetni rendelteket (delivta 
juris posilivi) teszik ellenekbe. Gyilkosságot, lopást ' s a t . , positiv 
törvén}' nélkül is meg kell mindenütt büntetni-, de a1 tilos kereskedést 
csak ott lehet , a1 hol egyenesen büntetés van reá téve. Mások, kivált 
Feuerbach, fenyegető törvény nélkül nem engednek just büntetésre. 2) 
Szoros egybefüggésben van ezzel , a' mennyire, a' statusnak jusa (vagy, 
a' mi szintannyi, kötelessége) van , a1 külföldön elkövetett vétkek meg-
hüntetése. Ezt a' status önkényére bizni nem lehet, 's szintolly kevés
sé engedhetni meg, hogy a'külföldön elkövetett vétkek egyikét sem vagy 
mindegj ikéfc tartozzék megbüntetni. Itt még egy nagy véleményi külön
bözés forog fen az i r án t , micsoda törvények szerént kelljen »' külföl
dön elkövetett vétket megítélni, a' honiak vagy a' cselekedet helyebeli-
ek szerént e; mind a' kettőnek vannak saját nehézségei. 3) Mennyit 
kelljen a' büntető-törvényadásban a' környülmények különbözéséhez ké
pest a' bírák belátására bizni? Az ujabb iránylat arra •czéloz, hogy olly 
szorosan határoztassék meg törvények által minden, hogy a' biró az íte
letet minden esetben feltalálja a' törvény rendelésében, 's a' vétkeknek 
olly helyes és bizonyos büntetési lajstroma állittassék fel , hogy abból 
kiki áltláthassa ítéletét biró nélkül. Nagyon k é t e s , czélirányos legyen 
e áltáljában egy illy apróságokra terjedő büntetésszabás, kivált ha bi
zonyos mennyiségek, p. o. a' lopás summája, vagy a 'vétkes kora, a' 
büntetést emelik, vagy kisebbítik annyira, hogy egy fillérrel több vagy 
kevesebb több évi fenyitékházat huz maga u t án , 's a1 kor egy negyed
órája még azt is elválasztja, valljon a' vétkes csak politia által 's csekély 
fenyítékkel , legfeljebb 4 esztendei szabadságvesztéssel, vagy pedig ha
lállal büntettessék. 4) Egy a' legnehezebb pontok közül a' mások becsü
lete ellen elkövetett vétkezés helyes megítélése , melly a1 szabad sajtó 
és sajtóvétkekról való törvényadás egybeköttetésben áll. Mennyi sza
badság engedtessék itt az igazságnak, mennyi a' nyilvános rendnek 's 
illendőségnek ? — Azonban legfontosabb véleményi különbözések a1 bün
tető-törvénykezési törvényadást illetik. A ' b ü n t e t ő törvény okfejeinek 
fenebbi előterjesztéséből kitetszik, hogy a1 büntető törvénykezés legel
sőben mindég privát vádon alapul (vádoló pe r , procetsus accusatorius], 
a ' h o l majdnem ugyan azon okfejek tartatnak m e g , a' polgári vádaknál. 

/ 
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Idővel nyilvános vádoló perré változik a z , melly perben a' status* a1 

koronaügyvéd által előterjeszti a 'próbákat 's büntetést Javai, a',biró pe
dig részrehajlatlanul áll középen. Ezen okfőn alapul az Angolok büntető 
pere 's a' Francziáké a' revolutlo olta. Öszvefér vel« a' törvénykezés 
azon formája, melly nyilvánosság 's eloszavuság név alatt ujabb időkben 
olly sok kedvelőre talált. Ezen perlekedés alapcharactere abban áll, 
hog}' a' vádoltatott a' bebizonyítás ideje alatt csupán szenvedőleg viseli 
magát. Nem szükség a' vádra nézve magát kinyilatkoztatnia; hanem el
várja; hogy az bebizonyittassék. Ennek az a' következése, hogy az Íté
letnek hihetőségen kell alpit tatnia, 's mivel e ' részben inkább csak em-
heresmerettől 's a' józan ész helye* Ítéletétől függ a1 dolog, mint mes
terséges reguláktól , az a' vélemény, hogy biztosabb a' foganat , 's el
mellőztetik a' status felső tisztviselőjinek befolyása a' zsoldos bírákra, 
ha az itélethozás népből és általa választott férjfiakra, esküdtekre liiza-
tik. Hanem a' vádló per ezen szerkezeténél is , legalább a1 legtöbb ese
tekben, ugyan azon nton kell előre készitni az Ítéletet, melly Németor
szágban °s nálunk is főrésze, sőt egyetlen egy alapja az illyen törvény
kezésnek. Nálunk ugyan is a 'bünte tő per főképen, 's mondhatni, majd
nem egészen ar ra van intézve, hogy a' vádoltatott maga vallja meg tet
tét 's ennek környülményeit: ez vallató per. Itt sem vádolónak, sem nyí l ' 
vános fejtegetésnek nincs h e l y e , hanem maga a' b i 'ó kérdezi ki a' vá
d o l t a t , 's a' környülmények ügyes öszveilletése 's a' vádolt fél lélek-
esmeretének felébresztése által igyekszik őt arra b i rn i , hogy az igazsá
got tökéletesen megvallja. A' mi i t t a' biró főmunkája , azt Franczia-
országban a' juge instructeur 's Angliában a' békebiró cselekszi mint 
politiatiszt, 's közönségps esetekben ott is ez a z , mi a' főtörvényke-
zésnek materialékat nynjt 's irányt szab. A1 hol ezen előre készítő 
vizsgálat semmi bizonyos foganatot nem szül, ott azután a' főtörvényke-
zés is felette ingadozó 's bizonytalan marad, "s világosan megbizon3'itbat-
n i , hogy az angol és franczia törvénykezés az ártatlant sokkal nagyobb 
veszélynek teszi k i , a' vétkessel pedig büntetését könn3'ebben kikerül-
t e t i , mint a' német törvénykezés vallató módja, a' mint ezt az ujabb 
büntető-törvénytudók, S tübe l , Ti t tmann, Martin 's mások, kifejtették, 
's az ujabb törvényadásokat rendbeszedték. Van azonban ama' tör
vénykezésmódnak is , melly edd ig , mi a1 franczia perlekedést ille
t i , legjobban terjesztetett elő Fenerbachtól («,BetracJitvngen iiber 
Öffentliclikeit und Windlichkeit"- 1821—24, 2 köte t ) , sok fés nagy 
elsősége, hol a' nyilvánosság bizonyosan első h e l y t foglal. Itt a' 
köz ítélet mindég tiszta 's nem hozathatik tévedésbe nagyított előterjesz
tés á l ta l , a' ml kivált politicai vétkek üldözésénél felette nagy fontossá
gú- Ugyan ezért épen illyen esetekben sokkal nagyobb a1 bizodalom a' 
bírói ítélet indulatosságtól mentségében, 's ez legnagyobb oka , hogy 
az Angolok, Trial by Jury-jokboz , minden tökéletlenségei mellet is , e-
gész indulatoskodásig ragaszkodnak. Zs. fí. 

C R I S I S , az orvosi tudományban (ezen görög szótól xgursii, elha
tározni) az az időpontja a" nyavalyának , mellyben ez elválik, az a' for-
dnlatpont, mellyból vagy gyógyulásba vagy rosszabbullételbe megy által. 
Legvilágosabban lehet a' erisist a' hamarlefolyó hidegleléses nyavalyák 
regulaszeréntes lefolyásában 's erőtele snbjectnmokban l á tn i , kivált ha 
a' lefolyás nem zavartatik meg erős és czélellenes szerekkel. Fzér t 
találjuk a' bippocraticus irományokban olly hiven és pontosan leírva a1 

erisiseket, mert a' görög orvosok igen gondosan figyeltek a' természet
r e , nem zavarták azt erős orvosszerekkel meg operatiójiban, 's magok 
azon népek még erőtelibbek vol tak, mint a' mostaniak. A' crisis erős 
és szokatlan megelőző jelenetekkel jelenti közelgetését, a' nyavalya 
rosszabbra láttatik fordulni, 's a' belső szélvész a' legmagasb fokra lát
tatik emelkedni. Ez azonban csak az igen acnlns hideglelésekben 's 
erőteli betegeknél történik meg. A' crisis vagy h a s z n á l a t o s vagy 
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g o n o s z lehet , az első esetben a' crisis végződésével minden sympto-
mák szűnnek, rendszerént valamelly látható kiürüléssel , izzadással, 
vizelet tel , székkel , genyetség- vagy vérfolyással; a' másik esetben 
a' criticus jelenetek igen erősek vol tak, vagy a' kiürülés nemes orgá
numok kárával történt vagy a' természeti erők nem elegendők vala
melly használatos elválasztás eszközlésére , a' crisis halálos vagy töké
letlen l e s sz , vagy lássa elválasztásba {lysis') megy által , vagy pedig 
valamelly más nyavalyába (metaitaiW). A' hideglelés regulaszeréntes 
befolyásánál a1 crisis bizonyos napokon áll elő : c r i t i c u s n a p o k . 
Ezek magokhoz a' nyavalyákhoz képest különbözők. A' főnapok 
mindazáltal mindég a1 hetes számokat követik; a' hetedik, tizennegye
d i k , huszonegyedik napja a' nyavalyának , valamivel elébb vagy hát
rább , a' nyavalya charactere , a' climaticus befolyások 's más beha
tások szerént, mindég criticus. A' rossz kimenetel azonban rendszerént 
valamivel előre, a' rossz valamivel há t ra szokott esni. Innen a1 félhetes 
— vagy négyes szám tökéletlen erisiseket vagy criticus előjeleket hoz. 
Ha a' crisis tökéletes és használatos, akkor a' nyavalya maga azzal 
be van végezve, a' betegnek könnyen kell magát érzeni , 's a' nya
valya minden symptomájinak el kell enyészni. A. B, F. 

C R I T K R I U M (czimer vagy különböztető jegy}. A' valóság eriteri-
unia az , mellyen a' valót megesmérjük. Ez abban áll , hogy valami 
a' gondolkozásnak egyetemes törvényeivel és az eszi életnek legfelsé-
gesb kivánatival megegyezzen. (L. DOGMATICUSOK ÉS SCEPTICUSOK.) 

C R I T I C A (görög szó), valamelly tárgynak megítélése és vizsgalatja, 
kivált ha nyomosán ki van vive; továbbá bizonyos tárgyak megítélésének 
értése vagy mestersége ; végre a' tárgyak megítélésének tudománya is, 
vagy tudományos előterjesztése valamelly tárgy természetéből vagy meg
fogásából származó reguláknak, mellyek szerént annak valóságát v agy 
czélirányosságát meg lehet Ítélni. Minden ciitica tehát előre feltesz va
lamelly t á rgya t , mint adato t ta t , de a' mellett mint megítélés 's megíté
lő mesterség egy theoriát i s , melly által valamelly tá rgy ideája kifej
te t ik ; mert csupán valamelly tárgy lényébe való tudományos 's tiszta 
belátásból s/.ármazhatik a' legtökéletesbb megítélés. Innen tehát p. o. a' 
mivészi eritica előre felteszi a' miitudományt vagy aestheticát, és illy theo-
via nélkül a' megbirálás csak töredékes és annál fogva bizonytalan böl
cselkedés, nem eritica. Azonban a' tulajdonkepi eri t ica, mint a' czél-
irányosnak megítélése, csak a' szabad és önkényes szüleményekre ter
jedhet ki. Tárgyára nézve tehát a' eritica szintolly különbféle, mint 
különbfélék a' szabad munkásság nemei; különösen pedig kiterjed az 
emberi munkásság legfelségesb tá rgya i ra , a1 tudományra és mivész-
ségre szélesb értelemben, 1) Az elsőbbre való viszonyban, philoso-
phiai vagy históriai eritica. Philosophiai eritica legszélesb értelemben 
a1 tudományosan kivitt és valamelly tárgynak csupán ideáját 's annak 
a' megvalósításra való viszonyát vizsgáló eritica; históriai ellenben az, 
melly valamelly tárgynak vagy mivnek csupán külsejét, az időre 's 
té r re való viszonyzatját és annak abból kifejlő megértését illeti. így 
p. o. valamelly antiknak aestheticai (philosophiai) eriticája, különbözik 
annak technicai 's antiquariusi criticájától, ámbár ez amazzal, mint alak 
's tartalom , szorosan egybe van kötve, sőt egyik a' másik nélkül nem 
lehetséges. Továbbá a' philosophiai eritica szorosb értelemben jelen
ti a' philosophiai munkák eri t icáját , melly a1 logicai 's materialis igaz
ságok főmegkivántatójira intéződik. Végre Kant és az ő tanítványi a' 
eriticának egy még eddig szokatlan jelentést adának az által , hogy azt 
a1 megesmérő tehetségnek megrostálására , vagy annak megvizsgálására 
fordí tot ták, a1 mit az embernek áltálján fogva megesmérni lehetséges. 
Megkülönböztetik még a1 philosophiában a' eriticai methodust (eriticis-
must) a' dogmaticai és scepticai rendűitől (methodus). (Vö. Pmr.o-
aoi 'HU, M E T H O D U S , KANT PHII.OSOPHIÁJA). A' históriai eritica a ' kül-
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ső meglett dolgok valóságára és azoknak tapasztalás által megesmérhe
tő minemüségéfe vitetik , és áll bizonyos (kivált írásbeli) tanutételek 
iga/.i voltának (authenticitasának) megvisgálásában. Ez ismét olly kü
lönféle, mint a' históriai tudomány. (L. HISTÓRIA.) Ide tartozik jele
sül a' történeti vagy históriai eritica tulajdonképi értelemben, melly a' 
történetírók bizonyos előadásainak valóságát és minemüségét meghatá
rozot t , a' történet czéljából lehozott , a' históriai bizonyosságnak logi-
cai (az alkalmaztatott logicában kifejtett) criteriumaiból és rnegkiván-
tatójiból folyó és a' históriai kútfők különbféle nemeire alkalmaztatott 
regulák szerént megrostálja. Ez egy állató részét teszi a' históriai mi-
vészségnek, a' historicusnak szélesb körében vagy munkásságában. 
Szoros öszveköttetésben áll vele a' philologiai eritica (1. P H I L O M I G I A ) , 
az Írásbeli emlékek vizsgalatja, kivált a' hajdani korbelieké, melly vagy 
az egész igazi voltának megvizsgálására intéztetik valamelly megneve
zett szerzőre nézve (ha valljon az neki helyesen tulajdonitatik e vagy 
hamisan , még pedig az utóbbik esetben szántszándékkal-e vagy nem), 
vagy az egyes részek vizsgalatjára, azaz, az egyes helyek igazi voltára 
's megvesztegetetlenségére, és ha azok szántszándékkal vagy tévedés
ből inegvesztegeUettek, azoknak helyreállítására 's megjobbitásokrí 
(p. o. hozzávetések által — innen conjecturalis eriticának neveztetik). 
Az első magasb, az utóbbi alsóbb eriticának mondatik. Ez a' eriti
ca a' vizsgálatkor külső környülményekből, mondákból (traditio) ' sa t . 
vagy belső 's lenyes viszonyzatokból, a z a z , a" munka foglalatjából, 
szelleméből, nyelvéből és styljéből indul ki, öszveveti ezt az ugy mondott 
szerzőnek esmeretes nevével 's characterével, 's annál fogva határozza meg, 
ha valljon annak e, vagy mellyik más szerzőnek 's mellyik más idő
kornak kell azt tulajdonítani. Elsőbb esetben külső, az utóbbiban belső 
eriticának neveztetik. Ez a' philologiai eritica, melly egybekötve a' tol
mácsolás mesterségével egyik alkotó részét teszi a' fenébb philolo-
giának, az ujabb időkben kivált a' Németeknél a' tökélynek igen ma
gas lépcsőjére vitetett. Igaz , hogy, k ivá l t a ' belső ciitica vizsgalatjai, 
gyakran a' valószínűségnek alig észrevehető utasításaihoz vannak köt
tetve; de mivel minden időkor, minden h e l y , minden individuum olly 
sok sajátságokkal b i r , tehát a' tapasztalás mind a' mellett is megmu
tatja, hogy ha ki azokat szükséges el - n e m - fogód ottsággal, elegendő 
éles elmével, kimerítő dologesmerettel és állhatatos szorgalommal foly
tatja , nagyobb részént a1 legfőbb hihetőségü elhatározásokat teheti . 
Esmeretesek nálunk is ama1 legfőbbjei az ujabb német philologusok-
nak: Wolf, Hermann, Heyne 'sat. A' mi pedig 2) a ' m ü e r i t i c a t 
illeti , a z , mint fenébb érintők, a' mivnek belső, ideális vagy aesthe-
ticai becsét vizsgálja, és ennyiben aestheticai eriticának neveztetik, 
vagy a' mivészségnek avagy valamelly mesterségnek csak külső 
testi és mechanicai készületét , a' szerszámok és előállító eszközök 
regulás alkalmaztatását ítéli meg, és ekkor technicai vagy technoló
giai eriticának neveztetik. — A' nyomós vagy igazi eriticus , mübi-
ró , különbözik a' criticastertől, vagy álcrit icustól, azaz , a t tó l , ki 
vagy mindent megitél , vagy a' kinek Ítélete minden valóságos ók és 
szükség nélkül v;Jó, következésképen vagy csak vélemény, vagy min
denkor csak gáncsolás , még pedig rendesen rossz indulatból, i r igy
ségből 'sat. származó, vagy pedig önkényes, conventionatis törvénye
k e n , mellyek itt semmit nem végezhetnek, vagy végezetre csak apró
ságokon 's ugy látszó hibákon alapul. Az emberi gyarlóság 's ha
tárok közé szoritatás érzése és annak á l t lá tása , hogy a' főtökély 
csak ideá l , arra tanítja a' eri t icust , hogy az emberi szülemények 
megítélése körül engedékeny legyen j sőt még arra is , hogy önön 
magáért a' birálgatásnak az életben bizonyos határt vessen, nehogy 
méltán gyűlöletessé legyen. Az utóbbi okon kívül azonban, melly a' 
críticáral visszaélésben alapul , csak a' megitéltwek azon gyáva önszere-
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tete lelheti gyűlöletesnek a' criticáé, melly azon foglalatosságban, a' 
mell'yet ű z , bár melly felséges e's fontos legyen is a z , csak önma
gát látja e's a' maga személyes kívánatit igyekszik kielégíteni, vagy 
periig a' közönséges rostálgatók renyhesége, kik egyedül csak a1 ma
gok érzésére hagyják 's bizzák magokat , akar gyakorlott legyen az, 
akar gyakorlat lan, akar romlo t t , akar nem. Ezen igen kitűnő rugóji 
az emberi gondolkozás és ítélés módjának az igaz, hogy a' er i 
ticának 's eriticusnak még nevét i s , valamint a' eritisálás foglala
tosságát is gyanús jelentésűre tet ték: de bizonyos a z , hogy valaniig 
az ember értelmes, eszközöket és czélokat egy behasonlító lény lesz, 
mind addig a' maga mnnkáji valóságos és humánus birálatjának, an
nyival inkább a' lelkes és nyomós eriticának tagadhatatlan becsét meg 
fogja esmérni , ő azt nagyobb becsünek fogja tartani , mint a' félszeg 
szüleményes erőt és határok közé szorított modort (Manir) , mellyen 
a1 eritica az idea által felülemelkedik. Ezt a' becset bebizonyítja a' 
tapasztalás és történet i s , melly megmutatja nekünk, hányszor meg-
őrzötte és elvonta a' eritica az embereket a' tudománybeli 's mivesz-
ségbeli eltévelyedésektől és veszedelmes félrevezető utaktól. Csak hogy 
a' eriticus soha se emelje felül magát a' gazdag géniének tulajdon
képi teremtő erején. — Nálunk a' eriticára 's eriticai esmeretek te r 
jedésére Szemere nyita utat derék folyó irása G.BIet és L i te ra tura" 
4 köt. a' két utóbbi „Muzár ion ' 1 czim alatt. Pest. 1826—9.) által , 
mellyben főmüphilosophunk 's criticusnnk, Kölcsey, nagy fénnyel lépett 
fel. A' Bajza által kiadott „Kriticai lapok" ( 1 . Fiiz. Pest . 1831.) a' 
czélnak teljességgel meg nem felelnek. A. B. S. 

C l t l T I C Á J * A.' T I S Z T A É S Z N B K , 1. K A N T. 
C R I T I C A P H I I . O S O P H I A , 1 . K A N T é s P H I L O S O P H I A . 
C R O K S U S , Lydia utolsó k i r á lya , Kr. sz. előtt a 'C-ik században 

élt. Bajnok volt 's országát sok tartománnyal nagyobbította Kis-Asiában. 
Gazdagsága, mel lye t , ugy mondják, bányákból 's Pactolus folyó arany 
homokjából gyűjtöt t , többre ment mint előtte akarmelly k i rá lyé , 's ez 
a1 kifejezés ,,Croesus gazdagsága'' utóbb kimeríthetetlen kincseket jelen
tet t . E1 javak birtokára kevé ly , kicsapongó pompaszeretetet űzött, leg-
boldogabbnak tartá magát a' halandók közöt t , 's a' rege szerént igen 
rossz néven ve t t e , hogy Solon, az atticai bölcs, midőn udvarába jött, 
mind eaen roppant kincsek daczára előtte ezt á l l í tot ta : embert halála 
előtt nem magasztalhatni boldognak. De csak hamar niegesmeré ez állítás 
igazságát ; mert két szeretett fiját erőszakos halállal veszté el. Cyrustól, 
ki ellen a' Babyloniak mellett harczolt, megveretett , Sardes meghódított 
városában elfogatott 's máglyára ítéltetett. Most eszébe jutván ama1 

szavak, háromszor kiál tá : ,,Oh Solon!1'' — Cyrus , mi után e' felkiáltás 
értelmét megtudta volna, megilletnélek á l ta la , megajándékozd Croesnst 
életével , szabadságával , elvivé kisérőkép táborozásiba 's igen jól bánt 
vele. Halála esztendeje nem t u d a t i t ; még Cambyses, Cyrus felváltója 
alatt is é l t , 's kivégeztetését, melly már meg volt parancsolva, néhány 
udvari szolga fortélya által kerülte ki. — Noha tagadják némellyek a' 
fenebbi esetet Solonnal, mások pedig a' máglyára itéltetést nem említik, 
m é " is tanúságos példája m irad Croesus a' szerencse változandóságának 
°s a' szerencse javaiba vetett emberi bizodalom alaptalanságának. 

C R O K E R (John Wilson), Londonban az admirlaság első titoknokja 
1809 olta, parlamenti szónok, költő 's munkás részese a1 „Qiiaterly re-
•eiew''' folyó írásnak, szül. 1781 Dublinban, hol apja város építő mestere 
(surveyor-general) volt, tanula ugyan o t t , a' törvényt pedig Londonban 
hallgatá 1800—2, azután szülő városában ügyvédkedett, 's 1807 képvise
lője lón az irlandi Downe grófságnak a' parlamentben. Ezen idő olta 
mindég volt ülése ebben az országos tanácsban. A' parlament elejébe ő 
terjeszt mindent, a' mi tiszti kormányát illeti, 's beszedi ügyessége miatt 
felette hasznos segédjek a' ministereknek, midőn az admiralság igazga-
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tása ellen panaszok támasztatnak. Tüzesen 's beliatólag beszelt, vala
hányszor e' kérdést fejtegette az alsó ház : tanácsos e az irlandi Catholi-
cusokat a' -statushivatalokra 's polgári jusokra nézve a1 Protestánsokkal 
egyenlő lábra állítni? mellyre Broiighammal, Burdettel 's az ege'sz ellen
kezettel együtt mindég igenezve felelt. Jelesül esmeretes mint több 
prosaicus Írások 's költemények szerzője, noha nevét elhallgatá. 1803 j e 
lentek meg tőle a ' t öbb izbén kinyomatott „Familiar -epistles"- Joneshez 
az irlandi játékszínről , mellyekben a' dublini színjátszókról horatiusi 
gúnnyal monda meg véleményét; „An inlercepted lelter from CAina"-
czimü (1805) tréfás gunyirásában remekül festegeti Dublin erkölcsét, 
szokását. E' munkácskája. A ikelch of t/ie tlate of Ireland, pasi and 
present'' (1807) sokat mond kevés szóval 's becses marad , mert Croker 
esméri hazáját. „Taíavera" czimü költeménye , melly több ízben nyo
matott ú j ra , a' legjobb harezfestegetések egyikének tartat ik. 

C K O M F O R D , vagy C r u m f o r d , Derbyshireben Angliában, a ' hol 
ARKWRIGHT (1. e.) 1774-ben legelébb állitá fel pamutfonó műhelyét. Ezen 
's későbben állított fonó műhelyei által C. igen tehetőssé Jett. Ezen hely 
mustrája szeréut alapított ama' munkás és iparkodó Brögelmann a' kézmi-
vekben szorgalmatoskodó bergi herc/.egségben nem messze Düsseldorftól 
egy nagy pamutfonó intézete t , mellyet szinte Cromfordnak nevezett 
(most a' porosz Kleve-Berg tartomány düsseldorfi kerületében). Tódor 
Károly választó fejedelemtől 25 esztendőre nyert kizáró privilégiumot. 
Sok próba u tán , mellyekre egész vagyonját reá fordí to t ta , végre az an
gol fonalhoz igen 'hasonlót állita elő. A' viz különbsége és a' nedves 
levegő, melly a'fonalak öszveszorulását elősegíti, ugy szinte a' gőzerő
mivekhez szükséges tüzrevaló jósága 's olcsósága miatt az angol fonal 
tulajdonnemü elsőbbséggel bír. Brögelmann fabrikájában mintegy 400 
ember dolgoz, 's a' későbben Helvetiában, Szász- 's más országokban 
nagy számmal állított fonó házak inkább ettől, mint az angoloktól vették 
eredeteket. A*"**s. 

C R O M W R T , r , (Olivér) , az angol , skót és irlandi köztársaság pro-
tectora, egyike a' leghatalmasabb daemoni természeteknek, mellyek va
laha revolutio örvényéből kiemelkedtenek ; mint kormányfi, mint főve
zér , keze egyikében evangélium, másikában szablya, éleszté 's legjőzé 
a' vallási- politicai fanatismus minden elemeinek felzúdulását, azután ra
vasz , merész uralkodásvággyal nagyot vive végbe , 's még nagyobbat 
készi te; ez a' férjfi, kit kortársai bámultak, káromlottak, féltek, 
's kit csak a' maradék méltánylott , most előttünk áll a1 história pit
varában mint oriásképe az emberi erőnek, melly vétkekkel párosodott 
nagy tettek által az okosság győzedelmet 's a' hideg csudálat magasz-
talását vivá k i , nem a' halhatatlanság csillagkoszoruját. Cronnvell 
Apr. 25. 1599 szül. Huntingdonban, származását régi nemes nemzet
ségből vévén, melly Richárd Williams á l t a l , ki anyja testvére VIII. 
Henrik statustitoknokja, Cronnvell Tamás után, Cronnvell nevet vőn fel, 
's William ap Yeran által a' tizenegyedik század bárójiig felment. 
Apja, Cronnvell Róber t , parlamenttag lón, mint Huntingdon mező
városának birtokosa, 's hogy számos famíliáját el tarthassa, egyszers
mind nagy serfőzést állított fel. Olivér keményen 's szorgosan nevel
tetek. Képzelő tehetségét korán foglalatoskodtatá nagy jövendő gyanitása. 
Gyermekkorában egy nagy majom kivevé bölcsejéből 's felment vele, 
nagy ijedelmére a' famíliának, a' ház tetejére. Utóbb a7 kicsiny vad 
vakmerőt egy pap huzá ki a' vizből. A' latán oskolabeli rendkívül 
kemény bánás elidegenité az ügyes 's nagy becsületvágyu gyermeket 
minden rendes szorgalomtól; egy régi vígjá tékban ellenben nagy tűzzel 
játszá Tactus szerepét, a' ki koronát 's bibor köpönyeget talál. Egy 
óriásasszony álomforma megjelenésére is emlékezek Cronnvell ifjúsága 
idejéből, melly asszony ágya elejébe lépett 's azt monda neki, hogy ő 
leend a' királyság legnagyobb embere. 17 éves korától fogva buzgón 
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tanult Cambridgeben, de egyszersmind az athleticus gyakorlásokat is 
egész verekedésvágyig lizte. Egy év múlva Londonba küldetek anyja 
által egy törvénytudományi nevelő intézetbe, bol azonban ideje leg
nagyobb részét korhely társaságban tiillé el. Ezt a' vad, kicsapongó 
életet apjáról maradt örökös jószágán is folytatá, a' miéit nagybíty-
jaival is öszveveszett. Mert természetében bizonyos nyugtalanság volt, 
melly neki erős rázódásokat szükséggé teve. Végre volt e re je , ifjú
sága hibájiról 's észtelenségiről lemondani, midőn 21 éves korában Kr-
sébettel , sir James Bourchier leányával, házasságra lépet t , egy asszon
n y a l , ki mindég feddhetetlenül élt. Indulatja ezen változását bizonyos 
vallási felekezettel való közelebbi társalkodása eszközlé kiváltkép, melly 
felekezet utóbb Puritanusok vagy Independensek neve a la t t , rémítő poli-
ticai erőre kapott. Ezolta egyszersmind a' legjobb katonai 's theolo-
giai munkákat tanul ta , nagy rendeltetésének homályos előérzetétől ve
zéreltetve. 1625 mint Huntingdon mezővárosának követe lépett fel Ká
roly király első parlamentjében. Itt bosszusággal vévé észre a' sta-
tusigazgatásbeli visszaéléseket; 's a', hirés Hampden és St. John , kik 
rokoni valának, az ellenkezet pártjára hóditák. Ezek mind a' ketten 
gyülőlék az uralkodó egyháza t , 's puritanus gondolkodásmódjuk Crom-
wellre is á l tment , kinek indulatja már korán ha j lo t tá 1 rajoskodásva. 
Gyakran véle ugyan is magát közel a' halálhoz, 's illyenkor rendkí
vüli órákban hivatá magához az orvosokat, kik őt lépkórságos áloni-
látónak nevezek. Nagy észtehetségeit senki sem gyanította ; ekkor még 
csak Hampden éles szeme esmeré meg azokat. Az 1028-ki parlament
ben nagyon kikelt Cromwell a' papismns véleményes prédikátorai ellen, de 
kevesen hitték előadását. Azután visszavonult mezei lakásába, azon 
pénzt , mellyet ifjabb korában játékon nyert , mint kárho/.atost vissza-
a d á , 's 1035 olta Elyben , hol földekben örökösödött , egészen a1 me
zei gazdaságra adá magát. I t t meggátlá a' mocsárok kiszárítását , mi 
által olly kedveltté tévé magát a' halászatot Uző földnép előtt, hogy mo
csárok urának neveztetnék. L'tóhb annyival buzgóbban mozdította elő 
ugyan azoknak törvényesen rendelt kiszárittatását. Már közelgetet a' 
z iva ta r , melly Anglia nyugalmát 's jóllétét megrázandó vala. A' ma
gában! igazságos 's jó király parlament nélkül akart kormányozni; 
mindazáltal még az önkény — mellyel ő adót rendelt , mit a1 nép 
szerkezetképesti módon nehézség nélkül ajánlott volna meg —, sem 
gerjeszte vala lázadás t , ha vallási képzetek 's felekezeti gyűlölség az 
indulatokat lángra nem lobbantották 's a' népet a' politicai küzdésbe 
magokkal nem rántották volna. A' voltaképen már eltöröltetett szerke
zet baráti ezen kiütést olly kevéssé gyaniták, hogy faniiliájikkal együtt 
Uj-Angliiba akarnának kiköltözni; közülük Hampden, P y m , Haslerigge, 
Cromwell és egyebek, kik utóbb a' revolutióban olly rettentőleg leplek 
e l ő , már hajóra szál tak, de az országló szék megtiltá nekik a' kivándor
l á s t , attól tartván a' király,- hogy ők az angol egyháztól különben is 
elidegenedett gyarmatokat makacs szellemekkel még inkább felbujtand-
ják . így dolgozott maga Károly a' sors kedvezése ellen ! C. visszatért 
E lybe , a1 hol kegyes 's tiszteletre méltó életet élt. Akkor a' kegyes
kedő hangján irá barátjának, St. Johnnak, ,,bogy ó Istenéért akar mun
kálódni 's tűrni ." Gyűléseket is tartott házánál a' felekezefeheliekkel, 
kik előtt maga mondott épületes beszédeket 's imádságokat. Végre kény
telen volt a' király a' skót viták miatt parlamentet öszvehini. itt 
Cromwell , kit Cambridge városa választott, és egyebek olly világosan 
nyilatkoztaták ki elégedetlenségeket az ország egyházi 's polgári szer
kezetével , hogy a' király a1 parlamentet felbontá; hanem hat hónap 
múlva , Nov. 1640, ujat kellett egybehinia. C. ezen — ngy nevezett —-
hosszú parlamentben (1640 Novembertől fogva 1653-ki Áprilisig) majd
nem csupán parasztos öltözetével jeleié ki magát 's beszédjének haragos 
ivuzgóságával, melly gyakran gorombassággá is fajzott. „ D e ez a' buta ," 
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monda Hampden , , ,ki olíy ügyetlenül beszé l , legnagyobb ember lesz 
Angliában , ha meghasonlás következik a7 k i rá l lyal ." A' parlamentnek 
király elleni panaszos előterjésztésébfen, melly statusremonstratiónak 
neveztetek, csekély többséggel rlient keresztül , 's a' polgári háborút 
okozá , tetemes részt vőn Cromwell. Mert Puritanus volt meggyőződés
b ő l , ' i a ' né lkü l , hogy már akkor a' pártfejekhez tartozott volna, me
rész elszántsággal tört egyenesen a' czél felé; hanem ravaszsága utóbb 
a' tekervényes utakat is megtalálta. A' háború kiütésekor 1042 kapi
tánnyá , azután ezredessé neveztetvén , egy lovascsapatot toborzott 
szülő földje környékéit próbált Puritanusokból , kik h i tekér t , Istenek 
ügyében mindeme készek voltak. Már az a' mód , a7 mint a' 43 éves 
Cromwell szellemét beléjek ön tö t t e , a' mint őket fegyverben gyakor
lo t tá , 's a' legszigorúbb 's egyszersmind asceticns fenyítékre szoktatta, 
mutatá éles látását , mellyel utóbb három királyságon uralkodott. Első 
fegyveres tette Cambridge felszabadítása volt a' megszálás a ló l , hol :a' 
hadi költség fedezésére puritanusi buzgósággal foglala el Isten nevé
ben minden ezüst készületet a' parlament számára ; ezután elszélesztő 
a' király követőjit 's készületeiket elvévé. Nagyon könnyebbité ez 
által a' parlament seregének gyorsabb a lkotásá t , azonközben hogy a' 
királyiét megnehezítette. E' mellett szorosan vigyázott a' legpontosabb 
rendre ; csak az uralkodó egyházzal bánt puritanusi vadsággal. Ganish-
boroughnak ostrom alól felmentése által alapitá fegyverének hírét. Ezol-
ta vetekedék bátor- és bajnokság, hirtelen elszántság 's elmejelenlétben 
a' leggyakorlottabb harczolókkal 's a' legtapasztaltabb fővezérekkel. 
Maiston - Moornál Jul. 2. 1044 az ő alkotta lovasság határzá el a' győ
zelmet Fairfax és az ő vezérlése alatt. Most politicai befolyása is 
nevekedék. Pitritámis és republicanus lévén, ugy gondolkodék mint 
lreton és Hariipden; hanem merészebben és meghatározottabban monda 
ki véleményét; minél fogva magától fejévé l in a' mindenre elszánt 
pártnak: Minden valódi és látszató őszintesége mel le t t , már most kez-
<lé amaz alattomos szerepét já t szani , mellyre nézve éles esze 's ember-
es'trierete csak hamar megesmeré a' legokosabb módot. Mint Ilobbes 
megjegyzé, szüntelen a' legerősebb pártnak szolgált teljes erejéből 
's annyija vivé vele a1 do lgo t , a' mennyire maga a' párt akarta . De 
midőn egyszer gróf Manchestert a1 parlament előtt gyávasággal vádol
n á , azért hogy a' néwburyi ütközet uta'n (1043) az ellenség üzőbevéte-
lét a' lovasságnak meg nem engedé , félvén, hogyha meg találnának 
veretni , mint lázadókkal 's árulókkal bánnának vélek mindnyájokkal; 
akkor a' gróf nyilván szemére veté, mint iparkodik az ngy nevezett be
csületes emberek által vezérlésére jutni a 'seregnek, melly mind a1 királynak 
mind a1 parlamentnek szabhatandanatörvényt. Geiierallieutenant Oroirtweíl 
szerencséjére az Indenendensek, mint pártja neveztetek, befolyása meg 
tudá gátolni e' dolog vizsgálat alá vételét; ezolta mindazáltal veszedel
mes embernek tárták őt az ang^l Presbyterianusok •, 's fővezér Éssex á' 
Skótok segítségével, kik őt, , mivel megvetőleg bánt vélek, gyűlölték^ 
kívánta megbuktatni. Ekkor Cromwell barátival egyetértőleg olly tó-
pest tőn , melly ámító politicájának remeke,vala. Egy böjti napon árról 
tartata London minden prédikátorival beszédet , hogy á' parlament csak 
ugy tisztulhat ki az önhaszonkeresés szennyéből, ha minden tagjai íete-
szik jövedelmes polgári 7s hadi t isztségeiket, '« Istenre bízzák, a' jó 
ngy kivitelére, ha talán arra az eddigiek méltatlanok valának, más 
eszközöket választani. Erre az ugy nevezett \.Self-denying ordinance""^ 
terjesztetek a' parlament elejébe, 's a' szefént sir Harry, Vane , Crom
well és egyebek beadák elbocsáttatásokat; mert v a ' seregnek szigoru-
abb feiíyitékre 's mindenek előtt keresztényibb vezérekre van szüksége." 
Á' javálat keresztül ment; Essex elbocsát ta tot t , 's a' buzgó, de aka
rat Injával lévő sir Thomas Fairfax tétetek helyébe. — így Cromwell 
1644 után Vane és Fairfax niegett játszá szerepét , a' legkülönbözőbb' 
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characteru V pártu embereket egy plánra tudván hóditni , mellyet kü
lön mindegyik elveiéit volna. Minthogy a' becsületes, de együgyű 
Fairfax vezéri alkalmatlanságát é r ez t e , megnyerte kivételkép, hogy 
Cromwell, kiben vezéri belátás gyors cselekvő erővel egyesült , a' fe-
nebbi végzet ellen alatta ismét hivatalba t é t e t ek , 's neki adatott a1 

lovasság vezérlése. Most Cromwell alkotá az egész sereget , mint elébb 
annak egyik részét ; 's ő volt a z , ki épen az által vivá ki a' mindent 
elválasztó győzedelmet. Nasebynél (Jun. 14. 1045), hol a' király minden 
gyalogságát 'a ágyujit elvesztette, Cromwell zsákmánya lón 1. Károly 
levelezése a' királynéval , mellyből a' parlament nyomtatásban teve 
közzé mind azon helyeket , mellyek a' királynak és királynének ártan-
dók valának a' köz véleményben. Azon győzedelem 's Bristol bevétele 
ntán illy mysticns ahitatoskodó hangon, melly gondolatit elburkolá, 
ira Cromwell a' parlamenthez: , ,Hit és imádság győztenek ; a' bajnok 
férjiiak, kik együtt harczoltak, kérik a1 parlamentet 's mindeneket, 
kik az ég áldásán örvendeznek, hogy csak az l,:r Istent magasztalják, 
őket pedig felejtsék e l . " Ez a' szellem a' seregben, melly előtt a' tisz
tek 's kivált Cromwell épületes egyházi beszédeket tartottak, egész fana-
tismusra emeltetett ; azonban egyszersmind a' fenyíték is ugy meg erősít
te te t t , hogy esküvés , részegség , rablás 's egyéb kicsapongások majd 
alig történtek. Ez által sikerült generál Cromwell a' királyi p á r t , mel
lyet fanaticus elkeseredéssel ü ldözöt t , utolsó erőlködésének teljes meg
semmisítésében. I. Károly végre a' skót seregnél kereset t oltalmat. De 
ez hátralévő zsoldjáért eladá királyát (Maj. 5.1646) a' parlamentnek, melly 
alkalommal a' biztosok egyike Cromwell volt. A' hadi párt 's Függetlenek 
fejei a' nemzet reménysége ellen mint fogollyal, ugy bántak Károllyal, 
's ezek a' kegyeskedők annyira üzék kegyetlenségeket, hogy a' szeren
csétlen fejdelmet még e' vigasztalástó) is megl'oszták, káplánjai egyikét 
magánál tarthatni. Most a1 parlament birtokában látá magát a' legfőbb 
hatalomnak, jutalmakat osztagata, 's Cromwell marquis Worcester jószá
gaiból húzandó 2500 font sterling esztendei jövedelem mellett báróság
ra emeltetek. De midőn a1 parlament a' Függetlenek vallási- politicai szel . 
lemével Cromwell által fanatisáltatott hadi sereget elbocsátni akarná , ez 
Cromwell embereiből 's a' legvadabb rajoskodókból tiszti.tanácsot állita 
fel 's egy gyűlést káplárokból 's őrmesterekből , kik agitátoroknak 
hivatának , 's e' daczos kinyilatkoztatást terjesztek a1 parlament elejébe, 
hogy a' fegyvert le nem teszik, mielőtt a' nemzet szabadsága meg vol
na erősitve. Néhány katona olly merészen viselé magát ez alkalommal, 
hogy őket a1 parlament elfogatá, mellyben C. nem csak gyámolitá a' bá
na t , hanem panaszkodott is könnyező szemekkel a' seregek makacssága 
el len, mellyek még az ő élete után is bátorkodtak ólálkodni. Egyné
hány tag mindazáltal megesmeré benne ama' lépés alattomos szerzőjét 's 
ugyan a/.ért elfogatását javalá : de C. még azon napon elment a' sereg
hez , mint az alsó házhoz irá , az elámított seregeket a' rendre ismét vis-
szatéritni ; egyszersmind azt is kére, hogy Fairfax 's más tisztek e' rész
ben segítségére legyenek. Egy az agitátorok közül, bizonyos Soice, 
ugyan azon napon (Jun. 3. 1647) erőszakkal ragadá el a' királyt Holmby-
ból 's a' hadi seregnek adá által. Azonban nem hihető, hogy ez C. ren
delésére történt volna: mert ő akkor a' királyt méltóságába visszaállitni 
szándékozott. De midőn a' sereg fanaticus indulatját közelében látná, 
bizonyos Ion e lő t te , hogy élte koczkáztatása nélkül nem bátorkodhatik 
illyen lépést tenni. 'S a1 fóvezérségben is csak második volt ő, a' legna
gyobb befolyású emberek segítségére pedig , kik mint St. John és 
Vane ravaszságban , vagy mint Ludlow, Haslerigge és egyebek merész
ségben mérkőztek vele, egyáltalján nem számolhatott ; mert ezek mind
nyájan buzgó republicanusok voltak 's elhatározottak, a1 királlyal a1 ki
rályságot is eltörleni. Ugy lá tszik , Cromwell saját vejétől, a1 jeles e-
szü lretontól , is félt politicai okfejei miatt; kénytelen volt tehát a 'már 
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egyszer felvett szerepet tovább játszani, 's hogy magit a1 sereg kedvé
ben megtarthassa, érzelmeket , benne többé nem lévőket, mindegyre 
szinleni. Személyesen becsülé a' királyt mint becsületes 's lélekesmere-
tes-embert , sőt azt állítják, hogy előmozdította a' király megszökését 
Hamptoncoiii'tból 's azt kívánta, hogy az az országból kiszökhessek; a' 
királynak gyermekeivel történt első öszvejöveteléről pedig soha sem be
szélt könnyezés nélkül. Cronnvell, ki a' privát életben szelíd 's nemes 
érzetii volt , u tol jára , engedvén a' köinyülmények hatalmának, egészen 
az ugy nevezett köz jó embereihez zárkozék 's ezek gyűlésében a' j ö 
vendő igazgatási formáról tartott tanácskozás közben csak gyengén vé-
delmezé a' monarchiát , mellyet ama' zeloták gonosznak 's véteknek ne
veztek, Istent tekintvén uroknak 's királyoknak. Most kitamilá Crom-
well embereinek gondolkodásmódját , 's azon dnrva könnyelműséggel, 
melly characterének főbélyege vo l t , vete véget az ülésnek, Ludlow 
fejéhez vánkost vágván 's azután lesietvén a' grádicson, hol ő utána is 
szinte az hajittatott. Következett napon ezt monda Ludlownak , hogy 
a' királyság eltörlése javalatját ó is kívánatosnak talál ja , csak hogy a' 
dolgot kivihetetlennek tartja. Kevéssel azután egészen kiesmeré Crom-
well pártjának hatalmát. Mert midőn ót főőrmester Huntington a' lor
dok házában bevádolta, hogy lretonnal együtt bujtogatja a' hadsereget 
a' parlament ellen, 's a' király neve alatt hadi igazgatásra czéloz, lenyomá 
a 'Függet lenek befolyása a 'Presbyter ianusokét ; 's mivel épen a 'Wall is iak 
és skót lázadók ellen kellé harczolni , nem bátorkodának az elmellőzhe-
tetlen generált vétkesnek találni vagy letenni. Erre meghóditá Wallist 
sebes rohanással, 's mivel Fairfax presbyterianus kétkedésből a' Skótok 
elleni fővezérséget magáról elháritá, Cromwell azt annyival örömöstebb 
ell'ogadá, mivel a' skót sereg rossz állapotját nagyon jól esmeré 
's a1 Skótokat régolta gyűlölé. Megveré a' Skótokat Prestonnál sok
kal csekélyebb erővel; mellyre Edinburgban mint szabadító fogadta-
ték. Most a' király megitéltetésének szomorú játéka következek (1. I. 
KARor.y, feje vétetett Jan. 29. 1049), mellyre C. lreton tanársára ha-
tározá el magá t , 's mellynél durva könnyelműséggel fogada el főszere
pe t , se.Ti bátorságot sem erőt nem érezvén magában a' vétek meg-
gátlására. Érzéketlensége annyira ment, hogy nem csak a1 fővételt né-
zé számára különösen kiékesitett ablakból, hanem a' király holt testét is 
megmutat tata magának a' koporsóban. Felállíttatott a' köztársaság, 's 
Cromwell, hogy bizonyságát adja köztársasági erényének,- halálr;i szavazott 
lord Capel ellen, mert, ugy monda, elébb való közjó iránti kötelessége, mint 
bará tsága , mellyet a' király ezen hiv követője iránt érez. Pedig nem 
volt kegyetlenség Cromwell természetében ! Saját helyezetének okos meg
fontolása birá vérontásra, mert sokkal inkább félt régi barátjai a 'Levelié-
lek , egyenlítők pár t já tó l , mint a' királyiakétól. Végre szerencstje volt 
ama' fanaticusokat szigorú rendszabásokkal elnyomni, mi után távol lé
ténél semmit inkább nem kivánó ellenségeinek bámulatjára irlandba veze-
té a' sereget. Azt aka rá , hegy győzedelme által még inkább neveked
jék népelőtti kedvessége. Droghedát ostrommal vévé be. (Septemberben 
1049) 's mindent levágata benne. ,.Ez a1 keménység" niondá, „Isten ke
gyelmével sok vérontást fog nekünk megkímélni". Legtöbb városok el
lenállás nélkül |nyiták meg kapujikat, 's Cromwell , a' nevétől való ret
tegésben bizva, noha seregét harcz és döghalál nagyon meggyengitette, 
vakmerő bátorsággal nyomult elő az ország belsejébe, hol mindenütt fé
lelem-, gyávaság- 's árulásra akadt. Hat hónap alatt egészen e lva l ának 
nyomva Irlandban a' királyság követőji. Most Iretonnak adá által a' fő
vezérséget, 's a1 parlament akaratja szerént 's barátinak unszoló kérésé
re Skotország ellen, hol Stuart Kálroly, utóbb 11. Károly, királynak meg
ismertetett , kezde hasonló pusztitó hadat. Elejénteazt kívánta Cromwell, 
hogy a' fővezérséget Fairfax vegye á l ta l ; de ez azt el nem fogadá, szé
gyennel érezvén semmivé lételét. Cromwell , mielőit a' táborba menne, 
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Angolország jövendő statusrcforrojáról mutatkozott Lndlowwal. „Azt 
akarja az ur , hogy népe a' szabadság 's egyenlőség okfejei szerént igaz
gattassak; ezt hirdeti a' 110 zsol tár" . Ezután egy óráig magyarázgatá 
e1 zsoltárt barátjának 's ugy reá bizá a' lovasság vezérlését. — Scotiába 
nyoiiiultakor proclaniatiót bocsáta közre %,Minden szent érzetiiekhez 's az 
Isten választottjai hitének sorsosihoz Scotiában". Hlyen volt az akkori 
idők íevolutionalis katonai stylusa! Hanem veszedelmes volt reá nézve, 
hogy a' Skótokkal elébb megvetőleg bánt. Már el Volt vágva hátrálása li. 
iH'ája, ezenfelül szűkölködött eleség nélkül , 's igy Dunbarnál bizo
nyosan meg kellett volna magát adni , ha a' Skótok ütközetbe nem bo
csátkoznak. Midőn Cromwell őket előre nyomulni látná, igy kiálta fel: 
„Kezembe adá őket az Ur!'-, — A' dunbari győzedelem (Sept. 3. 1650) 
megszabaditá a' szerencsés fővezért ellenségeitől, a' Presbyterianusok-
töí. E r re bement Edinburgha. Midőn kevéssel azután egy veszedelmes 
n3*aval^ából felgyógyult, alázatosabban mint valaha, köszöné meg Crom
well Anglia statustanácsa lordelőliüőjének az egészsége iránt kinyilatkozta
tott ,,nieg nem érdemlett részvétel t" . „Mylord, Kegyetek szolgalatjának én 
reám valóban nincs szüksége; én szegény teremtmény, elszáradt csontváz 
valék, 's még most is haszontalan szolgája vagyok az én Uramnak. Ha
lálomat vár tam; de az Ur máskép akarta. Azonban igazán mondva, My
lo rd , nem kívánok élni , ha csak olly kegyelemben nem részesít az Ur, 
hogy szivemet kegyesebb hivségben, háládatosságban 's a' haza iránt, 
mellynek szolgálok, nagyobb használatban 's buzgóságban próbálja meg.'-
•— Károly azonközben uj erőt gyűjtött; de C. ügyes menetek (jnarche) 
által elvágá őt Sterlingnél gyámpontjaitól; hanem a'fejedelem C. vára
kozása ellenére Angliába nyomult , annyira hogy London is veszélyben 
forgott. Minden megtétetett C. seregének megerősítésére; e' pedig mint 
fővezér szintolly munkás volt, mint elszánt, míg a 'király táborában gyen
geség 's visszálkodás erőtlenité a' harczra kelendőket. Károly Worcester-
nél Sept. 3. 1C51 tökéletesen megveretett. Ez a' győzedelem , mellyet 
C. Isten kegyelme koronájának nevezett, teljes hatalmat ad a a' közjó em
bereinek három királyság felett. Hanem Cromwellnek már most is fe
lette nagy befolyása volt a' nyilvános ügyek legfelsőbb igazgatásába. Ő 
eszkozlötte ki , hogy a' majdnem egészen félbeszakadt continentaüs vi
szonyok újra megállapittatának 's áltáljában véve a' kereskedés érdeké
nek alája vettetének. Az ő képzete szerént adaték ki a' navigatioacta, 
1051, melly Anglia tengeri hatalmát alapitá. Szintezen időben foga fel 
a' London városától honszabaditónak tiszteltetett fővezér e' gondolatot, 
hogy az uralkodást egészen magához ragadja. Mert megholt lreton, azon 
egyetlenegy ember, kitől mind eddig félt. Midőn néhány parLmenttag 
's a' legelébbkelő tisztek nj országlásformáról tanácskoznának vele, valami 
monarchiái forma hatalmat ajánlott felállítani; de mélyen hallgatott, mikor 
a' gylilelbén néhány tőrvénytudó a' gloucesteri ifjú herczeget javalná király
nak kikiáltatni. Azonközben a1 hosszú parlament, melly hatalmát meg akará 
tartani, egyié gyűlöletesebb lett a7 nép előtt, mert a'Hollandiakat háború
ra hivá k i , a' worcesteri foglyokat pedig részént tömlöozökben elveszni 
rngedé , részént a' gyarmatokba rabszolgákként eladatá. Még nagyobb 
benyomást okoza a' népre egy irtóztató égi háború Lőve nevű londoni pap 
kivégeztetése napján. Most félbeszakasztá Cromwell hallgatását. A' par
lament uralkodásvágya, istentelensége 's igazságtalansága ellen panasz-
kodék barátjai e lő t t , "s buzdittatva ezeknek segítsége á l t a l , bátorkodék 
végre megtenni az elfiatárzó lépést 's a' parlamentet Apr. 20. 1653 szétü-
zé ,,Isten dicsőségére" 300 katonával. Most mint lord - generál hadi 

.tanaVsnt híva öszve, mellyben végre a' tisztek, saját válaszfások szerént 
;v három királyságból 128 személyes parlamentet hivának egybe, melly 
parlament a' benne főszerepet játszott bőrkereskedő Barebone Gottlob-
ról i'raise God-Bareböne parlamentjének neveztetett. Cromwell ezt egy 
he.iztMdel nyítá meg, mellyben azt monda, hogy Isten kegyelméből el-
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érkezett a' nap , mellyen szentek fognak e* földön uralkodni krádfeúi. 
15 hónap ni alva más esztendős parlament vala az elébbinek helyébe lé
pendő; 'de Croinwell már 5 hónap mulya reábira amaz, qiszáglásra egé
szen alkalmatlan gyűlés t , a' közjó gondjának az ó kezeibe tételére. A' 
tisztek tanácsa ekkor (Dec. 12. 1053) újra birtokába lépi-a' legfőbb ha
talomnak 's kijelenté, hogy Cromwell Olivér, mint lord-protectnr egye
dül viendi az ország kormányát, mindazáltal 25 személyből álló tanács 
segélyével. Az uj protector méltóságot 's erőt fejte ki viseletében. 6 és 
generál Lambert tüstént egy constitutiót vagy ugy nevezeit orsza'glási 
instrumentumot készítettek, melly szerént a' haboru és. béke juaáyai 
felruháztatott protector a' parlamentet három esztendőnként egyszerösz-
vehini tartozott 's azt 5 hónap előtt szét nem oszlathatta j a' parlamcnt-
ajánlta türvényjavalatok ha a' protector által 20 nap alatt njeg nem eró-
sittetnének, az ó helybenhagyása nélkül valamik törvénnyé leendők; azoq-
ban ő is adha ta , titkos tárnicsa megegyezésével, törvényeket, iiiel-
lyek idő közben kötelező erővel birának. Halála után tüstént más 
protector választassék a' tanács ál tal ; de utána egy protector s« 
vezérelhesse a1 sereget. Cromwell azonoal köte hasznos békét Por
tugáliával '8 " a ' status erejét a' tengeri hatalom 's kereskedés ki-r 
terjesztésére forditá. Franczia- és Spanyolországol*, keresve keresek 
a' szerencsés bitorló barátságát, végtére Mazarinnel lépett szövetségre, hogy 
Anglia gyarmati hatalmát felemelje. Hogy Scotiát egészen meghódítsa, 
parancsolá generál Monknak , minden ellenálló helyet kilábolni 's őr
ségét leapritní , a' mit Monk olly szigorúsággal teljesite, hogy az ijede
lemnek legvakabb engedelem Ión következese. A' nemesség ret tegé, a' 
bápi rend pedig gyülölé a' protectort; de a' n é p , mell} iránt igazságos, 
's nyájasnak •mutatköeék, szerető ő t , mert kevesbbé nyomatott általa, 
mint eddig földes urai alatt. Még nagyobb szigorúsággal bánt a protector 
Irlanddal. Kegyelmezési actája valóban kétsé^beesési eszköz volt egy 
kétségbeesett rossz ellen. A' tüz , vas és pestis pusztította sziget fen. 
maradt lakosi halálos büntetéssel kinszerittettek a' connaughtí grófság 
egyik terméketlen vidékére költözni , melly közöttük felosztaték , a' szi
get egyéb részeinek birtokt sajátsága av hóditókra menvén által. Iliy 
nagy volt a' gyűlölség azon vérferdő mia t t , mellyet az Irlandiak a' Pro
testánsokon 1041 Octoherhen követtek e l ! Cromwell azonban itt Is, .vala-r 
mint Seotiában, igazságos igazgatást hoza be , melly a sziget állapot ját 
néhány embernvom után nagyon megjavítandó volt. Hanem a' mindenütt 
rettegett protector állapotja magában Angliában koránt sem volt Biztosít
va. Egy parlamenti tag nyilván kimondá , hogy neki elviselhetetlen a' 
nemzet szabadságait egyes ember tyrannsága megbuktatása után más által 
bilincseltetve lá tni , kinek jusa kardja hosszaségán kívül nem bir egyéb 
mértékkel, 's C. olly tetemes ellenállásra ta lá l t , hogy az első 5 hónap 
lefolyta után kénytelen volt a' parlamentet szétoszlatni. Különben a'-
környülményekliez képest remekül vivé a' status igazgatását; Elegendő 
eleségtárakat t a r to t t ; a' hadsereg zsoldja egy hónappal előre mindég 
biztosítva volt ; a' status jövedelme, uj adó nélkül, szigorún \s gazdálkod
va használtatott. Bíráknak legbecsületesebb 's legfelvilágosodotiabb 
embereket nevezett k i , nem tekintvén korábbi politicai véleményeikre. 
Midőn elejébe terjesztetnék, hogy Halé, kit az első törvényszék főbirájává 
tön, a1 revolutio legnjiltabb ellenségeinek egyike volt legyen, igy feíe.le: 
, ,Tudom azt, de ő közönségesen tisztelt ember , 's benue választófalat 
akarok emelni bosszúvágyam 's ellenségim között!'-' A' protector soha 
sem tett próbát az igazságszolgáltatás folyamatjába avatkozni. Vallási 
ügyekben a' türelem okfejét követé. Mindenki követheté lélekesmeretét. 
A' többiekben is örömest igazgatott volna Cromwell h'etj'es belátása sze
rént igazságpsan 's szelíden, szerette volna á1 turi-om ínyokat 's mivészr 
ségeket előmozdítani 's balzsamot csepegtetni a1 nemzet sebejhjá : Te 
valamint tyranni keménységgel szerz.é meg a.1 hatalmat"; sjtialúgy kvó_\ u-
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iBnittetett a r r a , gyakran akaratja ellen I s , vigyázni. A' Royalistáktól "s 
Levcllerektől egyiránt félvén, meg a' hadsereg tisztjeibe sem bizakod
hatok ; sőt jne'g a' katonáknak sem hitt 's testőrül egy ezered Schwei-
ziakat vett volna.szolgálatba, ha nem aggodék vala magát ez által gyű
löletessé tenni 's félelmét elárulni. A' fanaticnsok segítségével zabolá-
ban tartá a1 Royalistákat, ezeket pedig ellensúlyul használá amazok ellen; 
miért a1 Royalisták leöletése iránt a' hadi tanácsban több izbenjtett java
latot okosságból, szintúgy mint utálatból, szüntelen elvété. Annyi azon
ban még is rendeltetett a1 Royalisták ellen, hogy vagyonjok egy tized ré
szét a1 statusnak engedni tartozzanak , magok pedig egyre ellenségként 
tekintessenek, 's ellenek ne a' közönséges törvényfolyam használtassak. 
Az emiitett adó beszedése, a* gyanúsok megítélése 's talán a1 sereg 
egységének felbontása végett 12 cantonra osztá a1 protector Angliát , 's 
egy major-general határtalan hatalma alá veté mindegyiket, kinek vég-
zetét l l csupán a' protectorhoz lehetett appellálni; hanem ezt a' gyűlöle
tes hasakormányt még idején eltörlötte. A' britus tengeri erőt ellen
ben felemelé. B lake , a' hires hajósvezér, °s egyéb tengeri bajnokok 
nem engedek a' győzedelmet a' hollandi tengeri erőnek Ruyter, Tromp 
és mások vezérlése alatt. A' Hollanddal kötött békében (Apr. 15. 1654.) 
megtartá Anglia lobogója becsületét , a' hajózási acta pedig uj emelke
dést ada az angol gyarmati kereskedésnek. A' Spanyolországgal 1055— 
58 szerencsésen viselt had , mellyben Jamaica és Diinkirchen elfoglalta
t o t t , olly engedékennyé tévé az uj parlamentet, mellyből C. választás al
kalmával szorgosan kizárt minden republicanust, hogy az őt még a' ki
rályi czimmel is megkínálná. De egyesek, 's közöttük Lambert , a ' s e 
reg második fővezére, ki C. után protector lenni reménylet t , 's a' hadi 
tisztek többsége olly világosan nyilatkoztaták ki magokat az érintett 
végzet ellen, hogy C. félvén Caesar sorsára j u t n i , az ajánlást el nem 
fogadá. Sógora, Desborough 's Fletwood, veje, is ellenzék azt neki ; 
még legidősbik fija, Richárd, is Royalista volt szivében. E1 helyett tehát 
a' par i i ment (1657) , ,alázatos kérés és java lás" ez i mii actájában fenségi 
czimet ada néki 's just felváltója kinevezésére , 's másodikben ajándé-
koztatá mez innepélyesen szónokja által méltósága jeleivel, a' hiborszinil 
bársony köpönyeggel , mint igazság és kegyelem jelképével, 's a' Bibliá
val , pálczával és pallossal. Crnmwell minden felől vévé bizonyságát a' 
legnagyobb tiszteletnek; de a' bámulat tömjéné nem volt képes eszét 
ködbe boritni -, nyugton, világosan 's gonddal telve nézé a' dolgokat , a' 
mint voltak. Még Shakspeare sem állított elő dramaticaibb helyzetet, 
mint a' millyenben C. volt; de ez abban különbözött a' megrögzött '« 
kétségbe eső Macbethtnf, hogy szelleme szerencséjével nőtt. Felhagyott 
ez okfejeivel, mellyekből kiindult, mint tarthatatlanokkal. Az okozott 
rossz t is örömest jóvá tette volna; de azon férjftak, kiket eddig eszköz 
gyanánt használt , ellene voltak, 's a' király vérét nem lehetett megen
gesztelni. Hitvese, kit a1 szerencse korántsem biiszkite e l , tanácslá 
neki: tegye vissza a1 száműzött királyt bizonyos feltételek alatt a' k i 
rályi s zék re ; hanem ő mind annak, mind másoknak, kik szintazt ta
nácsiák, ezt adá válaszul: „S tuar t Károly soha sem bocsáthatja meg 
nekem apja halálát , 's ha ezt tehet i , nem méltó a1 koronára." Crom-
w e l l , ^' három királyság ura, a' leghatalmasabb fejdelem Európában, a' 
legnagyobb férjfi olly időszakban, melly nem szükölködék nagy férjfiak 
né lkü l , 's méltóbb mint akar ki illy magas állásra, ha igaz utón emel
kedett volna fel , nagyon szerencsétlen volt élte utolsó éveiben. Szive 
kívánsága szerént szerkezetképestileg 's szahadlelkiien uralkodott volna; 
de önmegtartása szigora 's gyanús cselekedetekre kinszerité. Minthogy 
bitorló volt, despota lett. Végre parlament nélkül igazgatott , mert 
egy sem mtitatkozék elég hajlékonynak, 's a' kegyeskedők, kiktől haj
dan magasztal tatot t , gyalázatos tyrannak nevezek. Ezeknek nszveeskü-
yései az ő élte ellen állandó félelemben tartották őt. Or nélkül soha 
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sem ment k i ; senki sem tud t a , hova szándékozott kocsizni; rendsnerént 
más utón te'rt vissza; öltözete alatt pánczélt viselt 's ritkán hált egy
más után két éjjel ugyan azon szobában. Mint Ludlow elbeszéli,- aggo
dalmat nyilutkoztata ki halálos ágyán , hogy emlékét megmocskolándják 
's hamvát lábokkal tiprandják. Egy fanaticus prédikátortól azt kérdezé: 
valljon igaz e, hogy a 'választottak többé meg nem bukhatnak? 's mi
dőn az igennel felelne, igy válaszolt: „Ugy meg vagyok szabadítva; 
inert meg vagyok győződve, hogy egyszer kegyelmi állapotban voltam." 
Azon erős s ze r ek , mellyek neki beadatának, bizonyos tébolyodottságot 
szülének harmadnapos láz által elgyengült testében. Orvosit bizonyossá 
tévé, a r r ó l , mit a' körüle lévő rajoskodók hitettek el ve l e , hogy ő nem 
fog meghalni-, mert hatalmasabb az Isten m i n t a ' te rmészet , neki pedig 
megígérte az Isten viszon helyreállittatását. Utolsó szavai, ugy látszott, 
kö/.brnjáróéji, ki a' népért imádkozik! Istenhez. Cromwell Sept. 3. 
1658, 59 éves korában holt m e g , 's a' westminsteri apátságba temette
tek. Európa legtöbb udvarai , még a' versaillesi i s , gyászba öltöztek 
érte. Ha nagy volt C. mint fővezér, mint országló még sokkal nagyobb 
volt. Famíliájának 's néhány barátinak körében pompa és kevélység nél
kül egyszerüleg 's megvonva élt mint egy privát ember. E' mel
lett józan volt , mérsékleti , fáradhatatlan munkásságú 's foglalatosságai
ban szigorú. Külseje sem szeretetet sem bizodalmat nem gerjesztett. 
Sem kellem sem nemesség nem volt alakjában, beszédje 's szokásai pal-
lérozatlanok voltak 's közönségesek, hangja minden kellem nélkül ; nyil
vános beszédekben erővel 's tűzzel tele fejezé ki m a g á t , hanem öszve-
függetlenül 's izlés nélkül, Birt ellenben rendkivüles éles látással 's em-
beresmerettel; senki sem tudá ugy mint ő az embereket megnyerni és sa
ját czéljaira használni. A' legmerészebb terveket szintolly gyorsan ké-
s'/.iié, mint kivivé bátran és sebesen; akadály soha nem rettente vissza, 
's . egédeszkö/.ök miatt soha nem jött zavarba. Pénzein ezen jelmondása 
állott: ,,7'a.t quaeritur bello." Zárt kebelü .és hideg , de tele nagy ter
vekkel , békén vára be a' pillanat kedvezését 's tudá ezt használni. A' 
legfinomabb macchiavellismnst 's a' gyanakodás okosságát kegyesség és 
erény álarczával köté ősz ve; hanem mind e' mellett szintolly őszinte 
mint türelmes Calrinista volt. Politicája gyakran ellenkezvén érzetével, 
majd kegyetlennek, majd mérsékletinek mutatkozik ellenségei iránt. Má
sokkal társalkodása közben gyakran pajkos 's közönséges tréfákat engede 
me j magának, mellyek charactere szigorúságával 's keménységével szint
olly kevéssé egyeztek m e g , valamint szólásának galimathinsa 's idom 
tal m hangja néhány beszédjének magas értelmével 's előadása erejével, 
mellyel nem csupán a' tudatlan 's fanaticus katonacsapatokon, hanem a' 
parlament gyűlésein is uralkodott. Politicáját önhaszonkeresés 's okos
ság vezérlé; nagy ága igazságtalanságból 's vétekből származék; a1 mi
ért házának hatalma az ő halála u t ín elébbi semmiségébe visszadölt. 
Felváltőjának legidősbik fiját, Richárdot, nevezé k i ; de nagysága eszköze, 
a' sereg 's a' tisztek fanaticus vallási republicanismusa, Fletwood vezér
lése alatt feldnlá Cromwell mivét. A' szeiid 's privát ember minden 
erényével diszeskedő Richárdot kinszeriték a' lázadásra hajló tisztek a1 

parlament feloldására, ő pedig gyengesége éreztéhen kevés nappal azután 
(Apr. 22. 1059) maga leteké protectori méltóságát. Tes tvé re , a' bátor-
sásrnt, bajnokságot 's szelidséget magában egyesítő Henrik, is áltadá 
irlandi helytartóságot a' hadi seregnek, minekutána az emiitett ország
ban a' nyugalmat 1654 olta szerencsésen fentartotta , á1 kereskedést fel
emelte 's igazságos igazgatása által a' nép szeretetét megnyerte volna, 
's Angliában holt meg mint privát ember. Richárd igen megvonva élt, 
mert jószágai atyja temetési költségei által adósságba keveredtek. II. Ká
roly visszaállittatása után a' continensen tartózkodott , 's csak 1080 tért 
vissza Angliába, a' hol Clark név alatt Chesnutban a1 hertfordi grófság
ban, mint egy bölcs, csendes magányban 's kevéstől esmertetve éldelé a' 
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háziság boldogságát 's 1712-ben 86 éves korában holt meg. Apja holt teste 
II. Károly parancsára I6Q1 felakasztatott 's az akasztófa alá temettetett. 
Cromwelí életéről 1. Clarendon és Hurtie történeti munfcájit, Ludlow, 
Whitelocke és Noble emlékirásait; továbbá Banks és Jeudy Díjgour (Pa
ris 1795) írását Cromwelí e le térő l , és V'illemaín jeles munkáját „Hi-
stoire de Cromwelí" (Paris 1819, 2 kö t . ) ; ezeken kivül Cromwelí leve
lei 's statusiratai gyűjteményét, mellyet Carde Tamás 1730?s Nikols 1743 
Londonban adának ki; a1 „Meinoirs of thi> Protector , Olivér Cromwelí, 
and of hit sons, Richárd and Henry'-'' e/.en família egyik ivadéka, Crom
welí Olivér, adá ki Londonban 1820, 4 köt. Ezek eredeti leveleket '» 
más famíliái irományokat foglalnak magokban. Zs. G. 

C S O M Ó S , 1 . J U P I T E R . 
C KON 0 8 , 1 . S A T U B N U S . 
C R O T C H ( W i l ü a m ) , egy nmsikai csudagyermek, szül. Norvichban 

Jul. 5. 1775. Atyja ács volt 's idótöUéjbűl egy kis orgonát készített. 
Midőn a' háznak egyik baiátnéja ezen orgonán egy este játszott 's 
mellé énekel t , olly nyugtalan lett a' gyermek, hogy a1 szülék élejéníe: 
annak okát meg nem foghatták, de végre meglepve vették észre , mi 
elragadtatással kapott a' gyermek a' billegtetőhöz., midőn anyja az or
gona mellett hordpzá, 's mar más nap, hogy atyja az orgonához ülteté, 
több hangsorokat Öszvefüggőleg játszott olly népdalokból, mellye-
ket atyjától 5s az említet* barátnétól játszani hallott. Kz idő punt-
tól valahányszor kedve volt , megengedek n e k i , hogy az orgonán játsz-
hassék. Mindég több több darabot tanult , néha tulajdon találmányai
ból vegyitett valamit közbe , melly mindenkor kellemes hangzású volt, 
mivel a' kellemetlen hangoktól felette irtózott. A' 2. éves csndagyer-
ineknek gyakor kellé nyilvános társaságokban játszani. 1778. Nov anyja 
Cambridgebe, Decemberben pedig Londonba vivé, hol a1 szép kékszemű 
gyerkőcze köz bámulást gerjeszíe orgonálásával. 1779 St. Jamesben az 
udvar előtt annál több tetszéssel játszott , mivel gyermeki valója igen 
vonzó vala. Mit egyszer hal lot t , tüstént eljátszotta, gyakor változta
tásokkal is. Egyébiránt C. csnpa gyermek vol t , néha p;ijkos és vidor, 
néha makranezos és áltáljában gyenge alkotású, lizután rendes okta
tást nyert muzsikában, Knyrett tanítótól Cambridgeben, később pedig 
egyik pártfogója segédeiméből Oxfordban a' Sz. Mariig collegiumban. 
t t t 1,8 éves. korában orgonásnak választatott, 's mivészségében bővebben 
kiképzés magát Ma'lchair' vezetése a la t t , ki rajzolásra és festésre is ta-
nitá. Majd maga oktatá e' mivészségben a' Sp'eqcer grófnékat, 's ugy 
mondják, rajzolásra szinte annyi elmetehetsé^gel és ízléssel b í r t , mint 
líangmivészségre. Oxfordban docloná és professorrá neveztetvén, Lon
donba j ö t t , a' Royal és S u n y insHtuiiókban muzsikai leczkékel tar
tott 's húsz esztendei ilt mulatása alatt klavirt tanított; mivel azonban 
nem legelső j á t szó , leginkább oskolákban tanít. Jelenleg Fulliamban-
J,ondón mellett , hivatal nélkül é l , n\agányosan háznépével, 's néhány 
esztendő ólta köz helyen nem lépett fel. Különben C. sokféle miveltségü 
ember , ki még égészi vi-zsgálatokkal is örömest foglalatoskodik, a1 Bib
liát eredeti nyelven olvassa, de szemérmes, félénk és visszatartó. Mu
zsikai munkáji hires mesterek több hangzatu szerzeményeinek klaviira 
alkalmazásában 's a' különféle muzsikai Írásmódokra nézve .^Specintens 
of vurions slyles of music." (3 köt. fol.) czini alatt öszvekeresett cha-
racteristicus darabok gyűjteményében áll. Angliában, a' hozzá értők 
előtt csak egyetien egy munkája gerjesztett figyelmet, t. i. a'. , ,Palestinec í 

oratórium. Áltáljában mindenünnen az tetszik k i , bogy Crotch több 
muzsika felfogó tehetséggel mint teremtő lélekkel bír. 

C R O U R , skót szó i melly beszorulást jelent 's mellyel legeló.szö> 
Unnw él t , a' lélekző cső éles gyuladásínak megjelelésére, '•» azoltajmin-
den nemzetek orvosai közönségesen élnek ezen nevezettel. Kz a' nya
valya/különösen a1 gyermekeket lepi meg egész 1.2 esztendős korokig 's 
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örömest uralkodik nedves és hideg időben, éjszakkeleti szelek fúrásánál, 
mellyeket nyugoti és délnyugoti szelek előztek meg , különösen az alant 
fekvő nedves trijfekon, te gerpartokon, folyó vizeknél 's több eff. Rend
szerént ugy kezdődik mint a1 közönséges nátha, jó erős hidegleléssel, de 
csak hamar elárulja rettenetes természetét a' betegeknél a' lélekzéskpr 
előálló 's mindég nevekedő szorongattatások által a' nélkül, hogy maga 
a' nyelés f4jdálmat okozna vagy akadályoztatnék. A' gyermekek fáj
dalomról panaszkodnak, azonban nyákok előrészén, a' gége főtáján , a' 
lehelés rövid idő alatt annyira akudályoztatik, hogy fuladás' sympto-
máji állnak elő. A' köhögés rekedten, hörögve, a' belelielés süvöltve hang
zik. A' gyermek elálmosodik, mikor reá jő a' köhögés, a' köhögés min
dég nehezebb, rövidebb és hörgőbb lesz, 's végre meghal, néha csak az 
ö tödik , hetedik, többnyire pedig már a' harmadik vagy negyedik na
pon , teljes öntudattal , sokszor midőn még kevéssel azelőtt beszélt, 
ivot t , játszott vagy más egyebet tett vala. A' nyavala ülő helye tulaj-
dpnképen a' gégefőben 's lélekző csőben van , 's néha annak a' tüdők
ben váló elágazásait követi, ezen részek belső taknyos hártyájának gyu-
ladásaiban á l l , mellynél hirtelen a' vérnek felesleg való 's a' legnagyobb 
mértékben alvékony lymphaticus folyósságától 's a' lélekző csőben takony 
izzad k i , melly által ez betöltetik 's gyakran takonyhártyával vonatik 
be , melly a' lélekző psó ágainak eloszlásaiba is folytattatik. Innen sok
szor a1 köhögés által hosszú, néha még csőforma takonydarabok is 
vettetnek ki. A' lélekző cső megtelvén ekként takonnyal, az atmosphae-
rai levegő a1 tüdők belsejébe nem hathat 's a' vérnek a' savanytárggyal 
ya|ó élesztő öszveköttetése megakacláiyoztatik; innen van a 'hir telen neve
kedő gyengeség és a' betegnek hamar halála gyakran igen hirtelen meg-
fulás által. Már az első 24 — 30 óra alatt szükséges, hogy a' gyermek
nek a' nyavalyához illő szer adassék , különben,ritkán lehet reményleni 
megszabadítást. — Ez a' nyavala kétségkh ül nem uj, hanem csak többszöri 
ügyelet, szorosb vizsgálat alá véletel t ' s mis nyavalyáktól világosabban 
megkülönböztetett az ujabb időkben. Már 1749 látta 's leírta Chisi 
annak egy epidémiáját démonában. A' hatvanos esztendők elején sok ese
teit közönségessé tették ezen nyavalyának a' svéd orvosok, különösen 
Rosenstein. Home Scotiában egy értekezést adott ezen nyavalyáról }ki, 
melly annak természetére 's létalapjára sok világot hintett el. Michae-
lis egy bő, alapos munkában minden esmeretest öszvegyüjtött arról 
(1778). Lentin (jn'seit.en Beilriigen znr A. W, 1708 és Hufeland Jour-
nalában) legelőször adott bátorságos útmutatást ezen nyavalyának bizo
nyos és szerencsés gyógyítására. "YV'ichmann (1794) szerzé magának azon 
érdemet, hogy ezt a1 nyavalyát másoktól, különösen pedig a' hozzá leg-
hasonlóbb Millar sziikmelyüségétől szorosb meghatározással különböz-
telé meg. Napóleon császár testvére ftjának, a' hollandiai prineznek, ezen 
nyavalya miatt következett halála által inditattván 12.000 frank jutalmat 
tett fel 1807 a' legjobb értekezésre ezen nyavalyáról. Azon 83 iro
mány közt, mellyek ezen tárgyról beküldettek, a' vizsgálatra kinevezett 
tizenkét tagú kiküldöttség Parisban 1811 kettőt jelelt ki mint legje
lesebbet, mell veknek szerzőjik Jurine és Albern voltak, amaz Genevá-
bau , ez Bjenvíban . kik közt a1 jutalom fel is osztatott. A. R. V. 

C R O Z A T (Jósef Anta l , marquis du Chátel) , mivészbarát 's mi-
vészetgyiijtő, apjától, ki XIV. Lajos országlása utolsó éveiben finan-
cier volt, olly tetemes vagyont kapóit örökségbe, hogy tanácsnoki hi
vatalát a' tonlusei (hoí Miliő, szül.) parlamentnél királyi olvasóival fprae-
leetorj cserélhcté vala fel. Egész életét mivészeti kincsek gyiijlésére 
szente l te , melly ck minden mivésZ előtt nyiiva á l l tak , ki azokat hasz
nálni akarta. A' birtokában volt képek (ezeknek catalogusa 1755 jelent 
meg) 's kézrajzolatok mennyiségét képzelhetni a' .^Vabinel de 0/ '«z«/" 
hói (Paris 1729, fol .) , de a1 meilynek csak egy része jelent meg egé* 
szén 140 rézmetszettel.' Azután még 40 rézmeíszeíet ada ki textus nél-
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kt l l , mini második felét az első köpetnek, noha sokkal több rolt készen, 
mellyek utóbb Mariette (1792, 2 köt. fol.) és Basán által bocsáttattak 
közre. A' kézrajzolatok száma meghaladta a' 19,000-et, 'a többe kerül
tek neki 450,000 livrenél. Azon 60 év a l a t t , mig gyűjtését folytatta, 
egy cabinet sem adatott el Európában, melly résznyire az övébe ne ment 
volna által. Ennek gazdagítása végett 1714 maga is volt Olaszország
ban , Antwerpenből pedig évenként megjelent Parisban Vermeulen Cor-
n é l , neki mind azt áltadni, mit a1 Német-Alföldiek kezeik közül kieresz
tettek. Néhány tetemes gyűjteményt ajándékban kapott. Szintolly ne
vezetes volt régiség-, metszet- 's kivált metszet t -kő-gyűj teménye. Ez 
mintegy 1400 darabból állt. Ez a' kincs, melly most Petersburgban van, 
Mariette Ieirása által hiresedett el akkor , midőn herczeg Orleans birto
kába került (1742). Crozat halála (1740) után testvérére, marquis du 
Chátelre, száltak g)'Ujteményei végintézete erejénél fogva. Mariette 
„Description sommuire des colleetions de M. Crozat, avec des reflexióm 
tar la maniére de dessiner des principaux maítres" (Paris 1741) czimil 
munkája egyedül ad nekünk e' pompás museumról tudósítást. 

C R u s•'» D A , portugáliai pénz, mellynek régi darabjai (400 ree ér
tékűek) arany pénzek, 's valamivel többet érnek 16 garasnál (ezek sze
rént megy a1 számlálás Portugáliában minden váltóleveli fizetés alkal
mával) , — az ujak pedig ezüstből valók (480 ree), 's mintegy 19 garas az 
értékek. 

C R u s c A (academia della), !. A C A D E M I A . 
C R v P T o, alattomos , titkos. E' szó ollyan személyekre használ

t a t i k , kiknek nyilvános okfejei titkos okfejeikkel ellenkezetben állanak. 
— C r y p to gr a p h i a , titkos irás mestersége. — C r y p t o g a m i a , 
alattomos házasság. — C r y p t o g a m i a i n a k neveztetik a ' füvésztudo-
mányban némelly füveknek még eddig esmeretlen tenyészési módja. 

C S A B A , legnagyobb, legszebb ' s legnépesebb falu Magyarország
ban Békés várm. postahivatallal, 2063 ház. 's 22,143 lak. kik szorgal
matos gabona-, bor- 's kendertermesztők és sok marhát 's juhot tarta
nak. A' Protestánsok száma benne 18,613. Öt szentegyháza (két cath. 
két protestáns és egy nemegyesült görög) közt megjegyzést érdemel a' 
paduai Sz. Antalé. L — ú. 

C S A C S I N A , falu Zólyom vgyében, mellynek környékében "égy sa
vanyu -viz forrás van. Ezek közt legjobb 's kedveltebb az, mellyet Jel-
sovecz-nek neveznek , ' s melly a' falutól távolabb keletre olly r e j t e t t ' * 
nehéz utu helyen fekszik, hogy hozzá csak a' lakosok juthatnak. A' via 
igen t i s z t a , sok buborékokkal forr fel, 's ize igen kellemetes savanyu. 
Az atmosphaerai levegőnél öt gradussal hidegebb. Állató részei: kova
k ő , szén és kénsavanyu mészföld, szénsav, magnesia és széksó, vas
mész, kénsav, magnesia és széksó, sósav, széksó. A. Balogh Pál. 

C S Í K I , egy a ' legrégibb eredeti magyar nemzetségek közül. Béla 
király nevetlen irótisztje, és Turóczi Jánosnak Kéza Simon történetjegy -
/étéből meritett tudósítása Szabolcs vezértől, Elődnek, a' hét fő ma
gyarok egyikének, fi j ától, származtatják, a' ki a' Tisza mellett Szabolcs 
várát hányatta vala földből. De ennek halála után fijának, Csáknak, ne
véről neveztetett mind a' vár Csákvárnak, mind Szabolcs maradéka Csák 
nemzetségének. Sigmond királynak 1422 Debreczenben költ 's a' Csá
kiaknak adott levele azt nyilatkoztatja, hogy a' Csáki nemzetség már 
Sz. István királytól nyert vala némeliy jószágokat Pest vármegyében, de 
azokat maga Sz. István későbben vizszacserélte 's Bihar vármegyében 
Margitát adta helyettek. Ugyan Sigmond királynak 1401 költ adomány
levele által nyerték Csáki Miklós és György testvérek Keresztszeg (helye-' 
sebben Körösszeg') és Adorján várait Bihar vármegyében, a' mellyekról 
írják magokat a1 Csákiak. Nevezetesebbek ezek közül : 1) C s á k i M á t é , 
Péter fija, feje ama' felekezetnek, a' melly III. András halála után Cseh 
Venczelt hitta meg a' királyi székre. Ezen király alatt nádorispányi 
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méltóságot visele Má té ; egyszersmind az országbelieknek Venczel és Ró
bert Károly közt való (habozása 's az ebből támadott háborgás és zűr
zavar alatt szerteszéllel az ország felsőbb részeiben sok jószágokat 
erőszakosan elfoglala, a' mellyeknek bírásában a' királytól részszerént 
háládatosságból, részszerént tehetetlenségből meghagyatott , sőt meg
erősíttetett ; az a' vidék pedig , a' mellyen legsűrűbben fekvének birto
kai , Matyiig földjének neveztetett el az ő nevéről. Trencsény várát is 
a1 vármegye nagyobb részével neki ajándékozta Venczel; a' honnan kö
zönségesen Trencsényi Máténak szokott ő neveztetni. Cseh Venczel le
mondása után Bavar Ottó alatt a' Bors nemzetségebeli Kopasz lett 
ugyan nádorispány: Máté mindazáltal Ottónak fogságbakeriilése után sem 
állott Kopasszal 's egyebekkel együtt Köbeit Károly részére ; hanem 
ellen nem állván ennek a' rendes koronával való megkoronár.tatása, 1310, 
's a' pápa követének, Gentilis sarkegyházi papnak (cardinalis), átka, nsy 
viselé magát azontúl, mint független fejedelem; Trencsényt meg erősité; 
tájékát kertekkel és vizeresztésekkel szépi té ; Nyitrán, a' mellyet annak 
püspökétől erőszakosan elvett vala , pénzt vere té ; kénye szerént adót 
parancsola; udvari méltóságokat, még nádorispány t i s , ncveze. Midőn 
pedig Omodé nádorispány i s , addig a' Róbert Károllyal tartók feje, erő
szakos foglalásai 's az országos béke megszegése mia t t , a' királytól a1 

rendek itélő széke elejébe idéztetet t , de Kassán, a' hová 1311 betört 
vala , a' polgároktól agyonveretett volna; nemzetsége 's felekezete 
Trencsényi Máté oltalma alá adta magá t ; a' ki nem csak segitő sereget 
küldött Sáros várába, hanem annak h i r é re , hogy a' király Sárogt meg-
s/.álotta, egész erejét személyesen vezérelte a' vár felszabadítására, Ht
jában pedig az esztergami érsek jószágain diilás és rablás által nagy kárt 
tett. Máté közelítésének hirére a' király Sáros alól a' Szepe'sségre vonta 
magát, a' mellynek nemessége 's polgársága fegyvert fogott mellette 's 
nagy készséggel követte őt Kassa felé, mellyet a' pártosok az alatt 
megszálottak vala. Abban hagyta erre Máté a' megszálást és a1 Tarcza 
niegé a' rozgonyi tetőkre vonult. A1 király vele általellenben a1 Hernád 
völgyében szálott táborba, 's ugy tettetvén magát, mintha félne, le
csalta ez által ellenségét biztos helyezetéből a' megtámadásra. Mihelyt 
megtudta a' k i r á ly , hogy lejött Máté a' tetőkről , ellene indult táborá
ból, és a' rozgonyi hegyek tövében 1312 Jun. 15 ütközetre kelt a 'dolog. 
Sok emberét elvesztette ugyan a' király e' makacs viadalban; de végre 
győzedelmeskedett a' mellette viaskodó keresztviselő lovagok (Sz. Jánoa 
vitéz rendjéből) és a1 Szepesiek megátalkodott vitézsége. Véget vető 
mindazáltal nem vala e' diadalom: mert a' következő két esztendőben is 
folyt még a1 háború Máté ellen, még pedig nem igen szerencsésen; mint
hogy Máté annak folytában Komárom és Visegrád várait megvette, sőt 
1315 Morvaországba vezérelhette hadjait Luxemburgi János csehországi 
király ellen, annak békételen alattavalóji mellett. Távollétében vissza
vették ugyan Róbert Károly hadjai Komáromot és Visegrádot: de minek
utána M á t é , tapasztalván, hogy János király erejével nem bír , egye
zésre 's barátságra lépett volna ve le , ismét olly állapotba jöt t dolga, 
hogy ellenállhata a' magyarországi király hatalmának. Csak 1318 tör
tént magtalan halála nyugtatta meg Magyarországot és vetette azt egé
szen alája Róbert Károlynak. Addig volt hivei a' király hűségére tér
tek ; nevezetesen Máté nádorispánya, Zaach Felician, Róbert Károly 
udvari embere 's kedvelt tanácsnok ja lett. — 2) C s á k i L á s z l ó , lévai 
várnagy a1 15 évszáz vége felé, a' kiről azt tart ják, hogy ő adott alkal
matosságot e' magyar köz mondásra „nem Csáki szalmája44 minthogy az 
ő szérűjéről szabadon vihette el akárki a' szalmát. — 3) C s á k i M i k 
l ó s , csanádi püspök 1500—1514, a' mikor a' paraszttámadásban bor
zasztó módon vesztette életét. — 4) C s á k i M i h á l y , gyulafejérvári 
kanonok, azután ország korlátnokja 's kincstartója 11. János király alatt. 
Elete vége felé RIandrata György munkálódása által az egységhivők ér-
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telmét vette be ; mh. 1572. —• 5) C s á k i I s t v á n , Brandenburgi Kata
l innak, Betlen Gábor erdélyi fejedelem második feleségének és özvegyé
nek, szeretője, a' kivel való őszveköttetés által a1 fejedelmi méltóságra 
igyekezék jutni Erdé lyben , de azt el nem érhette. Azután , a' Turzó 
nemzetség magvaszakadtával, a' íejedelemasszonytól kapott pénzen meg
vette Szepes várát 1630 és megörökösitette nemzetségét a' Szepességen. 
— 6) C s á k i L á s z l ó , 1640 .Szepes vármegyének első örökös főispánya 
a ' Csáki nemzetségből. — 7) C s á k i P e r e n c z , mh. 1670, felső-ma
gyarországi főhadvezér I. Leopold alatt, I. Rákóczi Ferencz idejében, a' 
kivel való egyetértéssel vádoltaték. — 8) Említést érdemel még C s á k i 
K a t a ,,Mennyei igyekezet4 ' és „Mennyei ol talom" czimii két magyar 
imádságos és léleképitő könyvéér t , a' mallyek kiadattak Kolosváratt 
1767 és 88. 8. Fúiri l'ál. 

C S Á K T O R N Y A , mezőváros Szála várni. Zrínyi família régi várával, 
postahivatallal 's 1459 lak. Most a1 Festetits grófoké. Jó édes bort 
termeszt. L—ú. 

C S A T , * N, szúrós szőreiről esmeretes plánta, mellyek a' hozzáérés-
kor a' bőrbe behatnak, eltördelnek és alá csipős nedvet ömlesztenek, 
melly nagy égést okoz. Sok csalánfajok vizeletüző erővel birnak, töb
bek egészséges takarmányul szolgálnak, mások fonalforma rostokat 
adnak , mellyeket, mint a' kendert, meg lehet fonni, 's igen tartósak. 
Innen a1 p a t y o l a t f o n a l i s , egy gyengéd, a' nagy csalán szárainak 
héjából font 's ennél fogva áltáljában finom egyenlő fonal. A' Wo-
gulok a' Twoda folyónál ÍHJ érit étlen vásznat , hálókat és köteleket 
készitnek csalánból, 's ugyan azt teszik a' Buskitok, Samojedok és 
Tatárok is. , A. H.V. 

C s \ r , Ás. Ha valaki szántszándékkal gerjeszt másban hibás vagy 
helytelen véleményt, hogy azt valami határozásra b i i j a : ezen tette 
csalásnak neveztetik. Mivel a1 csalatott fél egyáltalján rendeltetésé
vel ellenkező bánásmódnak vettetett alája," 's a' csaló eszközévé ala-
csonyittatott le : azért már ebből magából folyik , hogy minden csalás 
erkölcstelen. A' mennyiben a' csalás törvényes szempontból tekintve 
igazságra való jusnak megsértése , magában értődik , hogy tiszta jus-
fogatok szerént általa a' csaló semmi just nem szerezhet , noha azt a1 

polgári törvények nem mindég képesek gátolni. Kgyébiránt a' csalás 
foganatjára nézve sok függ at tól : velős e vagy csak mellékes, 's mitlyen 
szándékkal követtetett el ?> A' velős csalás minden rajta épült tet tet 
semmivé, sikeretlenné tesz ; a' mellékes pedig a' rajta épültnek meg-
erőtlenitésére ad just. Az ártani kívánó szándékkal tett csalás bün
tetést von maga u t á n , mellynek nincsen helye, ha a' csalárd ellen olly 
szándék be nem bizonyittathatik. 

C S A I . Ó K Ó Z {insula Cituoriun, ném. Schiitt), legnagyobb 's a' 
Duna ágai által képzett sziget Magyarországban. Posonytól Komáro
mig terjed. Hossza 13 , szélessége 3 , 4 ^ 5 mf. Földje igen termé
keny ; de gyakran elho.riltatik a' Duna árjaitól. Lakosaitól arany kert
nek neveztetik 's már hajdan olly nevezetes hely volt , hogy I. Mátyás 
király gyakran mulatott és pompás kerteket alkottatott rajta. Helye 
a7 vajkai széknek, melly az esztergami érsekséghez tartozik , különös 
törvényszéke 's nádorispánya van. Három vármegyéhez tartozik; nagyobb 
része Posony, legkisebbje Győr, a' többi Komárom vármegy. esik. h—ú. 

C S A N Á D , S Z . István király ellen zászlót emelt egy Goadlól szár
mazott ó hitil fejedelem, a' ki vagy ő alatta ütött vala be Bolgáror-
szágból Magyarországra, 's elfoglalta vala énnek azt a' részét, a' melly 
a1 Tisza 's Erdély között a' Dunától fogva a,' Körösig terjed-, vagy 
már azelőtt is a' magyar király alattavalója 'a a' nevezett vidék ine-
gyeőije (marchio) vala, 's a' Maros vize éjszaki partján Maros (a' Ne-
vetlennél Morisium) várában lakék; és a' ki a' Nevetlentől Othumnak 
kiásoktól Achthumnak^neveztstik. István király C s a n á d o t (a ' Ne-vet-
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lennél Simád) küldötte ellene, a1 ki Othumot meggyőzte 's megölte 
mintegy 103©, jutalmul pedig ennek özvegyét és várát a' hozzá tarto
zó megyével együtt nyerte a' királytól , a' ki egyszersmind azt ren-
d l t e , liogy emlékezetül a1 győzedelmes Csanád nevét viselje azontúl 
a' vár és a* megye. Ezen Csanád felől ketté válik a' történetkutatók 
vélekedése. Az egyik" fél Katonával azt ta r t ja , hogy Csanád, Othum 
hadvezére, észre vévén, hogy élete után leselkedik a' fejedelem, ál tal
szökött István királyhoz a' kalocsai táborba , 's tudósítást adott az e l . 
lenség állapotja felől, mellynél fogva szükségtelennek tartotta a' király 
hogy egész erejét ellene fordítsa, hanem annak csak egy részét ren
delte a' pártos ellen, szabadságára hagyván , hogy vezért válasszon 
magának. A' kiküldött sereg Csanádot választot ta , a' ki meg is fe
lelt a' benne vetett bizodalomnak. Cornides ellenben, és vele főképen 
Engel , Béla király nevetlen irótisztje szavaiban {História ducvm, cap. 
JV/.) vetvén meg vélekedéseket, azt igyekeznek megállapítani, hogy 
Csanád J. István királynak Doboka nevű vejétől való unokája vala , a' 
ki mindazáltal apjával együtt még nagyapja előtt holt meg magta
lanul. Ktnlitést érdemel itt az is , hogy Mándi István , „Magyar Sunád 
avagy I. Béla királynak nevetlen Íródeákja", c/.imii fordításában azt ipar
kodik hihetővé t enn i , hogy S u n á d a' magyar királyok irótisztjeinek 
tiszti nevezetek vala IV. Béláig. Fúbri Pút. 

C S A N Á D várni., a' Tiszán tuli ker. Határai kel. Arad, nyűg. Csongrád, 
dél. Temet és Torontá l , éjsz. Békés vármegyék. Földje té rség , mel
lyen csak itt 's ott emelkednek fel dombok. Levegője, némelly helye
ket, mellyeken posványoktól vesztegettetik meg, kivévén, egészséges, fő
képen napkeleti részében. Termései: sok bnza, jó bor (főképen Ma
kónál) , jó dohány és gyümölcs (5712. holdat elfoglaló kertekben). Szé
lesen kiterjedő és jó legelőjin számos és szép (híresek nevezetesen a1 

makói különös szépségű ökrök) szarvas marhát nevel. Juhokat is tar
tanak 's az erdőkben sok sertést hizlalnak a' lakosok. Legnevezetesebb 
pedig benne a1 lótartás és nemesítés, főképen a1 mezőhegyesi (1. M R -
ZŐHKOVK•••) hires ménesben. Sok halát is méltó megemlíteni a' Ma
rosban és Tiszában, mellyek kiöntésekkel nagy mocsárokat 's posványo-
kat csinálnak igen termékeny földjén. Ásványa nincs. Lakosai , kik 3 
mvárosban, 6 faluban, 48 pusztán és 29 ,3, lol, nsz. mf. l aknak , 's Ma
gyarok, ltáczok, Oláhok, Tótok és Sidók, száma 02,114. Főfoglalatos-
ságok a' mezei gazdálkodás. Vallásokra nézve nagyobbára nem egye
sült Görögök; hanem vannak köztök Ca th , Evang. és Reform, is. A' 
vármegye 3 já rásra , n. m. makóira, nagy-lakira és battonyaira osz-
tatik. }J—ti. 

C Í A N Í ' D (Magyar-), püspöki mváros has. nevű várm. A' benne 
lévő püspökséget Sz. István király alkotta 1036. Re'gi neve Morisena 
volt. A mostanit Casnád vezértől kapta , kinek Sz. Istvántól ajándé
koztatott, a' pártos Othunion nyert győzedelinéért. Hajdan nevezetes 
város volt; többször tartatolt benne országgyűlés, 's Kun László te te
mei itt nyngosznak. Vára is vol t , de elpns/.nilt. £ — ú . 

C S A N Á D I (Demeter ) , II. János király t i toknokja, urának életét 
és viselt dolgait megírta magyar versekben, e' deák czim a l a t t : „Hi
stória de vita, viorle, unirersaque fortunae aha llluslris l'rincipis av 
Domini Joamtis Secundi, Hegis Hungáriáé, Dalm/tliae, Croaiiue Dei 
f-ratia electi, per Hemelrium Tsanádium itt graliam tuae gcntis stú
diósé col/ecta JJebrecini, 1577. 4 . " Fúbri Ydl. 

C S A P A T , 1 . Ö Í T A C H K I I I N T . 
C s A p r, o v t c s (János , Jeszenovai), magyarországi hites ügyvéd, 

Zólyom vármegye táblabírája, gróf Schönborn középponti igazgatási ta
nácsosa, 's az elsőszülöttséget illető magyarországi munkácsi e s s z . mik-
lósi uradalmak igazgatója, a' bécsi cs. k. mezéi gazdasági társaság ren
des tagja 's a' haüai természetvizsgáló társaság tiszteletbeli tagja , szül. 
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September 21. 1780, Hont vármegyeiek Fels í -Pr íbe l l nevll , magyar 
's tót helységében. Végezvén oskolai 's törvény-tanulását, másfél esz
tendeig volt törvénygyakorló Beszterczebányán, ottani hites ügyvéd 
Ruttkay Gottliebnél. 1799 Decemberben irnokjává, 1804 aljegyzőjévé, 
1808 pedig táblaim-újává neveztetett ki Zólyom vármegyének. 1805 
mintegy két hónapig viselte a' tartományi biztosság h ivata lá t , 's. u-
gyan ezen esztendőben megkapta az ügyvédi diplomát. 1808 Bécsbe 
m e n t , hogy a' magyar kir. udvari cancellariánái a' dolgok folyamát 
esmérni tamilja. Innét a' franczia berohanás által 1809 elűzetvén, el-
fogadá Tótországba Pakraczra h iva tásá t , hol őt Putnik Jósef az otta
ni nemegyesilU görög püspök, consistorialis - fiscussággal 's püspöki 
titoknoksággal kinálta meg, 's ott maradt 1812- ig . Azután gróf Schön-
born gazdasági tanácsosa 's a* munkácsi és sz. miklósi elsőszülöttségi 
uradalmak inspectora lón , végre pedig gróf Schőnborn igazgatási ta-
tanácsosa és a' nevezett elsőszülöttségi magyar uradalmak igazgató
j a . Ezolta legtöbbnyire Bécsben lakik. Mint i r ó , a' törvényes, geo-
graphico-s ta t i s t ica i , ethnographicai 's gazdasági osztályokban több, 
részént tulajdon, részént pedig idegen munkákat adott k i , és több folyó-
irásba számos (részént Iniinoristicai) darabokat 's bírálatokat szolgálta
tott . Munkáji ezek: „Enchiridion Lexici juris I. Regni Hungáriáé, 
autore Kubiuy, eiiil. II. emendata et aucta a Joanne Csaplovics," (Po-
sony 1810); „Xuelens Plani Tabuiaris, sive synopticus decitionum cu-
rialium exlraclus, ordine alpliabetico elaboratus a Joan. Csaplovics 
de Jeszenova" (Posony. 1811, 8.); „Comitis Georgii condam Fekete de 
Galantha ele, Fersonalis praesentiae fíegiae in Judiciis loeumtenenlis, 
Vroblemata juridica, seu quaesliones in causis per excelsam Curiam 
Jieginm amin 1777 et seqq. revisis, pro et contra ventilatae, edidit 
J. Csaplocics e / c . " (Posony 1814, 8 . ) ; .,.J)ie Bienentueht in Doppel-
stöcken, mit besonderer Kücksiclit auf die Magazin - und Korbbienen-
sucht", (Bécs 1814, 8; második megbővitett kiadása 1815 , 8 . ) ; „Sla-
vonieh und zum Tfieil Kroalien . ein Beylrag zur Vblker-nnd Lander-
kunde, theilt aut eigener Ansicht und Erfahrung (1809 — 1812), 
theils aus spaterén zuverlássigen Miltheilungen der Insassen." (2. rész, 
Pesien 1816, 8 . ) ; „Topographitrh-statisches Archív des Kb'nigreichs 
Ungarn"-, (2. kö te t , Bécsben Doll Antalnál 1821 . 8.) nagyobb részént 
folyó Írásokból öszveszedve 's tulajdon hozzáadásaival nagyobbítva (1828, 
8.) „Ge?nMlde von Vngarnii (Pes t , 1829),- nCroaten und IVenden in 
Ungarn'1 (Posony 1829), „Lhigarns Vorzeit und Gegenwart, verglie-
c/ten mit jener des Ausl/rndes" (Bécs 1830.) 'sat. — Sok darabot adott 
ezeken kivül az austriai literatúrai évkönyvekbe, az austriai császárság 
's az austriai literatura chrnnicája hazafiúi lapjaiba, a' hécsi társalko-
dási lapokba és literatúrai je len tőbe , gróf Festetics Albert Pannoniá
j á b a , a' tudományos gyűjteménybe, Pesten az I r isbe, a' posonyi új
ságba 's ennek mulattató lapjaiba, a' magyar kurír kedveskedőjébe 'sat. 

C s Á s z k a (Imperátor , Augustus) , az érdemnévvé vált Caesar
ból származot t , no'ha a* romai uradalom utolsó esztendejiben csak a' 
tulajdonképi uralkodó segédje vagy felváltója viselte ezen nevet. Nagy 
Károly Romában (800) történt koronáztatása által ezen czim nyngoti 
Európában is megnjit tatott , 's öszveköttetett vele a' keresztyénség kö
zönséges főuraságára való számtartás. A' nyugoti császári czim elejénte 
sokáig tekintetett egybekapcsoltatottnak Roma uradalmával; a' honnét 
ez Jámbor Lajos (íjainak osztályakor a' legöregebbikre, Lo thá r r a , mint 
Olaszország királyára, eset t , azután pedig Kopasz Károly 's különbféle 
olasz fejedelmek által visel te tet t , mig I. Ottó (962) a1 császári koro
s á t a' német királyi méltósággal örökre egyesitette. A' császárság a' 
kereszténység legnagyobb méltóságának t a r t a t o t t , 's e' végre nem csak 
tökéletes függetlenség a' többi statusoktól tekintetett szükségesnek , ha
nem főuraság is más fejedelmeken, üzen függetlenség miatt már korán 
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vettek fel császári méltóságot Castilia, Francziaország és Anglia ki
rályai. Napkelet császári méltósága Konstantinápoly elfoglalása által 
elenyészett (1453); a' császárok helyébe lépett török uralkodók nem 
kapták meg a' császári czimet a' diplomatiáiiak tiszti nyelvében. Az 
orosz császári czimet 1. Péter (1721) vette fe l , hanem csak sokára az
után esmerte.tett m e g , a1 németbirodalom által 1747, Francziaországtól 
1745, Spanyolországtól 1759. Midőn Napóleon 1804 a' császárság kép
zetét statusszövetségi értelemben 's egy főstatnskormányzása alatt 
újra felfogta, 's magát Francziaország császárának nyilatkoztatta ki, 
II. Ferencit német császár is felvéve minden örökös tartományaira néz
ve az austriai örökös császári méltóságot. 1806 elenyészett az 1000 esz
tendős német császári méltóság a' német birodalom statusszövetségével 
maga 11. Ferencz császár lemondása á l t a l , 's azon várakozás , hogy az 
1815 ismét helyre fogna ál l í t ta tni , nem teljesedett be. Nagy-Britannia 
ugy tekintetik , mint császárság; koronája császárinak neveztetik , par
lamentje magát The imperial Parliament of Greatbritain and Irelandnak 
nevezi, hanem a ' cz ime t nem vette fel a' k i rá ly , ámbár arról 1804 szó 
volt. lturbidenek mexicoi vagy anahuaci császársága tünékeny jelenet 
volt. Valljon meg fog e1 erősödni Brasil ia, a' legujabbik császárság, 
az európai miveltségü hatalmak közt ? az még kérdés. Az Európán 
kiviili császári czimek, S i n a . S i am, Japán , Feez ,és Marokkó császá
ráig nem számláltathatnak ide. Z*. 6. 

V SÁ s •/. \ R K <i R o x Á z Á s. A' koronázások áltáljában véve mindég 
ugy tekintet tek, mint a' leginnepélyesebb 's pompásabb 's az ugyan 
akkor leteendő országlási hit miatt egyszersmind legfelségesebb status-
munkálatok ; a' német császárkoronázás pedig minden egyebet felülmúlt. 
Uralkodó fejdelmek 's királyok jelenének meg annál mint szolgáló 
tisztviselők ; 's a' császár megigéré , hogy igazságos , népének hasznos 
országló, az egyház oltalmazó j a , a' birodalom védője, özvegyek és 
árvák gyámolója leend, 's midőn az egybe sereglett nép e1 k é r d é s r e : 
„Akarjátok e magatokat illy országlónak 's fejdelemnek alája vetni 's 
neki engedelmeskedni '<" hangos igennel (fiat , f ia t , fiat) felelt volna, 
csak akkor vitetek végbe a' felkenés 's koronázás, mellynek Göthe olly 
élénk rajzolatját adja élte leírásában. Hajdan csak a' német királlyá 
koronázás történt Frankfurtban Németországban, mellyre Mailandban 
a' lombardi korona, egy — Krisztus keresztfája vas szegéből kalapá
csolt 's arannyal körülvett — abroncs feltétele következet t , 's végre 
Romában maga a' pápa koronázá meg a' császárt. Hanem I. Maximi
lián olta mindég Németországban koronáztattak a' német császárok. 

C s Á S Z A R V Á T , A S Z T Á S , 1 . N É M E T B l l l l D A L O M é s V Á 
L A S Z T Ó F K J K I ) K T . M K K. 

C S A T A , 1 . Ü T K Ö Z K T . 
C S A T Á R I ( J á n o s , Sarkad i), szül. 1730 Debreczenben, a ' hol meg

vetvén tudományos miveltsége talpköveit, a 'hollandi 's szász-földi oktató 
intézetekben nevelte 's öregbítette az t ; azután születése helyén a ' t anács 
beliek rendjébe felvétetett; mii. 1782. Halléban dolgozott és kiadott mun-
kácskájánál „Magyar históriának rövid summája, 1749. 12 . " sokkal na
gyobb figyelmet érdemelnek kéziratban maradt tudományos dolgozásai, 
a' mellyek által különösen a' honi történet-, régiség-, pénz-, czimer- és 
földesméretet igyekezék világosítani, 's a' mellyek örököseinél talán 
még megvannak. Ketteje ezeknek, a1 pénz- és czimertudomány, ma
gyar nyelven vala irva. Fábri Pál. 

C S A T O R N Á K , mesterséggel csinált folyók a ' belső kereskedés elő
mozdítására. A' csatornák ásására fordított tőkepénzek kamatját a' 
kereskedőktől vétetni szokott vám fizeti. Az angol csatornákra nézve 
Nemnich ezt mondja: . ,Az a ' d i c s ő s é g , hogy egy legközhasznubb felté
tel , a z a z , csatornák ásatása, munkába vé te te t t , a' bridgewateri ber
ezegett illeti. Ennek ugyan is Manchestertől hét mf - re igen gazdag 
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kőszénbányáji voltak, mellyek neki a' szárason való nehéz szálitás miatt 
semmi hasznot sem hoztak. Ő tehát az országlás engedelmével 1758 Man
chestertől kezdve kőszénbányájáig csatornát ása to t t , nieily nagy munká
llak ^végrehajtását Angliának legszebb eszű íiiechanicusára bizta. Brind-
ley mellőzött nevelésű eriiber 's mesterségére nézve malomépitő vult. 
Ez a' nevezetes férjfiu, a' ki sem ii-ni; sem olvasni nem tudot t , a1 leg-
szövevényesebb planumokat és kiszámolásokat is fel tudta vetni toll 's pa 
piros nélkül, és a'legnehezebb esetekre nézve legjobb 's legbátorságosabb 
eszközöket talált fel. Midőn a' csatorna addig készen vol t , a' hol az 
lrwallon nagyobb hajókkal is lehet evezni , Brindley egy 39 I. magas 
vizvivésnél fogva folytatta a' csatorna menetelét a' viz szinén felül, 
hogy a' hajók elmehessenek alatta. Hasonlóképen bámulást érdemel 
Brindleyiíek azon remeke i s , melly szerént csaknem egy inf- ie >iSzi a' 
csatornát egy hegy a l a t t a ' kőszénbányákig. Alig volt a', csatorna ké
szen Morsley-Milltől Manchesterig, a' herczeg mást is ása to t t , melly 
29 mf. hosszú volt 's a' Liverpoollal való öszveköttetésre szolgált. 
Brindleynek az a' nagy feltétele volt , hogy Londont, Bristolt, Liver
poolt és Hullt csatornáknál fogva egyesítse 's ezen főkikötőkkel ismét 
más városokat és fabrikás Helyeket kössön öszve mellékcsatornáknál 
fogva. Ítészszerént el is érte feltételének végrehajtatását; mert 1766 
elkezdette a' herczeg a' Great T iunkot , melly által a' Trent és Mersey 
vizeik, kővetkezésképen Liverpool és Hull , köttettek öszve. Ez a' csa
torna 99 ang. mf. hosszú 's 1777 leit készen. Mindjárt a' Great "Erünk 
elkezdődésekor Brindley ezen csatornából egy maiikat kezdett ásatni 
a' Severn vize felé , melly által a' Br i s to l , Hull és Liverpool közt való 
hajózás szerencsésen eléretett. Ez az ága a' Great Trunknak 46 ang. 
mf. 's 1772 készült el. Ugyan ezen észt. bolt meg Brindley ; de planu-
ma élt 's az után több fő- és mellékcsatoi nák ásattak. 1802-ig 28!)6 >/» 
mf. hosszú csatornák hasították Angliát különbféle irányokban , mellyek 
többe kerültek 13 mii. f. sterlingnél. Az emiitett számba Angliának 
43 privát csatornája, mellyek közé tartoznak a' bridgewateri 's más niigy 
csatornák, nem foglaltatik be. A' Grand -Junction (nagy öszvekötő) 
csatolna csak 1805 Dec. végeztetett el. Ez Angliának különbféle ré
szeiben lévő főbb csatornájit 's a' Themset, Severnt , Merseyt és Tren-
tet köti öszve. Mas nevezetes csatorna a' CAI.KDOM ( I. e.). Kevéssel 
ezelőtt egy gőzmachina is készíttetett a' hajók húzására, melly leg
alább a' csatorna nyűg. felén igen hasznos szolgálatot teszen. Anglia áfán 
Francziaország mutat legnevezetesebb csatornákat. 1) A' Canal du Midi 
(déli csat.) melly elébb languedoci 's királyi -csatornának is nevez
tetett. Ess Andréossynak planuma szerént ásatott 1666 — 81 ltiqnet 
által. 17 '/i mii. livr. került és a1 földközi tengernél lévő cettei kikötő
től Toulouseig megyén, hol a' Garonne vizével egyesül. A' hajók raj
ta 11 nap alatt az Óceánból a' földközi tengerre, eveznek. 45 frau. mf. 
hosszú, felül 6 0 , alól 32 1. széles és legaláb 6 1. mély. A1 rajta evező 
barkák 2000 mázsányi teherrel sem süllyednek el 5 lábnyira. Partjai men
tében vontató utak vannak, egyik 9, másik 6 láb. széles. A1 csatorná
nak 62 zsilipé van ; 85 toise (franczia láb) hosszan 's 19 láb. szélesen 
megyén kérésziül a' maipasi hegyen. 29 hid viszi keresztül az utast raj
ta az országutakra. Vizét egy nagy , St. Fenolban két hegy közt 36 
toisenyi vastag kőfallal e lzár t , 1200 tois.» hosszu. 300 t. széles 's 20 t. 
mély víztartóból veszi , melly ha tele van-, mintegy 1 mii. cubiktoise 
vizet foglal magába. Fentartása észt. 300,000 frankba kerül 's tiszta 
jövedelme is annyi. 2) A' Canal du Centre, vagy charolaisi csat. XVI. 
Lajos alatt kezdődött, 1782's 1791 készült él. Eleje Digoinnál 's tor
kolatja Chalonsnál van , a' hol a' Saoneba ömlik. 81 zsilipé van, 's 
az ország déli tartományainak, a' Kbőnen, Saonen, Ln i ren , briarei 
csatornán 's Seinen a' fővárossal (Parissal) való kereskedéséle való. . 3) 
A' st. quentini csat., mellyet 1724 kezdett el egy társaság 's csak 1809 
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lett késx. Ei a' Kömmel egyesíti a1 Scheldevel, 13 lieunyi (franczia 
mf.) hoss/.u, le Chatelet városánál kezdődik, a' Schelde fonásától nem 
messze, 24 lab. széles , St. Quentijitől Tronquoyig 6 zsilipen 40 l á b - r a 
emelkedik 's Macquincoiii ttól Cambraiig 130 1-ia szál le 18 zsilipén. 
Vize a' Schelde forrásai állal nevekedik 's ke't helyen vitetik a' föld alatt 
keresztül , Tronqnoynál 700 's Belücourtnál 2900 toisenyire. Ezen csa
torna az O i se , Seine e's briarei csatorna által öszveköttetik az éjsz. 
tenger 's a1 calaisi tengerszoros a' földközi tengerrel . Az ujabb idők
ben sokat tettek a' Francziák a/, ország részeinek vizek által való ösz-
veköttetésére. Hlyen öszvekötő vizi utak : a' jemappesi , sedani , bur-> 
gundi, arlesi, beaiicairei, carcassonnei csatornák, az Ourcq , sóaknák, 
puszták csatornáéi, az elébbi Bretagneben lévő csatornák , az lile és Han-
ce csat., a 1 B l a » e t , a 'Nantesből Brestbe vivő csat. 's Napóleon csat. 
(most Canal de Monsieurnak neveztet ik) , mellyek még részszerént 
nincsenek egészen készen. A' franczia országiásnak a' belső öszveköt-
tetésre való gondoskodása a1 Bourbonok alat t sem csökkent meg \s a' ka
marákban 1822 több csatornák ásatása állapíttatott meg, mellyek 100 
mii. frankra tétettek 's végrehajtatások, bizonyos szabadságok mellett, 
különbféle társaságokra bízatott. — Holsteinban a1 kel. 's éjsz. tenge
reket a' schleswig-holsteini Csat. köti öszve. 1777—84 építtetett 's 
2 '/„ mii. teli. került. 4 3/* mf. hoss/.u, felül 100 1. s/.éles, 10 1. mély 
és ti zsilipé van. Prussia csatornáji : a' bvombergi, Finow és Frid-
rik Wilhelm csat. 's mások, mellyek a' költségre és mesterségre nézve 
az emlitteitekkel épen nem hasonlittathatnak öszve. Az orosz biroda
lomban megjegyzést érdemel a1 Ladoga csat., mellyet Nagy Péter ása
tott a' Ladoga tavánjvaló veszedelemes hajózás elkerülésére. Ez Schlüs-
selburgtól Uj-I adogáig megyén a 'Wolchow vizébe; 15 német mf. hoszsn, 
17 1. széles és 32 zsilipé van. 1732 készült el. Mivel a1 Wolchow 
a' Wolgával egyesi t tetet t , tehát ezen csatornánál fogva a' kel. tenger 
a' Caspiinnmal ös/.vekÖttetésben van. Spanyolországban az aragoni csá
szári csatorna , meliy az Ebroból kapja v izé t , legnevezetesebb. A' töb
bi megjegyzést érdemlő csatornák, p. o. a1 Trol lhaet ta , különösön fog
nak előadatni. L — ú. 

C S E H A T Y A F I t K . Így neveztetik a 1 Keresztényeknek egy 
felekezete , melly a' tizenötödik század közepe táján a' csehországi 
Hnssiták ( 1 . H O S S I T Á K ) maradványiból támadott. Megneheztelve'n 
a' Calixtinusokra (I. CAÍ.IXTIM.SOK) azért , hogy ezek a' pápista val
láshoz közelebb j á ru l t ak , nem állottak reá azoknak a' basileai egyhá
zi gyűléssel kötött szerződéseié vagy az ugy nevezett compactarákrá; 
's 1457-től fogva egy Hradacz Mihály nevű papnak vezérlése szerént 
külön gyülekezeteket formáltak 's magokat egyéb Hussitáktól atya
fiak vagy atyafitársaság neve alatt megkülönböztették •, de ellenfeleiktől 
gyakran Waldensiseknek, Picardoknak, 's rejtezkedésekért Veremlakók-
nak is hivattak. Jóllehet a' Calixtinusok és Catholicusok által kemé
nyen nyomattak 's ok soha erőszakkal ellen nem állottak, még is hit
beli állhatatosságok 's tiszta erköltseik által ngy elterjedtek, hogy 1500-
dikban már 200 gyülekezetet formáltak. Az Ur vacsorájában a' trans-
snhslautiatiót vagy a1 kenyérnek és bornak Krisztus testévé és vérévé 
változását tagadták, 's Krisztusnak csak sacramentnmi vagy lelki ti t
kos jelenlétét hitték. Egyébiránt egész vallástételeket a1 sz. iráson 
fundálták, 's ngyan azért és még inkább a' gyülekezeteikben uralkodott 
jó rendért és fenyítékért a' 16-dik századbeli Reformátorok előtt ked
vet találtak. A1 rendet vagy rendtartást a' legrégibb gyülekezetektől 
kölcsönözték, a1 nyilvános bűnösöket gyülekezeteikből k izá r ták , g\ iile-
kezeteik tagjait kezdőkre, gyarapodókra és gyarapodottakra osztották, 
a' különböző nembelieket egymástól elválasztották 's mindnyájoknak 
erkölcseire különös tisztviselőkkel vigyáztattak , kik püspököknek, senio-
rol.nak , consenioroknak, presbytereknek vagy prédikátoroknak, dia-

2 8 
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ronusoknak, aediliseknek és acoluthtisoknak hívottak. — Minthogy 
vallásbeli törvényeikhez tartván magokat, semmi hadi szolgálatot sem akar
tak t enn i , Ferdinánd király elszedte templomaikat 's 1548-ban körül-
belől ezer cseh atyafiak Lengyel- és Prussusországba kiköltöztek, hol 
először Marienverderben telepedtek meg. Ezen kiköltözteknek az 1570-
ben Sendomirban a' lengyelországi Lutheránusokkal és Reformátusok
kal kötött egyezés 's még inkább a1 lengyel rendeknek 1572-ben a' 
Dissidensekkel lett megbékülése türelmet szerzett Lengyelországban; 
mindazáltal , minthogy svetiai Sigmond alatt ismét üldöztettek , szo
rosabban öszvekapcsolták magokat a' Reformátusokkal , 's illyen öszve-
kapcsoltatásbau még most is vannak maradványaik. A' Csehország
ban és Moraviaban maradott cseh atyafiak 11. Maximilián alatt ismét 
egy kis szabadságot nyertek 's főtanyájok Fuluekben volt Moraviaban, 
honnét moraviai atyafiaknak is neveztettek. Mindazáltal a' 30 eszten
dős háborúnak a' Protestánsokra nézve szerencsétlen kimenetele nekik 
is végső romlásokat okozta , 's utolsó püspökök Conienius, ki a' nevelés
re nézve magát olly érdemessé tette, kénytelen volt elfutni. Ettől fogva 
több izben költöztek ki számosan; de az a' kiköltözés melly 1722-ben 
történt, legfontosabb következést! lett, minthogy Zinzendorfnak alkalmat 
adott az ujabb atyafiegyesület vagy atyafigyülekezet fundálására. 
Jóllehet a' régi cseh és moraviai atyafiegyesületet elenyészettnek kell 
t a r t an i , még is ugy lehet őt nézn i , mint a' keresztény tudománynak 
és isteni félelemnek a1 legmostohább időkben fentartóját 's az utóbb 
nagyon elterjedett atyafitársaságnak anyját. L. „Kranzens liriiiler-
hislorien;ii Schulze: „Von der Eutltehung and Einrivhíung dtr Kcaji-
gelishen Hrúdergémeinde (Gotha 1822). K. J. 

C S B H és u A J (i ii erdő. A' Fichtel hegytől délfelé a' Duna part
jaihoz , ott a' hol az llz a' Dunába szakad , egy erdős heg}' húzódik le 
cseh erdő névvel, mellynek legmagasabb csúcsai az Arber (4320 I.), Ra-
chel 's mások, és a' melly Csehországot elválasztja Bajorországtól. Ezen 
utolsónak Alsó-Duna melléki kerületében a1 cseh erdő és Duna közt be
zárva lévő 's háromszegletet formáló darab föld bajor erdőnek , az aus-
triai és morvái oldalon pedig saari hegynek neveztetik. Kietlen hegyes 
tá jék, mellyen csak zab és len 's lejtőjén itt-amott gyümölcs terem. Ba-
romta r t á s , szövés és fonás, famivek készítése 'sat. lakosainak főfogla-
latossága. Sok fája igen előmozdítja az üveghutákat és vashámorokat, 
mellyek számosak. Földjét a' Regen hasítja keletről nyugotra. Legje
lesebb vár ezen kicsiuy tartományban Chani (1800 lak.) a' Chamnak 
a' Regenbe folyásánál; régenten a' chami inarkgrófok lakhelye volt, 
kik már a' 11 száz. kiholtak. Lakosai , kik erdeieknek neveztetnek, 
erősek, megelégedők, merészek , de pallérozatlanok, álnokok 's nya
kasak. A' régihez ragaszkodnak 's hegyeik közt sokat megtartottak ab
ból. Nyelvek sokban különbözik a' bajor beszédmódtól, teljes hangú, de 
nem lehet durvának nevezni; magábanhangzó betű sok van benne. L—ú. 

C S E H S V E I . V és r , IT EK A T U R A. I.) N y e l v . A' régi igen kiteije-
dett tót nemzetnek cseh dialectusa legelébb mivelteték ki tudományosan 
a' tót nyelvnek minden beszédmódjai között. Mivel ezen nyelvben nem 
csak egész s z ó k , hanem egyes szótagok által különbféle és/.fogatokat 
lehet kifejezni (mint más nyelvekben is), ezekből pedig ragasztékofc ál
tal sok uj szók lesznek, megjegyzésre méltó tehát a' cseh nyelvnek 
bősége szótárbeli kimivelés által. Ez abban áll, hogy 1) a' szó elejébe 
és utána ragasztandó tagok sokféleképen hajlíthatok ; így ezen egyetlen 
gyökszóból: üpti, lenni , 110-nél több származott szót ; a' oífle fe (olv. 
gyéje sze) gyökszóból 95-nél többet lehet előszámlálni , még a' gya
korló igéket , igeféle magában- és mássalérthetőket ide nem értvén. Az ige 
sokszor nem is szótagnak, hanem csupán egy betűnek elejébetétele által 
más értelmet nyer , például: é.rajnri, »=rajntl, re=tajpe( (olv.szraziti , uraziti, 
vraziti) teszen: le-ütni, uieg-ütni, be-ütni. Képezhetőségének nagy része 



CSEH NYEl.V ÉS L l T E R A T UUA 4 3 5 

nz olly sokfele ejtegetéseken különböző és sajátos igeidőkön é» részesd-
lőkön e'pül. Ejtegetései többnyire magánhangzón végződnek, és csak a' 
szónak vége ejtegettetvén még pedig minden articulus nélkül, hasonló a' 
cseh nyelv a 'praeois la tánhoz; például: m«5< (olv. muzsi) v i ro ; Jcnf (olv. 
r.sené) feminae. 2) Megkülönbözteti magát a' cseh nyelv képezhető
sége az egész szóknak öszvetételeiben péld. <5am»t»rá&c* ( ° ' v - szamov-
ládcze) önuralkodó ; Jgiromorcráfinn (0 'v- hromovladnij menykökormányozó. 
Sajátosságai közé tartozik még, hogy sokféle kicsinyítő és nagyító sza
vai vannak, mellyek által nem csak kicsiny és nagy tárgyakat jelelhet, 
hanem a' vélek járó kellemet vagy kellemetlenséget, sőt gúnyt és nevet
séget is. Így panattf, uracsot; miitnta, kedveskét; panenía, szüzecskét ; 
tuffa, kezecskét, ruittfa (rucsicska) kis kezecskét; müffo/ nagy idomtalan 
kezet jelent. Gyakorló igéji hasonulnak valamennyiben a' magyar gya
korlókhoz : franrtfTforeaCí fe (olv. frantiskovati s/.e) ferenczezni, azaz , Feren-
czet sokszor nevezni, topoitaci ft/ istenezni 'sat. Vannak patronymica ne-
>ei, például: ttiiotutc, királyfi. Az elvégzett mivelést röviden jeleli, péld. 
topfati, megírni , a z a z , minekutána már valami írva van , a' többit is 
hozzá irni 's befejezni. Vannak léteit kezdő igéji péld. fiftaíjm (olv. hrzs-
batim) púposodom (púposodni kezdek). A' cseh nyelv rövid és ha tha tós , 
mivel segédigéjét sokszor elmellőzheti, péld. 6im, adok (adni fogok). A' 
múlt időkben végtagok jelelik a1 nemet i s , péld. p(ar, pfata, pfoío. férjfi irt , 
fejér személy irt , németien i r t ; pfat(« férjfiak- j)forn= némberek- pfatas német
iének irlak. Így narojen, narojena, narojmo, férj, asszony, németien szüle
tett. Nem ritkán kihagyja az elöljárót vagy a' körülírást instrumen-
taleja segélyével, melly megegyez a' latán ablativussal, péld. fr(cnjm mete 
Ocamu mu fiat (olv. szecsenim mecse hlavu mii sz t já l ) kardvágással levágta 
fejét. Ezenkivül, mint a' gö rög , él a 'cselekvő igének múlt részesülőjé
vel, mit még a' latán is consequeniiae ablativussával vagy passivi p r a e . 
térit urnával , mell) et ennek helyébe teszen, mindenkor csak határozat
lanul 's kétségesen tehet k i , p. o. IToSafos Uas-tx-^ix a.7rofci%ctí t7rir(c7rov 
xxi TU vraiioí y.a.1 Tat y^^ftttTUH «5r»g£i> eif Hibt>7rov\nicrt», finbatuB offanorelro 
•Pafiftía ta liotufnjfa fpno íniio a flefio flramj, tit>( oo Vctopountfu. l'indurus con-
stiluto Pasidé tiun Jilii lum honortim íulore, in t'tiojionnetum abiil. Ér 
telmes és határozott ezen nyelv nem csak a' mint az eddig mondottakból 
kitetszik, hanem azért i s , mivel minden észfogatot más különös szóval 
je le l , p. 0. \\a, fítiUtt, trásitl, Uiatl, mellynek ellenébe a' magyar is te
het : ny í rn i , vágni , metszeni , a' cseh Jjil-t kivévén, melly sarlóval met
szeni jelent. Továbbá vau duálisa, m i n t a ' görögnek, péld. , „ „ , o í i / l«í t 

kéz, két szem. A' görög aoristus hasonlatosságára (similitudinem) foly
vásttartó igét 's határzatlanul múlt időt fejez ki, p. o. eupotrat oum, afe 
nríuiit {IO, mit más nyelven nem igen mondhatni, mert házat vett, de nem 
vette m e g , képtelenség. Legfeljebb igy: házat venni vo l t , vevő félben 
volt 'sat. de ez nem egy szó , és a' cselekvés sem folyvásttartó benne. 
A' magyarban hasonló: á ru l t a , de el nem adta. — Több illynemü finom
ságai vannak a' cseh nyelvnek, főként az igék jdej iben, de mind ezeket 
üobrovszky vagy Negedly grammaticájából bővebben ki lehet tanulni, 
— Végezetre az értelmességet igen előmozdítja a' szóknak szabad 
összveköttetése, mivel a' cseh nyelv kevesbbé köttetett bizonyos határo
zott szórendre, mint akarmelly más ujabb nyelv. Némellyek nyers han
gúnak mondják ezt a' nyelvet, egymásra halmozott mássalhangzóji és £ 
betűje miatt , melly ugy hangzik mint rzs egyUtt: de ezt nem egyes 
hangokból, hanem az egész szóknak, és a'beszédnek hangzásából kell meg 
Ítélni, melly korántsem olly durva, mint némelly tót beszédmódok; noha 
ezekben is sokat lágyítottak az ujabb szerzők a' nyers hangoknak, hol 
lehetet t , kihagyása vagy másoknak közbevetése által. A' cseh a, b, c-
ben majd minden nyelvnek hangjai megvannak. 

11 L i t e r a t u r a . A' cseh literaturának öt időszaka van. Az első a' 
mythusok idejében kezdődik 's 1409-kig terjed. Bizonyos, hogy a' glár 

28* 
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nemietek közt a' Csehek voltak e lsők, kik. nyelveket megnemesitették 
's meghatározott regulákat szabtak neki. (L. Si.Áv és St . ív NYELV czik-
kelyek alatt a' régi Slávok kora pellérozódása felől). Az őskor
ból nem maradtuk fen ir t oklevelek (ha csak a' runairást nem ves
szük Krisztus előtt szokásban voltnak) ; tudjuk mindazáltal a' bálvá
nyok , herczegek, folyók, vá rosok , h e g y e k ' s a t . neveiből, hogy azon 
kor nyelve egy v o l t a ' maival. Hlyen nevek p. o . , Pe run , Prcemysl, 
Bor iwog, Wltawa^ Bj la , P r a h a , Tetjn , Krkonose. A' Sluvok Mediiod 
sláv apostol és Constantin, máskép Cyrilinek neveztetett philosophus álr 
tal esmerkedének meg a1 kereszténységgel Nagy - Morvában , honnét az 
herc/.eg Boirwog alatt Csehországba hatott, 's igy a1 Csehek görög 's sláv 
isteni tiszteletet nyertek (845). Ez a' Constantin gondola ki a' sláv nyelv 
hangjai számára a' cyrilli-sláv ábéczét: Az, Buky, Wiedi , Glagol, Dobro, 
^a t . legnagyobb részént a1 görögből véve. Utóbb támadt a1 glagolitai, mel
lyel kevesbbé használtak. Elnyomván a1 romai isteni tisztelet a' görögöt 
Csehországban, Morvában és Pannoniában, a' cyrilli helyett latán abécze 
jöt t divatba. Csehországban a' cyrilli betűk csak a' -tót isteni tiszteletet 
tar tot t sazawai szerzeteseknél maradtak fen, 's midőn azokat Wratislaw 
király más helyeken is be akarta hozni 's e1 végett XII Gergely pá
pához fontos okokkal folyamodott, megtagadó választ kapott. Ezen szép 
intézet elenyészett a' latán papság irigykedése miatt, minthogy már 
most a1 Latánok a ' r ég i isteni tisztelet minden betiijit megsemmisitni igye
keztek, 's a' latán nyelv behozatala a' Csehnek áltáljában ártalmas volt, 
azért a' cseh literatura a' pápaság által már akkor szenvedett kiszá-
molhatatlan ká r t ; miért mi a1 korábbi századokból csak keves aprólékos 
maradványokat bírunk ezen irásnemben. A' 10 században már volt a' 
Cseheknek oskolájok Kutecben, hol latán nyelv tanittaték. Adalbert (Weg-
tech) püspöktől , egy született Csehtől , van egy ének: „Hospodine Po-
mi lnyny" , melly a' cseh literaturában legnagyobb rég iség , 's még mais 
énekeltetik nem csak Csehek, hanem Oroszok és Lengyelek által is, 
noha némellyek még régibbnek tartják. A' 11 századból egész munka 
nem maradt fen, csak latán oklevelekben találni gyakran sláv nevezete
ket. A' 12 és 13 század termékenyebb volt. Midőn Ulászló király 
felszólítását a' hires mailandi táborozásra közre bocsátotta, egész Prá
gában hangzottak a' fiatal bátor cseh lovagság énekei, de ezek közül egy 
sem maradt fen. Záwis z Rozmberka több jó költeményt irt 1290. Van 
a' Cseheknek egy rimetlen lyrico - epicai nemzeti-énekgyüjtemények, 
melly minden eddig feltalált régi költeményeket felülmúl, de a' melly-
ből csak két egész 12 rétü pergamenlevel 's két keskeny csikocska ma
radt fen. Hanka ur , á' cseh nemzeti museum őre , volt olly szerencsés, 
ezen becses maradványokat a' königinhofi templom mellet egy kamará
ban elhányt papirosok közt felfedezni. Ezen maradványok az irás szerént 
1290 és 1310 esnek; némellyek talán még régibbek. Annyival sajno-
sabb legnagyobb részeknek elveszte. Az egész gyűjtemény 3 könyvből 
áll t , mint a' harmadik könyv fenmaradt fejezeteiből, mellyék 2 6 , 2 7 , 's 
28-nak neveztetnek, következtethetni. Tizennégy költemény maradt fen, 
's ezek teszik a' 3 fejezetet; következőleg csak 5o költemény veszett el 
a '3- ik könyvből. (I. Rukopi,,Kralodworsky vydany o d W a c , " Hanky 1819. 
(Az első ének „Boles law" maradványából nem tudhatni az egész tartal
m á t ; a' második költemény: „"Wyhory Dub'4, Udalrich herczeget szó
lítja fel a' Lengyelek kiűzésére Prágából (1003); a' harmadik : „Benes" 
a' Szászokatt űzi vissza, kik Görlitz felől nyomulának előre; a1 negyedik 
Strernherg Jaroslaw , ,Tatárokon Olmütznél vett győzedelmet" (1412) 
foglalja magában 'sat. Göthe ezen nemzeti énekeket különös figye
lemre méltatta. Érdemesek ezek Ossian költeményei mellé állitatni, 
Maradt még fen ezeken kivtll egy cseh zsoltár, egy rimes legenda a' 
12 apostolról, mellynek azonban csak 70 versből álló egy levél töredéke 
találtatik a' brfcsi császári udvari könyvtárban. Torábbá „egy szerelmes 
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panasza a' Moldva partjain" (Wel tawa) kötetlen beszédben ; Jézus síeu-
vedése törtenetének töredéke rimes versekben; azután ezen egyhá/.i 
ének: „ S w a t y W a c l a w e " számos költeményekkel, dalokkal "s guny-
irásokkal együt t , négylábú limes versekben. A' 14'század már többet 
mutat elő. IV. Károly császár, a' cseh nyelv előmozdítója, alatt alapíttatott 
a' prágai egyetem (I54S). Az arany bullában meghagyá ő a' német vá
lasztó fejedelmek ujainak, hogy csehül tanuljanak. Fija Wenceslaw alatti 
csehül készittecének minden végzetek, mellyek elébb latánul vultak il'Va. 
Prága akkor nem csak legnépesebb városa volt Németországnak, hanem a' 
pompakedvelő udvar 's a' polgárok jólléte miatt egyszersmind gyűlő he
lyek a' mivészetek- 's tudományoknak. Mezericki Dalemil versekben irá 
le Csehország történeteit ; Ondreg z Dube cseh törvények gjüj t tményét 
irá 3 kötetben ; Wawrinec z Brezowa a' romai császárok történetét, "s 
leforditá Mándeville u tazását ; Pribjk Pulkawa cseh történetírást ké-
szite ; Benes z Horowi pedig a' birodalom történeteit irá le Venezelig. 
Találatnak ezeken kívül számos szótárak, költemények és énekek, nem 
különben Nagy Sándor életének fordítása; IV. Károly császár és király 
élete; további egy Zerotini Pliebta hős tetteinek 's a' cressyi ülközet-
nek (1546) le i rása , "s egy költemény János király haláláról , melly mind 
az ő, mind a' többi cseh hősök dicsőségét megörökítette; egy daliás játék 
(1315) leírása; János király harcza Máté, a' trencsényi gróf, ellen 'sat. 

Hússal kezdődött a' 2-dik időszak 1409—1509, melly a' cseh nyelv
nek 's az egész nemzetnek magasb emelkedést ada. Mint bámultak a' 
Constanzhan é» Baselben öszvegyült a t y á k , az akkori cseh nemesség és 
polgárság közt olly férjfiakat lá tván , kik nem csak bajnoksággal 's hős
lélekkel gerjesztenek Európában csudálást magok iránt, hanem az isteni 
igét is fontosabb okokkal ttidák fejtegetni. Az akkori cseh nemesség nem 
csak erős karral forgatá a' tettenetes cseh fegyvert nemzete jusainak 
védelmére, hanem első fokán is állott a' tudományos miveltségnek. A' 
vallási vetekedések , mellyek a' mag'Sierek közt a' Carolinumban történ
tek , reábirák a' népet a' Biblia olvasására 's fontolgatására. Aeneas 
Sylvius, utóbb pápa, ezt monda : „Púdéul Ilaliae sacerdotes. guoc ne semel 
guidem nntam legem eonstat tegisse, apud Tuburitus vi.x mulieriiilam in
nenién . quae de nova 'l'estamento et veteri respondere ne-ióiuf" (_('nm.in 
dwt. Alpk. reg. Sec. 11. 17) Hussinetzi Huss János leforditá Wiklef 
„Tr io logus" czimü munkáját cseh nyelvre , ajándékba küldé a' világi 
embereknek (laieus). V hat hibáról való értekezést csehül irata a' betle
hemi kápolna falára. Ő irá az első postillát Kosy várában ( Í 4 I 3 ) , továbbá 
appellatiót a' pápához, a' tíz parancs magyarázatját , mellyel Constanz-
ból Havlik nevil papnak 's másoknak külde; készite <egy munkát Kil-
chenmeister nevii pap ellen; niagyarázá a' 12 czikkelyt; ira két egjbávf 
beszédet az Antikrisztusról, , ,hármas kötelecskét" "s több jeles egyházi 
énekeket. A' constanzi tömlöczből a' Csehekhez irt leveleit 1 uther 
cseh nyelvből deákra förditá, 's előszót adván hozzájok , kinj 'omtaüatá 
Wittenbergben 1536. Ő, Jacobellus és Hieronynius megjaviták és el
terjesztek a' cseh Bibliát, mellynek néhány másolatja egészen a 'mi időn
kig fenmaradt. Mennyi mttnkáji enyésztek légyen el a' Jesuiták kezei ;il-
tal , nem tudhatni. A' hit cseh martyrainak, Huss és Hieronymusnak, ke
gyetlen kivégeztetését ugy tekintek a' Csehek mint az egész nemzet meg-
gyaláztatását, a' miért keserű panaszokra fakadtak ^s költeménj ékben 
ömledeztették gondolatikat. A1 hit védelmére kötelezetetettnek tartá 
magát mindenki. Ezen védirások közt legnevezetesebb volt egy asszonyé, 
cseh nyelven írva. A'kehely védőjétől, Trocnowi Zizkától, a' történetírás 
egyik legelső fővezérétől, kit a' lehetségig igyekeztek homályba boritni, 
egynéhány levél 's hadi rendje maradt fen. Vágynak ezen időből néhány 
taborita hadi énekek is, mint : „Kdoz gste Bozj bogwnyoy a' zakona 
geho" (kik vagytok ti Isten és törvénye harczolóji) sat., „Nuz tnnisko-
vré poskakiigte'1 (rajta bartUoeskák szökjetek) 's több ül jenek; '» egy-
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néhány prágai dal. Lupác Márton néhány tudósok társaságiban magára 
vévé , az egész uj testamentumot helyesebben 's világosban fordítani cseh 
nyelvre. Az isteni tisztelet egészen cseh nyelven tartatott . Pelhrimow 
Miklós, t ihorita püspök, cseh és latán theologiai értekezést irt . A' cseh 
nyelvnek még a' királyválasztásra is volt befolyása, 's Albert bajor ber
ezeg azért kináltaték meg a' koronával , mert a1 cseh nyelvet tudá. 
László halála után 1458 Podiebrad György, 's ennek kimnítávnl 1471 
Ulászló lengyel király emeltetének a' cseh királyszékre, mer t , így nyi
latkoztatok ki magokat a1 r endek , általok mind a' cseh nemzet, mind a' 
sláv nyelv dicsősége nagyobbodni fog. Prachatitzky Kristan azon tájban 
orvosi tudományt i r t ; Kabátnjk Márton jerusalenii utazást, Prespole P. 
Kutenberg és Iglan olly igen elhiresedett bányász jusát. Rokycana Já
n o s , Litomericky II., Koranda W. és mások különbféle munkákat irának 
vallási tárgyakról. Chelcicky P. a1 vasárnapi evangéliumok magyarázat
j á t ádá k i , ezenfelül a' hit hálóját, — syt wjry — egy beszédet a' jele
nések 13-ik részérói , a' vadról t's ennek képéről, o selme a obrazu 
gegjtn, 's egy irást Isten szeretetéről. Leghíresebb munkája az volt, 
me.lly 40 fejezetben, „ K o p y t a " — kaptafa — czim alatt jelent meg. A'sok 
peres írások közt Lnpác Márton papé külünhözteté meg magá t , melly 
a' szentelt vizhintő ellen van intézve, 's egy elmés ember ezeq kérdése: 
, ,Mes te r , mond meg nekem, mellyik madarak jobbak, a' mellyek esznek 
és isznak, vagy a' mellyek csupán esznek és nem isznak"? , , 'S miVrt 
ellenségei az evőknek és ivóknak azok, kik csak esznek e"s nem isznak"? 
Cechtic Bohuslaw illy czimil munkát i ra : ,,ZrcadIo wseho Krestanstwa", 
az egész kereszténység tükre. Ebben több figurák által ábrázoltatnak az 
apostolok és romai püspökök ellenkező cselekedetei , ellátva cseh citá
tumokból. Más három figura ITusst ábrázolja, a' mint prédikál 's mege'-
gettetik , 's 16 levél van mellet tek, mellyeken Huss életét 's leveleit ol
vashatni. Két kép u t á n , mellyeknek egyike a' Hussiták isteni tiszte
letét, másika pedig a1 Taboriták táborozásait ábrázolja , Lucifer gunynló 
levele á l l ; azután egy lap Zizkát , a ' vak hőst , ábrázolja serege előtt, 
melly alatt ezen taborita hadi ének: Neprátel se nelekeyte — Na koris-
tech se nezastawugme"(ne féljetek az ellenségtől — ne álljatok meg rabolni), 
továbbá egy dia lóg, mellyben egy atya elbeszéli ujainak, miként jött 
divatba a ' kehe ly és Isten törvénye Csehországban. Az egész 118 lapból 
ál l , mellyek közül 88-on kép vagyon. Cimburgi és Tnwacowi Stibor igen 
elmés munkát ir t a' papok jószágairól , mellyet 1467 György király
nak ajánla; ezenkívül ő gyiljté öszve Morva markgrófság szabadságait és 
jusait. Walkowsky z Knezmnsta a' papok vétkeiről és tettetéséről irt; 
Zidek P. 3 kötetben i rá útmutatását az uralkodásra 1471 („Zpráwa 
klárowska") . Az első kötet szól a' király kötelességeiről a' köz jóra néz
v e ; a' második, miként kelljen a1 királynak magát személyesen viselnie; 
a 'harmadik általányos áltnézése a'történeteknek a 'vi lág kezdetétől fogva le 
az ő koráig , 's ezen áltnézéshen gyakran ér inté , mit kelljen a' királynak 
kerülni, 's mit követnie. Wsehrdi Cornelius W. 9 könyvet ira Csehország 
törvényeiről, törvényszékeiről 's országos táblájáról. Gjörgy király egy 
mérték-, pénz- és sulyrendet ada ki, 'sat. Huss életét Mladienowic V. irá le, 
ki mint jegyző szemmel látott tanúja volt Oonstanzban Huss kiv^geztetésé-
nek. Ez a ' c seh templomokban mindég felolvastatott. Procop tovább folytatá 
Dalemil rimes krónikáját. Lobkowic J. a1 szent koporsóhoz tett utazá
sát irá le. Mezyhori Sasek, liozniitali és Vlatnai báró I .öwnek, egy szü
letett Csehnek, nevezetességeit 's Németországon', Anglián, Franczia-
és Spanyolországokon , Portusalián és Olaszországon keresztül tett uta
zásait irá l e , mint annak kísérője (hasznos munka a' 15 század történe
te inek ' s szokásainak meeesmeiésére), mellyet Horky .lósef lídmund Briinn-
lien 1824 német fordításban adott ki. Galíus M., Albjk, Christann, Zidek, 
Cernv J . , Blowic .1. és Sindel orvosi tudományról, csillagiövendőle'sről 
's mezei gazdaságról irtak. Már 1447 jelent meg egy munka a' fák ol-
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tá lá ró l , de a1 szerző neve nincs kitéve. Van ezenkívül egy rimes le
genda a1 10,000 lovagról, Aesop meséjinek fordítása, aa állatok t?s 
madarak tanácsa , kötetlen beszédben és versekben három könyvben 
(„ptacj r ada" ) . Az állatok szájából rímekben folyó minden tanítás előtt 
ugyan azon állat természeti leírása és a' moraj vagyon prosában. Há
romszor nyomatott le cseh nyelven, Krakóban pedig 1521 latán ver
sekre fordítva jelent meg negyedrétben. Van továbbá egy 132 versből 
álló gnnyirás a' Taboriták papjainak üldöztetése ellen ; Podiebrad i l y 
nek , György király ifjabbik fi ja , májusi á lma, több szótár és románok, 
mellyek közöl , ,Tkadlecek" német fordításban is kijött Bécsben. A1 Bibliá
nak 14 fordítása maradt fen máig , 10 féle iij testamentommal együtt . 
A' legrégibb, melly 1400-ból va ló , Dresdában van. A' könyvnyomás 
Csehországban sebesen'haladt előre. Az első nyomtatott cseh munka Huss 
constanzi levele volt 1459, a' második a' trójai had , "1465 , a 'harmadik 
egy uj testamentum, 1171; az egész Biblia 1488, az első kalendárium 
pedig 1489-ben jelent meg. 

A' harmadik időszak 1500 — 1620 méltán neveztetik a' cseh lite-
ratura a r a n y i d ő s z a k á n a k ; mert akkor érte e l a ' cseh nyelv 
tökéletessége 's dicsősége legmagasabb fokát. Noha borzasztó nyugta
lanságok bélyegzik ezen időszakot, mellyben nem csak ezen királyság
ban , hanem a' szomszéd tartományokban is számos népes városok le
vének omladékokká, 's számtalan faluk pusztultak el egészen (innét 
e' köz mondás: cseh faluk), mindazáltal még a' pusztulás e' napjaiban 
is érlelődött a' cseh nemzet sajátos hajlandósága a' vizsgálatra 's sze
retete a' tudományok 's mivészségek iránt. A' tudományos miveltség — 
más tartományokban, kivévén egyes ese teket , csupán a1 papság mono
polja — Csehországban köz java volt az egész nemzetnek. A' Csehek 
vágyva vágytak merész tettek által az őskor hőseinek sorába juthat
ni , a1 midőn a' hadi dicsőség borostyánjaival 200 esztendős békét sze
reztek magoknak , 's köz mondássá lőn, hogy a' Csehek csak Csehek ál
tal győzethetének meg , ezekkel magasztalák eldődjeik 's kortársaik te t 
teit. Kidolgozták a' tudományok minden ágat, 's a' miveltségnek akkor 
rendkiviiles fokára emelték. Ezen időkor minden irójit előszámlálni 
nem engedi e' munkának czélja, mert egyedül 11. Rudolf alatt többet 
számlált Csehország 150 tudósnál. A' jelesebbek ezek r Hruby Ger
gely, Petrarca könyveit a' szerencse 's szerentsélenség elleni szerekről, 
forditá l e ; Pjsecky W. Isocrateg intését Demonicoshoz görögből for
dítás ; Wsehrdi Cornelius W. Csehország törvényeiről i r t ; Hassen-
stcini Lobkowic Rotterdami Erasmns e' könyvét , miként kelljen a-z em
bernek halálra készülni, forditá l e , 's kiadá jernsalemi utazását; Hn-
diskowi Konac Márton egyéb mnnkáji közt Lucián beszélgetéseit forditá 
görögből; Klaudyan N. Lactantius Firmianust az Isten igaz tiszteleté
ről , Senecát a' haragról ; Mnicbowi Welensky Udal. Lucián írásait, 
Rotterdami Erasmust a' keresztény lovagról ' sa t . ; War ta i Wai towsky 
János az egész Bibliát forditá zsidóhói; Lickai Brykcy a1 városi törvé
nyeket adá ki -, Puchowi János egy cseh cosmograghiát; Bilegowsky 
Bohnslaw Csehország történeteit 'sat. ; Kuthen M. szinte Csehország 
históriáját, Zizka életét 'sat. ; Weitmillei Krabice György Kopp János 
orvoskönyvét; Libocani Hágek W . ' Csehország históriáját ' s a t . ; Optat 
Benes irá az első cseh grammaticát ; "\V0rlicn3' Pál Plavius Jósef zsidó 
háborúról irt 7 könyvét forditá; Hágek z Hágku Tádé egyebek közt 
egy fii vészkönyvet (herbárium); Besel Tamás la tán-cseh és cseh'-latán 
szótárt ' sa t . ; Blahoslaw János az uj testamentomot forditá görögből 'sat.; 
Weleslalojni Ádám Dániel, a' legjelesebb cseh szerző, megelőzőjeit fe-
lülmulá niunkájinak nem csak száma-, hanem jelességével i s ; Lomnieky 
Simon, derék cseh költő, 18 munkát kész í te t t ; Paprocky Bertalan, ej;y 
lengyel nemes, 14 munkát , mellyek közt a' Morva markgrófság tükre 
's Csehország herczegeinek és királyainak sora legnevezetesebbek; mi-
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trotreei Wratfslaw W. Konstantinápolj ba tett utazását irá le -, Ginte-
rodi Ábrahám Cyrns eletét forditá görögből; Poleici Haránt Velencé
be és némelly napkeleti tartományokba tett utazását irá l e ; COMK-
ÍIÜS Amos Ján. (1 . e. ) 54 munkát i r t , mellyek közül némellyek igen 
jelesek. Herdcr ezt mondja ró la : „Comenius utolsó püspökök volt a' 
cseh atyafiaknak. Egy községet sem esmérek Németországban, melly 
nyelvéről, a1 fenyítékről és rendről szokásainál szintúgy, mint házi éle
tében , sőt oktatásról és felvilágosításról a' szükséges és hasznos köré
ben olly tiszta buzgósággal gondoskodott 's azokért olly buzgón har-
czolt és szenvedett volna, mint ez. Ebből pattant ki az a' sz ikra , melly 
a' leghomályosabb időkben tüz képen futotta keresztül Olasz- és Franczia-
országot , Angliát, Német-Alföldet 's Németországot 's azokat feléb
reszte t te ." Coiuenius egy „ J a n u a " - t , egy „Orbis p i c t u s " - t adott ki, 
mtllyek még életében fordittatak 11 nyelvre , számtalanszor nyomattak 
l e , 's tiilajdonképen még semmi munka sem multa őket felül; mert 
bírunk e most , utána 150 esztendővel, olly inunkat, melly a' mi ko
runkra nézye az volna, mik azok az övében voltak? Comenius figyel
met gerjesztett egész éjszaki Európában a' nevelésre nézve, a1 svéd or
szággyűlés 's az angol parlament figyelmezett javalatira. Ezen és a1 

korábbi időszak egyházi énekei , mellyeket résznyire Luther is lefor
d í to t t , mustrául szolgálhatnak minden nyelvnek, 's még máig sem mu
lattak felül. Melly sok cseh könyv nyomatott legyen ezen időszakban, 
már abból á t l á t h a t n i , hogy magában Prágában 18 kőnyvnyomó inté
zet volt , ezenkívül Csehországban 7 's Murvában is ugyan annyi, 
's még is sok cseh könyv nyomatott a' külföldön , nevezetesen Velen-
czében, Nürnbergben, Hollandban, Lengyelországban, Dresdában, 
Wittenbergben és Leipzigban. 

A' n e g y e d i k időszak 1620 kezdődik 's végződik 1774. A' fejér
hegyi ütközet után 1620 az egész cseh nemzet hanyat lot t , nem csak 
testre hanem lélekre nézve is. Kiköltöztek a' városok legnagyobb ré
szének 's egész vidékeknek lakosai, hogy vallások iránt hitszegőkké len
ni ne kénytelenittessenek. 70,000 embernél több 's majdnem az egész 
nemesség az egész nemeatholicus papság, tudósok és mivészék, szóval 
a1 nép legmiveltebb része mind hátat fordítanak hazájoknak 's ezen 
kiköltözöttek legnagyobb része tévé Mansfeld seregének javá t , 's ez az 
o k a , hogy a' 30 éves háború Csehországot leginkább pusztította, mert 
a' kivándorlottak egyre megújított berohanások által reményiették hazá
jukat ismét elfoglalni. De semmi sem ártott a1 cseh literaturának an
n y i t , m i n t ' a ' szerzetesek beköltözése, kik legnagyobb részént Olaszok, 
Spanyolok 's Déli-(Németországiak voltak 's minden cseh munká t , mint 
eretneki t , tűzre kárhozta t tak , ugy,hogy egyesek közii'ök 00,000 munka 
elégetésével dicsekednének, mellyeket a' házak kikutatása alkalmával 
erőszakkal vettenek el az emberektől. A' mi pedig még is megmeneke
dett a' tüz elől , a1 ki ostromokban erős külön kamarákba záratot t , mel
lyek vas rostél lyal , ajtóval, zárral, lakattal 's lániczal voltak felkészít
ve, 's intés végett gyakran még , .Pokol" felírással tiszteltetének meg, 
'S a1 hajdani classiqns kor mind ezen jeles, felséges munkájiért theolo-
giai esztelenséget adának ők a' Cseheknek, 's tudósításokat a' pokolról 
ss liiinkenienczéről, mellyeknek olvasása után a1 nép közül sokan meg
tébolyodtak, noha ez a' haszontalan elmes«ülemény is elégettetett 's ol
vasása bölcsen megtiltatott. A' kiköltözöttek állítottak >gyan fel cseh 
könyv nyomó intézeteket Amsterdamban , Dresdában, Berlinben, Breslan-
ban 's Halléban 's lővén küldözgetek a' könyveket c seh , morva és 
magyarországi atyjokfijaihoz, de azok csak uj kiadások yoltak , mi által 
a' liteiattira semmi előmenetelt nem tett. Iparkodtak ugyan néhány 
O e h e k , kik nyelvek hanyatlását fájlalva szemlélték , a' bajon segitni, 
mint p. o. Pesina z Csehorodu, Beckowsky János , ki a' cseh történe
teket 1620-ig folytatá , Wesely \ V . , ki geometriát 's trigonometriát irt 
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cseh nyelven ; hanem felette nagy volt a' m u n k a , gyámól pedig sehon
nan nem nmtatkozék; a' hentesség idegen volt; a' kormányszék csupán 
a' német iiteraturát mozdította elő , a' miért a' Csehek ezen idő olta in
kább csuk németül Írtak, 

Az ö t ö d i k időszakban, 1774-től má ig , uj reménysugara kelé 
a' cseh Ji teralurának; mert midőn II. Jósef császár alatt az alattor 
mos cseh Protestánsok, bízván a' fejdelem nagylelkű gondolkodásmódjá
ban , hozzá egy követséget küldöttek, 's ez á'tal hitek még fenmaradt 
sorsosinak nagy számát vele mggesmertették, 's ő a' türelem 's gondol? 
kodási szabadság behozatala szükséges voltát megesmérte, száz ezer P ro 
testáns állt elő Cseh- és Morvaországokban ; elrejtett munkájik újra ki-
nyomatának, '8 a' classicus nyelv ismét megesmértetek 's mivelteték. Még 
nagyobb mértékben történik ez 1. Férem z császár dicső kormánya alatt, 
ki a' sláv nyelvnek, mellyen az austriai statusokban 14 millió lakoj 
beszél , 's inellynek a' cseh Írásbeli nyelve , szükséges 's hasznos vol
tát áldatván , 's a' Slávok veszélyes napokbeli liivségét, bajnokságát '» 
igaz hajlandóságát jutalmazni kívánván, a' cseh nyelv pártfogására kö-
teleztetettnek érzé magá t ; mert Cseh - és Morvaországok lakosiból uj 
meg uj erős nép állt ki mindég a' csatamezére. Cseh- és Morvaországok 
1809 300,000 pa t tan tyús , nehéz lovas , vadász és gyalog emberbpl álló; 
sereget áll í tottak, 's midőn a' veszély Zitáimnál legnagyobb vol t , egésis 
kerületek valának készek, élteket a' haza atyjáért feláldozni. Ezen 
védelem alatt jeles 's eldődjeik híréről enilékcző férjfjak iparkodnak a* 
tudományirk minden osztályát újra kidolgozni 's a' már most messze 
előre haladt szomszédokat, a' mennyire lehet , elérni. Különös emlí
tést érdemelnek itt a' tudományok cseh társasága , a' nemzeti imiseuni 
's egyéb hazaliiii egyesületek tagjai, 's mindenek előtt an fővárgróf, 
gróf Kollowratli-Liebsteinsky 's gróf STKKSRERG (1. |e.) Gáspár —• 
Természeti talentuma van a' Csehnek mathematicára, a' mit egy Co-
pernicus, W e g a , S t rnad , YVydra, Lit t row 'sat. bizony itnak. Az egész; 
pat tantyusság, melly Cseh- és Morvaországokban szedi ujonczait, min
dég bővelkedett jeles mathematicuspkkal. Philogia a' második, 's mu
zsika a : harmadik jeles talentuma a1 Csehnek. Mozart tanítója, Kluck, 
született Cseh volt. Az utolsó esztendőkben Sedlaczek Adlabert, 
a' praemonstratensis szerzet tepli kanonokja, cseh nyelven irt physicai 
's mathematicai oskolai könyvekkel 's DOBIIOIVSZKV (I. e.) vizsgálati ál
tal tévé magát érdemessé. Mint teimészelvisgálók, utazók és füvészek 
HAENKE Tádé (1. e.) és SIKBER F. W. (1. e.) méltók az említésre. 
A' mathematicai, technicai 's statusgazdasági osztályban gróf Bnquoy 
neve fénylik, több másokkal. L. Professor Jungmann „Vollstandige, 
bühmisclie LiteraturS czimü munkáját (Prága 1825, 2. köt.)" 

C S E H O R S Z Á o-nak első esmeretes lakosai a' Bojusok (egy celta népi 
voltak, kik benne K. e. 60Q észt. telepedtek meg a' Berruyok királyának, 
Ambigatnak, unokaörcse. alat t , de későbben a' Markomannoktól nagyob-
bára ki kergettettek. Negyedfél száz esztendővel K. u. Csehországnak, 
mellyben akkor német nemzetek laktak tulajdon herczegeik a l a t t , kik 
mindazáltal kevesbbé voltak esiieretesek, állandó országlása volt. A' (j 
száz. közepén, némellyek előadása szerént, Zecko vezérlése alatt a' Slá
vok (C/.echownknak, Cseheknek, a1 mint nevezik még most is magogat 
a' Csehek önnön nyelveken), kik annakelőtte a' fekete tenger partjain 
laktak, nagy sereggel bt ütöttek Csehországba, niellyet elfoglalván, föld
jét mivelhetővé tették. Mások szerént Zecko »' Slávoktól egészen füg
getlen személy volt 's maradékai ezektől .keményen nyomattak, mind
azáltal tartományokból soha sem szoríttattak ki. Zecko maradékai közt 
legelső vol t , a' ki név szerént esmeretes a' históriában, Przem'slas föld-
mivelő, a' kit 632 Libtissa herczegasszony, belé szeretvén , uralkodásra, 
emelt. Jóllehet Nagy Károly '« az utána következtek közt némellyek Cseh
országot adófizetővé tették i s ; mindazáltal ezen függése nem volt tartós*. 
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840 Csehország , Klésla és Morva minden Idegen felsőst!}} alatt léteitől 
megmenekedtek 's tulajdon herczogeik által igazgattattak , ámbár némi
nemű 'öszvekölietésben maradtak a1 nemet birodalommal. 1001 IV. Hen
rik császár a' cseh berezegnek királyi nevet adott, melly nj méltósáeok 
a1 cseh herczegeknek először Wratislaw idejében 1086 esmertetett meg kö
zönségesen. Azután Filcptől 1230 II. Przemislas és maradékai másod
ízben is megnyerték a' királyi méltóságot, mellyben II. Fridrilitől is meg-
erősittcttek a' cseh uralkodók, 's ez idő olta Csehország királyság ma
radt . A' hajdani királyok férjfiui á(fa 1305 holt ki V. Venczellel, mi
dőn 1310 házasság által Luxemburgi János nyertééi a 'koronát , a 'mellyet a' 
famíliájából született IV. Károly (mint cseh király I. Károly , ki Cseh
országot igen virágzó állapotba helyeztette) 's ennek lijai, Venczel és 
Sigmond (a' ki a' Hussitákkal való csatáziísa alkalmatosságával Csehor
szágot csaknem elvesztette), egyesittettek a' német birodalom koronájá
v a l , mivel egyszersmind német császárok is voltak. Sigmond halála után 
1437 Csehország vejére, Austriai Alber t re , szálott ; de ez már 1439 
megholt, 's az ország 1440 halála után született fijára, Lászlóra {Ladit-
laut poitkuvm$), jöt t , a' ki egyszersmind magyar király is volt , és igy 
Csehország a9 német statusoktól elszakadt. Ennek 1457 történt halála 
után a' Csebek 1458 Podiebrad Györgyöt választották királyokká, a1 ki 
már azelőtt ország kormányozója volt, azután pedig 1409, midőn György 
a' pápától egyházi átok alá vettetett, Wladislaw lengyel herczegnek ad
ták a' koronát, a' ki mindazáltal csak György halála után élhetett ki
rályi méltóságával 1471. Ezt 45 észt. tartott uralkodási után 1510 fija 
Lajos, követte. Mind a' ketten egyszersmind magyar királyok is voltak. 
Lajos 1526 Mohácsnál a' Törökökkel való ütközetben elesvén , Csehor
szág az austriai ház ra , nevezetesen Lajos sógorára , Ferdinánd főher-
czegre, Maximilián második unokájára, szálott házassági egyezésnél fog
va. Ferdinánd a' Cseheket arra akarta kinszeritpni, hogy a' schmalkal-
di hadban a' szász választó fejedelem ellen fegyvert fogjanak ; de midőn 
azok nem igen voltak hajlandók kívánságának teljesítésére, sőt olly for
mán viselték magokat , mintha ki akarnák magokat húzni hatalma alól, 
V. Károlynak Mühlbergnél nyert győzedelme után igen keményén bánt 
vélek 's Csehországot határtalan örökös statusnak hirdettette ki. Utána 
1564 fija Maximilián, ezután fijai, 1576 Itudolf 's 1012 Mátyás, követ
keztek. Ezen utolsó uralkodásának vége felé vallásbeli nyomatások 
miatt a' Protestánsok felzendültek , 's II. Ferdinánd helyébe, a' ki mái-
nagybátyja Mátyás életében cseh királlyá koronáztatott, 1619 V. Frid-
rik pfalzi választófejedelmet választották a1 rendek királlyá. Hanem mi
dőn Nov. 9. 1620 az nj király serege Prágánál megveretett , a' zendü
lés kezdőji 's kik abban részt vettek, részszerént (27) kivégeztettek, rész
szerént (16) számkivettettek vagy örökös rabságba tétet tek, és jószágaik 
elfoglaltattak, valamint a' már ekkor megholtak, 29 elszaladtak és 728 
magokat önkényt bűnösöknek valló birtokos nemesek jószágai i». A' pio-
lestang vallás, mellyen töhb volt a' lakosok három negj'edrészénél, ki 
i r t a t o t t , Rudolf felséglevele (1627) megsemmisít tetett 's Csehország tisz
ta monarchia! és egészen cath. örökös országgá tétetett. 30,000-nél több 
birtokos familiák (ezek közt 185 nemesi familia) , minden protestáns pa
pok és taní tók, igen sok mivészek, kereskedők és mesteremberek, kik 
nem akarták a' cath. vallást bevenni, költöztek ki Saxoniába, Branden
burgba, Hollandba, Sohweizba és más tartományokba. Mindazáltal az 
erdők 's hegyek közt lévő falukban, a' hova sem a' Jesui ták, sem a' 
katonák nem mentek, számos titkos Protestánsok maradtak. — Ezolta a1 

cseh nyelv közönséges dolgokban nem használtatik többé. A' 30 eszten
dős hábornhan Csehország egészen elpusztult 's jó karban létének virág
ja elhervadt. Midőn II. Ferdinánd 1637 megholt , Csehországnak 3 mii. 
lakosából, kik 1617-ben 732 városban 's 34,700 fal. laktak, csak 780,000 
volt, 's a1 városok száma 130-ra és a' faluké mintegy 6000-re szálott 
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le. VI. Károly meghalván , 1740 Károly Albert, havarial választó feje
delem , Csehországhoz just formált 's Prágában a' ren<b'ket hűségére fel
esket te ; hanem M. Thereaia megtartotta Csehországot kezei közt *s még 
most is egy az austriai császári korona alatt levő legszebb tartományok 
közül. 

Csehországnak ha tá ra i ; nyng. Bavaria, kel. Morva és Slésia, éjsz. 
Lansitz e's IVTeissen 's Anstr iaés Bavaria. 052 nsz. mf.-dó'n 3,380.000 lak. 
több van, kik közt a1 Csehek száma 2,170,000, a 'Zsidóké 50,000-nél több. 
Lakhelyeik 280 vár., 275 mvár. e's 11,924 falu. Uralkodó vallása a' romai 
chatholica; a1 többi vallások csak megszenvedtetnek. Anyanyelve a' 
cseh, mellynek annya a' sláv nyelv. Némelly kerületeiben és többnyi
re a1 városokban ne'metUl besze'lnek. Csehországot csaknem minden ol
dalról hegyek keritik körül, roppant erdők, nagy tavak, mellyeknek szá
ma mintegy 20,000 's igen termékeny térségek vannak benne. Legneve
zetesebb folyóji: az Élbe és Moldan. Kivitetnek belőle: a' gaboná
nak minden nemei, len , egész Európában legjobb komló 's gyümölcs. 
Bora kevés van; hanem a' Melnik körül termő igen jó. Barom-, kivált
képen juh-, ló tar tása , sertés és apró marha fa' többek közt ficzány) te
nyésztése igen jó karban áll, Bányáji ezüstöt (1823-ban 13,873 markot) , 
r e z e t , igen jó czint (1800 mázsát) , gránátot 's más jóféle köveket, va
sat (200.000 mázs.), kobaldot, egérkövet , u r á n t , piskolezot, festő föl
det , t imsót, kalamin-érczet, büdös jkövet 's igen sok kőszenet adnak. 
Igen jó ásványos vizekkel (150) is bővelködik , de sója kevés van. A' 
Csehek a' magok és más tartományok termesztményeit sokképen használ
ják. Az egész országhan elterjedt fabrikák közt kitets/.ók a' vászon-, 
batiszt-, patyolat-, czérna-, csipke- 's más manufactiirák, mellyek 1801 
20 mii. for.-nál többet érő portékákat készítettek, mellyeknek fele az or
szágból kivitetett. A' gyapjn-maniifacturák 10 mii. for. érő miveket ad
tak , mellyek az njabb időben többek és jobbak is. A' cseh üveg , melly 
78 hutában készít tetik, egész Kurnpában legjobb, és Spanyolországba, 
Amerikába, az orosz birodalomba 's napkeletre 2 'f, mii. for. érő vite
tik JLi. Ezeken kivül 8 tükörhutája több porczellán- és félporczellán 's más 
fabr. is vannak Csehországnak. Nevezetesek legfinomabb remii kalapjai, 
papirosa , selyemmivei, köszörült gránátjai , muzsikai eszközei 's más 
készítményei. Csehország Prága városára 's 16 kerületre' osztatik, mel
lyeknek előljáróji a' kerületi kapitányok. Megjegyzésre legméltóbb he
lyei a' városok közt Jiingbunzlau. Melnik, Turnau , Reichenberg, Fran-
zenau, Kuttenherg, Bndweis , Pilsen, KARr.siuri (I. e.), Joachimsthal , 
TKPMCSS (1. e.) mint eríísségek. Königingracz, Josefstadt, Thercs 'enstadí; 
továbbá Eger, Rnmbnrg, egy manufactnrás hely, Adersbach, Sedlitz, Seid-
schütz, Püllna, Königswart, FRÍNZKVSRRUNNKN (I. e ) , M*RiKNn«n (1. e.) 
's mások. Belső kereskedését 231 mf. igen jó országntjai 's 1826 csi
nált |vas-utja, melly a' Dnnát a' Moldanval öszveköti, mozdítják elő. 
1822 Csehországnak 2996 közönséges tanító in téze te , 1 nniversitasa, 3 
theolog. lyceuma, 26 gymnasiuma, 2961 nép-'s polgári oskolája 's 1. muzsikai 
conservatoriuma volt, öszveséggel 6709 tanítóval és 410,463 tanulóval. 
A' köz jót privát egyesületek is előmozdítják, fi. „Schnabel prof. „Sta-
tittische Damfefhins von 7iií?tmei>it (Prag 1826.) és Lassú „Az Austriai 
birod. stat. geogr. és hist. le í rása" (Budán 1829). L—tr. 

C s E H-s 7. n H B A T i 1) J ó s e f, egy hazánk legnagyobb hirii 's legtu-
dósb orvosai közül , szül. Rév-Komáromban Jnlius 1 l-dikén 1748. Sze
rencsés talentumának már gyermekkorában szembetűnő jeleit adta. Ta
nulásit R. Komáromban kezdé,"Posonyban és Debreczenben folytatá 's 
ritka szorgalommal és nagy megkülönböztetéssel végzé mind azon fel
sőbb tudományokat, mellyek a' debreczeni cnlleginmban taníttatni szok
tak. 1776 Octobir elején külföldi útjára indult; '* a' franrquerai főos-
koláhan, mellyet akkor a' két Coopmanus, Ipey 's a ' h i r e s Camper éke
sítettek, az orvosi tudományok tanulásához fogott. Innen a 've le barát-



4 4 4 CSEH - SZOMBATI (SÁMUEL) 

ságra lepett Camper javalásából , 1778 a1 göttingai universitasba ment, 
hol az akkori nagynevű professorokat, Blumenbachot, Murray- t Gme-
lint; Wrisberget , Richteit és Baldingert , két esztendeig halgatta, olly 
megkülönböztetett szorgalommal, hogy ezen hires emberek őt különös 
barátságokra me'Itatnák. Visszatérvén Francquerába 1780, ott a' nagy Cam
per által a' gyakorló orvosi mivészségbe vezettetett b e , ennek ajánló 
levelivel 1787 Parisba sietett, hol több hires orvosok, ezek közt Louis, 
Desault, Portai 's mások, barátságát megnyerte. Haza fele" tervén, meg
állapodott Strasbiugban is , több nevezetes tudósokat találván ott ^ kik
kel közelebbi ismeretségre lépni kivánr. Meglátogatván még Német
ország nevezetesb városait i s , 's magának mindenül barátokot szerezvén, 
1781 Sept. elején Bécsbe érkezett, hol fenálló rendszabások szerént a' 
gyakorló orvostudómányi cnrsust elvégezvén, báró Störck előlülése alatt 
disputált, 's de morbis glandalarvm secundum aetates, értekezvén, 1782 
születése napján graduáltatott. Elvégezvén ekként orvosi pályáját , Pes
tet választá lakhelyéül , hol csak hamar olly jó alkalma ,pyilt szeren
csés orvosi talentumának kimutatására , hogy a' pnblicum bizodalmát 
nagy mértékben megnyerné 's élete végéig bírná. Megholt Febr. 2-dikán 
1815 száraz betegségben. Cseh-Szombati Jósef egy volt azon ri tka or
vosok közzül , kik nem elégedvén meg természet ajándékozta észlángok
kal , fáradhatatlan szorgalommal igyekeznek azt gazdagítani 's a' tu
domány elóhaladását kedvvel 's buzgalommal követni. Hátramaradt szép 
könyvtára , mellyben a' mivelt nemzetek minden nevezetesb orvosi mun-
káji feltaláltatnak, eleven bizonysága ennek. Követte e1 felett a' szeren
cse is — melly nem mindég pályatársa a ' tudománynak — d r . Cseh-Szom-
buti orvosi munkálkodásit. Alig volt hazánkban orvos , kinek olly min
denek előtt dicsérve esmeretes neve lett volna, mint neki, 's szerencsés 
gyógyításai eleven emlékezetben vannak mai napig is. Nevelte az embe
riség előtt szerzett nagy érdemeit köz tiszteletet nyert charactere. A' köz 
jó iránt való buzgóságát bizonyítja végrendelése is , mellyben a' többek közt 
a' debreczeni ref. collegiumnak 25,000 forintot rendel t , a' chemia, bo-
tauica , mineralogia és technológia taníttatására felállítandó cathedgára. 
igen széles kiterjedésű praxisa nem engedé meg, hogy a' tudományt munká-
jival is gazdagíthassa, a 'honnan, kivévén (amper egy munkájának deák
ra fordítását (Observationes circa mutatinnes quas iiibeunt calculi in te
sted. Pestini 1784.4), nincs is neki semmi kiadott munkája. Ezen nagy el-
foglaltatás volt annak is az oka, hogy a' Pest vgye rendjeitől ajánlott 's elfo
gadott megyebeli physicatust csak négy esztendeig viselheté. Egyébiránt 
uem lehet elnyomni azon kívánságot, hogy bár az illy nagy tudományú 
's mély belátásu orvosoknak gazdag tapasztalási ne temettetnének vélek 
együtt a' sírba, hanem maradnának fen ezen nemes, de olly nehéz mivész-
ségnek tökéletesítésére! -9 2) S á m u e l , amannak testvére, szili. Rév-
Komáromban Sept. 4-dikén 1757. Elvégezvén a' honi oskolákban az 
apróbb tudományokon kívül a1 philosophiát, mathesist , theologiát és 
törvényt , az orvosi tudományok tanulására 1786 össze! Göttingába ment, 
hol három esztendeig mulatván, 1789 Bécsbe visszatért, hol az orvosi cli-
nicumot péhápy hónapokig gyakorolván, Július 2-dikán 1790 orvos-do-
ctorrá tétetett, 's még azután néhány hónapokig a' szülő- és baromorvosi 
intézetet látogatván, 1790 végén ismét útra kelt 's Németország nagy 
részét^ Hollandiát , Angl iá t , Franczjaországot és Helvetiát bejárván, 
1792 hazájába visszatért 's azolta Pesten gyakorolja az orvosi mivészsé-
get: Dr. Cseh-Szombati Sámuelnek különösén a' himlőoltásra nézve ma
radandó érdemei vannak. 1801-ben Augustus végén kezdé pl azt 
's most esztendőnként középsziimmal 400-ra megy az általa beoltottak 
száma. Fáradhatat lan szorgalma, mellyel ezen jóltévő találmánya min
den rendű de különösen a' szegény háznépeknél gyakarolja, érdemlett köz 
tiszteletben van. A. Balogh J'úl. 
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C s R r . ICDRK vagy fogadott szolgák, ollyan emberek, kik szemé
lyeket 's munkájokat ke's/.akarva és egyezség mellett bizonyos időre 
mások alá vetik. Jusaik 's kötelességeik a/, egyezségben határoztatnak 
e l , ennek nem létében pedig a' kikötött szolgálat természetéből 's czél-
jából értődnek. Tartóznak ugyan is a' kikötött vagy a1 dolog termé
szeténél fogva magokra vállalt munkákat hiven teljesitni ; ellenben ju-
sok van az egyezségben ígért, vagy ha ott kifejezve {nem volna, bért , 
tartást "s ruháza to t t , '.s idejek kitöltével érdemlett elbocsátó levelet kí
vánni. Törvényeink ezeket rendelik a1 cselédekre nézve : 1) Tartozik 
a1 cseléd a' kikötött i dő t , vagy ha ura táborban avagy a' haza Ügyében 
távol volna, még többet is uránál tölteni. Ha időnek előtte elmegy, tör
vényes büntetések alatt kérethetik vissza akárkitől. 2) Idejének kitelése 
előtt legalább egy hónappal, köteles elmenése szándékát kinyilatkoztatni, 
elmentekor pedig a' reá bízottakat számadás mellett visszaadni, a' mire 
letartóztatás által is kinszerittethetik ura á l t a l , pedig akkor i s , ha ta
lán nemes volna. 3) A' nemtelen cseléd köteles gazdája uri székén tör
vény elejébe állni. 4) A1 cseléd, ha gazdája kifogást tesz e l lene , elmoz-
dittatik az ura ellen teendő bizonyságtól büntető perekben, az egy 
felségsértés esetén kivül mindég, polgáriakban pedig , ha vannak más 
alkalmatos tanuk vagy bizonyító eszközök, 5) A' cselédek felelte nagy 
bérét a' vármegye mérsékelheti. 

C S K I . E K K D E T , philos. értelemben, az akaratból kiszármazó 
munkalatja valamelly szabad lénynek. Ha azon érzemény vétetik tekin
tetbe , melly az akarat meghatároztatásának alapul szolgál , a k k o r a ' 
cselekedet erkölcsiségéről, — ha pedig annak a' mások szabadságára 
való viszonya forog fel , annak törvényességéről van a' beszéd. A' 
szép mivészségben c s e l e k e d e t n e k nevesztetik szélesb értelemben az 
előterjesztések meglepő 's váltogató kiilönfélesége, a' lelki erők külö
nös elevenségil j á t éka , melly valamelly mivben kifejeztetik, de szo-
rosb értelemben csak olly muukáknak tulajdoníttatik, mellyek bizonyos 
cselekedeteket elbeszélő vagy drámai formában ábrázolnak e lő , mine-
müek a' mese, az epos , a1 román, a' d r áma , és alatta közönségesen 
egy vagy több cselekvő vagy cselekvőleg előterjesztett lények mive-
leteinek nagyobb vagy kisebb egésze értetik. (Vö. DRÁMA.) Melly érte
lemben azonban nyelvünkben mind ez ideig inkább a' latán a c t i o 
használtatik. Hogy már valamelly cselekedet mivtárgyul szolgálhasson, 
szükség, hogy egységgel birjon, azaz, hogy annak minden változatjai 
egy bizonyos kezdetpontból egy bizonyos czélig szakadatlan és világos 
következésben fejtődjenek k i , szükség továbbá, hogy való legyen, azaz, 
a1 gondolkozás törvényeivel és az előábrázolt lények természetével 
megegyezzen ; szükség végre , hogy szellemi, erkölcsi és aestheticai in
teressévei birjon, azaz , az é l te lemnek, az erkölcsi érzeménynek és a' 
mivészi érzéknek eleget tegyen. A. B. S. 

C s K M Ke • (ilessert) ( neve alatt értődnek valamelly ebéd vagy 
vendégeskedés után adott édességek, gyümölcsök 'sat. A' régibb idő
ben az olasz konyha volt e1 részben első rangú ; a' mint ezt a' Veronese 
Páltól festett kánai mennyekző asztalán látható csudálatos csemege mu
tatja. Kern kevesbbé híres csemege ékesité XV. Lajos lakodalmi ász-
t ah i t , midőn Lcscsinska Mariával kelt öszve 1725. Még most is Paris
ban készítik a1 legmesterségesebb csemegéket, 's Desfreyes 's Delor-
me régibb mivészeket D.itfny egészen homályba boritá. Az ő cseme-
géji az épités és képfaragás mesterségének legszebb mustrájit ábrázol
ják 's mythologicus és historicus képcsoportokból ál lanak; 's uz.ontnl 
csinos asztali tűzijátékokkal is tudja egyesíteni. Egy szempillanat alatt 
az egész csemege apró tűzi játékká változik, ambrai lángok és minden 
színű szikrák borítják el az asztal t , 's ezen tűzeső még is a' legfino
mabb materiát sem bántja legkevesbbé is. Ezen csemegéknél a' nya
lánkság sem szenved rövidséget; minden éghajlat legfinomabb gyümöl-
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c s e , a' legválogatottabb sütemények, compotok ós fagyiultak egyesi-
tik ingereket formára 's valóra nézve, hogy a' szerfelett csiklandott száj
nál még gerjeszthessenek valamelly részvételt. A' német és angol ven
dégségeknél, kivált az utolsóknál a ' c semege poharak közt tűnik e l , 's 
rendesen a' kávé ttzi el végképen. A * * * *. 

C s R N T i K S T K S Q K I t , 1 . D é r . S Z A K I T E N O R K . 
C S E P E O É K E N Y S É G , I. F O I, I li S S A C. 
C S E P E G Ő K Ő , 1 . S T A I . I C T I T E S . 
C s E P E t . , hazánknak a' Duna ágai1 által formált , 6 mf. hosszít 

szigete Pest vármegyében. Főhely benne Káczkeve, mváros. Földje 
termékeny. Hajdan a* magyar királyok mulató helye volt. 1721 VI. 
Károlytól liugen subaudiai berezegnek ajándékoztatott, a' kinek fényes 
kastélya még most is fenáll Ráczkevében. Maria Theresia anyjának, 
Krsébet Krisztina Wolfenbiitteli herczegasszonynak , ennek halála titán 
pedig 1780 Krisztina nevű leányának, Albert herczeg feleségének, adta. 
Albert herczeg 1825 meghalván , a1 sziget a' felséges austriai ház famí
liái birtoka lett. L—ti. 

C S É P E L N I , C s é p r . ő M A C H I N A . A ' learatott s ' betakarított 
gabona 's hüvelyes vetemények magvának polyvajitól vagy takarójitől 
való megszabadítására már a' legrégibb időkben szintúgy, mint jelenleg, 
nálunk 's majdnem minden keleti tartományokban lovakat 's ökröket 
hajtottak reá , hogy kinyomtassák. Későbben e' végre machinákat ta
láltak fel. Ide tartozik a' cséplő henger (trióula vagy tribuluni) , csép-
lószán (tra/ta') és a' cséplő kocsi (ez az Jsraeliták könyveiben említ
tetik) , mellyeket ökrök vagy lovak húztak. Még későbben jöt t divat
ba a' tulajdoni csépelés a' szérűn , 's mai napig is a' legközönségesebb 
mód. Hogy azonban a' cséplésnél az emberi e r ő , munkabér és idő a' 
lehetségig kiméltessék, 's a' magvak a' lehetségig tisztán és tökéletesen 
nyeressenek meg, találták fel a' tulajdoni cséplő machinákat, mellyek 
ütőleg hatnak a' kalászokra, 's e' végett különös készilletüek. Áltál
jában véve a' munkát vagy emelődő és ismét leeső sulykokkal, vagy 
a' gabona hegyett gördülő hengerekkel , vagy a' sulykokhoz képest 
emelődő vagy egy tengely körül forgó csépekkel viszik véghez. A' 
kévék vagy fekvő helyeken maradnak, vagy emberektől rakatnak oda, 
vagy pedig a' szérű a1 munkálódó műszerrel együtt forog 's hajtja a' 
kévéket a' csépek vagy sulykok alá 's azok alól ismét előiv. Moz
gások hasonlatossága miatt cséplő malmoknak nevezik. A' 17 század 
olta mind inkább tökéletesítették, 's a' legújabb gazdaságban sokféle 
készületek vannak a' végre. A * * * s. 

C S E P P , a1 folyósságnak egy igen kis r é s z e , melly golyó formát 
vett fel magára. De honnan függ azon golyóforma, mellyet az t'sőcsepp 
vesz fel magára a' levegőn keresztül es tében? Az ö s z v e f ü g g é s -
nek ugyan azon hatalmas az egész mindenségen keresztül elterjedt ere
j é t ő l , mellynek köszönik a1 világtestek golyóforniájokat, melly meg
akadályoztatja, hogy annak csak egy porocskája is el vesszen, 's melly
nek léteiéről meggyőznek bennünket a' jelenetek a' nélkül, hogy ké
pesek volnánk annak természetéről valami kielégítőt mondani. A. ti. P 

C S E R E , széles értelemben minden egyezség, inelly mellet jószá
gért jószág adatik; szorosabban pedig csupán azon egyezség, melly 
által ingatlan telkek cseréitettnek fel , bővebb haszonvétel '* alkalma
sabb használat végett. Természetén semmit sem vál toz ta t , ha az egye
ző felek egyike vagy másika az adott telek csekélyebb értékét pén
zel pótol ja , csak hogy csere név alatt adás vevés ne töréténjék. A' 
cserében kapott jószág a' família tagjaira nézve egy természetű a' 
cserébe adottal annyi ra , hogy a' cserébe adott jószág természetét még 
a1 ráfizetett pénz sem változtathatja m e g , 's a' ki a'cserébe adott te
lekben örökillendő volt, örökösödni fog a' cserébe kapottban is. A' 
csere különféle l ehe t : 1) t i s z t a vagy e l e g y e s , a ' mint vagy adatik 
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felibe ingó jószág, vagy nem. 2) Ö r ö k ö s vagy i d e i g l e n i . Amabban mind 
azon innepélyességek szükségesek, melly az ÖRÖK HKVAÍ.I.ÁSIIAN (l.e.Jinegki-
vántatnak, kivévén a' megkinálást (praenu.nitio), melly mind azért, hogy 
cserélni mindenkinek szabad, akárki mondjon is ellene, mind azé r t , hogy 
a' inegkinálandók a1 csere alapját magokra rendszerént nem alkalmaz
tathatják , egy áltálján nem szükséges. De ha az osztályos atyafiak 
egyike a' cserélni szándékozót a1 csereegyezség teljesítése előtt törvé
nyesen meginteti , 's alkalmatos jószágot adni i gé r , 's utóbb bebizo
nyítja, hogy az általa ajánlott telek az idegen-adtával egy forma bő ha
szonvételit 's alkalmas használati!, sikeres keresete van a' csere meg-
rőtlenitésére. 3) S z e r z e 11 vagy ó s i j ó s z á g o k r ó l . Amazt sérelem t e 
kintetéből nem lehet niegerőtlenitni, mert szerzeményekben nincs helye 
sérelemnek, ebben pedig arra kell nézni , v a l ó d i e a' csere vagy 
pedig c s a l á r d ? A' valódi c se re , habár osztatlan és közösen birt j ó 
szágban történt, a' cserélő saját részére nézve sérelemből meg nem erőt-
Jenittethetik , mert a' csere elidegenítésnek nem tekintethetvén), a' fa
mília tagjainak sérelmet nem okozhat ; a' csalárd csere ellenben, mint
hogy sérelmes bevallásnál nem e g y é b , annak keresetére, kit a' sé
relem érdekel , megerótlenittetik. 4) Az örökös csereegyezség vagy e' 
zárlattal : semmi just 'sat. va^y e1 nélkül köttetik. Ezen zárlat be
téteiének vagy kihagyatásának itt is az a' foganatja, mintáz örök beval
lásnál. 5) Némelly örökös cserében a' királyi megegyezés múlhatatlanul 
szükséges, másban pedig nem. Végre 6) egyik csere használattá van már 
erősí tve, a' másik ellenben nincsen. Amaz el len, a' saját használatjá-
val erősítő többé ki nem kelhet ; ez ellen pedig lehet törvényes lépé
seket lenni. Zs. G. 

C S K R E I , régi ' s előkelő székely nemzetség, a ' mellyből kitűn
tek főképen: 1) C s e r e i H á l á s (Karúti) Nigmond alatt a ' királyi 
zászlóalj (bandérium) hadnagya, követte urá t , a' midőn az 1392 Er 
délyből Havas-Alföldön által Bolgárországba nyomulna az egyesült 
török - oláh sereg ellen. Megveretett ugyan ekkor a' Magyaroktól 
az ellenség, és erőltetett vivás után megvétetett Kis-Nikopoly: de mi
dőn felülhaladó ellenséges erő közelítene, kénytelen vala a' király oda 
hagyni győzedelme gyümölcsét; visszavonultában pedig megtámadtat
ván az üldöző lovasságtól, veszedelemben forga-élete, minthogy a' to
longásban egy török spahi már nyakához méré kardját a' nem sejtőnek. 
Ekkor Bálás oda vágtatván, lesújtotta a1 Török fejét, minekelőtte meg
ejthette volna az a1 vágást, és ezt kardja hegyére tűzvén , bemutatta 
a' királynak. Szétszórta mindazáltal a' magyar sereget az üldöző 
ellenség, 's a' király Balással egy halászcsolnakba vetvén magát , csak 
nehezen menekedhetett meg a' Duna innenső par t jára , a' hol lakatlan 
helyeken bolyongván együtt jó ideig, midőn éhségtől zaklattatnának, 
buzafejeket szaggata Bálás és azoknak szemeit markában ki dörzsöl
vén, a : királynak nyujtogatá e' sovány eledelt. Minekutána hazave r 
gődtek, 1393 hűsége jutalmául a1 balásfalvai uradalmat nyerte Bálás 
a' királytól más jószágokkal és olly cziinerrel együ t t , a' mellyen egy 
pánczélos vitéz jobbjában kard hegyére tűzött csalmás Törökfejet , bal
jában pedig három buzafejet tart. Cserei Bálás 94 esztendős korában 
holt meg. Maradékai közül sokan megkülönböztették magokat hadi tet
tek és polgári érdemek által. Ezeknek egyike — 2) C s e r e i J á n o s , 
a' Bátoriak alatt egy lovasezred vezé re , Barótról Nagy-Ajtára tette 
által lakását; melly időtől fogva Nagy-Ajtaiaknak irák magokat a1 Cse
reiek. — 3) C s e r e i M i h á l y (Nagy-Ajtai) , Jánosnak, I . Apafi Mi
hály fejedelem főasztalnokjának és fagarasi várnagynak fija, szül. Rá
koson 1607, Fagarason kezdet t , Udvarhelyen befejezett tanulása után 
hadi szolgálatot teve; 's nevezetesen jelen vala 1690 a' zernyesti csatá
ban Teleki Mihály alatt Tököli Imre ellen. Minekutána 1. Leopold 
oltalma alá került E rdé ly , a1 királyi kincstár titoktiokja lett Mihály; 
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ÍI. Rákóczi Ferencz támadása idejében pedig a' királyi párttal tartván, 
rá bízatott Csik, Gyergyó 's Kászon székely székek kormánya, hogy 
azoknak az ellenféltői elpártolásra nógatott lakosait megtartaná a' hii-
ségben. De a' pártosok előmenetele miatt kénytelen vala-elhagyni mun
kássága körét és a' brassai falak oltalmába zárkózni, mig a Rákóczi
val tarlók pusztítása 's rablása által nagy károkat szeuvede jószágaiban. 
Er re nézve Cusani Jakab, megyeőr (marchio) és császári fóhadre/.ér, biJ 

y.onyságlevelet adott neki,, a' mellyben a' királyi ügy mellett elkövetett 
fáradozása és szenvedett tetemes kára miatt hathatósan ajánlotta őt 
1. Leopold kegyelmébe. Megholt Cserei Mihály Nagy-Ajtán 1750. Esze; 
'» tudományos munkássága felette magasztaltatik hontársaitól; sőt bras
sai kénytelen érkezésében megírta magyar nyelvtín az erdélyi történt dol
gokat 1. Apafi Mihály uralkodása kezdetétől fogva 1712. 5 melly munka 
sokszor Íratott l e , de soha ki nem nyomtattatott . — 4) C s e r e i 
F a r k a s (Nagy- \ j t a i ) , Ő CSÍ k. Felsége udvari tanácsnokja 'g az er
délyi udvari korlátszék (cancellaria) előadó tagja (referendarius). Tiszti 
foglalatosságától üres órájit tudományos munkálkodással tö l te , a' melly-
»iek kéziratban lévő gyümölcsei közül említést érdemelnek főképen 
azok, a' mellyek a' törvény tudományba vágnak, úgymint : „L&iicyn 

juris Tranmiloanici, Decisionen casuuvi judicialium , Jus feminaruvl 
Hungáriáé et Transilvaniue. Nyomtatásban kijött tő le" . Isten annyá-
nak Máriának Lorétomi Litaniában lévő nevezetek rendin folyó dicsé-* 
re te . Képekkel. Bécsben 1772. 8. Fúbri Pál. 

C S K R E K E R E S K E D É S . így neveztetik a ' tiszta cserekereske" 
d é s , midőn jószág jószágért pénzközlés nélkül cseréltetik el. Azonban 
senki sem egyez meg ezen cserében, ha nem tudja, hogy cserélt jó
szága becsét pénzben megkaphatja, mellyért önjószágát pénzzé ált tehette 
volna; tehát a' cserekereskedésben két különböző kereskedés jő elő. 
A' miveletlen nemzetek, az érczpénzt nem esmerők, szoktak még is va-
lamelly esmért becsil dolgot használni cseréjeknél, hogy megtudhassák, 
mennyit ér a' becserélendő jószág. Ez így nálok pénz helyett van 

C S E R É r. T K O T T Á K («u/e c«mí»'«/e), a1 muzsikában ollyan, az alap-
harmoniához idegen kották , mellyek a' rendetlen áltmenetelnél a' tac-
tus jó részére jónek , s' igy a1 főkották helyét foglalják e l , ellenben 
szoros értelemben az áltmenő kották a' tactus rossz részére esnek. 

C S E R H Á T , egy sürii erdejiről 's hosszáról híres hegyláncz Magyar
országban. Kezdete Hont várni, van a' Börzsöny és jenői hegyek alatt. 
Nógrád és Vácz városai közt Naszály névvel Nógrád vávmegyébe jő, 
mellyet 10 mf. szakadatlan lánczával keresztülhasitván, Gömör várni, 
nyúlik be, a 'hol egy része Medvésnek neveztetik. Ezen] Htjában a' Cserhát 
magába foglalja a' Szanda , Salgó és Karancs hegyeit ; éjszak 's dél felé 
több ágakat bocsát ki magából a' többek közt a' megjegyezést érdemlő 
Várhegyet , melly közel Szakálig nyúlik. Dél felé a' Naszályból egy ág 
Gödöllőnek, egy másik a' Szandából Aszódnak tar t az ecskendi nagy 
erdőséggel , egy harmadik Bokor helységtől a' Szuha és Ber patakok 
közt Hatvanig folytatja menését. A' Medvés hegynek egy délfelé menő 
ága özveköti a' cserháti hegylánczot a' Hevesben lévő Mátrával; máso
dik ága Karancs névvel nyűg. és éjsz. felé megyén : harmadik ága azon 
hegjsor , melly a' Sátorost magába foglalván , elébb a' kel. határon me
gyén, azután Osgyánt, Pongyelokot 's Valykót kerüli meg 's éjsz. a' 
Zlatno és Djél hegy felett a' Málna pataki hegyekkel egyesül. L — «'. 

C S E R N O V I C S (Arzén*!, ipeki patr iarcha, az 1089-ki török hábo
rúban főképen Piccolomini cs. kir. hadvezér munkálódása által 1 l.eo-
pold részére vonatott az albán- és szerbországi Óhitűek nagy részé
vel e»yütt. Tudtára esvén t. i. Piccolomininak, hogy ama' tartományok 
lakosai között olly régi köz monda j á r , melly szerént egykor fel fogná
nak szabadütatni a' török járom alól olly fejedelem á l t a l , a' kinek tevé-
jiii esmeretlen külföldi állatok Ulendenek: szorgosan öszves/erezgete 
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ő feles számú majmokat , tengeri macskákat , papagájokat és többef-
íé léket ; 's ezeket tevék hátaira ü l te tvén , igy mutatá magát azon a1 

vidéken , a' mellyré a : császári fegyver győzedelmeinek következésében 
hadjaival előnyomnia. Élihez járultak a' császár nevében adott többféle 
Ígéretek és biztatások. De midőn a' vitéz és nagylelkű Kiuperli IVIus-
tafa nagyvezérsége alatt megfordult volna a' hadi szerencse, és a' Csá
szári hadak kénytelenittetnének Szerbországot elhagyni: tanácsosnak tar tá 
Csernovics, követni a' császáriak mozdulatjait ; és mintegy 30,000 job
bára szerb háznéppel egyiltt I. Eeopold birtokában , nevezetesen a1 Sze-
rémségben és Tótországban, telepedett meg 1690. Innen mindjárt Bécs
be küldötte Diakovics Esaiás püspököt , a' ki által Ugyan abban az esz
tendőben két rendbeli szabadságlevelet nyert magának és költözése tár
sainak ; melly szabadságlevelek Karloviczban tartatnak az ugy neve
zett nemzeti levéltárban és talpkövei ama ' jövevények egyházi 's polgá
ri helyezetéhek. Fábri l'ál. 

C S E I N E K J mváros Gömör várm. Rosnyótól nyűg. felé, 1643 lak. 
sok nemesekkel, n a g y , l ég i 's jeles templomával, sok vashámoraival, 
mellyekben egész Magyarországban legjobb vas készí t te t ik , rézbányájá
val , 's régi várának 's valaha virágzó luth. gymnasiumának ómladékai-
vál. Vásárai népesek. Jó dohányt termeszt. L — ú. 

C S I G Á K , 1. H É J A S í r . u t o K . 
C S I K S Z Ú K , a' Székelyek 7 fószékeinek eg5'ike, Gyergyó és Ka-

gzon nevii két fiókszékkel, legvégső része Erdélynek a1 Moldva, Három
szék , Udvarhely 's a1 Maros közt. Roppant kőszikláktól kirittetik ; ezek 
közt szép térségei vannak, mellyeket az Olt vize 's néhány patakok ön
töznek. Nagysága 84 nsz. mf. lak 92383. Fővárosa Csik- Szereda. 

C*s i r, i, A o , 1. V E S Z T E G L Ő C S I L L A G O K , F I . J N K T Í K és 
V I L A 0 R E N n S Z E R . 

C S I L L A G A R K O S Z O K , é g a b r o s z o k , a z égtájékainak felületen 
Való előállításai. Meg lévén határozva a' csillagoknak az egyenlítőre 
(egyenes kelet és elhajlás) — 's kivált az eclipticára (szélesség és hos
szaság szegeletei által) való helyhetési : azokat a' kerekég lépcsőjit, első 
's másodperczeit (gradjait , minutájit , secundájit) vonatok által előállí
tó rerzébe meg felelő helyeikre feljegyezni könnyű. Az első tudo
mányosan meghatározott csillagrendet (cataloglist) Plolemaeüstól (Kiíst. 
ut. 130 esztendőről) bírhatjuk. O 1022 csillagnak helyét határozta meg 
48 képben. Azután Chlughbeigh A r a b , még 1017 csillagnak helyét 
mérte meg; mellyeket később a' 16-dik század utolsó feleben Tychö de 
Rrahe 777 csillaggal szaporí tot t ; majd Kepler 280-nal és Halley 1677 
a' déli láthatárral pótolta ki azokat. Az ég abroszai azon módokon raj
zoltatnak, mint a' földiek (I. FÖLD IBRUSZ) , mellyeket főképen a' déli 
és napi vonatok különböztetnek meg. Ha mind a' két vonat egyenes 
linea, Mercator szerént való vagy tangentialis abvosz, melly a' közép
pontban lévő néző szeme után van rajzolva. Ha a' napiak egyenesek, a' 
déliek ka r ikák , orthographiai abrosz lesz ugy állítva e l ő , mintha a' 
néző szem végetlen messze volna a' lerajzolt gömbtől. Kz a1 rajz csak 
a' holdra alkalmaztatik, r i tkán a' földre, — az égre ezen móddal soha 
sem. De az égsarkaktól távolabb lévő helyeket külön külön kisebb 
abroszokba e1 szerént levenni igen alkalmasnak találta Flamstead. Itt 
a' napiak egyenesek 's egymás között egyenlő távolságnak , az abrosz 
közepén lévő déli egyenes* a' többi két oldalra a' nnpiakoh kijegyzett 
pontokon körre hajlanak. Fortin Parisban 1776 30 abroszban^ majd 
Bode is 1782 kiadta ezeket. De legjobban kiadá hazánkfija seebergi 
égvizsgáló Zách 1799—1703 Weiinarban olly hasonlíthatatlan különös
séggel , melly szerént a' setét fekete mezőből a' csillagok és egyéb ra j 
zok tiszta fejéren tetszenek k i , mellyet a' weimari szorgalomtár nArg 
eddigj<övethetetlenül állított elő. Minden abrosz kétféleképen nyoma
to t t , egyszer a' csillagzatoknak déli , nap i . szélességi, hosszasági vo-

29 
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Hatoknak, neveknek iratjnival — másszor ezek nélkül pusztán a' csilla 
gok m a g o k , mintha a1 setét égen tündöklenének á l t a l , melly szerént 
ezekből nappal is lehet a' csillag helyviszonyait tanulni : ,,Neuester 
Ilimmel* - Atlas zum Gebranche fiir schul- vnd academischen Luter-
richt', nach Flamsteed, BraiUey , Tob. Mayer, Dtla Caille, Le Fran
cai! de la Lande und v. Zách in einer neuen Manier — verbessert, und 
Terme/irt von.\C. F.Goldbach, revidirt auf d. Slerme. Seeberg vom Freyh. 
F. v. Zách (Weimar 1803.) Bode nagyobb niappájiban 17,240 csillag 
van helyre téve. —• A' csillagzatkép 's egyéb segédvonatok őszre 
zavarván a1 csillagok tiszta viszonyait, azon vonatoknak vagy igen vék-
n)"an kellene rajzoltatni mint, a1 Bódééban, vagy kettős nyomattal a' 
csillagokat magokat is előállítani mint a' weimariban, vagy ugyancsak 
kétszeri nyomással a' figurákat veres vagy más színnel kellene nyomat
ni , mikor az égi t á rgyak , a' csillagok, magok fekete szint kaphatnának. 
így tökéletesednének az égabroszok. A7. /. 

C S I r. \, A O E S M K R E T , 1. A s T R O G N O S I * . 
C s n . i , » Q i D Ó , c s i l l a g n a p , c s i 11 a g é v. Qdieí , annus aslro-

nomieus~). Azaz idő, míg ugyan azon veszteglő csillag a' déli körbe jő , csil
lagnapnak (rfi'es aslronomicui) neveztetik, és igy ez az ugyan azon 
csillag delelése (culminatiója) között lévő idő mindég állandó. Ennek 
a1 csillagnapnak T 'T része csil lagóranak, ' sat . neveztetik és minden 
égnézési észrevételek illyen csillagidők szerént mennek, mert ezen ál
landó időközre legjobban lehet az órákat igazgatni egy részről, más rész
ről ezeket az időket az egyenlítő gradjaira vinni könnyű, mert tudhatjuk, 
hogy egy csillagórában az aequatornak 15 e grad ja (= VV0> egy csil-
lagmiuntában 15' aeqnatori minuta , egy csillagsecundábaii 15" aeq. 
secunda megy által a' déli körön. Megfordítva pedig egy körgrad négy 
csillagidő minutában, egy kör minuta 4 csillagidősecnndában 'sat. 
megyén által a' deli körön. A' c s i l l a g é v a' napnak ugyan azon 
égi helyre (csillaghoz) való jövetele között lévő idő , melly 305 nap, 6 
óra, 9 min. és 11 secundából áll (20' 2 5 ^ secundával t ö b b , mint a1 kö
zönséges napi esztendő, mert 50 * körseciindáral történik elébb éven
ként a' napéjegyenlet [praecessio acquinoctiorum] ezt pedig 20' 25 ^ -
ban járja el a' nap), hathatni innen, hogy az égi számvetés kulcsa a' 
csillagidőnek középidőre és megfordítva való vitele akarniellyik nap. Az 
ide tartozó táblákat kidolgozta 1s kiadta Németországnak egyik legtu
dósabb fejedelme (bizonyosan a' gothai herczeg) „Aílronomische Tafeln 
etr. Alt Manuscript fiir Freunde gedrakt-1 1799. De meg lehet látni azo
kat jenai prof. Voigt popularis astronomiájának 432 kör. lap. N. 1. 

C s i r , I . A O M A G Y A R Á Z A T , I . A . S T R O I . O G I A . 
C s u . [ . » i J s z i r , í D Í 5 , c s i l l a g h u l l á s ( e s i 1 a g t i s z t u l á s ) , 

a1 levegő felsőbb részeiben éjjel ki - kilövelett világoskodó tilnemén} ek. 
Kégen , valamint még most i s , a' köz nép a' csillagok tisztulásainak 
(mintha azoknak lehulló hamvai volnának) tartották ezeket 's őszfelé a' 
mezőkön reggel találtató kocsonyaforma darabokat (mellyeket tremella 
meteoricaknak is neveztek) ennek tartották ; holott ezen koesonyásodá-
sok , mellyekbe sok féligelemésztett békatagok 's ikrák ta lá l ta tnak, azt 
mutatják, hogy ezeket a' fen repkedő vizi madarak vetik ki begyekből. 
A' csillagszaladások helyeinek , magasságainak , sebességeinek 's irány-
zatjainak közelebbi meghatározását az ujabb időknek köszönhetjük. 1798 
két égtudós ( Brandes és Benzenberg) Göttinga körül e lőször , majd 
később Hamburgból és Göttingából egyszerre vizsgálták a1 csillagszaladá-
sokat idejekre, helyeztetésekre nézve, (mint meg annyi háromszegeket, mel-
lyeknek alja [Hamburgtól Göttingaig] 's szegeletei tudva vannak). A' vizs
gálat következése volt, hogy a' csillagszaladások 3, 5, 8, 12, 15, 18,20, 
23,26 — sőt 30 .iiértfőldnyi magasságokban is történnek. Sebességek gyak
ran olly nagy, mint a' főidé, azaz, 4—5 mértfóld egy secundában- Minden 
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M é , ' m é g felfele is lövelődnek — soknak 300 láb áltmerője TBII. Ugy 
látszik, hogy némellyik tüzgolyóbis forma, melly az égiirben kószál, 
's a' mi (oxigenes) ^levegőnkbe rágván, fellobban, elpattan, mellyből 
származik a', k ő e s ő és a' l e v e g ő i k ő . De többnyire csak villám-
szeri (electricus) szikrák , mellyek a' felsőbb levegői sebesen mozgó ré
tesetek között meggyűlhetnek 's ki pattanhatnak. Kzért tartják eze
ket nálunk is időváltozás jeleinek. — Még 1-ső, 2-dik, 3-dik 'sat. nagy-
ságuakra is kezdették ezen tüneményeket elosztani , de a' melly még 
sehogy sincs megalapítva. Sőt a' mi több , a' rsillagszaladás valóságos 
okai is bizonytalanok előttünk. — Még kevéssel tudhattunk többet Lioh-
tenbergnéi , a ki Benzenbergh/ez erről azt i r á : „Lehetetlennek tartom 
a1 mi alanti meleg chemiánkból kimagyarázni a' csillagtisztulásokat; a' 
felső chemiai laboratórium épen ellenkezik alánunkéval. — Valljon a* 
szörnyű hideg nem állithat e elő világosságot épen ugy, mint a' hév
ség?" 'sat. — A' csillagszaladásokat a' helyhosszaság meghatározásá
ra is igen tökéletesen használják. N. 1. 

C S I L L A G T U D O M Á N Y , 1 . A S T R O N O M I A . 
C S I L L A G Z A T , c o n s t e l l a t i o , a ' csillagképek őszvejöveteleinek 

bizonyos viszonya. Az veszteglő és járó csillagok illyes viszonyaitól 
igen sokat tartottak a' régiek. Nem tudván az itt e' földön lévő tör té 
neteknek öszvefüzéseit megfejteni: a' felettünk való égi öszvejövetelek-
ből igyekeztek azokat nagy erőlködéssel kimagyarázni p. o. a' születés 
napjából 's az akkori csillagöszvejövetelből készek voltak az emberi 
életet meg jövendölni. Semmit nem jelentő tanakodások lévén ezek , 
már régen elenyésztek , 's ha itt ott a' pórnép és rajoskodók előtt még 
kedvet találnának, együgyüségekben hagyatnak. N. I. 

C S I L L A G Z A T O K , c s i l l a g k é p e k . A 1 veszteglő csillagok se-
regleteit bizonyos képekre vinni igen régen .kezdették. Ptolemaens 
48 képet vagy , ha Antinoust és Berenice haját is oda számláljuk, 50 
csillagképet szedett öszve. — Az Arabok, Tycho , Ha l le j ' , 'sat . a' mo
staniakig szaporították azokat más más képekkel. Helyekre nézve el
osztatnak : éjszaki félen lévők naputiak vagy a' zodiacusiak — déli 
félen lévőkre. (L. CSILLAGABBOFZOK.) Ezek a' legrégibb esmeretségek 
közé tartozó tárgyak. A1 inielőttünk esmeretes csillagképek között 
igen soknak történeti eredetére nem mehetünk. Némelly famíliái ösz-
vefüggéseket érthetünk, mint : 1) a ' Hesperisek kertét őrző k i g y ó be-
kavaritja az [ecliptica pólusát , mintha annak őre volna ; ennek fejét 
tapodja 2) Hercules, kinek képe a' kigyótartóval, Castor és Polluxxal, 
az argohajóval az argohajói első merész hajózást ábrázolja. — 3) 
Cephetis feleségével, Cassiopeáral, leánya, Andromeda, és veje, Per-
seus , ismét egy famíliái ábrázolat. 4) A' naput (zodiacus) jelei az 
esztendő időtörténeteit mutatják 's ki hatnak jelentéseikkel többnyi
re a' déli félre is. (L. Tudom, öszves. 1831. 11-dik köt. 23—41. lap.). 
De ezek a' nevek hajdan mások lehettek. Most is sok képnek más 
nemzeteknél más neve van. A' nagy medvét mi gönczölszekernek ne
vezzük 'sat. N. I. 

C S I L L Á M , egy puha érez , melly ritkán hatoldalu táblákba kristá-
lyozva, rendszerént igen könnyen 's részént nagy, sokszor áltlátszó vé
konyságú levelekre vagy táblákia osztható darabokban, pikkelyekben és -
levélkékben i s , — ezüst- barna, fekete, aranysárga, zöld, veres szín
ben , érczfénnyel, igen közönségesen elterjedve, mint sok kősziklafajbk 
regyiiletrésze, ritkábban pedig fektéteken, fészkekben vagy menetelekben 
fordul elő. — Az áltlátszó és nagy táblákban előjövő csillám Peruban és 
Sibiriában ablakkarikák gyanánt szolgál, használják compassházacskák-
ra, lámpásokra, tárgyfelöli üvegekre a' nagyító üvegekben 's t. effélékre 
is. — A' csillámpala egy kvarczból és csillámból réteges öszvefüggésben 
álló sziklafaja a' legrégibb formatióknak. A' réteg majd vastag, majd vé
kony , reszént egyenes, részént habként hajlott. Csillám és kvarcz egy. 

2 9 * 
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mást felváltó fektétekben jelennek meg. Igen sok érczekkel van történet
ből öszvevegyülve, áltmegy gráni tba , gnajszba, agyagpalába, szem-
féuypalábu 'sat. 's a' plánták tenyészésének igen kedvező. A' csiílampala 
igen világosan van rétegesedve, többnyije nagy hegyi apályokat formál 
lassúd habforma emelkedésekkel, mellyekben ninrsen semmi meredek
s é g , Európa főhegylánczaihan nevezetes jollét játszik 's különbféle ér
czekkel gazdag , mellyek részént veié vegyülve vannak, részént benne 
menetelekben és fektétekben jőnek elő. A1 vékonyrétegii házfedelekre, 
a' vastagrétegü. épületkövekre 's több effélékre használtatik. A. B.P. 

C S Í N , c s i n o s . Az a1 miv, mellynek főtulajdonja a ' helyesség, tisz
tá i t ság , 's mellyben ezekhez a' legközelebb 's legegyszerűbb kellemek 
jan i inak , semmi csillogás, semmi pipere: csinos; 's a7 b á j , melly rajta 
elömlik, csin. Csinosak Horácz levelei, Wieland versei , 's a' mit kö
zöttünk Kis János gondosan irt . A ' f r a n c z i a minden nemi irók, különö
sen a' franczia jelesb l e v e l e z ő k saját 's k ö z ö s kecsek a' csin. C.i. F. 

C S I N Á L T U T A K (chaussée). Ezen név alatt értődik altaljában 
véve minden mesterségesen készült^, közép&tt egy kevéssé magasabb, 
mind a1 két felől illendően lejtős és felárkolt, kővel kirakott vagy nem 
ki rakot t , 28—36 lábnyi szélességű u t , akar csupán csak földből, akár 
pedig földdel és kővel vegyest készült legyen i s ; szorosabb értelemben 
pedig c h a u s s é e név alatt értődik ollyan ország- vagy hadseregnt, 
mellynek alapja nagy terméskövekből, 's két oldala erős támaszfa
lakból készül t , a'' nagy kövek közti hézagai apróbb kövekkel és öreg 
kaviccsal töltetnek ki és sulykoltainak öszve erősen ; mire töltésformán 
lejtűsittetnek e g y i r á n t , 's vagy csupa öreg kaviccsal, vagy öreg kavic
csal és öszvetöretett kemény kövekkel vegyest borittatnak be és suly
koltainak öszve; melly felületek végre kemény apróra tördelt kőpor-
ral borittatiU be ''s mellynek oldalai mellett gyalogutak és árkok van
nak. Az országutkészités hegyes tájakon gyakran igen bajos, mivel 
itt iészént hegyeket kell kiásni , részént völgyeket betölteni, sőt az 
u ta t néha csigaforma tekerrényekben lehozni valamelly hegyoldalról. 
Az országutcsináiasnak egy más akadá lya , ha azt mocsárokon kell 
keresztülvinni , a1 hol szükségessé leszen farostélyok, vagy elsüllyeszten
dő kövek által készíteni tartós alapot. Az országutkészités nem az 
ujabb idők találmánya , mert a' hajdankorról ollyanok maradtak reánk, 
mellyeket még most is csudálunk. A' Herodottól leirt királyi nt Persi-
ában , melly Sardestől Susa residentiáig 450 német mértföldnyi hos
szú , 's mindenütt kir . nyugvó házakkal 's legszebb vendégfogadókkal 
ékeskedett a' romai országutak maradványai , mel lyeket , nagy men
nyiségben és nagy , néha 1200 mértföldnyi hosszú kiterjedésben az egész 
országban készítet tek, azoknak egyenes i ránya , melly miatt hegyeket 
ástak e l , sziklákat 's bérczeket rontottak keresztül , magasságok melly
ben posványok és apróbb völgyek felett mentek el , a' rendkiviili 
tartósság és pontosság, mell jet az illyen munkáknál igjekeztek elérni, 
tul vannak minden várakozáson. Az ujabb időben, ugy látszik, hogy 
a' különben is szélességek miatt jeles német-alföldi utak valának az 
elsők, mellyeket töltött utakká változtattak. K,zekre következtek a1 

franczia, angol és spanyol töltölt utak 's Németországban legelébb 
1753 o l t a , még pé'dig Öttingen és Nördlingen között Svábországban. 
A' legjobb töltött utak vannak Spanyol- és Francziaországhan, Angliá-
l>an, Austriában és Bavariában. Hazánkban áltáljában véve még igen 
rosszak az utak legtöbb helyen, 's néhány megye példás iparkodását 
kivéve , ősztől tavaszig többnyire minden kereskedési öszveköttetés 
félbeszakadt. A1 legpéldásabb és követésre méltóbb uti törvényszer-
kezet Angliában van, a1 hol nem csak az országúti tehfrnié'rőket állítot
ták fel legelébb az uti vámházaknál a' teherhordó kocsik megmérésére, 
hanem azon, az utak tartósságára és fentartására okvetellen szükséges 
rendelést is tették , hogy lovasok közepett maradni 's minden kocsi 
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jobb kéz felől menni tartozzék. Ezen rendelésnél fogra elmarad a1 sok
féle kerékvágás és számos ki térés; szabad marad azonban az utasnak 
mindég az előtte lassan ballagó kocsit sebes betérés által megelőzni • 
Az országúti regalisnál fogva jusa van az uralkodónak «} a' iehetségig? 
rövid utak készítése végett akarmelly földbirtokon keresztül, ronthatni* 
í) a' készítési költségek fedezésére uti vámot kérn i , r) nti rendsza-
básokat hirdetni , d) a' kocsinyom (kerekvágás) és kerektalp szélessé 
gét meghatározni 's a' záró lánczokat megtil tani, és e) a' tnrliet meg
határozni , mellyet a' lovak számához mérve szabad a' székeire rakni. 
Az ő kötelessége az országutak jó karban tartása. Minél jobbak az 
u tak , annál többet rakhat fel a' fuvaros, annál olcsóbban s z i l i t , 's 
annál elevenebb a1 kereskedési közösülés. Homokban a' fuvaros egy 
lóra alig rakhat 6 mázsát , 's Brabant kemény országutjain 35. A' szén
hordók Charleroiból Briisselbe 6 csödorre 22,000 font szenet raknak, 
'• Anglia vasujtain 1 ló 80 mázsát huz. Francziaoiszágban utkészilésre 
jóféle köyeket 20 órányi távolságról is hoznak. Ha az ut hegynek 
m e g y , meg kell fontolni, hogy a' terhet nem annyira a* dörzsölés, 
mint az emelés nehezíti . Hegyes csinált utakra nem jó a' kővel ki
rakás (mint az utszákat szokás). Most Angliában öízvetörött kőből 
készítik az országutakat. A' végre t. i. apróra zúzzák a1 köveket 's 
a1 viz behatása ellen bátorságositott földalapra egynéhány ujnyi ma
gasságra feltöltik, és a' lyukakat mindég betömik illyen zúzalékkal, 
mig az egész e rős , boltozott töltéssé nem változik. Ezen Mac Ádám
tól feltalált utkészitésmódot Muszka-, Franczia- 's Németországban is 
megpróbálták. .41***4-. 

C S I P K É K , különbféle mustrák szerént különbféle anyagokból ké
szített gyengéd szövetek. Vagy verve (geklüppelQ vannak vagy tővel 
kötve; amazoknak nevek a' Francziáknái denlelles, ezeké, poinls. A' 
vert csipkék főkép Francziaoiszágban készülnek. A' brüsseli kötött 
csipkék finomság-, jóság-, szépség- és tartósságra nézve minden egyebe
ket felülmúlnák. Századok olta híresek már ' s , mondják, még most 
is lOe.OOO mbert foglalatoskodtatok. 

C S I R A , mindennemű organicus test alapja, mellyből ez az ahhoz 
szükséges feltételek hozzájárulása alatt lassanként kifejlik. Különösen 
a7 növevényeknél szoktak ezen szóval élni , 's itt három nemét lehet an
nak felvenni: a' bimbókat a' többévi! plántákon, a' hagymákat (cso
mókat) a1 föld a l a t t , és a' csirákat a 'gyümölcsökben (magvakat). Hogy 
a1 szemek (binikók) cs i rák , abból kihatni , mivel belólök a' beoltás által 
uj plánták ffjlenek ki. Vetni is el lehetne őket, mint a' magvaka t , ha nem 
volnának annyira alája vetve a' rothadásnak a' föld alatt. A' magnemben 
vagy gyümölcsben ugyan az a ' c s i ra , csak hogy máskép burkolva 's a' t e r -
mésszettól arra határozva, hogy a' nedves földben fejeljék ki. A, li. P. 

C S O B Á N C Z , csekély helység Szála várni, magas hegyen ülő várá
v a l , nem messze a1 Balaton tavától a' tapolczai járásban. h—-ú. 

C S Ó K , rendszerént a ' t iszteletnek, barátságnak ' s szerelemnek 
j e l e , de áltment az a' vallás titkaiba 's szertartásiba is. A' barátság 
's udvariság csókja vagy is a' köszöntő csók nem csak az Eurapaiaknál, 
hanem a' napkeleten is elejétől fogva szokásban volt s van m<% mai 
napig is. Mennyire visszaéltek a' Romaiak ezzel, mutatja Martialisnak 
egy elmés versezete. ( Epigranim. E. 12 ep. 5 9 ) . A 'Romaiak a' hom
lokot, néha pedig a1 szemet szokták csókolni. A' Görögök annak, kit 
szeretve csókoltak, füleit szokták megfogni, 's ezen csók x,vrpti - nak 
vagy ^urpívSa - nak neveztetett. \' Spanyolok jobb kezéí csókolják 
meg annak, kit köszöntenek , a' Zsidók száját , kezét vagy vá la i t , a' 
Törökök válát vagy térdjét. — A' tisztelet csókja a' régieknél az is
teneket , szenteket, szobrokat, teinplomkilszöböket illette. Napkele
ten szokásban van annak, kit nagyon tisztelnek , lábaihoz esni 'a azokat 
megcsókolni. A' k é z c s ó k o l ás a ' r ég i Pogányoknál a ' vallásheli eeriuió-
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niákhoa tartozott. Lucianus szerént a' Görögök a' földre vetették ma
gokat a' nap előtt 's kézcsókolással imádták azt. A' csókhányás (ja-
ctatio basiornm) már a' régieknél is szokásban lévő jele volt az udvari
ságnak , de leginkább az istenek imádásánál e'ltek azzal. A' Gö
rögöktói a1 Romaiakra ment által ezen szokás. A1 ki a' ke'pszobor mel
let mentében elmulatta a1 kézcsokolás cerimoniájáf, istentagadónak tar
tatott. A' keresztény vallás elterjedésekor a' püspökök 's főbb papok 
tartottak számot a' kézcsókolásra mint a' tiszteletadás jelére. A' ro
mai status később éveiben a' tribuntisok, consnlok és dictatornk tisz
teltettek kézcsókolással, 's a1 császárok alatt létalapos és elmúlhatat
lan része volt az az udvari cerimoniának. A' kézcsokolás után leg
nagyobb jele a1 tiszteletnek napkeleten a1 tisztelt főrangú személy ru-
bájának megcsókolása vagy annak illetése után a' kéznek a' szájhoz 
való vivése. A' régi Pogányoknál szokásban volt a1 templomok küszö
bének alázatos helyezetben való megcsókolása is , honnan Tibiillus igy 
szól: Non ego, si merni, dulrilem procumbere templis, et dare sa-
cratis oscula Hminihus. A' Görögök 's Romaiak haldokló kedveseik
től szíves ölelgetések 's meleg csókok közt szoktak bucsnt venni , mivel 
azt h i t ték , hogy ezen csókok által a' lelket még avagy csak kevés 
ideig is fentartóztathatják 's hogy azt a' haldoklónak utolsó lehelé
sével mintegy felfoghatják 's magokévá tehetik. Innen az a' szólás 
formája a' haldoklókról: animam in primo ore, in primis fa/tris le
nere. Ezen csökolág neme mai napig is több nemzeteknél szokásban 
van , különösen gedig az Oroszoknál. A' szerelem csókját némellyek 
szerént a' galamboktól 's különösen a' gerliczéktől tanulták az emberek, 
de felesleg való annak eredetét olly messze keresni , mivel arra maga 
a' természet tanitá az embert. Az emberi ajkak, ezen véredényekkel 
és idegekkel gazdag 's igen vékony felbőrrel fedett és ennél fogva felet
te érzékeny részek a' tapintás megnemesitett életniivei, mellyeknek 
egymást érintések által a' csókban —• melly hasonló egy positiv és 
negatív electricitasu test galvanicus érintéséhez — az egész organis-
must kedves érzés hatja ált 's a' nemi polaritás felemelkedik. A' köl
tők sokat irtak a' csók édességéről, 's Cntullus édesebbnek tartja 
azt az istenek eledelénél f Epigr. XCIV ad Juventium ). Az egymást 
tüzesen szeretők tiszta csókja által a' lelkek mintegy kölcsönösen ol
vadnak ált egymásba , :s ezen tekintetben mondatja "Fontenelle Pla
tóval , az érzékeny bölccsel: 

Ha szivem fájdalmak özönében fetreng, 
'S Agathis csókjait enyhbalsamként nyúj t ja ; 

É rzem, hogy hiv lelkem ajkaimon lebeng, 
Övéihez repül 's szerelemre gyújtja. 

A. Tlnlagh Pál. 
C S Ó K O T , ( n é . A ' Mexicoiak már sokkal a 'Spanyolok bemenetele 

előtt esmérték a' csokoládé készítése módját , de csak tiszta pergelt 
kakaobaboktól készítették azt , 's felolvasztván meleg vizben, hozzá bi
zonyos borsnemet ad tak , mellyhez a' szegények knkoriczalét vegyítet
t e k , a' gazdagok pedig orleannal festették azt meg. Később nádmé
zet is adtak hozzá, minekutána azt 1506 megesmérték. A' Spanyolok 
megesmerkedvén a' csokoládéval, hogy annak izét kelemetesebbé te
gyék , többféle fűszerszámokat, nevezetesen vaníliát és fahéjat vegyi
tettek ahhoz. Európába legelőször Carletti hozía azt be 1600 Plnrencz-
b e , de legtöbbet t*ttek annak Európában való elterjesztésére a1 Spa
nyolok és Portugáliák. A' spanyol füszerszámos csokoládét elejénte 
legjobbnak ta r to t ták , de most leghiresb a' párisi csokoládé, mellynek 
vegyitékiránya következendő : 8 font caraccas, 2 font szigeti kakaó , 10 
font finom nádméz, 3 uncia vanília, 2 uncia fahéj. Ha a' csokoládé 
tiszta kakaóból és nádmézből áll, e g é s z s é g - vagy h o m o e o p a t h i c u s 
c s o k o l á d é n a k , ha pedig fűszerszámokkal készült, v a n í l i á s c s o k o -
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I á d é n a k neveztetik. Ezenkívül többfelé, egyébként kedvetlen hstt orvos-
szereknek felvételére is használják a* csokoládét, innen a' china-, islan-
d ia i , moh, -cz i tvar , - sassaffras ,- salep ,- 's t. efféle csokoládék. A' cso
koládét igy készí t ik : megpergelvén a' kakaobabot, egy meleg mosár-
ban megtörik, nielly által belőlük a' berniek lévő kövér olajnál fog
va durva tészta válik. Ezt egy meleg márványtáblán mind addig dör
gölik egy vas henger re l , inig belőle finom tészta nem lesz. Ekkor hoz
zá több vagy kevesebb, rendszerént >/s résznyi finom porrá tört nád-
méze t , néha magasb iz kedvéért különbféle finom porrá tört fűszer
számokat , nevezetesen vaníliát^ fabéjt, némellyek ambrá t , pézsmát-
narancsvizet 'sat. adnak. Az igy elkészített kakaotésztát bádogformák-
ba öntik. A ' j ó csokoládé, mellyet tejben, vizben vagy borban főznek 
m e g , 's néha tojás sárgával vegyi tnek, egy a1 legkellemetesb 's táplá
lóbb italok közü l , de nincsen egy élemény sem, mellyet olly sokszor 's 
olly tetemesen megvesztegessenek, mint ezt. Felette ritka a1 jó csokoládé, 
a' minek részént a' gondatlanság, részént a' sok hozzá adott végy ele
kek , krumpli, mondola, r i skása , borsó, lencse, kukoricza, keményítő 
'sat. az oka. Ha tehá t az ember nem egészen bizonyos a' csokoládé jó 
volta felől, sokkal tanácsosabb kakaoöntetet innia. Láss róla bőveb
ben ezen munkában: , ,A' kávé, thé és csokoládé, történeti természethis
tóriai , orvosi, és dieticai tekintetben." (Pest 1831. Wigand Ottónál.) 

A. Balogh Vál. 
C S O K O N A I V I T É Z (Mihály) , magyar, gazdagerii kö l tő , 1774-ben 

született Debreczenben, mliolt ugyanott Jan. 28. 1805. Nagyatyja győri 's 
később alrsuti ref. prédikátor, atyja seborvos vala Debreczenben, \s ugyan 
itt kezdé Cs. is tanulását. 1795-ben a' poetica classis. praeceptora let t , 
de gyengélkedése 's azon genialis mód mia t t , melly szerént tanitványit 
az oskolán kívül sétálás és vigalmak között szerété oktatni , felfüggeszti! 
őt hivatalától az oskolai igazgatóság; Cs. lemondott 's Debreczent oda 
hagyá. 17Ö(i-ban törvényt tanult Patakon, de már ez év végén Posonyban 
látjuk ő t , holott „Diétá i Magyar Musa" czimmel legelső versgyűjtemé
nyét adá ki. 1798 a' nagy Festetics alkotta gymnasiumban oktatói szé
ket tár ta Csurgón 's megkérte L i l l á t , kivel nem rég Komáromban köte 
csmeretséget. De a' Lány t egy kalmár nyerte e l , 's Cs. elesve támaszá
tól , melly egyedül vala képes elvonni őt csapongásaitól, letevé hivata
l á t , le mindent , mi kényét korlátba szegheté 's ezentúl verseknek és 
versekből élt, jobbára Somogyban, Pestben és Biharban, holott a1 fen em
iitett évben kora halála megl^pé. Munkáji az emiitett Dietai Musán kí
vül e1 következők: „Doro t tya 1 ' vig epos, vagy mint maga nevezé: furc-a 
vitézi versezet. 4 énekben (N. Várad és Vucz 1803. 8.) , „Anakreoni Da
lok" (Bécs 1803. 12.) , „Li l l a , érzékeny Da lok" (N. Várad 1805. 8.), 
„Ódák két könyvben" (N. Várad 1805. 8 ) , „Alkalmatosságokra irt Ver
sek" (N. Várad 1805 8 ) . „A1 Tavasz, festő versezet Kleist német mun-
kájiból" (Komárom 1802, N. Várad 1806.), „Ha lo t t i versek" elmondva 
bihari administrator gróf l thédey Lajosné felett (N. Várad 1804. 8.) 
Kéziratban maradtak: Arpadias, nagyobb eposból, t ö r e d é k ; ' A z istenek 
országa; Crimen rap tus ; IVIilitat omnis amans ; cnmoediák, if júkori dol
gozások 's talán magyar poeticájából valami , mellyet a' Tavaszhoz csa
tolt előszavában emlit. Mind e z e k , az elsőt és utolsó két neműt ki
véve , csintalan pajkosságok miatt világot nem láthatnak. Kijöhető mun
káji legtetemesh gyűjteményét Márton Jósef professor ur adá ki Bécsben 
(1813. 4 kötet.) 's ugyan ebből 1816 „Nevezetesebb poetai munkáji"-t, 
(Tavasz. Lilla. Ódák. Dorottya. B é k a e g é r h a r ez . Alkalmatosságra 
irt versek. Anakreoni Dalok. — A' költő képével '» életirási töredé
kekkel), mellyek között a' Diétái Mnsa 's némplly alkalmi versek nem jövé-
nek ki ismét, de a1 kiadó mind bővebb életirását (a1 mi igen kívánatos), 
mind m i n d e n kijöhető munkáji közrebocsátását niegigéré, mit azonban 
mind eddig nem teljesített. Cs.-nak a' természettől gazdag teremtő képzelet, 
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szépe imé rilágész, érzékeny sziv 's ingerlékeny inak jutot tak. Önszorgal
ma gazdag philologia- 's philosophiai esmeretek birtokába j u t t a t á , de 
elkényeztetve a' könnyű és fényes siker által épen phaiítasiája mivelé-
sére és saját mivészete ( a ' költés és versírás) studiiimára nem fordí
tott mélyebb figyelmet, mig élete 's környülállásai egy részről hiúsá
gát 's beteges ingerlékenységét mind inkább nevelék, más részről a' 
már szokott , köz kedvességet nyert pályán mind folyvást megmaradni 
kényteték. Prosája naiv , világos , eszes 's a' legtulajdonabb értelem
ben popular (népszerű) , de igy írva keveset bírunk tő l e , rövid élete 
inkább költésnek 's verselésnek volt szánva. Cs. verseiben annyi kön-
nyüség , édesség, sajátság, természetesség, rhythnius és nemzeti hang; 
költésében annyi kiesség, elevenség, e r e d e t i s é g , ömlengés, sze
szély , édes gúny, lélek és báj vannak elöntve, mennyi képes volt Cs. -
nak a' legközösb, legzajosabb tetszést , szertelen magasztalokat 's szám
talan majmolót támasztani. Ezt várni lehete. Cs. olly korban született, 
midőn a1 szükséges és csudált latán nyelv az oskolán belől és kivül 
legnagyobb keletben , Gyöngyösi és Faludi 's maga a1 hazai nyelv feled
ve , elhagyatva, a' szép és ízlés tudományának magyar oskolákban sem
mi hire sem lévén, dicsőségnek t a r t a t o t t , ha valaki egy pár nyéke, 
gő alexandrinstrophát tudott nagy üggyel egybe szérkeztetni , volt le
gyen az bár a' paraszt gazda szegény, vagy a' furfangos városi cseléd
ség já tszi , badar nyelvén, mellynél j obba t , t isztábbat, szebbét már és 
még akkor Gvadányi 's Bessenyei sem igen esmértek. 'S most Cs. bá
mulatos könnyűsége, termékenysége, gazdag , népszerű , rím és mér
ték'kecseiben egy iránt dus nyelve 's költői tagadhatatlan ihlete e lőál l : 
mi csuda, ha mindnyájan csudát kiáltanak, ha a' nemzet önmagát 's ön-
nyelvét csudálá, szerette költőjében, 's ha még azok i s , kik a1 régi gö
rög 's r oma i , vagy az ujabb külföldi remekek becsletében elfogódva a' 
magyar geniustól semmit nem vártak , nem tudtak , a' köz hevület tap
sai által meggyőzetve, végre elhitték, hogy csakugyan van a' nemzet
nek egy költője: Csokonai! De a' fen emiitett 's Cs . - tó l megvonha-
tatlan szépségek e g y e t l e n vagy l e g f ő b b bétyegei e a ' költésnek 
és versnek ? Erre állítólag nem fog felelni senki , ki a' költés és költői 
dictio kö ré t , nyelvünk, Ízlésünk azoltai haladásait 's azolta támadt ko
szorús költőjinket esméri. Cs. kora \s individualitása súlyaiból ki nem 
vetkezhetett. Maga az őt olly makacsul 's kirekesztve pártolta Debreczen 
's oskolája már rég sejdité kegyenczében a'sok nemű hijányt 's ha a1 legújab
ban Péczely prof. ur által kiadott Lant-ról szabad következtetni, igen 
is érzi , hogy a' könnyüség mellett a' helyesség és szépség , a' világos és 
népszerű mellett a' correct- és nemesség, egyszerűség mellett a' mély
ség 's magasság, a' természet-és ehaiacterhü mellett a ' t iszta mi vészi ide
álra törekvés a' költésben is, mint minden mivészetben, szinte uiellőzhetlen 
tulajdonok. Cs. mindenben ' s mindenek felett popularitást keresett, 's épen 
ez a 'balul vett popularitás volt az, pii más magasi) körű költeményeit saját 
hangjok- '3 characlerekből kivéve. Azt sem kell bőven mutogatni, hogy Cs. 
gyakran, igen gyakran az ő szép tulajdonival határos hibákba süllyedt, hogy 
a' könnyű helyett ősin- és gondtalant, a' saját helyett meg nem bocsát
ható anomáliákat (Hlyen az , tés ' - t esik helyei t ) , a' természetes helyett 
silány minden napiságot, rhythnius helyett üres rimesengést, nemzeti és 
népszerű helyett aljast és pórnépi t , érzés helyett gyáva érzelgést , naiv 
helyett csupaszt 's galádságot ada. Hlyektől legjobbjai 's talán egy da
rabja sem egészen nientek. De midőn mind e' hiba mellett ezt mondja 
Kölcsey, ki Cs-t másokhoz méré , nem önmagához, classificalta őt nem 
bírálta; ,,Azonban meg kell vallani, hogy épen ezen oldal , melly felől 
.Cs. olly nagyot buka , neki egyszersmind legtöbb fényt szerez. Senti-
inental darabjainak legszebbjeik mellett hidegen marad a' sziv; de midőn 
m a k a c s u l t r é f á l ' s a ' népnek tónusában lép e lő , lehetetlen azon 
genialis szökdellést benne el nem esmérni, melly a' való vocationak be- • 
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lyegét hordozza; az fivoe Bacclie, paraszt dal 'sat. valóban poetai! lé
lekkel írattak 's ezek legtöbb originalitást is bizonyítanak; ez vala 'a 
pálya , melly Cs-nak megnyittatott ' sa t . " nemj értjük jól a' nem épen 
hideg, nem épen igazságos criticust. Genialis szökellések 's még sem 
genie? Való vocatiónak bélyege, de nem vocatio? Való poetai lélek 's nem 
poéta? Legtöbb originalitás 's méf sem originál? A' comicttmnak való szel
leme 's még sem coniicns? 'S méltatva van e Cs. tehetsegi, ha a' paraszt 
dalra 's csak e' nemüekre szorittatik? Részünkről azt hisszük, hogy Cs. 
egyik darabjában sem lehet félre esmérni a' kö l tő t , a' való hivatást, 's 
mi őt sem kicsiny sem nagy , hanem minden esetre olly költői géniének 
tart juk, melly mind a' mellett i s , hogy néhány teljes szépségű 's mara
dandó becsű mi vet hagya , (millyenek az érintett népdalok, néhány más 
da la , Dorottyájának egész terve 's nagy részben kivitele) sem önmagára, 
sem mivészetére nézve tiszta öntndásra \ teljes kifejlődésre nem jött, 's 
hogy nem jöt t , ebben a' költő ifjú korát , íztelen'tömjenezőjit 's élte mos-
tohaságát okoljuk. Mert nem kell felejtenünk, maga Kölcsey mondja 
ezt ,,hogy Cs. 3I-ik évében hala meg 's még nem egészen lá tsz ik , melly 
pontig fogott . itlna törekedhetni azon erőnél fogva, mellyet neki a' ter
mészet engede t t ; neki tápláló hivatala nem volt ' s a t . " Azon egyet
len ember, ki Cs-nak mivészi munkálódásaira idves , eldöntő behatás
sal lehetett vala, Kazinczy volt. De milly különbség a' két lélek között. 
Amaz merő naturel és a lko tás , emez merő stúdium és izlés; amaz ideájit 
a' nyelvnek, mellyet korában senki olly egészen nem bírt, azzal senki 
olly ügyesen 's szerencsével nem b á n t , ."alája rendelve; ez a' nyelvet, 
melly a' mivésznek mindenha szűk vol t , mindenha sziik l e sz , a' maga 's 
a1 mivészet ideáljaihoz emelni , alkotni akarva! Cs. érzette ezen ideálok, 
's Kazinczy gratiáji báját , 's ugy látszik, küzdö t t , vágyott azokat 
magáéivá tenni; de az álthonitás olly hamar , olly könnyedén nem eshe
tett meg 's mindent megfontolva, lehet e1 Cs-nak rossz néven venni , ha 
egy két sikeretlen próba után ismét Földyhez, ismét Fazekashoz hajlott? 
— E' másik pálya másnak 's nagy részben Cs-nál utóbbiaknak volt fen-
tar tva; minket és utójinkat illeti azon t i sz t , hogy a' több és külön erők 
által alkotott nyelv- és mivkincseket nemzeti mivelődisünk öregbedésére 
fordítsuk. — C s . termete közép, inkább kicsiny; külseje nem vonzó , el
hagyatott ; szava 's tarsalkodása idegenekkel kevés, elzárt, ellenben meg
hittjei között le lkes , elmés 's gyakran a1 kicsapongásig v i g , élete hanem 
rendes , de senkit nem sérző, viselete hon szabad, nyi l t ; kin szerény, de 
ha közönség előtt fellépni kellé, ön becse érzetével teljes 's szinte a' renomis-
táéhoz közelítő volt. Csaknem minden dalai Cs-nak muzsikára vannak 
t éve , kitől egyenként? nem tudjuk. Köz ajkon forogtak azok, forognak 
's századokig forgandanak a' magyar ifjúságnál ' sa 'város i és falusi köz nép
nél. De amazoknak Cs. sentimentalis iágysága, eredetisége és saját, 
de épen ezért utánazhatlan, corrigalhatatlan dictiója, könnyen ellát
ható okokból gyakran felette árt. P.üsztjét (melyszobrát) a' költőnek 
Ferenczy készité Komában , 's az most a1 dehreczeni collegium könyvtá
rában á l l , arczképét igen jol John metszette (munkájinak bécsi 2-ik kia
dása előtt). Eletéről 's munkájiról láss többet; Mártonnál "s Domby 
„Cs. élete 's némelly még ki nem adott munkáji" ( f e s t . ISI73, Tud. 
Gyűjt. 1817. 3 Löt. Toldy kézi könyvében; Muzáriou (Élet és l , i terat .) 
3-ik köt. 's egy két szó az arra i t t „Észrevételek"beu. (Vő. MVOYAR 
.NTKÍ.V és Í.ITKR VTIÍH. ) Csaló J'áf. 

C s o in , 1. K Ö R Ö S I . 
C S O I I I Í , (nodus, Apáczainál b o g ) , az a5 helye a' bujdosó csilla

goknak , a' tuellvbe az eclipticában jőnek. Az éjszaki félről jövők 1 e 
m e n ő , a' déli félről az ecliptica felső éjszaki felére jövők f e l j ö v ő 
csomót formálnak. Nagy megegyezés van a' planéták csmnőjihaii, mert 
mindenik csak a' három felsőbb jegybe, a' bika-, kettős- és a' rákba, 
esik (az ujakat kivévén"). Különös az is, hogy igen kereset hátrább hát
rább maradnak elébbeui helyeikből a' kölcsönös vonzódás iniut). A.' 
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hold csomójt 19 esztendő alatt egészen kfírülmennek ast eclipticán. A1 

hold feljövő csomóját sárkányfőnek, a' lemenőt sárkányfarknak nevez
ték (caput et canda draconis^ ; mert a' Hesperisek sárkánya (I. Csn.-
r.AGZATOK) ollyan forma helyet kavarit el az égen , mint a' mennyire 
van a' hold egyik csomója a' másiktól. A". /. 

C S O M Ó K , 1. T u R E RC U J, U I I OK. 
C S O N G R Á D vármegye, Magyarországnak Tisza melléki kerületé-

hen fekszik. Ha tá ra i : kel. Be'ke's vármegye 's a' Nagy - Kunság , éj
szaka Heves vármegye, a' Nagy-Kunság 's Békésnek egy r é sze , nyu-
gotra a' Kis-Kunság 's Pest vármegye és délre B á c s , Csanád és 
Torontál várm. melly utolsótól a' Maros és Tisza válaszja el. A' Tisza 
Közepe táján folyván keresztül ra j t a , igen alkalmatos a' kereskedésre. 
Földje tér és igen termékeny, de sem jó inni való vize, sem tiszta 's egész
séges levegője nincs. Folyóji az említetteken kivül a' Körös , Kurcza , 
V i d r a , Veker , Kórógy , Kontra 's mások. Alacsony fekvése miatt igen 
ki van tétetve a' vizáradásoknak , mellyek a' mezei gazdáknak sok kárt 
okoznak és több egész»égtelen kigőzölgésii mocsárokat csinálnak. Termé
sei : sok és jó búza , kukoricza, kender, dohány (híres a1 •szegedi), nagy 
's jó izU görög dinnye. Kerti bora nem igen dicséretes, inert gyenge. 
Fája csak a1 Tisza körül van. Nagy legelójin sok 's szép s/.arvas marha 
neveltet ik, főképen Holdmezóvásárhely és Szentes körül. Juhai is szá
mosak, de nem legfinomobb gyapjok van. A' Tisza sok halászt meg
gazdagít. Sok vizi madarai közt megjegyzést érdemel a' becses kótsag. 
02 n*z. mf-én 1 királyi városában (Szeged), 3 mvárosában, 0 falujában 
's 91 pusztáján és szálasán 11(5,892 lak. van , kik Magyarok, Háczok 
's igen megmagyarosodott Tótok és Németek, vallásokra nézve pedig 
Cath., kik legszámosabbak, Reformatutusok, kevés livángelicusok, ó hitűek 
és Zsidók. A' nép főfoglalatosságai : földmivelés, baromtartás, halászat 's 
kereskedés. Két járása van u. m. a' Tiszán inneni's Tiszán túli. L—lí. 

C S Ő N GRÁ r> mváros has. nevű Vármegyében, melly nevét tőle kapta 
12ál ház. 10643 lak. a 'Romaiak Parthisiumának helyén, a' Körösnek 
a9 Tiszába szakadásánál , postahivatallal, vásáraival ~s régi várának 
omladékaival. Lakosai sok marhát tartanak 's bort termesztenek. A' 
Károlyi grófoké. L—ú. 

C S O N K A K Ö R Ö K (coltirok), a ' földleirásban, két délvonal az 
éggömbön,! mellyek mind a' két pólust és az aequatort egyenes szeg
let alatt vágják ált . Az egyik a1 naptéritők mind a' két prolit;án megy 
keresztül 's naptéritők csonka körének, a' másik az éjnapegyenleti pon
tokon megy keresztül 's az é j -é» napegyenlet csonka körének neveztetik. 

C S O N T O K , az állati test legkeményebb 's tömöttebb részei. Alapul 
szolgálnak ezek az olly tes teknek, mellyek külsőkép nincsenek. mint 
a' bogarak legnagyobb részének tes te , kemény szarunemü fedílékkel 
fedve. A1 lágy tömött részek a' csontokhoz ragadnak. Mikor előáll
nak, lágyak ezek 's hajthatók és akkor p o r e z o g ó k n a k neveztetnek. 
(Sok állatok esontok helyett csak porczogókból állanak, honnan porc/.o-
góállatoknak neveztetnek, p. o. a' porczogóhalak). Az eredeti anyag, 
mellyből a' csontok formáltatnak, a1 csontnedv, melly phosphorsavainu 
mészföldból és állati kocsonyából áll 's mellyből a' porezogó 's később 
a' csontot körülvevő hártya választatik el és oda tódul, hol a1 terme
szét czélja szerént csontnak kell formáltatni. A' csontnedv legelő
ször ezen helyek középpontja, ( 'a' csontosodás pontja) felé folyik 
's ott mindég több több csontanyagot gyűjt öszve, mig a' csont a' 
porezogó által meghatározott alakját el nem nyerte. Ha valamelly rom
lást szenved ez , akkor á1 természet a' kárt azonnal kipótolja a' csont
nedv odavezetése által. A1 porezogó, mellyre magát a' csontsnbstantia 
letezsi, még a' verő erek által hozzávitt anyag által is nevekedik. Már 
az egy hónapos embryókban is lehet porezogót venni észre , de még 
csontot semmit sem. A' második hónap vége felé lehet csontmagvakat 
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vpnni Lennek észre 's a' megélés végével egészen kiformált csontokat. 
A' születés után mindég jobban kiformálódnak a' porczogók 's a' mérték-
lett földhajlatokban az embernél a' 15-dik és 20-diJt esztendő közt elé
rik tökéletességeket. Ettől az időtől fogva egész az 50-dik esztendeig 
semmi különös változást nem szenvednek, noha ugyan azon formájok 
nem egészen marad meg. Ezen idő után romlásra hajlanak , sőt vék-
nyabbak és könnyebbek lesznek. A' két első classishól való állatok min
den csontjai külsőek, felületeken 's mindjárt felületek alatt tömötteb-
bek és keményebbek, be felé poronyóbbak. Snbstantiájok , kivévén a' 
fogakat , csaknem egyforma, 's csak a' legfinomabb csontrészecskéknek 
egy egész csonttá való öszveköttetése lyukacsos 's mindnyájuk, kivé
vén a'fogakat, csonthártyával van bevonva, melly sürü sejttárgyból, verő-
és vérerekből áll. Ez a' csonthártya a' csont megtartására és táplálásá
ra szolgál. Az olly csontoknál, mellyek belől üresek , más anyag ta
láltatik, t . i . a1 v e l ő vagy c s o n t z s i r , mellyet a ' csontba mindenütt 
benyomuló verő erek választanak el, 's melly hihetőkép arra szolgál, 
hogy a' csontok mindég engedékeny állapotban tartassanak. A' csontok
ból folyvást való főzés által vizben, különösen Papinius fazekában, 
vagy a1 földi résznek sok vízzel meghigitott salétrom savanyban való 
{'eloldozása Által k o c s o n y á t lehet elválasztani. A' c s o n t f ö l d e t a ' 
csontok megégetése vagy mésszé változtatása által lehet nyerni. A7 cson
tokról való tudományt o s te ol o gi á-nak nevezik. A. B. 1'. 

C S O P O R T , 1 . G R U P P . 
C S Í I R O Í . S A P K Í , 1. U D V A R I n n L O N n O K. 
C S Ö R S Z Á R K A , c s ő S Z A R K A , 1 . C S Ű R S Z Á R K A . 
C S U D A J I A ' V I L Á G N A K (7). Ezen név alatt a ' mivészség né-

melly emlékeit é r t ik , meltyek vagy szörnyű nagyságok és tartósságok, 
vagy jeles szépségek miott olly felulninlhatatlanoknak te tsze t tek , hogy 
őket —. mivel számok épen hétre megy — a' világ hét csudájának ne
vezték. A' következők azok: 1) Az egyiptomi pyramisok, mellyek he
lyett némellyek az alexandriai Pharost számlálják ide. 2) Babylon fa-
Jaj és 3) függő kert je i ; (1. BABYLON és SEMIRAMIS) ; 4) Diana ephe-
susi temploma. 5) Az olympi Jupiter képszobra (I. J U P I T E R ) . 0) A' 
Mausoleum (I. ARTKMISIA és MAUSOLKUM). 7} A' rhodusi óriás (1. 0-
RIÁS). — De nem kell gondolni, hogy ezek csupán és ezek az első 
mivek, mellyek az ó kor dicső nagyságát hirdetik. Ezen csudakört, 
mellyet a' Görögök csak Sándor ideje után tevének öszve , leirta By-
zanti Philo ezen könyvben: „De septem or/ji.i spectl(-. (Edit. Orelli 
Leipzig 1810), mellyet Leo Allat ius, vaticani könyvtárnok, ada ki elő
ször ( 1 0 4 0 ) . Schinkel Berlinben lerajzolá azon csndaépitményeket 
Gropitis játékszíne számára. II i r t sok jeleset mondott a' Mausolenm-
ról 's Diana templomáról, Quatremére de Quincy az olympi Jupiter
ről 's a ' : „Deacriplion d' F.gyple" a' régiség más miveiről. 

C S U D Á S , c s u d á l a t o s széptudományi tekintetben. Minekelőtte ezt 
fejtegetnők, lássuk, mi a ' c sudás áltáljában. Csudás- vagy csudálatos
nak nevezzük az t , mi a' természet szokott 's előttünk esmeretes tör
vényeivel ellenkezni látszik. Ellenkezik e, nem e valójában, ez a' 
jelen észfogatnál nincs szóban, 's ehhez csak annyi kívántatik meg, 
mennyi képes njsága, lepőssége, megfoghatatlan — legalább meg nem 
fogottsága 's gondolatink hirtelen eltévesztése által azon belérzést tá
masztani bennünk, mellyet bámulatnak vagy elcsudálkozásnak nevezünk. 
Ezért gyakran már az is, mi a' természet szokott rendjétől el nem tér, 
de igen különös elevenen meglep , csudálatosnak tetszik 's igy is nevez
tetik. E' szerént ha mélyebben vizsgáljuk a1 do lgo t , a' csudás nem 
csak azért gyönyörködtet, mert u j , hanem inkább azé r t , mivel azon 
titkos és mélyen lelkünkbe rejtett kivánatot gerjeszti bennünk, hogy 
ezen csudát magunknak megfejthessük 's a' természet örök leplezetii 
t i tkaiba, ha l ehe t , behathassunk. Ugyan a z é r t , mivel a' csudás meg-
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annyi rést látszik előttünk ezen behatásra nyi tn i , kedveljük azt, 's a' 
mi vészét, mellynek eredete 's hatása már csudás , örömest forog an
nak ábrázolásában. Ebből támad a' szép mivbeli csudás , azaz, olly 
m i v , melly a' csudás szine miatt tetszik. Illyés tetszést fog a' miv 
gerjesztem, ha élet 's elevenség lévén önmagában, képzeletünknek ha
tártalan mezőt nyit munkálkodásában, 's egyszersmind magas értelme 
és c/.élzása által a' szokotton és mindennapin feliileniel. Nem nehéz 
ebből megérteni, hogy a' csudás rokonságban áll a' felségessel , 7s azt 
sem, miért veszti el a ' k ü l ö n ö s csudás lá t ta t já t , ha azt megszoktuk 
°s igy elménket többé saját munkálkodásra nem ébreszti. Ha a' csudás
ban valami emberfeletti erő munkálkodása látszik , melly az emberi 
erőnek legyőzhetetlenül 's fenyegetőlég áll ellenében , akkor a' csudás 
egyszersmind re t tentő; de itt a' személység kisebb nagyobb miveltségé-
től is sok függ, sem ez a' csudásnak nem szükséges bélyege, melly 
8zelid, nyájas alakban is jelenhetik meg; példa erre Wieland Oberonja 
's a' tündérregék. De bármelly alakban jelenjék is meg a' mivészi csu
dás, fenébb értelem nélkül puszta , gyermeki játéka a' képzeletnek nem 
lehet. Máskép van a' dolog az értelmességgel, mellyet, minthogy a' 
csudás természeténél fogva többet r e j t , mint kifejt, itt főkivánattá 
tenni nem lehet. Ugy szinte ellenkezésben áll ugyan a' csudás a' hi
hetővel , igazszinüvel, de nem az igazzal , mel lyet , a' mivészi igazat 
t. i . , melly az előadásnak belső 's önmagával egyezésében á l l , a' 
mivészet itt is megkívánja. Ezért nem tetszhetik sok elbeszélésben 
mindennapi valónak a' csudással Íztelen egy bekeverése, 's meg kell 
a' valóban románostól a1 románságost különböztetnünk. — Külön mi-
vészetek különkép adják 's adhatják a' csudást. Legtágasabb, leg-
határtalanabb előadás köre van ebben a1 poesisnek. Mert egy kiej
tet t gondolat legkönnyebben hozza képzelet elejébe a' szokatlant, meg
foghatatlant , 's emberfeletti valók és tettek leírása által legkönnyebben 
lehet azt ábrázolni 's kimutatni. Így nagy hatassál lép elő a' csudás 
olly költeményben, melly tárgyát a' múlt kor igen kedvező homályaiból 
szedi , jelesen az eposban, melly mint ős- és első költemény a' nemzet 
homállyal borult eredetét ;s első csatájit regél i , nem különben magá
ban a' költői regében, mint az eposnak kisebb alakzatjában. Kevesbbé 
jelenhetik meg a' csudás a1 drámában. Mert itt a' való, világos és 
tiszta jelenben kellvén előlépnie, igen könnyen merő szemfényvesztéssel 
káprázatokká változik; ellenben egészen otthonos az a'romános operákban, 
holott a' muzsika, megrázván a' sziv mélyei t , a1 csudás hatásának 
felette kedvez. A' képző mivészetek, mellyek megállapított munkála
tot adnak a' szemnek 's a' természet alakzatit utánazzák, még kevesbbé 
fogadhatják el a' csudást , leginkább még is a' kép í rás , melly e' czélra 
aetheri , tündéres árnyalakokkal él 's az arcz és testjáték (mimica) 
mozdul-tit sokkal könnyebben, szabadabban ábrázolhatja, mint a' szo
brászság vagy építés, melly utóbbi a' csudást vadászta közben, kön
nyen kalandossá 's észsértővé válik. —t— 

C S U K A T (Pé te r ) , magyar köz katona II. János király seregében, 
a' kivel jelen vala 1560 Belgrád a l a t t , midőn a' király az ott táborozó 
II. Soliman török sultan köszöntésére menne- Mig a' sultan táborá
ban mulatna a' király, sátorához járult egy rácz bajnok, a' ki nagy hirt 
szerzett vala magának a' küzdésben, és szómagyarázó által kérette 
a' k i rá ly t , hogy állítana ki egy magyar legényt , a' kivel ő megkUz-
dene a' sultan egészségéért. A' király Csukat Péter t nevezte ki cs-
meretes testi ereje mia t t , jóllehet a' küzdésben gyakorolatlan vala. 
A' küzdésnek jó ideig kétséges kimenetele végre a' magyar bajnok 
részére hozta a' győzedelmet, a' ki földre terített ellenese hasára tér
delve kedve szerént öklözé azt, mig azalatt V megalázott fenszóval pa-
jiaszolkoduék, hogy ez a' küzdés szabásai ellen volna. Erre a' király 
véget vetett a' dolognak és a' Ráczot száz a rannya l , Csukat Pétert 
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pedig későbben a' Bihar vármegyében fekvő Bajom várával és trehány fa-, 
lukkal, 's olly nemesi czimerrel ajándékozta meg, a' mellyen egy magyar 
bajnok egy térdje alá szorított Törökre emeli öklét. Midőn 1592 Bátori 
Boldisár Bátnji Sigmond erdélyi fejedelem tudtával és megegyezésé
vel Gálfi Jánost üldözőbe ve t t e , ez pedig szöktében Belényesre érkezett 
volna: elárulta őt útmutatója a' történetből épen ott lévő Csukat Pé 
ternek, a1 ki Gálfit, jóllehet szökése oka előtte tudva nem vala, meg-
figatta 's Nagy-Váradra vitet te; a' fejedelemnek pedig a' dulgot megizen-
t e , a' kinek parancsolatjára azután feje vétetett Gálfinak Hus/.ton. Hason
lóképen munkás vala Csukat Péter 1594 azon erdélyi főemberek elfogásá
ban , a1 kiket halálra s/.ánt vala Sigmond fejedelem. Mert midőn egy 
Vasárnap reggelén felgyűltek volna a' főemberek Kolosváratt a' fejedelem 
udvarába, hogy őt a' szentegyházba kisérnék; ez pedig , némelly leve
leket közölvén vélek, elfordult volna a' szomszéd szobába: betoppant 
Csukat Péter Király Alberttel , Fekete Jánossal és néhány fegyveresek
ke l , és társaival együtt megragadta 's fogságra hurczolta a ' je lenlévő 
főemberek közül azoka t , a' kiknek neveit Fekete János egy a' fejedelem
től kapott papirosból felolvasta. Az elfogattak tizenhármán valának , a' 
kik között Bátori Boldisár , Kendi Sándor , Ifjú János, Kovacsóczi F a r 
kas és egyebek. (Vö. BÁTORI SÍGMOND.) Fúbri Fái. 

C S Ű R S Z Á R K A , hosszantar tó földhányás Heves vármegyében, a ' 
melly Árokszálástól ke le t re , néhol változó i r ánnya l , az Eger vizéig 
nyúlik, Farmos és Ivánka nevii faluk közöt t ; sőt az Égeren tul Borsod 
vármegye földjén is szembetűnik még egy darabig. Nyugotra pedig Árok-
szálastól hasonlóképen van nyoma folytatásának egy darabig Hatvan felé; 
azután éjszakra csavarodik Honinak, melly helység szomszédságában ele
nyészik. Egy mondai Mátyás királynak tulajdonítja ugyan e1 földhányást, 
azt állítván, hogy annak árka által a' Dunát a' Tiszával akarta öszve-
ereszteni. De hihetőbb Timon vélekedése {Imago antiquae Hungáriáé, 
lAb. / / . ) , a' melly e' munkát az Avaroknak, nevezetesen Cursus avar 
királynak tulajdonítja. E1 szerént a' Cursus vagy deákos végzés nélkül 
Cnrs névből származhatott a' Csűrsz vagy Csörsz nevezet. Mások Csőz
árkának i r ják, 's onnan származtatják e' nevezetet, hogy ellenséges 
becsapások ellen hányatott oltalmul , és rajta őrök vágy csőszök valá
nak vigyázatul kiállítva. 'Az Avarokról tudva v a n , hogy ők lakhelyek
nek több részeiben különbféle kiterjedésű földhányásokat tettek a' vidék 
oltalmára (vö. A V A R O K ) , a' honnan legtermészetesebb a' Csürs/.árkát is 
nekik tulajdonítani. Ugy látszik, hogy hajdan a' Mátraalja tövében a' 
Zagyvánál kezdődött és a' Tiszáig nyúlt Ároktőnél Borsod vármegyében. 
Az a' vélekedés, a1 melly Curzantól, Kurd magyar főember ujától, szármáz-, 
tatja e' földhányást és annak nevét, kevés ügyeletet érdemel. Fúbri Fúl. 

C s u z (rheuma, rheumatismus), egy igen fájdalmas nyavalya, meily-
nek a 'köszvénnyel olly nagy hasonlatossága van, hogy több orvosok 
azt épen nem tartották attól különböző nyalvalyának. Azonban meg le
het a1 kettő közt lévő különbséget mutatni. (L. KÖSZVÉNV). AZ éles 
csuzt meg szokták az időstől (clironicustól) különböztetni. Amaz kevés 
ideig tart majd ebben majd amabban a' részben, a' főben, a1 kézben, a' 
lábban 'sat. éreztetik, 5s a' közönséges embertől f o l y á s n a k , — (fluxus
nak .~neveztetik ; vagy valamelly részben megfészkeli magát ' s akkor kön
nyen chronicusba megy által, ha jókor alkalmatos szerek nem használtat
nak ; néha hideglelés is jő hozzá, vagy pedig más hidegleléseket követ, 
különösen elejénte. Ezen öszvetétele a' hideglelésnek és csuknak rheuma-
ticus hideglelésnek neveztetik, 's némelly orvosok ugy állítják azt fel, 
mint tulajdon nemét a'hideglelésnek. Mind addig, mig roszabba nem megy 
által ezen hideglelés, a' könyebb, legalább veszedelmetlenebb hideglelé
sek közé számláltatik a z ; de néha , ug3' látszik,', hogy az ideghideglclés 
kezdetét vagy első stádiumát teszi. — Némelly tavasz és őszkor , vagy 
a' hives , nedves, igen változó nyáron és télen is , mikor a 'meghűlésre 
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való alkalom különösen könnyű és gyakor i , az illy rhenmaticns fáj
dalmak csaknem minden nyavalyákba bele vegyülnek, 's akkor az orvosi 
mivésznyelvben azt szokták mondani , hogy csuzos constitutio uralkodik. 
Ha ugyan azon időben igen sokan szenvednek csuzos bajokban , akkor 
azt is szokták mondani, hogy ezen nyavalya ne'plepőleg uralkodik.— 
Az idős csuz, melly a 'fel sem vett éles csuzból 's a' régi folyvást munkál
kodó és újonnan hozzájött okokból szokott származni, közelit a' köszvény-
h e z , sőt azt is meg lehet engedni, hogy az ebbe néha áltmegy. Foly
vást t a r t ó , nagy, majd egy kevéssé engedő, de majd ismét ugyan olly 
erővel visszatérő fájdalmat, melly által a' szenvedő rész functiója nem 
csak kevés időre megzavartatik , hanem sokszor egészen megakadályoz-
tatik, minden hideglelés vagy más egyéb symptomák 's a' köszvénynél rend
szer int meglévő emésztésbéli bajok nélkül, — ez a 'mi ezt a ' rosszat ki
j e l e l i , melly sokszor esztendeig tart , sőt még néha , mint a' köszvény, 
habitualissá lesz 's igen nehezen gyógyítható. — Rendszerént a' külső 
inas-husos életmivekbe helyeztetik ugyan a' c suz t , de néha azt is talál
t á k , hogy az által némelly belső részek is, különösen a1 savós hártyák, 
a' pleura, a' has hár tya, az agyvelőhártyák megtámadtattak; '» illyen esetek 
nem ritkán fordulnak elő a' néplepő csuznál 's a' csuzos constitutiónál; ezen 
nyavalyákat rendszerént fattyugyuladásoknak szokták nevezni, mivel olly 
móddal mutatkoznak, mint a' megtámadt résznek gyuladásai, 's valóban néha 
abba által is mennek. — Az éles csuz gyógyítása czélirányos magatartás 
mellett rendszerént könnyű; nehezebb az idősé , melly ellen a' régi or
vosi oskola különösen kénes ferdéket , mesterséges sebeket, fontanellákat 
's több efféléket, az ujabb pedig a' symptomák öszveségéhez képest egy 
két egyszerű gyógyszert szokott használni. A. B. P. 

C s ú z i C S E H ( János ) , ama' nevezetes Csúzi Cseh Jakabnak, elő
ször losonczi, azután pedig debreczeni prédikátornak, fija, ki elvégezvén 
hazájában osktflájit, a' belga academiaban mind a' theologiai, mind az 
orvosi tudományokat szerencsés sikerrel hallgatta. Visszatérvén 1702 
hazájába, először Ácsán Komárom vármegyében, azután Győrben 
hirdette az Isten igéjét , egyszersmind pedig a' környéken az orvostu
dományt is gyakorolta, sőt elment Velenczébe is, hol k ivá l ta ' köszvény-
b e n , mellynek gyógyításában szerencsés vala, sok betegek vigasztalásá
ra volt. Hat esztendő multával azonban letett mind a' két hivatalról, 
hogy ama' nevezetes magyar csudá t , a' Szönyben 1701 született kettős 
l e ány t , mellyet többen leír tak, 's mellyet a' szüléktől megvett, Euró
pában körülhordozza. Három esztendeig tartott utazása, 's ezalatt ször
nyű nagy summa pénzt összvegyüjtvén , hazájába visszatért 's elhagyott 
két hivatalába ismét belépvén, azokat élete végéig folytatta. Halála nap
j á t , melly 1733 történt, előre megmondotta. Az alchymia kedvelt tanul
mánya volt , 's magát egynek monda az adeptusok közül. Orvosi tu
domány tárgyi két irománya kézírásban maradt. Imádságos könyve 
(Isten eleibe fel-vitetett Uelki Áldozat. Győrben 1736) az akkori idők
ben legjobbnak tar ta to t t . A. Balogh Pál. 

C U B Í , legnagyobb az antiili szigetek közt (2309 nsz. mf. 's 725,000 
lak. kik közt 225,000-nél több rabszolgák vannak), fekszik az éjsz. nap
téritőnél, a 'nyűg. hossz 55 és 56° közt. 150 mf. hosszú és 30 — 50 mf. 
széles. Sok tengeröblök vannak partjain, mellyek igen alkalmatos ki
kötőket formálnak. Keletről nyűg. felé húzódik főhegyláncza, melly 
ezelőtt aranyat és ezüstöt adott. Partjai nagyobhára térek 's esős idő
ben 'k i vannak a' vizáradásoknak tétetve, mivel a' hegyekről 148 folyó 
ömlik l e , mellyek közt mindazáltal egy sem hajókázható. Igen 
jó földje, melly legjobbnak tartatik Amerikában, a' Spanyoloktól csak 
részszerént miveltetik. íighajlatja hév ; de nem egészségtelen. A' lakosok 
főfoglalatossága földmivelés és kereskedés A' mesterségek közül csak 
az el múlhatatlanul szügségesek űzetnek. Colombo, a' ki 1493 fe
dezte fel ezt a' szigetet, Johanna nevet adott annak. Meghódittatása 
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1511 hajtatott egészen végre. A' Spanyolok igen kegyetlenül-bántak, 
vallásbeli vak bnzgóságoktól 's kielégíthetetlen telhetetleriségektől Ösz-
tönöztetvén, a' lakosokkal. A' lakosok nagyobb része részszerént a' győ
zedelmesek fegyvere, részszerént a' borzasztó himlő, részszerént pedig az 
által , hogy az aranybányákban erejek felett való munkával terheltettek, 
kiirtatott annyira, hogy Cuba pusztává lett. Hanem midőn ezen sziget
nek a'Mexicóból Európába evező hajókra nézve való fontosságát a' Spa
nyolok látták , spanyol uj lakokkal ismét megnépesitették.. Fővárosa 
HAVANA (1. e.). Termései: eznkor (észt. I mii. mázsa), dohány, pamut, 
kávé , kukoricza , nianiok , szőlő, kókospálma , banán, cassia , kakaó, 
szárcsagyökér, tukma, mahagóni fával 's más becses fákkal diszlő erdők, 
sok m é z , "'viasz, selyem, európai szelíd házi állakok , sok apró marha, 
vadak, tekenós - békák , h a l a k , a r any , ezüs t , r é z , ásványos vizek, sós 
fonások. Kivitetik: dohány , czukor , viasz, pamut , ökörbőr. Cnba a ' 
Mexicóból 's a' mexicoi öböl mellekén fekvő tartományokból jövő 's aa 

• Európából az emiitett tartományokba vitetni szokott portékák és pénzzé 
vert mexicoi arany 's ezüst lerakó helye. A' spanyol és amerikai ha
jók is itt szoktak kikötni tengeri utazások alkalmával. Cuba még most 
is Nyugotindiának rabszolgákkal kereskedő piacza. 1824-ben 16,000 
szerecsen rabszolga vitetett hajókon Cubába. Ezen szigetnek fontos
ságát előadták M. Massé „Cuba el la Havane, hisloire topogr. - sla-
titty (Paris 1820) 's B. Huber „Ajpercu tlutist de V isle de Cuba'-' (Pa
ris 1826) nevű munkájukban. L — ú. 

C U P U S , I . K O C Z K Í V 
C u E v A (Jüan de la) , köl tő , szül. Sevillában a' 16 század közepe 

táján. A' verselésben , hol Ovid vala példánya , künnyüséggel bírt. Ez 
tökélte őt a' drámai köl tésre, midőn épen Torres Naharro szerencsével 
ellenzé némelly tudós szinbarátok próbájit, kik a' görög és romai drámá
ra akarák a' nép izletét kényszeríteni. Naharrq,, Lope de Rueda és 
Castillejo Ktristóffal egyesülvén iparkodásában, a' régi felosztást, Come-
dias divinas y humanas , megerőslté , valódi - nemzeti érdeket gerjeszt
vén egyes darabok iránt a' fellépő személyek kiilönbfélesége, tökéletesb 
versek és három jornadas-ra való felosztás által. Muukáji a1 „l'artiaso 
esp«no/"-ban (8. köt.) találkoznak. Első mivei „l'oesias iiricasíc (Se
villa 1582) ollyan tartalmúak, mint a' „Coro febeo de, romances histó
riaiét' (Sevilla 1588). Hőskölteményében ,,La conquisla de la Belicail' 
(Sevilla 1603; Fernandez gyűjteményében i s , 14, 15, rész.), 20 énekben, 
a' kivitel szépségei kimentik a' terv hijányait. A1 „Comedias (y tragé
diái) (Sev. 1588), 4 szomorú j á t ék , tetszést nyertek korokban a' költés
sel gazdag Sevillában , de sértettek akkor allegóriái személyek elegyíté
se által az actióba. A' „Parnaso e«/)«no/"-ban egy „Ars poetica1-' is van 
C. tói terzettekben, melly sokat megfejt előttünk az ó-spanyol dramati-
cából. Mh. C. a' 17 század elején. 

C U J A S (Jacques), a ' latán C u j a c i us név alatt esmeratesebb, egy Cu-
jaus nevű tímár íija Toulouseban, szül. 1522, nevét önkényesen megrövi
dítve Cujas-ra változtatta. Szorgalom és észtehetség mellett tanítójának, 
Arnoul Ferriernek , törvényoktatásait ugy felfogta , hogy köz figyelmet 
gerjesztett. Már 1547 Dnfaux előlülő gyermekeinek első leczkét tart
ván, bámulták világos előadását. Még is, midőn 1554 Toulouseban egy 
törvénytanitószék megürült , azt kellé tapasztalnia, hogy egy igen kö
zépszerű ember, Forcadel, elejébe tétetett . Cahorsban, hova 1554 hiva
t o t t , 's hova minden tanítványai követték, csak esztendeig maradt ; mert 
Valois Margit, ki azzal, hogy Hopitalt kancellarává választá, éles lá
tásának bizonyságát ad ta , Cujas talentumát sem hagyta figyelem nélkül, 
midőn elhatározta, hogy Bourgesben , mint birtokának fővárasában, az 
akkori időkhöz képest legelső törvényoskolát állítson. Hopital felszólí
tására ide jött tehát Cujas, 's itt tanított 1567-ig; ekkor Valcnceba ment 
's az oskolának itt is hirt és fényt szerzett. Ez időszakban a' legboldog-
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talanabb szakadások rongálák i Francziaországót , mellyek elől Cujas id 
távozni kénytelenittetett. 1575 visszatért llourgesbe, félelem miatt azon
ban Parisba vonult, hol törvényből leczkéket adot t ; melly kedveze's egye
dül neki volt megengedve, mivel Parisban a' törvényoskola csak XIV. 
Lajostól fogva áll. 1577 ismét Bourgesbe m e n t , mellyet , noha Bolog-
nába a' legfényesebb ajánlások kecsegte tek , többé el nem hagyott. C. 
hi ré t annak köszönté, hogy ő a' romai törvény kútfejeire egész kitér-
jedésekben visszament 's azokat mesteri módon használni tudta. Az ál-
t a l , hogy a' romai törvénykönyveket kézi ra tokból , millyen, magának is 
500 darab volt , számtalan helyeken kiigazította, 's a' homály felvilágo
sítására alapos tudósságának egész gazdagságát k imer í te t te , a 'humani-
st ica jurisprndentia alapitója le t t , mellyet elmés előadása 's az egyes 
tételeknek szabadon kimondott , de élesen felfogott magyarázatja akkori 
időkben kétszeresen érdekletessé tett . Ezenkívül taní tványainak, kik 
nevére Európa minden országaiból öszvegyültek, nevelte álmélködását 
azon részvét i s , mellyet a' nagy tanitó személyes sorsok iránt mutatott , 
és azon okosság, mil ly minden theologiai vitatásoktól szinte ugy távo
zott {Nihil hoc ad dictum praeloris, vala közmondása), mint IV. Henrik 
dolgához valóhiv ragaszkodás által bizodalmat gerjesztett. Halálát Fran-
cziaország sorsának fájlalása siettette (Bourgesben (Oct. 4. 1590). Aka
ratja ellen igen innepélyesen temették cl. Cujas alacsony, zömök és 
erős vo l t , szava vékony, de áltható. - Számos munkájit mind a' földön 
hasalva irta. Végrendelésében azt hagyta, hogy könyvei daraboltassanak-
e l , nehogy a1 széleken te t t jegyzetekkel való visszaélés emlékének árt
son , d e h o g y Jesuitáknak teljességgel ne adassanak. Kéziratit a' lyoni 
könyvárosok szennypapiros gyanánt használásra vették meg. Munkáji-
nak azon k iadása , Nivellenél 1577, mellyről még éltében maga gondos
kodót , jó és pontos, de nem egész, szinte igy Colombet kiadásában (Par. 
1617—1034) sincsenek meg minden Írásai. Tökéletes kiadást Fabro t ' ké -
szitett (Paris 16Ö8. 10. köt. f o l ) , mellyet „Merillii variantet, Roberti 
obss." és egy bő lajstrommal nagyítva, Nápolyban, Velenczében és Mo
denában újra nyomtattak 1758—83. 11 köt. fol. Kzen nagy sor kötetek 
használására igén javasolható kön}rv ,.1'rompluarium opertan Jac< Cujti-
c t » , auctore Dani: /]lbune?isi.'-' (Náp. 1703. 2 köt. fol.) „Animndcefsio-
nes et obss.ic czimii munkájá t , egy tudós utasítások és magyarázatok 
kincsét, Uhl J. C. (Halléban 1737. 4.) újra kiadta. Két házasságból ma
radt gyermekei feslettség által iparkodtak nemi hírre kapni. L. „Jákob 
Cnjas und seine y,eitgenos*eri.i'' Spangenbergtól. (Leipz. 1822) J. 

C ur, r, RN (Wi l l i am) , orvos , szül. 1712 I.enarksbire egyik falujában 
Skotországban, Glasgowban pharmaciát és chirurgiát tanult , a 'kelctindiai 
társasággal mint seborvos Indiába ment, visszatértével Hunter vezérsése 
alatt gyakorlá mivészségét, 1740 promoveáltatott 's 1746 Glasgowban, 
1756 Edinburgban chemia, 1766 ugyan ott gyógytudomány professora 
lett . Mh. Feb. 5. 1790. Az edinburgi universitas C.nek köszöni azon 
fcirt, mellyre ezt a' gyógytudomány emplte A' természetnek éleseszii 
kémlője volt , 's érdemei az egész gyógytudományri., főkép a1 patho-
logía- és matéria medicára nézve tetemesek. A' solidi vivi theoriáját 
ó állította fel legelőször egész terjedékében. A' matéria mediciból szá
mos tévedelmeket száműzöt t , 's ,.7'reatise of the mnt. meM.íi (Kdiiib. 
1782; németül kétszer ) - j e remek. „First lines of the praclic of phy-
sic"- (Lond. 1777)-jenek 8-d ik kiad. 1785 jelent meg. Kiadták több 
franczia 's német fordításokban is. A' „Synnpsis nosolngiae mndicne11 

Edinburg 1772) többször, 17,§5 és 90 Paviában i s , 1786 Lipcsén (né
metül) láta világot. Egyéb Írásai közül még azt említjük , melly a' viz-
feefultak életbehozásánál elkalmaztatandó módókról értekezik. Tanít
ványi közül sokan Anglia Ieghiresb orvosai. b b. 

C I I M , O D R N melleti ü tkeze t ; utolsó harcz a1 brit földön' 's egy
szersmind ass elkergetett Stuart nemzetség által az angol királyszék vis-
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szafoglalására tett próbáknak vege. (L. EDUÁRD (Károiiy), N A G Y - B R I T -
TANNIA és 111. JAKAB.) Hl. Jakab rija, Károly Eduárd , szerencsepró
báló táborozásában 1745-től fogva változó foganattal védte magát az An
golok ellen, sőt egy izben Londonhoz. 20 német mértföldnyire előnyomult, 
hol félelem és rettegés terjedt el. De szerencsétlen környhlmények egy-
bejövetele Scotiába visszavonulni kénytelenité. ügy látszott ugyan, 
mintha a' szerencse még egyszer akarna iá mosolyogni, mivel Palkirknél 
ujolag megverte az Angolokat, de midőn a' cumberlandi. herczeg, kire 
a' fővezérség bízatot t , fellépett ellene , a' mindent elhatározó cullode-
ni ütközet az egész törekedésnek teljesen véget vetett. Itt támadták 
meg Eduárdot Apr. 27. 174G. Seregében nem volt fenyíték. Éhesen .és 
fáradtan ménének csoportjai tűzbe , még is bátran viaskodtak, de a' he
gyi Skótok heves vitézsége csakugyan hátrál t végre a1 királyi sereg 
jól felkészült ágyuji előtt. Az Angolok éjtszaka öldösték le a1 csatapia-
czon fekvő sebes Skótokat. Eduá rd , futásában ezer veszélynek kité
ve, Szerencsésen elillant. Pártosai a' győzők hosszujának áldozati levé
nek , a' legjelesebbek vésztő helyen végeztettek k i , 's a' t á j ak , mell) ek 
a1 lázadás tanyáji valának, elpusztíttattak. Ezentúl az angol kormány ha
sonló viszontagságok megelőzésére rendszabásokról gondoskodott. Ugy 
találák , hogy a' magas tartomány lakosinak a' régi királyi házhoz ra 
gaszkodása, leginkább egész éltek különös önségében alapul. Ennek meg
semmisítése végett mind azon intézetek, mellyekhez ez kapcsolva lenni 
látszott, eltöröltettek. Azolfa aí' régi skót erkölcsök és szokások az é-
letből mind inkább elenyésznek. J. 

C u i. M i N A T i o, 1. D B r, K u É s. 
C r i . T i - n . I . latán származaíu szó 1) mivelést j e l e n t , a z a z , hatást 

valamelly személyre vagy dologra a" végett, hogy az abban rejtező erő 
hasznos és czélirányos munkásságra gerjesztessék 's miveltessék; 2) nii-
veltséget, azaz, olly ál lapotot , mellyben már az érdeklett erők bizonyos 
fokig ki vannak fejtve és nevelve. Lehet föld, bir tok, ember és nép mi-
relés- és miveltségről szó, az uttóbbit, mi csinosodásnak is nevezzük. Kous-
sean „Sur V inégalilé parmi les homvies'-' czimit irományában., mellyel 
ke'tség kívül komor óráji egyikében i r t , azt á l l í t ja , hogy testi és lelki 
sok bajainknak főforrása azon miveltségi á l lapot , mellybe sok százados 
tarsas életünk által jutottunk, mert ez szült azután olly viszonyokat, olly 
kivánatokat bennünk, mellyeket tűrni 's kielégíteni néni tudunk. Egész 
szívességgel javalja azu tán , mennénk vissza a" legelső vadság és mivelet-
lenség állapotjába, itt olly megelégedést fognánk találni , melly az egy
szerű szükségek könnyű kielégítéséből származik. B a j , hogy az< ember
ség ezen jószívű tanácsot nem követheti először is azért , mert nem lehet, a' 
mivelhetó ember soká miveletlen nem maradhat , másodszor azér t , mivel 
nem a k a r , mint hogy a'miveltségből származik ugyan minden rossz , de 
egyszersmind minden jó. ,—t— 

P U M A V. Cy m e , Aetoliának legnagyobb 's legelébbkeló városa 's 
egyszersmind a' legrégibbek egyike az aegaei tenger melleit; Ettől vet
te a1 c u n i a e i vagy c urna n i Sybilla nevét, 's itt született Hesíodtts. La 
kosait egyébiránt kissé együgyüknek tartot ták. . 

C I I M A K , igen régi város Campaniában, legrégibb görög gyarmat 
I ta l iában, 1039 korul K. e. alkotta Chalcis Euboeában, 's asjái Cumaen-
sok és Phoéniciabeliek népesítették meg. Az Olaszok köz véleménye ide 
helyeté a1 cuniaei Sybil lát , noha Asiában vala otthon. A' Trivia isten-
nének szentelt ligetben volt a' Veritas (igazság) barlangja 's közelében 
az ach,eru9iai tó. Ezen tájon birt Cicero mezei jószágot , 's innen volt 
ennek cnmaiii vagy cuniaei jÓ3/.ág neve. Cumaenák. tetemes környéke 's 
Puteoli névil révében tengerhadja is volt. Neapolist 's SiCiliában Zank»-
lét vagy Messanát alkotta. 420 K. e. a' Campániabeliek foglalták e l , 's 
345 ezekkel égjü".t Romától lett függővé. 1207 elpusztitíatotl. 

30 
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C u M R E n r , A N D (herczeg) , II. György angol királynak második fi-
j a , szil!. 1721 , megholt Oct. 30-kán 1705. A' déltengeri csatában ;J7'd 
atyja mellett megsebesíttetett. Fontenoinál meggyőzetett a' sachseni mar
sall hadi tudománya á l t a l , ellenben annál több hirt szerzet t , lecsila-
pitván Scotia lázadását, mellyet Stuart Károly Eduárd kiszálása okozott 
1745. Ezen szerencséjét azonban nem annyira jeles hadvezéri talentu
mának köszönheté, mint azon tervetlenségnek 's egyenetlenségnek, mel
lyel vitéz ellenfelei a' hadat viselték. Midőn Károly Eduárd , már csak 
két napi menetnyire lévén Londontól , Carlisléből (Jan. 1716) Scotia fe
lé visszafo-rdult, Cullodennél (Apr. 1740) egészen megveretett. Bemocs-
kitotta a' herczeg utóhirét a1 gyűzedelemmel való legkegyetlenebb visz-
szaé lés , mellyet legalább megengedett 's melly által annál inkább le
alacsonyították magokat az Angolok , mivel a' praetendenshez szitok a' 
Skot-Alföldön és Anglián keresztülmentekben legnemesebb kímélést 's em
berséget mutattak. Cumberland 1747 megveretett Larteldnél a' sach
seni marsall által. 1757 •Etrées ellen Hastenbecknél elvesztette a ' .csa
t á t és. Sept. 8-kán a' kloster-zeveni conventiót kötö t te , melly után vis-
szahi ra to t t , és Ferdinánd, a1 braunschweigi herczeg, vévé által az egye
sültek seregének kormányát. 

C u M R B n r . A N D (Richárd), rija az utóbb kilmorei püspöknek, szül. 
1732 Camridgeban 's lord Halifaxnak privát titoknokja lett. Cumberland 
ezen ininister inegbukta után l i teratúrai munkákra forditá idejét. Lord 
Halifax viszaállittása után Cumberland is fellépett a' nyilvános pályá
ra 's követte pártfogóját Dublinba, hol egy kinált baronetti méltóságot 
nem fogada el. Visszatérvén Angliába, hivatalt nyert a1 kereskedés és 
gyarmatok kamarájában "s most szabadon adhatá magát hajlandóságá
nak a' dramaticai köl tésre , melly benne már 12 esztendős korában ész
revehető volt. 1705 kijött nyárregéje (Sumtneri - lale) , olly darab, 
melly sokaknál nyert kedvességet, de 1709 megjelent , ,Tes tvérek" és 
„Nyugot ind ia ik" c/.iuiii munkáji által, mellyek nagy örömlármával fogad
tat tak, feledékenységbe ment. A' két utóbbi akkor a' nemes stylusu an
gol vígjátékok közt legjelesebbnek tartatot t . így ítéltek rálok a' mivé-
szetbirálók, de való,', hogy ezek Shakespeare! igen illetlennek találják, 
Ezen fogadás álltai buzdittatván, e ' v íg j á t éko t i r á „ A ' módis szerető" 's 
, ,Hastingsi csa ta" és „ C a m e l i t a apácza" czimü szomorú já téka i t , melly 
utóbbi legjobb munkájának tar tat ik. Románjai kevesbbé tetszettek. („Arun-
del 2 k ö t e t " „Lankas ter i J á n o s " „ H e n r i k " ) leginkább a' házassági hü-
telenség mentegetése mia t t , mellynek pártját fogni l á t szo t t . 1780 egy 
megbízást a' spanyol j udvarnál kormánya [megelégedésére teljesített. 
Ez útnak gyümölcsei voltak „Anecdotáji a' híres spanyol képírókról." 
Minthogy viszszatérte után a' kereskedő kamara feloldoztatott , Turn-
bridgebe vonta magát vissza, a' hol pompás társasági viszonyokban élt. 
„Saját nevezetességein" (2. k ö t e t , 4.) kivill minden későbbi munkáji ke
vés részvételt nyertek. Elete utolját szomorúvá tevék rossz házi körül
ményei , még a' szükség is , ámbár leányainak egyike lord Bentincknél 
volt férjnél. Megholt Május 7-kén 1811. E' czimü munkája „Obserrer 
a Collection of morál, liter ary and familiar «.<««#.»" (utolsó kiadása 
Londonban 1810, 3 kötet) még a' phiiolognsokra nézve is fontos , mert 
Cumberland, unokája lévén Bentley Richárdnak, némelly abban foglalt 
tudósításokat a' görög víg játékokról és görög literatnráról, hihető, ennek 
irományaiból szedett ki. 

C U P I D O a ' Romaiaknál Ámorra l , a ' Görögöknél Erossal igen gyak
ran egyértelműnek vétetik , noha nem az, hanem ehhez olly viszonyban 
á l l , mint a1 vágy (Pathos a' Görögöknél, Cupido a' Romaiaknál) a' sze
relemhez. De mivel a' szerelem minden hatásait 's nemeit, a' legtisz
tább 's legállandóbb, valamint a' legmulékonyabb, érzéki szerelmet * Ámor
nak tulajdonítják, könnyil volt vele öszvetéveszteni Cupidót is. Reá ül
hetnék főképen, mit Propertius mond azon okra nézve , mellyból a' mi-
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vész fiúgyermek alakjában képzé legelőször Ámort : E r z é , hogy a' sze
relmest ész soha sem vezérli "s nuilékony boldogságért eladja a' legdrá
gábbat. 

C I J R A Q A O , Curassao, kószikláa sziget 8 '/a nsz. mf. 13,700 lak. (az 
aotilli szigeteken belől, -nem messze a' venezuelai spanyol parttól. 1527 
telepettek meg benne a' Spanyolok. 1034 a' Hollandiak elfoglalták 's a' 
vestfaliai békekötésnél fogva meg is tartották. Kopasz kősziklájit alig 
fedi 8 njnyi föld ; mindazáltal a' Hollandiak olly termékennyé telték 
ezt a ' sz igetet , hogy most cznkro t , dohányt , pamuto t , kukor iczát , fi-
g é t , kakaó t , kokosdiót, czitromot, narancsot 's többnyije minden eu
rópai kerti veteményeket megterem. Van szarvas marhája, j u h a , kecs
k é j e , se r t é se , apró marhá ja , t ekenős -béká j a , hala és sója is. Vizre 
ne'zve szükséget szenved. A' Hollandiakra nézve igen fontos hely ez a' 
sziget a' spanyol Amerikával való tiltott kereskedésre nézve. ' Déli ol
dalán fekszik bátorságos és alkalmatos Sta - Barbara nevű kikötője; ha
nem egy Amsterdam nevű erősség által védelmeztetett torkolatján igen 
nehéz beevezni. A' kikötőnél fekszik egyetlenegy városa , Wilhe lm-
város. Jól van épülve 's teljes portéka - lerakó épületekkel. Ezen váro
son kivül az egész szigeten csak egynéhány falu van. A' városban igen 
sok idegen kereskedők tartózkodnak. A' sziget kormányozója alatt van
nak Á r u b a , Bouaire és Aves , három kicsiny szomszéd szigetek, is. 1804 
híjában Ütöttek reá az Angolok Curac,aóra -, hanem 1807 csak ugyan el
foglalták azt. A' párisi békekötés után Anglia és a' német-alföldi király
ság közt köttetet t egyezés ismét ezen utóbbi korona birtokává tette Cu-
rac.aot. L—ti. 

C Ü R A T E T , A , 1 . G Y Á M S Á G . 
C l J R É T E S , ] . C l I R V l l A V I ' E S , 
C ti RI A, 1) törvényszék; p. o. Magyarországban a' királyi curia, 

a z a z , a' hét személyes és királyi törvényes táblák; Németországban haj
dan az adományi curia, adományi udvar. 2) Egyházi ételemben kanonoki la
kás . C u r i a l i á k n a k a ' törvényszékek és cancellariák nyelvébe bevett 
Írásbeli formaságok neveztetnek. C u r i a l i s s ty l u s r a nézve I. T I S Z T I 
ÍRÁSMÓD és C A N CK I, r, A RI A—A'Romaiakná l a 'nép harniincz osztálya ne
veztetek c u r i á k n a k , mellyek Romulus által hozattak be 's eltartottak 
Servius Tulliusig. Külön épületet birt minden curia gyüléstartó hely
n e k , melly szinte curiának neveztetet t , 's innét származott e' szó ujabb 
értelme. A' német birodalmi gyűlésen a' négy padra vagy sorra osz-
tatot birodalmi grófoknak, a' két padra osztatott birodalmi praelatusok-
nak ugyan annj-i öszves vagy c u r i a t s z a v o k volt a' fejdelmi tanács
ban. A1 fejdelmi tanács egyéb tagjainak F E J E N K É N T I szavok (1. e.) 
volt. A német szövetséges statusok ujabb országrendi szerkezetéhen szinte 
curiáknak nevezhetni a ' rendek (közönségesen kétfelé) elválasztott kamará
ját , mint p. o. az országié herczegnek Hannovera rendjei gyűlését illető 
:s .Tun. 5-kén 1819 költ levelében olvashatni. Így mindenik kamarának 
vagyon öszves szava , melly tagjai fejenkénti szavainak többségéből szár
mazik. (VÖ. NÉMET -SZÖVETSÉGI GYÜ1 ÉS és MFriIATISAI.TAK. A' ROMAI 
crjiUÁRÓr, l.e.) — C ii r i a l i s tá k n ak a* tisztviselők 's barátjnik neveztet
nek.) — Magyarországban az apróbb, mindazáltal külső s 'belső telkekkel 
ellátott nemesi birtokok neveztetnek c u r i á k n a k , birtokosaik pedig cu-
c u r i a l i s t ák n a k. 

C U R I A r , i s D K C I S I Ó K , Magyarországban a ' két főtörvényszék, 
nevezetesen a' hét személyes és királyi táblák törvényesen hozott 's tel
jesen végre hajtott Ítéleteik. E z e k , a' mint a ' k i r . curia viszonfelállit-
tatása, azaz, 1722 olta 1769-ig hozattak, felséges Maria Theresia király
né parancsára gróf Niczky Kristóf 's Vörös Antal és Kelcz Jósef ítélő 
mesterek által rendbe szedetvén *s a' két tábla elegyes üléseiben meg-
rnstáltatván , utóbb a1 királyi felség által végzetek formájában helyben 
hagyattak, 's azolta alsóbb törvényszékek előtt törvény gyanánt tekintet-

3 0 * 
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tek. A' ,,Plánum Tabu la re" , melly Posonyban VVeber betüjivel 1800je
lent meg , ezeket foglalja magában. %t. G. 

C U R I A Y I U S O K , I . H O R A T I U S O K . 
C U R I U S D K N T A T U S (Marc. Annins), előkelő Romai, kétszer volt 

consul t;s háromszor tartott diadalmi pompát. Meggyőzte a' Sainnite-
sekí.-t, Sabinusokat, Lucanusokat , és 272 K. e. Talentumnál Pyrrhust. 
A' Samnitesek követei békekötés végett nála megjelenvén, egy mezei 
lakáson találták épen , mikor cserépedényben répát főzött. Arany edé
nyeket ajánlottak nek i , hogy részekre megnyerjék; de a' nemes Komái 
ni:m fogadá el. „Többre becsülöm" monda, „cserepeimet aranyaitoknál, 
nem kívánok gazdag lenni, 's szegénységemben megeléglem azoknak pa-
vanesoiui, kik gazdagok." 

C U R R A N (John P h i l p o t ) , szül. Jul. 24. 1750 Newmarketben Ir-
landnak Cork nevű grófságában, statusszónok 's masler of the rollt 
volt lilandban. Sher idan, Grat tan, Ponsonby 's másokkal egyesült 
honja javára a' visszaélések és önkény ellen. Rendkivüles talentum a' 
jóhoz és nemeshez vonzó erős akarattal egyesült benne, mellyek csi-
rájit elébb any ja , azután az oktatás (a' Trinity-collegeben Dublin-
ban , erre 1773 olta a' törvényoskolában, a1 Templeban , Londonban) 
's jeles polgártársak példája, főkép pedig a1 legforróbb honszeretet olly 
tökéletességre fejtették k i , melly őt kora elsejivel egy sorba helyheté. 
Midőn először beszélt nyilvánosan, csaknem rebegés volt beszédje fé-
lénkségból. K' miatt lebegőnek nevezték; de keresztülronta szelle
me minden természeti gá takon, 's nem sokára csudálák ekesszólását. 
Mint ügyvéd egész erejéből gyamolitá az elnyomottakat, főkép a' Calho-
licusokat. 1782 olta, mint az irlandi parlament tagja , szüntelen mun
kálkodik Illand ügyében a' nélkül , hogy az egyesült lrlandiak erősza
kos rendszabásait, mellyeknek polgári háború vala következések, hely
ben hagyta volna. A' nép tiszteié. Fox 's más patrióták baráti voltak. 
Fox ministeriuma alatt a' masler of the rollt hivatalt elfogadta, de lé
tévé a z t , midőn az uj ministerium Irlandra nézve más okfőket indula 
követni. Megholt Oct. 14. 1817. Életrajza (kiadta í i ja, Will. Henri, 
Lond. 1819, 2 köt.) egyszersmind lrland politicai története. 

C u R s i v (betünem) , I. B E T Ű K . 
C I T R S U S , 1 . F O L Y A M A T . 
C ti R TÍ os (Marcus), nemes romai if jú, nevezetes hősi elszánásá-

r ó l , mellyel , mint mondatik, hazája boldogságáért magát önkényt fel
áldozta. Roma 392-dik évében (362 K. e.) Roma piaczán egy Üreg tá
madt, mellyből veszélyes gőz emelkedett . Az oraculum azt válaszolá , az 
üreg azonnal bezáródik, mihelyt belé vet ik , a' mi Romiinak erejét 's 
hatalmát magában foglilja. Curtius kérdé: bir e valami drágábbat Roma, 
inint a' fegyver és vitézség ? és mivel kérdésére tagadólag feleltek, fegy
verét ölté , gazdagon ékesített lóra ü l t , '» a' nép szeme láttára magát 
innepikép halálra avatván, bele rohant az Üregbe, melly kevés idő mul-
bezáródott. B. L. 

C U R T I U S B I I P I J S (Quintus), Nagy Sándor történetét irta 1 0 
könyben-, mellyekból a' két első elveszett. Egy küzdőnek volt fija, esmere-
tei által Tiberius kedvébe jött annyi ra , hogy alatta praetorrá, Clandius 
alatt consullá, végre afrikai helytartóvá lett . Itt holt el 69-ben K. u. 
öreg korában. Többet tudnánk felőle, ha munkája két első könyve fen-
maradt volna. Mint történetíró nem nagy dicséretet érdemel. írásmódja éke
sí tet t 's elbeszélése inkább rdmános , mint hiteles. Elveszett két köny
vét kipótolta Brnno Kristóf, a1, kettő közt középutat tartva. Legjobban 
ki dta Snakenbarg Leydenben 1724 és ujolag Schmieder Göttingenben 1814. 
Életéről Bnttmann és H i r t értekezett . B. L. 

C u s c o , C n z k o (Greenwichtól számlálva a ' ny. h . 71° 4 ' ' s a ' 
fi. sx, 13° 42') Perunak városa , az incák hajdani lakhelyek, 26,000 
lak. sifép, kő házakkal és sok pompás közönséges épületekkel. A' káp-
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talán temploma n a g y , szép és igen^ gazdag. Ezenkívül még 9 míls tem
ploma 's töbl) részszerént igen gazdag klastromai is vannak, egy uni-
versitassal. A' hajdani perui uralkodás emlékei közt legkitetszőbb egy 
nagy 's a' város védelmezésére építtetett fellegvár, mellynek falai a' 
többek közt az ál tal gerjesztenek bámulást , hogy a7 benne lévő termé
szetes és nem vágott kövek ugy öszveállanak , hogy a' közlök lévő kö-
zök~ betöltésére sem malter, sem más valami nem szükséges, mivel illyeu 
közöket sehol sem lehet a' falakon ta lá ln i , 's ugy lá tszik , mintha az 
egész vár egy darab kőből volna alkotva. Ciisoot, a' lakosok közt szár
nyaló rege szerént, 1045 az első inca, Mankó - Capak, alkotta, 's az a' hely, 
mellyen most fekszik, több hegyek tövében, 's mejlyet a' Guatanay vi
ze mos, eredetiképen kietlen 's dombos volt. Epületeinek, várának 
's a1 nap tiszteletére épült templomának nagyságán V pompás voltán 
elbámultak a' Spanyolok, midőn 1553 Pizarro vezérlése alatt elfoglak 
ták. Közepén egy nagy 's tér piac/, volt, mellyből négy főutsza ment 
ki. Minden ház kőből volt épülve, 's az ország nagyainuk palotáji-
ban levő szobák ragyogtak az aranytól 's ezüsttől. A1 város falai , mint 
a' fenébb emiitett fellegvár, nagy munkával 's tartósan építtettek 's 
a1 nagy várral más három erősség, mellyek a1 város falaiba voltak épít
ve , vult öszveköttetésben, földalatti utaknál fogva. L — ú. 

C is p i N'I A N v s ( J á n o s , tulajdonképen Spiesshammer ), schwcin-
furthi születés, I. Maximilián romai-német császár meghitt embere , a' k i t 
gyakorta használt a' császár a' szomszéd fejedelmekkel, nevezetesen 
11. Ulászló magyarországi királlyal, való alkudozásokban. A' tudományos 
világot több rendbeli munkákkal ajándékozta meg Cuspinianus; nevezete
sen megírta ő a' romai császárok viselt dolgait Július Caesartól fogva 
I. Maximilianig, nem különben az austriai megyeőrök (marcAjW), ber
ezegek és főherc/.egek tetteit a' maga idejéig; melly munkákban sok for
dul e lő , a' mi a' magyarországi történetesmeretett világosítja. De kút
fő beosével bir e1 két irománya: 1) Congresíus uc celel/errimi cunventut 
Cttetarii Maximiliauiet trium regtim, Hungáriáé, Bv/iemiae et Voloniae, ín 
Viennn Patinoniae annoYhlb facti brevis ucverissima deseriptio. H e l y e s 
esztendőszám nélkül. 4. — 2) . Diarium de congresiu Maximilinni VaetarU 
iiim I ladislao, Ludoeico et Sigismundo regibnt. A' szerző t. i. maga, mink 
Maximilián császár megbízott e m b e r e , nem csak jelen vala ezen öszve-
jövetelben, hanem munkás is vala az ekkor tartatot t alkudozásokban.. Az 
utolsó munkát felvette Bél Mátyás in Adpiiratu ad kist áriam Hurik. 
a' VI szám a l a t t ; az első szerént pedig előadta a' fejedelmek öszvejöv*;-
telét: in Hist. vrbis I'osnn. Cap. III. §. 49. Fábri. l'ál. 

C U S T I N K f.Vdam, Phi l ipp, gróf), szili. Metzben 1740. a ' hé t e sz 
tendős háborúban mint kapitány szolgált. Choiseul herczeg kegye által 
17(52 egy dragonyosezeredet nye r t , melly nevét is viselte. Midőn 1780 
a 'Saintonge ezered Amerikába rendel te te t t , annak fejével megegyezett, 
a/. Amerikaiak segítségére vezette a,zt, visszatértekor marécbal du camp 
lett. 1789 mint a1 metzi nemesség köve te , már az első ülésekben a1 

nép részére nyilatkoztatta ki magát. Azután a' hadi sereghez rendeltet
vén, elfoglalta Maj. 1792 a porentruyi (bruntruti) szoros ii,takat. jtun. az 
első renusi sereg vezérlés.ét bízták r á , 's a1 táborozást Spira bevételével 
(Sept. 29) nyitotta meg. Minthogy kevés ellenállásba t a lá l t , megvette 
Wormsot Oct. 21 egyezség mellet, a1 rosszul védett mainzi erősség*!, 
's 23 Ménus m. Frankfurtot , hol egyszersmind kemény sa^'czolást tett. 
Innen a' Biirkuso.k által c sakhamar elűzetve, Mainzba vette magát \ 
azt megerősítette. Az I793-ki táborozás kezdetével elhagyta Mainzot, 
mellyet az egyesültek azonnal megszálottak, 's ülsassba vonult vissza. 
Most minden felől panasz támadt ellene; ő Api-ilisben elbocsáttatását kér
t e , még is a' convent Május végén az éjszaki sereg; fővey.érlésében meg-
erósité. De alig vala annyi ide je , hogy a' táborhelyeket megnézegesse. 
Marat és Varennes nem állának el panaszaikból V ódu vívok a' dolgot. 



4 7 0 CUVIER 

hogy a1 köz jóra ügyelő kiknidSttsrfg .fiiliusban 1793 Parisba idézné. A' 
zendillési törvényszék Aug. 15 kezde ellene pert. Custine nagy lelki bátor
sággal yéijé magát , de halála el vala végezve, igy Aug 27 elitéltetett 's 
28-án guillotine által kivégeztetett. 

C t i v t K n (György f.eopold Keresztely Fridrik Dagobert, báró), szü
letett Augiistus 25-dikén 17G9 Mömpelgardban, melly akkor Wiirtemberg-
hea tartozott 's princz Fridrik mint helytar tó által kormányoztatott . 
Hamar felébredt lelki tehetségek 's a' lelki mubitkozásokhoz való komoly 
kedv már gyermek- és gyerkó'ozekorában rendkívül való varasokat éb
resztet tek Cuvier felől. Atyja tiszt volt a' Waldmer regementben ; mi
vel pedig ő magát igen gyengének érzette a1 katonai é l e t r e , arra hatá-
rozá magá t , hogy falusi pap l egyen , a' mi a1 mömpelgardi kerületben 
legtöbb kilátást nyitott a' vagyontalan Protestánsoknak, legalább gond-
nélkül való jövendőt igért. Hogy a1 stipendiumokat e lnyer je , mellyek-
nek segedelmével Tiibingában akart tanulni , vizsgálatot kellett nekfe 
kiállni. Ebben egy rosszakaró examínatortól eligazittatott. A' bánás
mód azonban olly igazságtalan vol t , hogy maga princz Ferdinánd köte
lességének tar tá , ezen sérelmet az rfltal hozni h e l y r e , hogy Cuvier-nek 
a' stuttgarti Károlyacademiában helyet szerzene. Ez által azonban meg-
foghatókép a' papi hivatalra való planumoknak meg kellett semmisülniük. 
Stuttgartban ugyan legközelebb a* törvény tudományokat hallgatta Cuvier, 
de már akkor is mindenek felett magokhoz vonták őt a' természethis
tóriai tanulmányok, mellyekre ő fenébb' felszenteltetést nye r t , 's neve
zetesen privát szorgalmától fenmaradt szabad órájit foglalatoskodtatták. 
Ezen időszaknak köszöni Cuvier a1 német nyelv és l i teratnra szorosb es-
mereté t , mellyet az ó munkájiban megjegj'eztek ; 's ezen elsőségtől őt 
földijei közül kevesen foszthatják meg. Sziilejinek szorult állapotja, kik 
akkor mint s ta tus» penslrtnarinsok kétszeres zavarban voltak, arra kin-
szerité ő t , hogy esmereteibnl azonnal hasznot húzzon. Egykori tanu
lótársainak egyike, Parrot . valami gróf D'íteriey-nál Normandiában házi 
tanítóvá l e t t , 's most tovább kivánta keresni szerencséjét. Helyével Cti-
vier-t kínálta meg, ki azt minden tétovázás nélkül elfogadta. Környül-
ményei üres időt engedének nek i , 's ó ezt a r ra használá , hogy geniu-
sának minden erejével a' természettudományoknak feküdjék, mellyek a' 
tapasztalás bizonyos földjén épen emelkedni kezdenek. Cuvier csak ha
mar észre véve éles elméjével, hogy a' természettudományok széles or
szágában a' zoológia azon polczhoz képest, hova l.inné a' füvésztndo-
mányt emel te , 's mellyhez a' mineralogia a' német és franezia tudósok 
egyesült igyekezete által köze lge te t t , hátra van. Legközelebb tehát az 
egyes állati orgánumok szorosb figyelet alá vétele , azok öszvefüggésé-
nek 's az állati életre való munkálkodásának szorosb meghatározása, az
után az álmodozó 's a1 meg nem állható magyarázatok és felvételek által in
kább zavart okozó mint előmozdító rendszerek megczáfoliísa voltak gond
ja i . Cuvier é rze t t e , hogy mind a1 két kívánságnak megfelelni képes. A' 
közel lévő Óceán áftal nyújtott tengeri állatok vizsgálgatásának előgya-
korlásnl kellé s/.olgálniok arra , a' mire czélzott. A' teremtmények azon 
számos seregének, mellyeket Linné: Vermes czim alá leirt , természeti 
rendbe hozása volt az ő első munkája, \s azon világosság, mellyel abban 
ni figyelpteit "s szellemtele nézeteit e lőadta, a' párisi természetvizsgá-
lókkaí szoroshban megesmerteté ót. Reoffroy Saint-Hilaire arra vévé 
ő t , hogv a' fővárosba menjen, felnyitá nekie a ' természethis tór ia i gyűj
t eményeke t , mellyeknek őre vala, 's öszveköté magát vele több mun
kák kiadására a ' s zop ta tó állatok elrendeléséről, 's kicsinálta, hogy Cu
vier a' párisi középponti oskolában hivatalt kapjon (Május 1795). Még 
nbban az esztendőben az ismét helyreállított institutum mint tagot el
ső claosisába vette fel. Legközelebb azon középponti oskolák? szük
ségére adta ki Cuvier: .„Taifeáu éUmenlaire de P hiilnire nattrreffe tfes 
animaii*" czimö munkáját (Paris 1798 8.), melly által nevének hirétmeg-
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alapit;!. Ezen időtől fogra ugy tekintetet t , mint egy Európa első zoo
lógusai közül. A' hasonlító anatómia tanítói szék«, mellyel legközelebb 
kapott a1 megvénhedett Mertrud segítségére, alkalmat ada nekie előter
jesztő talentumának kifejtésére. Esmereteinek alapossága épen olly bá
mulást gerjesztett i t t , mint azoknak fényes és világos előadása egy ve
gyes kör előtt. Csak hamar egyesite ő a' lycentu hallgató szálájiban, hol 
néhány esztendőkig előadásokat tartott a' terinészethistoriáról , mindent, 
ki szellemre 's miveltségre just ta r to t t , nem csak alapos fejtegetéseiben 
való ügyessége, hanem nagy , a' természet minden országait felfogó ált-
nézései által is. Kzen tanitói érdem azon hely á l ta l , mellyel D' Au-
be.nton a' College de Francé mellet b i r t , méllőlag jutalmaztatott meg 
(Jan. 800) , valamint azon igen lármás tetszés által i s , mellyel leczkéji 
a' dugva tele szálakban fogadtattak. Csak Fourcroy dicsekedhetett ha
sonló megesmeréssel. l l ly sokoldalúság bizonyosan nem keriilheté el 
egy olly fejedelem mekülönböztetését , ki tisztjeinek választásában leg
közelebb a' haszonvehetőségre nézett. Cuvier-t Napóleon éles pzemei 
nem mellőzték el. A' nyilvános oktatás osztályában, mellyben egy
más után a' legfontosb tisztségeket viselte, szerencsés változtatások 
's gyors valósítás által munkálkodott. 1813 requetek mesterének nevez
te óta ' császár a' statustanácsban, 's fontos elrendeléseket bizott reá Mainz-
ban. A' visszatért Bourbonok megerősítek őt egész az ujabb időkig 
elébbi méltóságaiban, valóságos statustanácsossá emelek, először a' tör
vényhozás osztályában, azután a' belső dolgok kormányozásában. Cu-
vier-nek ezen 'nyilvános viszonyai talán nem voltak mindég arra valók, 
hogy ő t , kivált az utóbbi időben a' többség vélekedésében emeljék. 
Olly rendszabások oltalmazása lévén kötelességéhen, mellyek sok szabad 
érzésnek által hangosan kárhozta t tak , sok Francziák elidegenedtek 
Rtatustanácsos Cuvier-tol, kik ezen nagy tudósban nemzetek kevélysé
gét látták. A' párisi universitas cancellariusának, Jabbé Frayssinous-
nak, ujabb rendszabásai arra határnzák Cuvier-t , a' közönséges levelek 
szerént , hogy universitasi taniicsossága helyérői maga nyújtsa be elbo-
csáttatását (Dec. 1822). Kzen statuspolgári munkásság mellett azonban 
szakadatlanul a' természettudományoknak szentelte Cnvier idejét a' leg-
szélesb kiterjedésben 's egy olly megye legszorosb megvizsgálásának, 
mellynek határait ó olly dicséretes felfedezésekkel nem is sejtett tá
volságig öi egbité. Alig lehet megfogni, miként ér reá egy olly minden 
oldalról elfoglalt ember olly felfogásokra, a1 millyck ót foglalatoskod-
tatják. Nem kell egyebet említenünk csak ezen munkájit: „Recherches 
sur les nsscmens foxsiles" (1821—24, 3-dik k iadás , 5 darab, 4-ed rét
ben, rézképekkel) ' sebhez a'classicus bevezetés; „Discours sur les réco-
lutinns de la surface du globe el sur les eliangemens qni elles ont pro-
duits dans la régne animál'-'. (3-dik k i adás , Paris 1S25), mellyben ele
nyészett állatfajokat újonnan te remt ,— „Let;,ons ffanatomie comparée re-
citeillies par M. M. Dumérilet Dueernny"- (1805, 5 darab 8) , „fíecfter-
c/ies anatomiques sur les repíiles regardés encore comme douteux" (1807. 
4.); —„Mémoires pnus servir a Vhistória de P anatómiát des molttsquesíí 

(1826 , 4). — .,Le régne animál" (Paris 1820. uj k i adás , képekkel , 8-
a d r . ) , mellyek mind épen annyi remek nnmkáji a' legszorosb ügyelet
nek 's legszellemesb felfogásnak. Kötelességében áll ezenkívül Cuvier-
nek , mint az academiában a' physicai tudományok osztálya állandó titok-
nokjának, az institiitum | megholt tagjaira dicsérő beszédeket tartani a' 
nyilvános ülésekben. Többek ezek közül, mellyek nyomtatásban megjelen
tek , (JRe'cueil ff éloges historiques, Par is 1829, 2 darab) igazi mustraji 
az illy nemű dolgozásoknak. Azok a' legékesszólóbb Franczia hírét szer
zek nekie ezen tudós egyesületből még a' külföldön is. Mint i l le t t , a' 
franczia academia egyező szabad választással negyvene száma közé ve. 
vé fel őt. Csaknem minden tudós egyesületei Európának vetélkedve 
bizonyiták nekie tiszteleteket tiszteletbeli diplumájik által. Olly sok 
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hasznos elintézéseken kivili , mellyeket ó hivatalos befolyásával előmos-
ditott, kizárólag nekie kósisöni' Francziaország egy hasonlító anatómiai 
cabinet felállí tását, mel ly , mirit Európának leggazdagabb osteologiai 
gyűjteménye, neveié" a' természet minden országainak kincseit a' plán
ták keltjében. Cnvier megesméri a' hasonlító anatómia természetphjlo-
sopbiai felfogásának interesséjet', melly afc ujabb időkben Okén, Spi j , 
l iojanus, \V éber és mások ,'íltal ; nevezetesen Németországban uralkodó
vá le t t , kijelenti mindazáltal , hogy áz ő vizsgálódásainak ezen Méta-
pliysique idealista és panthéistique-el semmi köze nincsen, 's ha ö meg
gondolt utján olLy fényes resiiltatumokra nem jő i s , annyival inkább 
reményű, hogy erosb földön marad. ' 'A. B. V. ' 

C.v R K í. K, a' régieknek1 egyik legrégibb korbeli istennéjek, kit utóbb a1 

képzélődés sokféleképen változtatott el. Eredeti képen a? PnrygiabeHék 
honi istennéjek ' s , mint Isis, a' holdnak 's a/ főid termékenységének pél
dázatja volt; á' honnét utóbb felcseréltetett Kheával, ki elejénte Cretában 
ngy tiszteltetett, mint a' megszemélyesittetett természet. Cybele már ak
kor, midőn a1 Görögöknél tiszteltetni kezdett,a'következő történetbe yoltöl-
töztetye. Cybele Vlaeonnak, plujgiai királynak, és feleségének, Dindymá-
nak, leánya volt. Atyja, bosszankodván azon, hogy fin helyett leánya lett, 
kitette őt Cybelus h e g y r e , ' hol oroszlányok 'és párducZok szoptatták, 
utóbb pedig pásztornék találták meg és felnevelték. Felnevekedvén, a' sip 
és trombita feltalálójává lett, mellyekkel barmok és gyermekek betegségeit 
tudta gyógyítani. Marsyassal' szoros barátságban élt, Atyst (I. Arvs) , 
ki hasonlóképen kitett királyfi volt, felette igen megszeret te , "s minek
utána ennek erejeszegetett és megholt, érette csaknem kétségbe esett. Fel 
akarván azt keresni, szélleleresztett hajjal trombitálva és dobolva soli 
országot bejárt 'á egész a' legszélsőbb éjszakon lakó llyperboreusokig 
elment/ IViársyas, ki o\ tgen szerette, mindenütt vele ment , minek
utána szerencsétlenségére Apollót meggyőzte. Mig Cybele távol volt, nagy 
éhség támadott Phrygiában , mellynek mindaddig nem lett vége, mig az 
oraculum'tanácsára Cybele istenné gyanánt nem t isztel tetet t ' s Atyvnak te
metetlenül elveszett :s meg nem talált teste helyett annak képe el nem 
temettetet t . Atys emlékezetére Cybele papjai heréltek voltak; isteni 
tisztelete mnzsikas/.erszámokkal lármázásban 's hegyen, völgyön széllel-
fntkozásban állott, 's utóbb Creta szigetén Rheának 's Olaszországban 
Ops istenének tiszteletével öszveelegyedett. Sokféleképen szokott leáb
rázoltatni. Klejénte szobra ,csúpán egyf négyszegletű setétszinii kőből 
állott. Utóbb egy éltes asszony képében festetett 's fején bástyakoro
na vo l t , melly a1 földmivelés által eszközlött kimiveltetést 's városépí
tést jelentette. Sokszor fátyollal' fedeztetik feje , melly a' természet 
titkos és megfoghatatlan voltát példázza. Másszor jobb kezében pálezát 
t a r t , mint hatalmának je lé t ; baljában pedig phrygiai kisded dobot; né
ha gabonakaMszok vagy jol>b felől •>' nap, bal felől a1 hold vannak mel
lette. Gyakran ismét oroszlányoktól húzatott kocsin láttatik vagy o-
roszlányon ül 's jobb kezében, mint a' hatalmas természetnek, villám 
v a n , vagy oroszlány fekszik mel le t te : mind ollyan képek, mellyek ha
talmát és a' vad embereknek általa lett kintivel t'etését jelentik. K. J. 

' • • Q v r i , 1 1 1 ' Í B , szigetcsoport az Archipelaguson. délkel. Euboeától 
és Atticától. Többnyire görög lakosaik vannak. Csaknem középeken fek
szik a7 legnagyobb N*xos (1. e.) szigete; legdélibb' Mta.os (1. e.). 
F \ R O S (L e.) is ezen termékeny 's bájoló szépségű szigetek közé tar
tozik ' L—ú 

C Y C I . O I S K K , k a r i k á z a t o k , igen sok formájú ' s tulajdonsá-
gn felsőbb görbe vonatok nemei, mellyek k öz ö n s é ge s,' h o s s z í t o t t , 
k u r t í t o t t , a l a t t i és f el e t ti 1< a r i k á z / a t o k r a osztatnak (vulgáris, 
ei?rngatii-l cvrtaía. Jsvpn-epici/cloides). A' közönséges kárikázatot leírja 
epry egysoes iineán elhengerített karika körének egy pontja p. o. illyen 
g;öi liéi űSinál a1 s/ekej-kérek talpának egy pontja a' levegőben. Az alsó 
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linéa cycloig a l j á n a k , a ' körülmenő karika f ő k a r i k á n a k (e«Y-
culus generátor*) neveztetik. Ezen karikázatnak sok jeles tulajdoni van
n a k : I) A' karikákat hossza négyannyi, mint a 'fókarika áltmén'íje. 2) 
Felülete (a ' karikázat és alja között) háromszor nagyobb a' főkarikáé-
nál. 3) Ha egy fonalat rá hajtunk a' ká r ikáza t r á , lefejtvén innen is
mét huzomosan a' f o n h a t j a ' lefejtett fonal vége épen ollyan kar ikáza-
tot fog formálni (aza/. l,e f ej t e 11 j e egyenlő b e b o r i t o t t j á v a 1, evo-
lula ner/iiulor involutae). 4) Ennek mechánicai tulajdonit á' nagy el
méjű Haygennek köszönhetjük : abban áll e z , hogy egy hajtható fonal
ról két cyclois közölt lógó függeleg (pendulum) mindég egy időben 
hintázik egy oldalról a' másikra. Ezért nevezik ezt isochrona, egyidejű, 
görbének. Ezenkívül megmutatták a' Bernoulliak, hogy a' cycloisban egy 
ponttól a1 másikig minden más linéák között leghamarabb esnek le a' tes
tek , mellyért ezt b í a c h y s t o ' c h r o uá-nak , leghamarabb idejűnek, ne
vezek. Ha a1 leiró' pontot nem a' főkerek körébe , hanem ezen k\vül 
égy meghosszabbított sugárba tesszük, leir ez egy h o s s z í t o t t k a 
ri k á z a t o t (cyclois eíotfgata) , mellynek egymásba vágó karikázat for
mája lesz. Ha pedig a1 főkerek körén belől Vesszük a' leíró pontot , ' a,' 
karikázat nem fog leérni az alsó l ineára , 's neveztetik kurtí tott karika- . 
zatnak (cyclois úurtuta). De épen más formájúak lesznek azok a' c'y-
cloisek, a' meJjyek nem egyenes lineán, hanem kereken, circuluson, kavá-
r i t ta tnak körül. Igy állnak elő, mint képzelhetjük, az alat t i , feletti, kurt í tot t 
Vagy hosszított karikázatoknak végetlen sok formáíatjai, a' mint t. i. egy 
kerek köíületén kivül vagy belől forog el a' főkarika. N. J. 

CYCr. O P S O K , a ' görög mythologiában két rendbeliek fordulnak elő; 
az egyik rendbeliek Neptunusnak, a 'másod ik rendbeiiek Eranusnak és 
Gaeának (áz égnek és földnek) fijai. Az iitóbbia'k, kiknek nevei, Argesj 
J i iontes , Steropes (villám, mennydörgés, és merin3'kő): erős óriások lévén 
Yulcaníis miihelyében Jupiter számára a' mennyköveket készí tet ték, mel
lyér t őket Apolló megölte Egészen különböznek ezektől Neptunus fijaí, 
kiknek száma némellyek által hé t r e , mások által 100-ra tétetik. Közöt
tünk leginkább Polyphemüs különböztette meg magát. Ezzel egybeufügg 
azon Cyclopsok neve , kik az'Odysseaban (IX. 106 'sat.) ugy festetnek 
le , mint kóborló vagy hegyi barlangokban lakó, marhatar tás t gyakorló, 
rettenetes óriások 's minden társasági egyesülés nélkül élő vad emberek; 
Kzek Homerus szerént Siciliának nopnyugoti részét lakták közel a' Cim-
meriusokhoz. Mások máshová teszik hazájokat, majd áz Aetna hegye 
a l a t t , majd a' riphaeusi he j 7 eken , majd a' liparai kősziklákon ková
csoltatnak vélek, inajd egy szemüeknek, majd két szemüekiiek festik. K. J. 

' C r c m é , 1 . K K R K K S Z Á M . ' " 

C V C L Ü E I H ö t, T ("> K ," 1. G Ö R Ö G Í, I T E R A T V R A. 
C v i , I fi ri K R, 1. H K N 0 E R. 
C V N I C U S O K , egy philosophusi s e r t a , mellyet Ant is thenes , So-

cratesnek egyik tan í tványa , az athéóei Cynbsargesoen 380 K. e. á l l í tot t 
fel. Ezen philosophiának charactere leghívebb maradt a' Socratesé-
hez, kivaltkép abban, hogy a1 gyakorló morált legfőbb vagy talán egyet
len tárgyává tévé és minden szemlélődéseket megvétet^. Az erényt 
a 'megtartózkodásban és a ; külső dolgoktól való függetlenségben helye
tek , mi által az ember Istenhez hasonlóvá lesz. Az életnek ezen 
egyszerűségét olly mértéken tul ü/.ék a' Cynicusok, hogy az szinte 
inocskossággá 's. minden illendőség elmellőzésévé fajült. Természetesert 
akartak élni 's az által vadság ig , sőt állatiságig lealarsonyiták mago
kat. Ahhoz képest nem vala csuda, hogy a' Cynicnsok csak hamar köz 
megvetés tárgyai lvttek. Tagjaik közül legnevezetesebbek valának 
alapítójukon kivül Sinopei [Diogenes, ' Thebéi Crates feleségével, 
Hipparchiával, együtt és Menippus, ki egyszersmind utolsó vol t ; mert 
ó utána ezen philosophiából a' méltóságosb stoicusi philosophia kép-
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ződék. A' C y n i 8 m u s szó még most is használtatik , mikor minden 
külsőnek megvetéséről és elmellőzéséröl van a1 beszéd. A. B. S. 

C v s o s u n i , egy Nympha Ida h e g y é n , k i Jupitert felnevelte'* 
atóbb a' kisebb medve alatt esmeretes csillagzatba tétetett. A' Phoe-
íiiciaiak ezen csillagzat vezérlése szerént intézték hajózásaikat, 's Cyno-
sura kölcsönözött értelemben még ma is annyit t e s z , mint vezércsillag, 
ú tmutató , sinórniérték. K. J. 

C V N T H I U S , Apollónak mellékneve Delos szigetének hegyétől, 
Cynthustól , mellynek tövében temploma volt. Apollónak testvérhúga, 
Diana, is Cynthia nevet visel ugyan ezen hegytő l , minthogy a' mese 
szerént itt született. K. J. 

C T P U I Í N (Szent), JCarthagóban mintegy 200-dik e . jeles nemzet
ségből vette eredetét . Nagy lelki tehetségeinél fogva az ékesszólást szü
lötte földjén nagy dicsérettel taní tot ta; de még ekkor pogány vala. 240 
Caecilius pap által a' keresztény hitre téríttetett . Nem hallgatván a' Po
gányok gunyolásira , hogy magát olly alaptalan költeményeknek alája 
ve te t te , eladta minden j ava i t , a' szegények közt elosztogatta, mértékle
tesen é l t , és a' világi irói pályát elhagyván, a1 szent könyvekre fordult. 
Erdemei annyira kitűntek , hogy pappá és csak hamar (248) carthagoi 
püspökké választatnék 's szenteltetnék. Elbeszélhetetlenek az anya
szentegyház javára tet t munkáji. Atyja vala a' szegényeknek, (tüköré 
a' papságnak, vigasztalása a' népnek. A' Oecius császár alat t kiütött ül
dözéskor Cyprian kénytelen vala nyájat elhagyni , de nem szűnt meg ez 
alatt levelei és egyházi szolgáji által vélek lenni. A' zivatar megszűnte 
után igyekezett a' keresztényi buzgóság fentartásáia mindent megtenni; 
és a' kik az üldözés alatt a' keresztény hitet megtagadták, 's azután a' 
martyrok és confessorok ajánló levelei mellett kiengesztelődni akartak, 
szoros vizsgálat és poenitentiatartásra vonatni kívánta; 's e1 végből, hogy 
t. i. a ' feladandó poenitentiák meghatároztassanak, 251 Carthagóban zsina-
tott tart<Íft. Cornelius pápának Felicissimus presbyter és Psiatus eret
nek ügyében az iránt kijelentette magá t , hogy ezek megfenyitését az ő 
püspöki törvényhatóságához vélné tartozni, azt állítván , hogy ott kell 
megbüntetniek, a' hol vétkeztek. Hasonló vetekedés támadott ö és István 
pápa között az Eretnekekből megtérőknek megkereszteltetése felől. Cy
prian azt állította, és többszöri Carthagóban tar tot t zsinatokban erősítette, 
hogy az eretnekek által adatott keresztség semmit nem érvén, ha hoz
zánk jőnek, megkereszteltessenek. Mig végtére ebben István pápának 
vélekedése győzött , 's Cyprián is végtére az anyaszentegyház egyetértő 
állításának engedett. 257 a' Keresztények üldöztetése ismét kiütvén, Cu-
rabába számkivettetett , mig végre fejvétellel végezte szent életét; mh. 
Sept. 14. 258. Tetemei sok általtételek után a' compiegnei klastrom
ban tétettek le és tiszteltetnek. Eactantius és Sz. Hieronymus az első 
rendű ékesszólók közé számlálják Sz. Cypriant. 81 levelén kívül , mel-
lyek az akkori egyházi történetnek kutfőjit teszik , több jeles munkákat 
hagyo t t , mellyek közt nevezetes a' , ,Miatyánk l c-nak magyarázatja. Tel
jes kiadása minden munkájinak kijött 1720, fol. Sz. 

C V P R I S , Cypr ia , Venus vezetékneve Görögországnak Cyprus 
nevű sz ige térő l , hol legelső temploma volt. C y p r i p o r u s Ámornak 
vagy Cupidónak vezetékneve. 

C v p R v s , sziget a' földközi tengeren , Kis-Asia és Syria közt. 
Hajdan igen nevezetes hely volt felettébb való termékenységéért és sze-
lid climájáért. Nagysága 343 nsz. mf Lakosainak száma 120,000 '« 
ezek közt a' Görögöké 40,000. A' karfiolnak Cyprus a1 hazája. 
Főtermései: b o r , o la j , m é z , gyapju 'sat. Nevezetes helyei 's hegyei, 
mint Paphos , Amathusia, Sa lamis , a"1 Venus gazdag templomával disz
lett Olympus, igen híres hellyé tették Cyprust a' régi világban. Venus 
itt tiszteltetett leginkább , mert a' mythus szerént ez az istenasszony 
Cyprusnak bájoló szépségű partjaira lépett ki a' tenger habjából, llégi 
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históriáját áltlútliatatlan homály fedi. Midiin Amasis K. e. 550 Cy-
prust egyiptomi felsőség alá hajtotta, a' ioniai 's phoeniciai nj lakók
nak több apró királj ságaik voltak itt. Egyiptom alatt K. e. 58-ig ma
radt , midóu a' Romaiak kezére került. A' romai császárság eloszla
tásakor a' napkeleti császárság alkotó re'sz.e l e t t , 's császári vérből 
származott helytartült állal kormányoztatott , kik közt I. Comnenus 
függetlenné tette, magá t , s famíliája meg is maradt Cyprusnak királyi 
székén, mig Richárd, angol k i rá ly , a' Lusignan famíliát nem ajándé
kozta meg a' cyprusi koronával 1191. Lusignannak férj fiúi maiadékai 
kihalván , ugyan ezVn famíliának egy törvénytelen származású tagja ju
tott a' királyságra. Ennek felesége, Gornaro Katal in, velenczei szüle
tésű lévén, minthogy magtalan vo l t , a' Velenczeiek just formáltak Cy-
prushoz 's el is foglalták 1473. Velencze Cyprusnak minden meghábo-
rit tatás nélkül való bírásában 1571-ig marad t , midőn III. Annirat Marco 
Antonio Biagadinonak, a' ki Famagustát II hónapig o l ta lmazta , vi
tézi ellenállása mellért is elfoglalta a' szigetet , mellyel a' török bi
rodalomhoz kapcsolt. Nikosia nevű fővárosa a' török kormányozónak, 
görög érseknek 's örmény püspöknek lakhelye. A' cyprusi borok ve
resek , midőn kisajtoltatnak , hanem 5—6 észt. múlva halaványabh szí
nűek lesznek. Csak a' muskatal bornak van elsőbb esztendejiben fe
jér szine, 's mennél óbb, annál véresebb és sűrűbb szokott lenni , mint 
a' syrup. Ize igen édes. Az esztendőnek nem minden részeiben egy
formán jó iziiek a' cyprusi borok. A' tavasz és nyár legkedvezőbb 
reájok nézve, a' hideg ellenben ár t nekik 's izeket és szagokat- el
veszi. Elejénte szurkos tömlőkbe töl tetnek, a' honnan igen lehet ra j 
tok a' szurok szagát érezni , mellyet csak esztendők múlva vesztenek 
el. Más tartományokba hordókban vitetnek ki ; hanem csak hamar 
palaczkokba huzatnak l e , mert másként elromolnak. Legjobb Com-
manderia nevű nemek. L—ti. 

C Y R (SaintJ, egy a1 seinei 's oisei franczia megyében, a' versail-
lesi cantonban lévő falu, hajdani apátság, 's azon nevelő intézetéért 
hires h e l y . mell jet XIV. Lajos 1686 Maintenon asszony javalására al
kotott. 250 nemes leány neveltetett 's oktattatatt ebben ingyen 
élete 20-dik esztendejéig. Ez a' foglalatosság 40 apaczára bíza
to t t , 's ugyan annyi világi személyek voltak a' nevendékek szolgalat
jára rendeltetve. A' nagy nevelő házat Mansard épitette. Maintenonnak 
különös gondja volt ezen intézetre, 's a' király halála után Saint-Cyrbe 
költözött , és itt holt is meg. A' revolutio pusztításának ez az intézet 
is áldozatja l e t t ; mivel a' nemzeti gyűlésben ugy Íratott l e , mint 
a' royalismus (királyi párton lét) 's aristocratia oskolája. Nrpoleon 
Saint-Cyrben katonai oskolát alkotott , melly megbukása után is fen áll 
's 300 nevendék taníttatik benne a' hadi dolgokban, kivévén a' pat-
tantyusságot és hadi földmérést. i L—«. 

C Y R K N A I C U S O K . így neveztettek a ' Cyrene városbeli Aristippns 
által fundált bölcselkedői felekezetnek követőji, melly minekutána Gö
rögországban és Görögországon kivül körül - belől száz esztendeig vi
rágzott , Epicurus által elnyomatott. Aristippus következőji között 
a1 maga leányán, Areten, kivül leghíresebbek voltak: Antipater, Annice-
r is , Theodonis, Hegesias, Euphemerus, Bion, Boristhenites 'sat. K. J. 

C Y R K N K (Cyrenaica, eredetiképpen phoeniciai gyarmat ) , hajdan 
hatalmas görög status Éjszakafrikában, nyűg. Egyiptomtól, 5 vá
rosával (pentapol i s ) , ezek közt Cyrenevel, egy spártai gyarmatta l : 
most pedig számtalan, még eddig vizsgálatlan régiségek mezeje. Az a' 
h e l y , mellyen Cyrene feküdt, most Grennenek vagy Cayronnak nevez
tetik , Tripolisnak Barca nevű tartománnyában. AÜ_ 5 századig Cyre
naica volt a' Gnosticusok helye. Az i t t lévő régiségeket della Cella 
orvos irta l e , de csak felülegesen ,,PVffg-gío da Tripoli di Bar/iarie 
allé frontiért occidentali delV Egilto, fatto nel 1817" (Genua 1819) 
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nevil munkájában. I. R. Pacho , a' ki 1819 Afrikát beu taz ta , Cyrenét 
is meglátogatta 's ezért Parisba lett visszajövetelekor 182Ö 3000 fr. 
geegraphiai jutalmat kapott. L. „Relat. d' un voy. darus la Marmorique, la 
Cyrénaiqueíi 'sat. (Par. 1827 's kö'v.). Azon nevezetes phoeniciai és görög 
l'elülirásról, nielly a1 cyrenei omladékokon találtatott 's Máltába hozatott, 
Genesius (Halle, 1825) és Hamacker (leideni professor, 1825) irtak. L—«. 

C v m r . t c s . Három illynevü szentet említenek az egyházi törté
netek. — 1) J e r u s a l e m i C y r i l l u s , szili. 315 tájban. 334 diaconusi, 
egy esztendő mulya papi rendre emeltetett. 350 Sz. Maximus halála után 
jerusalemi patriarchává lett. Nagy őszveütközésbe keveredett a' cae-
sareai ariánus püspökkel , Acaciussal, ki őt a' templomi drágaságok el
adásával vádolta, de a' mellyeket ő azért adott e l , hogy egy nagy éh
ség idején a' szegényeken segíthetne. Acacius a' Caesareában tartott gyű
lésben Cyrillust letétette, de a' seleuciaí 359 zsinat viszaultet te , elűzvén 
üldözöjit; újra még két ízben kiűzetett helyébői, mig Valens császár 
halála után ismét 's végképen visszanyerhette hivatalát. A' konstantiná
polyi (381) zsinat megerősítette 's helyben hagyta választatását. Meg
holt 386. Húszon háromcatechesist irt egyszerű és értelmes előadással; 
's ez a' legrégibb 's igen becses keresztény hittanitás rövid foglalatja-, 
k i van adatva nyomtatásban, Paris 1720. tol. — 2 ) A l e x a n d r i a i C y 
r i l l u s , Theophilus alexandriai patriarchának unokaöccse, minekutána 
visszatért a' nítriai klastromból, a' hol Serapion apát tanítása alatt 5 
esztendeig va la , Alexandriában, mind külső te rmetére , mind szép 
előadására nézve annyi tekintetet p y e r í , hogy rokqnja halála után 412. 
ő választatnék alexandriai patriarchának. Nagy buzgósággal gyakorolta 
hatalmát -, ugy annyira , hogy vérengző veszekedések által kellé némelly 
foglalatosságainak réghez vitetni. De leghevesebben folytak vetélkedé
sei NESTORIUSSAT! (1. e.). Az ephesusi egyházi gyülekezetben vétetett 
fel ezen ügye Nessoriusnak, a1 hova mind a' két fél nagy számú követők
kel jelent meg , és Cyrillus előlülése alatt Nesotrius megítéltetett és uj 
Júdásnak kikiáltatott. De azonban Cyrillus sem kerülte el az ellenfélnek 
arról tett vádolását , hogy a' felhozott irományok és aláírások meg vol
tak általa hamisítva. Azonban az antincliiai patriarchának elérkeztével 
50 püspökből álló zsinat Cyrillust is kárhoztatta 's az eretneki állítás
ban megmarasztalta ; és annyira jutott a1 dolog, hogy fegyverhez nyúl
tak és vér ontatott. Theodosius császárnak katonai erővel kellett a' zsi
nat pártosait eloszlatni. De azonban a5 dolognak vége nem szakadt és 
az antiochiai patriarcha és Cyrillus közt még három esztendeig tartott a* 
viaskodás; mig nem ismét fiphesusba a' császár parancsára zsinat ren
deltetett , 's itt Cyrillus bezára to t t , de kiszabadította magát az őröktől 
's Alexandriába visszament. Végtére a' sok háborgások után Nestorius-
nak le kellé mondani taní tásáról . de ezt nem követvén , klastromi szám
kivetésbe küldetett, a1 hol megholt 340. Cyrillus pedig utána 344 végezte 
zajokkal teljes életét. Annyi tekintetet szerzett mindaztál tudományával 
és bti/.góságával magának, hogy a1 szentek közt tiszteltetik az anyaszent
egyházban. Munkájinak legjobb kiadása 1038 jött ki. —r 3) T h e s s a -
l o n i c a i C y r i l l u s . a 1 k i Methodius társaságában, minekutána már 
egy más hunnus eredetű nemzetséget megtérített volna a' keresztény hit
r e , a' Bolgároknak hirdette az evangéliumot, megkeresztelvén ezek ki
rályát is, Bogazist 860. Hasonló előmenetelt tett a' Morváknál és Csehek
nél^ miután Kómába költöztek 882 , a' hol utóbb meg is holtak. Ok a' 
Tó t nemzetségek apostolinak tar ta tnak; és esmeretes a1 cyrillusi litur
gia i s , mellyet tót nyelven ir t 's a' megtérített nemzeteknél behozatni 
is megnyert. Mind a' görög, mind a' deák anyaszentegyházban a' szen
tek közt tiszteltetik ezen Cyrillus Methodiussal öszvefoglalya. Sí. 

C T R v s, Cambysesnek, egy előkelő Persának, és Mandanénak, Astyages 
medusi király leányának, íija és a' persa birodalom fundálója. (L. A^sv-
RIA). Midőn anyja jvele terhben volt,^ Astyages álommagyarázóji 
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ennek egy álmát ugy magyarázták, hogy unokája őt meg fogja fosztani 
a' királyi széktől. Ezen okból Astyages parancsolatot adott , hogy Cy-
rus mindjárt születése után megölessék, ki is végre egy pásztornak 
adatott által. A' pásztor a' helyett hogy megölte volna a' gyermeket, 
megszánván azt , felnevelte 's Cyrusnak nevezte. A' gyermek korán 
nagy bátorságot mu ta to t t , melly őt a ' király esmeretségére ju t ta t ta . 
Egy gyermeki já tékban, mellyben a' többi gyermekek őt fejekké vá
lasztot ták, egy főember fiját megverette. A' megvert gyermek atyja 
panaszt tet t Astyagesnél , ki azért Cyrnst számadásra vonta. De ez azt 
mondotta , hogy arra jusa van , 's ezen jusát olly bátran és okosan 
védelmezte, hogy a' király tovább vizsgálódott 's végre a' dolog való
ságáról meggyőzetett. Mágusai által megnyugtatván, Cyrust visszakül-
dötte sziilejihez Persiába. De ez a' Persákból nagy hadisereget gyűjt
vén , öreg atyját meggyőz te , valamint nem sokára azután a' lydiai 
királyt, Croesust , ' s a 'babylőni királyt , Nabonidot, is. Hasonlóképen meg
hódoltatta Phoeniciát és Palaestinát is, hova a' Zsidókat a' babyloni fog
ságból visszabocsátotta. Minekutána e' szerént Asiának ' nagy részét 
b i r t a , igazságos ok nélkül hadat izent a' caspiumi tenger éjszaki part
jain az Araxesen tnl lakó Massageták ellen, kikén ekkor Tomyris királyné 
uralkodott. Az első ütközetben ravazság által győzedelmeskedett, de 
a' másodikban (Krisztus születése előtt 529-dik észt.) tökéletesen meg
veretett 's életét is elvesztette. Utána fija, Cambyses, következett az 
uralkodásban. Xenophonnak a' Cyropaediában foglalt e lőadásai , mintha 
Cyrus Astyages udvarában neveltetett, annak az országlásban rendes kö
vetkezője volt 's bölcsen uralkodott és természeti halállal múlt volna k i , 
csupa költemények, minthogy Xenophon azon munkában a' históriai igaz
ság félretételével Cyrusban csak egy hatalmas fejedelem remek képét 
rajzolni 's hazája fljai számára a1 monarchiát dicsérni szándékozott 
vagy talán két különböző Cyrus cselekedeteit te t te fundamentumul. — 
Egy másik C y r u s Dárius Nothusnak vagy Ochusnak ftja volt. ki az eléb-
beninél csaknem 150 esztendővel későbben élt 's már 10 esztendős ko
rában minden kis - asiabeli tartományoknak urává lett . Uralkodásra 
vágyása már fiatal korában ki te tsze t t , 's midőn atyja halála után test
vére, Artaxerxes Mnemon, lépett a ' k i r á ly i székre , ő öszveesküvést for
ralt ellene. Az öszveesküvés jókor kitudódot, de bátyja a' helyett hogy 
őt halálra büntette volna, megkegyelmezett neki 's Kis -Asiának 
helytartójára tet te . I t t Cyrus nagy hadi sereget gyű j tö t t , mellyhez 
13,000 görög katona is csatolta magát a' né lkü l , hogy szándékát 
tudta volna. Ezen sereggel Ar taxerxes t , hogy a' királyi széktől meg
fossza, megtámadta , de vitéz ellenállás után meggyőzetett '» Artaxer
xes saját kezei által megöletett. K J. 

C V T H Í R A most C e r i g o, 8000 lak. egy a" ioniai 7 sziget kö
zül, 5 órány. Laconiának legdélibb párjától, kiváltképen a' Venus Urá
n i a , kinek legjelesebb 's egész Görögországban legrégibb temploma Cy-
thera városában fénylett, tiszteltetéséről híres. A' hajdani Cj4hera most 
pusztán hever omladékaival. Partjaira lépett ki Venus a' tengerből '» bir
tokába vette a' földet (azaz^ i t t vitték be legelősször a1 phoeniciai ha
jósok Görögországban Venus tiszteltetését). A' sziget kősziklás és termé
ketlen. Tőle kapta Venus a' Cytherea nevet. L — ú. 

C l Á F O I . JÍ S , 1. M ü G C Z Á F O r . ÁS. 
C Z A K O V A , falu Gömör vgyébeh , hol egy cserjés par t oldalában 

savanyu viz buzog fel az időhöz képest különb-különbfélé mennyiségben. 
A1 viz tiszta, kékelő, savanykás izü, gyengéd kénszagú 's kevés buboré
kokat fejt ki. Kutjára nem sok gond van , 's a' vízzel csak a' lakosok 
élnek , kik azt mindenkori hidegségéért !s kedves izéért igen örömest 
isszák. ' A . Baligh Vál. 

C z A R T o R Y S K i (Adánv herczeg) , Podd ia s íaros t ja , elébb podo-
liai gen., azután pedig austriai császári főtábornnk , szül. 1 7 3 ! a' Jagel-
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lók régi nemzetségéből. Noha, ngy lá tsz ik , magas születése, kimerít
hetetlen gazdagsága, jeles esze 's kiterjedt esnieretei fontos befolyásra 
hivák hazájának zivataraiba; még is alárendelt viszonyokban tartá öt 
mindég a? természet 's szerencse adományaival gyakorta játszó sors. III. 
Auguszt halála után ő is a' lengyel királyszékre törekedők közt volt, 
mellyre talán fel is emelték volna honfijai; de Poniatowski Szaniszló II. 
Katalintól nyerte meg a' lengyel koronát. Ettől fogva a' Czartoryski ház 
's a' hozzá szitok egyenetlenségben voltak az nj királlyal. Noha her
czeg Cz. Lengyelország első felosztása után galitiai birtokai niiait 
uustriai szolgálatba lépet t , még is mindent elkövetett az 1789 és 1791 ki 
országgyűléseken , hogy Lengyelországban egy tartós kormánynak füg
getlenséget segéljen kieszközölni. Ezen időtájban rendkivüles követ volt 
Dresdáhan, hogy a' sász választó fejedelmet Lengyelország koronája el
fogadására biija ; innét Bécsbe ment 's megkéré a ' c sászá r t , lenne köz
benjáró 's oltalmazó Oroszország czélzásai ellen. Sikerei!;n maradván 
ebbeli fáradozása 's Saniszló k i rá lya 1 taigovizai confoederatióhoz állván 
herczeg Cz. jószágaira 's Bécsbe vonula; hol az 1794-ki nyugtalanság 
alatt a1 nélkül, hogy abban közvetetlen részt vett volna, békés életet élt. 
Ama' lázadás szerencsétlen kimenetele után kénytelenittetett II. Katalin
hoz küldeni két fiját. 1815 *z austriai császár által főtáboínokká tétetett. 
1812 első volt , ki mint marsallja a' lengyel országgyűlésnek a' confoede-
rat ioactát aláirá. Midőn a' bécsi békegyiilésen Lengyelország sorsa 
elhatározandó vol t , Bécsbe ment egy követséggel 's az orosz császárnak 
elejébe terjeszté a1 constitutio alapvonásait. Nyájasan bánt itt a' császár 
ezen érdemes herczeggel, későbben pedig lengyelországi útjában senator 
palatínusnak nevezé ki. Felesége szintolly nevezetes hazafiuságáról, 
mint szépsége- és költői szelleméről, mellyet Delille-el való levelezésében 
eléggé kitüutetett. Leánya a 'wütemberg i király nagybátyjához, Lajos 
herezeghez, ment férjher., kilő] azonban elvált 's most Nápolyban a' 
mivészetek- és tudományokkal foglalatoskodik. Ettől egy jeles román 
jelent meg Varsóban „Malvina" czim alatt. Zs. G. 

C Z A R T O R Y S K I (Ádám, he rczeg) , az elébbinek fija ' s elölülője 
a' dicső Lengyel nemzet ideigleni országié székének, szül. 1770. Az 1794-ki 
nyugtalanság elnyomása u t á n , mint fenébb ér in tők , Petersburgba külde
tek atyja á l t a l , hol Sándor nagyherczeggel, az utóbbi császárral, 
együtt neveltetek 's ennek hajlandóságát niegnyeré. Hanem 1. Pál egé
szen ellenkező indulattal viseltetett az ifju herczeg i rán t , 's ugyan azért 
mintegy száműzésbe kiilffé követnek a' sardiniai udvarhoz; de alig lépett 
fel Sándor a' császári s zékre , azonnal sietett , nem felejtve elébhi haj
landóságát, a' számüzöttet visszahini, kit kevéssel azután külső ügyei
nek ministerévé tett. Cz. kisérte a' császárt 1805 németországi utazása 
alatt. Ugyan azon esztendei Apr. 11 szövetségre lépett Angliával, nielly-
hez utóbb Austria is hozzá állt 's mellybe Bajorországot is belé akarták 
vonni. Hogy ezen udvar még szorosban kapcsoltassék az emiitett szö
vetséghez, a' bajor választó fejedelem örökösével orosz nagyherczeg-
asszonyt akarának elvétetni ; azonban félbeszakasztá ezen alkudozásokat 
Austria becsapása, 's az ormi és austerlitzi üiközet szerencsétlen kime
netelt ada a' háborúnak. Herczeg Cz., tartván a t tó l , hogy a' dolgok e' 
kimentével ő fogna terhel te tni , kilépett a' ministeriumból. Az 1807-ki 
táborozásban ismét késérője volt az orosz czárnak a' né lkü l , hogy a' 
status ügyeiben közvetetlen részt vett volna. Az utolsó franczia háború
ban is munkás volt hazájáért 's császáráért. A' bécsi békegyiilésen min
dent elkövetett , hogy hazájának, ha nem is tökéletes függetlenséget, 
legalább jó 's biztos jövendőt szerezzen. Ő volt a z , ki Sándor császárt 
reá tudá b i rn i , hogy Lengyelországnak az 1815-ki szerkezetet adja. O' 
volt a z , ki a' császárt szüntelen ostromlá, hogy Li tvániá t , Podoliát 's 
Wolhyniát az anyahazával egyesítse. 'S hihető sikerül vala e1 szándéka, 
ha Nowosilzoff, Sándornak testestül lelkestül orosz tanácsnokja, teljss 



CZÉDULABANKT CZÉH 4 7 9 

erejéből nem javai ellenkezőt '4 a' czárt üly lépte által az. európai hatal
masságok Közül kiesenilóiH-k's Oroszországot siai tartománnyá süllyeden-
dónek nem állítja. Így kis körre szorítva maradt a' hajdan hatalmas 
Lengyelország, '« fijai bajnokságától vára visszaadatását elébbi nagy
ságának. Hogy erre nézve minden igaz Lengyel mindent elkövetett, bi
zonyítják az utóbbi történetek. Er re czélzott Czartoryskinak is mindéit 
munkálódása. Mint curatora a' wilnai egyetemnek, szabaderzetü okta
tókat vőn fel 's az oktatásnak egyáltaljíin nem szabott korlátokat. Len
gyelország hajdani nagysága lón tárgya a' külön tanításoknak, YVilna 
pedig ez által jtüxhelye egész Litvániában a' lengyel nemzetiségnek, a' 
történeti emlékezeteknek 's a' hazafiúi kívánat oknak. Hanem a' ravasz 
Nowosilz.off itt is szemmel tar tá a' nemes herczeget 's bebizonyitá a' 
császár előtt , hogy épen ez legyen útja a' lengyel tartományok elsza-
kasztásáaak az orosz birodalomtól. Erre t z . kiesett a' kegyelemből 's 
megfosztatván hivatalától , munkaköre csupán az országgyűlésekre szo
ríttatott. Hogy itt férjfinhöz, jeles eszű, nemes érzelmű 's honja bol
dogulását lángolva óhajtó férjfinhöz, illőleg viselte magát , bizonyítja 
nemzetének a' veszély napjaiban benne vetett bizodalma. Midőn Nov. 
29. 1830 a' lengyel nemzet függetlenségére czélzó lázadás tudta 's esz
közlése nélkül kiütöt t , figyelemmel vette fontolóra hazája helyzetét 's a' 
dolgok mibenlétét és vigjázékony ugyan , de még is erős lépésekkel zá-
rakozék honjának igaz ügyéhez, 's midőn lá tná , hogy a' Nov. 2!) ese
tek, ha nem munkája, de még is elhatárzott kivánatja legyenek az egész 
nemzetnek, 's hogy minden Lengyel kész hazája kiszabadításáért vagyon-
ját 's éltét feláldozni, nyíltan kijelenté magát a' hon szent érdekei mel
lett. Viszonyát Chlopiczkihoz még nagyohb részént homály fedi. Annyi 
bizonyos, hogy a' dictatorság elején gyámolitá a 'generá l t tanácsával; 
de annak lemondása a' dictatorságról Cz. akaratja ellen történt, ki őt ezen 
léptéért nyíltan kárhoztatta. Jan. 30. 1831 az országgyűlés által elölü
lőjévé választatván a' nemzeti országiásnak, e' nehéz állásponton min
dent elkövetet t , a' mit emberi erőtől reményleni lehetett. Fentar tá a* 
belső rendet , hatalmas sereget alkota az országgyűlés segélyével 's 
Európá t , a' lengyel dolgokra bámulva tekintőt , fén}es nyilatkozásban 
tudósitá a 'on indító okok felől, mellyek a ' lengyel zudulásnak mentege-
tőji valának. Ugy vivé a' kormányt , hogy a' Lengyelország egy né-
melly részeit biró fejedelmeknél bizodalmatlanságot nem gerjesztett maga 
i r á n t , nemzetének pedig a' veszély napjaiban valódi őrangyala volt 's 
mindaddig megmaradt e' méltóságában, mig Krukowiczki dühös pártja 
az orosz tábortól körülvett Varsóban idétlen vérontást nem okozott. Ek
kor letevé hivatalát , de mind a' mellett még is utolsó szempillantatig 
híve maradt nemzete ügyének 's csak akkor vonult galitiaij jószágaira, 
midőn nemzete ügyét megbukottnak látá. (L. LENGYELORSZÁG J830-ki 
REVOMJTIÓJA.) Z Í . G. 

C z i: n v x. A R A N K , az a' hitelintézet, melly egyes , bizonyos summa 
pénzekről szóló czédulákat , ugy nevezet t , b a n k n o t á k a t bocsát ki 
olly ígérettel, hogy azoknak névbecsét kész pénzzel fizeti ki minden tu
lajdonosnak, ki azokat kész-pénzér t i felcserélés végett a 'banknak be-
mutalandja. (L. PÉNZFORGÁSI RÁNK.) 

C Z K H, felsőségtól megerősíttetett társasága a' mesterembereknek, 
kik bizonyos rendtartással és ládával ellátva, valamelly mesterséget má
sok kirekesztésével űzhetnek. Egészen különbféle nemű mesteremberek 
is léphetnek egy czéhbe , mint ez p. o. a' tüzmiveseknél, bőrmi.veseknél 
'sat. történik. A' czéh fogatjából magából követvezik, hogy annak ál
táljában mind azon jusokkal kell b i rnia , mellyekkel a' statusban min
den megengedett társaság bir. Ezen okfőn alapul a' czéhek j n s a : 1) a* 
czéh javára bizonyos ezéhezikkelyekben vagy mesterségi rendelésekben 
megegyezni ' s e r r ő l czéhlevelet, a«;iz , a' felsőségtől Írásbeli helyben
hagyást vagy privilégiumot b i r n i , mellyben egyszersmind a' mesterség 
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jusa i , szabadságát *?s korlát! foglaltatnak , valamint az i s , mit készít
hessenek tulajdonképen a' czéhbe tartozó mesteremberek. 2) A' jó rend 
fentartása végett bizonyos czéhfoglalatosságok ügyelését egyes tagokra 
bízni, 's ha ezeket illető perek fordulnának elő, ezekre nézve ügyvédet 
vallani. 3) Ha a' czéh java megkívánja, gyűléseket tartani. Végre 4) 
közös vagyont birni 's a' czéh fentartását 's javát illető költségek fede
zésére bizonyos adót rendelni, mellyét a 'czéhtársak fizetnek, 's a' czébet 
illető többi dolgokkal együtt knzös l ádában , czéhládában, szoktak tar
tani. — A' czéhesség a' mesteremberek énen jusán alapul, hogy ők mint 
morális személyek inesterségi ügyeikre nézve rendeléseket tehetnek 's 
ezeknek kötelező erejét czéhtársaikon kívül egyebekre is kiterjeszthetik. 
Ez a' szabadság, az autonómia, a' czéhszerkezettel kezdetétől fogva 
legszorosabban volt öszvekapcsolva 's még ma is fenáll egyes nyilatkozta-
tusokban, noha a' statushatalomnak a' mesterségi viszonyok alárendelésé
re való törekedése a' czéhek hajdani függetlenségét mind inkább kór
látok közé szorította. Már az ősrégiségben voltak osztályai a' népnek 
foglalatosságai szerént ; de az Indiaiak 's Egyiptomiak nemzetségi külön
bözésből száimozott kastájit nem lehet az ujabb idő mesterségi egye
sületivel összehasonlítani. A' Romaiaknál ellenben voltak társaságaik a' 
mesterembereknek (collegia et cor/iora ojiificuin) , mellyek az ujabb Eu
rópa czéheihez annyiban hasonlittatbatnak, hogy ők is morális személyt 
t e t t ek , 's jusok volt statútumokat készitni. Ezen t á r sa ságoka ' köztár
saság utolsó idejében politicai pártokként mutatkoztak nem ritkán , 's 
épen ez a d u t okot a'monarchiái hatalom alapításakor befolyásoknak kor
látok közé szorittatására 's részénti eltörlésére. Olaszorságban, melly 
a' középkorban bölcseje volt a' szabad polgári rendnek, 's kivált a' lom
bardi városokban, ama ' romai szerkezetek maradványai vagy azoknak 
emlékezete eszközölhetek részént a1 czéhek felállíttatását, mellyek, mint 
a1 polgári rend felemeltetésének 's egyesítés által a' nemesség ellensú
lyává tételének jeles eszközei magoktól ajánlkoztak. A' városok emelke
désével , midőn t. i. a' miveltebb munkásság bennek megtelepedett, 's a' 
városi szerkezetek alapíttattak, kezdődik a' czéhszerkezetek kifejlődése, 
''a annak főoka, hogy a' középkorban a' mesterségi szorgalom a' Görö
göknél 's Romaiaknál kizárólag becstt l tetett 's a'mezei gazdaság mellett ki
fejlődhetek, azon őnlétüségben áll , mellyre a' mesteremberek a' városi 
rendszer kifejtése !s polgári bátorságaiknak abból származott biztosítása 
által tevének szert. Ezen mesterségi szerkezetek olaszországbeli kelet
kezésének idejét szorosan meghatározni nem lehe t , noha már a1 10 szá
zadban találtatik nyomok, 's nevezetesen Mailandban , hol a' mester
emberek Credentia név alatt egyesültének; annyi azonban bizonyos, hogy 
a1 mesteremberek szorosabb egybeköttetései a' 12 században már fe.náll-
tak , sőt annak is látszanak nyomai , hogy ezek a1 következő századok
ban politicai fontossággal bi r tak; a1 mi t ö b b , már ezen időtájban talál
ni bennek ollyan visszaélésekre, mellyek ellen Németország több század
dal utóbb panaszkodott. Midőn a' szorosabb egybeköttetések haszna meg-
esmer te te t t , mind inkább inkább terjedt illyen társaságok felállítása, "s. 
a1 polgári rendnek nemesség elleni küzdése alkalmával ezen czéhekből 
kelt ki az ellenállás, melly az aristociatiai elemnek democratiait szege
se ellene. Midőn pedig a1 polgári rend befolyást nyert az igazgatásra, 
akkor a' czéhek a' szerkezet alapja levének, 's a' ki a1 városi kormány
ban részesülni aka r t , valamelly czéhbeli tagnak kellett lennie. 

N é m e t o r s z á g b a n is szoros öszvefüggésben volt a ' czéhek szár
mazása a1 városi szerkezetek kifejlődésével, 's valamint ezek ahhoz ké
pest, a' mint romai eredetű városok régi községi szerkezeteket megtartot
ták, vagy udvari jushak, avagy urasági védelemnek vetették magokat alá
j a , vagy a' szabad német községek régi szerkezete tovább is tartott , kü
lönbözők voltak, tígy a' mesteremberek viszonyainak is küíönbféléknek 
ksllett lenniek. A* mesterségek legrégibb időkbe?: áltáljában alattvalók 
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kezén voltak, 's á! mint látszik, nagyobb birtokosak jészágáin még Nagy 
Károly alatt is rabszolgák által Ületének. Csak a' kereskedők foglala
tosságával nem férhetett öszve a' tökéletes függés. Noha azonban ta 
gadhatatlan, hogy már kora időkben voltak a'függők mellett szabad mes
teremberek i s , mindazáltal ezek a' városi törvények származása előtt á' 
nagyobb községekben szinte urasági védelem, vagy udvari jus alatt állot
tak , kivévén a' romai eredetű városokat (például Kölnöt j , á' hol ezpn 
eset nem Volt. Ezen törvény szerérit, mint tulajdon osztálya az urasá
gok cselédjeinek , már korán bírtak valami saját szerkezettel minden e-
gyesület mesterei a l a t t , mint Strasbnrg városának egész a' 15 századig 
terjedői látszó legrégibb városi törvényéből kitetszik , 's riieglehet, hogy 
á' czéhek legnagyobb részént ezen viszonyból fejlettek ki. (L. Eich-
horn "Deutsche Siaals- und Rechtsgeschichte'- 2 köt., 's ugyan annak 
értekezését a' városi szerkezetek eredetéről Németországban a' ,,Zeit-
ichrift für getchichtHehe fíeehtstvissenschnfi" 1 köt. 2 füz. 's II köt. 2 
filzi, 's Hüllmann „Geschic/tle det Urtprungs der Standé in Deutsch-
laud" 3 köt. Od. melléki Frankfurt , 1808). Németországban a' czéhek 
legnagyobb részének kifejlődése a' 12 század második felébe esik , 'g en
nek legrégibb bebizonyított példáji a' pósztónyirők és boltosok czéh« 
Hamburgban (1152), á ' r uhaszabóké , a z a z , posztó- és gyapjuportéka-
kereskédőké (1153) 's a' vargáké (1157) Magdeburgban. A' czéheknek 
majd kedveztek a1 császárok és fejedelmek, majd elnyomták azokat, a' 
mint t. i. a' városoknak vagy a7 nemességnek akartak kedvezni. Poli
ticai fontosságra csak a' 13 században kaptak a' mesterség) egyesüle
tek , miután a' következett két században a' városi kormányban része
sülés lón következése győzedelmes küzdéseknek a' régibb polgárokkal, 
kik a' Hajua melléki városokban 's déli Németországban nemzetségek
nek vagy háztársaknak hivataliak , 's kikből elébb kizárólag kellé a' vá
rosi tisztviselőket választani. A' czéhegyesüíet annyira elhatalmazott, 
hogy még szabad foglalatosságok is , mellyeknél az egyesület gazdagsá
gi tekintetben semmi hasznot nem hajthata, oltalmak alá adák mago
kat. Politicai hatalmuk azonban kénytelen volt az ország megerősödött 
felségéének helyt adni , melly által még társasági szerkezetekre nézve 
is egyre szűkebb korlátok közé szorittatának. — F r a n c i a o r s z á g 
b a n is szinte a1 városi,szabadságok kifejlődése után keletkeztek a' czéli-
szerkezetek, . ' s kivált IX. Lajos olta egyre közönségesebbek levének, de 
soha sem voltak kifajzások miatt olly nyommasztók 's á r ta lmasak , mint 
d' revolutio előtt. — A n g l i á b a n nem olly tulajdonságnak a' mesterségi 
egyesülelek mint Németországban ; ott a' polgári szerkezet déhlocratica 
elemével szoros öszveköttetésben vannak, 's ugyan azért politicai oldalnk 
érdemel főtekinletet. lízen egyesületek eredete itt is felmegy a' városi 
szerkezet kifejlődésének idejéig. Az illy szerkezetű városokban észre
vehetőbb a1 czéhek egybefiiggése a' polgárok képviseltetésével 's a' vá
rosi kormány igazgatásával, mint a' continensen. Önlétező. mcsterség-
üzés j u s á t , vagy is fraeinunságot vétel vagy bizonyos tanuló idő kiállá
sa által lehet megszerezni, mell3' időnek eltölte u tán, minthogy a1 le-
génykedés nincs szokásban, minden további lépés nélklll meg van n5'er-
ve a' mesteri jus. De a' mesterségi szabadság, melly az egyesületbe nem 
lépő rendeknél nincs korlátok közé szoritva, általány ós'pkfőül szolgál; 
ugyan azért nem is vétetik tekintetbe a1 mesterség riiinenitisége, hanem 
mindenkinek szabadságában áll tetszése szerént akarmélly czébhe lépni, 
's mivel a' czéhek főelsőségét a1 választási jris t e sz i , ennek megnye
rése végett még nemmesteremberek is gyakran felvétetik magokat azokba. 

A' czéhek a' középkorban, midőn a1 népmiveítség !s mesterségek 
flzése még igen alacsony fokon állt , 's midőn ezen egyesületek tagjaik 
becsületérzését ébresztgetek,. 's a1 gyakorlásban volt technicai esmere-
teket körökben fentarták 's tovább terjesztek, felette hasznos intézetek 
voltak. De sziritazon küinyülmények, mellyek á' mesterembert tiníéti'Z 
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zésre emelek, szorgalmának bizonyos önhasznol vadászó tülekedést ad••>-
Jiak , melly a7 czéheknek olly igen tulajdonjok, 's melly még azon kora 
időkben kifejlett. A1 mesterember csak mestersége üzésének kizáró jósá
ban . a' kereskedő csak monopóliumban kereté saját hasznát. Knnek pe
dig a1 lön következése, hogy aza la t t , mig a' városi mesteremberek 's 
kereskedők kincseket gyűjtöt tek, a' nép nagyobb része , a' mezei lako
s o k , kiknek mesterségi szorgalmát a' czéhek idején korán kezdték aká« 
dályoztatni , szegények maradtak. Az a' nagyobb jó l l é t , mellyre Német-
Alföldön mind a' városi , mind a' mezei lakosok ju tot tak , épen azon ala-
pnltnak látszik, hogy itt szabadabb nézetek uralkodtak a mesterségek 
felől , 's nem engedtetett meg a'monopóliumok elterjedése, mint Német
országban , hot a' mezei lakos jóllétének akadályozása által maga a' vá
rosi nép is szenvedett. 

A1 czéhszerkezet főczéljai ezek: bizonyos számú mesteremberek élet 
módjának uátorságositása 's a' már egyszer elhatalmazott mesterségi 
esmeretek fentartása. Az első czélt a' saját kezekre dolgozó mesterem
berek korlátozása által érhetni el , melly a' zárt mesterségeknél minden 
egyes helység mesteremberei számának meghatárzásában á l l , nyíltaknál 
pedig a' mesteri jus megszerzésének nehezítése által eszközöltetik. A' 

'második czélt a 'munkások felosztása mozdítja e lő , melly felosztás ha
sonlóságok 's dolgozásra való szabadságok szerént történik, legnagyobb 
részént mes terekre , legényekre és inasokra; előmozdítja azt továbbá a' 
tanulás kiszabott ide je , a' legények vándorolása , a' remekelés szüksége 
*s végre mind azoknak el t i l tása, kik valamelly mesterséget űznek a' nél
kül , hogy arra törvényesen nyertek volna szabadságot. A' czches és sza
bad mesterségek viszonya Németország különböző részeiben nagyon kü
lönböző; azonban a'tulajdonképi kéztniveseken kívül, a' mesterségi szor
galom legtöbb nyilvánzatjai czéhesek , 's az egyes czéhek szerkezetének 
a7 munkásság tárgya által feltételezett különbözése mellett is majdnem 
mindenütt megvannak a1 czéhkinszerités fen kitett czéljai. A1 czéhszerke
zet ezen sajátságainak legnagyobb részében fekszik a' visszaélések 's a' 
mesterségi szabad munkásság akadályzása magva, mellynek annál ártal-
iiuasbau kellé munkálnia, mennél nagyobbra terjedt a' mesterségi ipar, 
's mennél inkább nevekedett a' kézmivi szorgalom 's kereskedés. Miinél 
fogva mind inkább nyoiumasztónak 's a' gyárolást gátlónak tekintetek a' 
czéhek régi szerkezete 's a' kemény czéhkinszerités. Már régen ipar
kodtak Németországban birodalmi törvények (kivált 1731) 's tartományi 
rendelések által a 'czéhkinszeri tés régi visszaélésein segíteni, a' nélkül 
mindazál ta l , hogy az egyesületek társasági jusait megcsorhitanák. De 
az ujabb időkben mesterségi szabadság tétetek ellene a' czéhkinszerités-
nek, 's Francziaország példája Németországban is követésre talált. 'S szük
ség is valóban , hogy a' status a' mesterségi szabadságot alapigazságnak 
tar tsa , mert akar jnsi, akar statusgazdasági tekintetben vétessék a' dolog, 
legtökéletesb szabadsággal kell minden embernek birni ügyessége gya-
korolhatására. A' mesterségi munkásság korlátolása ellenkezik azon 
jussal , mellynél fogva mindenkinek szabad szorgalma által javakat sze
rezni , 's ezen jus gyakorlásában senkit sem lehet azért gátolni, hogy e' 
miatt egyik másik mesterségi munkásság jövedelmessége néminemű csor
bulást szenved. De a' gátlónak 's ellenkezőnek elhárítása itt is csak az 
előre haladó kifejlődés következése lehet , 's mennél szabadabb munkás
ságot kivánand a' gyárolás 's kereskedés nevekedése, annál nehezebb 
lesz a' czéhnek régi szabadságait 's vélt jusait megszerezni, inellyek kü
lönben is tul éltek magokon. Nincs többé szükség egyesületekre , hogy 
az ügyesség 's esmeretek el ne vesszenek , mellyeket a' polgári társaság 
kiirthatatlanul megszerzett magának, 's mit elébb a' becsületérzés tőn, 
azt most a' készítők megszaporodása tökéletesben eszközli , egybekötve 
azon törekedéssel , hogy a' czébbelieket jobb munka 's tetemesebb ela
dás által felülmúlhassák. Azon egyesületek ártalmas volta a' társaságok 
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zártságában 's eltiltó jusában, a' tanuló esztendők megkivánásáhan 's a' 
mesteremberek azon megszorításában áll, niellynél fogva csupán czéhileg 
tanult legényeket fogadhatnak magokhoz. A' legények vándorlása, mel-
lyet szinte a' ozéhesség ártalmai közé számítottak , az uj találmányok 
hirtelen elterjedése miatt, technieai kimivelődés tekintetében most ugyan 
sokkal kevesbbé hasznos, mint hajdan; helyes politiai felvig) ázat alatt 
azonban még is menthető annyiból , hogy a' fiatal mesterembert általá-
nyos mivelődésére megkívántató utazás hasznaiban leszel téti. A' ezéhek 
védőji , kik azokat csak időképestileg kívánnák változtatni, ugy véleked
nek , hogy azon intézetek velejével megegyeztethető volna a' roesterségi 
szabadság, ha a' ezéhek zár t sága , a' hol a' .mesteremberek bizonyos 
számra szorításában á l l , a' privilégium által szerzett jusok illendő kár
pótlása mellett eltöröltetnék, a' mesterségek akarmelly módon való tanu
lása megengedtetnék, 's a' nem czéhileg tanult legények befogadására 
minden mesternek szabadság adatnék. Tagadhatat lan, hogy már ezen 
változtatás is sok gátját háritná el a' szabad mesteiségi szorgalomnak, 's 
ezentúl figyelmet érdemel az az észrevétel i s , hogy a' ezéhek megtar
tása vagy eltörlése kérdésénél csupán a' jusi és statnsgazdasági szempont 
vétetik fontolóra, holott pedig felette fontos ezen alárendelt társasagok 
viszonya a' statiishatalomhoz, mert ezek a1 községi szerkezetnek az idő 
szelleméhez alkalmaztatott megjavítása mellet t , mint a' középkorban, 
nagyon elősegíthetnék a' polgári rend felemelkedését a' közönséges nem
zeti életbe 's a' szunnyadozó köz szellem felélesztetését. Azonban Fen» 
állítatnának e a' ezéhek, mint valódi egyesületek, a t tó l , mi őket a' mes-
terségi szabadsággal ellenkezetbe teszi, osztályszellemektől 's eltiltó jósok
tól megfosztva, 's emelkedhetnének e a ' s ta tusé le t teljes megváltoztatá
sánál elébbi politicai fontosságok csak egy kicsiny jótékonyságára is , na
gyon kétes kérdés. — A' ezéhek hasznairól 's ártalmairól 1. Weiss . 
„Über das Zuiifltresen ' Í O Í . ' 1 (Main ni.Frankfurt 1708); Maje r „l trsuch 
einer Enlwieke/ung der relativen An ie Itten de* '/.u?>flu esens~' (Augs-
burg 1814); Nibler „L'óer da.? '/.itnfíiiesen und die űeieeritfrei/teW 
(Erlangen 1816); Kax ,,f bt*-' das j íiatftuesen und die Folgen seiner 
Aufhebung"- (2. k iadás , Leipzig 181Ö; ellene Kschentnayer irt a' „#«»'-
delberg. Jahrbiicher" 1817, Mart . fiiz.); Schultz , .,Über die fírdeutung 
der Getverbe im Staate"- 'sat. (Hanau 1821) és „Kern i e s " XVI. — A' 
ezéhek jusi viszonyairól Németországban I. OriloiT'(Krlangen 1803) és Ku-
lenkamp (Marburg 1807) írásait a' mesteremberek jnsairól , 's Oriloff 
„Sa7it?nlung von allgemeinen lnnungsgesetzen und 1 erordnungen fiir die 
Handwerker1' (Erlangen 1805.) Zt. G. 

C Z F . r . , 1. T E h EOL,O o IA. 
C Z E N S T O C H A U (Czenstochowa) , a ' Remete[ Sz. Pál rendjé

nek megerősített klastroma Lengyelországban (a ' kalisi vajdaságban), 
közel a' Wartához 's a' sléziai határszélhez. A1 szerzetesek ágyuk
kal gazdag erősségekben magok tartottak őrsereget 's vezért magok kö
zöl választottak. Az 1705-diki ország-gyűlésen mindazáltal elvégez
tetett , hogy a' vezéri hivatalt világi személy viselje. A' klastrom tem
plomában lévő csudatévő Maria képét számtalan biicsnjái'ók látogatják 
meg. A' hegy tövében fekszik Uj - Czenstochau 1300 és innen egy órá
nyira O - Czenstochau 1700 lakosával. Az utolsó franczia háború al
kalmával Czenstochau elfoglaltatott a' Francziák ál la l , hanem 1813 
első hónapjaiban kénytelenittettek magokat az Oroszoknak megadni. L—ií. 

C X K R N Y , 1. S ü l t V I A . 
C Z E T H A Í , QBalaena L.) , egy neme a' cetaceák seregének. No

ha lakhelye a 'víz , de még is a 'szoptató állatokhoz számláltatik, mellyek-
hez kölykeinek szoptatásában, a' lehelésben's abban hasonlít , hogy me
leg vérrel bir, húsa 's tüdeji állati substantiákból állanak, azonkívül más 
részben is a' szárazföldi állatokkal atyafiságban van. — Legesmeretcsb 
neme, a ' g r ö n l a n d i ez e t h a i (Bulaena Mytticttut £ . ) . , melly soká-
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ig minden a' földön es méretes állatok közt legnagyobbnak tar ta tot t , de 
kapitány Scoresby legújabb tapasztalási szelént, a' ránczos basn czet-
hal a/.t nagyságra nézve sokszor meghaladja. A' grönlandi czet-
hal hátán nincsenek úszó szárnyak, feje közel harmadrészét teszi test-
hosszának ; sima és igen rugós ajakai csaknem egyenlő hosszaságuak, de 
az alsó középtáján szélesebb, mint a' felső, *s az úszó szárnyaknál vég
ződik; szemei, mellyek épen a' felső ajak vége felett vannak, nem na
gyobbak az ökör szeménél , igen ragyogók 's mint az embernél szem
héjakkal 's szemöldökökkel vannak felruházva ; a' fejér és áltlátszó kris-
tálylencse nem nagyobb egy borsónál; mindjárt a' szemek megélt van
nak a1 hallás orgánumai, mellyek tollnagyságu lyukakból állanak min
den külső függelék nélkül. A1 fő tetején egy nagy ducz van , mellyet 
koronának neveznek, 's mellynek előlapján két egymással általellenben 
lévő nyilas van a' lehelésre. Ezen ornyilások arra is szolgálnak, 
hogy a1 czethal nagy menyiségü vizet vévén torkába prédájával, azt e-
Eeken nagy erővel kitaszítja a1 hatalmas izmok nyomása által. Ezen viz 
lökésekről már messzéről észre veszik a1 hajósok a' czethalakat. Lélek-
ző gégéjek pyramisformákban behat a1 hátulsó omyilásokba, hogy a' 
levegőt a' tUdőkbe vezesse a' nélkül , hogy szükség volna fejeket 's tor
kokat a1 vizből kiemelni. Az úszó szárnyak tagokra vannak osztva 's 
hasznok, ugy látszik, a z , hogy a1 czethalat sulyegyeu által fentartsák 
a' vizben , nrert mihelyt az élet kialszik, ezek azonnal oldalt esnek 
vagy a' hátra borulnak ; ezzekkel védi aprójit is. Az uszó szárnyak me-
gett van a° test legvastagabb r é s z e , melly egy darabig folytatlatik, azu
tán pedig tekeformában fogy a' fark felé. A' fark azon rettenetes fegy
ver , mellynek rendkívül való erejével mozog 's oltalmazza magát a 'czet
hal. Mint az uszó szárnyak, ugy ez is, a' többi testtel egyforma bűr-
ríd van fedve, de belsőkép nagyon különböznek egymástól, mivel a1 

testen a' bőr alatt szalonna van , a' fark 's uszó szárnyak pedig erős 
porczogókból állnak. A1 czethal bőre felbőrre és az igazi bőrre oszlik 
fe l ; amaz olly vékony, mint a' pergamen, ez hüvelyknyi vastagságú. 
l-.z és a 'hus közt van a' 15 hüvelyknyi vastagságú szalonna, mellyértleg-
inkább keresik a' czethalat. Külsőkép a' czethal bőre igen sima fe
kete fejéres és sárgás sugárokkal, mellyek neminemiikép hasonlitnak a' 
fa erejihez 's a1 napfényen ezüstként ragyognak. Egyébiránt a' czethal 
szine különböző az életidő különbsége szerént, némellyek a' farkok felé 
barna foltosak, másoknak szeme környéke fejér 's uszó szárnyaikon 
vagy egyéb részén testeknek fejér vonások vannak. Bőrére csigák és kagy
lók ragaszkodnak "s azon, mint valamelly kősziklán, szaporodnak; sőt 
vannak a' balanus famíliájából ollyak is, mellyek abba mélyen beléhatnak. 
Nemző részeik azon részen vannak a' testnek, hol ez a1 fark felé hirte
len véknyulni kezd. A' him czethal nemző része nyolczlábbnyi hosszú, 
melly kettős bő r re l , mint valamelly tokkal, van körülvéve. A'nőstény
nek két csecse van a' nemző rész mellet, mellyek egy két hüvelyknyinél 
kiljebb nem terjeszkedhetnek. A' czethal egyszer érzi két esztendő alatt 
a' nöszés ösztönét a' nyár vége felé. Egymás iránt való hűségek a' czet-
halfogók tudósítása szerént felülmúlja még a' madarak állhatatosságát 's 
egymáshoz való ragaszkodását is. A1 czethal kilencz, tiz hónapig hord
ja t e r h é t , 's akkor kövérebb, mint rendszerént, kivált a' terhesség vé
ge felé. Az anya rendszerént egye t , kettőnél pedig soha sem hoz töb
bet a' vi lágra: 's mikor szoptat , oldalra fekszik a' viz felületén. Rend
kívül való az a' gyengéd rakaszkodás és anyai figyelem, mellyet a' czet
hal mutat, ha kölyke megsebesíttetik. Nem gondol semmi veszedelemmel 
's ritkán hagyja el azt mindadd ig , mig él, mellyre kapit. Scoresby egy 
rendkívül való példát hoz fel. A' fiatal czethal esztendeig szopik, 's ez 
alatti felette kövér , ugy hogy egy több mint harmincz tonna (barrel) 
sisirt ad. Ezen idő után nem igen nevekedik, "s alig ad többet mint 20 
vagy 24 tonna zsírt. A' czethalnak nincsenek fogai, hanem e' helye 
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felső állkapczája valami 500 szálas szarunemB , keresztbe éa sllrtln egy
másra fekvő vékony pléhvel van mind két odalt felruházva, mellyek 
a' czethal nagyságához képest kisebb nagyobb vastagságnak 's hossza-
ságuak ; a' nagyobbaknál több niint tizenhárom lábnyi hosszuk , alul vas
tagabbak mint felül , hol kevéssé meggörbültek 's a' lószőrhöz nemine-
müleg hasonló czafranggá foszlanak fel, mellyel a' természet az alsó 
állkapczájokhoz ragadt puha nyelvet akaria őrzeni 's egyszersmind 
a' megragadt préda könnyebb megtartását eszközleni. Mikor a' czethal 
élelmet keres, a' viz felülete alatt felnyitott szájjal us/.ik ; a' bezárt to
rokban a' rojtos pléhfogak (lami*ai) mintegy hálót képzenek. melly 
a' felfogott állatocskákat nem bocsátja el. A' czethal nyelve felül fejér, 
oldalt ' fekete foltos; gyakran 10 lábnyi széles és 18 lábnyi hosszú 's 
kövérségből és hnshól (krang) áll. Mikor az állat bezárja száját, a' fel
ső állkapcza egész belső részét beborítja a' nyelv. Ez az alkotás nem 
engedi m e g , hogy a1 czethal olly nagy állatokkal éljen, mint nagyságá-
koz képest hinni lehetne- Élelme halakból, de leginkább férgekbál és 
állatplántákból á l l , \s különösen az igen aprókat szere t i , mellyek fog-
rojtjaiba bele keverednek. A' czethalászok'tudósítása szerént a' ÍSpitzber-
ga körüli tengerben ezen férgek ( l e g i n k á b b h e l i x e k ' s a c t i n i á k ) 
olly nagy mennyiségben vannak, hogy a'czethalnak csak fel kell nyitni száját 
e/.erek felfogására. Kmésztete szép veres, melly a' vásznat elég jól megfesti. 
A* czethal nagysága nem elég biaonyos. Kap. Sceresby legújabb tudó-
sitási szerént ritkán nagyobb 70 lábnyinál, de találtattak 80 sőt 100 
lábnyi hosszúak is. Azelőtt , midőa még annyira nem incselkedtek 
utána 's ennél fogva vénebb le t t , még sokkal hosszabb volt; mint mond
j á k , találtatott 200 lábnyi hosszaságu is. A' nőstény rendszerént szé
lesebb, mint a' liiin. A' fiatal czethal 20 lábnyi bosszú születésekor. 
Hogy a1 czethalak igen hosszú életet érhetnek e l , azt könnyen lehet 
gondolni. Buffon azt vé l i , hogy elélhetnek ezer esztendeig. A' czet-
halat csak zsirja és csontja végett fogják. Szalonnája szörnyű mennyi
ségű olajat ad. Az ugy nevezett halcsont nem egyéb, mint ennek haj
lékony és feketés, 8—10 lábnyi hosszaságu fogpléhei. — A' c z e t h a l 
f o g á s Grönland lakosinak egyik főfoglalatossága. ü g y oaethal elég 
egy egész familia táplálására hosszú ideig. Ilusát nyersen , sütve vagy 
a' napon szárasztva eszik meg, mel ly , Manby tudósítása szerént , nem 
rossz izü. Bőre, farka 's úszó szárnyai nyersen kedves csemegéjek a' 
Grönlandiaknak. Zsírját vagy megeszik, vagy világításra használják; 
bel éjit ajtók és ablakok bezárására használják ; inai részént varró c/.ér-
nának, részént halónak használtatnak; csontjaiból székeket , ha lász -és 
radás/.miiszereket készitnek; a' legjobb kötelek fogpléhiojtjaiból ké
szülnek. A' czethalfogás igen sok embert foglalatoskodtat, esztendőn
ként sok száz hajók mennek ki czethalfogás végett. Nagy és erős ha
jók szükségesek e r r e , mivel a1 kisebbek nem állhatnának ellen a' jég 
erejének. Mihelyt megpillantják a' czethalat, azonnal néhány csolna-
kokat küldenek elejébe, mellyek ahhoz mentül közelebb 's nagyobb vi
gyázattal eveznek; mikor 30 lábnyi közelségre vannak, a k k o r a ' szj-
gonyos íharpunier) az állat testébe löki a' szigonyt, — egy 5 — 6 
lábnyi hosszaságu hegyes és éles ellenhorgokkal biró hándsát. Ha ta
lálva van a' czethal , lesüllyed a' fenékre, de csak hamar ismét fele-
melkedik a' felületre, hogy levegőt szijnn. A1 szigonyhoz kötött kö
télnél fogva a' halászok a' hajóhoz húzzák a' czethalat, ha aa a' vér-
vesztés miatt sok rángások közt megdöglött , felhágnak sziget mód
jára kiemelkedő testére , hogy szalonnáját 's fospléheit kivágják. A* 
halászok csizmáji éles vasaitkai vannak félkészig e, hogy a' czetlhal 
testéről le ne csússzanak. Húsát 's vázát ott hagyják számlálhatlan 
tengeri állatok és madarak prédájául. Egy nagy czethal szalonnája 
's rspntjai teljes terhet adnak egy három aíboczfa'ju hajának , 's va
lami 5000 tallérra becsliltótnek. Az Angolok uség 1575 ben nem esmér-
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t«k a1 czethallal való kereskedést , 's csak 1598 kezdtek el azzal fog
lalatoskodni. A' czethalászat fő tanyája Spitzberga környéke , honnan 
azelőtt messze l en ie r t ek ereszkedni a1 czethalak. Most a' kereskedés-
nek ez az egykor olly hasznos áj a csökkenni kezd , niiolta a' c/.etha-
lak u' szüntelen való fogás által naponként fogyni kezdenek. Az ujabb 
tu lósiíások szérént ezen ok miatt a' halászok tengeri borjuk fogására 
adják magokat , de fe'lni lehwt, hogy ezen félénk a d a t o k , mint már 
azt a1 rozmár t e t t e , az üldöztetés félelme miatt elhagyják ezen par
toka t , a' mi Grönland lakosit — kiknek azok főélelmek — éhenhalásra 
jut tatná. Lásd a' czethalászatról : .^Trampters Renr/iret'Aung des griin-
/iiitdinche.ii Wullfixchfangcsíí (Leipzig 1771"). — Will. Scoreshy. ,,.•/(•-
minit nf the arrtic regínná, icilh a /itulorii (ind descri/ilinn nf Ihe. 
nnrlhorn wha!efis?ier,,<-< (Edinhurg 1820. két darab). — G. Will. Man-
by ,,Heí.ie nach Grönland im Jahre 1821. Aut den F.nel. vnn 1). E. 
F. MichaMs.1- (Leipzig 1823). //. Ttalogh í'i'tl. 

C í ü T T K i , ő (sperma ceté), pey igen fejér, tinóm, kövér és fénv-
lo a n y a g n e v e , mell}- a' hosszú fejii kaselot (physeer macrocepfialu* 
L.) nagyobb üreseiben, különösen pedig a1 hátgeréncz egész hosszában 
lemenő csatornában találiatik fejfejérségii olaj formában, de a 'mel ly a' 
levegőn megsüriidik, 's féligáltlátszó faggynvá keményedik. Kiválasztván 
a' czetvelőtól különös velebánás által minden tisztátalanságot, darabok
ra vagdalják 's a1 levegőn egészen megszárasztják. A' jó czetvelő ragyo
gó fejérségii , kövér és édes izü ; a' sárgás és halzsiros nem ér semmit. 
Itendszerént üvegben szokták elküldeni, hogy ne avasodjék. Mint orvos
ság kii!- és belsőkép 's kendőzőnek is használtatik. Ejszakameriká-
ban gyertyákat csinálnak belőle, mellyekkel nem megvetendő kereske
dést űznek. *t* Czetvelőnek neveztek egy vékony anyagot is , mellyet 
mint mondják, a1 tengeren úszkálva találtak 's a' czethalak nemző mag
vának tartották finnen annak latán neve sperma ceté). A li. } ' . 

C Z I R A K ( Imre) , eleji Istvánfi ' s Timon szerént Genna vidékéről 
szakadtak Magyarországra a' 14 évszáz kezdetén. Amott Cibn vala 
nemzetségi nevek , a' melly itt Czibakká változott. Czibak Imre Zápo
lya János hive va la , a' ki őt temesvári főispánnyá 's utoljára erdé
lyi vajdává tet te , 's egyszersmind a' nagy-váradi püspökség jövedelmei
vel is megajándékozta. Leghatalmasabb ellenje vala ő Gritti Lajos 
nagyravágyásának -, a' mi által ennek halálos gyülölségébe esett , kivált
képen azon okból , hogy 1530 feje vala ama' főembereknek, a' kik 
Gritti Lajos országisrazgatójává való neveztetésének ellene szegezek ma
gokat. Még dühösebb gyűlölője vala Czibaknak Dóczi János , a* kit 
még lí . Lajos király idejében valamelly versengés alkalmával pofon csa
pot t vala. Midőn tehát Gritti Lajos 1534 Istambulból , a1 hova János 
királytól küldetett vala , Battyáni Orbánnal és Dóczi Jánossal együtt, 
számos fegyveresektől kisér tetve, vissza t é r n e , Czibak Imre pedig a' 
király parancsolatjára Brassó alá ment volna fogadására : nyájasan és 
viean vendégeskedett ugyan Gritti Czibakkal ; de az együttlétei után, 
midőn Czibak Felmer nevil szász falunál vigyázat nélkül táborozna , rá 
ütött éjjel, Gritti. tudtával és megegyezésével, Póczi János, és sátorában 
m°a;lepett ellenjét megölvén, levágott fejét Grittibez vitte. ( L . ' G R I T T I 
Lajos.) , Fáhri Váj. 

C z r o í v v o K , Ásiábol szakadt 's Enropa tartományaiban elszórva 
élősködő nemzet. Sigmond római -német császár és niasryarországi ki
rá ly uralkodása idejében látta Európa földje az első Czigányt : mint
hogy 1417 mintegy 3000 keletről jövő idegen háznép költözött be Mold
v á b a , 's az akkori moldvai vajda I. Sándor engedelmével Szucsava kö
rül telepedett meg •, a' következő esztendőkben pedig többen is követ
ték ezen uj lakosokat és Moldvából csapatonként szálongtak Havad-
Alföldre , Erdélybe 's Magyarországra , a' hol Czigányoknak nevez
tettek. Egy csapatjok különösen, László vajdája alatt , a' Szepességre 
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jött , és Sigmond királytól, Katona szelént. 1423 szabadságlevelet nyert 
a' királyi városok mellett és a' korona jószágain való megtelepedésre; 
melly szabadságievei egyszersmind a' király oltalma alá tette, e1 jöve
vényeket 's a' közöttök támadandó perek elitélésére vajdájukat meg
hatalmazta. Pray pedig és Fridvalds/.ki felhozzák II. Ulászlónak egy 
1496 költ szabadjáráslevelét, a' mellyet Bolgár Tamás nevű czigány 
vajdának és az alatta lévő 25 sátoros Czigánynak adott a' király; melly 
csapatot ő az akkori pécsi püspöknek, Sigmondnak, általengedett a' 
végre, hogy ennek számára lövő csőbe való gömbölyöket és egyéb fegy-
vernemüt készítsen. Ugy látszik e' szerént , hogy abban az időben a1 

magyar földön tartózkodó Czigányok mindnyájan vagy nagyobb részént 
a' király örökös szolgáji valának : már most a' nemesek jószágain 
is laknak sok helyen, 's ezeket esmérik uraiknak. Egyébiránt három
féle Czigányok találtatnak a' mai időben Erdélyben és Magyarorszá
gon, t. i. 1) L a k o s C z i g á n y o k . Ezek a' városok és faluk végén 
kunyhókban laknak, és rendes foglalatosságokra nézve többnyire vagy 
rasverók vagy hangmivészek. A' faluhelyen lakozók közül nérnellyek 
mezei munkát is tesznek; sőt találkoznak néhol házhelyes czigány gaz
dák i s ; a' zsellér Czigányok pedig földes uroknak levelhordójik. A' vá
rosiak között találkoznak némelly helyen különbféle kézmivesek és ke
reskedők; sőt tudományos készületet kivánó életnemben sem épen példa 
nélkül való már most a' czigány származású ember. — 2) S á t o r o s 
C z i g á n y o k . Ezek tavasz kezdetétől fogva késő őszig ide 's tova köl
töznek ; a1 hol pedig egy darabig mulatnak , ott sátorok alatt tanyáz
nak. Költözéskor egy sovány ló vonja lassú lépéssel talyigára rakott 
podgyászokat, a' melly körül gyalogol a' háznép , és tíczkándnznak a1 

többnyire mezítelen purdék ; osakhog)' néha egy élemedett banya ül a' 
talyigában , ölében tartván a' még járni nem tudó csecsemőt. Beállván 
a' t é l , lyukat ásnak a' földbe; arra szalmafedelet borítanak *s ez alatt 
várják be a' kikeletet. A' bejárás mel le t t , ganajja] körül rakott szal
mafedél alatt telel a' talyigavonó ló. Foglalatosságok abban á l l , hogy 
vasat vernek, fából orsókat, kalanakat, tálakat , teknőket vésnek farag
n a k , rostákat készítenek és hegedüjiket ríkatják. Többnyire ezek 
közül valók azok, a' kik Erdélyben a' királyi kamara számára aranyat 
mosnak az aranyhordó folyamok mentében. —- 3) L e p ed ős C z i g á 
n y o k . Ezeknek asszony cselédje csak holmi durva lepedőkkel és für
tös gyapjuszőnyegekkel takarja tes té t , a1 honnan származott nevezetek. 
A1 férjfiak köpönyeget viselnek. Sátoraik nincsenek ; és gyakran télnek 
idején is a' puszta földön vagy havon hálnak takarójikba burkolva. 

Testi minemüségére nézve a' Czigány altalján fogva középtermetű 
nyúlánk és hajlékony testi t , helyes alakú de csekély ereji i , szeg bőrű, 
fekete göndör haju, szeg szemű, ép és fejér fogú. Ezeknél fogva a' 
fiatal czigány leányzók, ellen nem állván bőrök s z í n e , szépségeknek 
tar ta thatnak, sőt valamelly különös szerelembájjal birnak. De a' hala
dó kor hamar leszedi rólok kellemeiket. kis valamint a' déli európai 
nemzetekben sok az asszonyi szépség az ifjúság virágában; a' vén as
szonyok ellenben annál rútabbak : ugy a1 czigány banya is utálatos te
kintetű és csak tenyérből való jövendöléssel kedvelteti magát , csekély 
jutalomért kívánatos dolgokat súgván főképen a' szerelem korában élők 
füleibe. Testi minemüségéhez tartozik a' Czigánynak az i s , hogy kön
nyen tűri a1 sanyarúságot 's éhe csilapitására nem válogató az eledel
ben , sőt néha a' dögöt is jó izü falatnak tar t ja ; és hogy szer felett 
szapora. Lelki minemüségére nézve pedig sze les , indulatos, hetyke, 
ravasz, csacska, jókedvű, tréfás és elmés a' Czigány. Még az akasz
tófa alatt sem hagyja el gyakran jó kedve 's gyermekes együgyűséggel 
vegyes elméssége; ugy hogy Czigányok tetteinek és mondásainak elő
adása kimeríthetetlen kútfeje a' társalkodásbeli mulatságnak. Hety-
keségeket szembetűnővé teszi a z , hogy szer felett vágynak az uraknak 
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hímezett őlt^aetére , 's mindent elkövetnek, hogy magoknak affélét sze
rezzenek, ás sokkal Örömestebb öltözködnek holmi kopott és rongyos 
uri ruhába , mint sorsokhoz és értékekhez illő ép gnnyába. Kiváltké
pen kedvelik a' veres nadrágot. Különös hajlandóságok van á1 háng-
niivelésre 's a' hangmiiszerek között főképen a' hegedűt kedvelik. 
Pogy áma1 hajlandóság néha jeles tehetséggel is van nájok öszvekötve, 
álról bizonyságot tettek a' miilt esztendőszáz vége felé Barna Mihály 
ét Czinka Panna, (). „Allergnadig.ií priv%legirle Aiizeigeh aus tammf-
lich K. K. Erblándern" 1775 a. 76) , e' folyónak elején pedig Bihari 's 
Lávota hires czigány hangszerkeztetők és han/gniivés'zek. Már 1525, a' 
hatvani országgyűlésen, Czigányok kecsegtették a1 rendek füleit nemzeti 
hangszerkezetekkel; azolta pedig a' házi 's országos élet megkiilön-
höztetetett nyomain , a' mellyek hangmivészet áltaj diszesittetiii szok
tak , rendszerén* ők a1 hangmi fészek. Bátorságok és hadi vitézségek 
Csekély; mindazáltal kalonafogáskor előnőleg ŐK vétetnék üldözőbe, a' 
hasznosabh főldmivelő kímélése végett ;. de hadi tetteikről nem sokat 
hallani. E' mellett nem irtóznak a' vérontástól és szenvokozástót, a' 
hol veszéllyel nem jár a' dolog; és vagy ezen okból , vagy kénytelen
ségből ők valának hajdan honunkban a' hóhérok és kínzók, minthogy 
elvetemedett voltokhoz leginkább láttaték, hozzá férni az efféle ocsinány 
szolgálat. Gyermekeiket szerfelett szeretik. Tulajdon vallások, ha 
volt is va laha , már e lenyészet t , és mindenütt azon vallásbeli felekezet
hez csatolják magokat , a' mellynek felei között élnek a' nélkül , hogy 
esmérnék annak fiit ét. Esmérik és gyakorolják a' földnép nyelvét ; 
de egymás között különös nyelven beszélnek, a' mellyet magokkal hoz
tak , de á' mellybe egyéb nemzetek nyelvéből is vegyült néhány szó. 
A p a , czigányul dádé; gyermek, purdé; férjfi, gaesú; asszony, gacsi; 
kenyér , manron; v í z , páni; nap (sol ) , ogyész ,• t ű z , jag ; hegedű, 
lelr.a 'sat. „Lüiecks palriotisches Wochenbhtlt. 1804 Mai1' a' 219 lapon 
említést tesz egy czigány szótárról, a' mellyet Komáromban Csiba Bo-
lijfacius szerzetes pap dolgozott ki. A' mi társaságbeli szerkezteteté-
séket illeti , hajdan Magyarországon egyes csapatjaiknak különös vezé
reik 's birájik valának, a' kik vajdáknak neveztettek. Erdélyben pedig 
abban az időben, a1 mellyben el vala az Magyarországtól válva, min
den Czigányok egy fővajdának valának alája rendelve, a' kinek adóz
t a k ; melly adózás 1558 e' törvény által határoztatott meg: „Fajvodae 
Ciganórum jiixta vei erem consvetitdinem a singulh Ciganis nnnnisi flo-
rennm unicum intra annnm e.xiganl; ad Georgii feslum den. 5 0 , ad 
Michaelis lolidem." • Ezen vajdák népválas/.tás által nyerek méltóságo
kat , némelly közöttök előkelő nemzetségekből vétetének és; választá
sok után háromszor felemeltetének a' gyűlésben nagy kiáltással. Ok 
őrzék a1 nemzet szabadságlevi'leit, a' mellyeket ez Erdély fejedelmei
t ő l , nevezetesen a1 B itoriaktól, nyert vala. De későbben 15S8 és J600 
törvények által eltöröltetett a' fő vajdai méltóság. Maria Theresia 1768 
a' magyar földön tartózkodó Czigányok polgáritására fordította gondját, 
azt rendelvén, hogy állandó lakás ra , gyermekeiknek ruházására 's ok-
ta t t a t ásá ra , rendes kézmiveletre szoktattassanak, és hogy azontúl nj 
parasztóknak neveztessenek; némelly vadabb szokásaikat pedig megtilt
ván. II. .lósef keményebben és kinszeritéssel fogta a' dolgot, midőn 
1783 azt parancsolta, hogy a' czigány gyermekek szillejiktől erőszako
san is elszedessenek és parasztgazdákhoz adassanak, keresztény 
nevelés és mezei munkához való szoktatás végett. De ezen gyermekek, 
mihelyt módját ejthetek, többnyire vjsszaszökének szülejikliez. Mind
azáltal nem maradt foganat nélkül a' két uralkodó iparkodása. — Az 
1782-diki népszámláláskor mintegy 50,000 czigány lélek találtatott Ma
gyarországban ; azolta nem vétetnek külön számba, 's igy mostani men
nyiségeket nem tudhatni ; de hihető, hogy megfogyott az eddigi vegjülés 
által. —- Moldvából és Magyarországból Európának egyéb tartományai-
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ba is elterjedtek a' Czigányok 1417-től fogva. Helvétország már 1418, 
Paris 1427 látta az első Czigánybkat. A' következő évszázban Spanyol
os Francziaországból, Krabantból és Hollandból királyi parancsolatok 
és országos végzések által kemény büntetés alatt ki t i l tat tak, de foga
nat nélkill. Most mintegy 700,000 czigány lélek lehet egész Európában 
elszórva. Némelly tartományban , p. o. Német - és Franciaországban, 
csak egyenként fordulnak elő; másut t , m i n t a ' török birodalomban, An
golországban, kiváltképen pedig Spanyolország déli részében, számo
sabban es tömöttebben vannak. Itt különösen szépségeknek tartatnak a' 
czigány leányok, és táncz által szokták gyönyörködtetni a' spanyol 
nagyokat. — Egyébiránt még meg nem fejtett kérdés a' Czigányok szár
mazása. Vetni lehet valamennyire a' dologhoz nevezetekből, nyelvek
ből és nemzeti szokásaikból. A' Spanyoloknál tíitaíios a1 nevek, a* 
melly ravasz embereket jelent; a1 Fráncziák Cseheknek (Bohémiens), a' 
Svédek és Dánok Tatároknak nevezik őket. Ezeknek öszvevetésébí.1 
semmit gem lehet következtetni. Több figyelmet gerjeszthetnek azon-
nevezetek, a' mellyek ; Angolországban (Cyp ties), Hollandban (Hey-
dens ende F.gyptenaereri), Franoziaországban az elébbin kivül (Egyp-
tiens') és a' magyar földön tulajdoníttatnak e' nemzetnek. Az erdélyi 
szászoknál t. i. dé Faroner a' nevek; a' Magyarok ugyan ott Farahó né
peknek is nevezik, II. Ulászlónak fenébb felhpzott levele pedig Pha-
raones névvel teszi ki őket. Ezen nevezetek egyiptomi származásra mu
tatnak ; sőt magoktój a' Czigány októl is hallani azt az á l l í tás t , hogy 
elejik Egyiptomban laktak, de mivel a' boldogságos Szüzet, midőn 
férjével "s a' Jézus gyermekkel nálok menedéket keresne , be néni 
akarták fogadni, büntetésül szünetlen kóborlásra kárhoztattak az Isten
től. Legközönségesebb nevezetek, a' melly a' Törököknél , Oláhoknál, 
Olaszoknál, Németeknél , Magyaroknál és deák irományokban fordul 
e lő : Cingani, Cigani , Zingari , Zigeuner, Czigányok. Az Indus vizei 
torkánál még ma is találtatik egy a1 Hinduktól különböző vad nemzet, 
a' Csinganok. Ezen nevezetnek amazokkal való hasonlatosságából, 's 
a' Csinganok életmódjából és szokásaiból némellyek azt következtetik, 
hogy ezektől szakadhattak az európai Czigányok. A' Móré nevezet, a* 
melly magok közt a' Czigányok közt szokásban van, ugy látszik, hogy 
görög eredetű (/atv^oi) és áltálján fogva szegsziriü embert j e l en t , ugy 
hogy- több egymástól különböző nemzetekre, kiváltképen pedig éjszaki 
Afrika lakosaira szokott az alkalmaztatni [MauriM, Móra, Wlo/>r~). Ez 
tehát sem nemzeti , sem kirekesztő nevezet nem lévén, legkisebb vilá
got sem nyújt a' nyomozásra; valamit a' ltom és Itonini nevek sem, a' 
mellyek hasonlóképén ballatnak a' Czigányok között , és czigány embert 
és asszonyt jelentenek; inert ezeket hihetőleg az Oláhoktól vetlek, a' kik 
HnmiMioknak mondják magokat; ugy hogy Rom talán csak oláh Czi-
gányt tesz. Van még egy nevezet, a1 méllyel néhol adnak magoknak, Szinte, 
vagy Szinde. Ennek a' Hindu névvel való hasonlatosságából, még inkább pé ' 
dig a? czigány hj elvnek a' hihdostani beszéletekkél való megegyezéséből az 
ujabb időben az a' következés húzatott , hogy az európai Czigányság 
a1 nagy Hindu nemzetnek ágazatja, különösen pedig a' Hinduk legala
csonyabb és mindenektől megvettetett Osztályából, a' Pár iák tó l , szaka
dott, a'kiknek életmódja még ma is megegyez az eüropái kóborló Czigá-
nyokéval. Lásd erre nézve a' calcnttai 'angol püspöknek, Hébernek, ut-
irását : „ Xarratite of a jnarney throug tíie upper provinces of India",' 
(London ' 1828) és „Transailioiis of Il(e lilerary socicty of Jlom/iai 
1820." De, mind ezen szemléletek ki nem emelik még a' kérdést a1 

kétség alól. Hogy Európába legközelebb Asiából jöttek be a1 Czi-
(ránynk , annyi bizonyos; költözések oka pedig gyanítható, ha arra em
lékezünk, hogy 1371—1405 ama' hatalmas mongol khán, Timurlengh, 
rendre döngeté a' közép- ég déjasiai országokat, és szr'rteszéllel 
dühöiködék hallatlan kegyetlenséggel. Az ő előle való menekedés igye-
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kezeié tolhatta tehát a' Czigányokat távollévő lakhelyről és nyomonként 
Kttrópa széle fe lé , a' mellyet 1417 hágtak által. Kgyéhirátit a' Czigá-
nyok származásáról I. „Vhilippi Camerarii horae sucvitivae, Cent. I, 
2 . " — , , / ' . Andr. Illiae S. I. Ortut et progretsus variarum in Dacia 
geatium et religionum"' — „Hislorisc/ier Vertach ülier ilie Zigeuner, 
ron H. M. G. GrellmannS'' (Gütting. 1787.) — i,Die Zigeuner im líem-
ífttl, oder Aufschlüsíe ilber die öltere Zigeuner — Gesvhickle au* grie-
ehiíchen Schriftitetlern, von I. G. Hasse." (Kiinigsli., 1803.) F. 1'. 

C z i M (latánnl titulus) a1 közönséges életben legtöbbnyire bizonyos 
szava t , nevet j e l en t , melly által a' polgári társaságban, egyik személy 
a' másiktól rangjára, hivatalára vagy méltóságára nézve megkülönbözte
tik. Felosztatik : rangczimre (p. o. •' herczegeknél, nemeseknél, a 'pol
gároktól való megkülönböztetés végeit); tis/.trletczimre (mint főméltó-
ságu , kegyelmes ' s a t . ) ' s hivatalczimre (tanácsos, professor, superinten-
rlens 'sat.); ezek pedig ismét valóságosokra (a ' tulajdon szolgálattól) vagy 
*sak becsületbeliekre, kiknek csupán csak nevek van, a' nélkül , hogy 
iizon hivatalt viselnék (p. o. valóságos tanácsos, czimes tanácsos 'sat.) . 
Hogy a' polgári társaságban, a' hol már .na nem lehet helye az ál talá
nyos egyenlőségnek, a' megkülönböztetésekre is kelljen vigyázni, egy 
okos ember sem fogja tagadni ; de hogy a' czimdiih, vagy azon vágyás, 
magát különös czimekkel neveztetni, lassan lassan *) a'legnagyobb és 
legnevetségesebb lépcsőre hágot t , ollyan igazság, mellyet mindennap 
tapasztalhatunk , 's ugyan azért szükségtelen is volna még valamit hozzá 
t e n n i , midőn az a 'közönséges levelekben (nevezetesen a' ,,/íe»V/;«" most 
pedig „Allgemeiner Anzeigeríí-ben') '» a' játékszínen (p. o. Kotzebue 
,,rfje Deittsv/ien Kteinttadlerit- cziinü munkájában) illy czimdiih nevet
séges volta eléggé szem elejébe tétetett. Hogy azonban uralkodók gya
korta olly tartományokat is tétetnek czimeikbe , mellyeknek egészen más 
birtokosok van , ez részént onnét származik, mivel hajdan azokra nekik 
vagy eldődeiknek véleményes vagy valóságos juaok vol t , noha ez talán 
soha sem kap többé erőre , részént pedig csak stylus és observantia il-
lyes czimeket megtartani. (L. egyébiránt e1 czikkelyeket. LKOKKRESZ-
TKNYKRH, Í P O 8 T 0 M , CATHOI.ICA FEr .MÍO , NAGY - KrUTANNIA ' s a t . ) . í g y 
neveztetik. 2.) Fe l í rása , rubrikája valamelly könyv-, kép-, vagy más 
munkának, melly által azt más munkától megkülönböztetni akarjuk. 
3) V törv 'nyes a lap , mellyből valakit j u s , vagy valamelly tárgy 
birtoka illet. Az egyházi törvény szerént a' jövedelmek vagy jószá
gok , mellyek a1 papok tartására szolgálnak (eredetiképen e g y , a' pa
poknak kimutatott h e l y , hol hivatalokat teljesilik) a' középidőben pedig 
t i sz tség, papi hivatal , mellyet valaki viselt. Végtére 4.) a' corpus juris 
egyes fejezetinek felülírása, nevezetesen az institutiókban , pandeoták-
ban és codexben. 

Cz i MB A r, O N , a' régieknél két, mély tányérhoz hasonlító érez esz
k ö z , melly ó'szvecsattantva, éles hangott adott. A' mai török muzsiká
nál szokásban lévő réz tányérok ezektől erednek. Feltaiálását némel-
lyek egész Cybele istenasszony tiszteletéig vissza akarják vinni. Ké
sőbb időkben igy nevezték azon ezüstcsengetyüt, melly k i v á l t a ' ré 
gibb orgonákban gyakor találtatott. — Azon eszköz, mellyet czigány 
hangászaink e' név alatt közönségesen használnak, 's néha , bár kóta-

*) A' nevetséges czimvágyról az olvasók épülésére legyen elég egy példa a' i7 századból. 
J5gy Mzouyos Seeger nevií w í t t enhe gi mester leTesl-ettc magát , 's pedig egy keresztfa 
alatt á l l va , a' honnét szájából a' megváltóhoz ezeti szavuk emelkedtek lel ,,1) o m i n e 
J e n i C h r í s t e a m a s m e ? " (Urain Jézus szeretsz engem?) Jézus sz.ijaból pedig a ' 
következő ezimsegek jőtlekle C l a r i i a i m c , N o 1) i 1 i 9 s i m e , a L ([ u c 1) o e t i s-
s i m e D o m i n e M a g . S e e g e r , R e c t o r s c h o 1 a e \V i t I. e n l> c r g e n s i s 
in e r i t. i 3 s i m e t t q u e d ! g n i s s í in e , o m n i n o a m o l e ! IiOi>jelosebl» , leg
nemesebb , legtudósabb Mesler Seeger ur , legérdemesebb legméltóbb igazgatója a1 witteru 
hgrgi oskolának , igen ia szere t lek : ) 
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esmeret nélkül jeles ügyességgel játszanak, rendetlen négyszegű (felül 
keskenyebb, alól szélesebb) huros muzsika szerszám; mind feneke, mind 
fedele , mellyen két kerek hanglyuk van , egyiránt lapos-, húrjai igen 
vékony drótocskák , 's olly formán mint a' klavirnál, srófocskákon min
den hang számára hét drót vonatik fel, kivévén a' bassnshangokat, mel-
lyek egy, legleljebb két erősebb réz drótból állanak. Két sor oszlnpo<^s-
kákon végig nyújtott vastag drót képezi azon nyerge t , mellyen a' hurok 
keresztiilvonatnak, 's ez olly renddel tö r tén ik , hogy ha p. o. az első 
hur a1 jobb kéz felől való nyergen felül ment á l t a l , a' bal nyereg alatt 
kell elvonulnia, a' szomszéd hur pedig a' bal nyereg felett futván, a' 
jobb nyereg alatt vonul a' siófokhoz. Kzen nyergek által a' hurok há
rom osztályra válnak, mellyből mindazáltal rendesen csak a' bal felől 
való két nagyobb osztály használtatik, mivel jobbról a' srófok mellett eső 
s/.iik osztály a' hurok rövidsége miatt tiszta hangot nem idhat. Külö
nös a z , hogy ha valamelly hur a' középső osztályban megpendittetik, 
ugyan azon hur balról az első osztályban tiszta qnintát a d , melly által 
a' hangok száma természetesen szaporodik. Öszveseu a1 hurok száma 
rendszerént huszonnégyre terjed. Két kis vékony meghajtott és pamut
tal borított végű fácskával szokás verni. Hangja a1 cziteráéhoz hason
lít , de mintegy öt ujnyi magasságu ürege amazénál tágasabb lévén , jó 
val erősebb. Hangköre mintegy három octava. Közönségesen csak asz
ta losok, mivészi esmeret nélkül készitik ; talán ha értelmes klavircsiná-
lók mesteri figyelmet forditnának reá , nagyobb tökéletességre lehetne vin
n i ; Czigányainkat pedig , kik az egyenetlenül álló húrokon csupa termé
szeti ügyességeknél fogva most js bámulható gyorsasággal játszanak, 
rendszeres oktatás mellett helyesebb 's kedveltetőbb előadásra emelni. 

C z i H K R. tágasabb értelemben teszi valamelly dolognak megesinerte-
tő je lé t ; szorosabb értelemben pedig a' czimer nem egyéb , mint nem
zetséget , felekezetet, vitézséget vagy más érdemeket megkülönböztető 
képirásbeli jegy (signvm ttieroghip/iicvm) (1. HIKROGT.YPHICA), melly 
valamelly főbb hatalomtól v a g y a t t ó i , kinek ahhoz igaza vagyon, által 
rnháztatik bizonyos személyre, egyesüle t re , társaságra , városra, tar
tományra , törvényhatóságra, o rszágra , 'sat. . Ha a' czimer egy sze
mélynek adatik s z e m é l y e s n e k ; ha több ugyan egy nemzetségbeli 
személyeknek 's azok maradékainak, n e m z e t s é g i vagy f a m í l i á i , 
ha papi érdemekért, e g y h á z i , ha vitézi érdemekért , n e m e s i , ha 
polgári érdemekért ' , p o l g á r i , ha ismét valamelly morális testnek, mint 
tartományoknak, vármegyéknek, városoknak, törvényhatóságoknak, bí
r áknak , 'sat. ugyan ollyan nevű czimernek, ha országnak, o r s z á g 
c/.imerének mondatik. — A' czimereknek születése korát világosan meg
határozni nem lehet , azoknak eredete elvesz a' lpgrégibb mesés száza
doknak sllril homályai között, 's ugy látszik, hogy azokat a' zsidó nem
zetségektől kezdve, majd minden vitéz felekezetek használták. Ks pe
dig legelőször czimer gyanánt használtattak a' győ/.edelemnek 's vi-
tétézségnek természetes j e l e i , mint p. o. valamelly meggyőzött erős vad 
állatnak bőre, vagy valamelly meggyőzött, vagy hódított ellenségnek fegy
vere 'sat. Utóbb, midőn már a' képirásbeli jegy feltaláltatott , az afféle 
győzedelmeknek jelei néha a' fegyverekre 's más egyebekre is felrajzol
tattak vagy felmetszettek, 's ettől az időtől fogva látszanak eredni az 
igazi értelemben vett czimerek , mellyekkel való élés a' pallérozottabb 
századokban a' köztársaságban nagy elsőségnek *s megkülönböztetésnek tar
t a to t t , illyen czimeres paisok , sisakok 's zászlók által különböztetvén 
's esmertetvén a' többféle vitézfelekezetek 's nemzetségek, valamint szin
te a' talpig vasba öltözött 's sokszor ábrázatjokban is elfedett régi vi
tézek egymástól meg magokat. Különben a' valódi czimerek keletbe jö
vetele kezdetében azokat egyedül a'fejedelmek , vezérek 's más.főhb-
rangu vitéz emberek viselték, utóbb azonban a' 11 és 12 században nz-
zal más középi ondii vitéz 's érdemeket szerzett emberek is, és pedig elő-
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szőr csak talajdon személyekre, utóbb pedig kö" vetkező maradékaikra 
nézve is megajándékoztattuk, végtére pedig azok pénzért is adattak, 
melly az országos kincstárnak nem kevés gyarapítására szolgált. Minő 
formáji sz ínei , metszései, 'sut. voltak a' czimereknek ? azokról 1. H K -
RALDICA. A' mi hazánkat illeti , hogy a' szittya felekezetek szin
t e , mint más vitéz nemzetek, a' czimereket a' legrégibb időtűi fogva 
kedvelték legyen, annak több nyomaira akadhatni, és a' többi közt bizo
nyítja ezt Kéza Simon, régi hiteles honi írónk i s , kinek előadása sze-
r én t , már a' hunniis (Kun) szittya felekezetek az egyfejii sas madarat 
ábrázoló tűimért kedvelték, mellyet ezen hazában való megtelepedé
sekkor még a' Magyarok is követtek, de a' mellyet a' keresztény val
lás bevétele után mással felcseréltek 's azt mai napig is használják. 
Honunknak ezen mostani czímere egy felül egyenes , alul pedig fél 
gömb formára kihajtó 5s középen kétfelé metszett, vagy választott pais-
ból á l l , mellynek jobbjában négy fejér 's ugyan annyi veres kötölék 
{fasciae) ( 1 . HERALDICA) vagy ;is inkább veres mezőben négy fejér 
kötölék; baljában pedig hármas hegy tetejébe helyeztetett korona az 
abba helyeztetett kettős kereszttel egyetemben látszatok. E/.en czimer 
azonban nem volt mindjárt elejétől fogva illyen tökéletes 's nem is fog
lalta azon emiitett jegyeket mindnyáját magában. Ugyan is legrégibb
nek tartatik azok között lenni a' négy fejér 's ugyan anyi veres kötölék, 
ezt láttatik követni a' kettős kereszt , ugyan ezt követte a' hármas hegy, 
's mindezek után legkésőbben jött keletbe a' hármas hegy tetejébe helyez
tetett korona. Ezen jegyeknek valamint jelentéséről , ugy születése ko
ráról is több 's különbféle vélekedések uralkodnak mind e' mai napig 
i s ; némellyek azt t a r t j ák , hogy a' fejér kötőlék hazánk négy nagyobb 
folyóját ábrázolja 's nem is minden ok nélkül, mivel erről némelly későbbi 
maradványok akképen emlékeznek; mások ellenben azt hiszik, hogy azok 
az akkoron uralkodó magyar királyok birtokában lévő tartományok szá
mát je lent ik; ismét mások azt nemzetségi tulajdon színeknek lenni állít
ják , azt adván egyszersmind áll í tásokhoz, hogy ezen színek az Anjou 
háznak voltak legyen tulajdon czimeres színei, mellyeket Köbeit Károly, 
mint ugyan azon házból való, magyar királlyá való választása után ik
tatott a' haza czimeres jegyei közé. Ezen utóbbi állitásnak azonban egé-
szep hitelt adni csak azért sem lehe t , mivel azon kötölékek már Imre 
kjrály által is használtattak, sőt a' mi több, ugy látszik, mintha azon 
czimerjegy már a' Thuróczi által kiadott 1. Lajos idejebeli krónikában 
látható Sz. István képén és pedig annak melyvasán is feltaláltatnék, 
mel lyet , ha , a' mint némellyek tar t ják , Róbert Károly hozott vol
na keletbe Magyarországban, bizonyosan nem bátorkodott volna azt az 
I. Lajos idejében élt író Sz. István inelyvasára rajzoltatni. Nem is hasz
nálhat azon állitásnak erősítésére I. Lajosnak 13G9 kiadott azon okleve
l e , mellybe a' többi közt a' négy kütőlékes czimerjegyek is királyi 
czimernek neveztetnek, mivel azokat mint magyar király méltán an
nak is nevezhette. Továbbá a' kettős keresztet némellyek Szent Ist
ván király, mint apostoli király, jegyinek lenni vélik, jóllehet ez az a-
zoii időkori maradványokban sehol elő nem fordul, mások ismét azt II. 
András király tulajdonának lenni hiszik, azt ál l í tván, hogy azt az em
iitett király az ugy nevezett hospitaláris rend iránt viseltető jó indu
la tból , minthogy a' nevezett rend is ugyan azon diszes jeggyel élt, kez
dette legyen használni; mások ismét azon czimerjegynek eredetét a' ke
resztes háborútól kölcsönözik, a' honnét leghihetőbbnek látszik lenni, 
hogy a1 kettős kereszt czimerjegy hazánkban II. András király idejében 
jöt t legelőször keletbe. Továbbá a' hármas hegy némellyek szerént 
hazánk három nevezetesebb hegyét ábrázolja; mások pedig azok a-
latt az ország három főbb rendjeit érteni kívánják; mások ismét azokat 
egyedül a' metszők által önkényesen gyakorlott czifrázatoknak lenni tart
ják ; és ismét mások azt ál l í t ják, hogy azok alatt a' Kálvária hegyeáb-

I 
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rázoltatik; akárhogy legyen azonban a' dolog, annyi igaz, hogy a1 hármas 
hegy a' régi századokban ritkábban 's nem is a' mostani formában fordul 
e l ő , a' honnét hihető, hogy azon ez i merj egynek hármas hegy értelme 
csak a' későbbi idők szüleménye. Továbbá a' hármas hegy felett helyez
tetet t koronát némellyek 11. András király a' palaestinai üretnekeken 's 
a' királyt méreggel megétetni kívánókon vett győzedelme jelének lenni 
állítják; mások ismét azt tar t ják, hogy a z a l a t t a' kettős keresztnek 's 
a' hármas hegy alatt értett tárgyaknak a' magyar koronához való tarto-
zandóságát kell érteni; mások ismét azon jegynek keletét a' fels. austriai 
ház uralkodása kezdetétói származtatják, melly utóbbi vélekedésben szá
mos mély belátási! tudósok megegyeznek; azt mindazáltal itt meg lehet 
jegyezni , hogy a' korona, koszoruí'ormába, a' kettős kereszten fiigve, 
már a' régi időben is használtatott. Különben hazánk ezen most leirt 
czimeréhez néha a' királyok a' magok tulajdon nemzetségi czimerét is 
kapcsolták , valamint Róbert Károly 's 1. Lajos királyok a' franczia 
királyi ház liliomait, I. Mátyás király pedig a' hollót 'sat. Mi a' ma
gyar koronához tartozó tartományok czimereit i l l e t i , azok szinte időről 
időre több változást szenvedtek, mellynél fogva nem is egészen világos, 
minő czimerekkel éltek legyen azok minden időben , utóbb azonban e' 
következendő czimeijegyek által különböztették meg magokat, úgymint: 
Erdélyország czimerén, minekutána az a' később időkben az anyaország 
czimerét használni megszűnt, hét bástya tornyai , egy szárnyát kiter
jesztett s a s , a' nap és holdujság; Dalmátországén kék mezőben látszó 
három megkoronázott oroszlány vagy leopardfő; Horvátországén fe
j é r és veres szinii négyszegű koczkák; Tótországén a' régibb időben 
csak két fejér kötőlék. későbben ezzel együtt két csillag között futó nyuszi
nak képe, II. Ulászló idejétől fogva pedig a1 pais alsó 's felső szélén 
kék, közepében pedig veresbársony szinü mezőben két fejér folyót ábrá
zoló fejér kötőlék, ezenkívül a' felső mezőben Mars csillaga, a' közép
sőben pedig egy futó nyuszi; Galitia czimerén egy közepén keresz-
tülmetszett paisban veres mezőben a' pais alsó részében három korona, 
felső részében pedig nyirfajd vagy csóka-madár; Lodomeria czimerén 
kék mezőben lévő két veres és fejér koczkáju kettős kötőlék; Bosnyák-
vagy is Kamaországén aranyos mezőbe helyeztetett veres szinü 's kardot 
tartó emberkar; Servia czimerén veres mezőbe helyeztetett, órával felfelé 
fordított vad-disznó-fő, mellynek szájában egy nyíl vagyon; Kunországén 
egy kék mezőben felágaskodott veres oroszlány, mellynek felette egy 
csillag, alatta pedig a' holdnegyed vagyon; Bolgárországén bársony-
szinü mezőben egymás alá helyeztetett három futó vadászkutya; Mold
vaországén némellyek szerént aranymezőbe helyeztetett fekete ökör-
fő ; Oláhországén pedig némellyek szerént fejér mezőben egy koronázott 
hegyre helyeztetett 's szájában keresztet tartó holló láthatók. — Egyéb
iránt mikor jöttek keletbe a' czimerek a1 nemesi rendnél hazánkban, 
szinte bizonytalan. A' 12 században azonban annak már némelly nyo
maira akadhatn i , Sigmond király alatt pedig az azzal való élés legna
gyobb divatba jö t t , melly a' királyi kincstárnak jövedelmét nem kevés
sé szaporította. A' mi a1 vármegyéket illeti, közönségesen azt tartják, 
hogy Somogy vármegye volt az első, melly legelőször II. Ulászló alatt 
1409 tulajdon czimert nyer t , melly szokást az 1550-ki 62-ik törvény ez. 
szerént követniek kellett más vármegyéknek is. A' királyi városok 's 
más törvényhatóságok között elsőnek tartatik az erdélyi Szászok egye
teme, kik még II. Andrástól tulajdon czimert nyertek, ezt követték a' sze
pesi Szászok; a' királyi városok között pedig [Kassa városa nyert mindenek 
előtt I. Lajostól a 'czimerrel való élésre szabadságot. Mindezeknek bővebb 
megesmerésére 1. „Heraldicae Heg. Hung. specimen" (yináob. 1766); ,,Gt-
schichts-, Geschleehts-und Wappenkalender" Qfrürni.^725); 1831 Tud. 
Gyűjt. IV. köt. ),Cerographia Hung." (Tyrnav. 1434.) '»at. Ferger János, 
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C z i v , egy kékes ezilstfejér szinii, erős érczragyogásu 's öszveol-
vadt törésű éter.. Specif. nehézsége — 7 . 5; keménysége és hajthatósága 
csekély , de még i s sokkal nagyobb, m in t áz óné. A' czin pengő , vékony 
pléhekre (slaiiniot) lapítható 's a' meghajtáskor csikorog. A' tis/.ta le
vegőben való olvadáskor szürke bőrrel (czinrüh) vonódik be , az igen 
magas temperaturában meggyúl és fejérsziirke gőzökben elrepül. Két
féle oxydiiinot vagy meszet esmérnek, egyik szürke , másik fejér, mel
lveknek rednetiójiira a' legmagasb fejér i/.zó hévség kívántatik. A' c/.in 
több érczekkel egyesül, kivál* vassal , rézzel és ónnal. A' c/.in és réz 
egyesülete, ugy látszik, két meghatározott irány szerént történik , mel-
lyek a' közönséges harang- és ágyiiöntéseknél előfordulnak. — A' ter
mészetben nem igén nagy kiterjedésben fordul elő a' czin 's csak két 
öszvekötésben. Egyike ezeknek a' ritka czinkövecs, melly c/.inből, rézből 
és kénkőből áll. Tulajdonképi ezinéreznek csak a' c z i n k ö v e t, vagy a' ter
mészetes czinoxydumot lehet nézni, melly alacsony négyszegű prisinákban 
lapos pyramisokkal, rendszerént kettős kristályokban . de darabokban és 
hefecske.ndve's gyengédrostu massákban is fordul elő, mint az ugy nevezeit 
faczin. Szine barna, sárga, szürke fejér, más oldalról fekete is; fénye gyé-
mántnemii, törése egyenetlen és kagylós, keménysége majd ollyan mint a' 
kvarczé, specif. n e h é z s é g e — 7 . Különösen szép találtatik Banka szigetén 
i s . — E z e n éreznek van egy monographiája Hagentől: „Disseii. expatidem 
gtaniium''' (Königsb. 1775). Chemiai tulajdonságiról értekeznek: Boyer és 
Charlard „Recherehet vhimiques turPétain** (Pária 1787). A.}'. IS. 

C S S I N N O R K R egy érc/ tes t , melly a' kéneső és kénkő chemiai öszve-
köttetéséból áll 's rendszerént eleven piros szinii. Ítészént már készen talál
tatik a ' természetben, p. o. az idriai kénesőbányában Fr iau lban ' s másutt, 
részént mesterséggel készíttetik. Rendszerént mint festékkel, ritka esetek
ben mint gyógyszerrel élnek vele, 's mivel azonkívül az emberi testre ártal
mas befolyása van, annak technicus használása is vigyázatot kivan. A. fí. 1'. 

C z i p R i ' s K * {riipressns sempervirens')^ egy középszerű nagyságú, 
mindég zöld fa, lefiiggő ágakkal 's keskeny árforma levelekkel, niel-
lyek pikkely módjára fekszenek egymáson. Több nemei vannak, mel-
lyeket szép tekintetekért kertek ékesitésére használnak. Napkeleten 's 
Amerikában vadon terem. A' sárgaveres cziprusfa igen jó illatú, 's Iája, 
mint mondják, ellenáll a' férgeknek 's rothadásnak több száz esztendőkig. 
Ebből készültek Romában vSz. Péter templomának küszöbei 'a X. Kuge-
nius pápa idejéig és igy 1ISO esztendeig t a r to t t ak , a' mikor azokat réz
ből készültekkel cserélte fel a1 pápa. Ebből készültek Thucydides sze
lént azon koporsók is, mellyekben az Athenebeliek hőseiket megégették 's 
nagy részént ebből készíttettek a 'múmiák koporsóji is Egyiptomban. E/.en 
fának kellemetes balzsam és fűszerszám illatú kipárolgása van, inellyet 
kivált a' tüdónyavalyáhan szenvedőknek ajánlottak, honnan a' régi napkeleti 
orvosok az illyen betegeket Candia szigetére küldöttek, hol ezen fa 
na ty bőségben van , 's hol a' betegek az ennek illatjával betölt levegő 
munkalatja által sokszor meggyógyultak. Amerikában a1 czipiusfát ár-
boezfiknak, csolnakoknak, gerendáknak 's házi eszközöknek használják; 
forgácsaiból thét főznek. A'cziprusfák közt álló vizet az elvesztett étvágy 
helyrealitására isszák, 's az olly helyeket, mint mi az érczes vizeket, meg
látogatják. A' cziprusfa diójit, mellyek keserűk 1s öszvehuzók, különösen 
váltó hideglelés ellen használták. A' költők a' cziprusfát csendes gyász bé
lyegével ruházták fel 's a' sírokat sokszor ennek árnyékaiba helyeztetik. 
Mindég zöld színét az örökkévalóság képe gyanánt veszik. A. Ilalngh Yiíl. 

C Z I R Á K V (família). Ezen régi jeles famíliának törsöke az Osl 
nemzetség. Régiségének sok nyomai vannak Soprony vármegyében, hol 
a' família ősi bir toka, Czirák (falu, most 84. ház. OfiO l ak . ) , fekszik, 
mellynek szomszédságában IV. Béla király C z i r á k y D i e n e s n e k , 
Veszkényi Bertalan fijának , több pusztákat ajándékozott , a1 ki nj 
szerzeményén kastélyt "« falut állítván, ennek maga nevéről Dienesfalva 
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(most 49. ház 595 lak.) nevet adott. Ezenkívül So|irony vármegye 
oi-s/.á^tíjiile'si követei közt emiittetik (I. Kovátsits „1 esligia comiti-
ttrum") C z i T á k y vagy, mint régenten í ra tot t , Z y r á k y Mi h á 1 y 
(Miohaé'l de Zrák). Ugyan ezen megjében M á t y á s királyi adószedői 
hivatalt viselt Maximilián alatt. Idősebb M ó s e s királyi ügjek igaz
gatója, tanácsos és personalis volt Rudolf, Mátyás és II. Ferdinánd, a' ki 
bál-óságra emelte, királyok alatt. Ennek íija, Á d á m , ' s unokája, iíjabb Mó
ses királyi tábla báróji 's egyszersmind Sopronj' vármegyének alispá
n ja i voltak. Gróíi rangra J ó s e f, a' ki 1742, mint a1 nemes felkelő 
sereg ezeredese, Prágánál elesett, midőn már vezérré neveztetett volna 
ki , emeltetett VI. Károlytól. 

C z r n í h - y (Antal, Cziráki és Dienesfalvai, gróf), Sopronjban szii-
leíett Sept. 8. 1772. Alsóbb oskolájit Nagy-Szombatban, a' philoso-
pliiát a' posoiiyi academiában , a' törvénytudományt pedig a' pesti tini-
rersitasban végezte, mint első jeles és olly dicséretesen, hogy a' tudo
mányok buzgó partfogót 's a1 haza nagy férjhut reménylhettek belőle. 
Tudományok iránt való szeretetének 's nagy elmebeli tehetségeinek első 
's jeles példáját mint törvényhallgató a d t a , midőn 1791 tanulótársai-
val kezet fogván „Nevendék magyar t á r saság" névvel a' magyar nyelv 
és literatura előmozdítására egyesületet alkotott , mellynek tagjaitól 
mint legérdemesebb köz akarattal elölülővé választatott. 1792 Ferenc/, 
király inegkoronáztatásakor arany sarkantyús vitézzé tétetett . Oskolai 
pályája után ,1793, hogy a' köz dolgok teljes esmeretére juthasson, Pest 
vármegyében tiszteletbeli aljegyzővé le t t , a' mit hazánk mágnásai közt 
legelőször a' nemeslelkii gróf t e t t , a' inagatökéletesitésre követésre 
méltó példával menvén elől. Különös szorgalommal viselt aljegyzői 
hivatalát a' magyar kir. helytartó tanácsnál concipistasággal váltotta 
fel 1794; ezt 1706 ugyan ott titoknoksággal 's 1800 tanácsossággal. 
Innen az érdemeit megesmérő királyi kegyelem által Bécsbe szólittatolt 
fel 1808 , a' magyar kir. udvari cancellariához referendariusnak , 'g 
egyszersmind Esztergám vármegye főispányi hivatalának helytartójává ne-
veztetett ki. Csak 3 észt. dicsekedhetett nagy kormánj ozójával Esz
tergám; mert 1811. Vas vármegyének kellett engednie, mint hasonlón! 
főispányi helytartót. 1817 a' magjai- kir. udvaii kamara alelőliiiői hi
vatalával 's belső titkos tanácsosi ranggal diszesittetett, hol (mint elébb 
a' politicai tárgyakban) mély belátásának 's egyenességének uj és vilá
gos tanubizonyságait a d t a , mellyeket Ó Felsége 1823 Sz. István jeles 
rendjének középkeresztjével, 1825 pedig tárnoki 's Fejér vármegyei 
főispányi méltósággal jutalmazott meg. Fájlalva engedte vissza szere
tett fejét a' magyar kamara a' politicai testvérkormányszéknek, nielly 
még most is dicsekszik a' tisztelt gróffal, mint tanácsosával, kit Fel
séges Urunk 1827 ország birói fényes hivatalra emelt. 1830 olta hazá
jáért 's fejedelméért dobogó melyét Sz. István rendjének nagy kereszt
je diszesiti. Hivatalos pályáján több megkülönböztetésekkel tisztelte
tett meg, u. m. szeretett nádorispánj'unk hitvesének, Alexandra Pau-
lowna orosz császári herczegasszonj nak , kinek haláláig kamarása volt, 
elfogadására az oroszbirodalom határszélére küldetet t ; 1817 Marma
ros , Ugocsa, Bereg , Zemplén , Ung 's Szatmár vármegyék bizto
sává neveztetett k i , hol az éhségtől sanyargattatott emberiség nyomo
rult sorsának könnyítésén fáradhatatlanul munkálódván, romolhatatlan 
emlékoszlopot emelt magának, valamint Erdélyben i s , mint udvari biz
t o s , az urbárium kidolgozásával mellj' fontos tárgyban megbizonyított 
sikeres fáradozásai által mind köz t isz te le t re , mind a' kir. felség tel
jes megelégedésére érdemessé tet te magát. Két hitvesétől, Illésházj' 
Jitliana 's Batthyány Maria grófnéktól, két életben lévő gyermeke van, 
amattól Antónia leánj 'a, ettől János íija. Súlyos foglalatosságai közt 
örömmel foglalatoskodott a' tudományokkal, mellyeknek gjarapodására, 
nevezetesen a' magyar academiára, mellynek igazgató tagjává válasz-
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t á t o t t , 3000 (valamint B' Ludóvfcea academiárá 4000) fór. ajándéko
zott. Jeles iiusiika'ji , mellyeknek főcharaktervonásaik nagy ész és 
nemes lé lek , Károly Ambrus cs. kir. főherczeg 's országunk primása 
halálának 's több hivatalbeli beiktatásokriak alkalmaival . részint ma
g y a r , részént romai nyelven tartott beszédjein kiviül, ezek: ,,Gyászoló 
beszéd II. Leopold ha lá lá ra" (1791}: ^Dissert. de ordinc equil. auraío-
rum" (Pest 1792)-,'„Ürrfo hist. jtiris civil. /iatigiií (Pest 1792) és „Disr/uisit. 
de inndo consequendi siimmtrm impérium in Hung.'1 ( ISI8) . Lassú. 

C z s R i! K s z (András Jónás) , szepesváraljai születés, az iglói evang. 
gyülekezetben istenige hirdető a 'mú l t évs/.áss utolsó négyedjében. Hivata
los foglalatosságtól üres óráj i tu 'honi régiség-, történet-, péns;-, természet 
és földesmeretnek világositására 's bővítésére forditá, 's odá tartozó min
dennemű emlékeket és készületeket gyüjtögete. Kikészített a' kiadásra kei 
ér tekezést : „Origines et nalales Saxonum Scepusii'í és ,,Ve dignilate 
et jaribus Landgravii seu Comitis Saxonum de Scejius'' a' mellyeken 
kivül igért még a' tudományos világnak egy nagyobb munkát illy czim 
a la t t : „Adparatus ad illustrartdam rem numariam Hungaro- Transilva-
nicam"-, de ezek közül egy sem látott köz világot. Hova lettek gyűjte
ményével egyiUt kéziratjai, nem tudja a' közlő. De azért nem esmeret-
len Czirbesz oktató tolla a* tudományos közönség e iő t t : mert tagja valá 
ő azon tudományos társaságnak, a' melly 1771 állott öszve Trsztyánsz-
ki Dániel udvari ügyviselőnek későbben pedig a' magyar kir. kama
ra tanácsnokjának kormánya alatt, a' honi történtet-föld és természetes-
méret gyarapí tására , 's a' melly illy czimü folyó Írásba raká le szorgal
ma gyümölcseit : ,^Allergniidigst privilegirte Anzeigen aus siimmllich 
K. K. Erbliindern" [Wien 1771 — 76 .4 . ) E' folyó irás I I , 111, és IV 
évi folyamatjában nem kevés értekezései fordulnak elő Czirbesznek. A.' 
Windischtől szerkeztetett ,,üngrisches Magazin'-*- czimü folyóáras har
mad évi foIyamatjiSba is ő iktatta be a1 Kárpát bérczeinek egy nevetlen 
szerzőtől került le í rását , a1 maga jegyzéseivel. Fábri Fúl. 

C z i R B O t y A M i R l G Y {glandula pinealis seu cnnariam), egy göm
bölyded , kemény veresesbarna snbstantiából álló 's az agyvelő szárán 
ülő mirigy, vagy i s inkább Gall szerént ganglion, melly két száracskájá-
val a' látdombokhoz ragaszkodik. Az egész mirigy az edényhúHya ida 
ereszkedő folytatványával 's az edényfonatokkal van beburkolja. Az 
élet első éveiben bizonyos nyálkás substantia áll elő a' cziibolyamirigy 
előtt; melly a' hetedik esztendőben belőtről kivülre meg kezd keményed
ni 1s az ugy nevezett a g y v e l ö f ö v e n y t képz i , melly gömbölyded, 
többnyire sárgás, áltlátszó szemecskékből áll. Chemiai vizsgálat szerént 
phosphorsavanyu mészből 's kocsonyából állnak ezek, és igy csontsubstan-
tiához hasonlítanak. A1 czirbolyamirigy nagyobb az asszonyoknál, mint 
a' férjhaknál, honnan az Buidach szerén! a' lélek érzési oldalával szo-
rosb öszvefűggésben láttatik lenni, Cartesius ezt tar tá a'lélek ülő helyi
nek, 's az ujabb időkben hasonló ideát állítottak fel a1 nézelődő physiolo-
gia követőji, nevezetesen Görres és Eschenmayer, ki a' czirbolyamirigyet 
a' microcosmus középponti napjának 's az egész orgánisnius csirájának 
nevezte. Ezen nézet adott arra alkalmat, hogy sokan ennek abnormis 
állapotjában keresték a' lélek nyavalyájinak okai t , a' mit azonban najry-
nevü természetvizsgálók tapasztalási nem igazolnak. Burdach azon hy-
pothesist állítja fel Lancisi u tán , hogy a' cziibolyamirigy a1 kis agy
velő ismétlése vagy képviselője a1 nagy agyvelő sphaerájában. Mint az 
agyvelő egyéb részeinek, ugy ennek functióját is mély homály fedi, 's mind 
azon vélemények, mellyek az eddigleni csalékony tapasztalások- 's vizsgáló
dásokon épülnek, a' hypothesisek országába tartoznak. A. fíalngb Fúl. 

C Z I R K A T , O M , (circíniís) egyik a ' legegyszerűbb eszközök kö/.zül, 
mellyel akármi kinyilásu vagy s'ugáru kerek vonást lehet rajzolni, Ez a' 
kezdő geometriának az egyenes liheázó mellett egyetlenegy eszköze. A' 
melly mérési kt'rdést a1 lineá/.óval és czirkatommal meg nem lehet frjfe-
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n i , az nem az elementáris geometriára tartozik, akarmelly világos legyen 
is megfejtése. Sokféle czirkalmak vannak a' rajztokba [capsulu detiiteu-
loria mathematica) h aj s z a 1 c z i rk a 1 o ni , mellynek egyik szárát 
gráffal lehet igen kicsinyekre alkalmaztatni; p e n n a t a r t ó ezirkaloin; 
sőt a' földmérési abroszokat hároinszegeletü hálók által lemásoló, há
r o m á g u czirkalom; hasonlító ezirkaloin (propnrtiqnalú circin.) 'sat. JV. i. 

€ z i T K R A xí9-«f« görög névtói ered, melly a' Görögöknél, Driéberg. 
helyesebb meghatározása szerént, húros muzsikaeszköz volt, a' lanttól 
(Jyra) mindazáltal különbözött, mert markolatfával készüjt; legtöbb tu-
dósilások után 5 hur vonatott reá. Ugy látszik , ennek neme volt a' 
pof/sey! is. A' kitarát plectronnal játszották Vagy inkább verték. Plut-
archus szerént Aniphion találta fel. Mások napkeletről származtatják, 
's a'Zsidóknál is fellelik, és feltalálását Juhainak tulajdonítják. Ot tazon-
ban a' hárfával gyakorta öszvezavartatik. Az ujabb 's részént máig is szo
kásban lévő czitera fából készült szerszám, lapos hangfedellel, hang
lyukkal , hosszú nyakkal , markolatfával és lapos fenékkel. Közönsé
gesen 6 drót húrja v a n , ,'s feligazitása g h d g d e. -— A' lengyel 
gui tane feligazitása C G E c g e. — A' cziterából lett a1 mai GUI-
TARRK, (I. e.) vagyok chitarra. 

C Z I T R O M . Sóknemii haszonvételinél fogva a' czitioinl'a gyümölcse 
igen fontos tárgyává lett a' kereskedésnek. Mi a' déli tartományokból 
kapjuk azt, hova a' czitromfa hazájából, Mediából, plántáltatott. Csuk 
maga Sicilia esztendőnként 30,000 ládával küld e l , mellyek mindeniké
ben 440 darab van. Hogy a' hosszú transport alatt meg ne rothadjon, 
teljes megérése előtt szedik le. Innen a' hozzánk jövő czilromoknak nin
csen meg tökéletes édességek. A' czitromnak mind haját , mellyet meg
szárasztanak, mind nedvét hrt.7,nálják. Mivel ezen nedvvel bizonyos sós-
tartaléku nyálka van vegyülve, igen könnyen elromlik. S c h eé 1 e azt a1 

felfedezést tette, miként lehet a1 czitromsavanyat a 'nyálkától elválasztott 
kristály formában megtartani. A1 tiszta kristályozott czitromnedv tulaj
don növevényi savanyát formál 's az orvosi mivészségben, gazdaságban 
'sat . sok hasznú. Mint gyógyszer küló'nösen rothadástellenző, antiscor-
biiticus^ vizeletüző, kőfelolvászíó erejével jeleli ki magát, 's nagy hasz
na van a1 ragadó nyavaljákban is. A' drága czitromolaj a' fris hé
jakból készül 's a' felületen lévő hólyagocskákban találtatik. A. B. P. 

C z v í r T I V C K D (Dávid), selmeczi születés, az altdorfi egyetem
ben tizvén a' tudományokat, midőn ott adósságba verte volna magát 's 
é' miatt darab ideig letartóztattatnék, kénytelen érkezését a' magyaror
szági tudományos történetesmerethek kidolgozására fordította, a' melly-
nek apjává lett ő eme1 munkája ál tál : „S/iecimen Hungáriáé literalae, 
virorum emditimie elarorum., nutione Haiigarorum^ Dalmatárum^ Crna^ 
tarunt, Slavorum atque Transyhanorüm vitai, scripla ,.elogia el ccnsu-
rits ordine alfmabetieo exhibens. Accedil bibliolheea seriptorum, qui<ex-
stanl de rebu.i Hungaricis.lí {Francof. el Livsiae 1711 4.) Kár, hogy ha
zajövetele után , midőn Selmeczbányán gondtól ment helyezetben és hi
vatal nélkül élne, több részben hijányos munkáját Ígérete szerént nagyobb 
tökéletességre nem vitte, Fábri l'úl; 

D. 

l), az abc negyedik betűje. Az ujabb muzsikában a' diatónicus vágj*" 
eredeti hanglajtorjában második lépeső. Egy — elejébetétele által fél
hanggal feljebb emeltetik, egy b által pedig ugyan annyival lejebb ejte
t i k , 's az első esetben dis, másodikban des nevet k a p , melly két szár-

32 
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mázat azonban az ujak rakása nehézsége miatt különös hangnemképen 
ritkán használtatik. (Vö JltNin, HANGNKM.) A' kis «1, vagy d. m. (dextra 
mami) a' klavirjátéknál a' jobb kezet jelenti. D mint romai szám 500-at 
t e s z , 'B azt tartják, a" középidőben a' 13 jegyből formáltatott. A' ro
mai felírásoknál elő- és mellékneveket bélyegez, p. o. Decius , Divus 's 
a ' t . A' felajánlásoknál bárom nagy D ezen szókat : D a t , Doná t , Di -
c a t , vagy: Dat , Dicat, Dedicat, érteti. Mint törvénykezésbeli rövidítés, 
L) a' romai pandectákat (Uigesta) fejezi ki. Végre dd e' bellyett hasz-
n iliatik: deriit, megfizetett. 

DA C A P O (da Cap. vagy d. C.) e lölről , valamelly muzsikai darab 
végére téve azt je lent i , hogy elejét bizonyos szakasztékig melly Finis 
szóval , vagy Í ^ S | | jellel mutat tátik k i , változatlanul ismételni kell. 
ÍSzólitás gyanánt is vétetik az éneklőhöz vagy hangászhoz, hogy a' már 
egyszer előadott darabot ismételje. 

D A C I A , hajdan Ptolemaeus szerént a 1 mai B á n á t , Alsó-Magyaror
szágnak egy része , nyugot felé a' Kárpá t ig , Erdély-, Moldva-, Oláhor
szág vagy Havas-Alföld és Bess.irabia. Némellvek Bolgárországot is boz-
y.á számlálják, valamint Serviát is Bosnyákországgal, vagy hajdani Felső-
és Alsó-Moesiát. Lakosai , a1 Dacusok vagy Davusok, sokáig ret tenete
sek voltak a' Romaiak előtt. Midőn Trajanus a' 2 száz. elején Daciát 
elfoglalta, Dacia ripariára vagy ripensisre , melbyet a' mai Bánát 's Ma
gyarországnak egy része , mivel nyűg. a' Tisza 's, kel. a' Duna voltak 
h a t á r a i , továbbá Dacia mediterratieára, melly Erdély volt (igy nevez-
l e t e t t , mivel a' más két Dacia közt feküdt ) , végre Dacia transalpina-
l a , melly Havas-Alföldet, Moldvát és Bessarábiát, vagy a' Kárpáton tul 
(Erdélytől véve) fekvő Daciát foglalta magában, osztotta azt. Mindeniket 
tulajdon tiszttartója (praefectus) által igazg *uatta, gyarmatokat telepitett 
meg bennek, mellyekeí a' romai birodalom más tartományiból küldött 
o d a , hogy a 'városok megteljenek lakosokkal, 's a' földmivelés előmoz-
dittassék. Midőn Nagy Constantin a' romai birodalmat újra elosztotta, 
Dacia az illyriai tis/.ttartóság megyéjévé l e t t ' s 5 provinciára vagy kerü
letre osztatott. A' romai császárság elejiyészésekor a' Gothusok , Hun-
íiusok, Gepidák és Avarok által foglaltatott el. Ez idő olta Dáciáink, 
melly név egészen megszűnt, további sorsa azon tartományok hisloriájá-
lioz tar tozik, niellyekből á l lo t t , '» mellyek ezentúl különös statusokat 
j'ormálnak. L—v. 

D A C I E R , 1) A n d r i S , szül. Apr. 0. 1651 Castresban Langvedor'ian 
protestáns szüléktől 's Saumurban tanult a' hires Tannegay le Fevre alatt, 
kinek leánya, Anna , buzgalom- és Ízlettel gyakorlá a' régi nyelveket. 
Tanitója elhunytával , 1072, Parisba ment. Herczeg Montansier, es
mérvén D. tudományát , Pompejus Festusnak a' dauphin hasznára {in 
MUHI Delphiní) leendő magyarázását bízta reá. Hasonló > a;i/.at a' ttílo-
mányok iránt köté meg D. 's Anna közt a' házasságot, 's 2 év mulva 
mind ketten cathnl. vallással cserélték fel a' protestánst. A' király te
temes évpénzt rendele számokra. 1095 a' felírások acadeniiájnnak*'a 
franczia academiának tagja lett D. Az utóbbi későbben állandó titoknok-
jáuí választá. Ó lett a1 louvrei cabinet őre is. Mh. 1722. D. görög és 
íatán írókat sok középszerű fordításokban ada ki. Pompejus Fes tusa , »z 
^,Oevres (TFforace en Latin et en l'ranqoit", „Xoveau.x éclaircissemens *ur 
les oevres d'floruce" '» a' „Xonvellc traduction d,Horace'--n (crit. észre
vételekkel) ki vili esnrertetnek: Valerius Flaccusa, M.ir.c Antonius, Epictet, 
Aristoteles poeticája (crit. észrev.) , Plutarch életrajzai, Sophocles ()e-
•dipusa és Electrája, Hipprocrates munkáji 's Platón több dialógusai for
dítás k. — 2) A n n a (la l 'evre), neje, szül. 1051 Saumurban. Meghalván 
a ty j a , ""a' ki oktatta 's képzetté vala talentumát, Parisba vette magái, 
hol Callimacluis kiadása (I67ö) hírre juttatá tudóssá g á t , 's herczeg 
Montansier több régi Írók kUdásával bizta meg a1 dauphin számára. 
Legelébb Fli 'rusl dolgozta ki. Férjhez mente után is folytatá tudós mun-
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kájit. Horoerus\általa készült fordítása gerjesztc legtöbb figyelmet 's okul 
szolgála a' la Motte *s közötte kilobbant harezra, mellybúl kittinek, hogy 
niad. I). ínég kevesebbet érte a' logicához, mint la Motte a' görög 
nyelvhez. .,Considernlinm sur les eausei de la corruplinn du gcút". 
jiában alapos conimenlatóri éles elmével védle Hornér t ; la Motte válasza 
elmés vala és s/.elid ; azért mondák: la Motte mint széplelkli asszony, 
inad. D. mint tudós férjfi irt. La JVlotte Krisztina királynéhoz killdé. Jbz. 
indította vallása megváltoztatására. Szintolly kissé kimélte „fíomtre de-
/e«rf«"-jében páter Hardoint , ki ezen költőre gnnyló dicsbeszédet h a ; 
mondják-, hogy Homer megvtítőjit több sértésekkel i l le t te , mint maga 
ezen költő minden hőseivel elmondatott. Említjük továbbá Terentius for
d í tásá t , . "mellyre már alkalmasabb a' franczia nye lv , P l au tm három da
rabjáét hol előszavában, a' drámai poésis eredete-, kifejlése- 's változá
sairól belátássál ir. „Traductian du l'laulus et det Kueéi d* Arislo-
p/i(uieii-}íi, mint a' Görögök első comicusának fordítása, hijányait mél-
tány elnézni. ,.Tradut:lion d' Anacreon et de Sappho"-'yÁt, mellyel az 
utóbbinak védelme van ös/.vekapcsolva, korában szerencse követte. A' 
Bibliához is irt észrevételeket , de nem adta ki. Kilét egészen a' tudo
mányoknak 's házi hatáskörének szentelte. Elhunyt 1720. Chaiactere 
t i s z t e l e t r e m é l t ó , talentumai fényesek vol tak , 'a erényeit szintúgy ba
rnulták mint í rásai t . Tagjok, volt több academiákuak. 

1>A CT V M O G R A PIPI CA, 1. L l T H O O F . T P T I C A . 
D A C I T L I O T H K C A , görög s z ó , metszett l^ivek gyűjteménye. A ' 

kőmetsző mivészség sehol sem emelkedett nagyobb tökély i e, mint Gö
rögországban , hol nem csak gyűrűkben hordoztak metszett köveket 
(azér t a ' íajerÍAws, gyűr i i , szótól a ' neveze t ) , hanem drága edénjek 
ékes i tésére , sőt pecsétlésre is forditák azokat. Majdnem hihetetlen, 
mennyi maradt fen belőlök időkorunkig '* még is milly kevés ez a' haj
dani gazdagsághoz képest , mikor p. o. Cyrenében még egy takarékos 
polgárnak is 10 minát (pénzünkb. 360 peng. for.) érő pecsétgyül üji vol-
takr. (Aelían. Xl l . c. 30). Ezen mivészségben Görögországtól igen messze 
marad Koma; de gazdagabb rijai voltak az elsők, kik illy kőgyüjte-
ményt szereztek. Sylla mostoha f i j a , M. Aemil. Scaurus , kezdette 
(„Pli'jt. Hisl. y<it." 37 ,5 ) ; Mithridates gyűjteményét -P.ompejus hozta 
Komába , 's a ' Capitoliumba he lyez te t t e ; sokkal gazdagabbat állított 
Caesar Venus Genitrix templomában és M. Marcellus Aűgustus unokája, 
Apolló Palatínuséban. Az ujabb időben Olaszország berezegi házai ve
tekedve £yüjték^vezen műkincseket. A' Gonzaga ház állított első da-
c ty l iö theoát , követte az estei és farnesei nemzetség 's Florenczben a' 
Medici ház dicső sarjadéka, Lörincz, köveit még most is megesmérhetni, 
mert szokása volt azokat Lor. vagy I.or de HU. , vagy csak Hí betűvel 
inegbélyegeztetni. Gyűjteménye elszóratott ; de a' Mediciek más ujat. 
szereztek , alapját a' mostani florenczinek, a' legszembetűnőbbnek, 
inert közel 4C00 darabból áll. Komában 11. Július és X. Leo alatt tá
madtak-, csekély gyűjtemények. Piccolomini Maria , romai piaelatus, 
bírta a' legjobbikát és Odescalchi l.ucio örökségül Cliriszlináét, a' svéd 
királynéét, kapta. Későbben Komának illy gyűjteményei voltak a' va-
ticanumi könyvtárban, a' Barherini és Strozzi palotákban 's még most 
is jeles a' herrzeg'Pionibinoé és Cardinal Borgiáé Velletriben , melly fő
kép egyiptomi köveiről és scarabaeusairól nevezetes. Nápoly sze'p met
szett köveket bir a' porticii és capo-di-montei cubinetokban. Cataneában 
hercz. Piscari nagy gyűjteményt szerzett Siciliáhan mind egyenként ta
lált kövekből. í'rancziaorsziíg a' legelsőt 1. Ferencz alatt l á t t a ; de ez 
a1 polgári háborúkban szétszóralolr. A' mostani igen nevezetes t , a' 
kir. könyvtár régiség teremében, Louvois kezdé XIV. Lajos alatt . Jó 
gyűjtemény volt az orleansi herczégé , melly a' Pfalzból szált reá örök
ségül, 's némelly magányosokéi. Angolországban hercz. Besboroiigh, 
Devonshire, Carlisle, Bedfart és Marlborough gyűjteményei leghiresbek,* 

3 2 * 
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^Németországban is vannak illy gyűjtemények. A' sanssouciiban többek 
egyesittettek, köztök a' Stosche Winkelmann leírása által elhiresedett. 
Becs egy különös drága kóteremmel jeleskedik ; a' dresdai kőgyiijte-
mény nem csekély; néhány jó metszet t kő van a1 lipcsei tárnics könyv
tárában is. A' kasseli gyűjtemény nagy^ de' csekély é r t ékű ; a' mün
cheni szép darabokat bir. Hollandiában a' királyé nevezetes. A' ko-
penhageni kir. palotában láthatni metszett kövekkel ékesített néhány 
edényt , és Péterváiat t a' hires kőmetsző Nat ter alapította császárin 
kivül gróf Poniatovskié egyike a1 leggazdagabbaknak. — A1 szebbek 
elmésbek és jelesbek többszörözésére segédül szolgálnak a' rézmetsze
tek és öntvények. Igy nem csak egyes , hanem mindannyan az egyféle 
kövek vagy egyes gyűjtemények minden kincsei is közre bocsiitiattak 
rézmetszetekben. Egynemű képek öszveállitva kijöttek : Belloritól a' 
philosophusokéi , C'hifflettól az Abraxasok (1. G N O S I S ) , Goritól a' csil
lagos kövek; Ficoronitól a' felirásosak; Stoschtól a1 mivészek neveivel 
jegyzet tek. Egész gyűjteményeket lefestve közöltek: Gori a7 ,,WIuseum 
Jlorenltnum'-'-bdn. Wicar és Mongez a' floreiiczi galériában. Mariette a' 
hajdani francziaországit , Leblond és Lachanx az orleansi herczegét, 
Eokhel a' bécsit irta le. Ide tartoznak még a' „Museum d' Odetral-
ekiei\ Gravelle, Stosch, Bossi és hercz. Marlborough cahinetjaik. Bár 
milly szépek is többnyire ezen festések; mindazáltal elébbvalók a/, önt
vények. Ezek gyűjteményét is dactyliothecának nevezik, illyen p. o. 
Lippertnek 3000 darabból álló dactyliothecaja. Kzek fontos segédül 
szóigálnak a' régiség ezen ágának tanulásában. fí. L. 

D * CT v i, o i.o G I A vagy d a c ty I o n o m i a, az ujakon számlálás 
mestersége; tágasb értelemben ujbeszéd ,, azon mesterség, nielly szeréut 
gondolatinkat ujaink segítségével fejezzük ki . 

D A C T Y Í . u s , 1 . R H V T H M U S . 
D A ED A r. u s , D a e d a l u s o k . A' minden tagokból álló figurák vagy 

szobrok, mellyek ugy alkot ta tnak, mintha lépnének, daedalusi figurák
n a k , daedalusokn >k neves/.tetnek. Honnét kapták ezen nevezetet , arról 
nem egyféle a' vélemény. Winkelmann Palaephatus és Diodorus után azt 
mondja: „Daedalus kezdette a' Hermesek alsó részét lábszárak módjára 
egymástól egészen elválasztani, 's az első szobrok róla daedalusoknak 
hivat tak ." 'S a' közönséges vélemény is az, hogy Daedalus alkotta leg
először a' szobrokon a1 lábszárakat lépve 's egymástól elválva ('s innét 
származott azon mese , hogy szobrai mozogtak) , midőn minden elébbi 
képfaragók szobraikat lefüggö, oldaloktól 's egymástól élnem választott 
karokkal 's lábakkal a lkot ták , millyenek az Egyiptomiak múmia formájú 
szobrai voltak. — Pausanias szerént ellenben Daedalus kapta nevét azon 
szobroktól, mellyeknek neve ezen esetre, azon szótol jőne taiiaMav, az 
az, mesterséggel kidolgozni. Pausanias mondása nem keveset nyer Böt-
tiger azon elmés gyanitása á l t a l , hogj* Daedalus nem egy külön név 
vo l t , hanem közös neve minden épi tő-és faragó mestereknek a' görög 
előidőben 's áltáljában tehát mivészt jelent (L. .,1'nrlesungen úber die 
Archaeologie" Dresda 1806.) Minden mesterség kezdetben csak a'' faini-
liakörben terjed 's a1 tanítványok is fiaknak hivatnak. Így etmeretes a' 
régieknél Daedalnsnak mivész famíliája: T a o s , Perdix , Dipoenos, Scil-
lis 's m. — A' közönséges vélemény szelént továbbá D. három emberkorral 
elébb élt a' trójai háborúnál, 's megkülönböztetett talentumu épitő, kép
faragó 1s kőmetsző volt 's több ezei.nek szükséges eszközök feltalálója. 
Mint képfaragó fából dolgozott (a1 kőfaragást akkor még nem esmérték) 
"s első adott szobrainak nyilt szemeket. Ezt Athénéban t e t t e , melly 
város t , mivel egy t a n i t v á ^ ' á t féltékenységből megöl te , el kellett Ivagj-
nia. Krétában készítette a' hires labyr in thot , egy grupp táncznsokat 's 
tánczosnékat fejér kőből Ariadnénak, 's az elhiresedett fa tehenet is Pa-
siphaenak. Fijával, Icarussal, bezára tván , az elszökés eszközeiről gon
dolkozott. A' vászon-, Ovidius szerént viasszal megerősített szárnyak, 
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mellyek az igen magasra törekedő Icarusra halált hoztak , a' honnét 
az icarusi tenger neve eredett, esmeretesek. Daedalus szerencsésen elju
tott Siciliáha , mellynek déli partján egy hely róla Daedaliumnak is 
neveztetett. Boeotiában, különösen pedig Plataeaban egy esmeretes kép-
innep (Daedala) is tartatott . — Nem kell ezen Daedalussal egy későb
bi hasonló nevii képfaragót Sicyonból felcserélni. K. L. 

I) A i<: M o \ . d a e m o n i c ii s , d a e m o n o l o g i a , Sok hasznos és 
ká ros , sok bölcseség és balgatagság, sok vallásosság és babona kap
csolta magát a ' lelkek híveséhez. Czélirányos lesz azért itt rövid rajzokban 
történetét előadni. lízen név daemonok (Jicttftmx., Secifítng, genii), mellyel 
olly lelkek neveztetnek, kik az emberek Mirsáia befolyással bírnak, 
mivel görög eredetű, először is Görögországba vezet bennünket, 's nem 
á r t onnét kiindulnunk. Már Homerusnál találunk daemonokat; de nála 
csak az istenek neveztetnek i g y ; az istenek magok is ezen névvel szó
lítják meg egymást ' s . a' daemoni annyira egyértelmű az istenivel, 
hogy a' daemon szónak a' daemontól , nielly nagy bejátásut , bölcset, 
mindentudót tesz, származtatása megerősíttetik. Mennyire máskép •?»• 
gyón a' dolog Hesiodusnál, a' ki azt mondja: 

„Három myriadák környékzik földkereklinket, 
Zevsnek örök 7s szent szolgáji 's őri az emberi nemnek 
Egyszersmind az igazra 's az undok bűnre vigyázók, 
Ködbe borulva körüljárván a' földi keréken." 

Hogy ezen halhatatlanok alatt daemonok értetnek, Plutarchusból világos, 
ki azt mondja, Hesiodus nyilván négyrendü okos lényeket vett fel: 
is teneket , igen sok daemonokat, herosokat 's embereket. Hesiodus 
maga azt niondja az időszakokról szólván [Op. et dies 121—126) az 
aranykor enibereiról holtok u tán : 

^A1 felső földnek jó, mennyei daemoni lesznek, 
A' bajt elmellözők , őri az emberi nemnek 
Egyszersmind az igazra 's az undok bűnre vigyázók, 
Ködbe borulva körüljárván a' földi keréken. 
Jónak adóji: miből áll fénylő isteni tisztjek.41 

Itt már egy egészen kidolgozott daemontudománynak kétségtelen' jelei 
mutatkoznak. De a' szoros r. ndekre elosztás csak későbben találtatik 
fel , minekutána a' néphiedelem a' bölcselkedők oskolájin keresztülment. 
Aiistoteles a' halhatatlanokat istenekre és daemonokra, a' halandókat 
herosokra 's közönséges emberekre osztja fel. A' görög bölcseségtudo-
mányban ezen daemonok már korán nagy helyet foglaltak el. Thales és 
Pythugoras, Socrates és Xenophon, límpodooles 5s a' Stoicusok sokat köl
töttek rólok, mindenik a' maga módjára, de mindnyájokat felülhaladj* 
reptében a1 költői P la tó , , ,A 'vendégség" ozimü könyvében igy nyilatkoz
tatja ki magát Diotima a' daemonokról : ,,Minden daemoni az isten és a' 
halandók között á l l , 's foglalatossága kijelenteni az is teneknek, a' mi 
az emberektől, 's az embereknek, a' mi az istenektől jó, azoknak imád
ságit és áldozatit , 's emezeknek parancsolatit. Az isten- és emberiség 
között tehát a' daemoni a' kapocs , hogy az egész öszveköttetésben 
legyen. Ezen daemoni által történik minden jövendölés 's a' papoknak 
minden mestersége az á ldozatokra , szentelésre, idézésekre, jóslásokra 
's megigézésekre nézve. Mert az Isten nem társalkodik az emberek
ke l , hanem minden közösülés a' daemonok által történik ébren és álom
ban. Illy daemonok sokan és sokfélék vannak." Más helyeken azt mond
ja rolók, hogy levegőbe vannak öltözködve, hogy az ég 's a1 csillagok 
felett lebegnek 's a'földön mulatnak; a' jövendőt, mellynek titkai előttük 
tárva vannak, tetszések szerént elintézik j minden halandó éiete ke i -
detével egy különös daemont k a p , ki azt holtig kiséri 's lelkét a1 tisz
tulás és büntetés helyére elvezeti. Altaljában alattok a' nép az isten
séget képzelte, a' mennyire az az emberek sorsát kormányozza, 's beha
tásaik szerént jó és rossz lelkekre o k t a t t a k fel (agathodaemon éi ea-
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codaemon). A' Romaiak a' gfirög daemonologia* kevesebb költői sajátsá
gok szerént 's etruscial képzetekkel keverve -bővebben' kifejtettek. 
Nálok a' geuius az egyes külön életnek lelkét jelentet te. Mind ezek
ből könnyen kitetszik azon eredeti i d e a , hogy a ' -ho l a' természetben 
vagy a ' szabadságban valamelly megmagyarázhatatlan erő munkálkodik, 
ott valami daemnni vagyon, 's ezen idea a' philosophia á l t á l , melly 
a' néphiteit megtisztítani 's vele az észt öszvebc'kéltetni igyekezett, 
bővebben . kifejtetett. Hogy az istenség ideája egész tisztaságában fel-
a l l i t t a thassék , a' mythologia állításainak lassanként hátra • kellett nvn-
rnódniok, 's ez a* daemonok segítségével legészrevehetetleiiebbiil meg
eshetett. Noha azonban ezt görög bölcsek cselekedték Görögországra 
nézve , nem kell h inn i , hogy ezen ideák , mint a', daemnn szó.,.'görög 
eredetűek; söt inkább h ihe tő , hogy az egész , dá-enionokról szó ló , tu
domány Görögországba csak általplántáltatott. Igazi eredetét á ' k ' e l r t 
vallásában kell keresn i , hol mindenütt feltaláltatik. Az Indusok a' leg^ 
felső lényen, Páran Roaman, kiviil 33,000 isten V kinionillialatlan szániu 
istenszolgákat hisznek. Azon istenek között a1 legfelső helyet bírja 
B r a m a , Wisnu és Rnddren egy háromsága, melly örök változásban 
t e r e m t , megtart és elront. Ha a* rontó imádóji meghalnak, szolgájit 
e lküldi , hogy azokat, hozzá v igyék , boldogságával élni. A*: daemonok 
i t t a' Dweták. Sokkal rendesebben ki vagyon fejtve ezen tudomány 
Zoroaster val lásában, vagy a' chaldaea- persiai magiában , melly két
ségkívül főkutfpjének is tar ta that ik a' daemonologiának. A' rossz erede
te kifejtésére Zoroaster a' jó mellett egy rossz elvet is vett fel, mint 
minden iónak és rossznak kntfójit, 's ezen ideát igy képzetté ki : vagyon 
világosság és setétség országa, abban Ormuzd ura lkodik , minden jónak 
teremtője és terjesztője; ebben Ahr iman, minden rossznak, a' lelkinek 
mint testinek, kútfeje. Ormuzd thrnnnsa körül állanak a' hét Amsaspán-
dok (arkangyalok) , a' világosság k i r á l y i , kik között ó maga az első. 
Alattok vannak az Izedek, geninsi mindennek , a1 mi j ó , bár minemű le-
gven a z ; ezek alat t vannak a' Peruerek. Hasonlóképen vagyon elintézve 
Ahriman alatt a' setétség országa. Thronnsa a' hét legfőbb raugif Oiw- • 
tői körülvétetik, mint a' rossznak k i rá ly i tó l , 'kik- a lat t számtalan ki
sebb Diwek állanak. Ormuzd és Ahriman országa . ' .akadatlan háborúban 
varinak egymással , , de valaha Ahriman meggyőzetik V a' setétség- orszá
ga egészen megszűnik. Minden okos és oktalan, eleven 1 s .nem eleven 
lények ezen országok egyikéhez t a r toz tak : a' t iszta emberek, állatolt 's 
nővevények az Ormiizdéhoz; a1 t isztátalanok (mérgesek , ártalmasok) 
az Ahrimanéhoz. így a' daemonologia a' persa vallásban olly kitérje, 
désil és rendes öszveköttetésü l e t t , mint másutt elő nem jo . - í - ^Az 
Egyiptomiaknál is ugyan holdat , vizet , földet 's levegőt daemonok-
kal e l te lve , elmeket és t e s teke t , köveket, érczeket és növevényeket be
folyásokba 's az emberi le lkeket hatalmokba adva , és így egy messze
terjedő daemoni országot t a lá lunk , de nincs meg benne a1 zornasteri 
szerkeztetésnek azon szembetűnő dualismnsa fnoha Osirishan és T v -
pbonhan feltetszik") és paralMismusn. Ha az egyiptomi 's rhaldae;i-
persiai daemonologia egy kútfőből nem eredett i s . későbben csak ugyan 
egy közös pontban érintésbe jöttek 's közösen egy ujat alkottak. Mert 
noha a' daemontudomány Görögországba felső Asián keresztül jöt t be 
különbfé'e utakon, még is Egyiptom volt főkutfeje a' Görögök magasabb 
daemonologiájánnk„ kik között az az Orphicusok és a1 mysteriumok 
által el teriesztetett 's a' bölcselkedők által egész Krisztus születéséig 
b'lvehben kifejtegettetett. Mig az azonban illy nton a1 Görögökhöz ju
t o t t , a' Zsidók azt két más különböző utón kapták meg. Rahyloni 
fogságok idejében egyenesen a1 chaldaea - persiai mágia kútfejéből me
r í te t ték , 's ha elohimokat 's angyalokat már elébb esmértek volna is 
(megjegyzésre m é l t ó , hogy ezen utolsók a' chaldaeai Ábrahám törté
netében jőnek először e lő , 's hogy a' korábbi prophetáknál rolók szó 
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nincs , Dánielnél ellenben Igen gyakran) , még ts a* rolók tzóló tanít,is 
csak a' babyloni fogság alatt 's után hozatott tökéletre. Ugyan azon 
riualisimis, mellyet Zoroaster pzerkeztetéséhen észre veszünk, mal
most itt is előjő: vannak jó és rossz daemonok, mellyek rendekre 
osztatnak 's külön neveket kapnak. Hét jó daemon teszi Jehovah ta
nácsát 's mindég tbronusa előtt áll (Tob. 1 2 , 15). Más részről ezen 
nemzet a' Seleucidák 's Ptoloniaeusok alatt Egyiptommal is és a' Gö
rögökkel , kivált Alexandriában, eleven és tartós közösülésbe j ö t t , 's a' 
persa magiából felvett képzeletekhez, egyiptomi-görögök járul tak, mellyek-
nek öszvefolyása az uj testamentumban különösen kitetszik. Lehetetlen 
volt a' görög állilmányok behatását megakadályoztatni. Már Esdras 's 
Nehemias alatt elnémult a' propbeták szara •, a' tanítók helyébe tudó
sok léptek; a' tanulás és fürkészés elkezdődtek, a' néphitel 's a' phi-
losophia egymástól elváltak 's a' philosophnsok is több sectákra elosz
lottak. Az óhitű Pharisaetiaoknak általcllenében állottak a' Saducaeu-
sok és Essaeusok, és semmi főpap és papi gyűlés meg nem akadályoz
ta tha t t a , hogy a' nép is (mellyból a' Samaritanusok már különváltak) 
ezen részekre el ne oszoljék. így állott a' dolog, midőn Krisztus meg
jelent. Pythagorasi 's platóni philosophia, keleti képzetekkel egybe 
olvadva, volt a' csira, melly a' Zsidóknak a1 Görögöktől vett philoso-
phinjában kifejtetett, 's a' rabbinusok philosophiája mellett egy a' nem
zet legjobb főjitől ápolgatott cabalismus állott. A1 lelkekről szóló 
tudományra nézve, ugy lát juk, hogy a' daemon és daemoni kifejezés 
különösebben egy rossz és kinzó lélek jelentésében vétetik. Innét 
származtak a' képzetek azon daemonokról, mellyek mint rossz embe
rek lelkei, azoknak testeibe mennek '» azokat kínozzák, 's az ellenek 
való szerekrő l , p. o. a' csudaflivekről, mellyek által kihajtathatnak. 
így a' daemonok ugy képzeltetnek mint szolgalelkei egy (persa) sá-
t ánynak , egy rossz kártékony, gyűlölséges embergyötrő léleknek. Más 
részről Krisztusnak egy mondása (Matth. 28, 10.) okot adott feltenni, 
hogy minden embernek egy angyal adatott őrlélekül. A' keresztény-
irók a' daemonok rossz jelentését uralkodóvá tet ték, ugy hogy azok az-
angyaloknak ellenébe á Ilii tat lak. 'S igy a' lelkekről szóló tudomány 
angelologia és daemonoloiria le t t , azaz , jó és rossz angyalokról való 
tanítás. Ennek kifejtésénél) a' christianismusban a' zsidó és görög 
pliilosophiai képzeletmód gyakran igen csudálatosan egybeolvadott. 
Plató mytbnsa mint az Uj-Platoniciisoknak, ugy a ' sz . atyáknak is kimerít
hetetlen kntfóvé le l t ; 's a' keresztény dogmatica, mellyet itt a1 keresz
tény vallástól megkülönböztetünk, lett azon pont , mellyhen a' keleti 's 
nyugati daemonologiának minden ágai öszveegyesültek. (Vö. AVGYAÍ,, 
ÖRDÖO , GKXIUS és GABAMS.) K. I. 

D * K N n K r. s (Hermann Vi lmos) , német-alföldi generál, szül. 1762, 
Geldernnek Hattam nevű városában. A' Hollandban 1787-ben kiütött 
lázadásnak, az ugy nevezett patriótákkal t a r tva , annyira részese volt, 
hogy több hozzája hasonló gondoskodási! földijeivel Francziaországban 
kellett menedéket keresnie , a1 hol Diinkirchenben kereskedési munkák
kal foglalatoskodott. Azon fordulat alkalmával, melly a' revolutiohá-
boruban tö r t én t , ezredes lőn az 1793-ban felállíttatott szabad sereg
b e n , — Frnnn - étravger — 's Dumonrieznak a' Hollandiak «lleni tábo
rozásában jeles szolgálatokat tett. Még nagyobbakat Pichegrunek az 
17í)8-ki táborozásban, melly azt egész Holland urává tévé. Daendels 
most a' bataviai köztársaságnál lépett szolgálatba mint generalhelytar-
t ó , 's ez időtől fogva a' kormány és polgári alkotmány változtatásaira 
nagy befolyása volt. Bonaparte Lajos királyszékre lépte alkalmával 
méltóságokkal tetézte őt 's Batavia kormányozójává nevezé. Miután 
Holland Francziaországgal egyesittetett volna, visszahifta őt Napóleon 
ezen fontos hivatalából. 1812 nyáron ér t ismét vissza Daendels Euró
pába. Ezentúl a r ra használta ide jé t , hogy javai kormányzásáról raló 
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számadását („Comple rendű1'") 1S08 — 11. 4 folio kötetben) kiadja, 
me'lly által egyszersmind ezen nevezetes tartomány statisticája- 's álla-
potjára is nagy világosság vettetett. Későbben a' német-alföldi királytól 
az afrikai tengerpartokon ismét megnyert birtokok általvételére 's ujon-
nani rendbeszedésére neveztetett ki. I t t is kimutatta .esmeretes hat
hatóságát ; békéltetővé lett a' szomszéd npger statusok közt , előmoz
dította az iij gyarmatok felállittatását a' nyugotindiai mód szerént 's 
meggátolta á' rabszojgakereskedést , mig a' halál el nem érte. 

D A Ü Í I . T , a' pqésisben és stylisticában helytelen alkalmazása a1 

pathosnak és fenségesnek köz vagy alacsony tárgyaknál. Ez megeshe
tik 1) helytelen kitétel á l t a l , midőn t. i. t ö b b , festőbb, válogatottabb 
szavakkal élünk, mint a' mennyit 's millyeket a1 tárgy és előadásnem 
n.egkiván. Így ha valaki köz beszédben e1 he lyet t : „Megvi rad t , " igy 
szólana: „Mát - Aurora ragyogó arczát a' tenger hullámiból kiemel i ." — 
De tudni v a l ó , hogy a' mi egyik (alsóbb) előadasnemben dagály , az 
más (felsőbb) nemben helyén lehet , 's nem dagály. 2) Helytelen al
kalmazott gondolatok á l t a l , midőn t. i. csekély vagy mindennapi tár
gyakra magas , fenséges tulajdonokat ruházunk 's ugy szólunk azokról, 
mint ritkák- 's felségesekről. Például ha egy szépeszii káplány igy szó
lana egy paraszt asszony felett: „Keseregjetek ti tölgyek a' Josaphat-
völgyében : Libanon czédrusa leomlott." Vagy pedig : ,,Dicső , felséges 
költő és hazafi, hallottam a1 te szavadat az Urániában vagy a1 „Hasznos 
Mulatságokban" 'sat. Ezekből látható először az, .hogy a' dagályt izlés 
és ítélet hijánya 's a' nagyra törekvő tehetetlenség szüli , 7s másod
szor a z , hogy a' dagály temészeténél fogva rokon, 's gyakran párosul a' 
pöffel. (L .HOMBAST.) Így például a' dagály legyik nemét, az ugy nevezett 
p b o e b u s t , mi inkább a' pöff non plus ultrájának tartanok. Van dagály 
más mivészetekben, például a'muzsikában, is. Cs.V. 

D A G O B E R T , harcztetteiről N a g y melléknévvel , a 1 Merovingek 
nemzetségéből származott frank k i rá ly , a tyját , II. Clotar t , követte, ki 
a' felosztott frank birodalmat njra egyesité volt. Szerencsésen har-
czolt a? Slavoniabeliekkel , Szászokkal, Gascogne- és Bretagnei-
akkal ; de kegyetlensége, durva önkénye 's féktelen bujasága hirét ár
nyékba boriták. A' Szászokat, ugy beszélik, meggyőzvén, mind azokat 
kivégeztet te , kik egy kard hosszánál magasbak voltak. Erdemeinek 
egyike a z , hogy a' Frankoknak jobb 's tökéletesb törvényeket adott. 
JVlgh. 680 Epinayban , éltének 32 évében, >'s St. Denisben takariták el, 
mellyet 0 évvel elébb alapita. 

D ' A G D E S S E J D (Henry F ranco i s ) , a ' franczia törvényadás é s 
ékesszólás évkönyveiben fényes név, szül. Limogesben 1668. Szép te
hetségei korán jelenkezének. Első tanítója atyja , langvedoci intendant, 
volt. Bacine- és Boileauval társalkodása a' költésmivészetre képzé ta
lentumát. 1691 Parisban gen. ügyvéd 's 32 észt. korában a' parlament 
gen. procuratora lőn. Ezen tisztjében a' törvények és törvényszolgálta
tás tetemes javítását eszközlé, 's kivált a' kórházak igazgatása foglalá 
el. Az 1709 kiütött éhség alkalmával minden erejit az inség enyhítésé
re forditá. Nemzete 's a' galliai egyház jusainak rendületlen védje, 
nem fogadá el XIV". Lajos és cancellar Voisin a' pápai Unigenitns buf-
Jának ked 'ező rendeléseit. Az orleansi berezeg koimánysága alatt can
cellar lett (1717) v de mivel Law ves/.élyhozó systomájanak ellene szegzé 
magát , kiesek a1 kegyelemből ss fresnesi jószágara vonnia. Itt, a1 inint 
maga monda, éldelé élte legszebb napjait. A' Biblia olvasása-, törvény 
adás terve- 's gyermekei oktatásával foglalatoskodott. Mathesis, földml-
velés , mívészetek és tudományok közt tölte szünórájit. Midőn Law 
1720 egész Francziaországot felingerlé maga el len, olly férj fi tói , kit a' 
nép szeré té , reménylék a' kőz zaj lensilapitását 's d' Aguesseau vissza
nye r i elébbi méltóságát. Éltének nen időszaka hírére kevesb fényt dé
r i t , M«rt I-»w keiéből rtré ált hivatalát , megegyezett némeliy tvs/.ú-
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lyes térvekben, meliyeket a' parlament félre vetett 's ve'gre ugj'an azon 
parlament Pontoiseba lett száműzetését is ejtiiré. Mind e' mellett má
sodszor is száműzték 1722, mivel cardinal Dnboisnak szergezte magát 
ellene. Fleury 1727 ismét visszahiUa ugyan , de tisztségébe csak 10 év 
múlva lépett, fcgységet önteni a1 régi törvények végreliajtásába a' nél
kü l , hogy alapjukon rendítsen, 's kipótolni a' hi jányokat , ez vala D. 
szándéka. Ue illy munka túlhaladta egyes ember erejét. 1750 letevé. 
a' cancellarságot 's a' következett éyben műit ki. „ D . több kiadások
ban elterjedt Í r á sa i , " mond Bouterwek, , ,a ' valódi ékesszólás remekei 
nemekben; lélekkel gazdagok, é r te lmesek , piperétlenek , csinosak "s 
még is velősek, mindég a' tárgyhoz illenek 's derék tanításokkal telje-
sek , főkép azokra nézve , kik kormány- 's törvényfiaknak készülnek. 
Jelesek a/.on beszédjei, mellyekkel a' parlament üléseit nyitotta meg.1'* 

D A H O M K (Dahomey) , királyság a ' guineai rabszolgatengerparton, 
az Európaiak eddigien csak a' rabszolgakereskedésről esmérik , azért 
találtatnak o t t , névszerént Fidában,. angol , franczia és portugali erős
ségek és factorságok. Az' Ashantik ezen hatalmas Negerstatusáról (fő
városa Abomeh 24,000 lak.) Leód „l'oyage lo Jfrica" (Lond. 1820, 
franc/.. Par is 1821) adott pontosabb tudósításokat. Minden növevények, 
ezukornád 's minden tropicus gyümölcsök a' Jegbujábban tenyésznek itt . 
Sok fa olly nagy , hogy belőle 70—100 embernek helyt adó canowo-
kat (a ' vadak csolnakjai fakéregből vagy kivájt fatörzsökből) lehet ké
szíteni. Egy gyümölcs, melly ollyan mint az érett kávébab 's elejénte 
semmi különös édességgel nem látszik bírni , a' nyelven ezen benyomás
ból annyit hagy, hogy utána egy pohár eczet édes-bor-, aUegsavanytibb czit-
rom érett- narancsizü. Ezen csudálatos bogyó hatása (cerasus oxygly-
cws), melly az Ínynek mindent ezukrossá tesz , csak akkor tűnik el, ha 
többször evett az ember. — A' kormány csaknem egészen despotai. 
A' királynak 3—4000 felesége van , mellyek bizonyos száma fel vau 
fegyverezve '» fegyverben gyakorlot t , ezek a1 király testőrei. A1 ki
rá ly őseinek sírjain évenként számos emberek, többnyire foglyok, buli
nak el áldozatul, részént , hogy a' sírok nedvesedjenek, részént , hogy 
azon ősöknek mindenféle szolgák küldessenek a' más világra. Tiszte
letnek tar t ják , ha illy alkalmakkal maga a' király viszi a' hóhér tisz
tét. Ezen innepre meg szokták hini az európai consulokat, 's a' kivé-
gc/.tetés közben körtánezokban zengnek énekeket urok dicsőségére a? 
Négerek. Ha félre lépett valaiííellyik közülük, az áldozatok seregébe 
vezettetik 's s/.inte meghal. Ha nemi jó hírt akar őseivel tudatni a' 
k i r á ly , akarmellyik udvari szolgáját küldi hozzá, megmondván nekie 
t. i. 'a1 viendőt, fejét lecsapja, A' Dahomebelieknek igen hü emlékező 
tehetségek van , noha írásról semmit sem tudnak Énekeik türhetőleg 
kellemeshanguak 's idomtalan hangszereikkel jól tudnak bánni. Ha tán-
cxolnak , többnyire holdvilágnál teszik , valainelly nagy fa alatt 's a icz-
és testmozdulatjaik feliette phantasticusok. 

D A l-R B , 1. J A P A N. 
D A t. , 1. É S í K. * 
D A f, A t JJ A M A , I. L A ÍM A. 
Ö I U V H A C vagy IP Alayrac (Nicolas) , szűk Muretben Eangve-

doc kerületben 1753 nemes nemzetségből. 1774- Parisba ment , 's a' 
testűi seregnél veit szolgálatot. Muzsikára és (Iramai niivészségre elha
tározott hajlandósága levén, Grétry operájit szorgalmatosan látogatta, 
;s ezfk kedvet gerjesztenek benne, elejének hasonló munkákon próbálás
ra. L' Angié vezetése alatt megtanulta •»'•• szerkeztetés alaptételeit. — 
Munkájiban kevesebb eredetiséget találni ugyan, mint Monsignyéiben , 'a 
kevesebb tréfás ö t le te t , mint Gré t iyében , dp az érzések természetes
sége, kellemetessége és gyengédsége által mind kettő lelett kitünteti magát. 
A' canzonetti, couplets, vandevilles vidám melodiájiban egyetlenegy. 
„Eciijjse loiale"- tréfás daljátékát 1782 adatta elő. Számos szeij,einény»ji 
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közi legtöbb tetszést nye r t : , ,A ' két kis 8 a v o y a r d u , — „Adolf és 
K l á r a , vagy : a' két fogoly ," — „Azémia, vagy a 'vadak ," — „Riwul 
de Cré'iui,'- — „Maison á vendre," — „Két szó az e r d ő n , " — 
„A 1 •ültő és a' hangász ," — „Gulistan," — „Xina," — 'sat. ; de 
nz utolsó darab szerkeztésében Paesiel lo , — „Sargino" és „Camii la" 
operákban pedig Paer felülhaladta. — Megholt Nov. 27. 1809. A' comic. 
cpera színeszei Cartellier ke's/.itette melyszobrát foyerekben állították 
fel. Szerzeményei leginkább az ngy nevezett Feydau teatrunii tréfás 
opera három kedvelt tagjai , Ellevion, Martin és St. Anbin asszony, 
ügyességekhez valának mérve. Operettjeit ezektől kellett látni 's h;;l)ani. 
Életrajza Pixerecourttól 1810 jelent meg Parisban. * 

D u , R E i t o vagy I ) » I . B Ü R O bárói nemzetség. „ E g y Dalberg sincs 
it ?" ezt kellé a1 heroldnak minden német császárkoronázásnál kiáltani, 
mellyre a' jelen volt Dalberg az újonnan koronázott felség előtt térd jé t 
meghaj tá , 's attól lovaggá üttetett mint első lovagja a' birodalomnak. 
Illy nagy volt a1 Dalbergek ősinek , a' régi wormsi kamarásoknak, ér
deme 's tekintete. A' német császári méltóság elenyésztével (1800) 
ugy látszott ezen méltóságnak is csak emlékezete marad fen, hanem Na
póleon azt r ende lé , hogy a 'Dalbergek lovaggá ütése jövendőben a1 fran-
czia császári méltóság jusa legyen 's Francziaország császári széke 
előtt kérdeztessék ,,Kgy Dalberg sincs i t t ? " Ez a' nemzetség a' 17 szá
zadban emeltetett bárói méltóságra, most két ágra oszlik, Dalberg- Herns-
heimra és Dalberg- Dalbergre. A' német literatiira 's mivészség sok 
hires párfogóra talált benne. Hlyének D a l b e r g J á n o s , kamarás ' s 
1482 wormsi püspök (szül. 1445. megh. 1503.) Celtes Komád javulására 
.,Snt;ieta.i Htcraria Hhenena lett todalitat cellica"-% állított Heidel-
be rgben , 's maga volt elóülője - , D a l b e r g F a r k a s , wormsi kama
rás 1582 mainál érsek 's választó fejedelem, megh. 1001-, báró D a l 
b e r g A d o l f , fnldai herczegi a p á t , a ' ki 1734 cathol. egyetemet szer
zett Fuldában ; továbbá K á r o l y a' volt nagy berezeg (1 a' köv. czik-
kelyt) ' s ennek testvérei, birodalmi báró D a l b e r g F a r k a s H e r i -
b e r t , a' bajor választó fejdelemség főfeljebbviteli törvényszékének elöl
ü lő je , 's ntóbb badeni statusminister (megh. Manheimban 1800.) 's az 
J 8)3 megholt báró D a l b e r g J á n o s F r i . d r i k Hugó, t r i e r i , wormsi 
és speieri kanonok , a' két utóbbi nagy barátja 's pártfogója volt a' tu
dományok- 's mivészségeknek, 's kivált az utolsó nagy hírt szerzett ma
gának mint muzsikaszerző, muzsikai tárgyakról iró 's régiségvizsgáló. 
Fai kas Heribert fiját, Imre Jósefet, 1. alább. 

D A I . R K R O (Károly Theodor Antal Márton), wormsi kamarás, elébb 
mainzi választó fejdelem 's főcancellar, azután a' rajnai szövetség ber
ezegi p r ímása , frankfurti nagyherczeg 's végre iiegensborgj érsek 's 
wormsi és constanzi püspök, szül. Febr, 8. 1744 Hernsheimban, a' man-
beimi Dalberg nemzetség törzsökházában. Apja a' mainzi választó fejde
lem titkos tanáosnokja, wormsi helytartó 's friedbergi várgróf volt. D. 
jelesen neveltetett; felserdült korában az egyházi pályát választotta 's 
majd Wormshan, majd Mainzban tartózkodott, 's különbféle utazásokat 
tett. Nem sokára kanonok lőn a' mainzi fő- 's a' wiirzburgi 's wormsi 
káptalanokban. 1772 titkos tanácsnnkjává tévé a' választó fejdelem 's er
furti helytartóvá. Ezen hivatalát olly szorgalom, rend- és pontossággal 
*s mély belátással viselte számos esztendőkig, hogy világosan kitűnnék 
belőle a' nagy ügyek igazgatására termettség. Igazságszeretete tántorít
hatatlan volt 's rendithetetlen bátorsággal vedé mindég az igazat. Tu
domány 's mivészség tévé fóhnjlándóságát. A' tudósokat ápolta 's a1 

serdülő talentumok kifejlődhetését minden módon előmozdította. A' hasz
nos tudományok academiája Erfurtban, mellynek elölülője volt , nj életet 
nyert általa. 1787 a' mainzi érsekség 's választó fejdelemség 's a' wormsi 
pllskpökség cnadjutnra le t t , 1788 pedig a' constanzié 's tarsusi érsek. 
1800 constanzi püspök lőn 's 1802 mainzi választó fejdelem 's főcan-
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cellára a' német birodalomnak. 1803 nj politicai alkatot kapván Német
ország, Itegcnsburg, Ascliaffenburg "s Wetzlar került birtokába. 1806 
regensbnrgi érsek lett 's fejrfelmi primn'sa a1 rajnai szövetségnek , 's egy
szersmind fejdelme's ura Regensbtirg, Aschaffenburg, Main melléki Frank
furt V Wetzlar városainak, llegensburgban legelső állita emléket a' hi-
;res Keplernek^ 1810 Bajorországnak engedé a' regensbnrgi fejdelemséget, 
's helyette Fulda és Hanau. fejdelemség,ej< nagy részét kapa 's nagyher-
czeg lőn.' 1813 önkényt lemonda minden fejdelmi birtokairól 's privát 
életbe vonul t , csupán érseki jósait tartván meg. Ezentúl llegensburgban, 
hajdani lakvárosában, tartózkodott, 's a' szegények gyámul t á sa , . kiknek 
számára e g y , még ma is virágzó intézetet Szerzet t , 's a' tanitó intéze
tek javitása f voltak fófoglalatosságai. Frankfurti nagyherczeg korában 
terhesek voltak viszonyai , mert nehezére, esek a' kis statusnak elébbi 
önlétüségit V szerzetét elveszteni. Már ez elég volt a r r a , hogy a' 
lakosok ne- nagy szeretettel viseltessenek iránta. Azonban még is neki 
köszöni Frankfurt a' város körüli szép ültetvényéket. Regensburgban 
innep- és Vasárnapokon még agg korában ' is maga vivé végbe az isteni 
t iszteletet , 's minden egyéb munkáját legnagyobb lélekesmeretességgel 
teljesité ; alattvalójinak valódi ninstrapéWája vol t 'a 1 kegyesség 's tiszta 
erkölcsökben a' nélkül , hogy szigorít 's türelmetlen volna. A' constan-
y,i püspökségnek egy adósságenyésztő tervvel , kegyes intezetek gyárno-
litásával 's jobb föld- és szőlőrnivelés iránt közre bocsátott rendelései-

•vel használt felette sókat. Szintigy serkentette az egyházi személyek 
tudományos munkásságát i s , jutalmat tévén ki a' legjobb papi munkára. 
Mint privát ember törvényévé tévé a' lehetőségig takarékosan élni. hosy 
mindég legyen valamije az ügyefogyottak számára. Mint tudós és iró 
korának legjelesebb ferjfijai közé tartozott . A' franczia ijemzeti intézet
nek is tagja. volt. A' nélkül; hogy valamelly kedvelt véleménynek hó-
dolna^ lelkes részt vőn a' tudós világ minden dörzsölődésiben. Herder , 
G ö t h e , Wie land , Schiller 's egyebekkel való társalkodása szüntelen gaz-
dagitá eszét nj meg uj képzetekkel 's nézetekkel, lratjainak tárgya na
gyobb részént philpsophiai .fontolgatások, 's visgálati alaposság 's hódító 
ékesszólással ajánlkozriak azok."'lít csak a 'következőkén említjük: , , /?e-
Ifac'lilirngfn iíliej-. das'Univerzum" (5.. kiad. 1805); „Grirnd.iötze der 
Jestliefü" • (Ejlang. 1791), 'S- „Veriklés, iiber den Rinflksi der tchimen 
Kiinslr anf das iiffentliclie G/irck." (Erfurt 1800). Több illy tartalmú 
munkákat franczia nyelven is irt. Vannak tőle több törvényes értekezé
sek i s , p~. o. ogy vetekedés, mélly által törvények doctora lett. „Der 
déuhr/ie Merkúr". „Bn* deutse/ie Wvseúm1- , ' s ,,Die Hnren"- czimü 
folyó iratok több jeles munkáját közlütték. Noha mint hathatós gondol
kozó theoreticai vizsgálatokkal örömest foglalatoskodott, még is inkább 
szerette az életbe, közvetetten' ha tó t ; miért á 'mivészct i philosophián kí
vü l , mathematica , physica , chemia. füvész- és ásványtudomány. me
zei gazdaság 'sa t . valának kedves tudományai. Megholt Febr. 10. 1817. 
Utolsó pillantatjai bölcshöz, 's keresztényhez illők voltak. L. Kramer 
„Gedöclrfnissclirift auf lM6erg'-<- (Gotha J817") 's Dalberg életirását a' 
.,7,eitgeno!nen" 23-ik füzetében. Öccse, herrzeg Dalberg, Francziaország 
paire a1 regensbi;igi főegyházban 1824 emléket emeltete neki , mellye.t 
a' velenczei I.nigi Zandomeneghi carrarai márványból készített. Ez az 
elhunyt melyképét 's egy őrangyalt ábrázo l , ki Dalberg ezen végső sza
vait irja: „Szeretet , élet. Isten akarat ja ." • . 

D A T , RE HÓ (Imre .lósef, herczeg), Francziaország pa i r e , f i ja a ' 
primásherczeg testvérének, a' manheimi játékszín igazgatójának, a' 
munkájiról hires báró Dalberg Farkas Heribertnek. „szül. Mainzban Maj. 
31 . 1773. Első lépéseit a' nyilvános életben részént nagybátyja szemei 
előtt tévé Erfurtban, részént bajor statusszolgálnthan , mig 1803 a 'badeni 
markgróf követe lón Parisban. Itt szoros öszveköttetésbe lépett herczeg 
Beneventtel (I. TAM.EYiUNn-PicRXORD), ki őt 1807 Brignolles kisasszon-
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ii}'al, egy jeles genuai família tagjával, házasságra lépeté. Az 1809-ki 
táborozás alatt áltvevé Badenben a' külső ügyek kormányzását a' nélkül, 
hogy követse'gi helyéről lemondott volna. A' béke után visszatért Fran-
cziaországba, hol a' franczia statuspolgári just megnyervén, herc/.eggé 
és statustanácsnokká tétetett. Miután Napóleon Maria Ludovica főher-
czegasszoiinyal egybekelt volna, mellyre, a' mint mondatik, Dalberg, nyitá 
meg az előleges alkudozást herczeg Schwarzenberggel, négy miliő frank-
nyi ajándékot kapott a' baireuthi fejdelemségre, mellyról a' bécsi béke 
feltételeinél fogva Francziaországnak volt jusa rendelkezni, *s a' bajor 
király «' summát majdnem egészen kifizrtte Dalbergnek. Midőn herczeg 
Benevent a' kegyelemből kiesett , Dalberg is visszavonult pártfogójával 
's az elégedetlenek sorába lépett. 1814 Apr. Talleyrand, az ideigleni 
igazgató szék feje, egyikévé tévé a1 herczeget az országlás azon öt tag
j ának , kik a' Bourbon ház helyreállittatását előmozdították. Dalberg a' 
bécsi békegyülésen mint meghatalmazott franczia minister volt je len , 's 
illáira 1815 a' száműző végzetet elébbi parancsolója 's jóltévóje ellen. 
Napóleon ellenben visszatérte után azon 12 száműzött közé tévé ő t , kik
nek jószágai elíoglallatának. A' királyi uraság másodszori visszanllittatása 
után visszanycré Dalberg elvesztett jós»zágait, statusminister lón és pair 
"s követnek rendeltetek a' turini udvarhoz. 

1 ) I I , K S A il 1. M I. S V K I) Q R S Z A B. 
D A M S (Olaus), a ' svéd ujabb literatura alapitója a ' I8-ik század

ban. „Svéd Árgus" czimü tudós folyó írásával , még inkább pedig el
més versezeteivel a' nagyobb közönség figyelmét felgerjesztette. Nagy 
érdemet szerzett magának az ország történeteinek criticai nyomozása ál
tal , mellyért 1755 az ország történetírójává neveztetett. A' szép mi-
vészségek academiájának Ulrika Eleonóra által (1753) történt feállitá-
sában részt vett. Született a' Hollandban helyezett Winberga pré-
poslságban 1708 'g mint svéd udvari cancellarins holt meg 1763. Si—i. 

D A L J Á T É K I . E N K K H J Á T É K , 
D A I , M A T I C A l) hosszú, fejér felső ruha bő karm;inyokkal, millyet a' 

Dalmaták viseltek; 2) azon felső ruha neve , melljet I Sylvester pápa 
olta viselnek a' romai egyház diaconusai, az álba és stóla felett; 3) a' 
német császár koronázási öltözetének darabja, mellyet Nürnbergben tar
tot tak. 

D A L n A T o R s z Á o, az anstriai császárságban lévő királyság , 4 ke
rülettel, n, m. a' záraival, spalatroival és niacarscaival, ragusaival és 
oattaroival Az adriai tenger partján fekszik. Határai : Horvátország, 
Bosnia és Albánia. Több szigetek tartoznak hozzá. 1814 olta kivé
vén a' török császár alatt lévő részé t , egészen az anstriai császártól 
függ. 275 nsz. m f - é n 320.000 lak. van , kiknek lakhelyei 22 város , 33 
mezőváros és 914 falu. Hajdan nevezetes ország vol t , 's a' Romaiak 
által több sikeretlen csatáz.ásaik után csak Aiigustus alatt foglaltatott 
el. A' romai nyug. császárság szétomlásakor elejénte a' Gotliusok ha
talma alatt volt , azután a' napkeleti birodalom alkotó részévé lett. A' 
7 száz. felében a' Nhívok foglalták e l , kik királyságot alkottak ben
n e , melly 1030-ig ta r to t t , midőn egy része Sz. László magyar király 
által Magyal -országhoz kapcsoltatott ; más résae pedig az akkor hatal
mas velenczei köztársaság védelme alá adta magát ' a1 Törökök ellen, 
kik későbben csak ugyan el vették a' Velenczeiektől egy részét Dal-
matiának. A1 campo - formioi békeség által (Oct. 17. 1107) Dalma-
tiának Velencze alatt lévő része , magával Velenczével együtt, anstriai 
felsőség alá j ö t t , hanem a' posonyiban (1805) Austriától a' franczia 
császárnak engedtetet t , a' ki azt elébb az olasz királysághoz, azután 
J8I0 lliyriához kapcsol ta , mindazáltal egy generál - proveditore által 
igazgattatta. — Hoj;y. ezen termékeny, de kevéssé mivelt tartománynak 
csekély a1 népessége, oka a1 hevítő italokkal való rendetlen élés, a' 
több kerületekben lévő posványok ártalmas kigőzölgései, gyakori ki-
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vándorlások 's a' 3 é» 4 ízig ki ható veres bosszúállás. A' föld silril 
erdőkkel 's posványokkal fedetik több helyeken. — A1 Dalmaták szép 
testalkatú emberek , merész hajósok 's jó katonák, ha jó vezéreik van
nak. Velenczének hajdani hadi erejét Dalmaták tet ték. A' Dalmaták 
ál tál jában, '» nem ok nélkül, filnok és fortélyos charakterrel 's raga-
dozáasal rádoltatnak. A' Függetlenségre való törekedés csaknem kö
zönséges bennek. Characterek különös vonása a z , hogy a' nyárson 
való ha lá l t , mellyet ők vitézi halálnak neveznek, a' természetes , csen
des és házok népe kebelében való halálnál tisztességesebbnek tart ják. 
Nyelvek a' sláv nyelv leánya. A' Morlackok (Morlachok) , kik az or
szág belső részében 's a' hegyes tájékokon és a' hersecki török hely
tartóságban luknak , csak egy részét teszik a' nemzetnek. Igen jó ka
tonák ; de hasonlóképen hajlandók a' rablásra és iszákosságra, mindaz
által e' mellett vendégszeretők, jóltévők 's ígéreteiket jó lelki esrne-
rettel teljesitik. Minden függésnek ellenségei lévén, mintegy természe
ti állapotban élnek. Epén ezen szabadsághoz való ragaszkodásoknál fog
va mindég jó 's erős védő falul szolgáltak a' Törökök ellen. A' hegyi 
lakosok erkölcsét 's szokásait Rosenberg grófné ezen németre is le for
díttatott munkájában „Die Morlttrkeníí le i r ta» hanem költői ecsettel 
rajzolván le , szebben adta elő, mint a' millyenek valósággal. — A' szi
ge tek , mellyek nem igen t e imékenyék , lakosai leginkább halászok, 
vagy szolgálatból élnek a' szárazon, vagy pedig a1 hajókon, mint ha
jóslegények. Több szigeteknek jó kikötó'jik és jó hajóknak alkalmatos 
fajik vannak, a' honnan sok hajók építtetnek bennek. A' szárazon la
kók baromtar tók , földmivelők; kereskedések csekély ; kiváltképen ked
velik pedig a' tengeri életet. Mig a' föld nem terem többe t , mint 
most , addig sem mesterségek, sem kereskedés nem virágozhatnak Dal-
matiában. Hogy pedig Dalmát iának földje nem terem anny i t , a1 men
nyit te remhetne , oka azon ősi szokás , hogy sem a' nagy közös bir
tokok a' lakosok k ö z t , sem az egyes tulajdonosok felette nagy földjeik 
több örökösök közt nem szoktak felosztatni. A' Dalmaták faggyút, 
nyulbőröket ( mellyeket mindazáltal Hosniából kapnak ), kevés olajat, 
Ágét, bo r t , pál inkát , viaszt 's besózott halat visznek ki több kikö-
tőjikből, mellyekért vásznat, posztót , kávét és ezukrot , de csak keve
se t , vesznek által agy, hogy a' cserekereskedésberi nekik van hasznok. 
Arany-, vas-, és kőszénhányájik vannak , de nem használják azokat. 
Dalmatiának fővárosa Zára-, itt lakik a' he ly t a r tó ; lakosainak száma 
5000. Másik nevezetes városa Spalatro 6800 lak. Dalmatiához szám
láltatik még a' hasonlóképen austriai felsőség alatt lévő , de tulajdonké
pen Albániához tartozó cattaroi kerület, melly ivformán fekszik a' ten
geröböl körül. Ca,ttaro városánál lévő öble (Hocche di Cattaro) legbá-
torságosabb kikötőt formál áz adriai tenger mellett. Az egész kerület 
népessége 30000- re tétetik. Lakosai igen alkalmatos hajósok 's a' ve-
lenczei lágy országlás alat t rablók voltak, kiváltképen a' tengeren; a' 
szárazon veszélyt nem esmérő bátorságoknál fogva a' Törököknek azon 
a1 tájékon legveszedelmesebb ellenségeik. A' montenegrói meredek, 
kietlen és egészen terméketlen kősziklás bérezek ivformán keritik körül 
ezen tartománynak egy részét. — Dalmátiának Törökországhoz kap
csolt része, melly l?osniától Albániáig terjed el '» Bosniához tartozik, 
Herzogewinát (hasonló nevű várossal) 's Scardona és Trevigno városa
it foglalja magában. L. Germarnak „Rei.ie nach Dalmatien und Rtigu.ta" 
nevil főképen természethist. tekintetben tanúsággal teljes munká
já t (Leipzig 1817). Dejean vezérnek Dalmatiáról irt pompás munká
ja (Paris 1825) ezen tartománynak bogarakra nézve való gazdagságát 
adja elő. h — ú. 

D A T, s E o N o", a' jeltől. Ezen muzsikai kitétel azt j e l en t i , hogy 
a' darabot a' hasonló mutatótól kezdve ismételni kell. 
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D A M I S C K S I ' S , (Joanncs, később Chryiorrlioas Joaniies), a ' ke
resztény theolog s}»temájáiiak első szerzője a'napkeleti egyházban vagy a1 

tudományos doginaticának alkotója. Ó próbálta legelőször a' dogmaticát, 
mellynek egyes részeiben való kidolgozására eddigien a' görög egyház
ban támadt viták adtak alkalmat, mint egészt, az észre és Bibliára ala
p í t v a , rendszereién előadni. Az orthodoxns hit általa készített fejtege
tését 4 könyvben classicusnak tekintették a' görög egyházban. Irt egy 
dialecticát is Aristoteles okfőji szerént , kiadott egy gyűjteményt, melly 
régi Írókból válogatott, philos. helyeket foglal magában 'sat. Görög 
munkájit legjobban kiadta '.Lequin P. Mih. (Paris 1712, 2. köt. fol.) D. 
egy khalifnál volt szolgálatban, azután a' sabai klastromban Jertisalem 
mellett baráttá let t 's megholt 700. Nem kell öszvetéteszteni Damasce-
nus Miklóssal. 

D A M A S C I R O K N I , d a m a s c i r o z o l t a c z é l : Vas- é s ac/.éjru-
dak öszveforrasztása által készül az ugy nevezeit daniascusi vagy : da-
mascirozott 's puskacsöveknek és kardvasakuak használtatni szokott a-
czél , részént , hogy szebb' tegyen a' munka, részént hogy az aczél tar
tóssága nevekedjék, keménységé' 's rugősságából az inban semmit se 
vesszen. A' vas- és aczélrudaknak különös jóságuaknak kell leimiek *s 
a' tehetségig vékonyra n) ujtatniok. Áss aczél és " vas iránya részént tu-
lajdonságnk-, reszént attól függ, mire fog használtatni az aczél. Men
nél tártósbnak kell lennie, annál több vas járuljon hozzá. Áz öszve-
forrasztott 's a1 tűzben agyaggal vagy fövénnyel behintett rudak guzsol-
t a t n a k , hosszokban nyújtatnak, öszvehajtatnak, az egyes darabok ismét 
öszveforraszlatnak 'sat. A' rajzokat a' senyvesztés és edzés állítja e lő; 
a' honnan minden damascirozolt m Ívnek edzettnek is kell lennie. Meg 
kell ettől különböztetni az áldamascirozást , meily csupán edzés által 
történik. " A' damascirozott munkák készítésének mestersége igen régi 's 
hihetőteg Damascusban űzték legelőször. . % .- -'-'*'. _. ' .' 

D A M A s c u s , fővárosa hasonló nevii pasaliknak melly,a' , hajdani ' 
Syriának legdélibb részét , Plioeniciát és Palaestinát , foglalja magában, 
most legfeljebb 9OO,t>0CMak. , holott a' régi világban több millió em
bernek szolgáltak ezen "tartományok lakhelyül. Damascus a' fiaradyr . 
nál fekszik, kies és termékeny "térségen , níellyet Abulfeda földleiró a' 
ki Damascusban szlHetett, e l s ő n e k ' t a r t a' négy [földi paradicsom 
közt. Több van '200.000 lakosnál; mintegy 2C0 mecsete több keresz
tény templomai, körülbelől 20,000 keresztény lak. 2 cath. klastroma, ' 
sok bazárjai és khánjai 's pompás kávéházai vannak, mellyekben az 

-arab regék mesélőji szoktak öszvegyülni. Utszáji közt a' Sz. P á l é , a' 
ki itt l akot t , legnagyobb, legegyenesebb és legszebb. A' daniascusi 
basa szokta mint emir al Hadsi , a' szent karavánt , melly az ő vé
delme alatt szokott észt. innen Mekkába utazni, kisérni.' Több fábrikák 
vannak benne, mellyek selyem- és pamutmiveket készitnek. Híresek fő
képen kései és kardvasai. Lakosai szorgalmatos kereskedők. — A' da-
liiascusi szilva^ a' szilvának különös és nagy neme, ezen város kör
nyékéről hozatott be déli Európába, a' hol igen elterjedt. —;. A' danias
cusi rózsa olly neme a' rózsának; mellynek fája 8—10 láb. magas 's 
igen kellemetes szagú, a1 honnan muskatal rózsának neveztetik. — Ua-
mascusi szölőgerézdeknek azok neveztetnek, mellyek tökéjeken meg-
aszriak, száraik bemetsződvén; ezek adják a' legjobb apró szőlőt. L—>r 

D A M A S T mesterségesen készített szövet, alapja fényes, ' s indák, 
virágok és egyéb figurák vannak belé szőve. Elejénle csak selyemda-
inastot szőttek, azután len- és pamutból i s , p. o. damast asztali szö
vet. Némellyek szerént a1 Kabyloniak mások szerént későbben Damas-
scns lakói találták fel szövését, nevét az utóbb emiitett várostól kapta. A' 
sajátképi damast egyszínű: ha t a r k a , ras de Sici/e-nek neveztetik. A' 
selyenidamasthoz tartozik a' flordamast is. Ujabb időkben legelébb az 
Olaszok és Hollandiak készítettek damastot , 's még a' 17 században 
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csak Olaszors-ágból volt kapható , főkép Genuábol. A' Francziák nem 
sokára követték a-/. Olaszokat 's most felülmúlják őket. India- és Chiná-
ln'il is hoznak damastot , mellyet az Angolok különös ügyességgel tudnak 
utánazni. Most egyebütt is »zövik, 's szövetése módjáról a' hollandi, 
franczia és olasz damastot szokták megkülönböztetni. 

D A M I A T , D a m i e t t e , kereskedőváros Alsó-Egyiptomban, a 1 

Nílus kel. csekély ágánál , ezen folyónak torkolatjától nem messze, 
11,000 lak. 12 mecsettel 's egy kopt püspökkel, a1 ki itt lakik. F é l s e -
lyeminiveket készítő fábrikáji 's vászonnal és lenni iggal , pamuttal , sy-
riai selyemmel, riskásáral (mellyből az európai kereskedők 500 Hajú
jukon észt. 600,000 Zsáknyi t , ' s 1 >/» n ' " l - t a ' - trőt visznek ki) , kávé
va l , szalamiáial és gabonával való kereskedése igen virágzók. Daniiat-
nál- kellett IX. I.ajos fianczia királynak az 1250 - diki keresztes táboro
zásában seregének egy részével együtt magát a' Saracenoknák meg
adni. . ÍJ • • V. 

D A M i K N s (Róber t , Francois) , XV Lajas ellen próbált orgyilkos 
tettéről h i r e s , szül. 1715. Tieuloy faluban az elébbi Artoisban egy 
szegény haszonbérlőnek fija. Már gyermek korában olly gonosz paj
kosságokat Űzött , hogy ördög mellékneve* {Róbert -le-dia/jh') ad
tak neki. Két izben állott katonának , azután Parisban a' Jesuitáknál 
inaskodott , de megházasodván, e' szolgálaton elhagyta 1738. Azután 
több helyeken szolgált a' fővárosban; egyik urának mérget kever t , 240 
Lajos aranyat ellopott 's elillant. Ezentúl 5 hónapig St. Omerben , Dün-
kirchenbeii és Hrüsselben csavargott , 's a' király és parlament közti 
visszálkodásokról mindenütt kicsapongó módon beszélt. Poperingiieben, 
.Ypres melletti kis városban, ha l lo t ták , midőn ezt monda': „ H a én Fran-
cziaországha m e g y e k , ' m e g h a l o k ; d» az ország legfőbbje is meg fog 
halni ; majd hallotok felőlem." Midőn 1756 vége felé Parisba vissza
t é r t , már téholyodás forma betegségben volt. A' következett év első 
napjaiban A^ersaillesbe ment , két vagy három napig ópiumot vett 's igy 
készült a' t e t t h e z , mellyet Január 5 -kén véghez is vitt. XV. Lajos 
Versaillesből Trianonba szándékozván, épen hintóra akara lépni , ud
vara nagyaitól körülvéve ; de ezeken keresztültört Damiens 's késsel 
egy szúrást tett a' király jobb oldalúba. Tüstént megragadták az or
gyilkost. A' legkegyetlenebb kin/ások , mellyeket állhatatosan szenve
d e t t , nem valának képesek olly vallomásra birni, melly biiotársakat gya-
nittatott volna. Azt erősí te t te , .hogy e' gonosztettet nem követé vala 
c l , ha erét olly bőven , mint kívánta, megeresztették volna, hozzá ad
ván , hogy tettében jóságos cselekedetet képzelt. Lovak által elszag-
gatásra kárhoztatot t , ' g a z itélet Mart. 28. 1757 a' Giéve piaezon haj
tatott végre. J. 

D t i i n s é s P V T H I A S két Syracusa i , kik mint rendületlen barát 
ság példáji híresek. Dionysius Tyrannus halálra ítélte az ártatlan Py-
thiast, de, Dámon barátja kezesül állván érette, megengedte nekie, hogy 
dolgait egy szomszéd helyeo személyesen szedhesse rendbe. Dámon bör
tönbe méné 's halált igéit szenvedni Pythias helyett, ha ez a' meghatár-
zott időre vissza nem térendett. Váratlan akadályok hátráltafrák Pythias 
\ isszajöttét . Vidámon 's meggyőződve barátja hűségéről megyén •már 
Dámon a'?vesztő he lyre ; zúgni kezd a ' n é p 's szánja a' könnyen hivő Da
niont, midőn egyszerre népcsoportokon álttörve, barátja ölébe dől Py
thias. K' legneinesb verseny közben, hol mindenik meg akar halni a' 
másikért , könnyek áztatják a'jelenlévők szemei t , Dionysius kegyelmet 
ad 's kéri őkf t , vegyék fel harmadiknak szövetségekbe, Ez adott Schil
lernek „7Jí'e Hurgm'hnfl'-'' czimü balladájára anyagot. 

D I M P I K n (Wilnios), hires angol tengeri utazó, a1 Szommerset gróf-
iághan 1652 előkelő vérből született és a' földet háromszor köriilutazta. 
Első utazását 1691, a' másodikat 1701, a' harmadikat 1711-ben végez
te ; melly alkalommal a' spanyol birtokokat pusztította 's magának nagy 
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kincset gyűjtött. Londonban közre bocsátott utazásainak tárában a' ha
józást és földleírást tárgyazó hasznos észrevételek találtatnak. Ij-Hollan-
dia nyugoti partjait megvizsgálta, Uj-Guiheát le i r ta , Uj-Güinea és Uj-
Britannia közt tulajdon nevéről nevezett utat fedezett fel. Sz—;'. 

D A N A Ü , Acrisius argosi király leánya, atyja egy réz toronyba re-
kesz te t é , minthogy egy oraculurn azt jövendölte hogy egy leányától 
szilit fiu megöli. De gondoskodása sikeretlen volt, mert Jupiter, szere
lemre gyuladván a' szép leány i r á n t , aranyesővé változva leszálott 
hozzá. Acrisius megtudván, hogy leánya gyermeket szült, haragjá
ban ezzel együtt egy csolnakban a' haboknak általadta. De a1 tenger-
istennék, az istenji megtartásáról gondoskodván, a' csolnakot a' habok 
által épen Seriphus szigetére , melly egy a' Cycladák kiiziil, kivitették. 
A' sziget uralkodója, Pol idectes , vagy inkább testvére, Dic tys , Danaé 
magához vette 's a' gyermeket, melly Perseusnak neveztetett, felnevelte. 
(L. PKKSEUS.) K. L. 

D A N A I D Á K , Danaus ötven leánya. Ez Belus fija volt , 's testvé
r éve l , Aegyptussal, kinek ötven fija volt , elejénte Lybiában lakott. 
Öszveveszvén testvérével, leányaival együtt Argosba futott. Aegyptns 
ötven fijai követték, meg akartak békélni "s leányait kérték feleségül. O 
kényszerítve megegyezett; de mivel testvére fijainak nem hi t t , 's azon 
felül egy oraculumtól hal lot ta , hogy egy veje megfogná ölni, leányait 
erős esküvéssel lekötelezte, hogy férjeiket az első éjjel megöljék. Ezt 
mindnyájan megtették Uyperninestrán kívül, ki férjét, l.inceust, életben 
hagyta. Büntetésül vétkekért holtok után arra voltak Ítélve, hogy egy 
lyukacsos hordóba szünet nélkül vizet kellett ineritniek. Már a' régiek e-
zen regének azon históriai magyarázatot ad t ák , hogy a' Danaidák a' 
száraz Argolisban forrásokat találtak fel és vi/.tartókat késziteltek. K. L. 

D A N c n ü R i (Florent Carton), franczia színjátszó és szinköltő, szül. 
Fontainebleauban 1661 jó nemzetségből. Taní tója , l . a R u e Jesuita, re-
ménylé , hogy a' nagy elnietehetségü gyermeket a' szerzet számára 
képzi. De Dancourt többié becsülte a' törvénytudományt, mellyet azon
ban 23 éves korában, egy s/.injátszónéhoz való szerelem miatt, játékszín
nel cselélt fel. Ámbár a' finomabb vig játékokban mindenkor a' legelső 
szerepet játszotta , még is mint iró., legszerencsésebb volt az alacsony 
tréfákban. Különös ügyességgel birt a' parasztok beszéltetésében, hon
nan csaknem minden tulajdon darabjai falusi ábrázolatokat tárgyaznak; 
mindazáltal nem ide értendő ,,(hevalier a la?nvdeíi<) mellyet először 1687 
adtak , 's minden munkáji közt első helyet érdemel. A' beszélgetések 
minden darabjaiban erőltetés nélkül valók, elevenek, de szapora szavuak. 
A' korabeli nevetséges dolgokat felette ügyesen értette játékszínre vinni, 
XIV Lajos szerette 's darabjait az előadás előtt gyakor olvastatta 
magának vele. Kihagyta a ' já tékszint 1718, megholt 1726, Minden mun-
kájinak jó kiadása megjelent 12 köt. 12 rét.. 1760. J-

D Á N I A , 1 . D Á S O R S Z Ú . 
D A N I É T , , propheta, Ezechiel kortársa, előkelő hebraeils nemzetség

b ő l , ifjúságában (600 K. e.) mint fogoly került Bábelbe 's a' babyloiii 
udvarnál Nabukodonozor király szolgálaljára neveltetek. 3 év múlva 
beállt e' szolgálatba 's lelkesmerete sérelme nélkül 's dicséretesen járt 
benne. A' király egy parancsa , melfynek hite okfőji szerént nem tehete 
eleget , az oroszlányverembe jiittatá. A' gondviselés csudálatosan tar
tot ta meg életét. Azután boldogul 's tekintetben éle Dániel, Dárius per-
sa király udvaránál helytartói 's első-ministeri rangra emelkedvén. Cy-
rustól végre engedelmet nye re , "s honosai számára i s , visszatérni Palae
stinába. Mély belátással birt ezen propheta 's becsület vala characte-
réneli egyik fővonása; az álommagyarázásban, mi felől azon időkben 
sokat tártának , az ország minden bölcseit felülmúlta. E1 mellett , es
mérvén az akkori világ nagy birodalmainak alkotmányát és helyez.etét, 
legszerencsésb sikerrel pillanthata a' jövendőbe, 's épen ezért érdemli 
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meg a' nabi (jósló) neve t , noha a' Zsidók nagy része kirekeszti a' pro-
pheták sorából. Mi az utóvilágra szálott 's hebr, canonba felvett in un
káját i l let i , annak hihetőleg csak második része származik tőle. Ál
táljában symbolicus, álmokkal 's látványokkal teljes. 

D A N I É I , (Gábor), Francziaország jobb történetirójinak egyike, szül. 
Eouenben Febr. 8.1649, 18 es/.t. korában a' Jesuiták collegiurnába ment, 
dicséretesen tanított több helyeken 's megholt Parisban Jun. 23. 1728. 
D . , mondja felőle Bouterwek, honja teljes históriájának, melly őt hí
ressé tévé ( í / í s í . de. Francé, több kiadásokban 1713 olta főkép Paris 
1755—57, 10 köt. kivonatban több izben), nj kidolgozásában az udvart, 
nagyokat és papságot igyeke/.ék a' történetírók mesterségével és köte
lességivei megengesztelni; a' legtisztább pártatlanság színében ugy beszél
vén honja történeteit, mint az udvar és papság interesséjivel megegyezett. 
Hijány nála a' kútfő stúdium 's higt. hűség; a' históriai előadás magasb 
mesterségében idegen. Gondolat i t , mint kelljen történeti munkáknak ír
va lenniek, hosszadalmas munkája kissé unalmas vezérszavában terjesz
tette elő. Esmeretes még: „Hisl., de la milice frangaise"; kevesbbé: 
.^liicueil de divers oucrages philiisophiques, theologiquet, /listoriques" ele. 
(1724, 4)-, ezek közt van az ő: , , /oyage da monde de Detcartet" 
(elébb külön kiadva's ang. és olaszra fordi tva)- je , éles ésszel adott guny-
irás ezen philosophus véleményei ellen. 

D A N I É I , , (Sámuel) , angol történetíró és kö l tő , Shakespearenek 
kor tá rsa , szül. 15fíl , szolgálatot nyere Ersébet és Anna (1. Jakab neje) 
királynék udvaránál, de közönségesen falun é le ' s tudományokkal foglala-
toskodék. Mint hist. kö l tő , ugy lá t sz ik , Lucamist tar tot ta példányul. 
Jeles talentuma honja históriájának nevezetes történeteit öltözé eposba. 
Legtöbb szorgalommal dolgoza azon költeményen , melly a' York- és 
Lancasterek közt folyt polgári háborút irja le 8 könyvben (,.Hislory 
of ihe civil wars belween ihe houses uf York and J^aticaasler1' ; njra 
le van nyomva egyéb poétái miveivel 's némelly jegyzetekkel életéről An-
derson ^.British pnelsíí czimü mukája 4 köt) . Költői becsét , mint Lu-
canusnól, szép dictio 's igaz történetek vonzó ékesitése teszik. A' poé'-
tai nyelv képzésén Angliában dicsérettel dolgozott D.; stanzájiban, mel-
lyeket nagy szorgalommal képze az olasz octavák u tán , több a' mél
tóság és euphonia , mint az angol literatiira legtöbb illynemü verseiben 
a' 17 század első feléből. Rhetorirai szépség és erő nélkül sem szűkölkö
dik. Köitői leveleket , 57 sonettet 's néhány szinmivet hagyott. Az el
s ő k , «gy látszik, figyelmet ébresztettek Angliában. A' mi történeti rajuk. 
kájit illeti, Anna kormánya alatt Anglia históriája rajzát irá I I. Eduár
d i g : kérkedés és pipere né lkü l , tanúsággal teljes és v i lágos , nincs 
pragmai szemlélet nélkül 's az angol literatiuában hihetőleg első tör té
neti m u n k a , mellyben fontos tettek egyszerű elbeszélésével a ' s t y lu snak 
(tán szerfeletti) tömöitsége és méltósága egyesült. Az Angolok becsben 
tartják. D. 1610 holt meg. 

D A N I S U K s í ) , alsóbb rangú török pap, a ' ki egy dsamiban viszi az 
isteni szolgálatot, hanem egyszerniind talisman is. L—;;. 

D Á \ N v K i. v , i, i T K n A T u K * v. s M i v K s z s ií o. A' din nyelv 
leánya az alsó-németországi és a' 10 században Islandra kiszorított nor
mann ö.snyelvnek. Ki is világlott , hogy az angol-szász nyelv valóban 
a1 dán vol t , mellyet az Irlandiak szüzén tartottak meg. Ezen nyelv első 
képzűji , mint Svéd- és Norvégoi szagban, a1 skaldok valának, kik tisz
ta germán dialectuson költenek 's mindenütt a' fejedelmeket 's vezéreket 
követve, az is teueket 's nemzetek tetteit daliák rímtelen versekben. Be
jövén a1 keresztén}^ vallás (1000 körül) , csak a' történeti énekek marad
tak fen (1205-ig). A' keresztény vallás Dániába lett behozatásának, mel
lyel egyszersmind az irás mestersége is esmeretessé le t t , a' német mis-
sionarius Anschar tette le talpkővét. Nag-y Kanut (Knud 1015—1036) angol
száz tanítókat külde Dánországba, több püspökségeket alkota 's az é j -

2 3 
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szak egyéb tartományában U terjeszté a' keresztény vallás*. A' ke
reskedést és inivességeket iparkodott előmozdítani, uj pénzt veretett 'i 
iiatárzottabb törvényeket adott. Mindjárt a' keresztény vallás után a' lo
vagság is helyt foglala Scandinaviában 's méresz válalatok- és kalandokra 
hajlandó lakosinál könnyen elterjede. A1 dán udvarnál annyira szokásban 
voltak a'lovagjátékok, hogy minden idegennek, ki meglátogatta, land-
sát kellé törnie az udvariakkal. A' Dánok már az első keresztháboru-
bau részt vettek. A' lovagság ezen uj szelleme nem lehete kedvező hatás 
nélkül a' poésisre. A' legrégibb, mi a1 dán poésisből fenmaradt, a' Skyl-
dingerekről szóló hősköltemény , mellyet legelőször Thorkelin ada ki e-
gészen (Oe Danorum rebut gettii tec. III et IV poéma dalt. dialect.an-
glusaxita etc. Kopenh. 1815 ,4) . Később időből (16 száz.) való a' Wedel és 
Syv, utoljára Abrahamson, Nyerup és Rahbeck 1812—15 kiadták Kjempevi-
sen- és EltkovscUer-gyüjtemény. Nyerup és Rahbeck nem régen közép
kori nyomtatlan dán költemények válogatott gyűjteményét is kiadták fon
tos észrevételekkel. Költői becsek különböző ugyan, de nagyobb részek
ben valódi természetpoésist lelünk 's népiek. A' legújabb dán szinköltők 
e' kútfőből szokszor merítettek. Az első dán h i s t o r i c u s o k Sueno 
(Svend) Aagesen (1188 korul) és a* hires Saxo Grammaticus. A' refor-
matio, melly (1527) az udvarból jőve, 's még inkább a' kereskedés terjedése, 
tetemesen hatottak a' dán miveltségre. A' reformatip alapitotta meg a' 
germán charactert a' literaturában; Dánok Németországban tanultak; 
német lett az udvari nyelv , latán a' tudósoké. A' nemzeti nyelven tett 
irói próbák csekélyek voltak. Csak a' 16, még inkább a' 17 században kép-
ződék a' d á n n y e l v könyvnyelvvé 's zengeteg lágyság és euphonia 
által szintúgy ntegkülönbözteté magát, mintáz abstrcatnak velős és megfe
lelő jelelése áltál. De ugy látszik, hogy a' költői nyelv még most is 
sokkal fenebbáll a' prosánál. Az első dán grammaticát Pontoppidan irta 
(Kopenh. 1668), több haszonvehető követte azt Baden Jakab 's másoktól, 
's a' 16 században volt már néhány dán- latán szókönyv is. Mi a1 dán 
prosát i l let i , IIOMIKRG (I. e.) , kit nemi tekintetben az ujabb dán litera-
tnra atyjának nevezhetni, sokat gazdagított ugyan az által a' dán nyelven, 
hogy a' literatura több ágaira, különösen a' színre alkalmaztatta azt ; de 
nyelve tisztátlan vala még 's nehézkés. Jótékonyul hatottak a' közönség 
képzésére Wielandt (mh. 1730) Sneedorf (mh. 1764) időszakirások által, és 
Baden.!. (mh. 1804), ki a'nyelv tisztaságán dolgozott 's kedvező sikerrel 
vitte criticusi tisztjét. V. Pridrik 's VII. Keresztelj' is minden nemit tudós 
intézeteket alapitottanak 's gyámolítottak , mellyek a' hoi<i literatúrai 
mozditák elő. Bothe, Sulim, Rahbeck, Bastholm, Birkner, Nyerup, Gam-
borg, Milnter és Baggesen előadások világos, velős és kellemes. A' pra-
cticus tudományokban 's természettudományban leginkább kijelelkeztek 
a* Dánok. Az astronomiában a' hires TÍUHO DE B R I H E (1. e.) ?s a' mineralo-
giában Worm Olaf említendő. Ujabb időkben nevelő intézetek, oskolák, 
universitasok 's tudós társaságok alapítása tetemesen eszközlé a' mivelt-
séget Dániában. Az egyházi ékesszóllásban nem csekély haladás mutat
kozik. Balle, TieschoWjHiort, Holm, Plum, Clausen, Pavels ide tartoznak. 
Á' status- és hadi tudományok még többre mentek. Amarra nézve Bugge 
Tamást említjük. A1 hadi tudományok buzgalmas gyakorlására ft' viharos 
időszak adott alkalmat. E' részben a'tengeri erő Dánia fődisze, 's a' 
dán admiralság fényes érdemekre juta a' I-iöwenörn ügyelése alatt meg
jelent tengerabroszok által , mellyek becsét a' legtanuságosb magyará
zatok emelik. Érdemes a' literatura e'megyéjében Rosenwinge (mh. 1820) 
is; Lous nauticai írási több kiadást értek. A' honi régiségek vizsgálása 
sokat köszön a' résznyire még élő tudósok : Viborg, Grundtvig, Sandt-
v i g , Thorkelin, Thorlacius, Nyerup és Rhabeck iporkadásinak. — Az 
ujabb időkben ragyogó szinbe öltözék a' p o é ' s i s Dániában. Az uj dan 
költés , melly népdalokból — a' Dánok számosakkal birnak — 's egyhá
zi énekekből született, Arreboen (mh. 1637) kezdődik. Hexaemeronja 



DÁN NYELV, LIT. ÉS MIVÉSZ. 515 

felette nehéz folyamn. Bording (mh. 1677) Opitz után képződött. Ó V 
titánjai, Sehestedt (mh. 1698) Petersen, Stelt, Kingo és Lorerap, mind
azáltal szűkölködtek költői önlétüség nélkül. Csak a' 18 seázad közepe 
táján derüle szebb idő a' honjáért lelkesült Ho- BKnocEi, (1. e.). A' szép 
tudományok '» izlés előmozdítására 1758 alkotott társaság több szépeszii 
férjfiak — az eredeti 's érzelmes Tullin (mh. 1765) legjelesb — ninnká-
jit hozta keletbe. A' 18 század második felében nyert a' tudományos 
ipar mozgatag életet , 's nem csekély számú költők, kik között sok Nor
vég , szerencsésen próbálkoztak a' költés legkülönbféle nemeiben. De a' 
legujabb koriglan külföldi példányok uiánzasinak akadni nyomára. Az 
u,abb költök közt jelesek: EwAi.n (1. e.), IVeyer, Bahbeck, Ijricus és 
dramaturg , Guldberg , Wessel (mh. 1786) , Heiberg P. A., de Falsén, 
Brun, THAARUP (I. e.) Tode , Lovinus, Sander, Pram, Frimanu, Stront, 
Brun szül. Milnter Fridrika, BAGRSSKN (I. e.) '» végre a' genialis ÖH-
I.RNSCHI.AGEK (1. e.), ki jelenleg INGKRMANVAI. (1. e.) osztozik a' piiblicuni 
kegyében. Kzeken kivül Heiberg J. L, Thie le , Bies és a' fiatal keltő-
n é , Lund Virgilia , említendők. Az ujabb időkben sokat fordítottak né
metből. A' költők ingerlékenysége sehol sem mutatkozik olly mértékben 
mint Dánországban, kik szüntelen literat. csatákat vinak egymással. Leg
jobban kitűnik ezen polemicai elevenség Grandtvigban. A' dán költőkre 
's munkájikra viszonylik főképen Fttist: „J5r»'e/e iilter dit diinfsc/ie Li-
teratur" (Bécs 1816). 

A' m u z s i k a kevesb szerzeményekkel dicsekedhetik A' k é p z ő 
m i v é s z e t e k körében honja disze, THORWAM)SKN Albert (1. e.), ragyog. 
Ennek figyelése alatt kézpződött Frennd fiatal szobrász és medail-
leur , kinek sokat igérő probáji niár Bomában nyertének javalást. Lali
dé contourokban adta ki Thorwaldsen miveit, mint rajzgyakorlatokat 
poétái magyarázatokkal Öhlensehliigertől (1813). Lund és Dahl , két 
Norvég, a' k é p í r á s b a n híresek, "s igy uj munkás nemzedékben él, mit 
Wiedeveld (mh. 1802) mivészi ipara kezdett. Kivülök Hoier és Eckardts-
berg mint történetfestők jeleskednek. A' niirészség és mivészek szor
galma iránti nagyobb részvételt résznyire jeles időszakirásinak köszöni 
Dánia. Kzek tartják fen a1 szellemi táplanedv kerengését. Grundtvig 
„Danttirke'^-n látszanak kiadója sajátosságának nyomai. Német hatás 
ellen kell vala gátul lennie; de résznyire már az által is eltéveszté czél-
j á t , hogy azt támadta m e g , mit nem kellett volna elhárítani. Molbech 
jeles „Athene"je 1817 szllnt meg. Ennek egy „Atheneum" czimü tu
dományos és mivészeti időszakirás lépett helyébe. Soldin Salamon hét-
irása, melly 1804 kezdődék, még 1821 számosan elterjedve járt. Hason
ló szellemmel hatnak a' lelki épülésre Balle , MUnter, Möller, kik taní
tásait és énekeit esméri a' külföld is. Szintolly buzgalmat vehetni ész
re a' törvénytudományok és história tanulásában. — Mind ezek mellett 
régen érzék már, milly sokat nyernének a1 tudományok, ha a' dan litera-
tma a' testvér svédhez közelebbednék 's vele egyesülne, üzen czél eléré
sére képződött a' scandinaviai lileraturatársaság, melly a' 19 század 
kezdete oltá a' tudományok Gram alkotta kir. dán társaságához 's a' honi 
história és nyelv előmozdítására Langenbeektól felállíttatott kir. egye
sülethez zárakozott. Benne a' humanisták nagy része a' szó régi 's va
lódi értelmében egyesült a' dán és svéd írásbeli ügy egymáshoz kö-
zelbitésére. Dánia régiségeire és historiaemlékeire ezenkívül a' arnae-
magnaeani biztosság és a' régiségek taitogatására rendelt királyi társa
ság ügyel. Az előszámláltakon kívül az éjszaki tudományok tarsasága, 
a1 szép tudományok és izlés terjesztését eszközló társaság, egy orvosi 
és gazdasági társaság 'sat. mozdítja elő p' miveltséget. Fáradhatatlanul 
folytatták a1 tudományos tekintetben fontos fokmérést (gradusmérést) 
1 auenburgtól Skagenig prof. Schumacher igazgatása alatt. Sikereiről még 
semmit sem tudunk. A' kormány nagy lelküleg segité költséges munkák 
kiadatását, mellyek közbenjárása nélkül nehezen sikerültek volna p. o. 

3 3 * 
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„V botanica physiologiáját" Moldenhavertől; a ' „dán baromorvosi tár
saság í rásai t" a' ^Flora danicaíí-t 'sat . Az ó-éjszaki nyelvek eredeti
nek nyomozásait is gyamoli tot ta , melly ügyben RASK (1. e.) a1 Kauká
zusnál foglalatoskodott. A" kopenhagi pénzgyüjteményt tökéletessége mos
tani fokara a'jelenleg uralkodó király emelte 's bő kézzel nyujta őrének, 
Musse Raniusnak , summákat, hogy a' régi pénzek catalogusát közre bo
csáthassa (Kopenh. 1816, 2 köt.). Ktad vsutpublivos rendelt fundus ifjú tu
dósok tudományos utazásinak gyámolitására használtatott. Fájdalom, hogy 
számokból di\ Lemminget, egy ifjú orientalistát Sacy oskolájából, ki
ragadta a' halál. 

D Á N O R S Z Á G , legkisebb az éjszaki országok közt. Legrégibb la. 
kosai Németek voltak, kiknek egy nemzetségek (a1 Cimberek)a' jütlandi fél. 
szigeten , - a ' Romaiak Chersonesus cimbricáján, lakott. Ezek a' Cim-
berek legelőször azon táborozások alkalmával tették magokat a' Romai
ak előtt re t tenetesekké, midőn a1 Teutonokkal Galliának szép tarto
mányiba ütöttek be. Későbben Odin nevű mesés vezérek alatt Gothu-
sok nyomultak be a1 scandinaviai tartományokba "s mind Dániának, mind 
Norvégiának és Svédországnak uraivá le t tek, mellyekben gothus fejedel
mek uralkodtak. Skiold iratik Dánia első fejedelmének ; hanem mind 
ennek , mind maradékainak históriája annyira teljes mesékkel, hogy a' 
dán históriának ezen időszaka méltán neveztetik mesésnek, 's csak an
nyit tudhatunk Daniárúi bizonyosan, hogy akkor több apró statusokra 
volt szétdaraboltatva, 's hogy lakosainak legfőbb keresetmódja tengeri 
rablás volt, a7 honnan minden tengereken, mellyeken megjelentek, '« az 
Óceánnak minden partjain rettegtek tőlök. Midőn a' Romaiak hatalma 
hanyatlani kezdett ; délen is esmeretes kezdett lenni a' Dánok és Nor
mannok neve , mivel ezen tengeri vitézek azon partokat és folyók tor
kolatjait is meglátogatták 's felprédálták, mellyek annakelőtte a' ro
mai hajók védelme alatt bátorságban voltak. A' Normannok (ezen kö
zönséges névvel neveztettek a' Dánok, Svédek és Norvégiák) 832 An-

• gliába kiszálván, két országot alkottak ott. liollo nevű vezérek alatt 
011 Normandiában a1 franczia parton is megtelepedtek, megnépesitet-
ték a' faröi szigeteket , az Orkadokat, Slietlandot, Islandot 's Irlaniinak 
egy részét , Spanyol - és Olaszországokat 's Siciliat is bekóborolták. 
A' merre csak mentek, mindenütt dicsőséget arattak vitézségekkel, mel-
lyet mindazáltal vadságokkal 's rablásaikkal elhomályosítottak. Nemzeti 
alkotmányokon ezen kóborlásaik kevés változást te t tek ; továbbra is 
megmaradt szövetséges alkotmányok, mellynek tagjai a' tulajdon fejeik 
alatt lévő különbféle nemzetségek vagy ciánok (a' mint ők nevezték) 
voltak. Ezen nemzetségek 's ezeknek vezérei egy főkirálytól függöt-
tek. Csak akkor egyesültek a1 Normannok nemzetségei szorosabban 
egymással , midőn a' Nagy Károly famíliájából való német királyok az 
ők dolgaiba belé kezdettek avatkozni. Ugyan ekkor szakadtak el a' 
Norvégiák és Dánok két külön statusra. Öreg Gorm elfoglalta 803 Jüt-
landot 's 920-ig minden apró dán statusokat egyesitett királyi pálczája 
alatt. Unokája, Sven , egy hadakozó fejedelem, hatalma alá hajtá 1000 
észt. Norvégiának egy részét 's 1014 Angliát. Fija, Knud, nem csak 
Anglia meghódittatását tette tökéletessé 1016, hanem Skotországnak 
egy részét is elfoglalta 's 1030 egész Norvégiának urává lett. Alatta 
volt Dániának hatalma legmagasabb ponton. Politicai kinézésből bevette 
's Dániában bevitte a1 keresztény vallást, melly a' nemzetet egészen 
megváltoztatta. Knud 1036 történt halálakor örököseire hatalmas or
szágot hagyot t ; de már 1042 elszakadt attól Angl ia , 's 1047 Norvégia. 
Dánország elveszte elébbi fényét , belső, egyenetlenségek által elerót-
lenittetvén. Sven Estritsonnal 1047 uj uralkodó família jutott a1 királyi 
székre ; de a' Sven és Knud hadjai alkalmával alkottatott feudale 'syste-
m a , az uj família a l a t t , mell}' a' nagy**Waldemaron kívül egy valamire 
való és méltó uralkodót sem tud muta tn i , megfosztotta az országot 
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ere jé tő l , az uralkodókat a* piispökök és nemesség Jválasztásától fíigtcAk-
kée, a' földmivelóket földhöz ragadt jobbágyokká t e t t e , a' földmivelést 
elfojtotta 's a' kereskedést egészen a' német Hansa kezére jut ta t ta . A' 
királyoknak 1320 meg kellett esmérni a' rendek választó jusá t ; az or
szág gyűlése keskeny korlátok közé szorította az uralkodók akarat já t , 's 
minden jót elfojtott, a1 mi a/, ors/.áglástól jöhetett volna. i l i . Walde-
marral 1376 kiholt -az Estritson famíliájának férjfiai ága. Férjfias lé
lekkel 's ésszel bíró leánya, Margit, véván által fijának, IV. Olavnak, 1387 
történt halála u t á n , az ország kormányát , elfoglalta Svéd- és Norvég-
országot 's 1397 a' calmari uniót alkotta. A' SUiold házából lévő uralky. 
dók» kihalván, a' Dánok 1. Krisztián oldenburgi gróí'ot választották 
1448 királyokká. Ez a' Krisztián az ezolta szakadatlan renddel ural
kodó dán királyi háznak, mellyből származnak az ujabb időbe'i svéd 
(Bernadotteig), orosz és oldenburgi uralkoddk i s , törsökatyja. Ez egye
sitette Norvégiát , Schleswiget és Holsteint a' dán koronával ; de ural
kodásra lépésekor ollyan feltételek alatt vette által az uralkodást , hogy 
inkább az ország tanácsának elölülője; mint egy azabad nép király.* 
volt. János nevil fijának 1481 még keményebb feltételeket kel lett alá 
írnia, midőn Dániának királyává lett. Norvégiában hasonlóul keskeny 
határok közé szoríttatott hatalma. Holsteinem és Schleswigen pedig meg
osztozott Öccsével, Fridrikkel. János fija, 11. vagy Hossz Krisztiim, ke
gyetlen, de nem ügyetlen fejedelem, iparkodott azon királyi méltóságát 
lealacsonyító függéstől, mellében a' rendektől t a r t a to t t , megmene^ 
kedn i , de e' miatt elvesztette Svédországot, melly 1523 a 'ca lmar i unió
tól (egyesüléstől) elállott, valamint azután más két koronáját is. Dánia 
és Norvégia atyja testvérét , I. Fridriket, emelték a ' k i r á ly i székre, a' 
ki a' hatalmas aristocratáknak csak névvel volt királyok. Uralkod.ísa 
alatt a1 földhöz ragadt jobbágyság törvényesen megállapittatott, a' re-
formatio bevitetett 's Norvégia 1522 örökre öszveköttetett Dániával, — 
Legidősebb fija, III. Krisztián, megosztozott Schleswigen és Holsteinon 
testvéreivel, Jánossal és Adolffal. Ez az utolsó alkotta a' holstein-
gottorpi famíliát 's ez által letette egyszersmind a1 későbbi hosszas fa
míliái egyenetlenségek talpkövét is-. Utána 1559 II. Fridrik lett királ
l y á , a ' k i a ' Dithmarschiakat meggyőzte 's Liefland felett Svédország
gal háborúba keveredett , mellynek 1570 a' stettini békeség vetett ve'-
get. IV. Krisztim (1588 olla) belé avatta magát a' 30 esztendős hábo
rúba , 's , két izben hasonlott meg a' svéd udvarral , de főképen utolszor 
olly szerencsétlen következéssel, hogy a' hrömsebroi békeséghen (1645) 
Jámptelandot, hegyen tul fekvő Rerjedalent, Gothlandot és Oselt, mellv 
tartományok az unie olta szakadatlanul Dánia részei .voltak, örökre, 
Hollandot pedig 30 esztendőre Svédországnak kellett engednie. A' dán 
fegyverek ezen szerencsétlenségét az uralkodás formájának hibás 
volta 's a1 korona csekély tekintete és hatalma okozták leginkább. Ha
sonló szerencsétlenség üldözte a' Dánokat azon uj hadban i s , mellyet 
111. Fridrik izent a' Svédeknek 1657; mert a1 roskildi és kopenhageni 
békeségekben (1658 és 1660) le kellett mondani Dániának Schonenről. 
Blekingenről , Bahasról 's Hollandhoz való jósáról. Ez a' veszteség 
végre felébresztette a1 Dánokat ; 1660 a1 rendek nagy hatalma eltörölte
tett 's a' királynak a' koronához való örökös juson kívül határtalan ha
talom adatott . Ugyan ezt te t te Norvégia is 1661. A' dán nemessé"' 
mindazáltal meg tudta kezei közt tartani a' legfőbb hivatalokat 's az 
uj uralkodás formájáról való nagy várakozások 's ff'nyes reménységek 
füstbe mentek. V. Krisztián 's IV. Fridrik szerencsétlenek voltak az 
éjszaki hadban; de mind a' mellett is a' X i l . Károly megbukását köve
tő friedrichsburgi békeség 1720 hasznos volt Daniára nézve , mert a' 
Somion való vámot Svédországtól megnyerte és Schleswignek bírásá
ban megmaradt. Ez idő olta a' megronlsolt Dánia sokáig nyugodalom
ban é l t ; de azon sebeket, mellyeket szerencsétlenségei és hibás orszáHá.s 



518 DÁNORSZÁG 

formája ejtettek ra j ta , ezen csendes Idószekasza nem orvosolhatta meg. 
Dánia ollyan status, melly, kevés segédkutfóji lévén, csak igen takaré
kos gazdálkodás által bátorságosithatja fenállását 'a virágzását e's ha 
egyszer elszakadozik öszvekó'lő láncza és költséges katonaságot kell 
t a r t an ia , sok idő kívántat ik, hogy magát ismét felvegye. — 1726 
Dánia a' ranzaui grófságot, 1761 Ílolstein-Plönt '» 1773 Holstein-Got-
torpot kapcsolta koronájához ; ezen utolsóért az orosz birodalommal 
kötött egyezése szerént az 1667 szerzett oldenburgi és delmenhorsti 
grófságokat engedte által az orosz udvarnak. IV. Fridiiket 1730 VI. 
Krisztián követte az uralkodásban, a' ki a' koronát 1746 fijára, V. 
Fridrikre, hagyta, 1766 VII. Krisztián vett* a' királyi pálczát kezébe, 
a' kinek országlása ministerek uralkodása. Mostani királya, VI. Fridiik, 
16 esztendős korában értkornvá tétetett 's Ajfr. 24. 1784 elmenyava-
lyában sinlődő atyja mellé köz uralkodónak ada to t t , a' kinek halála 
után 1808 valóságos királya lett Dániának. Egy Oroszországgal kö
tött védő szövetségnél fogva 1788 a' dán sere? beütött Svédországba; 
hanem Angliának és Prussiának közbeszólására az ellenségeskedés 
kezdete után 2 hét te l fegyvernyugrás köt te te t t , melly ezen haszon nél
kül való 's az egyébiránt is rossz állapotban lévő köz pénztárnak 7 mii. 
tallér költséget okozó hadnak végét szakasztotta. Szerencsésebb volt 
Dánia neutralitasának fentartásában 1792, midőn a' szövetséges fejedel
mek azt kívánták, hogy a1 Francziaország ellen indított hadban részt 
vegyen. Ellenben az éjszaki szövetségnek tagjává lévén, 1800 az Ango
lokkal hadba keveredett, inellybe.i a' dán flotta April. 2. 1801 Kopenha-
gennél tökéletesen megveretet t , de a' Dánok vitézsége olly tisztele
tet szült az ellenségben , hogy fegyvernyugvást a jánlot t , melly meg
lévén , Dánia az orosz udvarnak Angliával kötött szövetségébe beállott 
Jul. 20 Hamburgból 's Lübeckből órseregét visszaparancsolta 'g gyar-
matjait visszakapta. Ezen csendességét Napóleon szárazföldi politi-
cája zavarta meg 1807. Egy franczia sereg állott Dánia határszélén. 
Oroszország a1 tilsiti békeségben elfogadván Napóleonnak azon rendelé
sét , hogy az Angolok mivei a' szárazon lévő tartományokban el ne adat
hassanak 's ha valahova vitetnek, megégettessenek, tartván a' lon
doni udvar , hogy Dánia is hasonlót fog tenni , meg akarta a' dolgot 
előzni 's 23 lineahajóból álló tengeri erőt küldött a' Sundra (Aug. 3), 
azt kívánván Dániától , hogy vele védő szövetséget kössön és hajósse
regét hűségének zálogául az Angoloknak engedje által. Egyik kíván
ság sem teljesíttetett , 's az angol sereg , melly 25,000 főből állott, 
lord Cathcart vezérlése alatt Dánia partjára kiszálván, a ' m e g t á -
madtatásra készen nem lévő Dánokra nézve szerencsétlen ütközet után, 
Atig. 17 magát JKopenhagent is bekerítette. Mivel az országlás ekkor 
sem akar t Anglia kívánságára reá állani , a1 főváros három nap alatt 
keményen lövöldöztetett , 400 ház lett hamuvá 's 1300-nál több 
lakosok vesztették el életeket. Sept. 7 megadta magát k'npenhagen al
kudozásnál fogva 's az egész , felvitorlázva készen és 18 lineahajóból, 
15 fregattból 'sat. álló hajóssereg az Angoloknak ál ta ladatot t , kik 
azt az elébbi napokban oroszlány módra viaskodó 's hadi foglyokká 
tett tengeri katonákkal együtt magokkal elvitték. Nagy-Bri tannia 
ekkor a' koronaörökostől neutralitast vagy vele való öszveszövetke-
zést k ívánt ; az első esetben azt «gértp. hogy három észt. múlva vis
sza fogja hajóssereget adni, de Helgoland szigetét magának engedtet
ni kívánta. Hanem a' koronaörökös minden ajánlást visszavetett 's 
Nas3'-Brifanniának hadat izent és Oct. 31 öszveszövetkezett Napóleon
nal Fontainebleauban. Bernadotte erre 30.000-rel megszálotta a' dán 
szigeteket , hogy innen Svédországot, melly ellen Dánia Apr. 1808 
hadat indí tot t , megtámadhassa. Ez a1 plánum mindazáltal az Austria 
ell«n vájó 1809-ki táborozás által megzavartatott 's a1 Svédországgal 
való ellenségeskedések Norvégiában még ezen észt. megszűntek. Hanem 
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a' stokholmi udvarnak azon szándéka, hogy Norvégia Svédországhoz 
kapcsoltassak, uj háborút szült a' két szomszéd fejedelem közt 's meg
újította .Iiil. 10. 1813 Danidnak Napóleonnal kötött elébbi szövetségét. 
Ezért a1 leip/.igi ütközet utón Francziaország ellen öszveszövetke-
zett e'jszaki hatalmasságok Holsteinba és Schleswigbe sereget küldöttek, 
Gliickstadt és más rárak megvétettek 's a' dán katonaság Flensbur-
gig visszanyomatott. Dánia nnnakokáért Angliával és Svédország-
gal Jan. 14. 1814 békeségre lépett Kiéiben, a' Francziák ellen öszve-
szövetkeztekkel egyesült 's ezeknek seregével a' magáét egyesitette; e' 
mellett Helgolandot Angliának, melly ezért nyugindiai szigeteit vissza
adta, 's Norvégiát Svédországnak kellett engednie, mellyért Svéd-Po-
meraniát és Kiigent kapta. Az orosz udvarral Felír. 1814 békélt meg. 
Jun. 14. 1815 Dánia Svéd-Pomeraniát Prussiának engedte RŰgennel 
együtt's ezek hellyet l.aunlmrggal és kész pénzzel elégíttetett ki. Jun. 8.1815 
VI. Fridrik, mint Holsteinnak és Lauenhurgnak birtokosa, a' német .szö
vetség tagjává le t t , mellyben a' 10-dik helyet kapta 's 3 szava van az 
egész gyűlésben. Ezután 10 férjtíbói álló biztosságot nevezett ki a' 
holsteini polgári alkotmánynak kidolgozására. Holsteinnak nagyherczeg-
•éggé való emeltetésében a' király nem egyezett meg. 

Dánia alkotó részei Seeland, Fülinen, Langeland, 1 aaland, Falster, 
Bornholm és Moen szigeteik, JUtland félszigete 's a' schlesivigi herczeg-
ség; ezeken kivül Dániához tartozik még két német szövetséges status, 
n. ni. Holstein és Lauenburg, valamint a' faröi szigetek, Island, 
Grönlandnak nyűg. partja , Guineában némelly helyek, 's kel. Indiában 
Trankebar városa és környéke is. A' szorosan vett Dánia rsak 820. Island 
és a'faröi szig. 1428 '/a i a'német statusok 173 '/s , a1 gyarmatok 339 2A 
's az egész státus minden melléktartományival együtt 2761 nsz. mf. foglal 
magában, meltyek közül a' miveletlen's lakatlan Islandra 's Grönland part
jaira 1705 nsz. mf. jő. Magának Dániának lakosai 1,230.000-re, Hol
stein és Lauenburg népessége 370,000-re, fslandé 1823-ban 49.260-re, a' 
Faroké 5300-ra 's a' gyarmatoké IOI,OCO-re , az egész statusé pedig 
1,750.000, 's némellyektől 2,000,000-re tétetik. A' lakosok, kik részsze
rént Dánok, részszérent Németek, Dániában dán, Islnndbnn és a' Faro
kon nors 's több helyeken német nyelven beszélnek. A' parasztok nem 
rabszolgák többé, magában Dániában mindazáltal még > földhöz ragadt 
jobbágyok. Seeland (dánul Salland) nevii főszige'tét Svédországtól a' 
SIÍND (1. e . ) , Fühnent (dán nyelven Fyen) Seelandtól a' nagy Beit \s 
Jiitland (dánul Jydland) félszigetétől a' kis Beit választja el. 3 tenger
szorosa utak gyanánt szolgál a' német tengerről a1 baltira evezők
nek. A' föld nem igen magas hegyeinek, mellyek a' herozegségeket 
keresztül hasítják, mellékein kivül tér; partjai laposak, mellveknek a' 
tenger árjai ellen való védelmezésére csak a' német tenger felől szüksé
gesek töltések. Földje nem igen termékeny. Itt 's amott mocsároktól 
's csekély kiterjedésű erdőktől fedetik. Ezen utolsóknak , mellyek vé
dő falul szolgáltak Jiitland éjszaki és éjsz. nyng. partjainak a' tenger 
hullámai ellen . gondatlan kiirtatása által sok elébb miveltethető nagy 
helyek lettek homokos pusztákká. A' skageni templom (Jütlandnak 
legéjszakibb helységében), most cs-jk nem egészen a' tengertől mosott 
repülő homokban eltemettetve fekszik. Csak az ujabb időkben kezdet
ték el a' lakosok ezen pusztaságokat fenyő-, nyír- , és nyárfákkal be
ültetni, melly által az emiitett repülő - homok - pusztáknak nagy része 
már iniveltetésre alkalmatos földdé tétetett. Az országnak Élbe nevil 
határszéli folyóján kivül csak parti folyóji vannak. Tavai, mint a' 
Scball és ratzeburgi tó (mind a1 kettő Lauenbiirgbon), a' plöni és selenti 
tó Holsteinban 's tengeröblei, mellyek közt a1 I.imfierd éjszaki Jüt-
landban legnevezetesebb, többek vannak. A' jiitland! és svéd partok közti 
'* a1 Snnd és két Beit által a' kel. tengerrel fiszveköttetéshen lévő 
KaMrgatot vagy Skagwrackot is a' tengeröbiök közé számlálják nénin-
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lyuk. Éghajlatja nagyobbára mérséklett , de igen nedves. Fótermései: 
gabona, dohány (4 mii. font , melly nagyobbára ja' külföldnek adatik 
el) 'sat. Kendere 's lenje nincs elég, valamint krappja, melly egyébi
ránt bőven teremne, 's komlója is kevés. A' kertmivelés magában Dani
ban igen elmellőztetik. Lószőr helyett yánkosoknak tengeri hinár 
használtatik. Erdeji kevesek 's a' nép fára nézve s/.iíkséget szenved; 
ellenben törfje rendkívül sok vaii 's csak nem mindenik, falunak tulajdon 
törfbányája. Csak a' baromtartás áll olly jó lábon, hogy Dánia a' 
külfölddel jövedelmes kereskedést ü/.het; mivel csak magából Dániából 
észt. 16,000 ló 's 7000 ökör vitetik ki. A' szarvas marha, számát Olof-
sen a' herczegségeken kivül 1,484,000-re t e s z i ; a' juhtar lás (1,338,000 
darab , - e' közt 20,000 merino) jó kaiban v a n , valamint a' sertés és 
apró marha tartás is. Vadjai megfogytak, 's vad disznója már épen 
nincs. Halászai tartják éjsz. Németországnak egy részét heringgel , fél-
szeguszóval, sellhalgadócczal, csigával és tengeri rákkal. 1816 Dánia 
halért 500,000 tal. vett be. Az ásványok országából van agyagja, yasa, 
r e z e , t imsója, Segebergnél mesze és sója (de nem elég), mellyet az 
oldeslohi sóforrások adnak. Kevés manufácturáji nagyobb részént Ko-
penhagenben és Altonában vannak; Jutlandban készült kéztyüji híresek; 
ellenben fczukorfíibrikáji a' legnjabb időkben sokat vesztettek ; kereske
dése , főképen nyűg. India felé 's hajózása ismét kezdik magokat fel
venni; megjegyzést érdemel benne a' holsteini csatorna, melly a' kele
ti '8. éjszaki tengereket öszveköti. Az asiai kereskedő társaság octroija 
(privilégiuma) 1812 30 esztendőkre megnyujtatott ; hanem actiájinak 
becse igen uiá ment. 

Dániának most, Islandot és a' Farokét ide nem számlálván, 100 vár. 
37 nu'zővár. 2305 egyházi községe, 1009 nemesi udvara 's 5500 faluja 
van. Maga Dánia 7 megyére , u. in. seelandira, íuhnenire , laalan-
d i r a , aalburgira , aarhusira , ribeire és wiborgira osztatik. A' schles-
wigi és holsteini here/.egségek egy helytartó, Lauenburg egy kormányo
zó (landdrost) Island és a' Farok pedig egy főtisztviselő által igaz
gattatnak. IJralkodásforinája határtalan monarchiái; sarkalatos törvé
nyei a' felség levele ( a c t e ) , az 1665-diki királyi törvény 's a' születési 
jus . A' korona mind a' férjfiui. mind a' leányágon örökös. A1 király 
első fija koronaörökös, a1 többi királyi vérből született herczegek pe
dig dán herczeg nevet viselnek. A' király lakhelye Kopenhagen; t i 
tulusa Jan. 1 olta 1820 e z : Dániának, a1 Wendeknek és Goihusoknak 
k i rá lya , Schleswignek, Holsteínnak , Stormarnnak, a' Dithniarschoknak 
Laiienburgnak és Oldenburgnak herczegé. Dániának vitézi rendjei: az 
elefántrend 's a' Danebroi: (ország zászlója) rendje, mellynek utolsó 
osztályát a' Danebrog férjfijai teszik ; ezeken kivül több polgári érdem-
Jelek is vannak. Oiszágrendjeí magában Dániában nincsenek. Legfőbb 
kormányszék a' titkos statustamícs, melly ügyel 1814 olta a1 belső 
dolgokra. Uralkodó vallás a ' L u t h e r é ; hanem a' többi vallásbeli feleke
zetek, sőt a Zsidók is szabadon gj akorolhatják vallásokat. 8 püspöke 
's ezek alatt 7 megyés prépostja és 1057 prédikátora van. Island-
niik tulajdon püspöke van. A' 3 herczegségben 2 fősuperintendens, 
4 nagy jövedelmű nemesi convont :s 493 prédikátor van. Az ér
telem pallérozását 2 - n . m. a' kopenhageni és kiéli universitasok, 1 
mivéSzl academia , a' tudományok királyi társasága, 1 nemesi academia, 
sok különös intézetek 's több tudós egyesületek. 40 tudós oskola, 13 
tanítókét formáló seminarium , 150 Láncaster tanítása módját követő 
oskola 'sat. mozdítják elő. A' status jövedelme 8 ' / 2 mii. tal., melly az 
alattvalókat, a' teiinészlmények igen olcsók lévén, nagyon te rhe l i ; ezen 
kivül a' Sund vámja 500,000 tal. hoz be. A' status külső adóssága (hi-
hetőképen ezüst pénzben) 10 's a' belső 100 mii. tal. ide számlálván a' 
hair/hlírgi és londoni két uj kölcsönözést is. A1 forgásban lévő bank-
eaédulák lo'ió- fülül voltak valamivel 21,325,000 talléron; a1 papiros 
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pénz ugy vau a' pengőhöz, mint 40 100-hoz 's 1 bankótallérnak ezüst
ben 90 sohill. és I '/^ mark hainb. bankóbecse van. A1 bank igen 
gazdag. Haili ereje 1823-ban 30,838 főből álo):t a' polgári katonaságon 
kívül. A' tengeri katonaság az admiralitás és commissariátus collegi-
uma alatt van. 1826 a' hajóssereg 4 lineahajóból, 7 fregattból , 4 
corvettből, 5 briggből , 1 schonerből 's 80 ágyúzó sajkából ál
lott. L. Thaarup „Stntistik der diinischen Monarchieii (Kopenhagen 
1812) 'a „Anleitung zur Kenntniss des diinischen Handelsrechls und 
Üíersicht der Handelíttatittilf"' nevű munkájit; Lassú „Dániának stat. , 
geogr. és hist. le í rása" (Budán 1829) és Abramson „ A t l a s á t " (Kop. 1828 
48 lap.) L—ú. 

D A N N E C K E R (János Henrik), wilrtembergi udvari t anácsos , és a1 

képző mivészetek tanítója Stuttgartban, a' wilrtembergi korona vitéze, 
1825 olta Wladimir remijének tagja , a' most élő leghíresebb szobrászok 
egyike, Oct. 18. 1758 Stuttgartban szegény szüléktől származott. A' r a j 
zoláshoz vonzó hajlandósága nagyon korán kifejlett. Elébb Károly wür -
tenbergi berezeg katonaacademiájában közel Stut tgarthoz, hol muzsiku
sok 's egyéb mivészek is neveltettek, tanult, de itt kedve szerént magád 
nem tökéletesíthette , mert a nevelés nagyon szolgai volt. Végre a' 15 
esztendős ifjú szobrászságra választatott 's íö esztendős korában ismét Stut t
gartba u tazot t , hova a' katonaoskola általtétetett. Itt csak hamar meg
különböztette magát , 's minden ravaszkodás ellenére is crotouai Milonja 
jutalmat nyert. Itt barátkozott meg Schil lerrel , kinek utóbb emléket 
készített. Ezzel egy időben 1780 lépett ki az academiaból 's a1 herczeg-
től esztendei 300 f. fizetéssel udvari képszobrásszá választatott. Három 
esztendő hmlva az utazásra engedelmet nyert. Gyalog utazott 1783 Pa
r isba, hol a' nevezetes 's őszinte Pajouban hiv mestert talált, 1785 ismét 
gyalog, Romába utazott. Itt megesmerkedett Canovával is, ki már akkor 
híresedni kezdett. Romában kezdett először márványból (Cerest és Ba-
chust) dolgozni meljy ímmkájiért a' bolognai 's mailandi academia tagjáva 
válaszlatolt. 1790 honjába visszatért , 's Károlytól 500 f, fizetéssel a' 
képző mivészségek tanítójává rendeltetett. Jóltévójéqek hálaadásul bemu
tatott első munkája egy madarát sirató lányka volt. 1808 nagy Ígére
tekkel hivatott Münchenbe, de hazája szeretete otthon tartotta.-—Legje-
lesb mivei kózé tar toznak: Amora, Psycheje , Ariadnéja és Krisztusa. 
Az utóbbi 8 évig foglalá el a' mivész szivét, képzelmét és s túdiumát , 's 
eredeti képét egy lelkesült álomnak kös/.öiii. Ezen óriási szobor 1824 
késztilt el 's Pétervárra küldetek az öreg császárnénak, ki azt Sándornak 
ajándékozta. Ezután János evangélista 7 lábnyi magasságú szobrához; 
fogott. -Melyszobrai közül a' Schillerét idézzük , melly több öntvények
ben terjedt el. — Tanítványi közül Wagner és Xwerger Komában emlí
tést érdemiének. Hazája tudja érdemeit becsülni. Pridrik király a1 poL 
gári érdem rendjét adá neki. Wilhelm király udvari tanácsossá nevezé, 
's a' wurrenib. korona rendjével diszcsité. Characterének gyermeki őszin
tesége mindeneknél kedvessé teszi , áltáljában külső környülállásai olly 
derültek , hogy maga Canova ezelőtt kevés esztendővel őt szivszakadó 
mosolygással boldognak Cil lieiitn) nevezé. S í— i . 

D » n ^ s (tulajdpnkép Dorante) , 1 . A l i g h i e r i . Ez a ' legrégibb ' s 
legnagyobb hőse az nj olasz költésnek, kinek merész szelleme délpontot 
é r t , midőn Európában a' tudományok hajnala hasadozni alig kezde t t ; 
gzül. [''loreuczben 1205. Pallérozódása történeteiből alig tudunk többet, 
mint a' mit maga mond (Pokol XV. 8 's következő (.), hogy Btunetto 
Latininak , egy mint költő, tudós és kormányfi hires Florenczinek tanit-
vánj'a volt. Szellemet korán ébreszté fel Porlinari Beatrix (megholt 1290) 
iránti szerelme 's táplálá egész eletében. Philosophiat Florenczben, Bo
lognában 's Paduaban tanult, utóbb Parisban theologiai esmeretrket gyiijte 
's egyszersmind a' latán literaturában is járatos volt. Míg azonban es-
meretg\ üjtéssel foglalatoskodnék, nem feledkezett el hazája szolgalatjáról 
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Is '» mtnt haroxoló *s kormányfi klmutaiá magát 1289 Campaldlnónál 
harczolt az Aretiniak elleu '» 1290 a' Pisaiak ellen Capronánál. V.mu 
kívül Komába '• különbféle fejedelmek udvarába meni köretkép küldetve 
köztársaságától. 1291 házasságra lépett Gemmával, M.inetto Donáti leá
nyával , kivel több gyermeket nemzett. Ez a' házasság nem rala szeren
csés , 's Gemma elvált tőle. Dante 1300-ban a' priorok vagy is legfőbb 
tisztviselők tisztes hivatalára emeltetett anyavárosában; de szerencsét
lenségére. Florencz akkor a' Bianchik és Nerik (fejérek és feketék) párt
jai által egészen meghasonlott. A« e l ső , mint gyengébb, segélyt kére
tett VIII. Konifácz pápánál. Ez tlhatárzá, IV. Filep franczia királynak 
akkor Komában tartózkodott testvérét, VValoisi Károlyt, küldeni Florenczbe, 
az ottani nyugtalanságok lecsihipitása végett. Dante mint prior ellene 
szegült e' szándéknak, félvén, hogy annak ártalmas következései lehetnek 
a' status szabadságára nézve, 's ezért 1302 a' Bianchik fejeivel együtt 
száinkivettetetl "• minthogy a' reávetett 8000 lira pénzbüntetést le nem 
tehette, jószágaitól megfosztatott. Élete ezolta majdnem szakadatlan 
láncza volt a' viszontagságoknak. Ó és szerencsétlensége társai, mint 
némellyek álliiják, a' Gibellinok avagy a' császár követőji, részére ál
lottak , mert csak ennek segedelme által reményltek honjokba visszatér
hetni. Bizonyságai ennek költeménye számos helyei, mellyek legkese-
riihb megtámadást foglalnak magokban az egyház feje ellen. Dante azután 
legelsőben Arecxóban élt egy ideig; csak 1301-ben , miután a' Bianchik 
aikeretlenül proháltak Florenczbe visszatérhetést erőszakkal kicsikarni, 
hagyá el Toscanát, 's Veronában Alhoin della Scalához folyamodott, ki 
azon jeles gyámolitásról, melly«t nála ész és érdem talált, nagy nevet 
szerzett'magának kortársai között. Hanem Dante indulatja, nyugtalan
ságban lévén 's visszahivatását várván szüntelen , még jóltévőji előtt sem 
tudá, mint Petrarca elbeszéli, kedvetlenségét 's elkeseredését eltitkolni, 
's ugy látszik, ez volt oka, hogy maradandó helyre sehol sem találha
tot t Ezen alapul az i s , hogy Olaszország több városai vetekedhetni lát
szanak azon becsületen , mintha a1 „Divina commedia11 az ők falai közt 
támadt volna. Különbféle olasz helyeken kivül meglátogatá Parist is. 
Végre próbát tőn VII. Henrik császár által nyerni engedelmet Florencabe 
való visszatérhetésre, melly végett egy munkát irt a' monarchiáról (.,!)» 
monarchia", Basel 1559, 's mnnkájinak velenczei kiadásában a'4-dik 
köt.); hanem e' reménye is sikeretlen maradt. Élté utolsó éveit Kaven-
nában tölte e1 város uránál, Guidn Novello da Palentánál, ki mint a' 
Mnsák barátja, örömest nyújtott neki oltalmat. Itt holt meg Sept. 14. 
1321, 's a1 Minoriták templomában temettetett el , hol Kernado Bembo, 
relenczei patrícius 's az esmeretes Cardinal apja, 1483-ban pompás em-
lékoszlapot emeltetett neki. A' Florencziek, kik nagy polgártársokat 
számkivetek 's ttldözék, most iparkodtak igaztalanságokat jóvá tenni, olly 
tiszteletre méltatván emlékét, millyent az életben lévőtől megtagadtak. 
Képrajzát, Giotto készítményét, nyilvános helyre kitevék 's vissza-
kivánák hamvát, ámbár haszontalan, a' Kavennaiaktól és fizetést adtak 
egy tudósnak, hogy Dante költeményeiről nyilvános leczkéket tartson. 
Boccaccio „Vita di Da7iteíí czimU munkájában komoly, de szelíd és 
nyájas characterü embernek festi őt; Gioranni Villan! pedig egészen ellen
kezőnek. Dante 6 gyermeke közül két legidőshik fija, Piedro és Jacopo, 
tudós hírt szereztek magoknak , '• egyebek közt egy cnmmen.tnriust irtak 
atyjuk költeményéhez, melly cnmmentaritis azonban soha sem nyomatott 
ki. Ezen nagy költemény, melly 1472 olta 60-szor adatott ki, 's szám
talan cnmnientatorokra talált, neniinemilképen magában foglalja a' világ 
mindenséget, 's valamint e z , végtelen 's kimeríthetetlen. A' komoly 
indulatú Dante, kit a' régiek szelleme táplált, Aristoteles a* scholastica 
mélyébe avatott, 's legtisztább heve hatott által a' szerelemnek, mellyet 
már elébb ,,1'itn fttfnea"-jában (németre fordította Oeynhausen Fridrik, 
Leipzig 1824) ifjúsága első szerelmének prosában irt történetében, 's 



« DANTB 5 2 3 

„.Imoroto convivio"-]á\>a.n 6mledeztetett, kesjyw lelkesedései éneklé, mi
ként térend vissza minden földi, megtisztítva a' kereszténység által , a' 
minden teremtettnek örök forrásába. Hároto részből áll az egész költe
mény, pokolból, bünkemenczéból 's paradicsomból, mellyek közül aa 
első plasticusnak, u1 második festékenynek, a' barmadik muzsikainak he
lyesen neveztetett. Mert ralamint a' pokolban kimerittietetlen , 's még 
a' külsőtől sem irtózó merészséggel vagyon minden alkat kifejtve 's ki
merítve annyira, hogy csak a' költő rendbeszedő lelke vonulhat keresz
tül a1 homályon, ngy a' bünkemenczében megnyílik a' s/.inek országa, 
míg végre a' paradicsomban tiszta világosággal ragyog minden. A' föl
dihez ragaszkodva, sót kárhoztatva, a' földtől fel nem emelkedhetóleg 
fekszik az emberi természet az elsőben ; szabad ösztöne 's teremtő ereje 
egy Wlágot ráz meg a' másodikban-, a' harmadik részben pedig csendes 
tökéletesedést éldel, mint Homer istenei Olymposban. Meinhardt („Ver-
Muvhe iiber den Charaklcr der itiitieniselten Dichter1^ I köt . ) , Schlegel 
(a' „Horen" czimü folyó Írásban) '» Honterwek (,.Getclticlite der scliünen 
Wissen»chafltn'-i, 1 köt. 61. *s követ I . ) , a' ki valami különös makacs 
részrehajlással viseltetvén ezen költemény ellen, ennek csak különösségeit 
•zedi ki szerfelett prosaictis módon, tovább tovább haladó mutatóját ad
ták az egész tartalmának. A' „commedia" nevezet Dante képzeletén ala
pul az ékesszóllás formájiról, melly neki, a* mint ,,De vulgari elnqvtn-
t»«" czimü "s hihetőleg legelsőben latánnl irt munkájában mondja1, tragi-
cus , cnmicus 's alagyásnak tetszett annyira, hogy az, a' mit tragoedia-
nak nevezett, elejénte csudálatos és nyugodt, utoljára pedig irtóztató és 
rettentő; a' mit cnmnedianak hivott, az durva kezdettől szerencsés ki
menetel felé haladt. Miihez, illesztettnek kellé a' stylusnak is lenni , 's e' 
szerént nyelvének változtatása 's a' tárgy kivitele okozhatta ezen elne
vezést, mellyhen már. most nem Útközünk meg többé, ha a' paradicsom 
egyik helyével ősz vevetjük, hol ő a' költeményt szentnek nevezi, mel
lyen menny és föld dolgozott. A' „divina" melléknév csak későbben 
adatott hozzá másoktól; a' legrégibb kiadásokban magára a1 költőre is 
„il divinn'1 vagy „il teolo^n"" melléknév vagyon ruházva. Egyébiránt 
ugy tetszik , méltatlanság ezen költemény eredete első okát Dante külső 
helyezetében keresni. Talán nem árt itten azon, már Bottari (1753) által 
is védelmeztetett állításról említést tenni, hogy Dante, munkája készí
tésében egy , a' 12. század első felében Nápolyban a' monte-casinoí 
monostorban élt Alberico nevű szerzetes álomlátását használta. A1 ke
reszténység zsenge korától fogva számtalan illyen látások jöttek elő, mel
lyek mind igen hasonlítottak egymáshoz, a' mint hogy Varis Máté is 
emlékezik Anglia történeteiben ("1196. esztendőnél) egy angol szerzetes) 
látásáról, melly Dante költeményével még sokkal jobban öszvettt, mint 
Albericoé, mellyet Cancellieri („Osserrazioni intorno álla quettifíne to
pra la origitialita delta dirina Camme.dia di Dante1'') 1814-ben Komában 
jegyzetekkel nyomatott l e ; illyen továbbá Tundali, egy irlandi lovag, 
látása i s , melly szinte a' 12 század első felébe esik. Meglehet tehát, 
hogy Dante imitt amott kölcsönözött egy gondolatot vagy képet azört lá
tásokból a' nélkül, hogy e' miatt szemrehányást lehetne neki tenni, 
mert hiszem a' nagy lelkek emlékezete csak szikrák, mellyek hatalmas 
lángot okozhatnak. Annyi bizonyos, hogy egy költő sem viseli olly 
szembetünőleg korának bélyegét 's nem áll egyszersmind e' felett olly 
magasan, mint Dante. Méltán tartják őt az olaszok költői nyelvek te
remtőjének, 's poé'sisek atyjának; mert az ő alkotó lelke formálása alatt 
nyert az legelsőben tisztább 's méltóbb alakot. A1 terzine ó nála jelenik 
meg legelsőben tökéletes minemüségében, miért az a' hibás vélemény 
uralkodott, hogy ő volt annak feltalálója. A' , ,Dirina commedin"1 leg
jobb kiadásai ezek: Lombardié (Roma 1708.. 3 köt. 4.) 's a' milanói 
1804. 3 töt. Az első 1815—17 másod izben igen megbővitve adatott ki 
4 köt. Komában Roniano de Romániánál , mell) ben Alberico látása is 

I 
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szinte le van nyomra. Luigi Fantoni a' „Divina commediail-t állítólag 
Boccaccio saját keze irasa' szerént adá ki 1821. B. Bagioli , olasz nyelv
mester Parisban, a' „Diviua commedia"-t 1818 's következett években a1 

Crusca szerént adá ki, jó commentariussal együtt (3 rész). Dante min
den munkáji Velenczében Zattánál 1757—58 jelentek meg 5 köt. 4. Kan-
negiesser K. L. német fordítását 'a magyarázatját adta az isteni comoe-
dianák , 3 kötetben (Leipzig 1814—20), melly tőle másodízben kidolgoz
tatva 1825-ben jelent meg. Streckfuss 1824-ben kezdé el Dante fordítá
sát kiadni. Sclilegel Augnszt Wilhelm már elébb adott ki némelly dara
bot metricus fordításban, 's régen előtte Bachenschwanz tökéletes fordí
tását prosában. Dante derék lantos költeményei, sonetlejei és can-
zonéji , életével egészen öszvefüggésben vannak 's nem kevesbbé mél
tók hozzá. Meg kell még említeni férjíias prosában irt vendégségét is 
( , , / / convito'^, olly munka, mellyról Bouterwek is azt mondja-v hogy 
méltó a1 régiség jobb munkáji mellé állittatásra. Magában foglalja ez 
Dante öszves esmereteinek 's nézeteinek javá t , 's igy nagyon világosítja 
költeményeit és életét. Ezen Convitot Marchese Trivulzio 1820-ban Mi
lanóban ujra kiadá. Dante felől legalaposabb ujabb viszgálatokat közlött 
ár. Wi t t e a' „Ö'er7«e»"-ben :s a' • „Sc/tlesitche l'rovinziulbl'nlter" 1825-ki 
füzeteiben. 1820-ban Kannegiesser K. Lajostól, Lüdemann Wilhelmtől 1s 
Wi t t e Károlytól német fordítása jelent meg Dante minden apróbb költe
ményeinek egy commentariussal együtt (Leipzig). — ll. P i e t r o V i n -
c e n z i o a ' Rainaldiak nemzetségéből; Dante nevet kapo t t , mert ezt 
iparkodott követni a' költésben. O és famíliája a' mathesisben híresek. 
Hihetőleg ezen nemzetséghez tartozik III. P e r u g i a i G i o v a n n i B a t -
t i s t a D a n t e , a ' k i nagy mechanicai ügyessége miatt Daedalus név 
alat t is esmeretes. Kz már a' 15. században tett repülésben próbát 's 
egynéhányszor keresztülrepült a' perugiai tón. 

D A N T O N (György Jakab) , ügyvéd, szül. 1759, lenyakaztatott Apr. 
5-kén 1794. Ezen férjliu az általa igen előmozdittatott franczia lázadás 
első esztendejiben nagy szerepet játszott. Külseje szokatlan volt ' s szembe
tűnő ; termete colossalis, alkatja athlet icus, arczvonasai kemények, 
erősek és szenvedhetetlenek ; hangja megrázta a' gyűlés teremé bolto
za t já t ; ékesszólása heves- volt, képzelődő tehetsége 's példaképei szint-
olly óriásiak, mint külseje, mellytől minden ember visszarettent, 's 
a' mint St- Jnst monda, még maga a' szabadság is reszketett előtte. 
Ezen tulajdonságai scgitteték befolyást nye rn i , 's látható volt , hogy a' 
dictatorságra, mint Robespier re , szüntelen törekedett. Mintán Lajos 
Varennesben elfogatott volna, elölülője volt a' marsmezei gyűlésnek, hol 
a' király letétele kívántatott. Novemberben a' párisi közönség procu-
ratora segédjének neveztetett ki. 1792 nőttön nőit tekintete a' főváros
ban. A1 Június 20-iki történetek eszközlését segítette 's kormányozta 
az Aug. 10-kieket. XVI, Lajos megbukta után tagja lőn az ideigleni 
végrehajtó tanácsnak , megnyeré az igazságszolgáltatás departementját, 
's magához ragadá a' seregeknél 's a1 departementokban az ágensek ki
nevezését, mi által olly állapotba helyezé magát, hogy sok teremtmé
nyeket szerezhete. A' pénz minden felől folyt a' minister kezébe, eb
ből pedig ismét tékozolva vissza jutalmul a' gonosztévőknek 's mint 
toborzópénz a1 pártosok kö/.é. Nem igazságtalanul vádoltatott , hogy 
ő készítette fanatismusból a1 septemberi vérontásokat. — Elővette a' 
száműzést , hogy a' Royalisták részéről rettegtetés által minden ellen
állási gondolatot elfojtson. A' Burkusoknak Champagneba nyomulása 
közönséges hálmrodást gerjesztett a' fővárosban 's aggodalmat a' kor
mány tagjai közt. Minden minisferek , a' legjelesebb követek 's még 
maga Robespierre i s , ki akkor Brissottól félt , öszvegyültek Dantonnál, 
ki csak egyedül tar tá meg bátorságát , magához ragadá a' hatalom 
egész kormányát , megtéve a' védelmi rendeléseket ; mellyek szerént 
m nden fegyverfogható Francziának a1 határhoz kellé sietni az ellen. 
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ség ellen 's meggátlá 'a1 gyűlésnek a' Loire túlsó partjára való ált té-
telét. Danton itt nagy bátorságot muta to t t : „Nézzetek r e á m " kiál-
tá „nekem megadá a' természet a' szabadság homályos és durva 
tekintetét. Ollyan segédeszközeim vannak agy velőmben, mellyek á' 
földkerekségét megrázhatják. Veszedelemben forog a' haza: ennek 
megmentéseié merészség kívántatik, mindég csak merészség, 's nem 
egyéb merészségnél." Ezen idő olta volt ellene Robespierrenek kiirt
hatatlan gyillölsége, mert soha sem bocsáthatá meg azon felsőséget, 
mellyet Danton ekkor felette bebizonyított. Kinszerittetvén a' ministe-
riurna alatt tett titkos költségekről számot adn i , azt á l l í to t ta , hogy a1 

kiadásokat lázadási időben csak áltáljában lehet öszveszámlálni. Halá
los ítéletre szavazott a' visszatért kivándorlottak ellen 's az isteni tisz
telet oltalmát magára vállalá. A' Gironde és a1 hegyi párt küzdése 
napról napra komolyabb charactert vőn fel. Danton félni látszott ezen 
meghasonlás következéseitől. Nov. 26-kán 1793, az észinnep alkalmával, 
hol a' Herbertisták játszák az első szerepet , újra kinyilatkoztata ma
gát az isteni tisztelet szolgájinak idétlen megtámadtatása e l len , S's 
későbben Robespierrehez csatlódék, hogy Herbertet a' hozzá szitokkal 
együtt vérpolczra keríthesse. Azonban nem sokáig tartott egyesülé
sek : az az alattomos ellenségeskedés, mellyel egymás iránt viseltettek, 
csak hamar szembe tűnt. Danton a' despotismust, me_llyet Robespierre 
a' kikiildöttségekben gyakorlott , el akarta t iporni , az ügyes Robespier
re pedig igyekezett őt megbuktatni , hogy veszedelmes vetekedő társá
tól megszabadulhasson. St. Just adott be ellene egy tudósítást a' jól-
léti kiküldöttségnek, 's Danton Mart. 31 . 1794 éjjel elfogatott azokkal 
együ t t , kiket vétkes társainak neveztek. Midőn a' palais Luxemburg
ban őrizet alá vétetnék , erőltetett vidámságot mutatott, 's megvallá 
Lacroixnak, hogy már előre tudósítva volt elfogatásáról, de azt el nem 
hihette. Midőn a' Conciergeriebe vi te te t t , elkomolyultak arezvonásai 's 
s/.égyenlé, hogy magát Robespierre által megcsalatni engedte. Minden 
beszédje bánat és kevélység keveréke volt. Kihallgattatásakor tökéletes 
nyugalommal feleié: „ É n Danton vagyok, eléggé esmeretes a' revolu-
t ióban; lakásom nem sokára a' semmiség lesz , 's nevem élni fog a1 

történetek pantheonjában." April 5. halálra itélé a' revolutiotörvény-
szék, mint a' monarchia visszaállítására czélzó öszveesküvés t á r s á t , 's 
elfoglalá tetemes vagyonját. Bátran 's minden vonogatás nélkül ült fel 
a' szerencsétlen talyigára ; fejét egyenesen t a r t á , 's pillantatja tele volt 
kevélységgel. Érzékenyen emlékezett famíliájáról, 's egy pillantatig 
meg volt indulva. ,,Oh feleségem,, gyengéden szeret tem" kiáltá „ t e h á t 
nem láthatlak már többé '.'•'• erre hamar félbeszakasztá magá t : „Danton, 
semmi gyengeséget!" 's fellépett a' Yesztő helyre. Danton a1 franczia r e -
volutioban kifejlett legnevezetesebb characterek egy ike ; egy felette kü
lönös keveréke a' nagyság- , erő - és bátorságnak, kegye t lenség- , önha 
szonkeresés-és gyengeséggel. Zs. G. 

D A N Z I G . kereskedő város és erősség a' Vistulánál , 1 mf- re a ' 
keleti tengertől Poroszországban, Berlintől 07 mf- re . Fekvése 's kör
nyéke kies. Sem rendesen, sem szépen nincs épülve. Külső városaival 
együtt 5172 ház. 's 54,756 lak. van, kik közt 2148 Zsidó. Szép kikötő
jénél 's hasznos fekvésénél fogva nagy befolyása van a1 szárazon lévő 
's tengeri kereskedésre; Neve már a' JO száz. elő j ő , midőn Gedance-
nak (Gedansk) neveztetett. Sokáig különbféle urai voltak. A1 Dánok 
és Svédek , Pomerániak és német vitézek több ízben csatáztak miat
ta. 1310 a' német rendé lett. Lakosainak munkássága csak hamar meg
orvosolta a' had által rajta ejtett sebeket annyira , hogy 1454 a' né
met rend hatalma alól kihúzta magát 's Lengyelországtól megesmer-
tetett függetlensége. Danzig a' száraz felől jól meg volt erősi tve; a' 
Vistula felől pedig erdeji és mocsarai miatt csaknem hozzá sem le
he t e t t 'menn i 's alacsonyabb részét könnyen ellehetett vízzel borítani, 
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a* honnan nem csak politicai, hanem katonai tekintetben is igen ne
vezetes hely roll Danzig. Nem ok nélkül vágyott tehát bírására Po
roszország, nielly által 1793 el is foglaltatott. Uj ura alatt még vi
rágzóbb város lett Danzig, mint lengyel felsőség alatt volt, 's nőttön-
nőtt jó átlapolja Poroszországnak a' Franciákkal lett háborúba keve
redéséig. Mait. 7. 1807 ugyan is Lefebvre franczia vezértől bekerit-
te te t t , 's grúf Kalkreuthnak tüzes ellenállása mellett is Maj. 24 meg 
kellett magát adnia a" városban lévő 7000 főből álló őrseregnek, melly 
27-dikben kitakarodott a' várból, arra kötelezvén magát, hogy Fran
c iaország ellen I észt. nem fog szolgálni. A' tilsiti békeségben Dan
áig, Napóleontól 2 német mf-re terjesztetvén ki környéke , Fran
czia-, Porosz- és Szászországnak védelme alatt szabad várossá té
tetett; de szabadságában kevés öröme lehetett , mivel franczia ói-
zereg tartatott benne, 1808 Napóleon törvény - könyvével kellett 
elébbi törvény-alkotmányát felcserélnie 's élelmének fókntfejétól, az 
Angliával való kereskedéstől, a' continentale systema által megfosztatott. 
Hlyen súlyos környülállások közt érte el Danzig az 1812 észt., midőn 
az orosz bábom miatt uj terhek jöttek az elébbiekhez. A' száraz és 
tenger felől ostromoltatott Francziák Jan. 1 1814 kénytelenittettek a' 
várat feladni, midőn a' várbeli őrseregben lévő Lengyelek és Németek 
hazájokba bocsáttattak , a' Francziák ellenben, mint hadi foglyok , az 
orosz birodalom belső részeibe küldettek. Febr. 3. 1814 ismét orosz fel-
sőség alá jött Danzig. — Arany-'s ezüstpaszománt-, posztó-, kordován- 's 
más fábrikáji, valamint festő manufacturáji, nádméz 's pálinkafőzései, 
gáliczfabr. hainnzsir- és salétromfőz. 'sat. is jó állapotban vannak '» jö-
vedelmesek. Fókeresetmódjok a' Danzigiaknak a* gabonával való ke
reskedés , melly Lengyelországból hozatik a' Vistulán 's Angliába, Hol
landba és a' Hansa-városokba vitetik. Kivitetnek még: fa , bőr, gyap
j ú , prémbőr, vaj, faggyú, viasz, méz, hamuzsir, kender és len. Meg
jegyzést érdemelnek benne: a1 Szűz Maria főtemploma, a' van Eyck-
tól festetett utolsó Ítélettel; a' sinagóga; az academiai gymnasinm; 
természetvisgáló társ. egy csillagvisgáló toronnyal 's a' kir. hajósin
tézet. 1823-ban 747 hajó evezett be 's 758 evezett ki. A' várostól dél
re van egy Werder nevű termékeny sziget. A' Vistula torkolatját 
MUnde vára védi. Utolsó ostromoltatására nézve 1. Artois kapit: ,.Re-
lation de la défense de Danzig tn 1813" czimü műnk. (Paris 1820) 's 
az 1825-ki „Östreieh. milit. Zeitschrifl" 8 ' s 9 füzeteit és Rapp 
„Mémoire»i- , L—ú, 

D * P H N K , Peneus foíyóisten leánya. Apolló, kinek ravaszsága 
által szeretőjét, Leucippust, elvesztette, szüntelen szerelemével unszol
ta. A* kérései iránt érzéketlen Nympha végre a' földnél (mások sze
rén! atyjánál , Peneusnál) könyörgött, hogy őt keblébe felvegye.. Ké
rése meghallgattatott; azon szempillanatban, midőn ót Apolló kiterjesz
tett karokkal által akarta ölelni, futása megakadályoztatott, lábai a' földbe 
gyökereztek , karjai ágakká lettek, 's Apolló az azolta neki szentelt bo
rostyánfát körülölelte. : K. L. 

D A p H \ i s. A' siciliai pásztormonda Daphnist, Hermes és egy 
Nympha fiját, Nymphák nevendékét, a'pásztori költemény feltalálójának. 
V játszása miatt a' pásztorsipon magasztalja. Teheneit az Aetna tövé
be legelteté. Echenais Nympha, kit a' szép ifjú szerété, vaksággal fenyegeté, 
ha máshoz hajlanék valaha. Egy siciliai fejdelem hölgy bormámorba ejté, 
Daphinis megvakult. Némellyek szerént báuatjában holt meg , mások sze
rént a' Nympha kővé változtatta. A' Nymphák mind siratták elhunytát, 
'•' Hermes az égbe emelte. Azon helyen; a' hol megholt, forrás csergede
z e k , mellynél azután évenként áldoztak a' Siciliabeliek. 

D A R D A N U S . A' trójai királyok atyja , Jupiternek és Electrának, 
Atlas leányának, fija, Samothraciából, ni. sz. Cretából 'sat. vándorlott 
Phrygiába, 's azon tájon, nielly utóbb Troasnak neveztetett, letelepedett. 
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Itt egy várost épített , melly róla Dardannm vagy Dardannsnak nevez
tetett. Kátéjával, Teucernak, ki már elébb Atticából oda vándorlóit, leá
nyára! , Erichthoniust nemzette. Ujabb állítás szerént ez egy arcadiai 
nemzetségnek nev«, mellynek története a' Dardanusról szóló mesében 
adatik elő. K. L. 

D A n n A !Í EI. x.i K, azon négy erősség, mellyek a1 Hellespontus 
európai és aslai partjain egymással szemben építtettek és az emiitett 
tengerszorost vagy a' 12 ór. hosszú Dardanellák szorosát védik, a' hon
nan Konstantinápoly kulcsainak nézethetnek. Neveket i.ihe-lőképen 
Daidanum nevii régi várostól kapták. A' Hellespontusra való beevrzést 
oltalmazó két erősségek ujaknak neveztetnek, mivel a' 17 száz. közepe 
táján építtettek IV. Mohammedtól, hogy a' török hajóssereget a' Ye-
lenczeiek ellen védjék. Egyik erősség a' másiktól mintegy 2000 öl. 
távolságra esik. Éjszak felé ezektől 4 ór. vannak a' régi erőségek, 
mellyeknek 15. Mohammed adott léteit mindjárt Konstantinápolynak 
megvétetése titán, 's mellyek 750 öl. feküsznek egymástól. Bejebb 
az emiittett tengerszoros keskenyebb 's a' régi erősségektől másfél órá
nyira két földcsucs nynlik be a' tengerbe egymással szemben 375 öl. 
távolságra egymástól. Ezek formálják azon, Leandernek HKROHOZ ( l -e . ) 
való éjjeli keresztül hajózásairól, a1 Xerxes hídjáról 's Solimannak egy 
talphajón való által evezéséről híres szorost, melly semmi erősség által 
sem oltalmaztatván, a' tengerre viszi a' hajóst, mellynél a' szorostól CO 
mf- re fekszik a' török birodalom fővárosa, egy másik 's a' fekete 
tengert a' márvány (marmorai) tengerrel öszvekapcsoló tengerszoros 
mellett. Mart. 3. 1810 Lord Byron, angol költő, 's Eckenhead hadnagy, 
Sestos várán felül kezdvén Európából Asiába nsztak Abydos váráig 
4000 ölnyire. A' gondatlan Törökök, megelégedvén a' Dardanellák erős
ségeinek nagy hírével, olly keveset gondoltak azoknak jó ál|apotban 
tartásával, hogy 1770 öszvedülő félben voltak 's csak az asiai parton 
állott még fen egyetlenegy battéria, melly már félig el volt temet ve; 
a' honnan, midőn Jul. 26. 1770 az Elphinstone orosz admiral alatt lévő 
három lineahajóból 'B négy fregattból álló hajósosztály, két tö
rök lineahajót ü/.óbe vévén, az első erősség előtt megjelent, tüzel
tek! ugyan reá a1 török battériák, de nem lévén puskaporok, mindenik 
ágyával csak egyszer , 's Elphinstone a' nélkül elevezett előttök, hogy 
csak egy lövés érte volna is. De mivel a' többi hajók nem követték, 
megelégedvén azzal, hogy bejebb evezhetett, a' török battériákat 
érdemesnek sem tartván arra, hogy reájok lőjön, a' tengerszorosban 
vasmacskáját levetvén, visszatért az övéihez, minekutána dobjai 's trom
bitái lármájával inkább öiiönfélelmét rejtegette, mint a' Törökök gyá
vaságát csúfolta volna ki. Ezen váratlan eset felserkentvén a' Törökö
ket álmokból, elfogadta a1 porta ToTTnak (1. e.) ajánlását, 's az erőssé
gek niegrétethetetlen állapotba helyeztettek. Hanem a' Törökök 
tunyasága nem tartotta azokat fen ezen állapotjában és már Eton, egy 
Törökországban sokáig lakó Angol, 1798 azt mondta ezen rettenetesek
nek tartatott erősségekről, a' török birodalomról tett rajzolatjában, hogy 
az ellenség hajósserege minden félelem nélkül elmehet köztök. Min
denik parton, ugy mond, 14 nagy ágyu áll , mellyek hubicza-
gránáttal vannak megtöltve '• csaknem egyirányban feküsznek a' YÍ» 
színével, bolthajtásos lövő lyukaikban vasajtókkal, mellyek, mikor elsüt-
tetnek az ágyuk, felnyittatnak. A' golyóbisok egyik parttól a1 másikig 
elrepülnek. Ezen rettenetes ágyuk a' földön feküsznek, hátulsó részek
kel egy kőfal mellé támasztatva. Nem forgattathatnak, hanem a' pat
tantyúsnak várakozni kell , míg a' hajó, mellyre reá kell lőnie, az ágyli 
irányába evez. Egynek inegtöltetése fél órányi időbe kerül. Hogy Eton-
nak igazsága volt, megbizonyította Febr. 19. 1807. Duckworth angol 
admiral, a' ki 8 lineahajóval, 4 fregattal, több gyújtó hajókkal '» 
ágyúzó sajkákkal legkisebb kár nélkül elevezett az erősségek közt , '• 
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ekkor állott legelőször ellenséges bajósspreg Konstantinápoly előtt. 
Az Angolok azért tették ezen vakmerő lépés t , liogy az elkezdett alku
dozásokat siettessék, de nem érték el czéljokat, mivel a' Törökök az 
alkudozás alatt Sebastiáni franczia követ felvigyázása alatt oily tüzesen 
foglalatoskodtak Konstantinápölynak a' megtámadtatás ellen való bátor-
eágositásával 's a' Dardanellák erősségeinek védő állapotba helyezteté-
sével , hogy Dnckworth Mart. 2 veszteség nélkül néni evezhetett vissza, 
sőt tulajdon vallástétele szelént 8 nappal későbben többé vissza sem jö
hetett volna. 1829 egy muszka flotta Anglia megegyezésével elziírta a' 
Dardanellákat. L—ú. 

D A R i u s , több persa királyok neve, mások szerént maga a' királyi 
nevezet. Leginkább megjegyzésre méltók ezen név alatt: I. D á r i u s , Per-
sia negyedik kirá lya, Histaspes fija; persa helytartó volt 's részt vett 
az öszveesküvésben Pseudosmerdis ellen, a ' k i a' persa thromist elfog
lalta.. Minekutána az öszveeskiidtek czéljokat annyiban elérték, hogy azt 
utjokból, elmozdították , magok között niegegye/.tek , hogy másnap reg
gel napkelet előtt mindnyájan lóháton öszve fognak jőni '» az legyen kö
zülök király , kinek lova a' felkelő napot először kösziintendi meg nye
rítéssel. Midőn Dárius lovászmesteré ezen öszvebeszélést megtudta, éj
jel ura lovát a1 kijegyzett helyeií kanczával öszvehozta, 's ezen fortély 
által ez más nap reggel először nyerített. Dárius mindjárt mint király kö
szöntetett m e g , 's a' nép helybenhagyta a1 választást. Uralkodása több 
nagy történetek által nevezetes lett. Ötödik esztendejében líabylon városa 
pártot ü tö t t , részszerént mivel a' lakosoknak igen terhes adókat kellett 
fizetni, részént mivel a' királyi residentia még Cyrus alatt onnét Susába 
ál tal tétetet t , a' mi által a' város igen sokat vesztett. Dárius egy nagy 
hadsereggel ostromolta azt; már csaknem két esztendő sikeretleniil elfolyt 
's Dárius ismét készült eltávozni, midőn Zopyrus , egy fővezérei közül, 
hősi maga feláldozása által birtokába helyeztette. Kz önmaga testét ke
gyetlenül megcsonkította 'a a' Babyloniakhoz általment, azt allitvan, hogy 
ezen képtelenséget rajta Dárius követte legyen el 's hogy azért a1 tyran-
nuson a' legrettenetesebb bosszút kívánná venni. A' Babyloniak tar
tózkodás nélkül neki vezéri hivatalt ad tak , 's midőn több szerencsés 
kirohanások"áltat bizodalmokat még inkább megnyerte, végre az egész 
várost reá bízták, mellyet akkor haladék nélkül Dáriusnak 'általadott. 
Babylon meghódítása után Dárius egy 700,000 emberből álló sereget gyűj
tött öszve 's ezzel a' Don vizénél lakó Scythák ellen indult (Kris-zt. szül. 
e. 513 e.), kik ót szinlett futassál puszta országokba olly mélyen becsal
ták , hogy csak nagy nehezen menthette meg magát 's katonájit. Ezután 
fegyvereit India ellen fordította, mellyet részénte l is foglalt (Kris/.t. 
szül. e. 508). Nem sokára történt va lami , minek következése a' hí
res háború l e t t , melly a' Persák és Görögök között fo ly t / Nyughatat
lanságok Naxos szigetén, mellybe a' Persák beleavatkoztak a' ioniai 
városok felkelését vonták magok után (501), mellyet az Atheneiek elő
mozdítani igyekeztek; de a' mellyet Dárius végre Miletus visszafoglalása 
's megbüntete'se állal elnyomott. Hogy az Atheneieken bosszul vegyen, 
számos, sereget'gyüjtött öszve. Mig Mardonitrs azzal Thracián és Mace
dónián által Görögország felé ment, egy hajésseregnek a' partokat kellett 
volna megtámadni. Mindenik igyekezet semnuAé tétetett, mert a' hajós
sereget rettenetes szélvész elrontotta 's elszélesztette , midőn az Atlios 
proinontorinmot köriilevezte, a' Szárazföldi sereg pedig, a' Thraciaiak által 
véletlen megtámadtatván, nagyrészént levagdal tátott, Dárius megket
tőztette erőlködéseit. Egy 500,000 emberből álló sereget öszvegyüj-
tött 's 600 hajót készíttetett el. Naxost elfoglalta 's Eretria iiuboea szi
getén kiraboltatott. Innét a1 sereg Datis és Artaphernes alatt Atticába 
által ment 's Hippiástol a' niarathoni sikra vezettetett. Fiijában keres
tek az Atheneiek segítséget szomszédjaiknál, csak önvitézségek menthet
te meg őket. 'fiz ezerén Miltiades alatt a' nagy persa seregnek ellene 
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mentek, 's azon gondolat tól , hogy a' s tabadságért 's hazáért harczol-
n a k , lelkesittetvén, teljes győzedelmet nyertek (Kriszt. szül. e. 4!)Ü). 
Most Dárius maga akart egy uj sereget vczérleni; de belső nyughatat-
laiiságok 's nem sokára a1 halál , melly 'Kriszt. szül. e. 485 észt. meg
lepte , megakadályoztatták ezen szándék végrehajtásában. Egyébiránt e-
zen fejedelemnek igen nagy érdemei voltak nagy birodalma belső elinté
zésére nézve. Tengeri fővezére, Scylax, által (Caryandaból Kis-Asiában) 
a' középtengért beutaztatta (507) 's az Indus folyója partjait megvizsgál
t a t t a ' s áltáljában a' mivészségeket ;s mesterségeket czélirányos törvények 
és intézetek által igen előmozdította. Az uralkodásban XERXKS (I. e.) 
követte.—< 11) D a r i us Jíl. avagy C o d ó m a n n u s Arsanes és Sysigambis 
fija, II . /Dáriusnak, Dárius Ochusnak (424-től 404-ig uralkodott), unoka
gyermeke, Persia utolsó királya volt. Olly illőben jutott az uralkodáshoz 
(336-ban Krisztus szül. e ) , midőn az ország a' királyi hatalom, ptiha-
ság^ bujaság 's satrapák befolyása állal már elődjei alatt elgyengittetvén, 
egy merész hóditó hatalma terjedésének ellen nem állhatott . Ez Nagy 
Sándor vol t , a' ki nem sokára seregével Asiában megjelent és Persiát 
fenyegette. A' Dariustól ellene Küldetett sereg a' Granicus folyónál 
megvetetett. Erre maga szándékozott egy uj sereget Sándor ellen vezet
ni. Mintegy 4 vagy 000,000 enbert öszvegyüjtett Babylonnál 's vélek 
Mesopotamia síkjára előnyomult. A' görög zsoldosok az ellenséget itt kí
vánták beváini , hogy a' sereg a' sikon jól kiterjedhessen, de Dárius 
ezen tanácsnak helyt nem adott 's a' hegyes Ciliciába sietett Sándor el
len. Ezen menetelnek pompáját Curtius környülállásosan leirja. Itt l»-
susnál Dárius másodszor megveretett (333-ban). Maga is csak nehezen 
mentette meg magát a' tolongásból, lóra ült 's az éj védelme alatt a' 
hegyeket elérte. Anyja felesége 's gyermekei közül hárman a' magok
kal yitt kincs nagy részével a' győző kezeibe es tek , a' ki vélek igen ne
mesen bánt. A' prédával, mellyet Sándor Damascusban talált , 7000 te
vét megterhelt. Dárius ezen veszteség alttal annyira nem érezte magát 
megalázva, hogy Sándornak egy igen kevély levelet írt, mellyben a' f g-
lyokért váltást ajánlott 's uj ütközetet , ha csak inkább Macedóniába 
Visszatérni nem akarna. Sándor u«onban Tyrust ostromolta. Most Dá
rius neki egy második levelet i r t , mellyben nem csak az elébb tőle meg
tagadott királyi nevezetet neki megadta, hanem 10,000 talentum váltsá
got , Asiának minden tartományit az Euphrates ig ' s leányát , Statirát, fe
leségül ajánlotta. De ezen ajánlások sem fagadtattak el, 's Dárius kin-
szerittetve lát ta magát a1 háboru folytatására uj seredet öszvegyűjteni, 
mellynek szamát az írók többnyire egy millióra teszik. Ezzel Bubylonból 
Nivivébe ment, mig Sándor a' Tigrisen általkelt. Arbela és Gaugamela 
között találkozott a' két sereg 's véres ütközet után (331 Krisz. szül. e.) 
Dárius ismét futásra látta magát kinszeiitve. Mediába menekedett uj 
sereget gyűjteni, Sándor azonban a 'fővárost , Susát, bevette, Persepolist 
's utóbb egész Persiát elfoglalta. Dárius Mediában Ekbatanába eljutott 
's még egy 30,000 emberből álló serege vol t , közöttük 4000 Görög, kik 
végig hivek maradtak.. Ezenkívül volt még neki 4000 parittyázója 
's 3000 lovagja, kiket Bessus, Bactria helytartója, vezérelt. Ezekkel el
lene akarta magát a1 győzőnek szegezni , midőn Nabarzanes és Bessus 
öszveeskiivése planmoait. megsemmisítette. A' nemes fejedelem nem a-
kart az arról hozzájutott tudósításnak hitelt a d n i , 's azt mondotta: nem 
halhatna meg elég korán , ha alattv lóji életre méltónak nem tartják. 
Nem sokára az árulók hatalmokba kerítették 's megkötözve Bactriába vit
ték , 's midőn Dárius őket követni nem akarta, nyilaikkal keresztülszúr
ták 's magára hagyták. Egy Polystratus nevű Macedóniai Dárius kocsiját 
meglá t t a ' s egy haldoklónak fohászkodásait meghallotta, a' mint szomját 
eloltani egy közel forráshoz ment. Oda sietett 's a1 királyt a' halállal 
küzdve találta. Knyhitő italt kért t ő l e , a' mit Polystratus adott is ne
k i , azután megkér te , hogy Sándor nagylelkűségét, mellyel az elfogott 
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fejedelemasszonyok iránt viseltetett, köszönje meg. Alig leheletté ki erén 
szók után Dárius le lké t , midőn Sándor maga oda érkezett. A' holt test 
látásánál könnyeket hullatott 's azt utóbb bebalzsamoztatta '* Sysigam-
bisnak elküldötte, hogy a1 többi persa fejedelmekhez temettessék el. Igy 
holt meg Dárius (330 Kr. e.) élete 50-dik évében , egy szelíd békesze
rető 's jgazságos fejedelem hírével. K. L. 

D A K M S T A D T , a ' hesseni nagyherczegségnek fővárosa 's a ' nagyher-
ozegnek lakhelye , a1 starkenburgi herczegségben, 1279 házzal (ezek 
közt 53 közönséges épület) 's 20,000 lak. katonaság nélkül. Benne vannak 
a' status legfőbb kormányszékei 's a' főfeljebbvitel törvényszéke, melly 
1818 olta Hohenzollernnek is főtörrényszéke egyszersmind. A ân museii-
m a , könyv tá ra , rajzoló oskolája, paedagogiuma 's gyakorlásokra épült 
háza, 319 I. hosszú , 157 I. széles , 83 1. magas. L—ú. 

D Í R Ó C Z I (Fe renz ) , Bereg vármegyei születés, Básta György ha
talmaskodása idejében korlátnoki tisztséget visele Erdélyben; azután a' 
szepesi kamara elölülőjévé té te te t t , megholt 1616. Megírta Istvánli állí
tása szerént az erdélyi történeteket a' moldvai háborútól fogva \ melly 
történetirat kijött 1000, 4. Fábri Fúl. 

D A R U (l ' iere Antonine N o e l - B r u n o , gróf), Francziaország paire 
's egyike a' revolutio és Napóleon oskolájából kikerült legelső franczia 
kormányfiaknak, szül. Montpellierben 1767. 16 éves korában hadi pályá
ra lépett, miután jeles oskolai nevelést kapott volna. A' revolutio kiüté
s eko r , mint minden szellemes ifjú ember , szívvel lélekkel fogadá el an
nak okfejeit, mert az neki egyszersmid fényes pályát is nyitott a' hadi 
kormánynál. A' költés- 's literaturával foglatatoskodni soha sem szűnt 
m e g , nem a' táborban 's a ' legidegenebb nemű munkák közepette. Köl
tői hirét Horácz remek fordítása által alapí tot ta , melly fordításnak más 
literatura valami hasonlót nem tehet ellenébe. (1 . kiad. 1800). Szint-
ezen idő tájban jelent meg „Cléopédi"eje vagy a1 literaria reputati-
ók thepriája , egy — szellemmel 's finom fordulatokkal teljes — költe
mény. Napóleon éles látása csak hamar kiszemezé őt a' nép tömegéből 
(masea) 's különös kedvezéssel viseltetek iránta , a' miért Daru is határ
talan buzgósággal hódolt a' jelesek ezen l^gjelesbikének. A1 legfonto
sabb ügyek bizatának r e á , mellyeket ő Francziaország és császára ér
deke szeréjit mindég legnagyobb pontossággal teljesite, mi által azonban 
más oldalról szintolly gyűlölséget vonamagára, mint helytelen megítélést. 
Ezt főképen austriai 's poroszországi igazgatásáról mondhatni , mellyet, 
1805, 1806 's 1809 mint főügyelő (générálintendant) viselt. Minta'^sta-
tustanács tagja, híres volt Daru árról , hogy annak császárral együtt leg
szorgalmasabb 's legmunkásabb dolgozója. Alig van a' felsőbb igazgatás
ban hivatal , mellyet Daru nem viselt volna, 's az első visszaállításkor 
(restauration) hadi minister volt. Blücher ugy vélekedék, Daru Meulan 
meletti birtokának zár alá vétele által kell vele irántai gyűlölséget érez
t e t n i , melly rendszabás azonban sokkal méltánytalanabb vol t , hogy 
sem a' fejdelmek által, mihelyt tudtokra esek , el ne töröltetett volna. 
XVIII. Lajos 1818 a' pairkamarába szólitá. Daru a' nemzeti intézetnek 
már 1805 olta volt tagja. A1 restauratio olta tulajdonképi statushivata
lokra nem használtatván, história tanulására forditá idejét; két fontos 
munkát köszönünk n e k i , '„Sully é le té t " 's „Velencze tör ténete i t . " Az 
utóbbi az ujabb literaria történetek legfontosabb jelenetei közé tartozik 
a' história körében. 1819 jelent meg 7. köt. (2, kiadás. 8 köt. 1821 , a' 
3-ik 1825, 4 kiad. 1828.). „Sotions slati.itü/ue» sur la librairie, p. t. a 
la discussion rles lois sur la presse'" (Paris 1827) munkája köz statusgaz-
dasági érdekű. Daru, m in t a ' pairkamara tagja, egyik legbuzgóbb védője 
volt azan okfejeknek , mellyeket a1 revolutio szült 's királyi szerkezeti 
Oklevél megerősített. Az 1830-diki revolutio alkalmával az uj rendet j a . 
r a l t a , pártolta 's megesküdt az uj chartera. Megholt 1831. Zs.G. 

D A R W I N , (Erasmus), angol orvos, természetvizsgáló és oktató köl
t i , szül. Dec. 12. 1731 Elstunban Newmark mellett Nottúighamshireben 
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utoljára Derbyben élt 's ott holt meg Apr. 10. 1802. D. a1 következő 
munkák szerzője. 1) „Zoonomia^1 etc. 2) Fhytologia, ur the philosophy 
of agricullure etc. Ezt zoononiiája társdarabjának tekinthetni. 3) „The 
batanic garden" etc. (Londl788) — füvészkert, vagy a5 növények sze
relme —• költemény, tele philosophiai ideákkal 's tüzes képzeteimnél. 
Képeinek alapja Linné nemi rendszere [sytema sexuale'). Ovid embere
ket változtata növényekké, D. növényeket szép hölgyek- és férjfiakká, 
emberi érzelmeket, szenvedélyeket ad nekik, még emberi alakba is öl
tözteti , 's személyit! azon anyagokat , mellyek táplálásokat eszközlik. 
4) The lemple of nature, vr the origin of sociely, oktatú költemény. 
Kzenkivttl Linné .„Systpna vegetabilium^-áX angolra forditá. Neki tulaj
donítják ezen munkát i s : „A plán for feniale education in boarding-
schools"- (Lond. 1797), philosophiai ideák az asszonyi nem neveléséről. 
Németül Hufeland adta ki (Leipz. 1822). D. életéből miss. Seward adott 
ki memoirokat 1804. bb. 

D A S K O F F , (Katalin, született gróf Woronzoff'né). Ezen nemes és 
nevezetes asszonyság, elébb II. Katalin meghitt harátnéja, 1744 -ben 
született és 18 esztendős korában özvegységre jutott . Sokat törekedett, 
hogy Katalin a' thrnnusra juthasson, de egyszersmind arra i s , hogy a' 
királyi hatalom törvényes korlátok közé szorittassék. Formaruhába öl
tözve 's lovagolva a' katonaság egy részét maga vezette Katalin elejébe, 
ki férjét ugyan azon haddal emelte ki a' thronusból. A' kir. gardasre-
gementnél obersteri ranggal kivánt szolgálni, de kívánsága nem teljesítte
tett . Katalin mellett nem sokáig maradhatott . A' tudományokat, külö
nösen a' romai 's görög régiségeket kedvelte. Külföldi utazása után 
1782 a' tudományok academiájának igazgatójává 's az újonnan felállított 
orosz academia előülőjévé neveztetett. Honi nyelven többet i r t 's az 
orosz academia szókönyvének kiadását hathatósan elősegélette. Moskau-
ban holt meg 1810. 

D A I A R I A , a ' pápai cancellaria Romában, hol a ' bullák adatnak 
ki . Nevét e' szokott aláírástól vet ter Dátum apud S.Vetrum, azaz, a' va-
ticanban. (Vö. HOMAI CURIA.) 

D Á T U M , az a 'nap vagy áltáljában a z a z idő, mellyben valami kiaria-
tik. A' romai császárok alatt azok , kiknek császári parancsokat kellé 
a' tartományokba vinniek, e* szóval a' paruncsok áltvételének vagy meg-
vitelének napját fejezték ki. Az első frank k i rá lyok , a' Merovingiek, 
alatt szokásba jöt t e' szót az oklevelek alá tenni. 

D A U K E N T O s,, vagy D' A u b e.nt on (Jean Louis Marié), termé
szetvizsgáló és orvos, szül. Maj 29. 1716. Montbarban. Részt vett Buf-
fonnak a1 négylábú állatokról irt természethistoriájában 's tőle á' csu-
dálatra méltó pontosság-, világ- és éles elmével kidolgozott anatómiai osz
tály. Későbben elálla Buffontól, sérelemnek vévén, hogy a' munka 
folyta anatómiai vizsgálatok nélkül jövend ki. (Vö. BUFI-OX.) A' ter 
mészethistóriai cabinetet Par isban, mellynek 1745 olta igazgatója volt, 
Buffonével egyesített szorgalma a' főváros intézeteinek egyik legneveze-
tesbjévé emelte. Tagja lévén 1744 olta a' tudományok academiájának, 
emlékirásait számos anatómiai felfedezésekkel, az állatnemek 's kü
lönbözéseik, a' gyapjunemesités 's az állatbetegségek gyógyítása tár
gyában tett vizsgálatokkal gazdagította. A' mineralogia-, botanica- és 
oeconomiában sok világot gjujtott, 's az ásványok felosztására n j . m e -
thodust tett esmcretessé. Az encyclopaedia számára ő dolgozta a' ter 
mészethistóriai czikkelyeket. Számos közhasznú Írásokat is szerzett, 
p. o. „Tnstructi/in pnur les bergers"- (3-dik kiad. 1796); „Mémoire sur 
les indigestions" (uj kiad. 1798). Buffon hypothesiseihez nem hajlék 's 
a' természet leghívebb kémlője vala.' A' rettenet idejében be kellé bi-
zonyitnia polgári érzelmét, 's osztálya mint juhászt vévé, ki a' spa
nyol juhok honosításával foglalatoskodik Francziaországban. így nyu
galmasan folytathatta tudományait. Gyenge testének erejét 84 évig 
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fentartá »' derült elme '» mértékletesség. Dec. 31. 17.99 tilt Hősr.ör a' 
tanácsgyülésben, midőn gutaütés érte 's eszméletlenül rogyott baráti 
ölébe. bb. 

1 » * U N (Leopold Jósef Mar i a , birodalmi g r ' f ) , austriai fővezér, 
szül. 1705, megholt 1706. Nagyatyja és nagybátyja a' cs. udvart mint 
főtaboruokok szolgálták •, hasonló dicsőséget szerzett magának atyja is, 
kinek legfényesebb szakasza a' spanyol öröklési háborúba esik. Leopold 
Jósef meghomályositá eldődj einek fényét. Mint generalmajor az 1737— 
39 török habomban nyert első borostyánt és sokat használt az au
striai öröklési háborúban Prága ostromlása , Buvaria elfoglalása 's a' 
Francziáknak Rajnán tnl iizése alkalmával. Okos magaviselete a' Raj
nán túli táborozás alat t '» egybekelése Fux grófnéval , Maria Theresia 
egyik kedvenczjével, főtármesteri hivatalt 's végre 1757 fővezérit 
szereztek neki. Illy tulajdonsággal vezérletté a' hét esztendős háború
ban az austriai sereget. A' Prágát ostromló porosz királynak elejébe 
nient KOI.INIG (I . e . ) ; itt megütközött vele (Jun. 18. 1757), mi által a' 
királyt az ostrom félbeszakasztására 's Csehország odahagyására kin-
szerité. Ámbár legnagyobb okossággal 's vigyázattal vivé dolgát, meg 
'js tetemes vesztesége m i t Leuthen, Torgau és több helyeknél. Leg
nagyobb tette volt a1 kolini ütközeten kiviil Hochkirchennél 1758 Oct. 
14-kére forduló éjjel az ellenség meglépése. Itt az egész porosz se
reget semmivé tette volna, ha a' durlachi berezeg seregével későn nem 
ér oda. Torgaunál (Nov. 3 - á n 1760) a' már reménylett győzedelem 
megsebesittetetése miatt 's Ziethen elszántsága állal kiragadtatott ke-
Kéből. Maxennál Nov. 21. 1759 Fink porosz generált is kinszeritette 
magát 11,000 emberével megadni. Gyalázták Daunnak késlekedő '» 
elválasztó ütközetbe bocsátkozni ritkán merő hadviselési módját; de en
nek sem tudatlanság , sem pedig elhatározatlanság nem volt oka , ha
nem nagy ellenfelének igaz megítéléséből származott az. Olly fővezér
nek, mint Fridrik, — ki nem tartozván senkinek számot adni , a' leg
vakmerőbb t e t t eke t , mellyeknél nagy esze a1 szerencsés kimenetel tehet
segét á l t lá tá , merészelhette 'a merészelnie kellett , 's ki e' merészség
re neminemüképen kinszerittetett nagy számú ellenségei á l t a l , kikkel 
csak ugy birakozhatott meg, ha őket a' nélkül , hogy egyeseknek sok 
időt engedne, egymásután hirtelen megyőzé — a' munkakörében filg-
gékeny Daun nem állhata jobban el lene, mint ha valami második Fu-
bins Cunctatorként viseli magát vele szemközt. Maga Fridrik is meg
esméri- , melly veszedelmes ellenfele legyen Daun. Alaposabb ez a' vád, 
hogy Daun a' kivívott haszonnal nem egész kiterjedésében tudott élni, 
's az ellenséget a1 megnyert ütközet után üzés által semmivé tenni. Az 
austriai gyalogságnál tett néhány jobbitások neki tulajdoníttatnak. Ma
ria Theresia neki adta a1 kolini ütközet emlékére felálittatott Maria 
Theresia rendje első keresztjét 's mindég becsülé a' nemes fejedelem
asszony Daun becsületes characterét. Zi. G 

D A I I N O I ; (Pé t e r , Claud. Ferencz), a ' finisterrei kerület követe a' 
franczia kamarában, fószerkeztetője a' „Journal de Savam1' folyó irás-
liak és történettanitó , született Bouíogneban; a' revolutio kiütésekor az 
oratórium tagja volt 's a* nemzeti gyűléstől a'papságnak rendelt esküvést le
tett*. Utóbb a1 nemzeti enivent tagja , XVI. Lajos perében annak a' 
háborít végéig leendő tömlöczözésére, azután pedig számkivetésére voxolt. 
Ez által a' Girondisták részére állott 's az ezek ellen kitört üldözésektől ő 
sem menekedhetett meg. Az 500-zas tanácsban első elölülő volt. A'18-ik 
Brumaire után tribunus l eve , mivel pedig a' constitutiót videlmezte, Bo
naparte önkénye által tisztjétől megfosztatott. Ezután a' Pantheon 
könyvtárnokja, ntóbb ország levéltárnokja l e t t , de a' Bourbonok fel
emelkedésével hivatalát elvesztette. A' kamarában a' liberálisok részén 
áll . ltunk iji közül említendők : , , JCÍS«» aur les garamiét individue/les." 
(Paris 1821) és „Exitai hitt, aur la pttisxance tcmporelle des Papét «íc." 
(Paris 1828) 
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D A U P H I N , a ' francziaoiszági koronaherczegek czime volt. A' 
magtalan II. Humbert, Viennois dauphinje, tartományát, a' Delphiuatot, 
olly [feltétel alatt ada által Valoisi Fiiep franczia királynak 1349, hogy 
a' Iranczia király legidósbik fija legyen jövendőben dauphin 's kormá
nyozza a' tartományt. A' dauphin azonban csak a' czimet tartá meg; 
maga a' tartomány egybekapcsoltate'k a' koronával. Ha megholt a' dau
ph in , ujainak legidősbike, ha pedig nem volt fija, legöregbik testve'r-
öccse öröklé e' czimet. Midőn a' királynak magának nem volt fija, nyu
godott a' dauphin czim, a' mi XV111. I.ajos országlása alat tvalóban 
megtörtént-, mert ezen czim a' legközelebbi királyi herczegre 's gya
nítható koionaörökösre, ha testvére volt is a1 királynak, soha sem ru
háztatott. A' dauphin felesége d a u p h i n e - n a k hivatott. Az 1830-diki 
revolutio által, ezen czim is elenyésztetett. 

D A V E N A N T (sir William) , termékeny eszii angol drámaíró, szül. 
Oxfordban 1605. Ben. Johnson halála után udvari költő let t , de az angpí 
zendülés által felette csudálatos helyesetekbe jött . Kétszer esett a' párt
ütők fogságába. Milton közbevetése tartá meg éltét. Majd mint muzsi
kai mulatság- és játékszini igazgató lépettfel. A' drámai deciumatiót 
muzsikával próbálta egyesíteni , 's ez által ollyforma előadás származott, 
melly az operához közeli tet t , megjobbította a1 jatékszin elrendelését is 
's az asszonyi szerepeket többé nem férjfigyerniekekkel , hanem asszo
nyokkal játszatta. Darabjai a' többi korabeliek felett elevenséggel 'a hi
bátlansággal jeleskednek. Noha holta után (1668) a' Westminster! apát
ságba való eltemetéssel tiszteltetett, 30 darabja közül még is csak egy 
sem maradt meg a' játékszínen. , ,Gundiber t" vitézi versezete által még 
nagyobb hirt reménylett. Ez 's néhány más versei Anderson „British 
pnets" (4 köt.) munkájában találtatnak. Írásai kijöttek Londonban 
1673. fol. ' J. 

D Á V I D (Giacomo) , korunk leghíresebb tenoristájinak egyike. Krő, 
kiterjedés ,' könnyüség, csaknem rendjén tul felpiperézett előadás mel
lett énekének azon főtulajdonságai , mellyekkel Olasz-, Franczia- , Ang'ol-
és Németországon egyiránt bámultatva tündöklött. Mint többnyire min
den olasz nagy énekes, az ellenpontozást érti. Különben templomi ének
ben szinte olly nagy , mint az opera seriában. A' hires Nozgari ennek 
tanítványa. 

D Á V I D (Jaques L o u i s ) , első képirója 's alkotója az ujabb francEÍa 
oskolának, mellyet a' természet tanulásához, mi neki az ideális szépnél 
nem volt egyéb , visszavezetett. Szül. Parisban 1750, 1774 Romiba ment 
's különösen a1 nagy történetfestésre adta magát. Nem sokára kifejlének 
e' nemhez volt talentumai. Midőn 1784 ismét Komába jött 's remekét, a' 
Horatiusok esküjét, — rajzba vételét XIII. Lajos bizta reá egy jelenet 
szerént Corneille Horatiusaiból — kivi t te , esmerók és ntübarátok álliták, 
hogy e' darab tulhaladhatlan 's benne Rafael szelleme él. Ezen évben festá 
meg Bel i sar t , 1787 Socrates ha lá lá t , 1788 Parist és Helénát. Ezek fe
lette nevelék hírét Parisban , 's D. , ki mint portraitfestó is nevezete&sá 
kezde lenni , fényesen élendhet va l a , ha tetemes részt nem vesz &' re* 
volutióban. Elragadtatva heves buzgalma'ban, 1789 egy nagy festmény* 
készite : a' fijait hal.ílra ítélő Brutust. Ő adá észképeit az akkori idők 
számos emlékeinek és köztársasági innepeinek is. 1702 párisi váiasztű 
l e t t , azután követ a' nemzeti gyűlésnél 's a' bátorsági biztosság tagja a 
ret tenet kormánya alatt a' legdühösb Jakobinusok egvike vaja *s CS^SZÍÍH 
Rohespierre partján. 0 javul ta , hogy a1 királyszobrok romjaiból a* 
pontneufön emlék emeltessék, melly a* népet mint óriást ábrázolja. %Vl. 
Lajos perében halálára szavazott. Jan. 1794 maga ült tjől a' conveutbrn. 
Uobespierre megbukta után veszélyben forgott élete 's csak képírói l,ij« 
mentette meg a' vérpadtól. A' revolutiojeleneteihe£, msllyeket D **^et» 
örökíteni törekvék, tar toznak: Marat és Pelletier meggyilkoíratá.vit, 
különösen pedig a' bállní/.btli eskü és Lajos bei«j)te a1 nemzeti "VÜluv'io 
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Pebr. 4., melly miire! 1790 a' törvényhozó testnek tisztelkedett. 1799 Sa-
binájit (talentumának délpontja) állította ki 's több évig pénzért muto
ga t t a ; mondják, hogy 100,000 frankot hoza be neki e ' festés mutatása. 
1804 első képírójává nevezte a' császár 's i festéssel bizá meg, mellyek 
kőzi Napóleon koronáztatása jeleskedik. Eegnevezetesb mivei közé tar
toznak még több képei a' csász.irnak ez időből, különösen az , mellyen 
mint consu! lóháton áll a1 Bernliardhegyen 's a' dicsőséghez vezérlő pá
lyát mutatja seregeinek. 1814 Leonidast fes té , utolsó mivét Parisban. 
Ezen képpel ismét eltávozott elébbi miirendszerétől. Midőn Napóleon 
Elbáról visszatért , D-t a' becsületlegio commandansáva nevezte. Az 1816-
ki decretum , melly' a' királygyilkosokat mind számiizé Francziaország-
ből, az ő nevét is magában foglalta. Rrre Brüsselbe telepedett. Utolsó, 
Brüsselben 1824 kivitt mivé, Mars, midőn Venus, Ámor és a1 Gratiák le
fegyverezik , Parisban fényes tappsal fogadtatott. • Mh. száműzésében 
Dec. 29. 1825. E' mivészről különbfélék az Ítéletek. De rajza correct-
ségét, színezete jelességét dicsérve emiitik minden mübirák. Ábrázolási
nak kora történetében lelt anyagot , élénk részese lévén mozgalmainak 
(L. Göthetől ,, Winkelmann und s. Jahrh."} Moreau rézmetszetekben 
adta ki D. jelesb munkájit. Nevezetesb festéseit, mint a' Horatiusok 
esküje, a1 Sabinák, megvette a' franczia kormány 's a' luxembourgi pa
lota képtárába állíttatta. 

D Á V I D , israeli k i rá ly , Isainak, egy előkelő bethlehemi lakosnak, 
fija, Juda nemzetségéből, okosság,, merészség, elszántság 's vitéztet
t ek , p. o. Goliathnak, az óriási Philesteusnak, meggyőzése 'sat. annyira 
ki tünte tek, hogy Sámuel főpap még Saul éltében jövendőbeli királynak 
felkente. Otthon atyja nyájaival baj lódék, e' mellett az akkori idők 
tudományaiban 's a' hangmivészetben is jár tas volt. Sau l , ki ellenje 
gyanánt tekinté, üldözte Dávidot; ebből polgári haboru támadott, melly 
Saul elhunytáig tartott . Most .Inda thronusába ült D . ; a1 többi nemzet
ségek Saul fiját, Isbosethet , választák k i rá lyoknak, 's Dávid csak en
nek megöletése után jutott az egész ország bir tokába, 1055—1015 K e . 
Első tette a1 Jebusiták ellen intézett háború volt Palaéstina közepén. 
Elfoglalta Zion v á r á t , Jerusalemet királyi lakhellyé tette 's a' várat 
a' 1 e g s z e n t e b b helyéré. Er re a1 Phil isteusokat, Ámalekitákat, K-
domitákat , Moabi tákat , Ammonitákat 's különösen a' Syrusokat hódí
tot ta meg. Birodalma az Ruphrattól a1 középtengerig 's Phoeniciáfól 
az arab tengeröbölig terjedt. Többen lakták 5,000,000 embereknél. D. 
előmozdította a' hajózást és kereskedést 's mivészetek, névszerént az 
épitésmivészet, által igyekezék népét csinosítani. Jerusalemben pom
pás palotát emele magának 's az isteni tiszteletet innepibbé tette. A 
pompás templom, mellynek építéséhez, készületeket tőn, csak utánja 
alat t épült fel. Ó maga az Israé'liták közt elért jelesség leginagasb 
fokára emelte a ' l y ra i poé'sist zsnr.TÁiiAi-ban (1. e.). Megjavította a ' b a d i , 
törvénykezési és financzállapotot is. Szerelembeli kicsapongásai azon
ban többször kegyetlenségre csábiták, mellyeket megbánása nem ment 
ki egészen, 's a1 különbféle anyák fijai közt lobbador.ó féltékenység 
végre saját famíliájában lázadást gerjeszte. Fi ja , AHSAI.OM (l.e.) thro-
nusát törekvék elfoglalni. A' vívható férjfiak megszámlálása, mit had
szerencséje mámorában parancsola P„ a' nyugalmat tökéletesen Bem 
áll í totta helyre. A1 Philisteusok is nem sokára éreztetek a' királlyal, 
mi nagyon távozik ez által a' törvénytől. D. még éltéhen áltadá a' vi
rágzó israé'li birodalmat Salomo nevű ríjanak. Vö. Chandler ^Ringraphia 
erilictí Drrvidii^, Niemeyer : „C/iaraclerislik der lilbel"; Hess : „Mt'o-
gnomih David's fJena 1784.) 

D n v i n ü fPerencz) , kolosvári születési!, neveltetése által megma
gyarosodott Szász. Apja csizmadia vala. Wittenbergben istentudoniányt 
tanult 1548 fogva; azután a 'kolosvári , Luthert követő gyülekezet egyházi 
tanítójává lett ,1556 körül pedig a' Luthert követő erdélyi magyar gyüle-
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kezetek felügyelője vala. De 1558 olta Horhi Juhász Péter (Fetrut Me-
li> TO iíüAov-jiih) debreczeni vallástanitó által az iirvacsora-feletti hits/.a-
básra nézve Calvin értelmére vonatott által, 's ezt több rendbeli szólal-
kozásokban védelmezé Heltai Gáspár kolosvári egyházi tanítóval egyiltt 
Q' Luther értelméhez ragaszkodó szász egyházi tanítók ellen. Későbben 
Blandrata György udvari örvös niunkálódása által bevette az egység-
hivők áll í tásait ; és ugyan annak eszközlése által Madár Dienes (Dio-
nysins Alesins) helyébe II. János király udvari papjává tétetvén, szóval 
és Írással terjegeté tanúságát. Nevezetesen 15<i7 Gyula - Fejérváratt ki 
adott lllandratával együtt egy gunyképekkel ékesített könyvet illy czim 
alatt: „De falsa et tera tinin* l)ei cognitione"; a' niellyben a' Sz. Három-
ságállitást a' háromfejű Cerberusról való pogány költeményhez hasonli-
tá . A1 maga értelmét pedig több rendbeli hittudoniányos szólalkozások-
ban védelmezed Volt is foganatja iparának; mert mind János király, mind 
annak udvari emberei jobbára az egységhivésre vonattak általa, 's a' ki
rályi udvaron kiviil is napról napra nevekedék hitbeli feleinek száma, 
sőt oda vitte a' dolgot, hogy 1571 a 'marosvásárhelyi országgyűlés vég
zése által az egységbivők felekezete a' többi három törvényes vallásbeli 
felekezetek sorába negyediknek felvétetnék. Davidis maga ugyan akkor 
az egységhivők egyházi felügyelőjének esmertetett. De II. János király
nak ugyan abban az esztendőben történt halála után Rátöri István feje
delem az egységhivóket kitiltá udvarából. Midőn pedig Davidis azontúl 
tanítójánál, Rlandratánál , is tovább menne hittudománybeli állításaiban, 
és nem csak azt t a r taná , hogy a' Krisztus puszta ember vala, a1 ki nem 
a' Sz. Lélektől, hanem Jósefnek emberi magvából fogantatot t , sőt az 
egyházi tanitószékből is nyilván azt mondaná, hogy a' Krisztushoz könyö
rögni annyi, mint Szűz Mariához vagy egyéb holt szentekhez könyörögni 
maga Blandrata feladta őt a'fejedelemnél, a' kinek intézetéhői tartomány-
beli zsinat tartatott N. Enyeden 1574, mellyhen Davidis élete 's taní
tása megvizsgáltatnék. Ezen zsinat elejébe állíttatott a' fejedelem pa
rancsára Davidis felesége is, Barát Kata, a1 ki olly Iszonyú vétkeket val
lott és bizonyított b e , Haner szerént , férje el len, -hogy a' Luther t és 
Calvint követő egyházi tanítók Ítélete által tőle elválasztatnék ; Davidis 
állításait pedig kárhoztatta a' zsinat. Blandrata igyekezék őt megtérí
teni 's e' végre rábírta Socinus Faustus t , az egységhivők főemberét, 
hogy Helvetnrszágból eljőne Kolosvárra, magára válalván az utazás és 
tartózkodás költségeit. Socinus Blandrata eszközléséből Kolosváratt Da
vidis Fereneznél lakozék Nov. 1577 — Apr. 1579; de midőn intéseinek 
és oktatásának foganatját nem tapasztalná, elébb Blandratának , azután 
pedig ezzel együtt Bátori Kristóf fejedelemnek kinyilatkoztatta a1 dolgot. 
A' fejedelem ennél fogva fegyveres őrök vigyázása alá rekesztette Davi-
dist hivatalos lakházában; minekutána pedig a1 tordai 's fejérvári zsina
tok által örökös fogságTa Ítéltetett volna, a' dévai várba zára t ta , a' hol 
a1 vénségtől 's a' rabság szennyétől és sanyarától elgázolva, háromnapi 
szüntelen kinorditás után kimúlt Jnn. 6. 1579. Mig é l t , 13 rendbeli, 
hittudományféle, többnyire vetélkedő írásokat bocsátott k ö z r e , deák és 
magyar nyelven, a' mellyeknek czimeit megláthatni Bod Péter magyar 
Athenásában. Életét és viszontagságait megírta Haner György „História 
eccle'iarvm Transilvanirnrvm^ (Frankfurt és Leipzig 1694). Fúbri Fái. 

D A v i i , A (Arrigo Caterino), szül. 1576 olasz országos férj fi és tör
ténetíró , cyprusi előkelő nemzetséghői származott 's atyja á l ta l , ki, a' 
Törökök Cyprnst 1571 elfoglalván, Velenczébe futott, a' franczia ud
varral öszveköttetésbe jö t t ; itt elébb apród vo l t , később franczia ha
di szolgálatba lépett 's magát dicséretesen kimutatta, de 1599 atyja kí
vánságára hazatért Olaszországba ; majd a' Velenczéseknél vett szolgála
tot 's lépcsőről lépcsőre emelkedvén, végre Dalmatia, Friaul 's Kan
dia szigete kormáuyazója lett 's Arelenczében a' dogé után legelső ember
nek tartatott. Egy csekély versengés miatt utazása közben orozva lót-
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ték agyon (1031). A' franczia polgári habom 1559—1598 történetinek 
leírása által leginkább elhirésedett , melly „Sttiria dii/le guerre civili di 
Francia1-' czim alatt Velencéében 1630 jöt t k i , \s idegen nyelvekre is 
lefordíttatott és Guicoiardíni 's Machiavelli munkáji mellett helyet érde
mel. ./. 

D A V I S ( John) , angol tengeri u tas , s/.iil. Sandridgeben Devonshi-
reben; jókor tengeri szolgálatra adta magát 's 1585 két hajóval az éjszak-
líyügoti általmenetel felfedezésére küldetett. Grönland csúcsánál a' jég 
miatt ki nem s/.álhatott. Ez okon éjszak nyugotra fordult 'a az éjsz, szél. 
64° 15' alatt zöldelő szigetektől körül vett földet pillantott meg, melly-
jiek lakosai értésére ad ták , hogy éjszakra 's nyugotra nagy tenger van. 
Az éjsz. szél. 66° 40' alatt egy a' jégtől egészen tiszta földhöz jutott , 
ennek partja mellett egész déli csúcsáig felhajózott 's azt k ö n y ö r ü 
l e t e s s é g f o k á n a k nevezte. Ekkor egy 20 órányi széles tengerszo
rosba ért 's már azt vélte, hogy a 'kereset t áltmenetelt megtalálta. Azon
ban ellenkező szelek miat t tovább nem mehetvén, haza tért. Ama' tenger
szoros később tőle vévé nevét , 's azt meg is tartotta. Hasonló végből 
még két utat tett D a v i s , de czéljának elérésében, melly által utóbb Baf-
fin olly hiressé l e t t , a' jég mindenkor meggátolta. Indiában a1 japáni 
tengeri rablók ölték meg 1605. .1. 

D Í V O U S T , (Louis Nicolas), auerstádti ' s eckmühli berezeg, fran-
czia vezér , 1819 olta Prnncziaország paire , 1770 szül. Annouban a1 

hajdani Burgundban, előkelő familiából , Bonapartevei egy időben ta
nult a' briennei katonaoskolában, 1785 a' Koyal Champagne lovaseze-
redben alhadnaggyá, 1790 egy önkényt rálalkoztakból álló bataillonnak 
fejévé lett. Dumouriez alatt igen kimutatta magát a' jemappei és neer-
•windeni csatákban vakmerőséggel határos vitézsége által. Midőn Du
mouriez a1 neerwindeni ütközet után Koburggal alkudozott, Davoust azon 
merész próbatételre vetemedett, hogy az elsőbbet seregének közepette 
kezére ke r í t se , "s csak kevésben múl t , hogy feltételét -végre nem 
hajtotta. Jtin. 1793 vezérré neveztetett k i , hanem azon végzés miatt, 
melly minden elébbi nemeseket hivataloktól megfosztott, kénytelenit-
tetett a' vezérségről lemondani, Thermidor 9-ke ismét zászló alá bitta 
Daroust- t a' moseli seregbe Luxemburg ostromoltatásara, azután pedig 
a' Pichegru vezérlése alatt lévő Khenusi seregbe. Manheimnál elfoga
to t t , de csík hamar kicseréltetett 's a 'Khenuson való áltjövetel al
kalmával 1797 mind okos vezérlése, mind személyes vitézsége által 
kitetszett. Napóleonnak olaszországi táborozásában tántoríthatatlan hiv 
társa vol t , valamint Egyiptomban i s , hol bátorságával 's vitézségével 
(ő volt ugyan is a z , a' ki az abukiri csata után a' falut megtimadta 's 
elfoglalta) mindeneket felülmúlt és az el-arisi egyezés után Desaix-vel 
Alexandriában hajúra ü l t ; hogy Francziaországba visszaevezzen. Már 
látták a1 hieri szigeteket, midőn egy angol fregattól elfogattak 's Li-
vornóba Keith adntiralhoz vitettek. Ez ugy bánt vélek, mint hadi fog
lyokkal 's csak egy hónap múlva nyertek szabadságot a1 Totilonba eve
zésre. Bonaparte Davoust-t osztályos vezérnek nevezte ki 's az olasz
országi sereg lovasságának vezérlését reá bizta. A' marengoi csata 
után a1 consuli gardák gránátosainak vezérévé tétetett , kik ezen ütkö
zetben gránitoszlop nevet kaptak. Napóleonnak 1804 császárrá létekor 
Davoust birodalom marsallja'vá, a1 becsületlegio nagykeresztesévé 
's a1 császári gránátos garda főezeredesévé nevezetetvén ki , mint má
sok, nevezetesen Mortier, Bessiéres, Soult, Davoust is azok közé tar
tozot t , kik ezt a' méltóságot nem annyira a' Seregben lévő rangjokmik, 
mint a' császár kegyelmének 's személyéhez való tántoríthatatlan ragasz-, 
kod-ísok megjtitalmaztatásának köszönhették Az 1805-ki táborozásban 
megbizonyította a1 császár kegyelmére érdemes voltát, nevezetesen az 
ansterlilzi ü tközetben, melly ben a" sereg jobb szárnyát vezérelté. A' 
posonyi békeség után osztályával Németországban állapodott meg. A' 
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Prnssiával Oct. 1806 kiiitijtt had alkalmával Saxohiába húzódott á}tal, 
az átiersiSdti csa tamezére , hol a' sereg jobb szárnyával az. e' riapi 
győzedeleinre sokat te t t , mellyet csupán a/, ó c é l i r á n y o s rendelései által 
nyervén meg a' Franc/.iák, Napóleontól Davoust a' tilsiti béke után auer-
stá'dti herc/.eg nevet kapott. Egy ideig Varsóban marad t , azután 
Breslauba m e n t , 's midőn a' "nagy sereg szétoszlatott , a' rhenusi 
sereg fővezérévé tétetett . Francziaország 's Austria közt 1800 habom 
ütvén ki, Felső - l'falzon a' Dunához yaló keresztülutazása 's regensbiirgi 
táborozása igep yeszedejnies feltételek rol tak. Az eckmiihli győzede-
Jfembeii fontos részt vett. Az asperni ütközetben 4 osztálya közül csak 
egy vehetett részt, mellynek vezére, St, Hilaire, a' seregnek nagy részé
vel elveszett a' J3una ' bal partján. A' wqgrami ütközetben Davoust 
a' sereg jobb szárnyát vezet te , mellynek mozgásai kinszeritették fő
képen az Austriaiakat visszavonulásra. A' béke után Napóleon Daroust- t 
eclanübli herczeggé 's 1811 a' hansai departementok főkormáiiyo-
zójává lette. 1812 a 'vezé r lése alatt lévő franczia sereg-osztály Mosz-
kautól lett visszavonulásakor igrn megveretett. Mart. 1813 lerontotta-
az Élbe hídját Meissennél és Dresdánál. Nyáron ugyan ezen észt. 50,000 
részént Francziákból , részént Dánokból álló seregével Mecklenburgba 
Ütött b e ; de bármelly csekély erő állott is e l l ene , csak Sehwerínig, 
"Wallmodennel széniben, mehetett e]ő, hanem innen is csak hamar vis
szavonult a' Steckenitz riiegé. H*'MB'tíi\<jRA ( l - e . ) 's a' hansai depart. 
nézve nagy szerencsétlenség vqlt az, hogy, jóllehet ezeknek kormáriyo-
zójok volt, a1 katonaság jóllétét tartotta különös gondjának, nem ügyel
vén kerületének 's főképen Hamburgnak szenvedéseire 's nyomorult 
állapotjára. Bár a' számos ostromló sereg nem igen sokra mehetett el
lene az ostrom alatt, mégis 11,000 emberét veszetette el sebben ' s beteg
ségben. 1814 Parisban kiadott mentő Írásából lehet l á t n i , hogy az em
iitett várossal való kegyetlen bánása semmi vizsgáitatást sem húzott el
lene íiiaga után. Ekkor hivatal nélkül maradt. Napóleon Mart. 1815, 
Elbából Francziors/.ágba yiss/ajövén, Davoust-t hadi miniseire ne
vezte ki. Midőíi a' szövetségesek a' Waterlooi győzedelem ut.án 
Par is felé nyomultak, Davoust Jul. 3 Blilcherrp'l és Wellingtonnal kaló
riái egyezést kötött , mejly szérént a' 'franczia sereget a' Eöire megé 
vezette. XVI !l Lajosnak alá adta m a g á t ' V a* még 45,000 főből álló se
reget is felszólította a r r a , mellynek vezérlését a1 király parancsolat
j á ra Mocdonaldnak adta által. Szolgalatja, n'iellyet az udvarnak t e t t , 
későbben megesmertetet í , midőn a' seregnél ismét 'hivatal t kapott. Juh. 
1. 1823 holt meg. Erős character és személyes bátorság 's re t ten
hetett nség'ezen nagy vezérnek fótulajdonságai'^ kinek katonai kemény
sége gyakran kegyetlenséggé iajnlt el. f-.'gy 1E észt. fiút, a' ki örökösö
dött a5 pairi méltóságban 's 30000 franknyi majorátusban, és 2 leánya 
hagyott maga után. Elébbi ISOjOOO fr. észt. jövedelme a' párisi béke
kötések által 100,000 frankra szálittatott le. * / .—«'. 

D t w , (sir Humphry) , a ' leghiresb cbemicusok egyike , 1813-ig 
tanító a' londoni Royai i'ifslitution-nál azután a* Rmjai tociely elölülője, 
szül. Penzanceban Cornwallis grófságban. Egy falusi seborvosnál, kinek 
gyógyszertára is volt, tanuló lett; érinél esmérte meg dr. Beddnes. Innét 
Bristolba ment. Fényes talentumai hirtelen kilejlenek, 's Bristolban che-^ 
jniai leczkékei is t á r t a , mellyek nagy figyelmet ébresztvén, különösen 
á' l-tnyal inslitution igazgátójinál i s , Londonba hivatott m e g , hol tete-
mesb chainiai experimentumokhoz foghata, mellyek nem sokára á ' l e g -
élesb eszű chemicusok egyikévé tették. Leozkéjit felette nagy javalattal 
fogadták. írásinak nagy része (,,Efein. af ehemical p/iilosopny"; ,y£lem. 
of agricnll ural c/<emistryí< 'sat..) fordítva vaií németre is. Találmányai 
közül a' bányászi bálorságmécset emiitjük. Kodvenczidőtöltéséről neve 
kitétele nélkül i r t ; ...Salmunia' or tht days of /Ii/fis/iiiig.f'- 1.815 Parisba 
vette magát 's néhány évig Franczia- és Olaszországban ele. Herculá,""--1 
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mi tekercsek kifejtésére (Nápolyban 1820) tett próbíji nem sikerültének. 
1824-dik nyarán tudományos vizsgálatok végett Norvégiába utazott, hol 
egy gőzhajót parancsára bízott az admiralság. Meggyőződék e' közben, 
hogy a' hajók rezeztetés-j bizonyos mennyiségű vas ho/.zájárultával sok
kal tartósbakká teszi azokat. Az ő igazgatása alatt kapcsoltattak egy
szersmind ószve chrononietroni ügyeleteknél fogva Dánia és Hannover 
trianoni, mérései Anglia méréseivel. D. 1827 olta Italiában élt 's letevé 
elölülői hivalalát. Visszautazta közben mh. Genfben Maj. 28. 1829. bh. 

D E R R K C Z E N , 1751 o l t a szabad kir. város Bihar várni, sárréti já
rásában 's Magyarország legnagyobb és legnépesebb városainak egj'ike, 
az é. sz. 47° 30' 42" 's a' k. h. 39° V 29" alatt fekszik. Kerülete 1 
német mf., utszáji , mellyek közt legszebbek a' piaczutsza, német 
ntsza Czegléd u t sza , Hatvan utsza 's mások, szélesek és nagynbhára 
egjenesek. Régibb épületei alacsonyak, az ujabbak ellenben téglából 
csinált csinos épületek. Házainak száma 3 4 8 1 , a' lakosoké 45,375. kik 
1541 Catholicuson, cskély számu Ohitün 's Luterannson kiviil niind Re
formátusok 's egynéhány száz mesterséget űző és kereskedő Németeken ki
viil mind erős, izmos, munkás és el nem korcsosodott törsökös Magyarok. 
Van köztök 700 czizmadia, 26 czéhbeli asztalos, 30 kádár, 41 kovács, 43 
csutorás, 46 á c s , 31 lakatos , 12 német szabó ugyan annyi czipellőssel, 
07 vásári magyar szabó , 57 szilrszabó , 104 szűcs, 12 kalapos , 19 sü
veges, 37 gombkötő, 58 fésűs, 12 késmives, 65 bognár, 105 fazokas 
és p ipás , kik észt. 11 mii. veres és fekete cseréppipát csinálnak, 10 
könyvkötő , 49 szíjgyártó, 49 mészáros, 84 hentes , 186 varga, 78 
szappanos, kik észt. 7000 mázsa szappant főznek, 20,9 gubacsapó, több 
üveges, ötvös, rézmives, festő, czinöntő 'sat. Híresek cseréppipáji, 
edényei , kései , fésüji , csontpipaszopókáji, mellyekból 192,000 külde
nek a1 debreczeni esztergályosok szerteszéllel , mindenek felett pedig 
szép fejér kenyere , mellyel á' legszebb német zsemlét sem lehet ösz-
vehasonlitani , és fejér, könnyű 's igen jő szappanja. Kereskedésére 
nézve Debreczen Pest után első Magyarországban '» 4 hires vásárára 
nem csak Magyar- 's Erdélyországokból, hanem a' külföldről is jőnek 
kereskedők. Legfőbb tárgyai a ' kereskedésnek; szarvas marha , l ó , 
sertés, gyapjú, szalonna, mellynek egész Európában főpiacza Debreczen, 
's szappan. Környékét számos szőlőkertek diszesitik, mellyek mindaz
által gyenge izü 's nem igen tartós bort teremnek. Földje, mellynek 
határa igen messze t e r jed , néhol homokos, hanem baromtartásra igen 
alkalmatos, honnan temérdek gulyák 's ménesek legelnek ra j ta , midőn 
más része bőven ad gabonát , hires görög dinnyét; jó vize ellenben, fő
képen szárazság ' idején, nincs, 's fája kevés. Megjegyzést érdemelnek 
Debreczenben : a' Tiszán túli kerület törvényszéke, szépen virágzó re
form, collegiuma, mellyben a1 felsőbb tudományokat hallgató ifjak szá
ma 5—600; a' collegium 25,000 kötetből álló könyvtára; a 'Reform, 
(kiknek itt 3 templomok van) roppant és szép uj temploma, a 'Ca th . 
gymnasiuma, mellyben a' Piaristák taní tanak, kiknek itt klastromok 's 
egy fcard. Csáki Imre által 1726 építtetett templomok van ; az árvák 
háza , mellynek M. Theresia 30,000 for. ajándékozott-, egy könyvnyom
tató intézet ; kir. sóház; postahivatal;) harminczadtisztség; hadi biztos
ság. Czimere eg3' zászlót tartó bárány. — Ez a' város sokat szenve
dett a' 16 és 17szjáz., midőn most a' császáriak, majd a' Törökök foglal
ták el , 's néha mind a' kettőnek járma alatt nyögött egyszersmind. A' 
Bocskai által indított hadban is sok nyomorúságon ment keresztül. Rá
kóczi zendülése alkalmával is igen sanyargattatott Debreczen 1706 Ra-
bntintól, midőn a1 dühös katonaság az itt lévő jeles könyvtár t , a1 tu-
tudományok kipotolhatatlan k á r á r a , elpusztította. A' tűztől i s , melly 
itt annyival inkább dühösködik, mivel kő 's fa épitésre nem lévén, az 
épületek többnyire földből csináltatnak 's náddal fedetnek . több izben 
meglátogattatott Debreczen, nevezetesen 1640, 1719, 1727, főképen 
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pedig 1811, midőn April. kétszer titött ki benne gyuladás ; a1 ;lakosok 
szorgalmatossága mindazáltal e/.en tetemes károkat mindannyiszor hely
re hozta. L—ú. 

D E B U R K ( V i l m o s e's V i l m o s F e r é n e z ) unokatestvérek a* 
tudományos könyvesmeretnek jeles előn)o/.ditóji. Amaz de la yálliere 
herczeg derék könyvtárának catalogusát (az első osztályt) készité 's-adá 
ki 1783-ban , 3 kötetben. Ez , ki könyváros vala Parisban 's ugyan ott 
1782 holt m e g , ,,fíibliograp/iie instrnetive, ou Trailé de. la eonnais-
sance des Híres rares et singuliers" czimii munkájával (Paris 1703—08. 
7 köt.) a' knnyvesmeret mezeje'n uj , biztosabb pályát tö r t , rendszerbe 
hozván mind a z t , a' mi eddig e' tárgyban merő ve'Iemény 's találom 
vo l t , 's munkáját az ujabb idők haladásai 's gáncsai (1. Ebért ..Biblio-
graphisches Lexicon" 1 köt. 452 I.) sem tehetek felesleggé. Adott o 
ehhez egy pótlékot is nSupplément a la bibliogruphie tnitructive, ou 
Catalogue des lii-res du cabinet de M. Gaignatci (Paris 1709. 2 köt . ) , 
's ezekhez 10-ik kötetül adá Nee de la Itochelle ezt : ,,Table deslinée a 
faciliter la rerlerelie des livres anonymes e t c . " 1782. Debure fijai is , 
kik „Debure Testvérek" czimnév (firma) alatt hiresedtek el a' könyv
kereskedésben 's 1817 gróf Mac-Carthy lteagli nagybecsű könyvtárának 
catalogusát adák k i , ennél fogva a' tudós könyvesmerők közé számittat-
hatnak. —t— 

D s c A o n m i M , a' geometriában, 10 szegleti! figura. 
D E C A M E R O N E , 1 . B O C C A C C I O . 
DE c A N n o r, I, K , (Augustin Pyranie) , egy az első és legszerencsé

sebb fiivészek közül Európában; született Genfben 1778; famíliája 
már a1 10-dik század táján esmeretes volt a' tudományos világ előtt. 
A1 növénytudomány tanítója volt IVTontpellierben , hol a' növénykertet 
ő hozta azon virágzó állapotba, mellyel ezen intézet többi társai felett 
büszkélkedik. Irigyei azon környülál lást , hogy Napóleonnak Elbából 
visszatértekor hivatalát magtartot ta, használván, őt az uralkodás előtt 
gyanúba hozák 's annyi üldözést gerjesztettek ellene, hogy elbocsáttá-
tását kivánta. Hazavárosa 1810 egy nj növénykertet alapita meg, melly-
nek feí*ig)zását ó reá In'zta, 's hogy egyszersmind örökre megnyerje, 
a' növénj'tudomány számára (ániinszéket állita fél. De Decandolle elébb 
visszament HTontpellieibe, félbehagyott tanilásait végzendő , 's azon lel
kesedés, mellyel tanítványi fogadták, gazdagon megjutalmaza az Ultrák
tól szenvedett méltatlanságért. Munkaji között nevezetesebbek: „Flan. 
larum surcvlenlarum hisloria.ií (1799 o l ta , 4 k. 4 r .) ; „Astragalogia." 
(Paris 1802); ,.Fhre francait*." (1—5 köt. Paris 1805 és b. k. 1815); 
,,/íegíií vegelabilis systema natvrale'-' (1—2 köt. Paris 1818—18211; 
„Tcones se/eclae plantárvm. guas in syslemale naivrali deseripsit.ut 

(1—2 k. Paris 1818—1822.); „Tlantes rares du jardiv de Genhe." 
(Genf 1925); „Memoires, svr les legvmineuses.'1 (Paris 1825),- „Ürga-
nograpliie végétale ou deseription raisonnée des organes des ptantes.i( 
(Paris 1827); „T'lanelies a l' organograpliie." ,.Tlotanicon gallicvm, seu 
synopsis plantárvm in flóra Galliea deseriptarum"" (Paris 1828); Cnller-
tjon de' Wlemoires pour servir a P histőire dv regne végitat.** (Paris 1828); 
„T'rodromus systematis naturális regni vegetabilisf1 mellyet 1824-ben 
kezde Parisban évenként 1831-ig folytata 's ezután is folytatand. —j^—a. 

D K C A N U S , hajdan több tisztviselők czime, kik alatt hatáskörökben 
egynéhány személy (a ' származtatás szerént 10) állott; igy neveztetett 
a' longobardi törvényben egy alfelsőség, mellynek kerülete decaniának 
hivatott. A' papi collegiumokban 's az egyetemeknél még ma is divat
ban van a' decani czim. Nevezetesen a' cardinalok collegiumában, a1 

kanonokok és papok collegiumában , a' szerzetekben 's a' collegialt egy
házakban (hol a' decan vagy első szeméi}' , vagy mindjárt a' prépnut 
alatt áll) felsőségi méltóságot jelent a' decanság. Az egyetemeknél a' 
négy tudománykar igazgatúji neveztetnek decanoknak, melly méltóságra 
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's hivatalra rendszerént a' kar tagjai választatnak felváltra. Az egyházi 
decan tartására szükséges jós/.ágok 'g épületek is decanságnak neveztet
nek -, de gyakran csak az egyházi kerület vagy a' decan lakása viseli 
ezen nevet. 

D K C A Z E S (El ie ) , herczeg, Francziaország paire, gliieksburgi lier-
czeg Dániában, szül. St. Martin- en-Layeben Libonrne mellett 1780, egy, 
1A" Henrik által 1595 megnemesitett famíliából 's a' törvényt a' 
vendomei colleginmban tanulá. Bonaparte országlása a la t t mint tanár 
csos a' hollandi király 's annak anyja szolgalatjába lépett, azután pedig 
biró lón Parisban az első törvényszéknél 's 1510 ugyan ott tanácsos a' 
feljebbviteli törvényszéknél. Bonaparténak Elbából visszatérte után na
gyon elhatározottan nyilatkoztatá ki magát XVJ1I. Lajos mellett 's a' 
császár ellen , a' miért Paristól 40 mf. száműzetett. Házi népe kebelé
ben vára el a' király v issza tér té t , azután Parisba ment, hol politia-
praefectusnak neveztetett k i , feloldozá a'képviselők kamaráját 's helyet 
nyer t a' statustanácsban. Szünteleni közösülésében a' szövetségesek sere
gének főtisztjeivel 's a' párisi újságírókkal, szintolly okosan 's vigyázé-
konyul viselé magá t , valamint ijabedoyére és Ney perében, 's Fouché 
eltávoztatása után, politiaminister-statustiioknok korában igazságosan 's 
munkásán az uíolsó revolutio fejei iránt 's a1 rend fentartása ügyében. 
1815 grófi rangra emelé a' k i rá ly ; ezután feleségül vévé St. Aulaire kis
asszonyt , egy gazdag örökösnét, az utolsó előtti nassau - saarbriieki her-
czeg 's a' holstein-gliieksburgi berezeg még most is élő özvegye testvé
rének unokáját; miért a' dán király férjhmaradékira örökösülő „gliieks
burgi herczegi'1 czimmel ajándékozá meg , olly feltétel a l a t t , hogy a' 
herczegségekben jószágot vegyen magának. 1818 Francziaország pairévé, 
1820 pedig herczeggé neveztetek. Mint politiaminister, melly helyre 
őt a' royalisták a jánl ták, alkalmatosságot nyert Decazes némel ly , a' 
monarcl'ára nézve igen fontos foglalatú irományok felfedezése's semmivé 
tétele által tekintetét ugy megerősíteni, hogy ezen idő olta semmi sem 
vonhatta el tőle egészen a' király kegyelmét. Ellenben gyűlöletessé lett 
az ultrák e lő t t , mivel leginkább ó birta a' királyt az Nep- 5. 1816 ren
delés által az ugy nevezett CHAMBRE iNTitoiivAitr.K (1. e.) felbontására. 
Mérséklett magaviselete a' jobb és bal oldal ultrajival egyiránt heves 
küzdésbe kever te : ezt monda akkor , hogy „Royaliser la Kation, natio-
naliser la. royalisme'-'- legyen a1 kormány czélja. Azonban elmulaszták a' 
chartenak törvényes biztosítást adni , 's a1 kivételi törvény első példáji, 
nevezetesen a' személyes ég a1 sajtószabadság ellen intéztet tek, noha De
cazes által nagyon lágyi t ta t tak , veszedelmes példáji levének utóbb az 
Önkény rendszabásainak. De midőn Kicbelieu Aachenből visszatérte 
után 1818 Oct. az antiliberalis rendszert akarta behozni 's a' választási 
törvényt Febr. 5. 1817 megváltoztatni szándékozott, olly hathatósan nyi
latkoztatá ki magát Decazes hadi minister Gonvion S t -Cyr re l együtt a' 
constitutionalis rendszer mellet t , hogy végre Richelieu és Lainé vissza 
vonták magokat , mellyre a' király Decemb. 29. 1818 gróf Decazest Lai-
né helyére belső ministernek nevezé k i , 's tanácsára az eddig fenállt 
pnlithiministeriumot eltörlé 's öszvekapcsolá a1 belső ministerinmmal. 
Most Decazes, tulajdonképi alkotója az uj ministeriumnak , három mini-
s ter iumot igazgnta, t. i. a' belsőt , az isteni tiszteletét és a1 politiáét. 
Az előliilést a1 ministeri tanácsban maiquis DKSOU.KSNAK (1. e.) engedé 
öko sságból. Ezen ministerium , a' mennyire lehete t t , az uj Francziaor
szág élteimében munkálódott , mert ez által a' valódi hatalomba több 
eszközt 's készebb engedelmességet vélt találni a' népnél , mint ha az 
oppositio l<ivánatja szerént, a' régi Francziaország alaptörvényeit követte 
volna. Gu izo t , akkor statustanácsos 's Francziaország legalaposabb 
publicistájinak egyike, ki Decazes ministeriumában a' departcmentali* 
igazgatás generaldirectorá vol t , ezen munkájában „l)n goircernemenl ih 
(a Francé dépuis la restauration du minisíére actuel'* (Paris 1820) r»-
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Iamint egy későbbiben i s : „ D « moyens de gouvernement et cTopposition 
dánt rilal artuel de la Francé^ (Paris 1821. Oct.) éles ésszel fejtegeté 
's itélé meg Decazes ministeriiima szellemét 's menetelét, az elébbivel 's 
következővel öszvehasonlitva. Híjában küzdött a' kamara oligarchiái op-
positiója, niellyhez Vil iéle, Corbiéres. de la Bourdonnaye, Clansel de 
Coussergnes , La iné , és még többek ta r toz tak , 's a1 pairkainaiábaii leg
inkább Cháteaubriand és Fitz -James urak a' nagy befolyású minister 
ellen. Decazes még is enyhített a' királygyilkosok ellen 1816 tett rende
lés végrehajtásán. Sokaknak elengedtetett a'számiVzetési büntetés , sok 
számüzetteknek szabad volt vissjatérni. Barthelemynek a' pairkamaráhan 
(Febr. 1819) a' választási törvény megváltoztatása iránt te t t javalatját 
's a' közvető választás szerkezetelleni rendszerét is szerencséje volt el-
mellőzni , 70 uj pair kir. kinevezése által (1819 Mart.) az országiásnak 
voxtöbbséget szrrezvéii; a' mi egyszersmind a1 ministéri tacticának 
első példája volt ezen nemben. Próbát tett ezután az eddigi censnrakin-
szerités helyett a' sajtószabadság visszaélései ellen három törvényt be
hozni) Maj. és Jun. 1819 (vö. DKSRRRK) , mellyek azonban csak kevés 
ideig bírtak erővel. Sikeresebb volt azon rendelése, mellynél fogva Augtis-
tnsban 1819 a' franczia miyészeti szorgalom készítményei nyilvános ki-
tetétele újra behozatott. O neki köszön még Francziaország egy keres
kedési és kézmivesi tanácsot , több földmivelési társaságot, egy oktató 
intézetet a ' technicai mivészetek és kézmivek számára , 's fiatal mezei 
gazdák neveltetését a' status költségén. Azonban egyre nevekedett az 
udvari párt "s az ultrák gyülölsége a' királytól majdnem kizárólag ked
veltetett minister ellen , leginkább az általa 1818 felfedeztetett ugy ne
vezett fejér öszveesküvés olta, mellynek vizsgálása titkon folytattatott 's 
végre egészen elnyomatott. Ugy vélik, báró Vitrolles dolgozott ellene 
legengesztelhetetlenebben. Midőn Decazes ezenfelül még attól is tart
hatot t , hogy a'liberálisok pártja, melly a1 választás foganatja által 1819 
igen erős lábra kapott , a1 kormányra nézve-felette hatalmas lehetne, re-
szént az udvari félhez, részént a' jobb oldalhoz közeiedék újra 's a' 
liberális intézetek további kifejlését hátráltatni igyekezett, üzen habo^ 
sása a' szerkezeti és tiszta monarchiái nézetek közt , a' m i t , valamint 
már elébb is tör tént , ingás rendszerének [Basctile) neveztek, nem csak 
az ultraliberalis oppnsitiót gerjesztette fel ellene, hanem még a1 szer
kezethez igazán szító Desolles, Gouvian-S t -Cyr és I ouis ministereket 
is elidegenítette tőle. Ezek t. i. ellene voltak a' választási törvény De-
caxes-javalta megváltoztatásának , ' s midőn látták, hogy a' vo\ok több
sége által elnyomatnak, elbocsáttatták magokat. De a' királytól Nov. 
19. 1819 kineveztetett nj ministérium , mellyben az üres helyeket Pas-
qu ie r , Latour - Maubourg és Roy nyerték meg, 's Decazes lett elöl
ü l ő , sem egyezhetett meg az eddigi rendszer változtatásában. Deser-
re uj választasi törvényt készített , mellynél ugyan meg engedé Deea-
zes a' felső választó collegium behozatalát, de nem akara a' választók
nak kettős voxot adni (I. VÁT.ASZ'TÁSI TÖRVKNY). Á' censura 's a' lá
zítók elfogatása iránt tet t két más törvényjavalat sem talált tökéletes 
helybenhagyásra a' ininisteri tanácsban; még n gyobb volt az ellenkezet 
a' jobb oldal 's a' középpont több tagjainál. A1 liberálisok végre külön
ben is egészen megelégedetlenek voltak vele. Ekkor tör tént ; hogy egy 
irtóztató vétek, herczeg Berry meggyilkoltatása Febr. 13. 1820, az Ultra-
royalisták indulatos gyűlölséget Decazes mint a' liberális ideák oltal-
mazőja el len, niellyeket ők ezen gonosztett okának tartottak , egészen 
dühösséggé változtatta annyira , hogy Clausel de Coussergnes, egy kö
v e t , a1 ministert nyilvánosan vádolná e' gyilkosság részesének. Most ált-
látván Decazes, hogy a' Febr. 15 a' kamarák elejébe terjesztett hármas 
törvényjavalat egyik párt várakozásának sem' felel m e g , 's ezenfelül 
észre vévé, hogy elhocsáttatását a' királyi familia is kéri a ' k i r á l y t ó l , a' 
liberálisoktól elhagyatot t , az ultráktól leghevesebben megtámadtatott, 



542 DECAZES 

'a a' legocsmányabb rágalmazások által megrázkódtatott minister elbocsát-
tatását kérte Febr. 18 's herczeg Riehelieut ajánlá felváltójának. Elfo-
gadá ezt a' király Febr. 20 ; azonban meg is vele való megelégedése je
léül gróf Decazest 's annak maradékait az elsőszülöttségi rendben ber
ezegi rangra emelé, 's őt magát a' nagy-britanniai udvarhoz kaidé köve
tének. Statnsminister is maradt Deca/.es 's tagja a' titkos tanácsnak. 
Most a' berezeg fainiliájával együtt le Gibeauba, Libourne mellett fekvő 
szép jószágára, vonta magát, 's csak 1820 Jul. ment el Londonba, minek
utána a' király a1 Sz. Lélek rendje nagy keresztjével megajándékozta 
volna. l,tt nagy fényben lépett fel 's közönséges tiszteletet nyert nem 
sokára. Figyelmét leginkább a' nevezetes szigeti status belső gazdálko
dása vonta magára , hogy annak jó részét Francziaországba általvihesse. 
Azonközben behozatott Francziaországban a' választás uj módja kettős 
voxokkal, mi által a' ministerinm leghevesebb ellenségei beléptek a' 
kamarába annyira , hogy Pasquier , Deserre , Simeon, B o y , Latour-
Maubourg 's a' többi juinisterek csak hamar hatalmas oppositio által 
fenyegettettek. Decazes hihető ezeknek megbukásában a1 magáét is la'tá, 
azért felesége egészsége miatt 1821 Maj. szabadságra Parisba utazott. 
Ehhez még a' következő is járult . A' laibachi congressus végzeteinek al
kalmával Decazes Francziaország külső dolgokra ügyelő ministere báró 
Pasquiertől vett utasításánál fogva lord Castlereaghnik egész bizonyos
sággal igére meg Francziaország neutralitasát a' nápolyi ügyekben ; a' 
Laibachban jelen volt franczia ministerek azonban mind e' mellet! is 
hozzá álltak az Austria-javalta rendszabásokhoz. Erre nézve felvilágo
sítást kivánt Castlereagh Decazestól , mellyre ez Pasquierhoz folyamod
ván , megttidá ettől, hogy a' franczia követek Laibachban Pasquier tudta 
nélkül különös utasitó leveleket kaptak. A' berezeg Parisban tartózko
dása alatt igyekezett őt a' liberális párt Talleyranddal egyesíteni , a' 
ministerium megbuktatása véget t , de nem érhette el czélját , mert De
ca/.es jó egyetértésben volt llichelieuvel és Deserre- re l . De még is 
gyakran tanácskozott a' királlyal; ez azonban, ugy látszik, semmi 
öszveköttetésben sem volt Corbiére és Viliele portefeuille nélküli minis
tereknek Aug. 1821 történt elbocsáttatásával. Sőt Decazes kérte elbo-
csáttatásat követségi méltóságából 's már Julifisban jószágára vonult, 
hol mezei gazdasággal foglalatoskodott, mellynek megjobbított állapotja 
a1 girondéi kerületben legnagyobb részént az ő érdeme; ő neki köszöni 
Ilibourne egy fiildmivelési társaság felállittását i s , valamint egy museu-
inét, egy kölcsönös oktató intézetét, egy ménesét 'sat . Mig ő igy egé
szen mint mezei gazda élne, Parisban Dec. 4. 1821. megváltoztattatott 
a1 ministerium, melly Viliéle felekezete diadalmának tartathatik a' De-
cazeshoz szitok felett. A' herczeg helyére vicomte Cháteanbriand nevez
tetek ki csak hamar azután londoni követnek: végre visszatért Decazes 
Febr. 1822 utolsó napjaiban Parisba, hol a' kamarának 1821 ülése még 
folytat tatot t ; ő mindazáltal nem vett közvetetlen részt a' pairkamarában 
az általa 's barátjai által helyben nem hagyatott sajtótörvény fejtegeté-
lében. Csak egyszer szólt Peyronnet, az igazságszolgáltatás ministere, 
ellen barát jáért , La l ly -To lenda lé r t , hogy róla egy szemrehányást el
hárítson. Mig XV1I1. Lajos é l t , Decazes pár t já t , mellynek organja a' 
„Journal de Paris" volt, a' royalisták 's főkép a' finanezminister Villé-
sehez szitok egyiránt gyűlölték 's féltek tőle. Decazeshoz a' pairkamará
ban Bastard de Les tang , Lal ly-Tolendal , Barante és Mólé urak, a' 
követek kamarájában pedig a' Doctrinariusok legnagyobb része 's a' bal 
oldal több tagjai szitottak. Midőn herczeg Talleyrand is a' bal-oldali 
Doctrinariusokhoz csatolta magá t , azt gondolták sokan, hogy végre még 
is megegyeztethetik vele Decazest, 's erre nézve kilépett minister Pas
quier választatott eszközlőnek; de a' királynak azon személyes bizodal
ma mia t t , mellyet az szüntelen mutatott hajdani első ministere iránt, 
egy lépést sem tet t az okos Decazes, mellyel becsületvadászását elárulta 
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vagy a' melly őt az oppositio részére vonhatta volna. Az 1830-diki revo-
lotio alkalmával megegyezett a' mostani király választásában, 's valamint 
azelőtt , most is a' szabadérzetüekkel száraz 's gyakran emiittelik, hogy 
me'g aligha be nem lép a' ministeriumba. Decazes mint kormányfi sem 
Tingűt mély gondolatival, sem Deserre ékesszolásával nem bir. Beszéd
jeiben mindég jöttek elő jeles helyek, azonban soha sem mutattak dolog 
velejére ható észtehetséget, vagy a 'gondolatokban 's kifejezésekben oliy 
szabadlelküséget, millyennel Deserre bir. Decazes különben nagyeszű 
férjfiu, ki a' társalkodásban is igen kellemes annyi ra , hogy már kül
seje által megnyeri az embert. Végre nem szenved kétséget azon érdeme 
hogy akaratja jó volt 's királyát híven szolgálta. — L. „Zeitgeunisen" 
XIX. füzet. Z*. G. 

D K c c A R n (János Kristóf), a1 sopronyi evang. gymnasinm rectora, 
szül. Sopronyban Oct. 21. 1680, morva eredetű a tyá tó l , azon város je 
les polgárától. Már gyermekkorában különös gyönyörrel mulatozott a' 
természet országában, de leginkább a' föld színét ékesitő plánták von
ták magokhoz, mellyeket , nem lévén útmutatója, csak köznépi névvel 
tanulhatott meg nevezni. Csak később elégitheté ki ebbeli vágyait az 
academiai pályán, mellyet elvégezvén hazájában, 1707 Wittenbergába 
men t , ellen nem állván ebben a' polgári háború szélvészei. Itt a' theo-
logiát , inathesist !s az általa gyermekségétől fogva szeretett fii veszté-
doniányt nagy szorgalommal tanulta 'a öt esztendei itt mutatása után 
a' sopronyi tanács által az akkor megürült rectori hivatalra meghívatott, 
mellyet 1712 elfoglalván, azt 23 esztendeig dicséretesen viselte, mig 
azt végre 1741 az öregség terhei által elnyomatva, letette. A' tudomá
nyoknak holta napjáig buzgó kedvelőjük volt 's fiivésztudományi esmere-
teit szüntelen gazdagitá, mit róla több tudós emberek dicsérve jegyez
tek meg. 1738 a' jenai tudós társaság tiszteletbeli tagjává nevezé ki. 
A' deák nyelvet ritka mértékben b í r ta , ngy hogy Rotarides Magyar
ország Cicerójának nevezné. Megholt Mart. 19-kén. 1704. Nyomta
tott munkáji többnyire halotti beszédekből állnak, de kézilatban több 
jeles és tudós munkáji vannak, mellyek közt fiivésztudományi jegyzetei 
különös említést érdemelnek. Egyik fija, J á n o s W i 1 h e 1 ni, szül. Nov. 15. 
1722, elvégezvén Sopronyban oskolai tanulmányai t , 1743 a' külföldre 
u tazot t , hol 1748 orvos doctorrá lett. A' gyógymivészséget hazájában 
gyakorolta. Megholt Oct. 19. 1778. A' dr. Eoew által kezdett Hóra 
pannonién seu Semproniensis-t, egy,, öt foliodarabból álló eleven herbá
r iumot , igen tudós jegyzésekkel követve irta le dr. Deecard, de a1 mi 
mind eddig kéziratban hever; valamint ama 'h í r e s tudós Kél Mátyás és 
az öreg Deecard által szerzett '* ennek két fija által jegyzésekkel gaz
dagított gazdagsági tudomány is, [~,Rei rutticae hungariene hibri I I I " ) 

A. Balogh Fái. 
D E C F I H V I R I , 1. A P P I L - S Cr, A u n i u s C R A S S I N U S . 
D K C I M A I. I S M É R T K K , 1. T l Z E D M E R T E K . 
D K C I M A r. IS R E N D S Z E R , 1. S Z Á M R E N D S Z E R . 
D E C I M Á L I S S Z Á M O L Á S , 1 . T I Z E D S Z Á M O I . Á s . 
D E C I M É 1) franczia pénz, egy franknak t izedrésze; régi érték sze

rént mintegyNkét sous. — 2) Muzsikában valamelly önkényes alaphang
tól számítva tizedik hang , (tulajdonkép kilenczedik, de a' muzsikában 
azon hongot is hozzászokás számlálni, mellytől elindulunk), vagy azon 
köz , melly kilencz egymásra következő lépcsőt vagy tiz egymásutáni 
hangot foglal be , ha t. i. a' két végső hangot is , melly e' közt kezdi 
és végzi , hozzá adjuk. E' szerént a' decima az octavának tertiája, vagy 
bizonyos alaphang tért iájának octávája, 's igy különbféleképen használ
tathat ik. — D e c i m o l a , muzsikai figura 10 olly kottából, mellyek érté
kekre nézve nyolcczal egyeznek. 

D K C I S I O , áltáljában minden végzet akar birói, akar törvényhozá
si. Szászországban bizonyos törvényhozási végzetek neveztetnek igy. 
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mellyek 1661 hozatának kétes törvényes kérdésekről , (a ' 91 régibb de~ 
cisio), — valamint 1746 is 40 illyen végzet hozatott (ujabb deeisiók). 
Hazánkban a1 főméltóságu kir. ctiria végrehajtott Ítéleteit értjük e' név 
alatt (1. CURIALIS DECISIÓK) -—- D é c i s u n i , okok előterjesztése nélküli 

'bírói végzet , melly egyszerű 's kevesbbé fontos ügyekben kéretik 's ho-
zatik. —• D e c i s i v nm, elhatárzó^ p. o. decisivum resf.riptum— elhatárzó 
válasz. E' kifejezésnek „elhatárzó s z ó " (decisivum votuni) kettős az ér
telmé. Lehet ugyanis az ollyari szó, melly a' szavak íöbbsége v érzetei
nél együvé számíttatik, 's illyenkor a' csupa tanácslóval (votuni consnl-
tat ivum)áll ellentételben, vagy A) ollyan jus, iuellynél fogva valaki sza
vak "egyenlősége esetében a1 kérdéses dolgot, elhatározhatja. Ez a' jus 
legtöbbyire az elölülőkre van ruházva, néhol az elóladókra, n, hol pe
dig á' szelídebb véleménynek adatik elsőség De még ebben is van kü
lönbség. Némelly szerkezetek szerént nem szabad áz elölülőnek szavazni, 
's csak a' szavak egyenlősége esetébén határozza el a' dolgot; mások 
szerént ellenben az ő szava is számittatik,'s haekkor is történik szóegyen
lőség, hogy végzet hozathassék, kétszer számíttatik az ő szava. £«. G. 

D E C I s i n C D H I A U S , I, C u K I A I. I S 0 K C I S I o. 
D K C I I I S (Publius) M u s , nemes Romai , ki mint Manlius Torqií.itus 

consnltársa 340 K. e. ggy a' Latinusokkal volt ütkezethen magát öh'kéuyí 
halálra áldozta, melly példáját későbben fija és unokája is követte, lify 
feláldozások akkor, midőn hazaszeretet és vallásosság lel kési té a' szive
ket , nem voltak ritkák és nagy innepiséggel mentek végbe. A' in igát fel
áldozó t. i. bizonyos vallási szertartások teljesítése után legszebb fegy
verét felövedzve rohant az ellenség közé, hogy övéinek niegmiüassa, mint 
kell hazájáért a' hősnek meghalni.— ü e c i u s - n a k hittak egy romai csá
szárt is (uraik. 249—251 K. u.;, ki a' Keresztényeket üldözte '.» Moesiá-
ban a' Gothusokkal volt véres csatában seregestül eg) üt elveszett. II. L. 

Ö H C H H A I I I I , a ' szavakban foglalt gondolategészet élő szóval tö
kéletesen előadó mivészség; következőleg declamútni annyit tesz; mint 
valamelly beszédegészet tökéletesen és szépen elmondani. Olly sok éá 
különbféle tulajdonok szükségesek ezen mivészséghez, hogy ámbár ko
runk különösen kedveli , mindazáltal nagyon ritka ínég a' helyes declá-
matio; mert nem csak különös testi jelenségek, névszerént jó 's hajlékony 
szóló tagok és nemes ön ta r t á s , hanem különösen mivelt él teleni , finom 
gyengédség és más tudós esnieretek is kívántatnak hozzá , mellyek hijá-
nya olly igen szembe ötlik néniellyeknek ugy nevezeit declaiuálásábun, 
holott gyakran csak a' szavakat mondják ki helyesen. A' szabad Gö
rög és Romai olly becsben tartá e 'mivészségét , hogy níílok nem kön
nyen juthata valaki főméltóságra, hacsak jó szónok nem volt; mert 
a' szónokszék mutatá ki akkor a' rep'ublicanus't. Ezért á1 nevelés főtár
gyai közé számláltatott. A' muzsikának, melly szerelitek mind azt ma
gában foglalta , mi a' szép érzését éleszteni , gyakarolni 's nevelni ta-
n i t á , fontos része volt a' declamatjo 's a' vele öszvekapcsolt niimica. 
Ezen tudomány oktatásában a' régiek tulajdon hangnemekkél 's a' szóta
gok hangoztatására szolgáló különös, a' textus felé vagy aláirt jelekkel 
é l tek , a' betűk különbféle irányzatjai 's fordulatjai által kimutatván 
ama' hangnemeket 's hangoztatásokat. Ámbár ezen hangjelezések tulaj
don kiterjedéséről 's viszonyáról igen kevés bizonyost tudunk, annyi 
mindazáltal kétségtelen, hogy a 'valóban fenmaradt határozottabb tudó
sítások mellett i s , a1 muzsika igen pontos utánzása áltáljában vétkes 's 
a' declamatio, mint a' görög nye lv ' s akkori idő kívánta,és a' görög fül 
kedvel te , nyelvünkhöz 's időkorunkhoz keveset illenék 's fiilünket nem 
érdekelné kellemesen. A' hajdani szónok declamálását éneklésünkhöz 
v a | y beszélő dalunkhoz (.recilativ) hasonlíthatni, Szavaláskor rends/erént 
valakit Ijáta megé állított, ki valamelly hangmüszeren időnként kimutatá 
áz jil»pliangot 's a' hangok főváltozásait. Igy kisérte az aulus a' játék-
Színi deislamatiót (V<f.K»R)j a' romái vig játékokról szóló tudósítások azt 
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1)i/on\ itjíík, hogy azokat tibiis dextris et sinistris kitérték. Az egész 
declamatio a' különbféle alaphangokon , a' szózat különbféle változásain 
's mozgásain és a' hangoztatásokon épül. A' beszédegész charactere ha
tározza meg az alaphangot, 's ennek különbféleségére nézve Schocher 
(Nauuiburgban elholt oktatója a' declamatiónak) után némellyek oratori 
hangvezetőt {tcala) vesznek fel , melly a' különbféle alaphangokat fél-
hangjaikkal 's egyéb hangkövetkezésekkel együtt meghatározza és a, e, 
i, o, u vagy következések szerént: u, o, a, e, i, hangokkal jeleltetik 
meg. A' hangzat (Stimme) i tt i s , mint a' muzsikában, középsőre, éles
re és tompára os/.tatik, hogy igy az indulatok és szenvedélyek kifejezé
séré szükséges' különbféle hangnemek 's alaphangok meghatároztassanak. 
Minden indulatnak saját hangja 's kifejezése vart szózatja egész folya
mában. Máskép szól a' vigság , máskép a1 szomorúság, más a' hara , 
m á s a ' megelégedés és csend szózatja, ezen épül a' declamatio 's különb
féle hangnemek alaphangjáról való oktatás. Ugyan is valamint a' haog-
niühen, ngy a' declamatióbari is mindég bizonyos fóha'ng az a l a p , ni elív
nék közében mozog az egész, mivel minden declamálandó költemény 
vagy beszéd charactere hozzá teljesen illő alaphangot kivin, mellyhez el
mondáskor pontoson igazittatniok kell a1 többi hangoknak és szózatelhaj
lásoknak. Egyébiránt a' tökéletes declamatióra igen jeles esmeretek kí
vántatnak, mert a' declatnator nem csak mivész, hanem tárgyát helye
sengondolnia '-s éreznie , különösen ha költeményt declamál, költői ér
zéssel 's a' költés esmeretével is kell bírnia. A' költemények különb
félesége szerént különbféle a' költői declamatio: elbeszélő, drámai és ly-
rai . Határos vele a' szónoki , melly azonban a' prosai előadás czélja 
miatt tőle nagyon különbözik. A' mindenkori hangnemhez kell legpon-
tosban szabni a' szorgosan választott időmértéket i s , mivel ennek he
lyes megállapításától és változtatásától rendkívül sok függ a' declamatió-
ban. Ezzel öszve van kapcsolva a' metrica esmerete. Fődolog pedig a' 
Szózatnak az irányos emelkedésre és hanyatlásra megkívánt ereje, mi 
által a ' h o l t szavak megeleventtlnek, az ember belsejében rejtező érzé
sek és képzetek szémlélhetőkké lesznek 's élénk részvételt gerjesztenek. 
Ezt nevezzük hangoztatásnak (aeeentui) , 's a' róla szóló t an í t á s , vala
mint helyes alkalmaztatásának meghatározása, legnehezebb része a' decla
matiónak, 's különösen tudományos miveltséget kíván. (L. HANGOZTATÁS). 
Az accentüson kívül még a' szózat egyéb hajlásai is figyelmet érdemel-* 
nek , névszerént a' hanghanyatlások 's a' vélek pontosan öszvekapcsolt 
nyugpontok, mellyek esmerete ismét egy nevezetes ága a' declamatiónak. 
Ezen segédeszközök , névszerént a7 hangoztatás igen gyakor és önké
nyes haszonvétele a z é r t , mert czéljától e lü t , sokszor gáncsoló értelem
ben mondatik declamálásnak. Igy tehát a1 mivészség, melly a' helyes han
goztatásnál, nem különben a' szózat egyéb módosításainál fogva az időmér
tékes nyelvmivet előadása által rendes és szép egésszé egyes í t i , szava-
lástndómánynak {declumtitorica} neveztetik. Kapcsolatban áll vele a* 
tagjártatás tudománya. Mert a'felhevült embernek lehetetlen egészen test
mozgás nélkül szólani , ámbár a' declamatio, mennél tisztábbnak kell 
okozatjának lenni 's mennél inkább önnagyságában akar mutatkozni, an
nál inkább törekedik mimica nélkül ellenni. B. £,-. 

1) K c 11 N A T i o , hajlás , elhajlás vagy váltogatás , például a' gram
matikában az ugy nevezett n e v e k (nomina) végtagjainak váltogatá
sok; a' természettudományban a' magnestő kelet v. nyugot felé elhaj
lása. Így azon műszer i s , mellyen ez az elhajlás l á t ha tó , d e c i i n a -
t o r n a k v. d e c l i n a t o r i u in'n a k neveztetik. Declinatio az astro-
nomiában, 1. Er.HAJr.ís. v 

P. K C O R A T I O , 1. É K I T K S. 
DE o R K s c K \ i) o muzsikai olasz inüsző , 's azt tesz i , hogy a' 

hangot az erősön kezdve apródonként kell fogyasztani. 
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D t C R K T . i r , É K , közönséges neve a' pápai rendeléseknek, melly 
alatt a' reseriptiimok (előterjesztett kérdésre adott v.-ilaszok), decre-
tuniok (bírói határzatok a' rota romanából) , mandátumok (hivatalos uta
sítások az egyházi tisztviselőkhöz, törvényszékekhez 's más tisztségek
h e z ) , eiiietumok (közönséges pápai rendelések) 's a' közönséges conci-
liiiini végzetek is értetnek. Ezeket régibb időkben Istdor sevillai ér
sek (megholt 6 3 6 - b a n ) szedte öszve, melly gyűjtemény kéziratban mai 
napig í'enmaradt. Ebből a' 9 században, hihetőleg a' Rajna mellékén 
('s talán Levita Benedek által), bővebb gyűjtemény készí t te te t t , melly-
be sok, utóbb hamisaknak esmertetett darabok vétettek fel, miért ujabb 
időkben pseudo-is idor i gyűjteménynek neveztetett. A' „Corpút Jurin 
Canonici"--ha.n a' decietalék gyűj teménye, mellyet IX Gergely pápa 
(megholt 1241) Pennaforte ltajinund által készíttetett 's 1234-ben Pa
risban , 1235 pedig Bolognában közre bocsáttatott , a' második tőrészt 
teszi a : decretum után. Ez V. könyvre van osztva , 's minthogy a' de-
cretalékat decretumon kivüi foglalja magában, „ E x t r a " nevet visel. A' 
6-dik könyvet , meli.yben még későbbi rendelések vannak (Lióer sexlus 
decrelalium), Vi l i . Bonifácz 1298-ban függeszteté hozzá (1 . EGYHÁZI 
TOKVKNY ) . 

0 E C R E I A U S N A P O K . így neveztetnek Magyarországban azon 
napok, mellyek Sz. László 1. könyve 38 részében mint innepnapok 
számláltatnak e lő , most pedig már ki vannak törülve az innepek so
rából. Ezeknek különös királyi rendelés 's ehhez járult törvényes szo
kásnál fogva az a' természetek, hogy a' törvényszékek öszveiilését 's 
az ügyek vizsgálását nem gátoiják ugyan , de az illyenkor hozatott Íté
letek kihirdettetése következő törvényes napra halasztatik. Hlyen nap
ra megjelenést rendelni nem lehe t , de ellenben perfelvétel sem történ
hetik meg akkor. Z«. G. 

D K C R E T U M , áltáljában minden h a t á r z a t , felsőségi rendelés. I ) 
A' törvényszékeknél a' szorosabb értelemben vett határzat ollyan rendé- , 
l é s , melly egyes fél kérésére té te t ik ; 's ellenkezetben áll azon végzet
t e l , melly mind a' két féfc törvényes kihallgattatása után hozatik az 
ítélettel. Az illy értelemben vett határzatnak nincs törvényes ereje, 
's következőleg tulajdonképi óvó szerek sem szükségesek 's használha
tók, ellene; azonban egyszerű panasztételt (folyamodást, törvényszék kí
vüli felebbvitelt) i t t is használhatni a' felsőbb törvényszékeknél , vaa;y 
a1 kormányhivataloknál, millyenek : az igazságszolgáltatás ministeriunia, 
a' statustanács 'sat. 2) Decretum az egyházi törvényben a' régibb pá
pai végzetek 's a' conciliumi rendelések öszveállitását je lent i , mellyet 
a' 11-dik században Gratian nevű szerzetes készí te t t , — innét decrelüin 
Gratiani (I. E G Y H Í Z I TÖRVKNV). 3) Decretumnak neveztetik ollyan pa
rancsa is a' legfelsőbb statushatalomnak , melly egyes személyekhez 
vagy hivatalokhoz bocsáttatik a' né lkü l , hogy formájára nézve kérés
re vagy ajánlatra adott resolutio volna; illyen a' hivatalba á l l í tó , el
bocsátó decretum ' s a t 4) A' német statustörvényben a' császárnak a' 
birodalom egybegyűlt rendjeihez bocsátott halárzatjai neveztetének így, 
még pedig császári udvari decretumoknak , ha a' császári cal.inetből ér
keztek , 's commissio-decretumoknak, ha a1 császiirnak a' birodalmi gyű
lésnél volt főbiztosától eredtek. 5) Francziaországban a' királyi paran
csok régi neve ordonnance vagy Lettres vol t ; de a' nemzeti gyűlés azon 
időben, midőn magát a' felség organjává 's birtokosává t évé , illy kife
jezéssel é l t : La convention nationale décréte. A' directorialis szerkezet 
's még utóbb a1 consularis országlás alatt is ezen kifejezés „Arrél" 's 
„arri'ter" volt szokásban; de Napóleon , mint császár , a' nevében ki
adatott parancsokat császári decretumoknak nevezé. Példája ennek a' 
berlini 's mailandi decretitmok (1. .SZÁRAZFÖÍ.DI RKNOSZKR). Z Í . G. 

D E D U C I I O (a ' deducere , származtatni , szó tó l ) ; 1 ) tulajdonképen 
mirideu b izonyí tás , 's kivált valamelly dolog okainak tökélete* előtér-
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j esz tése ; 2) egy különös neme a' bizonyításnak a' logicában és philoso-
phiában; hanem nagyon különböznek egymástól a1 philosophusok ezen 
kifejezés használásában. Némellyek rendszeres bizonyítást értenek alat
t a , melly valamit áltáljában az e'sz legfőbb okfejeiból, vagy legalább 
valanielly különös tudományéiból származtat 's ezekhői bizonyít meg ; 
mások ellenben kevesbbé szoros bizonyítást vagy is ollyant neveznek 
igy, mellynek csekélyebb bizonyító ereje van, mint a' tulajdonképi de-
monstratiónak; még mások több okok vagy bizonyítások előterjeszté
sét értik a la t t a ; Fries végre a' tulajdonképi értelemben vett bizonyítás
sal (lo«icai bizonyítással), a' demonstratióval, mellyet valanielly Ítélet 
nézésbeli alapításának nevez, teszi ellenkezetbe, 's deductio alatt vala-
melly Ítéletnek a' megesmérő okosság theoriájában való alapítását vagy 
is az eszméletre való utasítást érti. 3) Törvényes értelemben valanielly 
törvényes kérdés előterjeszte'se 's felvilágosítása , melly ugyan élő szó
val is történhetik, de legtöbbnyire írásban szokott készíttetni. A' po
rosz törvénykezési rendben azon iratok neveztetnek i g y , mellyek a' 
bizonyságok félvétele után a' végett engedtetnek meg a' feleknek, 
hogy részént a' bizonyságok resultatumát előterjeszthessék , részént a' 
törvényes következtetéseket kifejtegethessék, mi a' közönséges perek
ben főmunka, 's Francziaországban é lőszóval történik a' per utolsó 
szakában. A' statusügyekben 's még a' fontos privát perekben is szo
kás az ügy igazságát világos 's gyakran nyomtatásban megjelenő írások 
által a' világ elejébe terjeszteni; 's ezen deductiók, mellyekben néha fon
tos históriai esetek nagy pontosság - 's alapossággal fejtegettetnek ki , 
tetemes részét teszik a' törvényes - statusjusi liieruturának. Kbből 
ugyan a' német birodalmi szerkezet felbomlása által sok vált régiséggé, 
de még is gyakran fordul elő bennek olly érdekletes vizsgálat 's oklevél, 
melly illy alkalom nélkül talán soha sem tétetet t volna esmeretessé. 

D K K K N S I O , védelem; a' jusi védelmezést az ujabb jns csak bün
tető esetekben nevezi igy. 'S i t t is kettős értelme van; jelenti ugyan 
is «) annak előterjesztését, mi a' vádoltatottnak a' v á d , a' büntető per 
bizonyos lépései , vagy az elitéltetés ellen haszná l , vagy használhatni 
látszik; melly előterjesztés élő szóval szintugy történhetik (a ' plaidiro-
zás rendszerében), valamint Írásban is , védelmi irat által ; 6) egy tör
vényes óvó s z e r t , melly a' büntető perben mind bizonyos határzatok, 
mind a' végitélet ellen használtathatik, 's melly az elébbi végzet ujon-
nani megvizsgálására 's megváltoztatására czéloz. A' defensio az első 
értelemben véve utolsó szaka a' pernek a' vizsgálat befejezte után, 'a 
az itélet hozatala előt t , 's nem csak megtagadni 's megnehezíteni nem 
kell azt a' vádoltatottnak (a1 miért valamint Németországban Ugy h a 
zánkban ii közönséges kötelessége az ügyvédi k a r n a k , szegényeket ju 
talom nélkül is védelmezni), hanem fontos esetekben még magának a' 
vizsgáló birónak is szükség arról gondoskodni, hogy a' vádoltatott illő-
leg védelmeztessék. A' második értelemben a' vizsgáló birónak minden 
fontos 's a' vádoltatott félre nézve ártalmas lépése okot nyújthat illyen 
óvó sze r re , de leginkább a1 következők: 1) A' vizsgálat megnyitása ál
táljában, ha az eset épen nem ollyan, hogy büntető vizsgálatot lehessen 
rarjta alapitni(ha p. o. egy biró felségsértés vétkének akarná tekinteni, 
hogy valaki az uralkodó faragott képét minden rossz szándék nélkül el
t ö r t e , vagy eretnekség, boszorkányság 'sat. vagy akarmelly m á s , ma
gában közönös dologért vizsgálatot szándékoznék kezdeni); 2J a' vizs
gálat megnyitása állítólag|valame:ly bizonyos gonosztevő ellen (speciális 
ittquititio), ha nem volna elegendő ok r e á , vagy ezt a' vádoltatott az 
alibi — a' történet idejében máshol létele — megbizonyitásával magáról 
e lhár i tná ; 3) az elfogatás; 4) maga a' megbüntettetés. Mind ezen ese
tekben soha sem kellene a' vádoltatottatt a' törvényes védelmi óvó 
szertől megfosztani; de azért ennek sem mindég lehet felfüggesztő érőt 
a d n i , hanem tartozik a1 vádoltatot t , ha a' késedelem veszéllyel van ö»z-
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vekötve, magát a' megtett rendelésnek, a' mennyire ebből megtérit-
he.tetlen kár nem háramlik reá , előlegesen alája vetni. — A1 várépités 
mesterségében a1 d e f e n s i o a/.on segedelmet j e l en t i , mellyet egyik 
linea vagy bástya a' másiknak, a/, ostromoltatottnak nynj t , mire váré
pités alkalmával főképen kell tekinteni. — Innét a' d e f e n s i o l i n e a 
vagy d e f e n s l i n e a erősségeknél vagy sánczoknál bizonyos egyenes li-
ne;ít t e sz , melly szerént az ágyukat védelmezéskor szükség irányozni. 
D e f e n s i v a l l i a n z , védelmi szövetség, (1. SZÖVETSÉG.) — D e f e n s i v 
avagy v é d e l m i h á b o r ú a z , melly a ' már megtörtént vagy következ
hető megtámadtatás ellen csupán védelmezőleg viseltetik. Megtámadó 
mozdulatok nem változtathatnak a1 védelmi háború mivoltán, sőtt in
kább rendszerént többet érnek a' Csupa szenvedő védelemnél. (A' hét 
esztendős háboru Poroszország részéről védelmi háború vol t , de tele 
megtámadó előfogatokkal. (L. VÍDKI.MI H,ÍB"RU.) 

D K F Í N U L N I , szélesb értelemben , megmagyarázni , valamelly 
megfogásnak foglalatját megvilágosítani, különösebben pedig valamelly 
megfogásnak határait megszabni vagy annak mivoltos czimereit világosan 
előadni. — A' t á r g y , mellynek az által világosabbá kell tétetnie, d e-
f i n i t u m n a k neveztetik. Ennek tulajdonságai részént másokkal közö
s ö k , részént neki sajáti lehetnek. — A' d e f i n i t i ó n a k mind kettőt 
elő kell adnia , és igy az olly magyarázatja valamelly megfogásnak, 
melly mind a' nemet, melly alá az ta r toz ik , vagy is a1 közös nemi czi-
mert [nóta generális a. genu*) , mind a' neki saját cz imer t , melly azon 
megfogást a többi azon nemre tartozó megfogásoktól megkülönbözte
ti , szorosan és világosan előadja. Innen folynak a' definitiónak minden 
egyéb réguláji , azonfelül megkívántatik a' meghatározott kifejezés és a' 
világos rövidség. A' deünitio vagy analytica, midőn valamelly megfo
gás a' definitio által csak a1 maga czimereire osztatik fel és a' maga 
teljében előterjesztetik; vagy synthet ica , midőn csak valamelly biz • 
nyos czimerek egybekötése által állíttatik elő valamelly világos megfo
gás. Valamelly dolognak puszta leirása az által különbözik a' defini-
tiótó), ho«ry abban csak némelly czimerek adatnak e!ő , de a' mellyek 
még nem elégségesek azon dolgot minden egyéb dolgoktól megkülön
böztetni. A. li. S. 

Ü K F T E R I J A R a' török birodalomban a' köz jövedelmek főfelvi-
gyázója 's a' birodalomnak nagykincslárnokja. Különbözik tehát a' kas-
nadar-basitól , a' suhan tulajdon pénztárának gondviselőjétől. L—il. 

D F O R R A N D Ó , 1 . G K R A S D O TIK. 
D Í Í G R A D A T I O , letétel valamelly hivatalból; az egyházi törvény

ben teljes letétel az egyházi hivatalból, a' papi méltóságból 's meg
semmisítése a' szentelés által történt beavattatásnak. Egyházi szemé
lyek csak akkor adathatnak által vétkes tettek megbüntetése végett 
világi törvényszéknek, miután hivatalokból letétetnek, — 's ez a ' le té tel 
még az evangelica egyházban is megelőzi az áltadatást. Azonban kü
lönben is szokták a' letételt használni Valamelly méltatlan tag kicsa-
pására. Maga a 'munka innepélyesen vitetik végbe, p.o. az elitéltetettnek 
tiszti ruhája darabonként szedetik le róla. — A' hadi törvényben nem 
épen le té te l , hanem inkább lejebbtétel a' degradatio, 's olly büntetés, 
melly által a' vétkes katona magasabb tisztségről alacsonyabb fokra 
szálittatik. Kz hajdan a' tiszteknél is szokásban volt (az elkövetett vé 
tekhex képest különbféle innepéllyel összekötve) 's az orosz seregnél 
még most is divatban van ; hanem a' többi európai seregeknél eliörölte-
tett, mint a' tiszti kar méltóságával meg nem egyeztethető büntetés, 's a' 
ki olly vétket követ el, melly őt méltósága viselésére alkalmatlanná teszi, 
cassáltatik. Ennél fogva csak altisztek szalutálhatnak köz-legénységre^ 
's ezek is csak hadi vagy álló törvényszék ítélete következésében. A' 
porosz hadi seregnél az nj hadi czikkelyek behozatala (1808) oha olly 
intéfcft van divatban, hogy a' becstelenitő vétekbe keveredett köz ká-
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tonik a1 katona! rend második osztályába te te tnek; az ezen osztályhoz 
tartozók elvesztik a' nemzeti jegyet s a' hadi emlékpénzt , lia illyen-
nel bírtak , 's uj vétség esetében még pálcza ütésekre is ítéltethetnek, 
melly büntetés különben egészen el van törölve. A' második osztály-
be lek az első osztályba csak a1 király helybenhagyása mellett vétet
hetnek vissza; ennek megnyerésére pedig legalább is esztendei fedd
hetetlen viselet kívántatik. 

D K í \ v > i t i , (Oé'ianeira) Oeneusnak, Calydonia és Aetolia királyá
nak, mások szerént Dionyspsnak és Allhaeának leánya, ki egyik testvéré
vel, Gorgoval, formáját megtar ta t ta , midőn többi testvérei a1 testvére
kért kinyilatkoztatott bánat alkalmával elváltoztattak. Achelous (Ache-
loos) folyoistcnnek volt eljegyezve, a' ki érette Herculessel harczba, 
jött. Achelous meggyőzetett, s a1 szűz a' győző jutalma lett, a' ki hazá
jába el akarta vinni, midőn Kvenus folyótól, mellynek vizei kiáradtak, 
megakadályoztatott. Még gondolkozott, megforduljon e, oda jö t t a' Cen-
taur Nessus 's ajánlotta magá t , hogy Dei'anirát hátán a"' vizén áltviszi. 
Hercules , ki ezen ajánlást elfogadta, először általment a' folyón, de 
a' másik parton megérkezvén, lá t ta , hogy a' C'eníaurus, távol attól , 
hogy Dei'anirát a1 vizén ál talvigye, inkább mindent elkövetet t , hogy 
azt hütelenségre kinszeritse. Hercules ezen szemtelenségért meghargud-
ván, egy nyilat lőtt reá , melly a1 lernai kigyó vérével meg volt mérge
sítve 's melly ót keresztülszúrta. Nessus közelgető halálát érezvén, 
véres ruháját a/.on megjegyzéssel Dei'anirának ajándékozta, hogy ha 
férjét annak viselésére reá vehetné, ez a' legbizonyosabb eszköz volna 
annak mindenkori magához bódítására. A' könnyen hivő Deianira ezen 
ajándékot a/.on feltétellel vette e l , hogy hasznát vegye. Egy idő múlva, 
midőn tudtára e s e t t , hogy Hercules Euboeiban, lolcnak, Euritus leá
nyának, kecsei által meghódittatott, elküldötte neki Nessus ruháját egy 
l.ychas nevű ifjú á l t a l , kire egyszersmind férje számára sok édes és 
szivreható köszöntéseket bizott. Hercules, ki felesége szándékát nem 
gyanítot ta , örömmel fogadta a' szerencsétlen ruhát : de alig veite azt 
magára, olly kinoktól gyötörtetett, hogy, megdühödvén, Lychast felkap
ta 's a' tengerbe hají totta, hol kősziklává változtatott. Ezen dühében 
fákat levágott, az Oeta hegyén belőlök máglyát késziiett, reáfekiidt '» 
barát ját , Philocletet , megkérte hogy azt meggyújtsa. Midőn Deianira 
Hercules halálát megtudta, bánattól és fájdalomtól gyötörtetvén, ma
gát megölte. A". / . 

D K 1 n * M E A , (Deidameia). f .ycomedes leánya, kivel Achilles Scy-
rosbau mulatása alatt Pyrrhust és Ónitest nemzette. K, h. 

D K I GR \ TI A, Isten kegyelméből, egy formula, mellyet az ural
kodók c/.imeikhez szoktak ragasztani. Ezen kifejezés Pál apostol egyik 
leveléből van véve , 's legelsőben a' papok által használtatott Nagy 
Constantin idejében ; hanem azt a1 Carolingiak korában már világi fej-
delinek is felvették. A1 catholica egyház főpapjai még egy ragasztékot 
viseltek mellet te , így írván e' formulát: Isten és az apostoli szék ke
gyelméből. 

D F. i ' »i r s vagy t h e i s m u s , az a' systema, melly szerént as 
Isten vétetik fel minden dolgok legfőbb utolsó okául. Ellenkezője az 
a t h e i m u s vagyr Istentagadás. Néha a' deisniusnak a' kijelentési hitet 
teszik ellenébe, és ollyankor a' Deistán azt értik, a' ki hiszi ugyan az 
Inten lételét és világigazgatását , áe a' kijelentést megveti , vagy lega- ' 
lább a" maga Istenben 's isteni dolgukban való hitét csupán 'észokra, 
nem pedig a' kijelentés bizonyságtételére épiti. Kzen értelemben p. n. az 
angol Deis tákat , kik a' kijelentést ostromolják, igen egynek tartják a' 
Naturalistákkal. Kant olly kölönbö/.tetést teve a1 deismus és tbeis-
nuu közöt t , hogy az elsőbb fel vészen ugyan egy legfőbb "s utolsó okát 
minden dolgoknak, mellyet ő Istennek nevez, de nem egy szabad és o-
kos valóságot tart minden dolgok eredeti okának; az utóbbi pedig egy 
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élő Istennek, egy értelemmel éa szabadsággal biró valóságnak, Intelét ál-
lit ja, a' ki teremtője és igazgatója a' világnak. Ez a' megkülönbözte
tés egészen önkényes , azért is kevesen fogadták el. írhatni egyenlő 
jussal deismust (lat.) theismiist (gör) . Indiában , azon töménytelen val
lások hazájában , mintegy 200 év előtt valami Beerbhan nevil ember egy 
Deisták sectáját fundált, kik magokat Sandhnknak vagy Saahdoknak 
nevezik. Sanyarú életet élnek és sokat hasonlítanak a' Quakerekhcz. 

A. fí. S. 
D E J O T » R U S , Galatia tetrarchája , a ' romai tanács Galatia 's Kis-

Armenia királya ozimét adta neki, mivel az asiai háborukban fontos szol
gálatokat tett vala Romának. A' polgári háborúban Pompejus pártjára 
állott. Caesar elvévé tőle Kis-Armeniát. Pharnaces ell'-n menni kényteté 
's királyczimnél egyebet nem hagy-a nekie. Caesar élte megtámadásával 
vádoltaték, \ ez ellen védte Cicero egyik még fenlévó beszédjében. Cae
sar halála után visszatért tartományiba 's Rrutushoz zárakozott, azután 
Augustushoz. Agg korában hala meg 30 K. e. 

D R K E * (Agata), hollandi iróné, szül. Dec. 10. 1741 Amstelveen fal
vában Amsterdam mellett. Szüleji korán elholtak, 's a1 Collegiansok ( a 'Re -
monstransok egy mellékága) árvaházában neveltetek, hol sanyarú elveit 
szivá magába a' morálnak, melly írásiban mindenhol ki tündöklik. Hajadonul 
él t elébb Bosoh Maria , azután Wolff szül. Bekker Ersébct társaságá
ban , kikkel liter, tekintetben is szoros kapcsolatban vala 's ezen barát-
néji valamellyikével egyesülve i r a , legesmeretesb miveit BEKKFR Ersé-
bettel (1. e.). Agata és Ersébet meghitt barátságban éltek halálokig, no
ha indulatjok felette különbözek: amaz csendes volt és komoly, ez eleven, 
vidám és dévaj. E1 két hölgy tekintetik a' hollandi nrigiiialromán alko
tójának, „fiára fíHr^ethart"" és „Willcm T.evendic-'}ekben a1 pontos és 
tiszta erkölosábrázlást , finom elmésséget , patheticus situatiókat, valódi, 
a' természetből vett népcharactereket dicsérik a1 hollandi miibirák. Az 
elsőt tökélyre nézve elejébe teszik az utóbbinak ; két más románjukról nem 
izélnek olly kedvezőleg. Parasztdalaik („Liederen vnr den Hoeren.itand-1-) 
is classicusoknak tartatnak. D. Agata Nov. 14. 1704 holt meg 11 nappal 
későben barátnéjánál. 

D É L (meridies). Az az időpont, mellybe a1 napközepe napi fordulása 
között legmagasabban jő fel, i g a z i d é l n e k neveztetik (merid. vera). 
De minthogy a' napnak keletfelé tetsző tulajdon sebessége, mindennap 
változó: a* két igazi dél között levő idő is (vagy az igazi nappnl) változó. 
Hogy tehát ebben is valami állandót keressenek az égtudósnk, k ö z é p de
l e t is csináltak. Elosztván t. i. az egész esztendei napkört vagy 300° 
gvadnst-, az esztendő napjai-, órájival 'sat. vagy 305 nap-. 5 óra-, 48 mi-
nuta 45 'fi secnndával: a 'ki jöt t rész 59 minuta 8 'f: secunda, azaz.1 ál
landó mindennapi sebessége lesz a' napnak, mellyel az egész esztendőben 
naponként menvén e lébb , egész esztendei körét elvégezné egyforma moz
gásával, Hol van tehát ma délhen a' nap középmértékbe? ki találjuk, 
ha a1 tavaszi éj napegyenlettől fogva az elmúlt napok szám.it 59'és 8 'A se
cnndával sokszorozzuk. Esztendőnként • sak négyszer foe megegyezni ez a1 

középdél az igazi déllel Április és Június 14, Augnstus 31 és Decem
ber 23-ika körül- Egyébkor kevesebb több minutákkal különbözik. Vi
lágos innen, hogy órájinkat nem az igíizi délhez, hanem a' közép- és ál
landó idejű délhez kell alkalmaztatni. AT. I. 

I ) K I , » MR R E, csillagvizsgáló. Amiensben szül. 1749. hol Delillfl ab
bé okta t ta , a' ki neki későbben a" nemzeti intézetnél és College de Fran
cénál társa volt 's mindég; barátja maradt. Először nyelvek tudományára 
adta magát , többnyire minden élő nyelveket megtanult 's egy volt a 
legjobb franczia bellenisták ' közül. Csak 30 észt. korában kezdett az 
nstrnnnmiáhnz. Minekutána lV'lande munkájit jegyzésekkel gazdagította 
volna, ennek barátja 's nevendéke le t t , a1 ki büszkélkedve azt mondta 
Delnmbrerűl , hogy ez az ő legjobb munkája. Alig fedezte fel Uraniist 
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Herschel . szakadatlan figyelemmel kísérte annak futását Delambre. Jól
lehet ezen bujdosó csillag 8 észt. alatt 80 eszt-nél hoszahb pályának csak 
kevés részét futotta meg, mind e' mellett is 1790 táján elkészítette Ura. 
nus táblájit, mellyeket számlálásaikban még most is használnak az astro-
nomusok. Ezen csill. 's Jupiter és Saturnns futásának tábláji, továbbá a' 
tudományok academiájának ir t értekezések 's Jupiter holdjaji pályájának 
fontos kiszámolásai olly nagy hirt 's nevet szereztek nek i , hogy köz 
akarattal bevétetett a' nemzeti intézetbe. Ő e's Mechain 1792-től 1799-
ig déh'onalat húztak Barcelona e's Dünkirchen közt. Az éjszaki trigo
nometriai és astronomiai ninnkálódásra Delambre, a' mérés déli részére 
Barcelonáig Mechain ügyelt. Verificátiónl azután uj methodus szerént 
Delambre két basistmért meg, mindeniket C000 öl., egyikét Melunnél, ma
i ikat Perpignannál. Fáradozásaiknak gyümölcsét ezen munkájiban adta 
k i : , , / Í B Í Í syslime melrique decimül, ou mesure de P arc du meridien 
rompris etilre les parallelét de Dtinqiterque el fíarcelone^' (Paris 3 köt. 
4) és „fíccueil d' observat. géodétiques p. faitant tuile au 3-tne tol. de 
la bate du tytt. mélr., rrdigé par Biol et Jragoii, melly 1810 egyet a' 
tiz eszetendős jutalmak közül elnyert. A' bnreau deg longitudes alkotta
tásakor ennek tagjává lett. 1802 Napóleontól a' tudományok fófelvigyá-
zójává neveztetett ki 's 1803 a' mathematicai osztálytól állandó titoknok
ká választatott, melly uj hivataláért az elébbiről lemondott; hanem Napó
leontól egyszersmind az universitas kincstáruokjárá is tétetett . Első nap-
táblájit Delambre 1792 tette közönségesekké, mellyeknek fontossága arra 
ösztönözte ő t , hogy a1 nap vizsgálgatását folytassa, 's igy jelentek meg 
1800 uj tábláji , mellyek a' mostani számolásoknak alapul szolgálnak. Ju
piter holdjainak táblájit is újra kidolgozta 1817 's uj észrevételekkel gaz
dagította. Midőn 1807 a' Collége de Francéban Lalande h e g é r e jöt t , 
ez által minden a1 theoretica és practica astronomiábon előforduló nagy 
problémák uj megviszgálására vezet tetet t , 's ez adott léteit ez.f n czimii 
remek munkájának: ,,Trailé <?' aslronnmie théorelique et pra/ique1,1 (3 
köt. 1S14). É / t lS17-től 1822-ig a' csilagvizsgálásról irt hasonlóul re
mek históriai könyvei követték, mint: „Hitt. de V aslronamie ancienneic 

(1817 2 köt.) „Hitt. de V astron. du vwyen rigeis (1819) „fiiul, de l" 
aslrnn. moderné" (1821 2 köt . ) ; „Hitt. de V astron. du 18 me siécle'í (2 
köt.), öszveséggel 7 köt., olly jeles munkák a 'magok nemében, a1 millye-
neket egy nemzet sem mutathat elő. Mint a1 tudományok academiájá
nak Secrétaireperpétitel-e. is igen nagy érdemeket szerzett Delambre ma
gának. Megholt Aug. 19. 1822. 

1) F. i. A v i o N K (.lean Francois Casimir) , szül. 1794 Havreb. Mint 
ifjú a' romai király születésére irt dilhyrambhal kezdé, meg pályáját. Á' 
védhimlőről irt költeménye 1814 az első mellékjutalmat nyerte. Most 
a' dramak öltésre adta magát 's tapssal adatott szomorú játékát ,,/><?.«-
ri'prcs Sicitiennes" 1821 egy másik ,,Le l'ariaiL követte. Már az első da
rab , noha terve 's characterei nagyobb részének rajza nem hibátlan, 
szép reménnyel kecsegtető költői szellemet tüntet k i , 's azon chara-
r-ter , melly az actiónak é le te t , mozgást á d , olly velősen van i n a , 's 
s/.ép, ragyagó versekbe öltöztetett gondolatival ugy elragad D . , hogy a' 
gyenge helyek és álfény csaknem elenyésznek. A1 második műben is szem
be tűnik a' költő haladásai, ragvagó színezet, versalakat harmóniája, dus 
gondolatok és képek; noha méltán illeti azon szemrehányás, hogy a-
nyagját nem vette elég mély fontolóra 's nem húzta azt belőle, a' mit búznia 
lehetett volna. Elegiájiban ,,I>es Irnis <\Uxscniemiesu Francziaország sze
rencsétlenségét da l lá ; idejárulának 1819 2 .^Flegies sur la vie el sur la 
mnrt de Jeanne de Arc."- A' „Souvelles Iilessénieiinesíí (1822) Írására a' 
görög szabadságtusa lelkesité. Egyikben Európát gyászoltatja Byron ko
ra elhunytán. (I,. a' „Wtesséniennes el pociiét dieerses''1 10-dik kiad. Pa
ri* 1821. 2 köt.). 1S23 javalattal fogadták „ / ' vcole des veillards*' vig 
játékát. 1821 a' franc/.ia acade-mia tagja lett 1825 1200 franknyi évpén/.t 
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ra l i ny. rendű a' király civilistájából; de fiiggetlenségszeretetéból sem 
a z t , sem a' becsiiletlegio keresztjét nem fogadta el á" nemzet szabad ér
zető költője. 1829 nagy taps kísérte .yMarinu Faliero'1 czimü szomorú 
j á t é k á t , s 'könyváru* l.avocat 13,000 frankon vette meg a' kéziratot. 
1830-ról ezen mivét esmérjük: „Lm semaitte de I'arit'K Viszonyát La-
martinehoz (1 l.tMARTIÉ K. ) 

P e r , A \v A R K , folyó az egyesült statusokban, melly nevét lord De-
lawaretűl kapta , a ki I. Jakab alatt mint Virginia kormányozója'á' 
gyarmatra nézve nagy érdemeket szerzett. A' Delawarenek 60 mf. hö-
szu pályája van , 13 mf-re ha józható , sok vízesései vannak 's torkolat* 
jánál a1 Delawareöblöt formálja, melly 8 sfi geögr. mf. bos/.u, 3, fe
nébb pedig 0 •/« mf. széles. Ettől a' viztől kiipta a' delawarei status 
nevét , melly a ' revolut io előtt Pensylvaniának része volt, most pedig [leg
kisebb a' 25 egyesült statns közt; 100 nsz. mf.-en 80,000-én (aktiak. Fő 
helyek benne Newcastle, 250 ház 's 1200 lak. Wilmington, 020 ház 5000 
luk., egy academiával 's különbféle manufactiirákkal; nagy kereske
dést iiz. L—ú 

D K I . K G A T I O , 1) ollyan parancsolat, mellyel a ' törvényes hatalom 
bizonyos peres kérdések megvizsgálását 's elítélését némelly alkalmas 
személyekre bizza. Hlyen birói hatalmázási jusa van nálunk a' királyi 
felségnek 's az ország nádorának. Ennek ugyan is két vagy több tör
vényhatóság határperében, annak pedig az egyházak pártfogási jusa 
körül támadt kérdésekben , 's valahányszor a' törvényhatóságok öszve-
ütődése vagy más nehézség miatt birói hatalmazásra szükség van. A' 
meghatalmazott bíróság határát a' hatalmazó parancs tűzi k i , melly 
azonban a' szokott törvénykezési rendet meg nem változtathatja. Hlyen 
hatalmázási jus t a' pápa is gyakorol , ki az idegen tartományokból az ő 
széke elejébe felvitt egyházi 's lelki ügyekben személyesen nem itél , ha
nem ugyan azon tartományban , a' *J>ol a' per folyt , hatalmaz meg bi
tónak valantelly főpapot. 2) A' privát törvényben ollyan munka, nielly 
által valamelly feuálló adóssági viszony az eddigi hitelező vagy adós 
személyére nézve megsemmisíttetik 's a' tárgyra nézve egészen egyen
lő viszony állíttatik annak helyébe , de más szemének között ; követ
kezőleg vagy az eddigi hitelező mutat adósának, kit irántai tartozása 
alól feloldoz, más hi telezőt , kinek az adós fizessen, vagy az eddigi 
adós állit maga helyébe más adóst olly végre , hogy ő a' hitelező által 
tartozása alól felmentessék. Az állított adós mind a1 két esetben d e l e . 
g a t us , az állító d e l e g a n s , a ' hitelező pedig de 1 e g a t ar i u s . Ezen 
munka veleje abban á l l , hogy a1 delegans eddigi viszonya tökéletesen 
megszűnjék, mi által a1 delegatio mind a' cessiótól, mind az assignati-
ótól különbözik, melly keltő csak just ad mind az állitott hitelezőnek 
{cessionariits}, mind az állitott adósnak (iehilor /•e.t.ui.t] az eddigi tarto
zás felvételére 's lefizetésére, egyébiránt pedig a' jnsi viszonyt egyál-
talján nem változtatja meg, ugy hogy az adós az engedményes (cessi-
onariuii) ellen is teheti mind azon kifogást, mellyie az engedményes 
(cedens) ellen jusa volt. A' delegátus ellenben neiii használhat a' dele-
gatarius ellen olly kifogásokat, mellyeket a' delegans ellen használha
tott. — 3) Olaszország némelly részeiben a' kormányszékek \s azoknak 
fejei neveztetnek delegatióknak . delegátusoknak. Így a1 lombard- velen-
czei királyságban, a' mailandi '* velenczei igazgató székek a l a t t , amott 
9, itt 8 delegatio van, mellyek ugyan azt teszik . mit a1 többi austriai 
tartománvokban a' kerületek, 'a delegátusból, aldelegatusból és segé
dekből állnak. . Z«. G. 

D K t. IÍ t. i ' s , t e t ő z é s (culminalio), az a' magasságok a" csilla
goknak, mellybe legfenebbre jőnék fel egy napi fordulások által. :— 
Minthogy ez a' tetőzés mindenkor a1 déli lápba jövttelekkor esik meg: 
delelésnek neveztetik. A". /. 
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í l t r , F T . I) Dé|i Hollandnak városa, egy csatorna mellet t , melly a' 
Malissal öszveköttetésben yan 's a' Delfshaven nevű kikötőt formálja. 
Ezen régi e's setétes várat épületei közt megjegyzést érdemel a' ta
nácsház, inellyben egynéhány szép festéseket lehet látni. Régi templo
mát Tromp és l'ieter í ieyn admirálok emlékei teszik nevezetessé. Innen 
nem messze van az a1 h á z , mellybeu J. Wilhelm oraniai herczeg 1584 
meggyilkoltatott. Az. uj templomban, mellynek pompás harangjátéka 
van , áll ezen nagy férjfiiiiiak pompás emléke. Ugyan ezen templomban 
lehet a1 Delftben született Iltigo Grotius emlékét is Játni. Nevezetes 
a' régolta bpnne készíttetni szokott neme a' feiporczellánnak. Lak. 13,000. 
Van egy pattantyus p's hadi földmérő oskolája 'sat. 2) Néhány hires 
hollandi képirők neve. Ide tartózik D e l i t J a k a b (sz. 1619 mg. 1661) 
és V i l m o s (a' 16 száz. vég.) portraitfestők , mind ketten Delftben szü
lettek :s rokoni voltak Mireveltnek. L—(/. 

D í f . m (Dehly) vagy Sah-Dsehanabad , a z a z , sah Dsehan városa, 
a* kitől építtetett. A' nagymognlnak ezen nevezetes második fő- és lak
városa Mindostanban (az első Ágra vojt) még most is (azon iszonyn dú
lások u t á n , mellyiket 1738 sah Nad i r , 1747 az Afghanok 's Mijabb 
időkben a' Marattok tettek) Hindpstan legelébb kelő városinak egyike. 
Jelenleg közvetetleniil a' brit- keletindiai birtokokhoz tartozik 's a' 
calcuttai előlillőségben fekszik a' Dsumne nyugoti partján , hol hos
szában 8 angol mtfnyire, szélében néhol 4 mtfnyire terjed el. A' csá
szári vár (most a1 thronusról letett nagy mogulnak, 11. Akbarnak, 's 
több ezer főből álló famíliájának lakja) , több pompásan épült csá
szári síremlékek, sok fényes mecselek "s számos jól épült privát há
zak és gazdag aruboltok dis.zesiték ezen m.'g romjaiban is nagy vá
r o s t , mellynek most 200,000 lakosa, sok fdbrikája 's egy csillagőifi 
van. Az omladékok egy nsz. mtfdet fednek el. Mit hiteles utazók be
szélnek hajdani fényéről 's á' mongpli császárok által benne öszyehal-
mozott kincsekről , a' meséssel határos. Az ugy nevezett pávathronng 
tömött aranyból volt , "s a' hát tamasz, melly pávafarkat képzett J szám
talan , mindennemű, drága kövek áhal utánzá a' természeti színváltozást. 
75 mii!, tallérra volt becsülve; sah Nudir vitte el zsákmányul. Azon 
k é s z p é n z , kincsek, drága edények és fegyverek, melíyeket a' császári 
kincs-és fegyvertárból, "s az elefántok, lovakés tevék értékét, melíyeket 
a' császári ólakból kirablott -zen bódító, 42,"> mill. tal lérra teszik. 

D I Í I . I K Á n. A1 tavaszi és nyári meleg napok, felmelegítvén 
magyar hazánk alföldi síkjait, kelet és dél felé, távol habzó tó vagy 
tengerfnrnia tüneményed látszanak, mellyekből tornyok, fák, épületek 
tetszenek ki. így van <ez Persiában, Ásia'sok téréin és Egyiptomban is , 
hol a' Napóleont követő Francziák ezen csaiátásra úszni készültek '$ 
csudálták, hogy ez előttök mindég fut. Ua egy felmelegített fa (vagy 
|<ó , vas , "sat.) színén nézünk e l , a' távol lévő tárgyak fellobogva lát
szanak a' felmelegített levegő babzása , ritkábbődása miatt. Ezért van, 
hogy a' melegebb -környékek felé (és igy dél és kelet felé) magasabban 
látszanak a' földi Járgyak. M.ert a' meleg által ritkább levegői körből 
sűrűbben jővén állal a' sugárok, ezek a' beesés cathetusán (calhelus inci-
ifeniiae) törnek inkább meg. Ez az Pka a' tengeri látás felemelésének 
(h'.rhebung drr Seegesicht). melly az angol pajti lakókat gyakran meg
lepi , az általellenben lévő franczia partok magában láttatván. Innen 
lehet ki magyarázni a1 siciliái tengerszoroson fel-feltűnő F a t a m o r -
g a n á t i s , mejly által hajók, épületek, 'sat. láttatnak a1 levíígőben m a . 
gasan. De a" mi hazai tüneményünk, a"; déli bjíb, nem csak a'fel mele
gedés köveikezete. Silrü gőzök térülnek itt el ezenkívül a' föld színén 
a' felmelegített levegő alatt \s igy állítják elő a1 csalatást. X. I. '.' 

D m . i i . t . i : (Jaques, Delisle-, de Liliének is i r ják) , az ujabb fran
czia oktató költők leghireshike , szül. jmi. 28. 1738 Aigue-Perseben, 
Auvergne kies fekvésű városában. A' revolutio olta Montanier-Dclille 
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ne*et viselt. Rútságra nézve szintúgy, mint ritka versmlrészi figyessé-
gében, Popéhoz hasonlék, kit példányul is választott költeniényiben. Fia
tal korában jöt t Par isba , 's a' lisieuxi collegiuniban korán kifejlett talen
tuma, főkép a' poesishez volt hajlandósága, jelelték ki. Ezután az amiensi 
collegiuniba ment, hol Gresset szerelmet ébresztett vala már a1 költés 
i r á n t ; itt kezdte D. Virgil Georgicájit fordítani. Ezen fordítás — 23. 
észt. korában készítette el, de azután több évig simitgatla—nagyfigyel
met voiía magára. Legelsőben 1770 pompás negyedben jelent meg Didói
nál Discours prcliminaire- 's számos észrevételekkel, mellyek D.-nek 
a' francz. prnsaicusok közt is díszes helyt szereztek. Több féltékenyek, 
p. o. Clement, megtámadták az ifju költőt 's próbatételét. De győzött az 
é rdem; D. Parisba hivaték 's a' College de Marciié-, későbben a' College 
de Francénál tanító lón. Fordítását remekeik sorába tevék a' Francziák. 
D. maga Homernak elejébe tette Virgilt 's szépségeit nagy kelemmel és 
csinnal fejtegette leczkéjiben. Későbben fordította az Aeneist is (1803). 
37 észt. korában (1774) az academia tagja lett. A' Georgicák fordítását 
saját oktató költeménye követte „Les jardins, au Vart tmhellir les pay-
sages" (Pari t 1782) 4 énekben, finnél a' nevezett fordítás jobban tet
szett. Azonban ngy hiszi a' rniibirák nagy része , hogy a1 Francziák ha
sonló becsű oktató költeménnyel nem bírnak. D. nem vala pap tulajdon -
képen csak az alsóbb szentségeket vévé fel , hogy egyházi jövedelmet 
húzhasson. E z , professori és academiciisi évpenze 's tulajdon vagyonja 
kamati észt. 30,000 livr.t tévének a' rcvolutio előtt , melly summa későb
ben 600-ra olvadt. Midőn a 'nemzeti intézet 3-dik osztályú tagjává nevezte, 
elejénte nem fogadta el e' tiszteletet mint a' régi rend barátja. De az 
intézet kinyilatkoztatá, hogy ezen helyet üresen hagyja szamára 's csak 
elhunytával töltendi be. Későbben, szilárdabb alapra állván a' kor
mány, 2-dik osztályú tag lett 's elfogadta kineveztetését. Megjegyzést ér
demel, hogy Robespierre minden alkalommal kímélte. Ezen demagóg D. 
t ő i , ki akkor a' College de Francéban éle, kivánta az Istenség nyilvános 
megesmertetésekor éncklendő hymnusokat. A' költő nem hárithatá el 
magától e' felszólítást 's 24 óra alatt irá a' „Ditltyrambe sur Vimmnrtrt-
lité de Pame," melly még a' jólléti biztosságot is megrendité 's éneklet-
len maradott. Ezolta (1794) Paristól távol 's néhány hónapig Wasgau-
ban tar tózkodott , hol az őt környező nagy természetjelenetel.kel foglala-
toskodtatta képzelmét 's majd az ember rendeltetéséről, majd a' költés-
mivészet törvényeiről gondolkozott. Scliweiz festékeny környeiben irá 
„Romíné de champs1'- czimii oktató költeményét (magyarul superint. Kis 
János , Soprony 1825) a' mezei élet bájairól ezen melléknévvel „Georgi-
queí fran<?aises.ií 20 évig dolgoza raj ta, legtöbbet 1794 's a1 rettenet 
idejében 1795 Wasgau völgyeiben. Baselben végezte e l , hol Deckernél 
fényes kiadásban jelent meg. Sokan becsesbnek tartják a' „Jardim'f-ni\. 
Az*1794-ki szomoru történetek sokat hatottak e r r e ; sok helyeit mély me-
lancholia és érzelmesség bélyegzi , mikre a' ,.Jardin sl'han nem (alálimk. 
E1 költeményét „Le malheur et la pitié'* (London 1803) honja szenvedé-
sinek szemlélete szüle. Kedves, érdeklő képek folyama 's jólhangzó köz 
mondások teszik vonzóvá. Baselből Londonba ment , hol azonban a' ki-
költözöttekhez nem számittaték 's 1802 Batidchamps kiasszonnyal, ki sok 
ideig uti társa va la , házasságra lépett. Itt fordította 15 hónap alatt Mil
ton ,,Kivesztett paradicsomát.'" A' politicai viharok lecsilapnltával vissza
ment hazájába 's megint hódolának munkás lelke uj szüleményinek, IS 12 
zajgó tapssal fogadta Francziaország „La Conversalion'-' czimii költemé
nyét. — Mozgatag érzés, szemlélet kiilönbfelésége, eleven festések, tiszta 
's lehetőségig csinos kifejezés, kellemes hangú ' s folyama versek D. mi-
veinek ragyogó tulajdoni. D. mindent emlékében dolgoza 's abban tartá, 
mit elvégzett, mint hajdan Tasso , sokkal szilárdabban, sokkal biztosab
ban, mint papirosán. Igy hordozá fejében Aeneise 30,000 versét. — Lelki 
ereje nőttével naponként fogya a' testi e r ő , 's későbben szeme világát 
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is elveszte. Kihunyt Maj. 1. 1813. Egy költeményét elvitte magával, 
mellyet gyengéd érzésből nem tűn írásba. Agg korát 's közelgő végét 
dallá benne; jósnlra dirsóité a' csalékony jelent 's a' jövendő jótéteit. 
Elhunytát szeretedé méltó charactere miatt is közönse'gesen gyászolák, 
's tanuja vala innepély temetése, mint tisztelék a' kedves költőt honfijai. 
Holta után jelent meg: .^Départ tfFilen." hb. 

D m . i s r . E vagy De E'lsle (Vilmos), az ujabb földirás és földké-
pészség alapitója, 1675 szül. Parisban. Már gyermekkorában észt 's 
kedvet mutatott a' földiráshoz (geographiához) , melly tehetség benne 
Cassini oktatása al«tt olly dnsan fejlett k i , hogy már korán elvégzé ma
gában mélyebb 's helyesb alapokra épiteni a' földirást. 25 esztendős vala, 
midőn 1700 egy világabroszt, Európa , Asia 's Afrika abrosza i t ' s egy 
ég- és földtekét (áltmérőjők egyegy láb) ada k i , mellyekben a1 régi , 
mind addig vakon követett ptolemaeusi hosszmértékeken kivill a' koráig 
te t t csillagvizsgálati határozásokat vévé alapul , gondosan egybevetvén 
azokat a' régi és ujabb utazók \s útleírások által kijelelt helytávolatok-
kal. így, noha némelly elődjeit birálva használá, övé a' dicsőség, hogy 
a1 földirási tanulmányoknak rendszert 's alapot ada. Földképei szánta, 
mellyeket az ó és ujabb geographiához készite, több százná l , 's azon 
világabrosz, mellyet 1724, két évvel halála e lő t t , ada k i , világosan lát
tatja a' haladást , mellyet e' tudomány az ő szerencsés kezdetei után 
tet t . Bár mennyire haladott is az ő u t ána , megtarták még is az ő föld
abroszai becseket mind a' tudomány történeteire, mind némelly, az ujabb 
utazók észrevételeivel egyezésbe hozott vagy talán még hozandó pon
tok elhatározására nézve. XV. Lajost ő oktatá a' földirásban, 's i t t 
ugyan nem nagy sikerű fáradozásának a' mind addig szokatlan . .királyi 
geograph" czimezet lőn jutalma. Tes tvé re , J ó s e f M i k l ó s , (szül. 
1688) , korán a' csillagvizsgálatra adá magát 's minekelőtte még annak 
tudományi elveit esmérné, esy általa feltalált, saját 's elmés felvetésmód 
által e' tudomány néhány kérdéseit megfejté. A' szerencsés eszű tanít
vány Eieutaud \s Cassini kezeik alá ju to t t , 's előmenetele olly szép lőn, 
hogy őt a' tudományok academiája csak hamar tagjának nevezé. Nevelék 
híré t a' napot áltmetsző Merem- (1723) \s az 1724-iki napfogyatkozás 
felett tett figyeleti. Most I. Katalin czárné hivá meg Pétervárába , hogy 
ott a' csillagvizsgálatnak oskolát alapítson, mire őt már I. Péter czár 
felszólitá. Az uj oskolát Delisle neve 1s fáradhatatlansága csak hamar 
hirbe hozá. De ő leczkéjitől 's hivatalától üres idejét egyébre is forditá. 
Utazott 's becses tudósításokat gyüjte a1 természet- és földirásnak. Gaz
dag csillagvizsgálati 's földirási gyűjteményét haza tértével megvevé ki
rá lya 's általadván azt a' maríné - osztálynak, felügyelőjévé D.-t tévé. 
Ez folytatá ügyeleteit haláláig (1768); tanítványai kö?ül említjük Ea-
lande- és Messier-t. Eegfontosb. geogr. munkája D-nek: ..Wfémoire tvr 
les vnvrellen déroiirertes au Kord, de la mer du Síid1' (1752). Nem 
Tegze b e : ,,W!émnire.i pm/r tertír a PTiitlnire el avx progrex de faslro-
vomie, de la géographie el de la pTtystiqve"- Cl738. 2 köt). Minden gyü-
riifor.ma napfogyatkozások áknézését adá ebben: .,/tvertissemenl av.r aslro-
vnmes tur Véclipse ammluire du soleil, que fon altend le 25 jvin 
1748." —t— 

T)ii, K Ö R , déli lap. (meridianus), az a' kör, a' mellyhen a' feljövő 
csillagok legnagyobb magasságot érnek. Az a' kör e z , melly a' tetői 
(verticalis) vonatunkon és a' sarlókon (pólusokon) megyén keresztül. Az 
első meghatározás után a' csillagoknak ugyan azon magasságait muta
tó tetői körök közt formált szegeletet két egyenlő részre osztja a1 dé
li lap. Ez a' módja a1 déli kör meghatározásának a' csillagok megfe
lelő magasságai által legnevezetesebb (n/'e allitvdimim Mellarvm rnrres-
pnnifentífim). A' nap megfelelő magasságaiból! vagy a' függőleg állított 
mulatónak délelőtti és délutáni egyenlő hosszú árnyékaiból szokták e1 

szerent a ' d é l i v o n a t o t meghatározni, azaz, azt a ' vonatot , melly a ' 
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déli és láthatári körrel köz. —Tiszta éjjel a* sarki csillag állásából meg
lehet tudni a' deli kör helyetését. Ugyan azt megmutatja a' má
gnestű is, ha elhajlását is számba tudjuk venni. A' földnek ugyan azon 
déli lapban lévő helyein egyszerre van dél. A' napkelet felé léiő dél la
pokba hamarabb érvén a' n a p , hamarabb van dél i s , és a' nyugot felé 
lévőkön később. Az égi első déli lap a' tavaszi 's őszi éjnapegyenleteket 
öszvekötű nagy kör. De a' földön semmi illyes állandó kör nem lévén: 
az elsó földi ineridianust szabad tetszés szerént határozzák meg, mint: 
Paristól , Londontól és a' Ferroszigettől, ez a' párisi meridianusnál épen 
20 gráddal van elébb. S. 1. 

D E I H M A R I A (Domenico) franczia mnzsikaszerző , származásá
ra nézve Olasz, szül. Marseilleben 1778. 18 esztendős korában egy nagy 
operát i r t , melly Marseilleben köz tetszéssel adatott, erre D. Olaszország
ba ment. Itt több nagy mesterek oktatásaiban részesült és (i eom. operát 
i r t , mellyek közt , . / / maestro di capellai<- nagy kedvességet nyert. Vis
szatérvén Parisba, a' vig operák játék szinén adta „ L e yrinonnier'^ da
rabját, melly által hire öregbült , '§ ezt „üer Gefangeneí' (,,a' fogoly") 
c/.im ala t t , Németország minden játékszínein mai napig is folyton ját-
szák. Ezután az „Opera comiyueii ( f laí Sing.ipielíí] még nagyobb tet
szésre kapo t t , mert annak csaknem minden énekei népdalokká váltak. 
Munkáji könnyű kedves énekekkel, t iszta , szép stylussal , teljes kifeje
zési! , természetes és uj kisérettel jeleskednek. Fájdalom , a1 sokat 
igért mivész élte 20-ik évében már 1806 kimúlt. A' fortepianón rendkí
vüli ügyességgel birt 's a" gordont könnyűséggel és kellemesen játszotta. 

D K L r, I S E A 1. D K l K Ö R. 
D K r. o r. M R (Lajos János) született Gentben 1740, mások szerént 

1745. Ügyvéd volt , de a1 belső nyughatatlanságok miatt Angliába költö
zött, hol egy ideig nagy nyomorúságban élt. Több Journalokba dolgo
zo t t , a' köz borházakat látogatta, a' játékot 's mulatságokat szerette , de 
olly elrejtve é l t , hogy u tóbb , midőn az angol constitutióról kiadott 
munkáji iránta a1 köz figyelmet felgerjesztették 's némelly nagyok se
gíteni akartak szükségén, lehetetlen volt lakását kitudni. 1775 hazá
jába (ért és a' genfi 200-zas tanács tagja le t t , 1800 Helvetiának egy 
falujában megholt. Különködéseihez tar tozik, hogy, noha főkép a' tör
vényekkel foglalatoskodott, még is soha a' parlamentáris ülésekben meg 
nem jelent. Midőn Angliába j ö t t , Svécziában és Lengyelországban az 
aristocratiai fejtelenség teiőponton ál lot t , 's Angliában is hasonlótól 
lehetett tartani. Ekkor Írásaiban az angol alkotmány elsőségeiről és 
belső erejéről olly fontosán értekezett , hogy Anglia legnagyobb férj-
fijaitól magasztaltatnék. Különösen ajánlotta a' monarchia "s a' nép nagy 
szabadságainak öszvekötését , a1 független törvényes hatalmat , a' bün
tető törvény által ugyan korlátolt , de a' censurátől ment sajtószabad
ságot. Munkáji több nyelvre vannak forditva. Sz — ». 

D m o m i , (Marion), 1612 körül született Chalonsban Campaniában 
's a1 szerencsétlen Cinq-Mars-nak volt kedvese. (L. K'CHKMfiU card.) 
Oe még annak halála előtt nyita uj szerelemnek szivet, 's házában gyűl
tek öszve a' legkényesh fiatal udvariak. A' békétlen herczegek bajába 
keveredve, csak, igaz vagy színlet t , betegség menté meg a' fogságtól, 
's az okos leány elég ügyes volt halála hírét is elhitetni. Mondják, 
hogy temettetését maga is nézte egy ablakból. Angliába ment , 's itt egy 
gazdag lord vévé n ő ü l , de néhány év múlva mint gazdag özvegy vala 
hiegtéróben, midőn útonállók kezeibe került 's a1 zsiványvezér kény-
szerité őt a1 házasságra. De Marié néhány év múlva ismét özvegy 's 
niogt valami Lebrunhoz megy férjhez és azzal későbben Parisba. A' 
liires Ninon barátságába vévé a' szép , a' kalandos asszonyt 's aggott 
korában csaknem ő ápolá egyedül , mert D. Ninon halála után nagy 
szegénységben holt meg 1700 Parisban. Kalandjait La Itnrde irá meg 
Ninon leveleihez (Paris 1816 3 köt.) kapcsolt függelékében. —l— 
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D E T . ó s , a ' Cycladák szigetei közt középen az acgaei tengeren, 
Apollónak 's Diánának hazája. Delos a' költők szere'nt hajdan kopasz 
kőszikla volt , melly a1 tengeren ide 's tova úszkált 's történetből há
nyódott a' hullámoktól a' Cycladák közepében. Midőn a' földet Here 
(Juno) arra kér te , hogy a' földön futó LATOSÁNAK (1. e.) ne adjon 
helyet, a' hol gyermekét a1 világra hozhassa 's a' szerencsétlen asszony 
az egész földet bekóborolta volna, meglátta ezen tengeren lebegő szi
getet 's ezen keresett menedéket, mivel e', mint nem egy helyen álló 
t é r , nem foglaltatott a' földnek azon esküvése a l á , hogy neki sehol 
sem fog szülésre helyet engedni. Deloson menedékhelyet találván, azt 
ígérte Latona, hogy kősziklái földjén templomot épittet, mellynek a' föld
nek minden népei fognak kincseket ajándékozni. I t t szülte Latona egy 
a' puszta sziget földjén álló fa árnyékában istengyermekeit, Apollót, 
a" ki innen Deliosnak, 's Diánát , a1 ki a' szigettől Deliának, ne
veztetett. Mind a' kettő itt tiszteltetett leginkább; Delos ezentnl nem 
szolgált a1 szelek játékául ; a' földből oszlopok emelkedtek fel, mellyé 
ken mozdíthatatlanul állott, 's a' sziget hire az egész földkerekségen 
elterjedt. Ezt mondja a1 rege. — Elejénte királyai voltak a' szigetnek, 
kik egyszersmind papi hivatalt is viseltek. Későbben Athene hatalma 
alá esett. Semmi sem szenvedtetett meg ra j t a , a' mi csak a' romlásnak 
vagy háborúnak képét viselte. A' holtak Rheneán, egy közel lévő szi
geten, temettettek e l ; ide vitettek a' terhes asszonyok is. Corinthus le-
rontatása után a' gazdag Corinthusiak ide szaladtak 's Delost virágzó 
kereskedő hellyé tették. A' sziget legnagyobb nevezetessége Apolló 
temploma volt. A1 templom, mellynek talpkövét Cecrops íija, líri-
sichthon, tette le 's Göiögoszág statusaitól mindég szépi t te te t t , pa-
rosi , márványból építtetett 's az isten szép álló képén kiviil egy ne
vezetes oltár volt benne, meilytől kapta az ugy nevezett delosi pro
bléma (delosi feladás) nevét. Midőn Deloson döghalál dühösködött 's 
a' lakosok az elleneszközt kérdezték az Istentől, azt a' feleletet kap
t á k , hogy Apolló o l t á rá t , mellynek koczka formája volt , még egyszer 
olly naggyá csinálják. Ezen, a' geometriában (földmérésben) nevezetes 
problémát , a z a z , a' koczka megkettőztetését, több régi philosophusok 
és mathematicusok 7s különbféle módon igyekeztek megfejteni. Az itt 
mondott jövendőket mindenek közt legbizonyosabbaknak 's legvilágosab-
baknak tartották ; hanem csak nyáron adattak ; télen pedig Patarában 
(Lyeiában) mondott Apolló jövendőt. Nevezetes Delos a' Görögöknek 
minden 5-dik észt. itt tartatott delosi innepéről "s az Atheneiek eszten
dőnként éneklő karokkal 's táncczal tet t szép bucsujárásáről, melly theo-
riának neveztetett. Delos most Ilegi nevet visel, lakatlan, csak tengeri 
rablók tanyája és csak hajdani fényes korának omladékai által tétetik 
nevezetessé. L,—-iL 

D t r . P H t , a ' régi Görögország leghíresebb oraculumának lakhelye, 
Phocisban, déli tetején a 'Parnassusnak , melly ott két öszvejövő hegy-
sorba végződött. A' város eredetét a' mythus így adja elő: Minekutána 
Apolló a' Pytho kígyót megölte 's ezen helyet imádtatása helyéül kivá
lasztotta, egy Crétából evező kereskedő hajó tttut szemébe. Tüstént 
egy iszonyú nagyságu delphin formájában a' tengerbe ugrott (honnét 
ilelphininek is neveztetik), aT hajóba rohant 's azt kinszeritette, hogy 
Pylost, a' hova szándékozott, elkerülvén, a' crissai kikötő helybe menjen. 
Midőn a' Cretaiak a' szárazra léptek, egyszerre szép ifjú képében meg
jelent nekik 's kinyilatkoztatta, hogy soha hazájokba vissza nem térend-
nek , hanem őt templomában mint papok szolgálandják. Lelkesedve '» 
magasztaló énekeket mondva követték a' Krétaiak az istent szentségéhez 
a1 Parnassus sziklás oldalán. De igen megijedtek, a1 táj terméketlenségét 
látván, 's könyörögtek Apollónak segedelemért a' szegénység és szükség 
ellen. Az isten mosolygott '» megmutatta nékik mint papjainak jövendő 
tisztjcket 's annak hasznait. Erre Delphit épí te t ték, melly városnak 
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elejénte Pytho volt neve , a' sárkánytól , mellyet Apolló itt megölt. A' 
h e l y , hol az oraculumok adat tak , egy barlang volt 's Pythiumnak ne
veztetett. Feltalálását a' rege egy pásztornak tulajdonítja, ki a' Parnas-
aus alján legeltetvén marháj i t , azon részegítő gőztőt, melly belőle reá 
szálott, prophetai lelkesedésbe hozatott. Ezen barlang nyilasára, melly 
a' templomba bekerittetett, helyeztetett a' szent tripos (liáromlábu s/.ék), 
mellyen a 'Py th i a nevii papné, kinek szája által Apolló szólott ,^ ki a 'mély
ségből feljövő lelkesítő gőzöket 's azokkal együtt a1 delphii isten ihle
téseit felfogta 's kijelentette (innét jő a' köz mondás: ex tripode, a' ho
mályos 's még is csalhatatlanoknak hirdetett állításokról és mondásokról). 
Ha a1 papné testét 's kivált haját a1 közellévő castaliai forrásban meg
mosta, borostyánnal megkoszorúzva a' borostyánnal felékesített triposra 
l eü l t , a1 mellette álló borostyánfát megrázta 's néha egynéhányat leve
leiből meg is evett, elragadtatásba jött . Színe megváltozott, tagjai resz-
fcedtek, 's szája panaszkodó 's hosszú zokogásu hangokat adott. Ezen 
állapot a1 tébolyodásig ment. Szemei szikráztak szája tajtékzott hajszálai, 
felborzadtak 's a' felmenő gőzöktől csaknem megfuladottat a1 papok erő
vel tartották meg az ülésen, a' midőn azután rettenetes ordítás között 
egyes szókat kezdett mondani, mellyeket a' papok gondosan öszvegyüj-
tö t t ek , rendbe szedtek 's a' kérdőnek Írásban kiadtak. Elejénte a' mon
dások versbe voltak fűzve, de midőn későbben az oraculumok tekéntete 
lejebb szálott, csak prosában adták azokat. Az oraculum mindég homá
lyos és kétértelmű volt e l ébb , mindazonáltal a' papok kezében arra 
szolgált, hogy Görögország politicai, polgári 's vallási állapotját igaz
gassa, támogassa 's fentar tsa , és sokáig csalhatatlannak tartatott. Mert 
a' Doriaiak , a' hely első lakóji , a' kik nem sokára Görögország min
den részeiben letelepedtek, uj lakhelyeikben is határtalan tiszteleteket 
ezen oraculum iránt elterjesztették ugy , hogy rövid idő múlva minden 
Görögöknek közös oraculuma lett. Elejénte az oraculum adásra minden 
esztendőben egy hónap, utóbb minden hónapban egy nap volt meghatá
rozva. De senki , ki az istentől tanácsot k é r t , ajándék nélkül meg nem 
jelenhetett . Azért a' templom temérdek kinccsel birt , 's a1 város számta
lan szobrokkal 's egyéb mivekkel, mellyek hálaadásból szenteltettek neki, 
fel volt ékesítve. A' régiek Uefphií a' föld középpontjának tartották 's 
azt beszélették , hogy Jupiter a' föld közepe kimérésére két sast küldött 
ki , az egyiket keletről, a 'más ika t nyugottról, mellyek itt találkoztak öszve. 
Delphiben volt Neoptolemusnak (vagy Pyrrhusnak) ' , Achilles fijának, ki 
Orestestól itt öletett m e g , sírja i s , 's a' sirtól nem messze a 'hires 
Polygnotus által a' trójai haboru históriájával kifestetett Eesche (közön
séges szála) (E. POI.YGNOTUS). A' síkon Delphi és Cirrha között innepel-
tettek elejénte minden ki lencz , későbben minden öt esztendőben Targe-
lion hónapjában a' pythiai játékok. Ezen nemzeti játékok által 's az Am-
phictyonok védelme alatt Delphi tartós fényt nyert. Most Castrinak 
hivatik 's falut. K. L. 
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Ceres . . . ' . , . —-
Cerinthus, 1. Gnósticusok éü 

CKiliasmus . . . . — 
Cerquo/.zi (Michel Angelo) . 90 
Certe Part ié . . • • — 
Certificatio, I . Idézés . . . — 
Cerutti (Giuseppe Antonio Jo-

achimoj • • . • —7 
Cervantes Saavedra (Migiiel) . 91 
Cesari (Antonio) . . . 9 2 
Cesarotti (Melchior, abbate) . 93 
Cesinge (János, Janus Pannó-
. nius) t ., • • ' , • • ö4 

Cessio, í. Áítehgedés . . — 
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lap. 
Ce to , ! . Phoicus . . . 9 4 
Cetté — 
Cetto (Benedek) . . • — 
Ceuta (cepta) . . . 9 0 
Ceva (Tamás) . . . . • — 
Cevallos (don Pedro) . . — 
Cevennek 5 I. Sevennek . . — 
Ceylon (Seilan) . . . — 
Chaba vagy Csaba . . . 9 8 
Chaban (Francois Luis 'sat.) . — 
ChabanOu . . . . - — 
Chabert (Joseph Bemard , 

marquis de) . . • • — 
/ Chaeronea . , . • . 9 9 

Chaiüot . . . • • •"-
Chaise, 1. La Chaise. . . — 
Chalcedon, . . . — 
Chalcedün, éreznem. . . IuO 
Chalcographia, 1. Rézmetszés . *-
Chaldaea . . — 
Chaldaeai Keresztények . . 101 
Chalotais (Louis René de Ca-

radeuc de la) . . • — 
Chaloup 102 
Chamade 
Chamaeleon • • • — 
Chambers. (Ephraiin) . . — 
Chambery — 
Cliambord . . • • ' 0 3 
Chambre Ardente . . • — 
Chambre Introuvable . . — 
Chamfort (Sebastian Roch Ni-

colas) 104 
Chaumouny . . . . 10a 
Champagne (Philippe de) . — 
Chanipagnei borok . . . 1 0 0 
Chanip d' Asyle . : . — 
Champollion (J . F.) . . . 107 
Chan , 1 . Khán . . . . — 
Chandler (Richárd) . . — 
Chantrey (Ferenc/.) . . . 1 0 8 
Chaos . • • • : " " " * 
Chapelain (Jean) . • • — 
Chapelle 109 
Chappc d' Auteroche (Jean) . — 
Chappe (Claude) . . . 1 1 0 
Chaptal (Jean Antoine etc.) . — 
Character, Charaeteristica . 1 1 1 
Charade . . • . . . 110 
Cliardin ( J e a n ) . . . . — 
Charenton. . • • • 
Charette de la Coutrie, 1. Ven-

dée 
Chargé d' affaires, I. Követ . — 
Charites , 1. Gratiák.. . - — 
Cbarkow 1 1 7 

Chaik tan . 

lap 

Charlemont és Givet. . . 1 1 8 
Charleroi . . . . H 9 
Char l t s town . . . • , — 
Chariotte. (Aiígüste) . . - 1 2 0 
Chaion . . . • • — 
Iharost (Annáiul , Joseph de, 

Béthiim) . . . • 
Cliarron (Pierre) . • • 12J 
Charta . . • • — 
Charta Magna . . . . 1 2 2 
Charta pá r t i t a , I. Certe partié . — 
Cliarte ronstitntionne lle . . 123 
Cliarte constittitionelle (uj) . 125 
Chartnitius . . • • — 
Chaiybdis . . . . 120 
Chasseki . . . . — 
Chasteier (János, Gábor, mar

quis) . . . • • — 
Chatám (I ' i t t William gróf) . 127 
Chateauuriand (Francois Au-

gust) . . . • • 129 
Chateamoux (Marié Anne) . 131 
Chatelét — 
Chátelet (Gábrielé Fmilie) • 132 
Chatilloni congressus . • — 
Chatterton (Tamás) . . . 1 3 8 
Chaucer (Geoffrey) . • . 1 3 9 
Chaudet (Antoine Denis) . . 140 
Chaudon (Lajos M.) • • • —' 
Chaufepié (János György) • — 
Chaulieu (Gnillaume Amfrye de) . 141 
Chaumonti egyezség . • — 
Chaussée (Pierre Claude Rivel-

le de la) . . . . 142 
Chauveau-Lagarde . • • —" 
Chauvelin (Ferencz , marquis) . — 
Chaux (la) de Fonds . . 143 
Chazarok . . . • — 
Checks . . . . - — 
Cheniia ( története) . . - — 
Chemia (tcrmészétphilosophi-

a i ) . . . . . • W 
Chemnitz (Márton) . . . 1 5 1 
Chemnitz, város . • —' 
Chénier (Maria Joseph de) . — 
Chenille 152 
Cherbourgh . . — 
Cherson 153 
Chersonesus . • • • — 
Cherub . . . . . — 
Cherubini (l.uigi) . • • 1>4 
(heruskok . . • • 77 
Chester . . • • .15.} 
Chesterfield (Philipp Doruier, 

etc . . . • • • 
Cheval . . • • '.'• I"»r' 
Chevalier (Jean Baptiste le) . 

36 
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lap. 
Chezy (Antal Leonard) . . 1 5 7 
Chiabrera (Gabriello) . . — 
Chiaramonti . . . . 1 5 8 
Chiari (Pietro) . . . — 
Chiarosciiro . . . , 1 5 9 
Chiffre — 
Chifírefejtés . • , • — 
Chiffre Quarrá . . . . — 
Chile; . . . . . 1 6 1 
Chiliasmus, Chiliasták . . 162 
Chiniaera . . . . . . 164 
Chimani (Leopold) . . . — 
Chimay (Theresia, herczegné) . 165 
Chimborasso, 1. Cordilleras . — 
China . . . . . — 
Chinahéj 172 
Chinai nyelv, >rás és litcratura . 174 
Ch io , 1, Scios . . . . — 
Chiosk, 1 Kiosk . . . — 
Chiragra . . . . . . 1 7 6 
Chirographnm . . . . — 
Chirologia . . . . — 
Chiromantia . . . . — 
Chiron 177 
Chironomia . . . . . — 
Cnirurgia . . . . . — 
Chhva, l .Turkmenörszág . . — 
Chladni ( E m é s z t , Florencz 

F r id i ik ) , . . . 1 7 9 
Clopicki . . . . . 1 8 0 
Chlor , Chlorine , . 183 
Choc . . . . . 1 8 4 
Choczim (Chotsim) . . . — 
Chodowiecki (Dániel, Miklós) — 
Choiseul (István , Ferencz) . — 
Choiseul-Gouffier (Marié 'sat . ) . 186 
Cholera — 
Choliambuji . . . . 2 2 1 
Choral — 
Choregraphia . . . — 
Choriambns, 1. Rhythmus . — 
Chorographia • - . 222 
Chouans . . . . . '— 
Chrisma . . . . . — 
Chr i s t i an , 1. Keresztely . . — 
Christiania . . . . — 
Chi'oin . • . • • — 
Chromaticus . . . . 223 
Chionica, 1. Krónika. . . — 
Chronicus . . . — 
Chronologia. . . . . 225 
Chronometrn'm 1. Idüméi'ő. . — 
Chi'onosíichon . . . . — 
Chryse i s , I. Achilles. • . ~ 
Chrysippus . . . . 226 
Chrysolitluis. . . . . — 
Chr\ soloras (Kmanuel} • . — 

lap. 
Chrysopras , I. Chaloedon. . 226 
Chrysostomus . . '.' ' — 
Churchill (Charles) . . . 228 
Chylificatio . . . . 229 
Chylus — 
Chymiticatio • • • — 
Chymus . . . . . — 
Cibber 230 
Ciborium . . . . — 
Cicero (Marc. Tulliiis) . — 
Cicerone . . . . . 234 
Cicisbeo . . . . . — 
Cicognara (Leopold, gróf) . — 
Cid, I. Diaz — 
Cigarro 

. 235 
Cignani (Carlo) . . . — 
Cilicía . . . . . 230 
Cilicium . . . . . — 
Cilley . . . . . — 
Cimabue (Giovani) . . . 237 
Cimarosa (Domenico) . . 238 
Ciniberek v. Cimmerek . . — 
Cimon . . . . . 239 
Cincinnatus (Lnc. Quinetius) . 240 
Cinna (Lnc. Cornelius) . . 241 
Cino da Pistoja . . , — 
Cinqiie Ports . . . . — 
Cipriani (Giambattista) . . 242 
Circassia . . . . — 
Circe . . . . . 2 4 3 
Circuláló papirosok, 1.Forgó pa

pirosok. , . . — 
Circulatio , 1, Pénzforgás. . — 
Circnlatiobank, 1.Pénzforgási bank— 
Circulns, 1. Kör. . . . — 
Circus . . . . . . — 
Circusi játékok . . • 244 
Cis (a' muzsikában) . . 245 
Cisalpina respiiblica . . — 
Cisplatana, 1. Paraguay . . — 
Cisrhenana respublica . . 246 
Cisterciták . . . . — 
Citadel la , 1. Fellegvár . . — 
Ciudad-Rodrigo . . • 247 
Civillista . . . • • — 
Clairon (Claire, Josephe 'sat.) 249 
C i n — 
Clare (John) . . . - 2 5 1 
Clarence, 1. IV. Vilmos . . — 
Clarendon (Hyde Edward) . — 
Clarinett 252 
Clarké (Sam.) . . . - 2 5 3 
Clarké (Eduárd Dániel) . . — 
Classicus . . . . . 254 
Classis 257 
ClaudLorrain, 1. Gelée (Claude) — 
öaud ianus (Claudius) . . — 
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lap. 
Claudius (Tiberins) . • 257 
Claudius (Mátyás) . . . 258 
Claujulák, 1. Zárlatok. . . — 
Clavicembalo . . . — 
Clavicylintler, 1. Chladni . — 
Clavigo vagy Clavijo y Flaxar- — 

do . . . . . — 
Clavis , 1. Kulcs. . , — 
Clemence Isaure . . — 
Clemens (Titus Flavius) . . 259 
Clemens, (pápák) 1. Kelemen 

(pápák) . . .. . — 
Cleinenti (Muzio) . . . 260 
Clcmentinák . . . . 2 6 1 
Cleopatra . . . . — 
Cle.rfay t (de Croix Ferencz 'sat.) 262 
Clerk (John) — 
Clerus, Clericus . . — 
Cliensek . . . 263 
Clifford (George) . . . — 
Clima . . . . — 
Cliniacterius . . . . 265 
Climax és Anfciclimax . . —• 
Clinica . . . . . — 
Clinton (sir Henry) . . . 2 6 7 
Clio — 
Clodwig, Chlodowig . . — 
Clos (P . A. F. Choderlos de la) 268 
Clothoj, I. Párkák . . . — 
Clotilde (de Vallon Chalys) . 269 
Clöture . . . . 2 7 0 
Cloud (St.) . . . . — 
Clubb (ang.) . > . . . 2 7 1 
Clytaemnestra . . . . — 
Cnidus , 1. Gnidus . . . — 
Coak , 1. Kőszén . . . — 
Coalitio . . . — 
Cobbet (AVilIiam) . . 2 7 2 
Cobenzl (Lajos) . . . 273 
Cocagna . . . . . — 
Cocarde . .-.' . . — 
Cochenilla . . . . — 
Cochin (Charles Nicolus) 274 
Cochinchina (Kodsin-Dsina) . 275 
Cochlea Archimedis . . . 276 
Cochrane (Sándor Tamás , lord) — 
Cocles , 1. Horat ius . . — 
Cocon . . . . . — 
Cocytus 4 . . 277 
Codes . . . . . — 
Codex 282 
Codicillns . . . . — 
Codrus . . , . . — 
Coefficiens . . . —-
Coehoru (Menno, báró) . ~-
Coelibatus, I. Nőtelenség . — 
Coelestinusok . . . . 283 

lap. 
Coenobita, 1. Auáehoreta éa 

Klastromok . . . . 283 
Cohaesio . . . . . — 
Coimbra . - 2 8 4 
Colbert (Jean Baptiste) . • — 
Colchester , I. Abbot . • — 
Colchis . . . . . 286 
Coleridge « . . • — 
Coligny (Gaspard de) . • 287 
Coliseum . . . . . 288 
Colié (Charles) . —' 
Collectiv, Collectivum . . — 
Collegiale systema . . , — 
Collegiált Egyház , 1. Egyház . — 
Collegiumok . . . — 
Collin (Henrik 'sat ) 290 
Collin d 'Har ler i l lc (Jean Fran

cois) . . . . • — 
Collisio, 1. Ö svelUközés • — 
Colloredo . . . . 2 9 1 
Collot d' Herbois (János Maria) — 
Colman (George) . . . — 
Colombia 292 
Colombo (Christoforo) . . 293 
Colon , 1. lnterpunctio . . — 
Colonia, 1. Köln . . . — 
Coloniai 'áruk, 1. Világkereskedés — 
Coloniák, 1. Gyarmatok . — 
Colonna . . . . . 2 9 7 
Colonne . . . . — 
Coloratura . . . . 298 
Coloritj 1. Színezet . . — 
Collossus, 1. Óriás . . . _ 
Colossusok, 1. Óriások . . — 
Colquhoun . . —-
Columbanus . . • . — 
Columbia . . 299 
Coliimbus, 1. Colombo . . — 
Coliimella(Lucin» Június M 0 d.) 300 
Colurok, 1. Csonka körök . — 
Comenius (János Amos) . . _— 
Cometa, I. Üstökös csillag . — 
Comicus . . . . . 301 
Comines (Philippe] de) . . — 
Comitia 302 
Comma . . . . . — 
ComniandeinPnt . . . — 
Commerson (Phi l iber t) . . 303 
Committée . . . . — 
Commodore • • — 
Commodtis (Ant. Ael. "Aurél) . — 
Commoner, 1. Collegiumok . — 
Communio, I. Ur vacsorája . — 
CoiniiPiiusok • . 304 
Uomo . . . 3f>5 
Comoedia, I. Színjáték . — 
Compagni (Dino) . . — 

« 
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lap. 
Compania 305 
Cmpara tmi s , I. Melléknév . — 
Comparse . . . . — 
Compassus . . . . — 
Competentia . . . . 30C 
Compilata és Approbata . . 307 
Compositio . . . — 
Componium . . . . 308 
Compromissum . . . 309 
Comus . . . . . — 
Concav, 1. Homorú. . . — 
Concert •*+ 
Concertmester. . . . — 
Concetti . . . . . . — 
Concilium . . . . . 310 
Conlave 311 
Conclavista . . . . — 
Conoprdantia . . . . 312 
Concordatum , . . . —-
Concordia . . . . 313 
Concordia formulája • • — 
Concretum . . . , — 
Concubinatus . . . . 314 
Concursns . . — 
Concussionis Crimen . . — 
Condamine(Charles Mariadé la) 312 
Condé (Luis de Bourbon) . — 
Condé (Luis Joseph de Bourbon) 316 
Condé (Lajos Henrik Jóaef) — 
Condillac (Ktiene) . . . 3 1 7 
Condorcet (Marrie Jean 'sat) — 
Condottieri . . , . 3 1 9 
Confirmatio . , _ 
Conformisták, I, Egyformaság 

actája . . . . . — 
Confucius, 1, Con-fu-tse . . — 
Congestio . . . . 320 
Congregatiók . . . . 321 
Congregationalisták, I. Inde-

pendensek . ; — 
Congressus . . . . —• 
Congreve (Will iam) . . — 
Congreve (Wi l l i am, sir) . 322 
Conjugatio, I. Ige . . . —-
Conjunetio, 1. Foglaló . . — 
Conjunctio (astr.) 1. Aspectus . — 
Connetable . . . . — 
Conrád (Fridrich Wilhelin) . — 
Conradin . . . . . — 
Conring (Hermann) . . . 323 
Consalvi (Eroolel . . . — 
Consoriptio, 1. Öszveii ás . — 
Cojiseoratio , . » • . 324 
Consequentia . , , . — 
Conservatoriumok . i, , 325 
Consilium abejindi . . . 326 
Consistorium . . . — 

lap. 
Consolato del maré , 1. Keres

kedési jus és tengeri jus . 426 
Consonantia . . . . . 327 
Constable . . . . •— 
Constánt de Rebeque (Bajamin) 32S 
Constantia . . . . 330 
Cnnstan tin(C. FlaviusValerius 'sat)— 
Constellatio , 1. Csillagzat . — 
Cmistitutio . . . . 332 
Constitutiók . . . . 333 
Constitutiók (apostoli) . . 351 
Constitutionisták 1. Unigenitiis . — 
Consul . . . . . ~ •— 
Consnlta . . . . . 352 
Oonsultatio . . . 353 
Contugium , 1. Ragadó nyavalyák — 
Contarini . . . . . — 
Contat, I. Francüia szinmivész-

ség és Párisi játéksain . — 
Conté (Jakab Miklós) . . 354 
Conleinplatio i . . . 355 
Contessa (KereszteJy Jakab) — 
Conti(Antonio Schinelle abbate) 356 
Cont i , 1. Bourbon . . . — 
Continentale systema 1. Száraz

földi rendszer . . . — 
Contorniati . . . —i 

Contour, 1. Környiilrajz . . — 
Contrabassus, I. Bassns és Hegedű — 
Cotrahangok, I. Tabnlatura . — 
Contrapont . . . . 357 
Cóntraprotest, 1. Protest . — 
Contraremonstransok, 1. Re-

monstransok és Gomaristák . — 
Contrast , 1. Visszásság . . — 
Contraviolin, I. Hegedű . . — 
Contrealt . . . . — 
Contrebande . . . . — 
Contregarde . . . . 358 
Contrescarpe . . . . — 
Contributio . . . . — 
Controle . . . . . — 
Contumacia . . — 
Conus , 1. Kup . . . — 
Convenientia . . . . 358 
Convent . . . . .' — 
Conventiós pénz, 1. Pénzláb . — 
Convergentia . . . . 360 
Conversatio, 1. Társalkodás . — 
Convex I. Homorú . . . — 
Convulsionnairek, 1. Jansenisták — 
Cook (James) . . . . 3 6 0 
Cooper (James Fenimore) . 361 
Coquette 362 
Copia , 1. Másolat . . . — 
Corday d' Armans (Marié ' sa t . ) — 
Cordeliers . . . . 363 
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lup. 
Cordiileras de los Andes . . 363 
Cordon 364 
Cordova . 365 
Corilla, ]. ImproTÍsatorok . — 
Corinthus. .. . . . — 
Coriiithusi érez . , . 366 
Coriolanus (Cajus Március) . — 
Cork 367 
Cornaro (Lodovico) . . . — 
Corneille (Péter) . . . 3 6 8 
Corneille (Tamás) . . . 369 
Curnelia . . . . . . 370 
Corneliiis Nepos . . — 
Cornides (Dániel) . . . — 
Cjnnvall is (Károly) . . . 371 
Coroaer . . . . . . 372 
Corpus . . . . . — 
Corpus Catholicorum . . — 
Corpus delicti . . . 373 
Corpus juris . . . . 374 
Correa de Serra (Jósef Ferencz)375 
Cor rec t , 1. Tisztáitság - . — 
Correggio (Antenio Aliegri) . 376 
Corregidor . . . . 377 
Corsarok * . . . — 
Corsica — 
Corso 378 
Cortes . . . . . 3 7 9 
Corte/. (Pernando) . . . — 
Cortona (Pietro Berettini) . 380 
Coruíia . . . . . —• 
Corvin (János) . . . 3 8 1 
Corvisart des Marets . . — 
Corybantes . •• •. . 382 
Cos vagy Coos . . . . '•— 
Cosel (grófné) . . . . — 
Cosmeticus szerek , 1. Szepitő 

szerek . . . . . — 
Cosmicus . . . . . 383 
Cosmo , 1. Mediciek . . . — 
Cosm<ipolitisnms . . . — 
Cossé (Károly) . . . 384 
Coster (Laurens) . . . — 
Costiime . . . . . 385 
Cőté d r o i t , Cóté Gauclie . 386 
Cottin (Sophie Uistaud) . . 3 8 7 
Cothumus . . . . — 
Cottus, 1. Centimanok . . — 
Coucy (Renaud) . . . — 
CouIisSák, I. Színfalak . . — 
Coulomb (Charles Augustin de) 388 
Coup • . • . • • . • 389 
Couplet . . . • . — 
Conpon — 
Courbiére (Wilhelm Réné) . — 
Conr d 'Amours , 1. Szerelem 

Törvényszékei . . • — 

lap. 
Poui í de Gebelin (Antal) . 390 
Conston (Miklós) . . . 391 
Cowley (Ábrahám) . ; ' •*• ' . — 
Cowper (William) . * . 392 
Coxe (William) . . . — 
Coxis vagy Cosein (Mihály) . — 
Coypel (Noel) . — 
Coysevox (Antal) . . . 393 
Crabbe fGeorge) . •. . — 
Crabeth (Dierk és Woute r ) . 394 
Cramer (Károly Gottlob) - . —' 
Cramer (Johann Baptist) . 395 
Craniologia, 1. Kaponyatudomány — 
Crasstis . . . . . — 
Craven (Erzsébet) . . . 396 
Crayer (Gáspár) . . . — 
Crébillon (Prosper Jolyot de) . — 
Crébillon (Claude Prosper *sat.) 398 
Credere, del Credere . . — 
Credentionales . . . . 399 
Creekek . . . . . — I 
Cremona . . i . . — 
Cremor tar tari . . . — 
CreoLok . . . . . 4 0 0 
Crescendo ,. . . — 
Crescentiis (Petrus) • . . — 
Crescenzi (d. Jüan Baptista) . — 
Crescentini (Girolamo) . . 401 
Crescimbeni (Giovanni Maria) — 
Crespi (Ginseppe Maria) . . 402 
C r e t a , 1. Kandia . . . — 
Cre t icus , 1. I thythmus •'-. . — 
Creiisa . 4 —'• 
Creutz (Gusztáv Fi lep, gróf) — 
Creuzer (György Fr idr ik) . 4 0 3 
Crevenna (Pé te r Antal) . . 404 
Crichton (James) . . . — 
Criilon (Louis de Balhé) . . 405 
Crillon-Mahon (Louis herczeg) 400 
Criminalis törvénv . . . —• 
Ciisis . . " . . . 4 1 1 
Criterium . . . . 412 
Critipa . . . . . — 
Criticája a' t iszta észnek, l. Kant. — 
Critica, philosophia 1. Kant és 

Philos. — 
Croesus . . . • . 4 1 4 
Croker (John Wilson) . . — 
Cromford 415 
Cromwell (Olivér) . . . — 
Cronion , 1. Jupi ter . . . — 
Cronos, 1. Saturnus . . — 
Crotch (William) . . . 4 2 4 
Croup . . . . . — 
Crozat (Jósef Antal) . . 425 
Crusada 426 
Crusca, I. Acaclemia . . — 
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lap. 
Crypto ; . . . . 4 2 8 
Csaba — 
Csacsina . . . . . — 
Csáki ' — 
Csáktornya . . . . 4 2 8 
Csalán — 
Csalás — 
Csalókőz . . . . . — 
Csanád . . * . — 
Csanád várm. . 429 
Csanád (Magyar) - . . — 
Csanádi (Demeter) . . — 
Csapat, í. Detachement . . — 
Csaployics (János , Jes/.euorai) — 
Császár (Imperátor) . . 430 
Császárkoronázás . . . 431 
Császárválasztás, 1. Német biro

dalom és választó fejedelmek . — 
Csata , 1. Ütközet . . . — 
Csatári (János, Saikadi) . — 
Csatornák '. . . . — 
Cseh atyafiak . . . . 433 
Cseh é» bajor erdő . . . 434 
Cseh nyelv és literatura . — 
Csehország . . . . 441 
Csehszombati . . . . 443 
Cselédek 445 
Cselekedet , . . . — 
Csemege . , . . . — 
Csendes tenger, 1. Délszaki tenger — 
Csépegékenyseg, 1. Folyósság . — 
Csepegő k ő , 1. Stalactites . — 
Csepel . . . . . 446 
Csépelni •— 
Csepp — 
Csere . . • . . — 
Cserei . - ;•••-"-. . 447 
Cserekereskedés . . . 448 
Cserélt kották . — 
Cserhát — 
Csernovics (Arisén) . . . — 
Csetnek 449 
Csigák, 1. Héjas állatok. •. — 
Csikszék — 
Csillag, I. Veszteglő csillagok 'sat. — 
Csillagabroszok . . • — 
Csillagesmeret, 1. Astrognosia. — 
Csillagidő . . . . 450 
Csillagmagyarázat, I. Astrologia. •— 
Csillagszaladás . ; . — 
Csillagtudomány I. Astronomia. — 
Csillagzat . . . . 451 
Csillagzatok . . . . — 
Csillám . . . . • — 
Csin 452 
Csinált ntak • • • — 
Csipkék . . . • . 4 6 3 

top. 
Csira 453 
Csobánca . . . — 
Csók — 
Csokoládé . . . . 4 5 4 
Csokonai Vitéa . . . 455 
Csorna, 1. Körösi . . . — 
Csomó 457 
Csomók, 1. Tuberculumok. . — 
Csongrád vármegye . . 458 
Csongrád mváros . . — 
Csonka körök . . . . — 
Csontok — 
Csoport, 1. Grupp. . . . — 
Csörgő sapka, 1. Udvari bolondok. — 
l sorszárka, I. Csürszárka w— 
Csudáji a' világnak . . . 459 
Csudás —> 
Csukat (Péter) . . . 4 0 0 
Cslliszárka . . . . 4 6 1 
Csuz — 
Csúzi Cseb (János) . . . 462 
Cuba . . . . . — 
Cubus, 1. Koc/.ka. . . . — 
Cue'va (Jüan de la) . . . 403 
Cujas (Jacques) . . — 
Cullen (William) . . . 4 6 4 
Cullodcn . . . . — 
Culminatio, 1. Delelés . . — 
Cultura 465 
Cuma -. . * . . . — 
Cumae • • - . . — 
Cumberland (herczeg) . . 406 
Cumberland (Richárd) . . — 
Cupido — 
Curac,o 407 
Curatela, 1. Gyámság . . — 
Curetes, 1. Corybanles . . — 
Curia — 
Curialis decisiók . . . — 
Curiatinsok, 1. Horatiusok — 
Curius Dentatus (Marc. Annius) 46S 
Cnrran (John Philpot) 
Cursir, I. Betűk . . — 
Cursus, I. Folyamat . . —* 
Curtius (Marcus) . . — 
Curtius Hufus (Quinlns) . — 
Cusco . • • • . — 
Cuspinianns (János) . . . 469 
Custine (Adam, Philip, gróf) . — 
Cuvier (György Leopold 'sat.) 470 
Cybele 472 
Cycladák . . . . . — 
Cycloisek . ' . . • — 
Cyclopsok . . . . 473 
Cyclus, 1. Kerekszám . . — 
Cydusi költők, 1. Görög literal. — 
Cylinder, I. Henger . . — 
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lap. 
("ynieuiok . . . . — 
Cynosura . . . . 474 
Cynthius . . . . — 
Cypriao (Szent) . . . — 
Cypris . . . . . —. 
Cyprus — 
Cyr (saint) . . . . 475 
Cyrenaicusok . . . . —-
Cyrene . . . — 
Cyrillus . . . . . 4 7 6 
Cyrui . . . . . — 
Cythera 477 
C/.áfolás, I. Megczáfolág . — 
Czakova . . . . . — 
Czartoryski (Ádám rdósb). . — 
Czartoryski (Ádám rfj.) . . 478 
Czédulabank . . . •—' 
Czéh — 
Czél, 1. Teleologia . . — 
Czenitochau . . . . 4S3 

lap. 
Czetny, 1. Servia • • — 
Gzethal —' 
Czetreló . . , • • 48G 
Czibak (Imre) . . • •• • — 
Czigányok . . . — 
Cziro 490 
C/.imbalom . , . • — 
Czimer . . . . . 491 
Czimertudomány, 1. Heraldica . — 
Cziu . . . 1 . . 494 
Czinnober . . . . — 
Cziprusfa . . . • — 
Cziráky (familia) . . . — 
Cziráky (Antal, gróf) . . 495 
Czirbesz (Andrág Jónáa) . • 49Q 
Cziibolyamirigy . . . — 
Czirkalom . . . . — ; 
Czitera . . . . . 4 9 7 
Czitrom . . . . • — 
Czrittinger (Dárid) . . . — 

D. 
» . . . . . . 4 9 7 
Da Capo 498 
Dacia — 
Dacier — 
Dactyliographica , 1. Lytho-

glyptica . . . . 499 
Dactyliotheca . . . . — 
Dactylologia . . . . 500 
Dactylus, 1. Rhythmus . . — 
Daedalus . . . . — 
Daemon . , . . 5 0 1 
Daendels (Herrmann Vilmos) . 503 
Dagály 504 
Dagohert . . . . . — 
D'Aguesseau (Henry Francois) — 
Dahomé (Dahomey) . . . 505 
Daire, 1. Japán . . . — 
Dal , 1. Ének . . . — 
Dalai Láma, 1. Láma . — 
Dalayrac (Nicolas) . . . — 
Dalberg v. Dalburg . . . 5 0 0 
Dalberg (Kái'oly Tbeodor An

tal Marton) . . . . — 
Dalberg (Imre Jósef, herczeg) 507 
Dalekarlia, 1. Svédország . 508 
Dalin (Olaiis) . . . . — 
Daljáték , 1. Énekes játék . — 
Dalmatica . . . . — 
Dalmatország . . . . — • 
Dal segno . . . . 509 
Damascenus (Joanes) . . 510 
Damascirozni . . . — 

Damasctis . . — 
Üamast . . . . . — 
Damiat . . . . .-611 
Damiens (Róbert Francois) . — 
Dámon és Pythias . • • — 
Dampier (Wilmos) . . • — 
Danaé . . . . . 5 1 2 
Danaidák . . . . • - — 
Dancourt (Florent Carton) . — 
Dánia, 1. Dánország . . — 
Dániel . . • » • — 
Dániel (Gábor) . . . 5 1 3 
Dániel, (Sámuel) . . • —' 
Danismend . . . — 
Dán nyelv, literatura és mivesz-

ség . . . . . — 
Dánország . . . . 516, 
Dannecker (János Henrik) . 521 
Dante . . . . . — 
Danton- (György Jakab) . . 524 
Danzig 525 
Daphne 526 
Dapbnis . . . . . — 
Dardanus . . . • —• 
Dardanellák . . . . 527 
Dárius 528 
Darmstadt . . . ,. 530 
Daróczi (Ferencz) . . . — 
Daru (Piere AntonineNoel-

Bruno, gróf.) . • — 
Darwin (Erasmus) . . • — 
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lap. 
Oaskoff (Katalin s>M. gróf 

Woronzoffné) . . . 5 3 1 
Datar ia — 
Dátum — 
Daubenton (Jean Louis Marié . — 
Daun . . . . 5 3 2 
Daunnti . . . . . . — 
Dauphin . . . . 533 
Davenant . . . — 
Dávid (Giacomo) . . . — 
Dávid (Jaqucs Louis) . . — 
Dávid király . . . . 5 3 4 
Davidis (Ferencz) . . — 
Davila 535 
Davis (John) . . . . 536 
Davoust — 
Davy . . . . . 5 3 7 
Debreczen . . . . 538 
Debure . . . . 5 3 9 
Decagonum . . . — 
Decamerone 1. Boccaccio , — 
Decandolle . . — 
Decanus • . . . — 
Decazes . . . . 540 
Deccard (Ján.) . . . 5 4 3 
Decemvir i , 1. Appius Claudi-

dius Crassinus . . . —• 
Decimális mér t ék , 1. Tized-

mérték . . . . . — 
Decimalis rendszer , 1. Szám

rendszer . . . . — 
Decimalis számolás, 1. Tized-

számolás , . — 
Decimé . . . . — 
Decisio • • . — 
Decisio curialis, I. Curialis dec. 544 
Decius (Publius) . , . — 

lap, 
Declamatio . . . — 
Declinatio . . . . 545 
Decoratio , 1. Ékités . . —p 
Decrescendo . , . . — 
Decretalék . . . . 546 
Decretalis napok . . , — 
Decretnm . . . . — 
Deductio . . • . — 
Defensio . . . 547 
Definitio . . . . — 
Def;erdar . • . . — 
Degerando , 1. Gerando de . —•' 
Degradatid . . . . — 
Dei'anira . . . . 549 
Deídarnea • . — 
Dei giatia . • . — 
Deismus . . . . — 
Dejotarus . . . . 550 
Deken (Agata) • . . — 
Dél . — 
Delambre . • — 
Delavigne • • . 551 
Delawaití . 552 
Delegatio . • . • — 
Delelés . • . • — 
Delft . • . . 553 
Delhi . — 
Déli báb . • . • — 
Delille (Jaques) • . • — 
Delisle (Vilmos) • . . 5 5 5 
Délkör . . — 
Della Maria . , ' . . 556 
Dél l inea , |. Délkör • . — 
Delolme (Lajos Ján.) . . — 
Delorme (Marion) . . • — 
Delos . . . - 5 5 7 
Delphi . . . . — 










