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udvari főtörvényszék {Kingsbench), a1 tartományi főtörvényszék {Court 
of Common pleas) 's a' kincstártörvényszék ((. 'o«rí of Exchequer) t i 
zenkét tagja megjárjak esztendőnként kétszer Anglia negyven grófságát, 
hogy ezen törvényszékeket tartsák. Wales számára e' munka végett 
nyolcz lovag van kirendelve. Ezen törvényszéki ülésekre még ma is 
meg kell a' grófság minden békebirájának 's azon személyeknek jelenni, 
kiket a' sheriff (főtisztje , kormányzója a1 grófságnak) esküdteknek ja
vai. Ezen ülések a' grófságok közönséges gyűléseihez hasonulnak még 
most is. A' birák, kiknek inmpélyesen mennek elejébe, harangszóval fo
gadtatnak. A' törvényszéki illéseket, isteni tisztelet 's predikáczio után 
az előlülő biró nyitja meg, beszédet tartván az esküdtekhez , kik a' 
grófság legnagyobb tekintetű férjfijai közül válaszlatnak. (Cottu „De 
l' administration de lajustice criminelle en Angleterre", Paris 1820). 
A'bíráknak az esküdtek székén öt különböző megbizottságok van, mellyek 
i észént polgári ügyekre, részént büntető igazságszolgáltatásra vonatkoz
nak. A z , a' mellytől a' törvényszéki ülések neveket veszik, az assise 
commissio, just ad nekik , tulajdoni 's birtoki viszálkodások elitélésére, 
mi azonban már most csak ritkán fordul e lő , mert ezen vádnak más for
mája jött divatba. A' nisi prius commissio arra hatalmazza ő k e t , hogy 
olly ügyekben, mellyek a' felső törvényszékek előtt vétettek kereset alá, 
s' bizonyítványokat szedjék rendbe (a' holott az esküdtek széke e' kér
dést itéli meg: mi tekintethessék bebizonyittatottnak) '» azután Ítéljék 
meg, ha csak elébb (»»'«» prius) meg nem tőrtént ez a1 törvényszék előtt. 
Mind azok , kik akarmelly okból, de nem büntetésül, birói Ítéletnél fogva 
a' grófság fogházaiban vannak, egy harmadik commissio szerént (of 
goal delivery') vizsgálat alá vétetnek az assisekben, vagy ha erre sincs ok, 
szabad lábra állíttatnak. Hanem ezen commissiók legfontosabbika az, 
mellynél fogva tartoznak minden nagyobb vétket (árulást, feloniát, nagyobb 
lopásokat) vizsgálat alá vernii , 's a ' jurynek a' tettről hozott Ítélete után 
megítélni (Conim. of oyer and termiver). Bírnak végre a' békebirák ju-
saival (Comm. of peace), azaz, tehetnek mindenféle rendelést , melly a' 
belső béke fentartására az aneol elvek szerént megkívántatik. (1. BI ÍKE-
TÖRVKNYSZKKEK). 111. Az ujabb franczia törvényszerkezetben is vannak 
1808 olta assisetörvényszékek, mellyek azonban neveken kívül csekély
ben hasonlítanak ezen angol intézethez. A' büntető igazságszolgáltatás 
a' régi szerkezet legiszonyatosb részei közé tartozott. Két ellenkező go
nosz volt meg benne, a' kinzás, melly gyakran csak a' halálos büntetés 
sulyositásául használtatott , 's a' halálra Ítélés csupa gyanúperből. Pran-
cziaország fő- 's altörvényszékei komor 's e 'mellet t könnyelmű kegyetlen
ség szellemével különböztetek meg magokat , a' minek számtalan iszonyú 
példáját adá a' 18-dik század. A' revolutio alkalmával a' büntető tör-
vényszerkezet uj rendbe szedése egyik első munkája volt a' constitutio-
nalis gyűlésnek. Az angol szerkezet vétetek must rául , '» főképen az es
küdtek ítélése a' tettről. A' polgári igazságszolgáltatás, a' régi intéze
tek eltörlése után, a' kerületi 's feljebbviteli törvényszékekre bízatot t ; a' 
büntető igazságszolgáltatásra nézve pedig a' Febr. 25-dikei 1791 tör
vény által, egy elölülőből's három tanácsnokból álló büntet^ törvényszék 
rendeltetett minden departementban. Ezen tisztviselőket nem az ország-
lás nevezé ki, hanem az elölülőt 's a' nyilvános vádolót a' departement 
választóji, birákul pedig a' kerületi törvényszékek tagjai szolgáltak sor
ban , 's az országiásnak csak koronaügyvédje volt minden törvényszék
nél. Ez az intézet megmaradt egészen a1 consularis szerkezetig, melly 
által a' kinevezés joga a' consulra ruháztatott. Az 1808-diki büntető 
törvényszéki rend (Corfe d1 instruction criminelle) eltörlé ezen állandó 
büntető törvényszékeket, 's a' büntető igazságszolgáltatást a' feljebbvi
teli törvényszékekre (udvari törvényszékekre) ruházá olly máddal , hogy 
ezek hozzák az első Ítéletet a' eriminalis vizsgálat szükségéről, a' nyilvá
nos kihallgatás 's (esküdtekkel való) megítélés pedig külön törvényszék 
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által történik (Cour d' Assises), melly egy udvari törvényszéki tanács
nokból mint elölülőből, 's azon kerületi vagy tartományi törvényszék 
négy legidősb tagjából á l l , mellynek kerületében a' dolog történt. A' 
csekély politiai bűnhődések a' helybeli elöljárók {maires) 's a' békeld-
rák elejébe tartoznak, a' kisebb büntetést érdemlő esetek pedig a' kerületi 
törvényszékek elejébe. — A' franczia assisek munkálódása következő: 
Minden franczia altörvényszéknek van ügynevezett vizsgáló bírája. Ez vizs
gál meg minden vé tke t , niellyet a' statnsügyvéil , politia avagy egyes em
ber felad, ez nyomozza a' t e t t e t ' s a 'gonosz tévő t , kihallgatja a' tanukat, 
áltnézi az okleveleket, kimegy az eset helyére 's jegyzőkönyvet visz 
mindenről. Azután tudósítja az altörve'iiyszéket nem nyilvános ülésben 
(en ehambre de conseil). Ha a' törvényszék a' vádoltatottat az eset és 
környülményeknél fogva ártatlannak ta lá l ja , vagy a' vád bebizonyítását 
igen hihetetlennek le l i , azonnal felmenti a1 vádoltatottat a' vád terhe 
alól. Ha azt találja a' törvényszék, hogy a' feladott eset egyszerű po
litiai bűnhődés , ennek további megbosszulhat a' politiai fenyítő tör
vényszékhez utasí t ja; a' még csekélyebb politiai rendszabások megsze-
gőjit pedig csak a' politiának adja ál ta l , megdoigálás végett. De ha 
az előleges vizsgálatok a' gyanúst terhelni látszanak , a1 nagyobb vétkek 
esetében az altörvényszék az irományok áltküldése mellett a1 fótörvény-
széket (Cour rnyalé) tudósítja. Ez a' dolgot tanácskozás alá veszi nem 
nyilvános ülésben, kihallgatja a' generalügyvéd szavazását, 's ha a' 
főtörvényszék a' feladott esetet criminalisnak 's bebizonyithatónak találja, 
olly ítéletet hoz, hogy az eddigi gyanús 's már most vádoltatott (ttccuni), 
a' szorosan meghatározandó vétekre nézve, egyenes vád 's külön vizsgálat 
alá vettessék (arrit des renvois aux attiiet). Ezen büntető törvényszékek 
legalább egyszer tartanak ülést negyedesztendőnként minden departe-
mentban , hogy az elébbi ülés olta megérett büntetési eseteket végképen 
megítéljék. Az esküdtek intézete azon szabadlelkü képzeten alapul, 
hogy az élet 's halál joga rendszerént nem a' tulajdonképi statustisztvise
lők kezében van, hanem egy , bizonyos törvényes norma szerént , rész
nyire sors által (neminemüképen mint Judicium parium) a' nép közül 
választatott 's a' megkívántató tulajdonságokkal eléggé felruháztatott 
statuspolgárokra vagyon bízva , kik az ülés végeztével mint privát em
berek ismét visszalépnek polgártársaik sorába. A' praefectus legalább 
négy nappal az assisek megnyitása előtt általküldi az assisek elölülőjé
nek a1 departementban lakó 's esküdd hivatalra alkalmas CO személy 
feljegyzését. A' törvény rendelése szerént megkívántatik, hogy minden 
esküdt legalább 30 esztendős legyen , minden 'polgári joggal birjon , to
vábbá a' választó Kollégiumnak tagja vagy egyike a'300 legnagyobb adófize
tőnek , vagy doctor , licentiatus, vagy levelező tagja valamelly a' status 
által megesmertetett tudós társaságnak , vagy jegyző vagy patentált 
pénzvál tó , vál tóügyész, I vagy 2 osztályú kereskedő vagy kalmár, 
avagy kormányszéki tisztviselő legyen legalább 4000 frank jövedelemmel, 
yagy pedig dispensatio által nyert legyen ezen hivatalra szabadságot. 
Egyáltalján alkalmatlanok er re : a' ministerek, praefectnsok, alpraefectu-
sok , b í rák , statusiigyvédek , egyházi személyek 's mind azok, kik az 
elitélendő criminalís esetben hivatalosan vagy ssak mint privatusok mun
káltak. Az esküdtek székének emiitett elölülője a' reá ruházott hata
lomnál fogva kitörül a' hatvanok lajstromából 24 személyt. Kap azonban 
a' praefectnstól még egy más pótoléklajstromot is , mellyben az assisek 
ülése helyének minden esküdtségre alkalmas személyei foglaltatnak, hogy 
ha talán a' fenmaradt 36 esküdt közül némellyek meg nem jelenhetnének, 
helyettek annyit nevezhessen k i , hogy az ülésekben legalább 30 esküdt 
személyesen jelen lehessen. Ezen assisetörvényszék előtt megjelenik már 
most a' statnsügyvéd, mint nyilvános vádoló, 's védelmezőjétől kisértetve 
a' vádoltatott i s , kivel a' vád, a' dolog felvételének napja, az oklevelek 
másolatban, a' tanuk és esküdtek nevei már elébb közöltettek írásban. 
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Mind a' statusügyvéd, mind a' vádoltatott elvet egynéhány esküdtet sza
bad tetszése szeréat, a' fenmaradtak közül pedig sors választ 12 esküdtet 
a1 bírói munka végbevitelére. A'' kinevezett esküdtek elfoglalják székei
ket egy emeltebb helyen, 's a' terem ajtaji megnyittatnak a' közönség 
számára. Most meghitelteti az előlülő a' 12 esküdte t ; a' vádat megren
delő i r á s , azután maga aT vád 's a1 helyben tortént szemléleti vizsgálat 
jegyzőkönyve felolvastatik. A' statusügyvéd megmutatja a1 vád legfon
tosabb részé t , azután előadatnak a' bizonyítványok 's az érzék alá eső 
bűnjelek (eorpora delidig, 's ezek a1 kömyüíményekhez képest meg is vizs
gáltatnak. Utóbb kihallgattatnak az alaposaknak találtatott elébbi tanuk 
's ellentanuk, az elébbi kihallgatási jegyzőkönyv tartalma szerént ugyan, 
de a' vétkesség vagy ártatlanság bebizonyítására csupán az esküdtek 
előtt élő szóval történt tanuvallás szolgál. Itt azonban nem csak a' vizs
gáló bírónak, hanem a' többieknek, az esküdteknek, a' statusügyvédnek, 
a1 vádoltatottnak és védelmezőjének, 's a' károsittatottképen fellépő pj i-
vatusnak is van jusa a' tanuk elejébe további kérdéseket tenni. Erre a' 
történtekről egymás n t á n , rendszerént kétszer szólnak a' statusügyvéd, 
a1 privát fél, a' védelmező , 's ha a k a r , maga a' vádoltatott is. Néha 
valamelly kétes kifejezésre nézve egyik másik t anu .u j r a kihallgattatik, 
közbejött kérdések eldöntetnek, 's midőn az ülésben már minden éret t 
az i télethozásra, akkor még azon ülésben kijelenti az előlülő, hogy a1 

fejtegetések be vannak fejezve, 's röviden öszvefoglalva előadja a' vá
doltatott ellen 's mellette felhozott próbákat 's Írásban terjeszti az es
küdtek elejébe azon kérdéseket, mellyekre lelki esmeretek szerént nyilat
kozást adjanak. Epre a1 tanácsszobába mennek az esküdtek, \s visszatér
tekkor nyilván kimondják tanácskozások következményét. Ha csak 7 
találta a' 12 esküdt közül a' vádoltatottat vétkesnek, ngy a1 bírák is ta
nácskoznak a' tettbeli kérdésről , 's ha a' birák többsége az esküdtek ki
sebb részéhez áll , a' vádoltatottra nézve kedvezőbb véleménynek van 
ereje. Ha minden biró megegyez a1 vádoltatottnak felmentésében , akar 
egyezett meg az egész jury annak elítélésében, akar nem, elhalasztatik 
a' dolog további tanácskozás végett a' következő assisere, melly azután 
végitéletet hoz. Ha az esküdtek többsége a' vádoltatottat felmentette, 
azonnal szabadon bocsátja azt az előlülő , ha csak valami más vád miatt 
nem kénytelen még tovább fogságban tartani. Ha ellenben vétkesnek ítél
tetett a1 vádol tatot t , nj tanácskozás kezdődik a' büntetés alkalmaztatása 
's a' netalán szükséges privát elégtétel felől , 's azután erre nézve hoz
nak Ítéletet a' birák , előadván egyszersmind az Ítélet okait is. Ezen 
büntető Ítélet ellen csak eltör lééi folyamodást használhatni. Ezt a' CAS-
SAT;OTÖRVKNY-ZIÍK (1. e.) mint alapost elfogadja, ha az Ítélet semmisége, 
formabeli hiba, vagy a' világos törvény elleni Ítélés megmuta t ta to t t , 's 
illy esetben más assisetörvényszékhez utasitja a' pert uj megvizsgálás 's 
megítélés végett. Zs. í?. 

E S M K N A R D (Jósef Alfons), költő, szül. 1769 Pelissaneban a ' P r o -
venceban , IVlarseilleban képződött , St. Domingoba ment 's visszatérté
vel Marmontel esineretségébe juta , és ez ébreszte benne vonzalmat a' lí-
teratiirához. A1 zendülés elején a' Fenillantok clnbbjába tartozék , kik 
megbukta után 1792 ki kellé vándorolnia. 1797 visszatért Francziaország-
ba , de mint polit. író elfogaték 's újra száműzetek. Brumaire 18-autat 
nyita neki a1 visszatérésre, 'fl ekkor Eaharpe- és Fontanes-al egyesült 
és a' „WIercure de Franve-on"- dolgozott vélek. Mozgó életre születvén, 
csaknem mindég kiragadva látá magát helyzetiből , hol csendet kezde 
lelni. Több viszonyai után csak 1805 telepedhetek le Par isban, hol 
ugyan ezen évben jelent meg „La navigation."' czimü költeménye. A* 
miv figyelmet gerjeszte 's bár nincs benne t e rv , élénk cselekvés, ábráz-
lás különbfélesége, ezen hijányokat elfeledtetek költői e re je , bájos és 
tiszta versalkatja, 's csudáltaték a' hűség, mellyel a' felzúdult hullámo
kat festé. J810 az intézet tagja lett '« ellenjeitől sok kellemetlensége-
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ket kellé t t trnie, mellyekhez Napóleon által lett számkivettetése is já
rult. 3 hónapot élt vala már I tal iában, amidőn ^engedelmet nyere a' 
visszatérésre. De kocsija feldőlte Nápoly 's Roma közt halálát okozta 
Jun. 1811. 

E S I M E R K T I.) ralamelly előterjesztésnek tárgyra vitetése, melly 
által az mint meghatározott dolog más dolgoktól megkülönböztetik. Né
ha értetik alatta egyetlen egy esmeret, néha pedig az illy egyes esmeretek 
summája vagy esmreteteink egésze. Az esmerés előre felteszi az előterjesz
tést ; mert előterjesztések nélkül esmereteink sem volnának. De az előterjesz
tések még nem esmeretek; hanem azoknak meghatározott tárgyra is kell 
vitetniek, ugy hogy ez az által más ó hozzá inkább vagy kevesbbé, hasonló 
tárgyaktól megkülönböztetik. Az emberi lélekben elrejtett kutfőjök az 
esmereteknek e s m é r ő t e h e t s é g n e k neveztetik. Rendesen alsóbbra és 
felsőbbre osztják azt, mivel az esmeret külön nemű előterjesztésekből áll, 
mellyek az emberi léleknek is különnemű munkásságát teszik-fel. Némelly 
előterjesztések é rzékiek , és szemléleteknek vagy érzéseknek neveztetnek, 
a' szerént, a' mint inkább az előterjesztett dolog minemüségét vagy az 
előterjesztőnek állapotját fejezikki. Ezek az alsóbb esmérő tehetségnek 
szüleményei , melly innen érzékiségnek is, vagy altalján fogva érzéknek, 
's érzékiségnek is neveztetik. Az érzéki előterjesztések csupán az egyes 
tárgyra vitetnek, melly épen szemléltetik vagy éreztetik. Más előter
jesztések értelmesek , és megfogásoknak neveztetnek, Ezek a' közönsé
gesre vitetnek, a' mi több egyes dolgokban közösen feltaláltatik, és 
a' felsőbb esmérő tehetségnek szüleményei, mell}' innen értelmes esmérő 
tehetségnek vagy áltálján fogva értelemnek is neveztetik. Az érzéken és 
értelmen felül emelkedik még az ész , mellynek sajátságos előterjesztései 
ideáknak neveztetnek, p. o. az Istenről, szabadságról, halhatatlanság
r ó l , kötelességről , erényről 'sat. való előterjesztések. Valljon lehet e, 
és mennyiben lehet ezen ideák által valamit megesmérni, tanítja az 
esmérő tehetség theoriája, melly az esmérő tehetségnek eredeti tör
vényeit és határait vizsgálóra veszi. Előre feltéve pedig , hogy az ész 
által is lehet valamit megesmérni, a' legfelsőbb esmérő tehetségnek 
kellene azt nevezni, mivel az emberi természetben nincs semmi fel
sőbb az észnél. Gyakran a' felsőbb esmérő tehetség nevezete alatt öszve 
foglalják az értelmet és az é sz t , mivel az emberi léleknek e' két tehet
ségeit a' közönséges élet nyelvében nem különböztetik meg olly szoro
san , mint a1 tudományos pontosság kivánja. Ezen alapul az empiricns 
és rationalis esmeret közt való különbség is. Amaz olly e3ineret, melly
nek értéke tapasztaláson, és igy az alsóbb vagy érzéki esmérő tehetség
nek sajátságos munkásságán épül; ez pedig olly esmeret, mellynek érté
ke olly okokon épül , a' mellyeket csak a' felsőbb, értelmes vagy eszi 
esmérő tehetség által lehet áltlátni. Az öszyeséges emberi esmeret pedig 
tulajdonképen egy elválhatat lan, legszorosabban öszvefüggő egész, és 
mint qllyan, közös szüleménye az érzéknek, értelemnek és észnek. — 
2) A' m e g e s m e r é s , általlátása vagy törvényes megvallása vala
minek. A. B. S . 

E s ő (pluviri), a7 felhőkből jövő vízcseppek. Három formában van a'viz 
a1 levegőben: 1) Páraformában mint igen kis hólyagocskák lebegve, a' 
felhőkben, ködökben, fellegekben. 2) A' levegőben feloszlatva, a' mikor 
a' levegőben nem tetszik. 3) Viz és savanygőz formákra oszlatva. Az 
eső a' páraformákból jő. De mi módon lebeghetnék a' levegőben az ennél 
mindég sűrűbb vizrészecskék ? nagyon gyötri a' természettudósok eszét. 
— Hogy a' pára hólyagok magokba melegség által ritkább leve
gőt, vagy épen könyebbet, p. o. hydrogént, vizgőzt, zárnának, megmutat
ni igen nehéz. A' tiszta levegőben (2) feloszlatva lévő vizrészek párává
válva a' felhőkben, bizonyosan meleget bocsátnak el, 's ezt borithatják: 
talán be. De ez a' meleg azonnal elvezettetnék az ezt beborító vizhártyá-
tól ; mert a' viz, tudjuk, hogy meleg, vezető,ée igy párában ködbe nem marad-
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hatna, egyszerre elpatanna a' pára 'a viz-csepekbe jőne le eső formába. 
A' viznek párává, gőzzé, Jevegővé; és viszont ezen levegőnek gőzzé, párá
vá , vízzé (esővé, harmattá) való változtatásainak k imagyaráznál ide 
tartoznak. — Szitálódik az e ső , ha az alsób felhőrészekről kezdődik. 
Nagyobb cseppek hullanak a' felleg felső részeiről , útjában a' kis vizpont 
többeket vévén magához Nálunk fél iznyi áltmérőjii cseppek nem esnek; 
de az aequator körül egy iznél vagy czollnál is nagyobbak esnek sok
szor. Szörnyű sebesség volna , az a' mellyel a1 magasságból jövő eső 
cseppek ütnék a'földet (l. Estis), ha a1 levegő minden pillantatban jobban 
jobbannem tartóztatná azokat. A'lebegő felhők a 'nagyob hegyekhez inkább 
vonatván, az esők gyakoribb műhelyei lesznek a' hegyek. A' mi 
hazánkban az esők ágyai e' szerént : a' Karpat, a' máramarosi 's erdélyi 
hegyek, a' Dunán túl iak, mellyek a' nagy helvét Alpesek ágazatjai. 
A' mint napéjegyenlőségkor 's a' napforditók idejében ezen helyekre szo
kik a' mi esőzésünk: ezen helyeket sokáig meg fogja tartani. Külö
nös a z , hogy az erdélyi hegyeknél eredett esők a' Tiszán által ne
hezen jőnek . inkább kerülvén innen a' beregi és ungvári hegyeken a' 
Karpat előhegyeire , mint a' Tisza téréin úsznának által. Az Al-
pesektől jövő esők dereka a' Karpat déli ágain megyén el. Száz év
től fogva szorgalmatosan jegyzik az esőnek egy esztendei helybeli men
nyiségét. Kralt IVtersburgban esztendőn által 40 napot tesz esőző-
nek. Muschenbroek Leydaban 107 napot. 'sat. Bergman 30 iz
nyi magasságra teszi az egész földön esztendőnként leeső esőt , 's igy 
mintegy 1010 koczka mértföldnyinek. A' föld párolgásai is sok idegen 
részeket ragadhatnak fel , de feltolnak a' levegőbe sok más részeket a' 
tűzokádó csészeji 's katlanjai i s , mellyekből a1 levegői leülepitő che-
mia különös dolgokat ver l e ; — igy származhatnak néha veres , kő-
'sat. esőzések. AT. I. 

E s ő M É R Ő (ombrometer, hyetometer), egy az eső mennyiségét 
megmérő eszköz, melly áll egy megmért szájú edényből , mellynek 
alja keskenyebb alul bezárt üveg csőbe végződik. Az eső beesvén ezért 
az edény száján (p. o. 1. nsz. lábon), abból hogy a' csőben millyen magas
ra nőtt a' v iz , meg lehet tudni egy nsz. lábra hány cubik Iinea, czoll, 
'sat eső ese t t , mellyet minden eséskor feljegyezvén, az egész esztendő 
által esett eső mennyisége kijő. A7. 1. 

E S O T K R I C U S , annyit t e sz , mint eltitkolt ' s csak avatottnak 
való. A1 régiek mysteriumainál vagy titkos társaságaiban voltak esote-
ricus és exotericus tanítások, az elsők az ava t tak , az utolsók a' nem 
avattak számára. Utóbb más tudományokban is az olly taní tások, mel
lyek csak tudósoknak valók, esotericusoknak, az ollyanok pedig , mel-
lyeket a' nem tudósok is megérthetnek, exoteriousoknak neveztetnek. K. L. 

E S P A G N O I. K T, 1, S P A G N O L E T . 
E S P I N A S S E (Julié Jeanne Eleonore de l1). Ezen szeretetre 

méltó asszony, kiben legragyogóbb lelktehetségek leghévebb szerelem
re képes szívvel párosultak, törvénytelen ágyból szül. Lyonban 1732, 
de egy polgár leányának adatott ki 's ennek nevét viselé. Midőn mar-
quise Du - DefFand társalkodóul választá , örömest fogadá ajánlatit , mert 
helyzete szorult vala. Elejénte mind a1 két hölgy legszebb egyértés-
ben élt. De csakhamar megesmérek Júlia jelesbségeit, minden sziv 
neki hodola, meg d' Alembert i s , Du - DefFend legpróbáltabb tiszte
lője. Mihelyt ez olly veszélyes vágy társra esmere Espinasseban , azon
nal eltávoztatá magától. De a' megvetettnek számos tisztelőji valáoak 
már *s herczeg Choiseul által kieszközlék , hogy a1 király illendő év-
pénzt rendele számára. Most a' nagy világba lépett E. 's a' legfé-
nyesbxkörök versenyeztek bírásáért. D' Alembert híjába kére vissznn-
szerelmét, barátságnál egyebet nem nyere. Marquis Móra, n e m e s , de
li spanyol if jú, szereté 's szere t te tek , de hirtelen el lőn feledve (!ui-
bert oberster közbejöttével, ki viszonyairól II. Fridrik iránt esmeretes 
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's ki az asszonyok kedvczését tulajdonságinak tartozó adóul tekinté. 
Mh. E. 1770. Leveleiben az annyi kecsel, annyi gyengédséggel kifeje
zett érzelmek ritka miveltségre mutatnak, 's részvét és érdeklődés nél
kül senki nem olvassa azokat. 

E S P B I I S , s i e s n e k . A ' mit mi latan nyelvünk szerént spiritus-
nak nevezünk , azt hiják a' Francziák espritnuk, a1 Németek pedig 
Geist-nak. Tisztított nyelven szesznek mondatik. A' szesz lepárolás 
által nyert erős szagú, a' szagló idegekre különösen ható , hamar el-
száló anyagú folyó test (nedv). Különbféle testekből lehet szeszt le-
páró ln i , min t : borból , törkóből , seprőből, eczetből -, ásványi testek
női is mint: salétromból, vitriolból, csontokból. Nevét a' szesz ere
detétől veszi 's ugy lesznek e' nevek: borszesz, törkőszesz, seprős/.esz, 
salétrom- és csontszesz. Ila az illatos füvekre borszesz öntetik 's le-
pároltatnak , a' nyert nedv is szesznek mondatik. Így nyerni a' leven-
dulaszeszt, m e n t a - , t o r m a - , rosmarin - ' s a t . szeszt. —j—a. 

E S Q U I R E (olv. Skwei r , az étvuyertöl, fegyverhord9zótól, a r -
miger , származik) , angol cz im, mellyről azt mondja Küt tner , hogy 
nehéz volna mind azokat előszámlálni, kiket az ttilajdonképen, azaz, 
törvény szerént illet. Hanem sokaknak udvariságból 's becsültetésből 
is megadat ik , bár nem illeti is azokat , mint p. o. tudósoknak, mi-
vészeknek 'sat . (Vö. ANGOÍ, NÉPAMCOTMÁNY). Fekvő jószágok birása 
szorosan véve nem ad annak viselésére just 's még is azokat , kiknek 
fekvő birtokaik vannak , Esquireknek szokták az Angolok nevezni. Az 
angol parasztok is igy nevezik földes uraikat. L—ú. 

K S R A H , 1. N E H K M I A H. 
E S S E N U S O K vagy E s s a e u s o k , egy secta neve a ' Zsidók közt, 

eredete 's nevezete oka nem tudatik ; d e , ugy látszik, csak a' Mak-
kabeusok alatt (mintegy 150 K. e.) támadtak. Magányba vonultak 
's javaikat közösen birták. A' ki szövetségekbe akart felvétetni, né-
melly próbákon kellett áltesnie. Az Istenről tisztább megfogásaik vol
tak , mint a' közönséges Zsidóknak, 's tisztáltabb erkölcstanitások. Vé-
res áldozatokat nem adtak -, sok külső szertartások helyett imádkoztak, 
a' Szombatot szorosan niegtar ták, felette mértékletesen éltek \s füvek
és gyökökkel betegségeket gyógyítanak. L. Bellermann. „Geie/iicJil-
Hehe Nachrichten aus dem Allerthum iiber die Essaeer und Therapeti-
ten<~ (Berlin 1821), 

E S S K N (JánosHenrik , gróf), svéd feldmarsall, régi lieflandi házból 
szül. 1755 Kasioesben Westgothlandban. Svéd hadi szolgálatba állott 
megnyeré III. Gusztáv kegyét 's Olasz-, Franczia- és Németországban 
te t t utazásain kísérője volt. Kisérte az 17S8 orosz habomban is 's több
ször mutatá hűségét Gusztáv iránt. Oldala mellett volt, a' maszkbálban 
midőn a' király halálosan megsebesíttetett. A' következett országlók alatt 
is mindég nagy tekintetben álla az udvarnál. A' sündermannlandi her-
czeget 's az ifjú királyt Pétervárra kisérte. Visszatérte után főparancs
nok le t t Stockholmban 's IV. Gusztáv 1800 Pomeraniában adta neki a' 
fővezérséget. Mint a' pomeraniai egyesült seregek vezére két hónapig 
oltalmazá 1807 Stralsundot 's tiszteletes fegyvernyugvásra lépett a' fran
czia vezérrel. Nem sokára jószágaira vonult, midőn a' király maga vet
te ált az sereg kormányát. Lemondván a' király székéről, 1809, E. sta
tustanácsosul hivaték 's mint követ Franczianrszágba méné, 1814 a' svéd 
sereget ve.zérlé Norvégiában , Oskar berezeg kiskorúsága alat t Norvégia 
főparancsnokjává neveztetek, de 1816 letette ezen méltóságot 's feldmar
sall lett. 

E s s EX (Róbert Devereux, gróf), v i t éz , bajnok, Nagy Ersébetnek, 
anglia királynéjának, kegyencze, kit sorsa a' szerencse tetejéről hamar 
vérpadra v i t t , Gautier Devereux essexi grófnak, és Knolles l.etticenek, 
Ersébet királyné egyik rokonjának, fija, szül. 1567 Nethewoodban, atyja 
várában , Herefordshireban gyenge ifjúságában tehetségei iránt nem sok 
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reménye volt a tyjának, ki út halálos ágyán lord Burleighnek ajánlá. Ez 
12 éves korában a' cambridgei egyetembe ktt ldé, hol szorgalma 's esze 
által észre vétette magát. 17 évében megjelent az udvarnál, hol kellemes 
külseje 's fényes tulajdoni kedvező benyomást t e t t e k , 's atyja emléke 
által segittetve sok barátokat szerzének tíeki. Legelébb anyja kérésére, 
de akaratja ellen, mostoha at5'ját, gróf LeiCestert, 1585 Hollandba kiséré 
1580 „lovasság vezére" czimet nye r t , 's a' Zütphen melletti ütközetben 
vitézségének bizonyságait adta. Ezért Leicester a' táborban zászlós lovag
nak nevezte. Leicester majd elébb mozdittatván, annak helyébe főlovász
mester l e t t , 1588 pedig azon védseregben, melly a' Spanyolok beütése 
ellen gyűlt ősz ve, Leicester parancsa alatt, lovasság vezérévé emeltetett. 
Ettől fogva ugy tekintek, mint a' fejedelemné nyilvános kegyenczét, kit 
az még a' térdkötő renddel is ékesített. E' hirtelen és váratlan szeren
cse gyakran a' mérséklet határán tul ragadta a' fiatal embert. Minekutá
na t'gy másik kegyencczel párviadalt t a r t o t t , a' királyné engedelme nél
kül azon hadhoz á l lo t t , melly által sir John Norris és Drake Ferencz 
don Antoniót ismét Portugália thronjára akarák ültetni. Még is a' ki
rályné csupán gyengéd szemrehányásokat tett ezért neki , 's visszajötte-
kor uj jótétekkel halmozta. Leicester ugyan ez évben elébb megholt. 
Essex , ki felemeltetését nagy részben annak köszöné, ollyakat követett 
most e l , mik a' királynénak nem tetszenek, illyen vala jelesen sir Fran-
cis AValsinghamnak egyetlen leányával , sir Philipp Sidney özvegyével, 
való titkos egybekelése. Ersébet ugyan e' tárgyról nem szólott , de sok 
ideig nem emlékezhetett arra indulat nélkül. — Essex , mint szüntelen 
merészkedő és dicsszomju, 1591 egy hadláb kormányát nyeré meg, mel
lyel Ersébet IV. Henrik segítségére Francziaországba küldött. De épen 
ez időpontot használák ellenségei, hogy neki a1 királynénál árthassanak: 
5 még is semmivé tudá ez úttal tenni fortélyaikat, "s a' királyné 1593 
a1 titkos tanács tagjává nevezé. Cadix ellen Hovard admirallal tett azon 
szerencsés próbája után, melly által Cadix az Angolok hatalma alá ke
rül t , a' királyné; dicséretekkel , a' nép tetsző tapssal fogadá; de mivel 
azt vétette észre , hogy ezt szinte olly nagyra becsüli , mint a m a z t , ez 
által a' királyné előtt nem keveset vesztett. Ezt érezteté vele a ! királyné: 
ekkor felébredt büszkesége, 's gyakori versenyezésbe keveredett a : király
néval. Ersébet még is, szolgalatja jutalmául, 1597 a' pattantyusság nagy
mesterévé nevezte. Ugy lá tszot t , hogy ez uj kegyelemnintatás nagyra 
törekedő dicsvágyát kielégítette, 's ő egy uj tengeri hadakozásra ajánlá 
magát a' Spanyolok el len, de ez nem ütött ugy k i , mint reményié . 
Visszatértekor l á t t a , hogy Ersébet ollyan embereket , kiket ő nem sze
r e t , gazdagon ju ta lmaz: ez keserité. Jószágaira akart vonulni; de Er
sébet azzal engesztelé meg, hogy Anglia nagy marsallává tette. Ke
vélysége mindég nagyobb gondolatlanságokba bukta t ta , mit ellenségei 
igen is nagyon tudtak használni. Bnrleigh halála , melly épen ekkor tör
t é n t , nagy kárára vo l t , mert e' hatalmas férjfiban nevezetes gyamolát 
veszté. Utána ugyan Essex lett a' cambridgei egyetem cancellara, de ezt 
valóban csak ugy is lehete tekinteni, mint szerencséjének utolsó csillám-
lását. Már Burleigh halála előtt meghasonlott a' királynéval azon férjfi-
nak választása fe le t t , kinek az akkor háborgó lrlandba kellé vala kül
detni , 's illetlen viseletéért ez alkalommal egy arczcsapást kapott a' ki
rálynétól. De az későbben még is megbékélt vele 's legkiterjedtebb 
hatalommal mint vicekirályt küldé lrlandba. De e' fontos munkánál ugy 
viselé magát , hogy a' királyné kedvetlenségét magára vonta. A' fejede
lemné ezt értésére ad ta , ő pedig kevély hangon felelt, 's noha parancso
latja azt t a r t á , hogy lrlandot el ne hagyja, ó még is jobbnak vélte nem 
engedelmeskedni , hanem magát személyesen menteni. A' királyné nem 
fogadá kedvetlenül, de E. az ellene rendelt vizsgálatnál olly rosszul véd
te magá t , ellenségei pedig olly titkosan és nyomosán dolgoztak ellene, 
hogy minden hivatalainak elvesztésére í tél tetnék, az egy lovas vezérsé . 
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get kivéve, melly által a' királyné még kegyelme visszanyerhetésére 
akara neki reményt nyújtani. De K. titoknokja, Cuff Henrik, jóslatni 
által ingereltetve, annyira men t , hogy még a' királyné rútságát és vén
ségét is gúnyolta, mi azt felette mélyen sebesítette, ti ' felett a' nép kegye 
ugy felpöfteszté; hogy a' skót k i r á l lya l , Jakabbal , Ersébetnek hiliető-
leges örökösével, a1 thronra korábbi segélése iránt titkos alkudozásba 
l épe t t ; sőt végre azon vétkes terven dolgozott, hogy a' királyné palotá
j á t elfoglalja 's ugy egy uj parlament öszvehivását 's uj ministerek kine
vezését csikarja ki. A' plán eláni l tatot t : ekkor lázadást akart London
ban gerjeszteni. De ez is balul ütött ki 's elfogták. Ellene 's bűntár
sai ellen per indít tatot t : sokáig ingadozott a1 k irályné, inig az li. ellen 
kimondott halálos Ítéletet aláirta. Mindég vá r t a , hogy kegyelméért fog 
esedezni; de híjába. Így utoljára csak ugyan parancsot adott kivégzésé
r e , melly Feb. 25. 1601 a1 í o w e r b e n , a' bűnös kívánságához képest, 
pallossal történt. Beszél ik , hogy midőn E. Cadix ostromától visszajött. 
's tapasztal ta , hogy a' királyné ismét szívességgel látja, akkor azon 
aggodalmát nyilatkoztatta volna, bog}' gj'akori szükséges távolléte, ellen
ségei gonosz befolyásának utat nyitand a' királyné előtt; mire a1 király
né olly Ígéret mellett adott volna neki egy gyűrű t , hogy bár mit tenne 
is ellene 's bár mi nagyok lennének a' vádak, csak e' gyűrűt küldje, bi
zonyos lehe t , hogy mentségét meghallgatja. Elitéltetése után használni 
akará E. a' gyűrűt 's Nottingbam grófiiénak a d á , hogy vinné a' király
néhoz. De ennek félje, E.-nek halálos ellensége, arra birá a' gióíiiét, 
hogy a' gyűrűt nem adá be. Így esett el résznyire a' gyűlölség és irigység 
á ldozat ja , élte 34 évében. K. v i t éz , e lmés , ügyes, nemeslelkü 's igen 
n y í l t , de gondolatlan 's felette heves indulatú volt. A' királynéval való 
állapotju, ki még öreg korában is olly szerelmesnek mulatta nragát, hogy 
e1 miatt előtte gyakran nevetségesnek tetszett, olly vakmerővé tette, hogy 
azt néha kigúnyol ta , mi utoljára amannak szivét valamennyire meghide-
gité. Némellyek ezen közte 's Ersébet közt, ugy mint szeretett és szere
tő közt való meghitt szövetkezést, kétségbe akarják hozni. De lord Ox
ford azt v.ilóságos szerelemnek állította. Ezt Henri Jones és Panks szo-
morjáték tárgyává tették. J, 

E j S l l Á O K N , 1. A s f í R N, 
E S T . Estnek neveztetik azon időszak, melly a1 nap elnyugvásától a' 

tökéletes éjnek kezdetéig elmúlik; aüiaz, azon^ i d ő , míg az alkony 
(esthajnal) tart. — Az est a1 legkellemesbb időszakoknak egyike, 's még 
a' reggelnél is kellemeteseblmek mondhatni , mivel a' csendes halavány 
világ, mellyet a' nyugvó nap terjeszt e l , nem olly pompás ugyan , de 
nyájasabb azon vakító fénynél , mellyben keltekor sugárzik. — A' kép
ző mivészetekben különbféleképen adatik elő az est. Majd Diana alakjá
b a n , midőn épen vadászatra megyén; majd megint Genius formában, ki 
fáklyáját a1 földfelé bocsátja 's kinek egy csillag fénylik feje felett. Mind 
a' két allegória igen helyesen van választva, mert az est mind azon idő, 
mikor a' hold az égen való uralkodását elkezdi 's mikor legalkalmatosab-
ben leselkedik a1 vadásza ' vad u tán ; mind pediglen az is, mellyben Phoe-
bus szekerét a1 földfelé igazgatja, 's a1 nap fáklyás világának lassankénti 
eltűnésével a' csillagok szerény 's csendes fényű világokkal tündökleni 
kezdenek.— E s t k i t e r j e d és é-nek (esttávola- amplitiido occiduti) ne
veztetik azon láthatár! pontnak , mellyben valainelly csillag elnyugszik, 
a' valódi estponttól való távolléte. — Ezen távollét természet szerént 
vagy éjszak vagy dél felé lehet , a' mint egy csillag éjszak vagy dél felé 
van az egyenlítőtől; mivel a' valódi estpontban magában csak azon csilr 
lagok nyugodnak el, mellyek épen az egyenlítőben állanak. — A' nap, a' 
hold 's a' többi vándorcsillagokra nézve az estkiterjedés majd éjszaki 
[borealis), majd déli (australis), minthogy ezen testek elhajlásai {declina-
tiones) változandók; de az álló csillagokra nézve változhatatlan az estki-
tetjedés; vagy éjszaki, Ua éjszak felé, vftgy déli ha dél felé áll a' csillag. 

Albert Ferencz. 



ESTE 379 
E S T E , egyike Olaszország legrégibb ' s legfényesebb fejedelmi há

zainak: Eredetét Muratori azon apró fejdelmekben találja, kik a' 10 száz
ban a' Karolingiak helytartóji valának Toscanában. Utóbb több kerü
letet 's grófságot kaptak feudumkép a' császártól , nevezetesen Estét , 
Kovigót, Montagnanát , Casalmaggiorét, Pontremolit és Ober t engá t ' s 
markgrófi Mimet viseltek, E' nemzetség egyik tagjá tól , IV. Guelfotól, 
ki 1071 Bajorországot nyeré meg feudumkép, származik a' braunschwei-
gi h á z , melly azért Es te -Gue l f háznak neveztetek soká. A' 12 , 13 
és 14-ik száz. alatt az Este ház történetei nagyobb részént egybe van
nak fonódva Olaszország többi uralkodó nemzetségeinek 's apró köztár
saságainak viszontagságaival. A' GneJfekiiek Ghibellinok elleni háboru-
jiban az Este markgróíok, mint a' Guelfek fejei, számos viszontagsá
gok mellett i s , több uj birtokon kivül Per ra rá t 's Modenát szereék 
meg magoknak. Még jobban tündöklik az Este ház tudomány 's mivész-
ség körüli érdemeivel. 11. Miklós (mh. 1388) volt az e l ső , ki a' ferra-
rai udvart csinosság 's jó izlés székévé tévé. Még nagyobb fényben 
áll utána 111. Miklós (mh. 1441). Ez visszállitá az atyja szerzetté egye
temet Fer rarában , melly az ő kiskorúsága alatt elenyészett , Pannában 
meg egy ujat alkota. Jutalmak által udvarába voná kora legjelesebb 
férjfijait, egyebek közt veronai Guarini t , az esmeretes költő ősé t , 's 
Aurispa János t , 's tudományok iránti szeretetét még (Íjaira, Lionel- és 
Borsó-ra is áltruházá, kiknek arra czélzott főtörekedése, hogy Perra
r á t , mint a1 tudósok 's költők hazáját, Olaszország minden városai közt 
dicsőségre emeljék. Lionel (mh. 1450) országlása sem hódítással, sem 
más politicai esetekkel nem ragyog ; hanem az Este háznak egy fejedel
me sem tiszteltetett charactere szeretetre méltósága, lelkének kellemes-
sége 's erkölcseinek finomsága miatt kortársaitól annyira , mint .Lionel. 
O minden módon elómozditá a' tudományokat 's mivészségeket, keres
kedést 's keresetmódokat, sőt maga is jeles példányit adá az ékesszó
lásnak latán 's olasz nyelveken. Levelezett Olaszország minden nagy 
embereivel, 's legfőbbet te t t kora minden fejedelmei közt a' régi lite-
ratura divatba hozására. Testvére 's felváltója Borsó (mh. 1471) alatt 
virágzottak a' kereskedés, földmivelés, kereset , 's a' béke minden nii-
vészségei. Borsó a' fényt s z e r e t t e i d é sem erősségeket, sem hadakat 
nem ta r tván , nem rongálá meg pénzbeli áliapotját. ] | | . Fridiik császár, 
Ferrarán keresztülutaztában annyira megbájoltatott Borsó fogadása 
által , hogy ennek modenai 's reggioi herczegi czimet ada. Ehhez Borsó 
I I . l'ius pápától herczegi méltóságot szerze Feri-ara számára , mellyet 
pápai feudnmképen birt. Felváltója, 1. Hercnles (mh. 1505), sokat szen
vedett a' Velenczesek- 's szövetségeseiktől, kik az Este házat birtoká
tól meg akarák fosztani ; Mailand, Florencz és Nápoly mellette fegy
verkezének fel , 's igy közönséges háború támadt. Egy nem kedvező 
békekötés után (1484) 21 észt.- tar tá fen Hercules neutralitását, melly idő 
alatt Olaszország nagy változásokat szenvedett. Ez időben a' béke min
den áldásaival virágzottak tartományai 's fővárosa a' pompa és mivész-
ségek fényében ragyogott. Barátja 's ministere az „Or/ando inamora-
í o " költéséről híres scandianoi gróf Bojardo vol t , 's Ar ios to , akkor 
még csak ifjú, szinte részt vőn herczegi kedvezésében. A' ferrarai ud
vart azon kor minden szép elméje ékesité. 1. Herculest fija, I. Alfons 
(mh. 1534), válta fel , kinek második hölgye ama; hires Borgia Lucre-
t ia vol t , a' ki ritka észtehetségeivel 's tudományok iránti szeretetével 
neminemükép Ieruosá elébbi élte szennyét. T e s t v é r e , Hippolyt Car
dinal szolgalatjában volt Ariosto ; hanem ezen fejedelem méltatlan, 
volt a' nagy költőre. A1 cardinalkalap olly kevéssé tar téztatá indnla-
toskodástól 's vétektől, hogy természeti testvérének, Júliusnak, a' kivel 
szerelmében vetélkedett , szemeit k iszura tá , mivel hogy azokat a1 mind 
a' kettejektől tiszteltetett dáma egy izben szépeknek nevezte volt. Al-
fons a' kegyetlenséget, inellyre egész Ferrara felzúdult, büntetlen ha-
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gyá ; hanem másik testvére, Ferdinánd, 's a'mcgosnnkitoU Julius öszve-
esküvést készítettek, hogy őt letévén, Hippolyton annál könnyebben áll
hassanak bosss/.nt. Az öszveesküvés felfedeztetett, 's tümlöczben vég/.é 
életét mind a' két testvér. Alfuns nagy hadvezéri tehetséget fejte ki. 
Mintán 1509 a' cambraii ligához állt volna, megjelenének a' Velenczé-
sek Angelo Trevisani alatt egy hajóssereggel a' Po torkolatjánál 's 
ijedtségbe hnzák Ferrara vidékét. Alfons azon hajóssereget, melly a1 

vizén felfelé evezet t , a' két parton épített ágynsánczai közé csalá 's 
igy azt részént elfoglalá, i észént elégeté (1509). E' győzedelmet Olasz
ország minden költője megéneklé. II. Gyula pápa, a1 cambraii ligát 
csakhamar elhagyván \s a' Velencz.ésekhez ál lván, Alfonsot, mint a 'ki t 
erre birni nem tudot t , kemény egyházi átok alá veié 's minden pápai 
birtoka elvesztésére itélé. Alfons elveszte Modenát 's minden segedel
met ; csak a' Francziák maradtak hivei, kiknek ravennai győzedelmet 
(1512) tetemesen is segité. De a1 Francziáknak csakhamar ki kellé ta
karodniuk Olaszországból, 's igy Alfons egyedül maradt. Azonközben 
megholt II. Gyu la ; hanem felváltója, X L e o , sem akará Mode
na \s Reggio városait kiadni , a1 mire I. Ferenc/, k i rá ly , az Este-ház 
különös jóakarója á l ta l , le volt köteleztetve. Sőt annyira ment a' ro
mai udvar , hogy Alfonsot , testőrsége megvesztegetett kapitánya által 
meg akará gyilkoltatni. Mig Alfons, minden felől fenyegettetvén , vé
delemre készülne, az alat t megholt X. Leo (1521). Ez menté meg 
az Este házat közel enyésztétől. VI. Adrián visszavevé az egyházi át
k o t ; hanem ngy lá t szo t t , hogj' felváltója, VII. Kelemen, az Alfims el
leni gyűlölséget , nagybátyja Leótól örökségben k a p a , mert nem csak 
Modenát nem adá neki vissza, hanem egyéb birtokait is igyekezék el
foglalni. Csak Roma bevétele (1527) után állittaték vissza elébbi birto
kaiba 's erősíttetek meg felségi jusaiban, V. Károly által. 11. Hercules 
az ő felváltója (mh. 1559) legnagyobb hódolattal viseltetetett V. Károly 
i r á n t , a' ki elintézője volt minden olasz ügynek; testvére HippolytCar
dinal pedig szükség esetére Francziaország védelmét szerezte meg neki. 
Ez a' cardinal, Tivoliban a' pompás villa d 'Es te építtetője,* századjá
ban lfgnemesb pártfogója volt a1 tudományoknak. II. Alfons (mh. 1597) 
szerette ugyan a' tudományokat, de még inkább a' zajos örömeket. 
Hiúságában vetekedni akart a' florenczi nagyherczeggel ' s a ' lengyel ko
ronát egész életében vadászta. Igy megrongálta pénzállapotját 's alatí-
valójit adókkal terhelte. Az ő udvarát is diszesiték jeles emberek ; de 
Tassónak i t t szenvedett viszontságai csak szomorú emlékül szolgálnak 
az Este háznak. Az a' hét é v , mellyeket Tasso vagy azér t , hogy a' 
herczeg testvérét, Leonórát , szerette, vagy hogy a' herczeg iránt az il
lendőség korlátit álthágta , a1 bolondok házában töltött , bizonyítja ezen 
fejedelem nemtelen kemény szivét. Három izbeli házassága magtalan 
maradván, Caesar öccsét (mh. 1628), I. Alfons természeti íiját, választá 
örökösének. Midőn ez az országláshoz ju to t t , válas/.tatását törvényte
lennek 's az Este ház egyházi feudnmát egyházi sajátnak nyilatkoztatá 
VIII. Kelemen pápa. Caesar engedett neki 's leinonda Ferraráró l ; Mo
denát és Reggiót ellenben megta r tá , öröklési jusát a' császár nem fe
szegetvén. F i ja , III. Alfons, elejénte igen nagy zsarnok volt ; hanem 
szenvedélyesen szeretett hölgye , savoyeni Isabella, halála által egészen 
megszel ídül t , annyira , hogy még az országlást is áltadá legidősbik ujá
nak, Ferencznek, maga pedig egy tirol Capucinusmonostorba ment 's 
ott holt meg. Ferrara elvesztése után vége volt az Este ház régi fé
nyének. 1. Ferencz mh. 1658. IV. Alfons mh. 1662; II. Ferencz mh. 
1694; Rinaldo mh. 1737. E z , elébb cardinal, elvette Charlotte Felici-
tas braunschweigi herczegasszonyt, a1 hannoveri herczeg leányját 's igy 
egyesité az Este ház 1070 olta elválva volt ágait. F i ja , III. Ferencz, 
kedveié a' tudományokat; Muratori és Tiraboschi évpénzt kaptak tőle. 
Ennek fija III. Hercu les , Modena, Reggio és Mirandola utolsó herczeg a 
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egyetlen egy leánvját , Maria Beatr ixot , Ferdinánd aiishiai fől.erczeg-
iiek adá UtiVésiU. K' házasságból szüleiének Maria Lndovica , 1. Fe 
rencz austriai császár 3-dik h i tvese , IV. Ferencz , Ferdinánd és Maxi
milián. Hercules nagy kincset szerzett ugyan, de népei szeretetét el
veszte. 1790 Velenczébe szökött a' Francziák elől ; Modena és Reggio 
1797 a' cisalpini szövetségbe, léptek 's az Este ház a1 campo-formioi bé
ke által (Oct. 17. 1797) itteni felsőségét elveszte. (L. MUDKNA.) 

E 8 T o s f L r. A G (derünnye , Hesperus) , különös 's tulajdon neve 
a1 Venusnak, mivel ezen csillag a' naphoz való nagy közelléte miatt 
(48 foknál tovább el nem távozhatik) csak a' reggeli 's esti órákban 
gyönyörködteti puszta szemeinket. De akkor olly szép 's a' többi 
csillagok világától olly nagyon különböző fénnyel tündöklik, hogy min
denki örömest függeszti reája tek in te té t , 's tán senki sincs, a' ki az 
estcsillagot teljességgel nem esmérné. — Mercurius estcsillag neve
zetre szintolly jussal birna , mint Venus, mert ő is csak reggelen-és 
esténként mutatkozik a' puszta szemnek, 's még kevesbhé messzére 
távozhatik el a' naptól , mint amaz ; de épen azon nagy szomszédsága 
a' nappal okozza, hogy éghajlatunk a l a t t , a1 hol felbök 's gőzök olly 
gyakran elborítják a' l á tha tá r t , csak igen ritkán látható puszta szem
mel. — Mondják hogy Copernicus még halálagyán is búsult volna 
azon , hogy Mercuriust meglátni egész eltében szerencséje nem lehe
tet t . Al/jnt Ferencz. 

E S T H A J N A r,, 1 . H A J N A L 
E s T H i. A x n vagy R e v a l helytartóság, az orosz lieflandi tartomány 

éjszaki r é sze , 330 nsz. mf. 302,600 lak. (m. sz. csak 229,300) , földje 
homokos, mind a' mellett sok kende r t , lent termeszt 's szarvas mar
h á t , lovat 'sat. legeltet. Fővárosa R e v a l . Az Esthek, f inn népség , már 
hajdan az orosz monarchiához tartoztak :s Tsudoknak hivattak. Később 
ki takar tak vonulni a' főfelsőség a lu l ; 1385 o l ta , mikor a' német rend
nek adatott el ezen t a r tomány , a' liellandi status egy részét tette, 
mellyel , miután 100 évig svéd hatalom alatt á l l a , ismét Muszkaország; 
alá kelült 's 11. Katalin alatt revali helytartóság nevét kapta , de 1797 
ismét mint PJsthland gouvernement állíttatott helyre. Az Estheknek több
nyire rossz lakjaik vannak, magok durvák és testek sanyarhoz szokott , 
vallások luther. Sándor császár 1804 sokat könnyített a' parasztok á l -
lapotján Esth- és Liellandban. 

E s r P O N T . azon pont az égnek ama' részén, hol a ' csillagok el-
nyngodríak , mellyben az egyenlítő keresztülvágja a' láthatért . A' 
n a p , nzon két napon, mellyekre az éjnapegyenlőség es ik , de csak ak
kor, épen azon pontban nyugszik el. Alhert Ferencz. 

E S T R K K S (Eonis César, herczeg), Francziaország marsalla és s t a 
tus minis ter , szül. Parisban 1605. Berwick marsall alatt a' Spanyolok 
ellen harczolt , 's ugy kitüntette magát , hogy tábornok 's a' lovasság 
getieralinspectora lett. Az 1741-ki háborúban, a' Ménuson Seligenstadt 
mellett történt általkelésnél, a' fontenoii csatában (1745) , Mons és 
Charleroi ostrománál , 'sat. a' szász marsall bizodalmát megnyerte. 1750 
általvevé a' marsaili pálezát 's 1757 100,000 embert vezetett Németor
szágba. E' szavakkal vá l t é i XV. Lajostól: „Július első napjaiban az 
ellenséget a' Weseren keresztül kerge tem, 's Hannoverába nyomulni 
készülök." Szavát tar tá 's a' cumberlandi herczegen Jul. 26. 1757 Ha-
stenbecknél teljes győzedelmet nyert . A' Hannoveraiak már a' válasz
tó fejedelemségből kitakarodni készül tek , midőn E. az udvari fondorko
dások által visszahivatott, 's Richelieií állott helyébe. A' Minden melletti 
vesztett csata után Guisenbe küldetett, de nem vette fel a' vezérséget, ha
nem meg elégedett azzal , hogy Contadest tanáccsal segítette. Hábo
rít végével herczegi méltóságra emeltetett. Megholt 1771 mág nélkül. 
Minden méltóságait érdemmel szerzetté 's benne nem kevesbbé a' haza 
polgárát , mint a 'bajnokot tistelték. 
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E S T R K . E S (Gábrielé , Beaufort herczegné"), IV. Henrik frauczia ki
rály kedvese, szül 1571 táján. Atyja, Antoine d ' E s t r é e s , Picardia egyik 
legrégibb nemes házának sarjadéka vo l t , ki darabig mint pattantyusság 
nagymestere {Grand maitre de V artillerie) szolgált 's Noyon védel-
inezésében Mayenne herczeg ellen jelesül viselte magá t , mie'rt IV. Hen
rik l s l e - d e - F r a n c é kormányával ajándékozta meg. Gábrielé husza
dik tavaszát számlálhat ta , midőn Henr ik , Coeuvres várábsn , elsőben 
megpillantá, 's a' deli leányka kecsei által tüstént ' lebilincselve lett. 
Azonban Gábr ie lé , akkoriban Bellegarde herczegbe szerelmes, elejénte 
nem igen látszott hajlani a' király kívánságára: de az sem hagyott 
alább hódolásaibail, sőt hogy a' kedvest lá thassa , parasztruhába öl
tözve még az ellenség előőrei közt is keresztülcsusszant. Knnyi vonzó
dás megilleté végre a' szép hölgy szivét, 's Gábrielé szerelmese lón a1 

lovag királynak, ki asszonyi teremtést soha olly mélyen nem tisztelt, 
mint az öreg Estrées leányát. De a' nemileg kemény apa miatt nem 
élheté Henrik nyugodtan boldogsága ö römei t , '» ez okon kedveltjét 
színből Lianoourt Damervalhoz adá , 's a' csak névre kötött házasság 
Liancourt tehetetlensége ürügye alatt nem sokára felbontatott. Kz el
választásnál az vala Henrik czélzása, hogy kedvesét, mint törvényes 
hitvesét thrnnra emeli. E' végett nem csak Valois Margittól elválni 
készü l t , hanem Beaufort grófságot is herczegséggé t e t t e , 's azzal Gá
brielét megajándékozván, igy annak az udvarnál rangot szerzi tt. K' 
feltétel kivitelének leginkább Sully vala ellene, ismételve elejébe ter
jesztvén a' királynak az abból származandó károkat. E' miatt Gá
brielé esküdt ellensége l eve , 's a' minister rosszakaróji által ingerekéi
vé egykor annyira elfeledé magá t , hogy annak elbocsátását a' király
tól kívánná. Henrik válasza szinte olly nemes , mint királyi volt: „ H a 
egyiketeket csakugyan kerülnöm ke l l " , monda , , ,ugy inkább akarok 
veszteni tiz olJy szeretőt mint t e , hogysem egy olly ministert mint 
Su l ly . " Pedig még is olly lelkesen szerette Gábrielét , hogy egy ve
szélyes pillantatban igy ira hozzá: , ,Ha vesztek, jobban esmérsz, mint 
sem félhetnél , hogy megfutok. Végső gondolatom Jsten , végső előtti 
te leszel ." A1 király erős akaratja 's Gábrielé kívánsága mellet sem 
inehete még is végbe a' czélzott házasság. Húsvét hetében 1599, mi
dőn már a' királyné elválását tárgyazó alkudozások folyamatba tétettek, 
a' király gyóntató papja , René Benőit , unszolására elhagyá Gábrielé 
az udvart 's Parisba vonult. Itt Zöldcsötöitökön, mindjárt ebéd után, 
mellynek végével egy narancsot ett vala , olly rémitő vonaglások jövé-
nek r á , hogy gyönyörű aicza irtóztatólag elváltozott , 's már szomba
ton legnagyobb kinok közt múlt ki. Azt hirlelék, egy rángatózásokkal 
egybekötött gutaütés vetett véget é l tének, de a' halál igaz okáról sen
ki sem kételkedett. A' király fájdalma e1 veszteségen igen nagy volt 's 
Gábrielét, mi az uralkodók kedveseinél ritkán tö r tén ik , közönségesen 
gyászol ták: ezt charactere jósága és szelídsége, ugy azon szemérmes
sége á l t a l , melly soha el nem hagyta , sőt az ország dolgaiba elegyü-
léstől mindenkor visszatartóztatta, méltán meg is érdemié. Három mag
zatot szült a1 királynak, úgymint az utóbbi Caesar és Alexander 
Vendome herczegeket , 's egy leányt, Katalin Henriet tet , később Elbeuf 
herczeg nejét. Francziaországban nem régiben kijött életirása mellé 
egy közte 's királyi szeretője közt folyt érdekletes levelezés van csa
tolva. J. 

E s z , az a ' t ehe t ség , melly által az érzékfeletti megesmertetik 
vagy szeli ssiiképen szemléltetik (észbe vétetik). Az érzékfelettivel fogla-
laíoskodik p. o. a' vallásos ember , midőn elméje 'a minden dolgok ér
zékfeletti a lap jára , azaz , Istenre és annak a' világhoz 's emberhez va
ló viszonyára van függesztve, és annyiban a1 vallásos ember eszes. De 
azonban az észnek ép állapotjában is meg kell különböztetni a' mivelt 
és miveletlen észt A' csupa vallásos ember a' rallásbeli igazságokat 
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a' miga szemleleteinek világos iineszmélése nélkül , csup;!n (homályos) 
érzésben szemléli, ellenben a1 mirelt vallásos emberben a' homályos 
érzések és előterjesztések világos ideákká emelkednek. Ez a" felemel
kedés vagy fenébb mivelődés már egyedül a' tudomány által megy vég
h e z , nielly, ugy szólván, minden szellemi mivellségnek eleme. Epén 
igy van a' dolog az értelemre nézve i s : van mivelt (tudományos) és 
niiveletlen (közönséges) értelem. A' miieletlen embernek vonnak ugyan 
megfogásai sok dolgokról, de nem eszméli azokat világosan, nem tud 
azokról magyarázatot 's számot adni. A' köz életben 's nyeltben az 
ész gyakran felcseréltetik 's öszvezavartatik ,<z értelemmel , ellenben 
szorosb megkülönböztetés mellet t , már a1 formális viszonyban 's a1 

felségesbre és eredetire irányzott esmereti munkásságban is észre véte
tik az értelmesség és eszesség. Mi legyen az ész , azt csak az ő el
lentéte által az öszvehasonlitásnál fogva lehet világosan ""megesmérni, 
valamint hogy minden dolgokat vagy igazságokat csak az ők ellentéte 
által (p. o. a1 jót a' gonosznak ellentéte által 's megfordítva) lehet mi 
bennünk világos esmeretre hozni. Helyesen magyarázták az észt ideák 
tehetségének, az értelmet a' megfogások tehetségének. Di? ki értheti ezt, 
ha nem tudja, mik az ideák, mik a' megfogások, és hogy különböznek 
egymástól A' köz életben az ideák és megfogások kevéssé vagy épen nem kü
lönböztetnek meg; mindkettő alatt csupán subjectiv szüleményeit értik az 
emberi szellemnek, minden szükségesképi ös/.vefüggés nélkül valami reá
léval vagy objectiiummal, mellyre azok vitetnek. A' mit a' tudomány 
ideáknak nevez, nem minden előtt látszik mindjárt érthetőnek, azon
ban hadd szolgáljon egy előre bocsátott példa világositásul. A' mi-
vésznek, p. o. egy festőnek, azon mivről , mellyet ki akar vinni , min
denkor van először valamelly ideája , azaz, egy még ki nem fejtőzött 
képzelt képe , egy szellemi egység, mellyből a' mivész munkájakor a' 
miv a' valóságra előáll , és mint egész minden részeivel érzékikép szem
lél hetővé lesz. Mind az tehát , valami lényesen a' mivhez (p. o. rajzo
lathoz) tartozik, először ideál volt vagy a' mivész lelkében szellemi mó
don előképeztetett, 's csak az anyagtárgyat (p. o. festékeket) veszi 
ő a' természetből , a' való világból. A' mivnek ideája tehát annak sub
jectiv e rede te , maga a' miv pedig az ideának kifejtetett tárgyas jelenete. 
Minden mivértőben, ki a' mivet szemléli, a' mivnek valóságos ideája ger
jesztetik a1 szemlélet által , mivel az arra való- tehetség megvan ő benne és 
ezen ideában, melly ő benne szemlélet által élővé lesz, a 'mivnek megértése 
és annak tökélyén való öröm adatik nekie. Ellenben a' kik mivérzék 
híjával vannak, vagy mivészeti miveltséggel semmi tekintetben nem bír
nak , látják ugyan a' mivi jelenetet , de nem értik az t , a z a z , nem ké
pesek annak ideáját felfogni , ők p. o. Rafael Madonnájában egy 
asszonyfőt, Leonardo da Vinci szent vacsorájában egy eleven beszél
getésbe vegyült asztali társaságot látnak, 's egyebet semmit . '— Ha 
már a' természetet annak belseje vagy , ugy szólván, szelleme szerént 
gondoljuk, tehát a1 dolgok minden ideáji benne vannak abban , mint 
azoknak érzékfeletti egységei, és a' látható (érzékiképen észrevehető) 
dolgok ezen ideáknak kivitelei , tárgyas előállításai. De a1 természet
nek mint belsőnek, mint minden természet ideák munkás foglalatjának, 
nincs szüksége a r r a , mint az emberi mi vészeknek, hogy a' maga mi-
veire az anyagot kívülről vegye , sőt inkább az ideák a' dolgok anyag
jának szintúgy mint alakjának, és igy az egész dolgoknak teljes alap
j á t , mind szellemi, mind anyagi oldalról magokban foglalják. A' te
remtés tehát az ideáknak, mellyek a' dolgoknak érzékfeletti alapjai, 
megvalósulások, időülések 's téresülések, 's a1 latán nattira szó itt van 
a' maga váló , eredeti jelentésében, mint a' dolgok születése (natura 
reriun'), t. i. az ideákból. Minthogy már az ember , mint Isten képe, 
a' maga örök eredeténél fogva , hasonlóan egy idea az Istenben , tehát 
ebből következik az érzék feletti embernek egysége vagy lenyes rokonsága 
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az Istennel, és az embernek, ezen belső egységnél fogva, van tehetsége 
a r r a , hogy a' dolgok ideáját megesmérje vagy eszmélje. Mert hiszem 
ugyan azon okból esméri meg a' mivész is a' maga mivrokonja mivei-
nek ideájit 's érti meg a' mi vértó a' mivek szellemét, mellyeket szem
lél ; a' mivészi szellem egységénél , az emberi elme azon tulajdonságá
n á l , fogva érti meg azokat , mellyek a' mivészekkel egymás közt és 
a' műér tőkkel közösök. Az a' tehetség már, melly által a' dolgok ideá
j i t megesmérjük vagy belsőképen szemléljük, neveztetik észnek tudomá
nyos értelemben. A' ki már ezt a' legfőbb tehetséget magában kifej
t e t t e , a z a z , a' ki tíszi miveltséggel b i r , az megesméri minden dolgok 
eredeti egységét az Istenben, mint minden ideák summájában vagy vég
telen egységében, megesméri a' belső 's mindent eg3'üvé foglaló öszve-
függést a1 világban (universumhan), 's innen ugy nézi ezt mint egy mű
szeres (organietis) egészet, mint az Isten végtelen tökéletességeinek 
rendszeres kijentését; tudja, hogy a' világ, mellyet ő külsőképen szem
lél , csak egy ő benne é lő , belső ideavilágnak visszasugáizása, és hogy 
ugyan azon teremtő e r ő , melly ő kivülötte dolgokat állit e lő , munkás 
an ő érzékeiben i s , és az érzéki szemléletben a' világot ábrázolótag 
ismétli. Az észre ne'zve tehát minden egy , ő reá nézve csak egy Isten 
van, csak egy világ (mint Isten jelenete) , csak egy végtelen szellem 
(min t isteni világlélek) és egy végtelenségig kiterjedett 's lelkesí
te t t test ( a ' látható mindenség, t e rmésze t ) , csak egy élet , csak 
egy igazság, és minden különválás csak tünet , minden sokság csak 
ugyan azon végtelen lénynek kijelentése végtelenül különbféle grádi- * 
csókon. Ellenben az értelemre nézve minden külön van válva; igy az 
ideák (mint megfogások) a1 dolgoktól 's a' dolgok egymástól , igy a' 
szellem (az életj az anyagtó l , a' lélek a' t e s t tő l , Isten a' világtól, a' 
lény az alaktól 'sat. és minden csak külső viszonyban van , 's történe
tes öszveköttetésben áll egymással. Mert az értelem különválasztó 
tehe tség ; ő benne egyesül a' reflexió (a' szellemnek az egyesre, a1 kü
lönösre való irányzatjaj és az abstractio (különöző , elválas/.to munkás
ság) ; ő mindeneknek előtte elválasztja a' szemléletben a' subjectiviimot 
az objectiviuntól , és az által különszakasztja as ideákat a' dolgoktól, 
azaz , megfogásokat képez, mellyekről ó azt hiszi, hogy azokat részént 
a1 külső dolgok benyomásai (vaiamelly történetesen adatott tárgy) által, 
részént tulajdon önkényes munkássága álíal nyerte. Az elmélű (reíle-
ctaló) és elvonó (abstraháló) értelemnek irányzatja tehát a1 megkülönö-
z é s , elválasztás, feldarabolás, és megkülönfélesités a' végtelenségig. 
Neki a' világegységek végtelen soksága egy egész , de nem belső 
isteni lelkesités és a' tagok szükségesképi öszvefüggése á l t a l , hanem 
csupán a' már magokban is különvált részek külső öszveköttetése által, 
egy a' világtól általányosan különvált lénynek szabad akaratjánál fog
va. Nem az értelem tehát magában véve az a' tehetség, melly által 
az ember az igazságot megesméri , önmagát , Istent és a' világot ér
teni tanulja, hanem az ész. Az értelem magában véve a' csalódás or
szágába vezeti az ember t , az ész vezeti pedig önmagába és az igazság 
esmeretére vissza. Az értelem az észtől való elszakadás ; mert csak ez 
az isteni az emberben, az értelem pedig csupa emberi az Istentől va
ló különválásban. Azonban minthogy minden csak az ellentét által jut 
önesmeret re , tehát az értelem és annak képzése szükséges az észnek 
öneszméletére. Az egység csak a' sokságnak és különféleségnek ellen
tételében , 's a' sokság valódi jelentése csak az egységnek ellentételében 
esmertetik meg. Azért is az eszi miveltség lehetetlen értelmi miveltség nél
kül , de ellenben eszi miveltség nélkül szintúgy nem lehet valóságos értelmi 
miveltség. A' valóságos miveltségre megkívántatik az értelem és ész kö
zött lévő helyes viszony, és mindkettőnek harmoniás kimivelődése. Egyik
nek a' másikon való felülhatása félszeg "s korcs miveltséget szUl. Az 
emberek nagyobb részénél még az értelmi miveltsrég felülhatása tiralko-
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dik az esznek rovására. Ez a' mi idűkorunk uralkodó társalkodás! mi-
veltségének charactere : Sok esmeretekkel (megfogásokkal) bírnak az em
berek, bírnak ügyességgel azok használásában a1 kölcsönös muluttatás-
r a , bírnak combináló. talentummal 's gyakorlott itélő tehetséggel az 
emberi viszonyok előterjesztésére, de nem bírnak az ideák tiszta szem
léletével, híjával vannak az isteni viszonyokba való belátásnak, mel-
lyet csak olly eszi miveltség -nyújthat, melly az értelmet magának czél-
irányosan alája vetette és a' maga ovganjává (műszerévé) képzetté. Más 
oldalról az észnek az éltelmen felülhatása az ezzel ellenes félszcgséget 
szerzi a1 miveltségbeír, és tudományos ábrándozást szül — ha szabad 
azt így nevezni — olly mysticismust a' tudományban , melly abban el
lenmondás, mert a' tudománynak nem kell talányokban beszélni , ha
nem inkább, a' maga rendeltetéséhez képes t , a' természetnek . mivész-
ségnek és vallásnak rejteményeit (mysterionait) — a' mennyire lehet —. 
megfejteni. A1 fenébb említett el lentételből , melly szerént az értelmi 
miveltség fi lülhatása ellenébe tétetik az igazi eszi miveltségnek (melly 
a' magasb értelmi miveltséget magában foglalja), lehet kimagyarázni 
az empiricus és rationalis vagy philosophicus természetvizsgálók között , 
vagy áltálján fogva az empiricus és tudományos tudósok közölt való 
ellentételt is. Amazok (az empiricusok) értelmes szellemmel vizsgálják 
és nyomozzák a' te rmészete t , ők a' dolgok különválását a' világban 
eredetinek 's általányosnak lel ik , honnan a' dolgoknak csak külső vi-
szonyzafjait látják 's nem semmi belső egjséget . Ezek (a ' tudományos tu
dósok) a' természetet eszes szellemmel vizsgálják és nyomozzák ; ők 
a1 különféleségben az egységnek szükségesképi kifejtőzését látják a' j e 
lenés véget t , mindenütt belső (műszeres) öszvefiiggést 's lenyes rokon
ságot esmérnek m e g , és a' jelenelő világban az Isten kijelentését szem
lélik örök törvények szerént.— A'valóságos eszi miveltség tehát az 
értelemnek és' észnek a\ kimivelűdésben való egysége vagy harmóniája. 
Kz a' miveltség egy a' tudományos (phi losophusi) miveltséggel. Lá t 
hatni innen, hogy Kant az észt tulajdonképen é r t e l e m n e k tekintette 
és önkényesen szoritá azt határok közé , midőn annak csak a' tapasz
talás megyéjét mutatá k i , mellyel a' lélek soha meg nem elégedhetik. 
Kant hozta be továbbá a' theoreticus és piacticus észnek megkülönböz
te tésé t , a' mennyiben felvéve, hogy az ész a priori megesméri , részént 
hogy valami van (theoreticus ész), részént hogy valaminek lenni kell 
(praotitus ész). (I , . KAST I-HIMISOPHIÁJA.) Méltán ostromlák azonban 
az ő v i ta tásá t , mellyel a' practicus észnek elsőségét sü rge té , melly ál
tal ő az észt magával mintegy meghasonlásba hozta. — Chinában van 
egy e s z i s e c t a , Tao-sse , a z a z , az ész követőji. f e ' z a 1 I . a o - T s ö 
által a' Confncius idejében felállíttatott vallásos - philosophusi secta mind 
Confuciustól, mind a' Buddhaismustól elszakasztá magát. Csak egy 
munkája maradt fen Lao-Tsönek, melly, mint a' többi szent könyveli, 
King nevet visel. Mivel e' King tételeinek nagy és belső hasonlatos
sága van Pythagoras , P l a t ó , Plotinus és más görög philosopliusok t é 
teleivel, innen Itemusat Ábel ezen régi népeknek öszvekötteíését hoz
za ki. L. „JV/éwi. de Pinstitut royul de Francé'1 7 d. D. (Paris 1824 
negyedrét.) A. B. S. 

E S Z E K (Essekinum, Esseg , Ossik), szabad kir. város ' s Tótor
szágnak anyavárosa Verócze várm., nem messze a1 Drávának a' Duná
ba szakadásától, s zép , de posványos és egészségtelen helyen, 178!) ház. 
Stifil cath. 2371 ó-hitü , 26 protestáns és 39 zsidó, öszveséggel 11,077 
lak. Egy része a' Dráva bal partján fekszik, mellyel egy jeles hosszú 
híd tartja fen az öszveköttetést. Felső és alsó városra osztatik. 1712 
építtetett vá ra , melly egy az austriai birodalomnak legjobb erősségei 
köz t , kaszárnyájiban 's casamattájiban 30.000 főből álló őrseregnek ad
hat helyet. A' tótországi hadi kormányszéknek^, hadi és tartományi 
biztosságoknak, postaigazgatásnak, kamarai selyemtenyésztésre ügyelő 
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hivatalnak helye. Verőcéé vármegye itt tartja gyűléseit. Sok templo
mok , mellyek közt legrégibb a' Mihály arkangyalé", a' Franciscanusok-
nak e's CapncinusoUnak klastromai, eath. gymnasium, főoskola, rajzoló 
oskola , könyvnyomtató intézet 's több szép épületek (mint a' nagy ka
szárnya , főőrházak, katonatisztek uj h á z a , város háza 's a' vármegye 
két háza) vannak benne. Megjegyzést érdemel jól rendelt polgári ka
tonasága , melly négy companiából (cenfuria) á l l ; ketteje vagy egy osz
tály yadászcompániának, a' más kettő polgárkatonaságnak neveztetik; 
ezeken kiviil három csapat lovassága (huszárok, dsidások vagy uhlanok 
és vasasok) is van a1 városnak; mindenik osztály tulajdon kapitányá
t ó l , az egész katonaság pedig , melly 600 főből á l l , a' város birájától 
függ. Az eszéki polgárkatonaság 1809, midőn az őrsereg a' Fracziák 
ellen küMetet t , minden katonai kötelességet, a' poskaporos tornyoknál 
való őrál lást , élelem 7s más hadi dolgok szálitását magára válalván, 
felette hasznos szolgálatot tett. Négy nagy Tásárát a' szomszéd török 
tartományokhói számos kereskedők szokták meglátogatni, a' honnan ke
reskedése jövedelmes. — Eszek helyén a' Romaiak idejében Murso vagy 
Mursia á l lo t t , melly az Alsó-Pannoniát kormányozó romai helytar
tó lakhelye volt. II. Soliman török császár 1560 a 'Dráva mocsarain mint
egy I mf. tö l tés t 'és hidat csináltatott, 20,000 Keresztényt dolgoztatván 
rajta. A' halhatatlan Zrínyi Miklós , hogy a' nagyvezér előtt az utat 
elvághassa, 1664 lerontatta ugyan ezen óriási munkát , de mindenünnen 
oda hajtatott Keresztények álta! ismét helyre állíttatták azt a' Törökök. 
Ezentúl 1. I^eopold császárig török járom alatt nyögött Eszek , inig 
Sept. 29. 1687 kegyetlen urai ki nem verettek. Mostan uralkodó ki
rályunk I. Ferencz alatt Mart. 23. 1809 szabad kir. várossá tétetett. L—«. 

E S Z M É D E T , az az állapot, mellyben mi a ' dolgok előterjesztéseit 
mint bennünk való változásokat , azoknak tárgyaival együtt . mind 
egymás közö t t , mind önmagunktól megkülönböztetjük. Az az állapot, 
midőn minden1 eszmélet megszűnik, az á j u l t s á g állapot ja. Az eszmé
letet tovább magyarázni nem l e h e t , mivel az egyszerű megfogás. Csu
pán a' tapasztalás tanit bennünket, hegy mi a' bennünk'lévő változáso
kat eszméljük , vagy legalább eszmélhetjük. Ebben áll a' mi empiricus 
eszméletünk. E' szerént hát eszméljük mi az egymást váltogató álla
potokat , a' mi kedves és kedvetlen érzéseinket 's áltáljában mind azt, 
valami bennünk gondoltatik és érez te t ik , és megkülönböztetjük ezeket 
az elébbeni állapótoktól, a' miből azután relatív gyönyörködés vagy 
kedvetlenség származik. Minthogy azonban ezek az állapotok folyton 
folyvást változnak, tehát, ezen eszméletnek is azokkal együtt változnia 
ke l l ; és igy az empiricus eszmélet változó. Minden empiricus eszmé
letnek pedig szükségesképi viszonya van a' transscendentalis eszmélet
t e l , azaz , azon eszmélettel , melly minden tapasztalást megelőz. Ez a' 
magunk eszméle te , vagy az eredeti appercept io , mellyet öneszméletnek 
is nevezünk fenébb értelemben. E' szerént minden eszmélet a' mi es-
meretünkben sziikségesképen a1 mi önmagunk eszméléséhez tartozik. Ez 
már a' feltétele minden előterjesztések lehetőségének, hogy t. i. mi a 
priori eszméljük a' mi általányos indentitásunkat minden változásokra 
nézve, mellyek a' mi belső életünkre tartoznak. Ez ' a' puszta előterjesz
tése az énnek, mint az egység és minden előterjesztések öszvefüggése 
feltételének. Azért is az a' t é te l , hogy minden külön empiricus esz
méletnek egy saját öneszméletben öszve kell köt te tn ie , áltáljában első 
formális alaptétele a ' m i gondolkozásunknak közönségesen. A. B.S. 

E S Z T E N D Ő (annus), neve azon időszaknak, mellynek lefolyta 
után a' nap ugyan azon helyeztetésbe tér vissza a' föld 's a' többi csil
lagokra nézve, »' mellyben ezen időköznek kezdetén vala; 's melly után 
az azon helyeztetéstől függő tünemények , mint p. o. az esztendő sza
kaszai , az éj és nap h«ss/.ának változásai '"sat., épen elvégezett forgása
ikat a1 most követett rendben újra kezdik. — Azon nagy befolyása a' 
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napnak reánk és foglalatosságainkra már a' legrégibb időkben az. em
bereket az esztendő hosszasága kikeresésére indította; segiték ez.t a 'cs i l 
lagok kele'se 's nyugvása 's a' napnak (leghosszabb 's legrövidebb na
pon való) legfelsőbb 's legalsóbb magasságának vizsgálati ; de részént 
az eszközök tökéletlensége , részént 's kivált a' tapasztalások szűk vol
ta miatt az első próbák pontossággal nem bírhatlak , 's az esztendő hos
szának tudása tehát a' legrégibb időkben csak nagyon hijányos lehetett. 
Herodotus besze'li, hogy az Egyiptombeliek, 's azok közt nevezete
sen a' Thebeiek, voltak volna eisok, kik az esztendőnek hosszaságát 
meglehetős pontossággal határozták meg , 305 napnak vévén azt fel. Ké
sőbb megesmérték kivált az ebcsillag (kaszáscsillag, sirius) napiránti 
(hiliacut) felkeléséből, hogy az még '/4 nappal hosszabb, de mivel ezen 
maradékot [rttiiiuuni) szerencsétlennek t a r to t t ák , azt az innepek szá
mításánál nem tekintették, a' 365 napot tovább is számlálták, az innepe-
ket az esztendő minden szakaszain keresztülmenni hagyták 's csak azon 
időszakaszt jegyezték m e g , a' melly után azok újra azon napra estek; 
melly időszakasz (ebcsillagi időszaknak neveztetve) 14CO napból áll. Így 
maradt ez Egyiptomban, míg az actiuiui Ütközettel annak függetlensé
ge 's azzal időszámítása (korszámítás, chronologia) is elveszet, 's a' r o 
mai korszámítástól elnyomatott. — A' legelső egészen tudományos vizs
gálatokat az esztendő boss/.aságára nézve a' Görögöknek köszönjük. — 
l ' tolemaeus, az alexandriai égvizsgáló i r ja , hogy Hipparchus (150 esz-
tend. K. e.) szorgalmas vizsgálásokat tett az éjnapegyenek idejéről , 's 
azon szerencsés gondolatra j ö t t , tapasztalásait azokkal egy behasonlíta
n i , me'lyeket Samosi Aristarchus 145 esztendővel előtte feljegyzett. Ezen 
egybehasonlitás által észre ve t te , hogy a' Callippustól már ő előtte fel
vett esztendőhossz (365 nap 6 óra) h ibás , és hogy ezen hossz csak 365 
nap. 5 ór. 55 perez, és 12 más. perez, teszen. Ennekokáért Callippus 
időszakasza, melly 27,759 napot 76 esztendővel eggyé tesz, is h ibás , 's 
Hipparchus tett is egy javalatot ennek megjobbitusára, melly azonban 
foganat nélkül maradt. A' Hipparchustól meghatározott esztendő a' t ro-
picus esztendő vagy is azon időköz, melly alatt a1 nap az éjnapegyen-' 
1 itő pontokhoz visszatér , mel ly , mivel ezen visszatéréstől függnek az 
esztendő szakaszai, egyszersmind a1 kortudományi esztendő is. Hipparcnus 
után sok ujabb 's legújabb időbeli égvizsgálók (Iticcioli, Hevelius, Cassini, 
Laplace, Zách és mások) igyekeztek az esztendő hosszát pontosan meg
határozni , 's midőn a1 Hipparchustól felvett methodust követ ték , mi 
ezen hossznak igen pontos tudásához ju to t tunk , melly hossz 365 nap 
5 ór. 48 50 , 830 teszen. Ez azonban csak középhossza a' tropicns 
esztendőnek, mert ennek valódi hossza, mint a' vizsgálatok mutatják, 
kevéssé változó , 's azért a : középhosszat a' tőle majd többé majd ke-
vesbbé távozó hossztól egy egyenes esztendőnek meg kell különböztetni. 
Hogy ezen utolsót pontosan meghatározhassuk, fel kell vetni mind azon 
hábori tásokat , mellyeket a' mozgó föld a' többi vándorcsillagoktót '» 
a' holdtól szenved, a' mi az astronomiai és mechanicai tudományoknak 
nagy kimivelődését teszi fel , mellyet a' régiek nem is sejdíthettek, 's 
a' mit csak sok századok által folytatot t , szorgos vizsgálatok által a' 
legújabb időkben, és még most sem egészen, lehetett elérni. — A' t ro
picns esztendőn kivül , esmertetnek még a' csillag (sittericus') 's az ano-
malisticai (anomalisticus) esztendők. A' csillagesztendó azon időköz, 
melly alatt a' nap egyenlő álláshoz tér vissza a' többi csillagok iránt, 
a z a z , melly alatt tetsző útját a' föld körül egészen elvégzi. A' vizsgá
latok t. i. azt mutatják , hogy ezen időköz különbözik a' tropicus esz
tendőtől , mivel a' napnak és holdnak a' földre való hatása az éjnape-
gyenlitő pontoknak visszamenését okozza a7 csillagok közt. Delambre 
legújabb vizsgílásai xzerént, ezen két (csillagi és tropicns) esztendők, 
közt a' különbség 20 lö , 9fi teszen , tígy , hogy a1 csillagesztendó kö
zéphosszú igen közel 365 nap 6 ór. 9 perez, és 11 más. perc*, teszen. — 

25* 
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Az anomalisticai esztendő azon időszak, melly alatt a' nap az. ő ntjá-
ban egyenlő helyezetre jő . Tudjuk ugyan is most, hogy a' föld kupha-
rántékos [ellipticus) útja nem fekszik változhatatlanig a1 világ térében', 

. hanem hogy annak nagy tengelye csillagiranti helyezetét esztendőnként 
változtatja ugy , hogy a' napnak 5' 12"-kell a' esillagesztendőn felül, 
hogy a' nagy tengellyel egyenlő helyeztetésbe visszatérhessen ; az ano
malisticai esztendő tesz teliát 365 nap. 0 ór. 14 perez, és 23 más. perez. 
Az eddig emiitett '6 közönségesen napesztendőknek nevezett eszten
dőkön kivil l , van még egy főnenie az esztendőknek: a'' holdesztendő. 
Mivel t. i. észre ve t t ék , hogy a' holdnak 12-szeri körillfiitása után a' 
nap csaknem ugyan azon csillagokhoz tér vissza, ezen J2 synudicni 
hónapból álló időszakaszt holdesztendőnek nevezték. Kzen felvétel 
szerént egy holdesztíndő 354 nap., 8 ór., 48 perez, és 36 más. perc/.ből 
á l l ; 's igy csaknem 11 nappal rövidebb a' tropicus napesztendőnél. ftn-
nél fogva az esztendő szakaszainak idővel a' holdesztendó minden hó
napján keresztül kell meriniek; vagy iktatásokat keli csinálni, ha az ne 
történjék. Az iktatás kétféleképen lehetséges ; vagy egy napot (szökő 
nap) vagy egy egész hónapot (szökő hónap) lehet a' közönséges esz
tendőhöz adni ; 's az illyen esztendő azután szökő esztendőnek nevez
tetik. — Mind a z , a' mi eddig az esztendőről mondatot t , a' csillagtn-
dományi esztendőt i l le t te ; de ettől meg kell különböztetni a' polgári 
esz tendőt , melly szerént a1 nemzetek idejeket osztják fel. Ezen eszten
dők is ugyan vagy tiszta nap vagy holdesztendők vagy a' kettőnek ösz-
vezavarása, de a1 köz életben csak az egész napokat tekinijük 's a1 tö
röt tek ifracta) kihagyatnak. Az esztendő szakaszainak kezdetei pedig 
vagy az esztendő minden napjaira eshetnek vágy iktatások által bizo
nyos napokhoz köttetnek. Az elsőbb psetben az esztendő változónak, 
az utóbbiban állandónak neveztetik. — A5 hajdankornak különbféle nem
zeteinél az esztendőnek mind ezen nemei szokásban voltak ; az Kgyip-
tombeliek és a' Chaldeusok p. o. változó nap-, az Arabok változó hold-, 
a ' P e r s á k (1070-től fogva) állandó nap-, a 'Romaiak, Caesar előtt, a'Zsidók 
és Görögök állandó holdesztedőket használtak. — Mai időkben leginkább 
négy nemét különböztetjük meg az esztendőnek. A' görög Keresztények vál
tozó, a' többi Keresztények állandó napeszlendővel, a' Zsidók á l l andó , a' 
Moiiammedanok változó holdesztendővel élnek. — Ezen utolsón kivül, 
a' többi három nem a' nap- és holdesztendőnek öszveköttetése- 's a' csil-
lagtudoniányi 's polgári esztendőnek megegyeztetésére czélo/nak. Azért 
hasznos vagy inkább szükséges, az itt használt iktatásmódokat meges
m é r n i , a' mire a' következő rövid előadás szolgálhat. A' görög Keresz
tényektől használt esztendő az ugy nevezett julianus esztendő, mellyet 
Július Caesar (46 észt. K. e.) Sossigines görög égvizsgáló tanácsára 
hozott be a' Romaiaknál. Állandó esztendőnek kellene lennie '», a1 t r o . 
picus esztendőnek hosszát 365 nap és 6 órában felvévén, alkotója által 
az rendeltetet t , hogy mindég (legelső behozásától fogva) 3 egymás után 
következő esztendőben 3 6 5 , a' 4-dik (szökő) esztendőben pedig 366 nap 
számláltassák. Ezen iktatásmód egyszerűsége miatt nagyon könnyű 's 
azért a' julianus esztendő a' történetírási előadások és hasonlításokban 
leginkább használtatik; de a z t , a 'm i r e törekszik, az esztendőnek 's 
részeinek állandóvá té te lé t , el nem é r i ; mivel a' tropicus eszten
dő 11' 10" rövidebb a' julianusnál, a' melly különbség 129 esztendő alatt 
egy nappá n ő , 's igy az esztendő, mellynek állandónak kellene lenni, 
változóvá lesz, melly ámbár lassan, de még is mindég jobban el-eltá
vozik a' csillagtudományi esztendőtől Alliago Péter és Cusanus Miklós 
voltak elsők, kik (15. szá^z.) ezen környülállást észre vették, és a' ka-
lendáriom megjobbitását k é r t é k , a' mit valójában IV. Sixtus pápa Re-
giomontanus égvizsgáló által teljesitéttni is akart ; de ezen tudósnak ha
lála viJt oka, hogy ezen megjobbitás későbbre halasztatott , míg azt 
1582 észt. Xl i l . Gergely pápa , csak e' végre rende l t , biztosság által, 
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véghez is v i t e t t e ; \s igy az ő róla nevezett gregorianum kalendario-
mot , niellyet, az Ú-hitüeket kivévén, minden egyéb keresztény feleke
zetek követnek, alapította. — Czélja volt ezen megjobbított kalendári
umnak, az éjnapegyeneket (aequinnctiii) bizonyos napokra (Mart. 21-re 
a' tavaszi t , September 22-re az őszit) való megalapítása'; ennek követ
kezésében az rendeltetett , hogy a' száz idős esztendők közül (mellyek 
a' jnlianum kalendáriumban mind szökő esztendők) csak minden negye
dik legyen szökő esztendő: ez által 3 n a p , mellyek a ' ju l ianum kalen
dáriumba 400 esztendő alatt szerfelett iktattatnak b e , kimaradnak, a' 
polgári esztendő megáMapittatott 's az égvizsgálóival megegyezVsbe ho
zatot t ; mivel a' kettő közt a1 különbség olly csekély, hogy csak 3600— 
3900 esztendő alatt nő egy napra. Valódi alkotója ezen gregorianum 
kalendáriumnak Lilins Antal volt, kinek intézetei szerént munkálkodott 
li'kinkább a' biztosság. — Egy más iktatásmód már 1079 olta használta
tik a' Persáknal , niellyet pontosságban csak kevesbbé mul felül a' gre-
guriaiuim. Bselel -eddiii - Melek- Sah sul tan, 's az ő égvizsgálója O-
már - Alcheijam t. i. észre vsvén, h o g y , ha a' polgári esztendő az ég-
vizsgalóival megegyezzen, nem kell minden 4-ik esztendőben egy napi 
beiktatásnak tör ténni , azt végezték; hogy 7-szer egymás után minden 
4-ik esz tendő, 8-szor pedig csak az 5-ik legyen szökő esztendő. Sok 
chronologusok ezen iktatásmódot a' Liliusénál pontosabbnak tar tot ták, 
de hibásan, mert ennél a' különbség már 340Ü esztendő alatt megnő 
egy napra. — Ennyit az iktatás módjairól, mellyek a' polgári napesz
tendőkben követtetnek , hogy az éggel megegyezésben tartassanak;' a' 
polgári holdesztemlőnél, ugyan azon czélnak e lérésére , más iktatásmó
dok kívántatnak, mellyek közül a' most még szokásban lévőket rövideden 
érintem. Ha a' holdesztendő valódi , mint p. o. a' Mohammedanoknál, 
akkor az iktatásról szó s incs , mert a1 hónap akkor kezdődik, mikor 
az uj hold latszik. De mivel rendes előadásoknál az efféle meghatá
rozás használhatatlan, tehát Afferganvi és Llllugh-Beigh a1 hónapokat 
29 és 30 nappal (változtatva) számlálják. Most máj' az iktatás szüksé
g e s , és pedig ollyan, hogy minden 30 esztendei időszakban, 11 nap be
szöktessék. Ezen iktatás ugy történik, hogy minden esztendőhöz, a' 
mellyben az a' valódi holdesztendő iránt való különbség 12 óránál töb
bet teszen , egy nap hozzá adatik. — A' Zsidók, k ik , valamint hajdan 
a' Görögök, a' holdesztendő szerént számláltak, de ugy , hogy az állan
dó megegyezésben maradjon a' napesztendővel, más iktatásmódot követ
nek 's mást is kell követniek, ha czéljokat el akaiják érni. Ezen ik
tatásmód azonban csak későbben vitetett bizonyos rendszahásokra, mel
lyek főként abban állanak, hogy a' hónapok változtatva 29 és 30 nap
pal számláltatnak 's minden 19 esztendőből álló körszám (c}clus)-ba 
a' 3-ik , ö-ik , 8-ik , I l . i k é s 14-iknek egy szökő hónap 30 nappal ada
tik, melly a ' t i- ik 's 7-ik hónap közé becsusztatik ; e' mellett még azon 
kivül a' forgással való pontos megegyezés véget t , némellykor az esz
tendőnek második hónapja [Múrtcbeivan) egy nappal meghosszabittatik 
és némellykor a1 harmadik (Kislew~) eggyel megrövidíttetik. A' Zsidók 
ez által hatféle esztedőt különböztetnek: 1) rendes közönséges esztendőt 
(354 napból) ; 2)-számfelett valót (355); hijányost (353 napból); azután 
4) rendes szökő esztendőt (384); 5) számfelett valót (385) és 6) hijá
nyost (383 napból). Még többet a' zsidó esztendő 's a' zsidó korszámí
tásról áltáljában nem mondhatni , mivel az rabbini mesterkedésekkel 
annyira meg van terhelve, hogy tökéletes előadása nagy szószaporítás 
nélkül lehetetlen volna. — Ezen tárgyakról bővebb tudósítást 's oktatást 
a' chronologiai munkákban találhatni. Albert Ferencz. 

E S Z T K R G A M vármegye, Magyarország Dunán inneni kerületé
ben fekszik, 19 '/,„ nsz. inf. 54,630 lak. és igy 1 nsz. mf-ön 2875 laknak. 
A' lakosok legtöbben Magyarok (34 helys.) 10 hel^s. Tótok, 6-ban Né
metek. Nevét hasonló nevű fővárosától kapta. Ha tá ra i : kel. Hont és Pest,, 
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dói. és nyűg. Komárom, éjsz. Bars várm. A'Dunától két u. m. éjszaki és déli 
csaknem egyenlő részre osztatik. Dunán inneni felében kevés hegye van 's 
ezek is a' Velkopola hegysornak ide nyúló végei; ellenben Dunán túli 
r é sze , mellyet a' vértesi hegysor 's a' pilisi hegyek ágai fednek, he
gyes. Nevezetesebb hegyei: Árpás , Csókáskő, Fejérkő, Szamárhegy, 
Gerecse; nyűg. Őrhegy, pilisi hegy , Gete és Strázsahegy, melly alatt 
verettek meg a1 Törökök 1685. A' Dunán , Garanon, és Dorogon kí
vül több kisebb folyóktól öntöztetik földje, melly nagyobbára bor- 's 
gabonatermesztésre alkalmatos ; mindazáltal vannak homokos terméket
len tájékai is. Borai kö/.t legjobbak a' szamárhegyi *s eszterganii. Er
dei elég fá t , Silttő veres, zöld 's más szinü márványt , Sár i -Sáp és 
Dörnös kőszenet adnak. Marhatartása nem legkiletszőhb. A' Dunában 
sok jó hala; a' Garanban sok jó izil rákja van. Levegője t isz ta ; hanem 
a' Duna szomszédsága által okoztatni szokott híves éjszakáktól az ide
genekre nézve egészségtelenné tétetik. Knrmányozásra nézve két já
rás ra osztat ik, u. m. az esztergamira, melly a' Duna jobb partján esik, 
's a' Duna bal partján lévő párkányira. Főispánya az ország primá.ia 
(most nincs); mostani főispányi helytartója gróf Nádasdy Ferencz, hely
tartói tanácsos. • IJ —if. 

E S Z T K R Q A M (romai nyelven Istropolis ' s a 'Dunának a ' Garannal 
egyesülésétől Istrogranum) szabad kir. vá ros , has. nevű vármegyében, 
mel ly itt tartja gyűléseit, 854 ház. 9183 (kik közt 9164 Cath.) ide szám
lálván Szent György és Szent Tamás mvárosait is, 12,884 lak. Esztergám 
t . \ «) magából a' szabad kir. városból, í) az érseki városból , melly 
vizi városnak neveztetik 's c) Sz. György és Sz. Tamás városaiból áll; 
Sz. György az é r s e k é , Sz. Tamás a' káptalané. Esztergámban, melly 
érsek lakhelye, ki egyszersmind ország prímása, megjegyzést érdemel
nek : hajdan erős vára ; a' roppant érseki templom és palota, mellyeknek 
talpköve 1821 tétetett le Rudnay Sándor érsekségének idejében ; a' kápta
lan , melly 1. István király tói alkottatott 1001 , 's Nagy- Szombatból, a' 
hova tétetett által, Kuda, Esztergám 's más városok a'Törököktói elfog
la l ta tván, 1820 hozatott vissza, az emiitett prímás Rudnay költségen; 
gymnasiunia, mellyben Sz. Benedek szerzetesei tanítanak ; nemzeti főos-
kolája; polgári i spotá lya; posta hivatala; épületei közt a' város templo
ma, vármegye háza és város háza. •— Esztergám régi város. Némellyek 
Ptolemaeus Bregetinmát, mások Carpist, melly későbben adHerculem ne
vet kapot t , keresik bepne. Hogy Gejzának, a1 Magyarok utolsó fejedel
mének , lakhelye 's igy az ország főbb városai közt egy volt legyen, on
nan lehet következtetni , hogy Sz. István , fija, itt jött világra 's itt ke
resztel tetet t meg és avattatott be a 'keresztény vallásba. Az érsekséget az 
emlilett István alkotta 1001. Az érsek azt a' j u s á t , hogy a' magyar ki
rályokat ő koronázza meg, III. Béla megegyezésével VIII. Gergely pápá
tól kapta 1187; 1318 Esztergám várm. főispánnyává; 1393 Magyarom 
szag főcancellarává; 1393 IX. Bonifaciiis pápatói az apostoli szent szék 
született követévé '» VI. Károly császártól romai szent birodalom hercze-
gévé tétetett. IV. Béla, felesége *s fija, Béla, tetemei itt nyugosznak azon 
teniplonban, mellyet IV. Béla Sz. Ferencz szerzeteseinek építtetett. 1543-tól, 
midőn II. Soliman császár által elfoglaltatott, 1595-ig, midőn gróf l'álfy 
Miklósnak megadta magát a' v á r , azután 1605-től 1683-ig török kézben 
volt Esztergám vára. April. 1818 iszonyú tiiz ütvén ki, épületeinek esak-
nem 'fí részét elvesztette a' város. Szabad királyi várossá Esztergamot 
I. Jósef tette 1708. L-~ú. 

E S Z T K R O Á S S X O , azon mesterség, melly által különbféle szerű 
kemény tes tekkel , p. q. fával, csonttal , szarvval , elefántcsonttal és ér-
czekkel különbféle , kivált kerek formák és mesterséges alkatok közöl
tetnek az esztergasztfken némelly esztergavasakkal. A' közönséges esz-
tergásságon kívül még egy másik is vagyon , melly mesterséges eszter-
gálásnak neveztetik, mellynél bizonyos ar ra készített esztergaszék ál-



ESZTERHAZI 3U1 

tal az esztergálandó test nem csak kereken csavar ta t ik , hanem egy
szersmind ide-oda hajlittatik, melly szerest nem csak körvonások, hanem 
különbféle to jásdad, szegletes és más egyéb formák is származnak. Az 
esztergálás igen légi foglalatosság. Elejénte hihetőleg csak sima gömbö
ket és oszlopokat esztergáltak 's azután későbben kezdek a' homorító 
vagy bördösitő esztergalást , különösen az ivó edények és poharak csiná-
lását. Az esztergálással, mint az egészségre nézve hasznos és igen kel
lemes foglalatossággal már hajdan korban foglalatoskodtak még a' feje
delmek és nagy férjfiak i s , valamint különösen azok i s , a' kik a' lelki 
erőlkedés és ülő életmód által elgyengültek , ugy nem különben hasznos 
időtöltés vagy mulatság gyanánt is szorgalmatosan gyakorlottak azt. Az 
esztergásszék ujabb időben sokféleképen javíttatott. Mintegy 1780 dik 
olta az- egyszerű, mozdithatóvá is tehető felsejü esztergamiv vagyon 
divatban. L. 

E S Z T E R H Á Z I (Galantai) , régi ' s előkelő magyar nemzetség. Vala
mint Eszterháza . a1 mellyel Bél Mátyás a' nemzetség fészkének mond, 
ugy Galanta is, Posony vármegyében fekszik. A' Soprony vármegyei Esz-
terháza csak a' inult évszázban támadot t , minekutána Eszterhazi Miklós 
hg. a' saródi határban egy roskadt vadászkastély helyébe fényes palotát 
rakatott. Egyébiránt a' régibb latán irományokban és ráiratokban Esto-
i'as a' nemzetség neve; a" mellynek egyik ága most herczegi és Soprony 
vármegyebeli örökös főispányi, a' többi grófi czimmel diszeskedik; te
mérdek fekvő jószágot bir a' két magyar hazában ; 's a' mellyből sok 
polgári 's egyházi főtisztviselők és bajnokok kerültek. Közülök előkelő-
leg említendők: I) M i k l ó s , gróf, nádorispány 1025—45, a1 herczegi ág 
törzsöke. Ennek az ország dolgait illető levelezése, melly történetesme-
retbeli kútfő gyanánt szolgálhat, a' következő nyomtatványokban tarta
tott meg: «) Es/.trrházi gróf Miklósnak, magyarországi palatínusnak, 
Rákóczi György erdélyi fejedelemnek, irt egynéhány (XI.) intő leve
leinek igaz párja. Császár és Király O Felsége manifestninjával. Győr
ben 1756, 8. — 6) Molnár János magyar könyv-háza 3-dik szakaszában, 
a' fenelibieken kivill, találtatnak ugyani annak Lónyai Sigmondhoz és 
némelly vármegyékhez ir t levelei. — 2) Egy kopott kőemlék a' nagy-
vezekényi ha tá rban . Bars vármegyében, emlékezetet tesz négy Eszter-
háziakról , Lász ló , Fe rencz , Tamás és Gáspárró l , a' kik Ang. 26. 1652 
vitéz viaskodás után egy felülhaladó török sereggel azon a' helyen el
estek. Leirja e' harczot Kazi Ferencz , ( „ Í / Í ' » / . regn. Hang.'' L ib . VII.) 
és Reninger Simon cs. k. követnek a' fényes kapunál a' nagy vezérhez in
tézet t panas/.Ió Íratja, Katonánál az 1652 esztendőre. Az emlékkő rái-
ra t j á t , a', melly többé nem olvasható, közölte Zerdahelyi Lőr inc i az 
1832-diki magyarországi , ,Társalkodó" 18-dik számában. — 3) F a l , Mik
lós nádorispány fija, maga is nádorispány 1681 —1713. I. I.eopold romai
német császár és magyarországi király romai sz. birodalombeli herczeggé 
nevezte őt 1687, számos polgári 's hadi érdemeire nézve , a' mellyeknek 
szerzésére bő alkalmat nynjta neki az ország akkori háborgó allapotja, 's 
a' Töröknek és Tököli Imrének ellenséges törekedése. Nevezetesen hadi 
érdemeire nézve a' kis mártani herczegi sírboltban lévő sírkövén a' töb
bek közt e' szavak állanak : 

,,#»'» dccies t/uaíuor commisi proelia ; nunquam 
Vidit terga hostit: sed tdinen hic jaetó.si 

A1 leopoldí diploma kitétele Attila idejétől fogva szakadatlan ágazással 
hozza le az uj berezeg származását ; VI. Károly császár azután megörö-
kösitette a' herczegi méltóságot legidősebhik fijának, P á l n a k , ágában. 
Ugyan ezen Pál herczeg és nádorispány mint iró kitüntette egy részről 
a' boldogságos Szűz iránti tiszteletét e' következő munkák közrebocsátá
sa á l ta l : «) ,„Mennyei korona, a z a z . az egész világon lévő csudálatos 
boldogságos Szűz képeinek röviden feltett e redet i , képekkel ." (Nagy-
Szombatban 1690,4. és ismét 1696, fol.) — b) „ A z boldogságos Szűz Má-
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ria Szombatja." (N. Szombat. 1701 4.) — c) „Via laclea ad coelum du-
cens."- (Bécs. 1707, és ismét Sopiouy 1762. 4.) — d) „Speeiilum imma-
culatum, quo demonstralur , li. V. Mariam sine la/te nriginali esse con-

.itpiám." ^Második kiadás Kassán 1747, 4.) Más részről nemzetsége em
lékezetét örökíteni igyekezett e' következő emlékiratban : ,.TrophaetltH 
nobilissimae ac anliquissimae Domus Estorasianae in trés divisum partes, 
quarum I. exhibet familiae genealógiám, imagines personarum ad ean-
dem pertinentium, eum adjeclo ad quamlihet rerűm ab iisdem praeclaré 
geslarum elogio; II. continet commentarium partis prioris; III. cvm-
pfectitur donationes, officiorum horinrumque collat iones ac privile°ia a 
variis Hungáriáé regibus concessa". (Viennae 1700 fol. 171 képekkel). Az 
egészet öszveszedte és szerkeztette maga a' herczeg; az eloginmokat 
Rit ter Pál irta. — 4) I m r e gróf, esztergálni érsek és ország főpapja 
VI. Károly alatt. —• 5) A' legújabb időben tetemes részt vett és vesz az 
európai politica intézésében E s z t e r h á z i P á l herczeg, Miklós f i ja , cs. 
k. főkövet a' nagybritanniai udvarnál. Fábri Pál. 

K T K O C I Í S és Por , V N I C K S , Oedipusnak és Jocastának f i j a i . OH-yaa 
egyezésre léptek egymással , hogy Thebában egymást változva uralkod
janak egy egy évig. De Eteocles az egyezést megszegte. Polynices ju-
sát védelmezni akarván , még más hat görög fejedelemmel együtt Theba 
előtt termett seregével. Egy ütközetben a' két Vestvér egymást megölte. 
Ekkor e g y b á t y j o k , Creon , foglalta el az uralkodást, ki halálos bünte
tés alatt megtiltotta Polynices elteníetését. De Antigoné , ennek test-
vérhtiga, még is el akarta temetni , 's észre vétetvén, Creon parancso
latjára maga elevenen el temette te t t ; de Creonnak nagy szomorúságára; 
mert Haimon, Creon fija, ki Antigonét sze re t t e , megölte magát bujá
ban. K. /-. 

E T E T Ő K . A' mérgek között az é t e t ő , rágó mérgek legszörnyűbb 
munkálatnak, innét a' nép nyelvén étető annyit t e s z , mint méreg, vagy 
méreg által ölő, étet pedig, mint méreggel öl. E' szerént étető erő né-
melly testeknek azon tulajdonja volna , melly szerént a' testre hatva mé-
regképen dolgoznának és elég mennyiségben azt meg is ölnék. Tudomá
nyos értelme más. Etető erő nekünk az , melly tüz vagy metsző eszköz 
helyét pótolva, a' testeket 's leginkább az állat i t , felmarja, meggyújtja. 
Hlyen a' tiszta h a m a g , a' szorult {concentralunt) ásványsavanyak, mint 
a' kénsavany , sósavany ' s tb . —j—a. 

ÉT te TŐK 6, ( t i s z t a h a m a g ) . Étető erővel főmértékben bir a ' 
t iszta hamany, melly az austriai pbarmacopoea szei>ént igy készítetik. 
Végy szénsavanyos hamanyból egy fontot, vasedényben olvasztassék fel 
10 font vízben, a' tartós forrás és keverés közt apródonként adj hozzá: 
mészporból 2 fontot. Forrjanak egy óráig és tovább, mig az áltcsepegte-
tett nedvet a' felolvasztott szénsavanyos hamag nem zavarja meg. A1 

nedv vásznon áltszivárogtatva meleg és jól zárt üvegbe vigyázva beönte
tik Leülepedvén a1 tiszta nedv leöntet ik, vas vagy ezüst edényben ki-
gőzölögtetik, mig nem olajként csendesen foly ; ekkor mindjárt vagy min
tákba öntetik vagy hideg lapra. A' megkeményedett káli jól zárt üveg
ben tartassák. —_;*—a. 

E T H I C A , az erkölcstudomány szélesebb értelemben vagy az em-
embefnek okossággal egyező cselekvéséről tanitó tudomány, annyi mint 
practica philosopbia; de értetik az alatt szorosabb értelemben és az 
ujabb időben különösen azon kötelességekről való tudomány, mellyek 
nem külső törvények által határozhatnák m e g , hanem a' lelki címe
rét parancsain épülnek. (L. MORÁL.) Azon kötelességekről való tudo
mány , mellyek külső törvények alatt állnak , az amattól való megkülön
böztetés végett törvénytudománynak neveztetik. — E t h i c a i , erkölcs
tudományi, erkölcs- és erénytudományhoz ta r tozó; p. o. ethicai írások, 
mellyek az embernek erkölcsi cselekvését illetik. 
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E T H N'OG R A P H I A népleírás, néptör ténet , népesmeret. E t h n o -
g r a p h i a i história, melly egy népnek történteit adja, nem idő folyta 
szerént—chronologice — a' történeteket. 

E T I E N N E , ). S l E P H A S Ü S , 
E T I E N N E (Charles Guillome), drámai és politicai iró, szül .Jan. 6. 

1775 Chamotillyban a' felső - rnarnei dep. , 1796 Parisba j ö y e , hol ele-
jénte némelly időszakirásoknál munkatárs va la , később mint szinköltő 
is fellépék, 's Hassáno berezeg titoknokul vévé magához. 1810 a' „Jour
nal de V empire" censora lőn, majd minden időszakirások felvigyázó-
jok 's később a' nemzeti intézet tagja. Ellenségitől számos kedvetlenséget 
kellé tűrnie 's annyira vi t ték , hogy , , / / intrigante " czimü v íg já t éká t , 
melly 11-szer nevekedő javalattal ada to t t , némelly a' császárra magya
rázott helyei miatt eltiltatott 's költője censori helyét elveszte. Na
póleonnak visszatértével Elbáról ismét hivatalába lépet t . 1820 és 1822 
a' Maas departement követe volt. Övéi egyebek közt : „Bruyes et ]'a-
lapral" „Les deux gendre.iií, vígjátékok 's a' „Gendrillen"' mellyet 
Nanteuillel közösen készi te , és „Joconde" operák. Martainvile - el 
kiadta „ífüfoiVe du thédtre fran<;ais ect. (Paris 1823, 4 köt.) , becsült, 
ízlettel és pártatlansággal irt munka. Mint politicus iró főkép a' „ M í -
nerce francaise^ben kijött levelei tüntetés k i , vonzó és hiv történeteit 
adják a' mozgalmaknak, mellyek 1815—20-ig foglalatoskodtaták az ud
vart és a' fővárost. 

K i i q u í t i i f , 1) a ' szokás által behozatott udvariságformák, több
nyire csak formalitások, különösen az udvaroknál szokásban lévők'-, 2) 
á rukhoz , pénzcsomókhoz 'sat. kapcsolt á r - , summa- , sulyczédulak. 

E T O N , mezőváros a' buckinghami grófságban a" Themse éjszaki 
part ján, Windsorral szemben (2500 l a k ) , nevezetes a' VI. Henriktől 
1441-ben alkottatott oskoláról, melly eredetiképen 70 nevendék szá
mára rendelt collegiuni volt. Most 400 több tehetős szüléktől származott 
ifjak tanulnak benne, mivel igen költséges az itt lakás. Az oktatás esz-

"Tiözei itt gazdagabbak, mint más angol oskolákban. Könyvtára különös 
megjegyeztetést érdemel. ÍJ—il. 

E T L ' R I A vagy H e t r u r i a . Ezen bájoló t a r tomány , melly nyűg. a 1 

földközi tengertől , kel. az Apenninektől, éjszakra a' Magra folyójá-
t ó l , délre a' Tiberistól ha tároz ta t ik , hajdan a' mivészséget ked
velő Etruskok hazája volt 's most Toscanának neveztetik , régenten szö
vetséges status vo l t , mel l je t a' tartomány tizenkét fővárosának (ezek 
közül mindenik külön köztársaságot formált) fejei igazgattak. Volturna 
templománál tartották a1 nép ezen képviselőji, kik lucumoknak nevez
t e t t ek , 's egyszersmind főpapok és vezérek voltak, gyűléseidet , mel-
lyeken vétettek tanácskozás alá a' tartományt illető közönséges dolgok. 
Egy illyen lucumo volt a' rom'ii históriában esmeretes Porsenna. E t ru-
lia már legszebb virágjában á l lo t t , midőn Roma, mellynek oskolául 
szolgált , építtetett. Csak a1 Görögök, midőn a' pallérozotság legmaga
sabb pontján állottak, multák felül az Etruskokat , kik az építésben, 
kajócsinálásban, orvosi tudományban, fegyverkészitésben , várerősités-
ben, hadi tudományban, kiváltképen pedig a' szükségre és fényre 
tartozó minden nemű mivek előállításában igen híresek voltak. Olasz-és 
Görögországokban nagy kereskedést űztek mesterségmiveikkel 's több 
helyeken nevezetes gyarmatjaik voltak. Mivel kereskedéseknél fonva 
Görögországgal szorosabb öszveköttetésbe jöttek ; tehát idővel a' pallé
rozottságnak ollyan pontjára emelkedtek fel, hogy a' Görögöknek vetél
kedő társaikká lettek. A1 régiség buvárira 's mivészséghez értőkre néz
ve az emiitett időszakaszból az Etruskoknak kiváltképen azon előmene
tele vonzó ere jű , mellyet a' festésben és képfaragásban t e t t ek , mivel 
az azok körül megmaradt emlékek (metszett kövek , koporsók, csészék 
's t. effélék) a' mythologiát felvilágosítják. L. Inghirami „Wlonnm etrus-
schi", (Fiesole 1820), melly munka pontosabb Gorinak „Museum Elru-
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*eum"-jánál. Görögországból 's Egyiptomból kapták Ízlések magvait, 
's első csiráit az Etrnskok. Az etruriai edényeket (vasa) a' rajtok 
lévő metszésekkel e's festésekkel együtt legszorosabban Millin és l!ot-
tinger vizsgálták meg. A' színek elegyítését , árnyék és világos
ság elosztását mindazáltal nem esmérték az etruriai festők, kiknek kö
zönséges szinei fekete vagy veres (barnás veres) voltak. A' színeket 
muzsikát és költést esmereték. Hanem mind ők magok , mind mivészsé-
gekben tett előlépéseik, minekelőtte a' görög mivészség magas
ságát elérték volna, részént belső meghasonlás, részént idegen 
népek benyomulása miatt az idő szélvészében elenyésztek. Az Etruriában 
elébb megtelepedet Pelasgusokat az Etrnskok kikergették , szokásaikat, 
rendeléseiket , nyelveket és mythologiájokat mindazáltal csaknem egé
szen tulajdonjaikká tették. A1 Komaiak tőlök vették vallásos szertartásai
k a t , az építés mesterségét ' s játékszíneket. Dicsőségek idejének végén 
egy más nép jött Galliából 's kiűzte őket felső-olaszországi gyarmatjaik-
b ó l , midőn egy részek az Alpesek közé szaladt , hol a' LUiátiaiaknak 
ők adtak léteit. ' Végre a' romai uralkodásvágynak áldozativá lettek-, 
mindazáltal rendtartásaikat 's törvényeiket , a' consnlok választását meg
tartották 's a' győzedelmesektől szép szabadságokat nyer tek; csak líi-
kormányozót adtak nekik a' Romaiak. Idővel Ktruiia Romával együtt 
idegen győzedelmesek hatalma alá jött. Ez idő olta Et rur ia , vagy mint 
későbben neveztetet t , Toscana, históriáját a' Német- és Olaszországéban 
kell keresni. (L. TOSCANA.) A' lünevillei békeségben 1801 ismét vis
szakapta a' tartomány Et rur ia nevét 's mint királyság a' parmai örökös 
herczegnek, Lajos spanyol infansnak, 1 Ferdinánd parmai berezeg egyet
lenegy u jának , adatott. Lajos halála után (1803) öszvegye, Ma
r ia Louise , 1V.< Károly spanyol királynak l eánya , vette által az ország-
lást h ja , Károly l .ajos, nevében, de Dec. 10. 1807, egy Eranczia-és 
Spanyolországok közt köttetett egyezés következésében letette azt. 
Ekkor Ktruria franczia tartománnyá let t , 's egy Maj. 30. 1808 költ se-
natiisconsultuiii a' toscanai s ta tusokat , arnoi departement névvel, a' 
földközi tengertől 's Onibronetól, a' franczia birodalom alkotó részévé 
tette. 1809 Etrur ia Napóleon húgának, Elisának , a' ki innen toscanai 
nagyherczegnének neveztetet t , adatot t által. 1814 Toscana elébbi 
törvényes fejedelmét ismét visszakapta. L—ti. 

E T n V R I A , I. W K t) O E W 0 0 D. , 
É T V Á G Y , 1 . A P P K T I T U S . 
I Í T Y M O I . O O I A (szónyomozás), a ' nyelvtudománynak (helyesben 

nyelvtannak) azon része , melly a' szók származását vizsgálja 's gyö
keikre vagy törzsökeikre vizeti vissza, hogy igaz és eredeti jelentése
ket kifürkéssze. 

E U B O B A , 1. NKOROPONT. 
E ü Oh 11» B s, a' hajdani leghíresebb makhematicusok egyike; született 

Alexandriában, Egyiptomban mintegy 300 esztendővel K. e. — Tanulását 
Athénében végezvén Plató alatt , ezután ismét visszatért hazavárosába 's 
Ptolomaeus Soter királynak uralkodása alatt a' térméréstiidómányt <illy 
felette nagy dicsőséggel kezdé tanítani , hogy minden , a' ki ezen tudo
mánnyal egész tökéletességében akart esmerkedni, Alexandriába sietett; 
's azon városnak ebbeli nagy hire egész a' Saracenok idejéig fenmaradt. 
Euclidest méltó jussal lehet a' térméréstudomány atyjának nevezni, 
mert kön3'véből tanulták az utána volt századok ezen tudományt, 's tulha-
ladhatlan pontosságú azon módszer (methodus) mellyet ő a1 tételek 
előadásában követett. Számos munkáji közül legnevezetesebbek 1) 
elemei (EuxJiííJa 2 T » I ^ £ Í « ) Proclus 's Theon magyarázó jegyzéseikkel 
(commentatiókkal) ; 2) a' térmérési taglalatról 's 3) muzsikáról irt mun
kája. — Elemei első eredetek olta különbféle időkben , helyeken 's 
nyelvekeu számtalanszor megjelentek; majd több , majd kevesebb magya
rázó jegyzésekkel. A' „Rogg. liibliotheca vialhemaiica"- cziinü munka 
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szerént 100 különbféle kiadások-jelentek meg nyomtatásban, a' legelső 
1482, a' legutolsó 1828-ban. A' térmérési taglalatról irt munkája legéle
sebb belátással készültnek tartatik ; 's a' muzsikáról Írottból legjobban 
kitetszik ezen tudományos mivészetn.ek állapotja az akkori időkben. — 
A' nagy mathematiciison kívül esmérünk még egy más K u k l í d e s t is , 
ki Megarában született 's elméjét a' bölcselkedésre forditá. Első okta
tást SocratestőJ ve t t , 's későbben honvárosában az úgynevezet t megarai 
oskolát alapította meg. Tanítványai közül egy Eubalides nevezetű volt 
leghíresebb. Megarai Euclidesnek ha lá la , némelly tudósítások sze
rént , K. e 425 esett. Albert Ferenci. 

lí i' i) A i! w ii M s » II s E u d á e m o n o l o g i a (boldogságtan) , azon, 
tan í tás , niellj' az ember boldogságát teszi főczéljává, minden köteles
ségek 's az erényes élet utolsó vagy legfőbb indítványává , 's ezzel a' 
morál legfőbb elvévé (princípiumává). Az eudaemonismusnak ellenete 
a' moralismus. 

E U D I O M R T K R , légjovméró, ollyan eszköz, melly által a ' l é g jósá
gá t , a z a z , a' lélekzésre alkalmatos voltának fokát, akarák megmérni. 
Nagy feladás a z , mivel a' lélekzésre alkalmatos levegőnek sok feltételei 
vannak és nem is esmertetnek mind. Már a' savitónak a' fojtóhoz való 
irányát nehéz valamelly eszközön megmutatni, a' rag vagy ragadvány 
{contagiui.i) jelenlétét pedig senki sem tudta elemileg is megmutatni. 
Í g y , hogy a' pestis vagy a' ragadó láz ragadváiya és a' cholera vagy 
influenza miasmája (gerjenye) a' légben létez e vagy nem, semmi eszközök 
által nem tudjuk (eddigi tudományunk szerént) meg. Priestley készite 
ugyan egy illy légjóságmérőt és mások eleget javítgattak ra j t a , de a' 
tökéletességhez közel sem vitték. Esmeretes dolog, hogy az égő vi
lág is mérője a' lég jóságának A' hol p. o. a' gyertya vidorán ég, 
ott az élet is és a' lélekzés vidor, hol a' gyer tya nehezen é g , ott a' 
lélekzés munkalatja is lassú, nehéz; hol a 'gyertya, nem égúet, m i n t p . o. 
ó kutakban, pinczékben , ott az állati élet is elhal. És ez a' legol
csóbb 's mindenütt használható eudiometer. —j—«. 

E U G E N (Ferencz) savnyeni , esmeretesebb h e r c z e g E u g e n név . 
alatt , Eugen Móricz savoyen-carignani herczeg, soissonsi gróf és Mancini 
piympia (cardinal Mazarin húga) ötödik fija, szül. Parisban 1663. Atistria 
minden hősei 's kormányfijai közt alig emlit a1 történetírás még egyet, 
ki ezen uralkodó háznak olly tetemes 's olly számos szolgálatot tet t volna 
mind a' két minőségben, mint Eugen. Harczmezőn és cabinetben egyi-
ránt nagy, azon ritka férjfiak közé tartozott , kiknek nagy erényét foltok 
nem homályosítják. Eugen egyházi életre volt rendelve hajlandósága 
ellen. Hogy ezt kikerülje, kapitányi tiztséget kért XIV. Lajostól. Lou-
vois , a' hadi minister , gyülölé Eugen famíliáját, 's igy megtagadtaték 
a1 kérés. Ezen 's különbféle sérelmeken, mellyekkel rokonjai, különösen 
pedig édes a n y a , i l let tettek, megbosszankodván, Eugen is anstriai szol
gálatba lépett 1683 , mint már elébb két testvére. Két jeles fővezér, 
Károly lotharingiai és Lajos badeni herczegek alatt szolgált legelsőben 
mint önkénytes a' Törökök elleni táborozásban 's annyira megkUIönböz-
teté m a g á t , hogy mint ezredes kapna kormánya alá egy dragonyos 
ezeredet. Bosszankodva hallá beszélni Louyois a' herczeg fényes tettei
ről, 's ezt monda haragosan: . .Soha sem fog honjába visszatérni!" A' 
herczeg, ki e'szavak felől tudósittaték, igy válaszola r „Bizonyosan vissza
térek , daczára Louvoisnak!" 's több esztendők múlva valóban Franczia-
országban állt győzedelmes seregével. 1687 , a' mohácsi ütközet után tá
bornagyi helytartó Ión, Midőn a' háború kevéssel azután Francziaor-
szág :s Austria közt kiütöt t , reábirá a' savoyeni herczeget az Austriával 
egyesülésre, 's a1 herczeghez küldött császári segédseregek^t vezérlé 
Savoyenben. Francziaország nagy ajánlat i t , mellyekkel annak szolga
latjába édesgettetett , egyenesen visszautasitá; mellyre a' császár ál tal 
tábornaggyá 's a' háború végeztével Olaszországban, magyarországi fő-
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generállá neveztete'k. A' zentai ütközetben (Sept. I I . 1097) megveré a' 
Törököke t , 's ez á l t a l , daczára i r igyeinek, kik űt a' hadi törvényszék 
előtt vakmerő tettel ákarák vádolni, közönséges csudálat tárgya lőn, 's 
egyszersmind majdnem korlátlan hatalmat nyert a' császári seregeken. 
A' Törököket zentai nagy veszteségek kinszerité a' karlowiízi békekötést 
(1698) elfogadni, melly úttal legelsőben tünék szembe kezdődő gyenge
ségek. A' spanyol öröklési háború csakhamar uj tettekje hivá a1 hercze-
get. Hadvezéri tehetségének mezeje Olaszország lőn , mellybe (1701) 
elég sebesen 's váratlanul nyomult 30,000 emberről a' tiroli bérc/.eken 
keresztül. Hasztalan igyekezék marsall Catinat ellene állani $ de még 
szerencsétlenebb volt Vifleroi, kit Eugen egy merész csapáá által Cremo-
nában meglepett 's elfogott. I70S a1 németországi sereg fővezérséget 
vévé által. Hadi tanács elölülőjévé neveztetvén, fő indító oka lőn mindéi) 
fontos válakozásnak •, ezután nagyobb tűzzel s jobban folytattatott min
den, 's mivel igazán lelkesen egyesült Marlboroughval, szerencsésen meg-
gyalázá Francziaország !s szövetségesei szándékait. A' HOCHST,VOTI üt
közetben (1. e.) elválasztó győzedelmet vett a' két vezér az egyesült 
franczia-bajor seregen , a' bajor választó fejedelem s marsall Tallard 
vezérlése a l a t t , niellyr úttal ez fogságba is esett, Eugen 1705 ismét 
Olaszországba ment ; elejénte ugyan nem boldogulhatott herczeg Ven-
dóme. ellen, seregének gyengesége mia t t , hanem csak Turin alá sietett, 
hol Sept. 1 a' Francziák sorait általtörvén, kinszerité őket felhagyni az 
ostrommal , 's néhány hónap múlva Olaszországból is kitakarodni. 1707 
Franeziaoiszágba is benyomult s Toulont ostrom alá vévé, hanem a 'Fran-
cziák sokkal nagyobb ereje miatt kénytelen volt Olaszországba visszavo
nulni. A' következett esztendőkben a ' H a j na partjain harczolt , bevevé 
J.illet 's megveré Viliara és Boufflers marsallokat Malplaquetnél, á' hol 
maga is veszedelmes sebet kapott. Mint tartá legyen meg itt is lelki 
nyűg Imái , meliy csak a' legnagyobb emberek tulajdonja, kitetszik azon 
válaszból, mellyet némelly tiszteknek ado t t , kik arra unszolák, hogy 
saját szsmélyét ne koczkáztassa. „Minek bekötni a1 sebe t , ha itt kell 
meghalnunk '<•'•' monda , ,ha pedig megmenekszünk, ma este is lesz arra 
elég idő." Miután Marlborough visszahivatott , 's Eugen személyesen is 
hasztalan fogta pártját Londonban , további munkálódásában nagyon gá
toltatott , kivált generál Albernarlenak Denainnál történt megveretése 
után. Az utrechti béke (1714) a' rastadti békét huzá maga után, 
mellyet Eugen és Villars kötöttek. A' Törökök ellen 1716 folytatott 
hahómban megveré Eugen Péterváránál 's Temesvárnál a* sokkal 
erősebb török sereget , 's 1717 bevevé Belgrádot, szörnyen, megver
vén elébb a' várnak ostrom alól leendő felmentésére siető török hadat. 
A1 passarowitzi béke (1718) lőn győzedelmeinek gyümölcse. Ezután 15 
esztendőt békeségben tölte Aus t r i a , 's Eugen ezen idő alatt legnagyobb 
tűzzel munkálódott a' cabinetben; midőn pedig a' lengyel ügyek 1733 uj 
háborút szül tek, noha már aggott volt , még is megjelent a' sereggel a' 
Kajna mellett-, hanem a ' n é l k ü l , hogy valami elváki>ztót próbált volna, 
visszatért Bécsbe , a1 hol 1736, 72 éves korában megholt. Az austriai 
hadi sereg, mellyet mint elölülője az udvari hadi tanácsnak , nagyon jó 
karba helyezett , halála után ismét megcsökkent. %s. G. 

E i! o E N , 1 e uc h te nb e r g i h e r c z e g , eichstedti fejdelem , elébb 
Olaszország a lk i rá lya , szül. Sept. 3. 1781, mint fija az 1794 megguillo-
tiniroztátott vicomte Beauharuois Sándornak ,'s de la Pelagerie Tascher 
Josephinának, ki utóbb Bonaparle Napóleon hitvese 's franczia császárné 
lőn, Eugen a' revolutio alatt fegyveres szolgálatra szentelé magát. Már 
12 éves korában kiséré a ty já t , midón ez a' rajnai sereget vezérelné. En
nek halála után, minthogy anyja is fogságban volt. Hochehoz ment a' Ven-
déeba. Thermidor 9-ke után visszatért anyjához Parisba, 's most három 
évet szentelt tudományos mivelődésére. Josephina 1796 Bonapartéhoz az 
olaszországi sereg főgeneraljához menvén férjhez, Eugen mindenütt kö-
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relé mostoha atyját az olaszországi 's egyiptomi táborozásokban. Fokonkent 
elítéltetett fel a' főbb jkatmiai méltóságokra, 's 1805 t'ranczia császári her-
czeggé 's Olaszország alkirályává tetetek. Ugyan azon esztendőben nagyon 
kimutatá magát az Austria elleni táborozásban, mellynek befejezte után 
(Jan. 13. 180Ö) Atigiista bajor herozegassznnnyal házasságra lepett. 1807, 
Velencze herczegévé teve 's fijának e's olaszországi örökösének fogadá 
őt Napóleon. Az olasz királyság kormányzásában Eiigen nagy e'szt 's 
mérsékletet mutatott 's köz kedvességet nyert e/.en polc/v»'n. 'h'/. 1809-ki 
háborúban elejénte nem Volt szerencsés János főherczeg ellen , de utóbb 
niegnyeré a' győri ütközetet, Wagraninál pedig nagy tábornoki észtehet
séget fejtett ki. Napóleonnak elváltakor Josephinától méltósággal viseld 
magát. Mart. 3. 1810 a' prímás h rezeg felváltójává frankfurti nagyher-
czegnek nevezé ki Napóleon. Az oros/ táborozásban a' harmadik hadtestet 
vezérlé 'a ezzel} az ostrownoi és niohilowi harezokban 's a' moszkwai 
ütközetben k'lriönbözteté meg magát; A' veszedelmes hátrálás alkalmával 
egy pillantatig sem hagyá el hadteste maradványit , minden bajt 's szük
séget megoszta katonajival 's bátorita őket példájával. Neki 's Neynek 
köszöné Fiancziaország ezen táborozásban a' franczia sereg nénielly ma-
radványinak megmentését. Napóleon 's Murát eltávozta után ő nevezte
tek ki fővezérnek , s ezpn fontos ponton, ama' terhes időben nag3' hadi 
talentumot mutatott. Ezután a' lützeni ütközetben (Maj. 2. 18J3) ta
láljuk őt, hol a' szövetségesek jobb szárnyának megkerülése által a' nap 
sorsát ő választá el. Dresdából a' veszély fenyegette Olaszországba küldé 
Napóleon. A' prágai békegyülés megszűntével, mivel Austria is részt vön 
a' cOalitioban , Olaszországban ujra elkezdődött az ellenségeskedés. Itt 
Eugen, még Murát eltérte ntan i s , ügyesen tudá magát védelmezni. Na
póleon megbukta után fegyverszünetet kötött gróf Bellegarde-al, Lombar
diát 's nénielly más részeket Austriának engedvén. Ezután Parisba ment, 
onnét pedig ipjáboz Münchenbe. Jelen volt a' bécsi békegyülésen. Napó
leon hibából visszatérvén, el kellett Bécset hagynia, Beiieuthban tar toz
ván eiry ideig élni. Az 1815-diki esetekben semmi részt sem vett. Az; 
Apr. 11. 1814 Fontainebleaiibaii kötött egyezség, 's utóbb a' bécsi béke
gyülés is, illendő kárpótlást rendelt neki olaszországi birtokaiért, mellyek 
20—25 millió frankot érhettek. Ezen summa egy részét a' pápa , mási
kát pedig a' nápolyi király (ez 5 mii. fr.) tartozott fizetni. A' bajor ki
rálynak Nov. 1817 költ rendeleténél fogva leuchtenbergi herczeggé ne
veztetet t , az eichstedti fejdelemség bajor felség alatt neki á l tádato t t , 's 
maradéka , a1 bajor ág magva szakadta e se t é re , a1 korona öröklésére al
kalmadnak nyilatkoztatott. Megholt Münchenben Febr. 21. 1824, 4 le
ányt s 2 fiiit hagyván maga után. — Eugen egy volt azon férjfiak közül, 
kik esyszertt külső alatt nagy charactert 's nagy észtehetséget rejtenek 
el. Őszinteség, egyenesség, emberség, rend- és igazságszeretet , tevék 
charactére alapjait. Bölcs a' tanácsban, a' csatában rettenthetetlen 's 
mérsékleti a1 ha ta lomgyakor lásában , soha sem mutatkozék nagyobbnak, 
mint a' szerencsétlenségben , mit az 1812 és 1814 esetek világosan bi-
zonyitnak. Soha sem hallgatván a' pár toskodókra, tisztán 's feddhetetle
nül lépett ki a' politicai zivatarok közül. Mint privát ember és mint 
fejedelem jóakaró volt mindenek iránt, 's a' jótékonyságban kimeríthetet
len. Inkább mások mint saját boldogságával foglalatoskodva é l t , 's 
ugyan azért köz tiszteletet 's szeretetet is nyert. L. „F»e politir/ue etc. 
milittiire (V Fugene fíeauharnois, vice-roi rf' llulie"- Aubriettől (2. 
kiad. Paris 1825). Testvére a ' st. leui herczegné H o r t e n s i a E u 
g é n i á r a nézve I . BONAPARTE LAJOS. 

E U r. E R ( L e o n h a r d ) , a' leghíresebb és legelmésebb mathemati-' 
cusok egyike az ujabb időkből , szül. Baselben Aprl . 15. 1707. 
Atyjától , Pá l tó l , ki Riechenben lelki pásztor va la , vette kedves tu
dományának első ok ta tásá t , ugyan ott Bernoulli Jánost ha l lga t ta , 's 
ennek testvéreivel, Dániellel és Miklóssal , barátságban é l t , kik által 
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később a' Pétervári academiának tagja lett . 19 esztendő* korában meg» 
jutalmaztatott a' tudományok párisi academiájától a' hajók ár-
boczfákkal felkészítésről (irt értekezéséért. PéterváYatt különös szor
galommal a' mennyiségtudományban foglalatoskodott; ő egyedül ezen 
academiai osztálynak alkotója, 's azon osztálybeli értekezések felénél 
többjét ő i r ta , mellyek az academia által 1727 — 1783 ig kiadatott év
könyvekben ta lá l ta tnak; holta után pedig 100-ná! több (később nyom
tatott) értekezéseket hagyott. —• Azonkívül több nevezetes munkákat 
adott k i , igy a' tudományok párisi aoademiáján.ik is sok értekezé eket 
nyújtott be , 's némellyekért közülök tiz jutalmat nye r t , a' mi annyival 
inkább bámulásra mél tó , minthogy élete 17 utolsó esztendeit vaksága 
ban tölte. — Mint Uernoulli kö/.vetetlen követője Leibnitz oskoláját 
nagy iparral folytatván, főkép a' számítástudományt tökéletesítette, 
és a' mennyiségi taglalatot nagyobb polezra vitte. Legelőször is a' 
inennyiségttjilományába hozván a1 hosszas következtetéseket Qdedu-
ctio), mellyekben a' feladás okvetései elébb algebrai jegyek által fe
jeztetnek ki, e's azután a' számolás minden nehézségeit feloldozza. 
Egy szóval ő a' mennyiségtiidományban az vol t , a' mi Voltaire a' 
szép literaturában. — Figyelmét a' mennyiségtudománynak minden 
ágaira kiterjesztet te, mindenütt ékes és találós élőiével dolgozott. Ne
vezetesen az achromalicai (színtelen) lencsék feltalálásában részesült. 
A' természettudománnyal, valamint a' sajátképi bölcselkedéssel i s , fog
lalatoskodott, de ezekben kevesbbé vala szerencsés , mint a' mathema-
tica mezején. A' bölcselkedésben a' lélek testetlenségét igyekezett meg
mutatni , és az isteni kinyilatkoztatást a' vallástalanok ellen oltalmazta. 
1741 Nagy Fridrik hívására Berlinbe jöt t mint t an i tó , de 1766-ban is
mét visszatért Pétervárba és ott hm. 1783 mint a' matheinaticai 
osztály igazgatója az academiánál. 1755 a' párisi academiától levező 
tagnak vétetet t fel. — Euler , szeretetreméltó ember , igénytelen és nagy 
famíliának atyja vala. Legnevezetesebb munkáji ezek. „Introdttctio 
in Analysin infinitorum."- (Lausannae 1748 11, 4) / „Institutiones calculi 
differentialis." (Petropol. 1755 I I , 4) ,• „Instituliones calculi i/Uegr.lí 
(Petropol. 1792 másod k. I V , 4); „WIethodus inveniendi lineat curv/it 
etc." (Laus. et Genev. 1774); „Mechanica" ect. (Petropol. 1736 II, 4) ; 
Dioptrica." (Petropoli et Lipsiae. 1769—7111,4); „Thenria motus lunae 
etc.-1- (Petrop. 1753.). Albert Ferencz. 

E U H E N I D Á K (a' Romaiaknál Fúriák vagy D y r á k ) , a ' görög 
mythologia szerént az atyafiakon elkövetett nagy vétkeknek 's áleskü-
vésnek bosszuló istennéji voltak. Azon vér cseppekből támadtak , mel
lyek Uranusból folytak, midőn azt fija , Cronns, megherélte. Mások 
az Acheron és az Éj leányainak mondják. A' későbbi mythologia sze
rént hárman voltak: A lec to , Megera és Tisyphone; de Aeschylus öt-
vent vitt a' játékszínre. Rettenetes képüek, feketébe öltözve, haj 
helyett k ígyókkal , ujak helyett körmökkel, kinyújtott nyelvvel; sze
meikből fekete vér csepeget t , vért szoptak, 's mikor egyszer magokat 
azzal tele szí t ták, a' r é r ismét kiomlott- szájokból; mikor haragudtak, 
ollyun méreg forrott ki belőlök , melly a' hova elcseppent, a1 földet 
terméketlenné tette. Mindenek nagyon irtóztak tőlök, az Atheneiek 
még neveiket is féltek kimondani , csak félendő istennéknek neveztek. 
De nem mindenkor rajzoltattak ezen istennek illy irtóztató alakban; 
hanem a' mivészek utóbb szép vadász Nympháknak festették 's csak 
komor ábrázat jok, fáklyájok és tőrök által különböztették meg őket; 
's ettől fogva érdemiették az Eumenidák, azaz, jó akarónék nevét, mint
hogy a' rossz lelki esmeret gyötrelmei használható képen volt ben
tiek előadva. K- L. 

E l J N O M I A , 1 . H O R Á K . 
E U N U C H U S (görög) h e r é l t , 1 . HEitér.Éa. 
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E I I P H K M I S M U S , értelemmásitás , a ' s é r t ő , illetlen és kellemet

len dolgot enyhitő 's gyengébb szavakkal körülírja. így p. o. a1 r é -
giek különbféle körülírással fejezek ki a1 h a l á l t , valamint nálunk is 
helyette ezek: elhunyt, boldogabb hazába költözött 'stef. euphemismusok. 

E u p H o \ , 1. C H r, A i) N i. 
E U P H O N I A , szép hangzat, hangrend , hangok minemüségét illeti 

's a1 nyelv jelességei közé tartozik. Nyelvünkben fí- kép uralkodik a' 
szóhajlitásban és származtatásban, hol a' betűket kUlönbfélekép vál
toztatván , azokat a' könnyebb 's kellemesb hanghoz alkalmaztatja bi
zonyos szabások szerént , inelly ek a1 szavak minden nemeiben igen ha
sonlók. Nézd erről Révai „Elaíoraliur grammalica Aungaricaít 1. köt . 
lap. 95-125 . — Hangrendil betűknek nevezik innen a' grammaticában 
azoka t , mellyek a' szó gyökeréhez nem tar tozván, csak szebb hangzás 
miatt tolatnak a' többiek k ö z é , mint az « és e lágyító hangzók ezek
ben: t á r s - a - s á g , s z ü z - e - s é g 'sat. vagy a1 Francziáknál a' t és / betii 
ezekben: Qu' en dira- t- on? és V on e' helyett : on. 

E U P H R A T , E u p h r a t e s , P h a r a t , napkelet legjelesebb fo-
lyójinak egyike , melly által külső és belső Asia rálasztatik el egymás
tól 's több századok lefolyása alatt a1 persa és romai birodalmak. 
Örményországban ered két folyóból 's a' Taurus hegye köz,t keresztül
folyván, 500 órányi futása után Bassoránál a' persiai öböl'be ömlik. 
Kgyébiránt az Euphra te s , melly most o t t , a ' h o l a ' Tigrissel egyesül , 
Sat - a l - Arabnak (Arabok folyójának) neveztet ik, épen olly jóltévő 
Babyloniára nézve, mint a' Nilus Egyiptomra nézve; mivel Augustus 
havától fogva kiont 's a' földet termékeny iszapjával elborítja. L—ú. • 

E l J P H R O S Y N E , 1. G R A T I Á K. 
E U R H Y T H M I A , áltáljában a ' részek és egész szép öszvehang-

zása, szép idomzat; különösen szép idomzat a1 mozgásban , p. o. táncz-
ban , muzsikában, és főkép a' szókban mint nyelvhangokban (a ' rhy th-
mustól) , miben egyik nyelv jelesb a' másiknál. 

E U R I P I D E S , a ' 75-ik olympiasnak első esztendejében azon na
pon szíiletett, mellyen a' Görögök „Salamisnál Xerxest megverték , még 
pedig ugyan Salamisban, 's Görögország három legnagyobb tragi-
cusa itt találkozott öszve ; mert Aeschylus a' győzők között harzolt, 
's a' fijatal Sophocles a' diadalmi jelek körül tánczolt. Euripides szü
leiről semmi bizonyost sem tudnak 's neveltetéséről is csak annyit, 
hogy atyja egy jövendölést rosszul ér tvén, athletát akart belőle formál
ni. Az ifjút hajlandósága másra hitta. Elejénte a' képírásban gyako
rolta magá t , azután pedig Prodicusnál a' rhetoricát 's Anaxagorasnál 
a' bölcselkedést tanulta. Euripides élete a' görög szomorú já ték leg
szebb idejébe esik. Sophoclessel együtt kedvencze lett nemzetének. 
Munkájiban némelly nagy hibák mellett a' legnagyobb szépségek tün
dökölnek. Ő soktól az asszonyok ellenségének neveztet ik, talán az 
é r t , hogy játékaiban sokszor szól az asszonyok gyengeségeiről; pedig, 
a' mint mondják, két felesége volt egyszerre. H i h e t ő , hogy az as -
szonygyülölés 's kivált felesége űzte őt Athénéből Macedóniába, ho
va Archelaus király által meghivatott. Halálát ezen országban ta
lá l ta , hol kutyák által szaggattatott s zé t , vagy legalább kutyák hara
pásának következésében holt m e g , K. sz. el. 407-ik esztendőben. A' 
király pompás emléket emeltetett számára illyen felülírással: „ E u r i 
pides a' te emlékezeted soha sem fog elenyészni.'* Még tisztességesebb 
volt azon felülírás, melly az Atheneiek szamára készítették cenotaphi-
umon találtatott: „Kuripidesnek egész (örögország szolgál emlékül, 
Macedónia földje csak tetemeit fedi." A' nála tovább élt Sophocle-
gyászruhát viselt érette Archelaus igazán jövendői t , midőn ezs 
mondotta ,,Kuripides minden hiháji mellet t , mellyeket nagy szépsét 
gekkel pótolt k i , mindenkor kedvenczek fog maradni az érzékeny lel
keknek." Munkájit Bothe jól fordította németre (Berlin 1800J. E'-
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legnevezetesb kiadásai Stephamis Pál- (Paris 1602, 2 köt 4 ) , Bár-
nes- (Cambridge 1G94, fo l ) , Musgrave- (Oxford 1778, 4 köt. 4) 's 
Morustt és Becktől (Lipcse 1779—88, 4) vannak. Legújabb eriticai 
kiadások Matthiae - (Lipcse 1813—20, 6 köt.) és Bothetól (Lpcse 
1825 's köv). K. L. 

E U R Ó P A , a ' mythologiában Agenornak phoeniciai királynak, ég 
Mella vagy Telephassa Nyniphának leánya , 's Cadmusnak testvérhúga, 
( E. tulajdonkép fejért j e l e n t ) , azért adott a1 niytholugia szerént a' 
főid azon részének, mellyben mi l akunk , nevet , minthogy ennek la
kosai fejérek. A' mese azt beszéli, hogy Janónak egy szobaleánya 
ezen istenné öltöző asztaláról ellopott egy festékes köcsögöt 's Európá
nak adta. Európa szépsége az által nevekedvén, magát Jupiterrel 
megszerettet te, ki szép fejér bikává változott 's illy alakban je l tnt 
meg a' tenger azon par t ján , hol Európa sétált. Európa a' bikát igen 
szelídnek találván, reá ült, a' bika pedig vele Creta szigetébe úszott, 
's ott egy szép ifjúvá vál tozot t , ki vele Minőst, Sarpedont és Rhada-
mantot nemzette. Utóbb Európa Asteriushoz, cretai Királyhoz, ment 
férjhez , ki , minthogy gyermekei nem voltak, a' most emiitetteket ujai
vá fogadta. K. L. 

E U R Ó P A , a ' föld golyóbisának legkisebb, de a ' népességre, a'föld 
mivel tségére, a' mivészség és tudományok, mesterségek és kereskedés 
virágzásárat nézve legkitetszőbb főrésze, mellyet legnagyobb 's legszeb
ben épült városok diszesitenek 's mellynek is a' föld többi részeire leg
hathatósabb befolyása van. Mikor és honnan kapta legyen Európa ne
vét 's első lakosait? tnl esik a ' történettudomány határain. Leghihetőbb 
a z , hogy Asiából , az emberi nemzet bölcsőjéből, jöttek által az első 
emberek Európába 's legelőször is Görögországba. Itt állott elő mint
egy 1400 észt. K. e. azon n é p , a' Hellének, melly Asiát a' pallérozott
ságban csakhamar felülmulta. Ezen népnek , melly közönségesen Görö
gök neve a la t t jő e lő , virágzása mintegy 300 észt. esik K. e. Gondol
kozása 's cselekvése módjában n a g y , a' mivészség és tudományok által 
v i rágzó , pallérozott lelkének legszebb szüleményeivel termékeny lévén, 
mindég csiidáiás tárgya lesz a' görög nemzet a' maradék előtt 's fényes 
észtehetségeinek gyümölcsei gondolkozásunknak 's tudásunknak kútfőül 
fognak szolgálni , mig csak az emberiség pallérozottsága megmarad. Ha
nem azon roppant birodalomnak, mellyet a' görög szabadság omladékaira 
alkottak Macedóniai Filep és Nagy Sándor , elenyészésével 's szétomlá-
sával Görögország is aláment. Ugyan azon időben emelkedett fel egy 
másik nép Olaszországban, a' romai nemzet, melly ugyan mar elébb is 
megjelenik a' világ játékszínén, de csak akkor csná l időszakaszt a' histó
riában 's kezdi befolyását Európa többi részeire terjeszteni , midőn 
Olaszországnak urává lett 's Carthagóval a' földközi tengernél fekvő tar
tományok felett folyt hadat győzedelmesen bevégezte. Koma hatalma 
alá hajtotta a' részekre szakadt Görögországot 's általplántálta a' görög 
pallérozottságot Olaszország földjére. A1 romai fegyverek szerencsés 
előmenetele által Por tugál- , Spanyol- , Francziaországok, sőt Anglia 
partjai i s , Belgium, Helvetia , Németországnak a1 Duna és Alpesek közt 
fekvő r é s z e , a1 magyar tartományok (akkor Pannónia, lllyria és Dacia), 
esmeretesebbekké le t tek , 's a' romai pallérozoltság, szokások és n\elv 
elterjedt köztök. A' kóborló pásztornépek földmivelést kezdettek űzni 's 
virágzó városok emelkedtek fel az elébbi puszta legelőkön.. A' keresz
tény vallás tudománya is , melly a' roppant romai birodalom tartományi
ban el terjedt , felette sokat tett a r r a , hogy Európának többnyire minden 
népei levetkezzék vadságokat. Csak Németország állott ellen Roma ár-
viz módra|terjedő hata lmának, 's ezáltal megakadályoztatta a1 romai pal
lérozottságnak Európa éjszaki részében való terjedését , melly addig a' 
históriában esmeretlen maradt. , A' romai birodalom elpusztulván, a 'mi
nek főoka a' birodalomnak napkeletire és napnyugotira-. lett elosztatása 
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vo l t , Európának politicai alkotmányát igen nnegiráltoztatta a' históriában 
hallatlan nemzetek vándorlása. A' Kietlen éjszak népei t. i. a' belsőké
pen megevesedett 's elgyengült romai birodalom szép és mivelt tartom -
nyira rohantak 's pallérozatlanságokat álíalplántálták ezekbe , meliy a' 
romai mivészséget 's tudományokat elfojtotta, és a' középidőbeli durva
ság , mély tudatlanság és babonaság magvait hintette el azok helyébe. 
Olaszországban Keleti-tjothusok és Longobárdok, Galliában (a ' mai Fran-
cziaorsz . ) , Frankok, Spanyolofszagban Nyugoti-Gothusok 's Déli-Bri
tanniában Angolok és Szászok telepeiltek m e g , az emiitett tartományok 
lakosait hatalmok alá hajtván vagy vélek öszveelegyedvén. A'-Frankok 
országa Nagy Károly alatt a' 8 száz. végén olly naggyá l e t t , hogy 
későbben több uj országoknak adot t lé te i t , mint F iancz ia- , Német-, 
Olaszországoknak, Burgundnak, Lotharingiának és Navarrának. Epén 
ez idő tájban kezdettek Európa éjszaki és keleti nemzetei befolyni a' vi
lág közönséges dolgaiba. A' Slavok Cseh- , Lengye l - , és Oroszorszá
gokban és éjszaki Németországban országokat a lko t tak ; Magyarország
ban a1 Magyarok telepedtek meg, '» éjszak felől a' Normannok reszkedtet-
ték meg liuropát. Ezt kö»etle a' papi hatalomnak félelmes nagyságra 
lett nevekedése, mellyet AriI- Gergely és Il i . lunocentíus pápák emeltek 
legfelsőbb pontra. Majd a' keresztes hadak vonják magokra figyelmün
k e t , melly Európának Asiával való hadakozása szülte a' középrendet *s 
a z t , hogy a'földmivelő lassanként levetette a' rabszolgaság Jánczait, é*s 
az Arabok 's Görögök tudós esmeretei és mivészségei visszatértek Eu
rópába. Universitasok alkottatása, a 'könyvnyomtatás feltaláltatása é s r e -
formatio nyomosán segítették az európai népek nj tudományos pallérozódá-
sáuak előbaladását. A 'középkor cbaosából nj statusok állottak e lő : mint 
Német-, Franezia-, Spanyolországok, Por tugál , Anglia, Skóozia , í í^lve-
tia, az olasz statusok, M a g y a r - , Cseh-, L e n g y e l - , Dfin-, Svédországok, 
Norvégia Islanddal és Oroszország. Konstantinápoly elfoglal tatásával (1453) 
a 'Törökök , egy asiai nép, lépett fel az európai statusok számába, mellyet 
Austria, Holland, Burkusország és Sardiuia szaporitöttak. Oroszországot 
is asiaiból európai statussá változtatta I. Péter . V. Károlynak, a" spanyol 
birodalom uralkodójának, \s XIV. Lajos fianczia királynak az európai statu
sok hatalomegyenlőségének felforgatására tet t lépéseik szerencsétlenül 
ütöttek ki a' nagyravágyókra nézve. Hasonló kimenetele lett Napóleon 
azon czé l jánakis , hogy az európai statusokból közönséges monarchiát 
alkosson. Európa tulajdon fejedelmeik által igazgattatott statusainak so» 
rából e l tűntek: Magvai- 's Lengyelországok, a' német birodalom, Skó-
czia, Csehország , Venetia , Genua, Mailand. H o z z á j ö t t e k ; a' német 
szövetség s ta tusa i , az olaszországiak, lonia és Ki akó. 

Európát három oldalról mossa tenger , melly itt különbféle neveket 
visel 's részént az éjszaki j eges - , részént az atlasi tengerhez tartozik. 
A' földközi tengernek keskeny szorosa választja el Afrikától -, csak kelet 
felé van öszveköttetésben a' s zá razza l , t. i. Asiával , hol határai különb-
ftleképen adatnak elő. Európa az éjszaki hideg és mérséklett földöv 
alatt fekszik az é. sz. 3 6 6 — 7 1 ° 's a' k. h. 8 ' — 8 0 ° közt. Hozzá szám
lálván a' szigeteket, mellyek 15,000 nsz, mf. foglalnak e l , Európa terü
lete 153,000 nsz. mf., mellynek csaknem fele Oroszországé. Legnagyobb 
kiterjedése — egyenes lineában 750 mf. — Európának , a5 St. Vincent 
(Portugálban) foka 's az Európát Asiától elválasztó határnak éjszaki 
széle (a1 Waigatz szorosánál) közt 's legnagyobb szélessége — me!Iy 
mintegy 520 mf. — a' Matapan foka (Moreában) 's az éjszaki fok (Nor
végiában) közt van. Európát felette sok folyó ön töz i , melhéknek az 
emiitett világrész k i c s i s é g e miatt nincsen olly.liosszu pályájok 's nin
csenek olly nagy eséseik, mint a' világ más részeiben, kiváítképenAme
rikában, lévőknek. Főbb folyóji közül az E b r o , Rhone és Po a' föld
közi t engerbe , a1 Duna , Dnienter és Dnieper a' fekete tengerbe^ a' Don 
az azovi , a' Wolga a' Caspiuin tengerbe , a' Dwina az éjszaki j eges - , a' 
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Duna, Weichsél és Odera a1 keleti-, az Élbe , Weser '•« Khemis az éj
szaki tengerbe, a' Seine a' la Mancheba, a' Loire és Garonne, Duero 
és Tajo, Guadiana és Guadalqiiivir az atlasi tengerbe ömlik. Leghos
szabb futások a' Wolgának e's Dunának van. Számos tarai közt a' leg
nagyobbak , mellyeket mindazáltal az éjszakanierikaiakkal épen nem le
het öszvehasonlitani, Ejszaketnopában vannak , t. i. Oroszországban a' 
Ladoga (legnagyobb minden európai tavak közt ) , az Unega és Peipus, 
Svédországban a' Malar, Wener és Wetter. Németország és Schweiz 
határain van a' Bnden tava és .Schweiz 's Olaszország határain a' genfi 
tó. Magyarországban nevezetesek a' Balaton és Fertő tavai. Európá
nak nagy része hegyes , 's a' délit több hegyek fedik, mint az éjszakit. 
Legmagasabban Schweiz fekszik , mellytöl a' föld minden oldalra lejtő-
södik 's végre az éjszaki és keleti tengerek felé olly alacsony térségek
be végződik, hogy a'partokat temérdek költségbe kerülő töltésekkel 
és gátakkal kell a' tenger árjai ellen védni. Lcgtérebb 's legalacsonyabb 
országok Holland és Éjszaknémetország, Dánország, Burkusország és 
Oroszország. Legnagyobb hegyei Európának : az Alpesek Schweizban 
és Olaszországban, mellyekből azok sok ágakban és különbféle irányok
ban nyúlnak ki más tartományokba, nevezetesen nyűg. felé Francziaor-
szágba, mennek b e , hol a' Sevenneknél fogva öszveköttetésben vaunak 
a' Francziaországot Spanyolországtól elválasztó l'yreuekkel. Dél feM 
az Alpesek egy ága a' földközi tengerhez fut , azután keletre fordul és 
Apenninek név alatt egész Olaszországot keresztülhasirja. Keletre több 
ágak mennek ki az Alpesekből, mellyek Déli-Németországon keresztül 
a' török tartományokig terjednek. Éjszak felé az Alpesektől egy másik 
hegyláncz nyúlik ki Jura névvel és Schweizot választja cl Fiancziaor-
szágtól. Európa kel. részében a' Kárpátok érdemelnek figyelmet. mel
lyek egy felől a' Sudetekkel , más felől az európai Törökországban lévő 
hegyekkel vannak öszveköttetésben. Legmagasabb minden európai he
gyek kö/.t az Alpesekbez tartozó Monlblanc Savoyenben (Sabaudia), 
mellynek magassága 1'1,076 lábra tétetik a' tenger felett, tehát csaknem 
fél annyi magas, mint a' Himalaya legmagasabb csúcsa Asiában. Ezen 
hegyek közt többen, mint az Aetna, Vesuv, Hekla, tüzet okádnál* • 
Európának földje nem dicsekedhetik ugyan a' naptéritói tartományok 
buja plántai életével, mindazáltal áltáljában véve miveltethető , az éjsza
ki földövhöz tartozó részén kiviil. Eghajlatjára nézve Európa három rész
re osztatik, u. m. «) melegre, hol a' czitromfa különös ápolás nélkül 
tenyészik, a' sz. 4 8 ° - i g ; itt a' tavasz kellemetes, a' nyár hév '§ a' tél 
rövid; b~) mérsékletire, a' 6 5 c - i g , hol a'gabona még megérik; 's f) 
hidegre, éjszak legszélsőbb csúcsáig, hol már fát sem lehet találni, ha
nem csak nyargalórzmohot; a' föld épen nem miveltethetik "s az éghaj
latot a1 nyargalóezon kiviil egy házi állat sem állhatja ki. Termékei 
nem olly sokfélék, mint a'föld többi részeiben, és közülök sokan más föld
övek alól plántáltattak ide által 's tétettek honiakká. Ellenben a' föld-
mivelésre nézve Európát illeti az elsőség. Az állatuk országából vannak 
Európának lovai: részént nemesebb nemű szarvas marhája, legfinomabb 
gyapjas juha Spanyolországban, Angliában és Szászországban, szamara, 
kecskéje, diszna, kutyája, nyargalócza, megehető, ragadozó 's prém-
börü állatjai, czetbala , tengeri tehene, tengeri borja, sok szelíd és más 
szárnyas állatja, tengereiben, tavaiban és folyójiban számtalan hala, 
mellyek közt főképen a' heringek sok lakosoknak adnak élelmet, hasz
nos bogarai , mint méhe, selyembogara , karmasin bogara, gubóbogarai, 
hólyaghúzó körösbogarai, tengeri csigája 's gyöngycsigája. A' plánták 
országából vannak Európának : minden nemll 's szükségére elég gaboná
ja , szép 's jóizü kerti veteményei, sok gyümölcse, nemes déli gyümöl
c s e , mint figéje , mandulája, gesztenyéje, czitroma, narancsa, olaj-
g) 'iimUlr.se, pomagranátja, egyiptomi szilvája, lenje, kendere, pamutja, 
pirosító buaérja, dohánya , legnemesebb nemö borai '• igea sok tfirf 
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építésre és hajóknak yaló .fája. Az éjszaki földsarki hideg tájékokon 
legutolsó a' fűz- és nyírfa. Az ásványok országa minden ásványt, 
nemest és nemtelent , 's altaljában többnyire különösen jót és eleget 
ad. Arannyal "a ezüsttel leggazdagabbak Magyar- és Erdélyorszá
gok, vassal az éjszaki tar tományok, mint Svédország, Norvégia és 
Oroszország. Sója Európának e l ég , sőt felesleg van, mind k ő - , mind 
tengeri- , mind forrási sója. — A' l akosok , mintegy 178 mii. egyenet
lenül vannak Európa földjén elosztva. Midőn Orosz- és Svédországokban 
mintegy 3—400 ember lakik 1 nsz. mf.-ön, Német-Alföld, hol a' népes
ség legsűrűbb , Olasz- , Franc/.ia-, Angol- , és Németországok csaknem 
annyi ezerét táplálnak ugyan annyi helyen. Európa lakosai különbféle ere
detű ne'pek '» többen egymástól egészen különböző nyelven beszélnek. 
Főnyelvek : a' német , mellytől származtak: a' hollandi , angol , svéd és 
dán nyelvek; a' romai, most csak a' tudósok nyelve, mellynek leányai 
az olasz , framezia, spanyol , portugali és oláh nyelvek; a' s l av , melly-
hez tartozink az orosz , lengyel , cseh , vend , bolgár és szervlai vagy 
illyriai (rácz) nyelvek; az uj-görög ; török-tatár; íiiiniai ; magyar ; cim-
ber a 'walesi fejedelemségben Angliában, és Francziaországnak éjszak-
uyug. részében vagy Bretagneban; a' sko t - i r i éjszaki Skooziában 
és l r landban; a' bask a' Pyreneknél. Legszélesebben terjedtek a' né
met nyelv 's a' belőle származtak , továbbá a' romai nyelv leányai 's a* 
slav nyelv. Uralkodó vallás a' keresztény, mellynek több ágai vannak, 
mint a' romai-catliolica, mellynek legszámosabb vallóji vannuk ; a ' p r o 
testáns ( lutherana, reformata és angol vallások) , több felekezeteivel, 
miut az Anabaptistákkal, Mennonitákkal, Qnakerekkel, Unitáriusokkal, 
Methodistákkal, Herrnhuterekkel , és a' görög. A' lakosok többi része 
zsidó valláson van , a' másik Muhammed tanítását követi. A' Lapponok 
és Samojedek közt még Pogányok is vannak , de kevés számmal. — A' 
pallérozottság több tartományokban magas ponton áll 's naponként feljebb 
emelkedik. Leginkább kitetszenek abban azon tar tományok, nieiljek-
ben a' német 'a ettél atyafias nyelvek beszéltetnek, továbbá Francziaor-
szág 's Olaszországnak egy része. A' világnak egy részében sem virá
goznak annyira a' fabrikák és manufacturák, mint több európai orszá
gokban, főképen Nagy-Britanniában, Francziaországban, Német-Alföl
dön, Németországban, Schweizban, mellyek nem csak európai, hanem a' 
világ más részeiből hozott termékek feldolgozásával is foglalatoskodnak 
's mindent adnak, a' mi csak az élet könnyebbségére 's fényűzésre meg
kívántatik. Épen olly eleven kereskedése i s , melly sok tartományokban 
országutak, csatornák, jól rendelt posták, bankok, hátorságositó inté
zetek, kereskedő társaságok és vásárok által mozdíttatik elő. A 'ke re s 
kedés ncn: csak Európára , hanem a1 világnak minden részeire kiférjed 
's az európaiak vitoríáji minden tengeren lobognak. Mindazáltal egy nem
zetet sem lehet e' tekintetben ae Angolokkal öszvehasonlitani, kik, iga
zán szólván, urai a' tengernek 's több hajójík vannak, mint öszveséggel 
a' többi európai nemzeteknek. — Európa a' inivészség és tudományok 
honja is. Neki köszönheti az emberiség a' legfontosabb igazságok ki-
nyomozását, a ' leghasznosabb találmányokat, a ' lé leknek legszebb szü
leményeit 's minden tudomány elterjedését. Ebben a' tekintetben is felül
múlják a' német nyelven 's a' romaiból származott nyelveken beszélő né
pek a' slav 's mis nemzeteket. A' Törökök előtt a' többi europ i nem
zetek több oldalit tudományos pallérozottsága mind eddig egészen idegen 
maradt. A' felsőbb tudományokat 85 universitas ápolja, mellyekre az 
ifjúságot számos gymnasiuniok és lyceumok készítik előre, 's a' nép pal
lérozásával (főképen Németországban) igen sok néposkolák foglalatoskod
nak. Sok helyeken tudományok academiáji , mivészi és tudományos gyűj
temények is találtatnak. — Természeti fekvéséhez képest Európa nyűg. 
és kel. Európára osztatik , mellyek közül amaz a' pyrenei félszigetet 
(Portugált és Spanyolországot) , a' nyűg. alpesi földet (Francziaarsz.) , 
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déli alpesi földet (Olaszorsz.), az éjszaki alpesi tartományokat (Helvetiát, 
Németországot és Német-Alföldet), az éjszaki tenger szigeteit (Nagy-Bri
tanniát, Irlandot és Islandot), az éjszaki tenger melléki tartományokat (Dá
niát , Norvégiát, Svédorsz. és Burkiisorsz.) foglalja magában. Kel. Euró
pát a' Kárpátok éjszaki oldalán fekvő tartományok (Oroszország és Galitia) 
's a' déliek (Magyarország és Törökország) teszik. Politieai tekintetben Eu
rópában következő statusok állanak fen: három Császárság (az austriai, 
orosz és török), 17 királyság ( P o r t u g á l , Spanyolország, Francziaorsz., 
Nagy-Britannia, Német-Alföld, Dánorsz., Svédorsz., Norvégia, Sardinia, 
Siciüa, Burkus-, B:vjor-, Szászorsz. Hanovera, Wiirtemberg, Lengyeiorsz. 
és Magyarország), 1 egyházi fejedelemség vagy a1 romai pápa birtoka, 8 
köztársaság (Schweiz , lon ia , Krakó , S. Mar ino , Hamburg , Lübeck, 
Breuién, F r a n k f u r t ) , egy választó fejedelemség (a ' hesseni) , 0 nagy-
herczegség (Baden, Hessen-Darmstadt , Szász-Weimar , Mecklenburg-
Schwer in , Mecklenburg-Strelitz és Toscana ) , 12 herczegség (Oklen-
b u r g , Gotha , Meiningen , Altenburg, Braunschweig, Nassau, Dessau, 
Bernburg , Kötáien, Modena, Parma és Lucca) , 1 landgrófság (a ' hes-
sen-homburgi) , 2 nagyfejedelemség (a' finnlanrii és erdélyi) 's 12 feje
delemség (Hohenzollern-Hechíngen, Hohenzollerm-Sigmaringen, Schv/arz-
burg-ltudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen , Waldeck , Lippe-Det-
mold , Schaumburg -L ippe , Lichtenstein , Reuss-Greiz, Reuss-Schl íz, 
Reuss-Lobenstein és Reuss-Ebersdorf). L—tí. 

^ É u i i T A t K , 1) az Amazanok egy k i rá lynéja ; 2) Minosnak egy 
leánj'a 3) Proe tusnak , az argosi királynak, egy leánya 4) L. G O R D O 
N O K . 

E U R Y A F , u s , 1) egy görög fejedelem a ' trójai habomban 2) Aene
as egyik kísérője, ki Nisussal kötött baráti szövetségéiül hires. 

K Ü B V D I C I : , A' régiség több asszonyai között , kik ezen nevet vi
sel ik, leghíresebb Orpheus felesége, ki egy kigyó csipése miatt holt 
meg. Férje vigasztalhatatlan lévén , lement érette az alvilágra 's mu
zsikájával olly igen meglágyította ott az istenek szivét , hogy megen
gedték neki feleségét a' felső világra visszavinni, de olly feltétel alatt, 
ha nem néz reá addig, még a ' fe lső világra vissza nem ér. Mindazáltal 
Orpheus visszatekintett r eá , 's felesége azonnal örökre elragadtatott 
tőle. K. L. 

E U R Y N O M R , Oceanus leánya-, Hesiodus szerént a ' Gratiák 
anyja. 

E Ü S E B I A , a' Görögöknél az istfni félelem istennéje; ujabb allegó
riái értelemben az Isten felől való tudományok kormányozónéja. 

E U S E B I U S , Pamphili melléknévvel, a ' keresztény egyházi tör
ténetek a t y j a , szül. Caesareában Palaestinaba'n 270 körül , mh. 340 
körü l , korában legtudósb férjfi, prcsbyter 's 314 olta püspök volt hon-
városában. Elejénte ellenségek volt az Arianusoknak, később védjek 
lett 's közösen vélek Ítélte halálra Sz. Anastasinst. Tetemes segéllyel, 
magatói Constantintól is , gyámolittatva irá görög egyházi történeteit 
10 k. Krisztustól 324-ig (legjobb kiad. a' Valesiusé , Paris lf>59, fol. és 
Readingé, Canterb. 1720, fol.) és ,,CJtroviconu-ját (325-ig) , melly 
csak örmény és latán fordításban 's töredékekben maradt fen. Bírunk 
még 15 könyvet „Praeparalio evangelica"- és a1 2() könyvnyi „l)emt>n-
strátio evangclica^-hól 10 nem egész tökélyekben fentartott könyvet, 
végre Constantin életrajzát vagy inkább reáirt dicsbeszédet. Éltéről Va-
lesius kiadásában találtatnak tudósítások. Történeti hitelességéről Danz, 
Möiler és Kessner í r t ak , 's a' Heinichen által kiadott „EuHe/ni hisf. 
ecclexiaslica'-'- (Valesius c m m e n t . és észrevételekkel. Lipcse 1827) ban 
használva vannak. „Chrontcon^'-yát az örmény tudós Zohrab (mh. 1829) 
adta ki teljesen (Milano 1818, 4) . 

E U S T A C H I (Ber tho lomeus ) , szül. 1500 körül Sanseverinóban 
Salcrno nitUett. Orvosa volt d1 Urbino cardinalnak 's egyszersmind 
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a' böícseség professora Romában. Azon időben szegény létére egy 
volt a' legjelesebb anatómusok közül Galenus módja szerént , kit an
nyira t isztelt , hogy inkább hibázni akar t , mint annak állításaitól el
térni , az emberbontszolást az állatbontszolással egyformán gyakorlot tá 
's sok esnieretlent fedezett fel ezen tudományban, mi miatt némelly ré-
szek az emberi testben az ő nevéről neveztet tek, mint a' tuba Eustachii 
(Eustach kütrje) , valvnla Eustachii (Kustach billentyűje). 1552 készí
tet te bontszolási rajzait, de azokat ki nem adhatván, elveszetteknek tar
tattak , inig 150 év múlva megtalál tatván, a' pápa Lancisinek, orvosá
nak, nem ajándékozna, a' ki azokat közre bocsátot ta : „Taiulae analo-
viicae , quas e tenebris tandem, vindicatas et pontificit Clementis XI, 
miinifieenlia dana acceptat, praefolione nolisque illuslravit Joannes. 
Maria Lancisi"- (Romae fol. 1714). Másodszor kiadta Cajetan Petr io-
li sebész érthetetlen , — harmadszor Albinus a' legjelesebb magyarázata 
tal („E.rplie. lábul. £««/."• fol. Lug. Batav. 1744—1761). Minden 
munUájit, mellyek közül egy : „ f i e anatamicorum conlrotersiis," el
veszett , Boerhave adta ki Leyden 1707. Megholt K.; Komában 
1574-ben. Dr. l'óhia. 

. l iu S T A c n i u s, Homerusnak és Dionysius földleirásának ezen hires 
commentatora, Konstantinápolyban született 's eljénte szerzetes barát 
utóbb pedig thessalonicai érsek volt, megholt 1194. A' régi classicusok-
ban felette j á r ta i volt. Munkáji kijöttek Roma 1542—1550, 4 kot. fol,, 
és Basel 1559—1500, 3 köt., fol., uj lenyomatLípcse 1825 olta. K.L. 

E L'T K R P K , közönségesen a' hangászat Musája , mivel neki tulajdo
nítják a' sip feltabísiit. Koszorús hölgy képében ábrázoltatik. Kezében 
sípot tar t vagy körüle egyéb különbféle hangnsüszerek vannak. Neve 
gyönyöradót jelent. (L. MIJ.-ÁK). 

I{ Ü I I U N J S I A csendes, könnyű, boldog meghalás. Wieland egyik 
írásának adta e" nevet. 

E U T R D P I U S ÍFIavius), latán történetíró, ki mint maga mondja, Ju
lián császár alatt fegyvert visele. Születéshelye 's élte egyéb környtt-
ményei nem tudatnak. 300 tájban virágzott. .^Breviárium históriáé ro, 
Kia?ifle-ja Roma alkáttatásától Valensig, kinek ajánlva v a n , terjed. A' 
stylus nem különös, de az érthetőség dicséretes. Legjobb kiadások a' 
Havercampé (Leyd. 1729), Verseiké (Leyd. 1702, 2-köt) és Tzschuckéé 
(Lipcse, 1804). 

É v , 1. É SZTK N II ő. 
É T ' S N « P , Magyarországban a ' városi telkek elidósitésére Verbóczy 

hármas könyve 3 r. 14 's 15 czikkelye által rendeltetett határidőd 
E V A , 1. A l) A N. 

E v A r, v A T i o , becsű. Ezen szót leginkább a' kereskedők hasz
nálják ollyan kereskedés értékének megbecsüléséről, mellyet más valaki 
vesz, által, vagy ha a1 becsű egybe kapcsolva volt kereskedők elválásakor 
történt. Pénzről használva becset je lent ; a1 számvetésben pedig valanielly 
tört számnak valódi tartalmába való igazítását. 

E V A N , BACCHUS mellékneve (1. e.). 
EvANGKr. I I I M , örvendetes hir. Közönségesen részént a ' keresztény 

tanítás, melly a' Messiás eljöttéről, az atyáknak ígért szabaditóról, szóló 
örvendetes hírrel kezdődött, részént azon írások hivatnak így, mellyekbeu 
Mark és Lukács "s Máté és János apostolok Krisztus tetteit és történeteit 
feljegyzettek. — A' régibb egyházban e v a n g é l i s t á k n a k azok ne
veztettek , kik egyik ecclesiából a' másikba utaztak 's az apostolok taní
tását folytatták; később Jézus életrajza szerzőjire szoríttatott ezen ne
vezet. E v a n g e l i c u s o k n a k , e v a n g e l i c u s Keresztény.eknek a ' 
Lutheránusok mondják magokat. (Vö PROTESTÁNSOK). 

E V E R I ) I N G E N , hires német-aldföldi képirófamiiiának »,eve. Jele
sebbek: C a e s a r , (szül. Alkmaerb. 1006, mh. 1679) a'portaitfestésben, ar- ' 
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ehiteclonicai ét história! ábrázolásokban 's öccse , A l d e r , fszül. 1021 
mh. 1075) a' tájfestésben. A/- utóbbik rézbe is metszett. 

K V K R Q E T A E , tulajdonképen jóltévók. Ezen melléknevet nyerték 
az Agriaspák vagy Arimaspek Persiában ; minthogy egykor az idoseb-
bik Cyriist és hadseregét élelem szolgáltatás által az éiihelliabstól 
megmentették. 

E V E R T S E N (János) a' hollandi hajóssereg admirala 1C06. — Ko
rában Holland tengeri ereje Ipgmagasb lépcsőn állott. Huyter , Tromp 
és Wassenaer minden nemzeteknél tiszteletet szerzének a' német-alföldi 
zászlóknak számos győzelmeik által, 's a' Keelandból származott E. nem
zetség több tagja i , mind ama' tengeri bajnokoknak társai és nevendékei, 
méltán nyomdokaikba lépének a' nagy férjtíaknak. E. Jánosnak egyik 
bá ty ja , Cornelius , hasonlólag a 'köz tá r saság szolgalatjában admira l , az 
Angolokkal Jul. 15. 160Í) tartott véres csatában vitéz halállal esett el 
hazájáért. János ekkor szolgálat nélkül volt. Alig érté meg bátyja ki-
uuiltát a' bajnoklelkü férjli, azonnal igy i r t a 1 generalstatusokhoz : ,,Ismét 
munkásságba kívánok lépni , hogy hazámnak hasznára lehessek. Atyám, 
négy testvérem 's egy fiam n n r a1 köztársaság szolgalatjában, a' bf-
csület ágyán holtak meg. Legyen nekeni Is megengedve, hogy végemet 
ugy, mint ók, a ' haza ellenségeivel való viadalban találhassam ! i£ A' derék 
tmber kívánsága teljesíttetett. Ugyan azon évi Aug. 4 megütközött az 
Angolokkal; ekkor egyik lábát eliészté 's keres nap múlva sebében meg
holt. A' seelandi statusok neki 's bátyjának, Corneliusnak, IVIiddelburg-
l;an Sz. Péter templomában pompás emléket állíttattak , hol a1 két de
reknek hamvai is nyngosznak. Később pedig ugyan csak admiral, másik 
Cornelius E. Jánosnak fija. (ki 1679 holt meg), és Galin E., hasonlólag 
hollandi szolgálatbeli admiral, 's az öregebb Cornelius maradéka , (míu 
1721) szinte ide tétettek. J. 

E v i C T I U , I . S Z A VA T O R S X C. 
E V I D K N T I A , szemlélhető vagy közvetetlen B zowoss io . (I. e.) 
É V K A M A T , esztendei kamat, melly meghatározott időben (rendsze-

rént félévenként) fizettetik azoknak, kiknek arra jii3ok van A' név an
gol származású (annuity). Az évkaniiit egyezetből ered, melly által va
laki kötelezi magát , másnak illyen évkamatot fizetni, lllyeu egyezetet 
mind privát személyek, mind országiások, 's ugy szinte privát személyek 
és országiások közt is lehet kötni. Legközönségesebbek az utóbbi évka-
matok, ugy hogy a' kormány fizetője, privát személyek pedig felvevóji 
uz évkamatnak. Az ill^'eii évkamati egyezetek vagy megbatározott vagy 
meghatározatlan időre köttethetnek. Az első módból ideigleni évkamatok 
származnak, a' másodikból pedig örök évkamatok. Az ideigleni évka
mat bizonyos személyekre van szorítva, ugy hogy mind addig fizettetik, 
míg a1 személy vagy személyek , mellyekre szól , élnek. Ez holtiglani 
évkamatnak neveztet ik , ha fizetése az illető személyek holta napjáig 
van kikötve. AK holtiglani évkamatot nem csak a z , a1 kinek nevére van 
i rva, hanem ennek életében akar ki is húzhatja ; az illyen kamat tehát 
cl is adatbatik. Az évkamatok más nemét a' tontinák formálják, tízek 
szerént egy társaság, mintegy egyenlő korúakból álló osztályokra oszt
v a , formál egy egészet 's egyenlően elosztott részvényekben fizet a' 
statusnak egy tókesummít , mellyért az az egész társaságnak, valamíg 
ebből egy tag életben lesz, olly módon ígér kamatolni , hogy a' társa
ság az emberi é|et tar tása hihetőségének reguláji szerént a' tőkepénz 
kamatjait 's ezekkel lassanként magát a' tőkesummát is visszakapja. 
A1 tőkesummáért esztendőnként fizetendő évkamat a' társaság élő tagjai 
Közt minden esztendőben felosztatik, ugy hogy az egyes tagok évkamat-
ia az esztendőnként meghaló tagok számával idomzatban nevekedik, inig 
végre az utolsó életbenmaradt az egész társaság számára rendelt évka
matot maga húzza; ennek halálával a* kamatfizetés megszűnik. Az örök 
évkamatok az értek fizetett tőkesummához vannak kötve, 's mindenki-
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uck fizettetnek, ki megmutatja, hogy birtokosa a' tűkesiiminának , '» 
mind addig , inig a' status az áltvett tőkesummáról szóló kötelező lerel 
birtokába nem helyezi magát. Ennél fogva az érkamatok ezen neme ál
landó tárgya lehet a' kereskedésnek, *s megszerettethetik minden ember 
ál ta l , ki az arra való just magának megveszi. Különbféle a' mód, mel
lyel a' hitelezők az évkamatok iránt bátorságba helyeztetnek. Némelly 
kormányszékek valódi kötelező levelet adnak ki azokról, vagy a' hitelező 
nevére vagy a' birtokosra i rva; mások csak egy nyilvános könyvbe irják 
be a' hitelezők nevét , 's minden, ki az évkamatot húzni akarja, tartó-
Kik bebizonyítani , hogy annak vagy tulajdonosa vagy ennek meghatal
mazottja. Némelly kormányszékek a' kötelező levelekkel egyszersmind 
kamatczédulákat is adnak ki, mellyeke.t a1 kormányszék évenként a' meg
határozott időben kész pénzen vált be a tulajdonostól. Mások azt kí
vánják, hogy minden hitelező m a g a , ragy meghatalmazottja á l u l nyng-
t.-itvány meíli-tt vegye fel az évkamatot. — A' privát életben földek áít.il 
vagy más módon is lehet Hlyen évkamatokat biztositni. /.«. (•'. 

É V K Ö N Y V Ü K . 1) A' csillagtudományban azon könyvek, mellyek-
ben az égi testek helyei egy meghatározott esztendőnek minden napjaira, 
nem különben az esztendőnek folyta közben előforduló nevezetes tüne
ményei a' csillagos égen előre kitétetnek. Ezen évkönyvek a' vizsgá
latok és theoriából alapított égvir.sgálói táblákból számláltatnak k i , és a' 
mivelő égvizsgálónak igen nagy könnyűséget szereznek, mivel őt az ész-
revéteteiidő tüneményekre már előre figyeltnetessé tesz ik ; a' tengeri uta-
KÓnak pedig különös nagy hassznuak. — A' hajdankor illyen kiterjedésű 
évkönyveket, a' millyenek mai napon vannak, nem esmért , de még is 
ugy látszik, hogy ehhez hasonlókat birt legyen. Tadjuk p. o. Democri-
tusró l , hogy egy könyvet , „I'aropegmala" c/.im alatt i r t , melly efféle 
égviszgálói meghatározásokat foglalt magában. Legrégibb előttünk esmc-
retes égvizsgálói évkönyv, inelly még báró Zách (Corrtspond. astronom." 
Vol. VII. Lettre I. p. 2 2 ) szerént kéziratban talál tat ik, 1150 esztendőre 
Krisztus születése után kiszámláltatott , és rálátni Salomon G.irchus ne
vű rabbinus a' szerzője. Valóságos pontossággal és tökéletességgel ké
szíttetett évkönyvek a' 15-dik században adattak ki először, hol i'ierliaoh 
és Keginniontanns dolgoztak e' körben. Ennek évkönyvei 1474-dik esz
tendővel kezdődnek és minden elébbi efféle munkáktól annyira külön
böznek, hogy azok , a' mint Weidler mondja, egész Kuropában rendkívül 
nagy figyelmet vontak magokra; a 'példányok szörnyű áron (12 aranyon) 
keltek el. Regiomontanus után több égviszgálók adtak ki illy évkönyve
k e t , ugy mint: Stöffler, Leovit ius, Origanus, Keppler , P iccard , Man
fréd!, Zanotti és mások. Hanem mind ezen tudósok egyes vagy csak 
egynéhány esztendőkre adták ki évkönyveiket, egyedül a' Piccardé megy 
1607-től mostanig ezen czim a l a t t : „Connaisance de Temt.11 Ezenkí
vül vannak még e* következendő évkönyvek: „Naulical Almaimé and 
Astronomieat Kpliemeris*1- ; , ,Berl iner Jalirbuch"- (1776-dik esztendő ol-
t a , 1829-dikig Bode , azolta Enke á l tá l ) , „Efftmtridi attronomiehe di 
Milano-1- ; és „Kteine astronomische Mphemeriden" (1830-tól fogva Göt-
tingában). — Kiteken kívül voltak még : „Kpbemerides uslronomicae ad 
meridianum viennemtm" 1757 legelőször Hell tól , későbben megstilu-
tek) és „Astrnnamisc/te Hülf.itafeln van Schumaclter'-', mellyek ha
sonlóképen megszűntek. — 2) A' történetírásban azon munkák, mei-
lyek egy vagy két esztendőnek történeteit korrendszeresen adják elő, 
a' nélkül hogy azon történetek okait vagy következéseit vizsgál
nák. Albert Ferenci. 

E V O C A T I O , 1. I t) K z íc s. 
K v n i t i T i o K , a7 matbematicában görbe vonatok , mellyek mások

ból legöngyölés által támadnak.— A'tacticában minden mozdulat , mint 
homlokra!tozás , kanyarodás, colonneképzés 'sat . akar a 'gyakorlat téren, 
akar az ellenség előtt történik (Vei. MVNOKTRR). 
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E v o i ü V I ó n i E O K u j i , azon tanítás a 1 Bewzésról, melly sze
r i n t egy lélek a' másikból fejlődik Ui (mint a' test), hogy. minden lélek 
csirája a' legelső lélekben lappangott 's azolta egyik lélek a' másikat 
nemzé. Kant ezen rendszert scatulyatheoriának monda, mivel szerénte 
minden nemzett lények mint kisebb fiókok nagyobbakban vannak , és 
régre mindegyik legnagyobbikban. —j—a. 

E V R E M E N T , (Charles Marguetel de Saint-Denis), szül. April. 1. 
1613 St. Denis le Guestben Alnormandiában, kora leglelkesb irójinak egyi
ke. Elébb jogot tanul t , de később hadi szolgálatba lépett 's a' spanyol 
öröklési habomban marichal de camp lett. A' társaságban elmésség 
és világos ész által jeleskedett 's holtig vidám maradt. Az akkori 
Épicuraeusok közt fényes szerepet játszék, kik majd olly nagy befolyást 
nyertek a' franczia philosophiára; de némelly a' társaságban 's Írásiban 
elkövetett vigyázatlanságokért fogsággal lakolt a' Rastilleben. Másod
szori elfogatása elől szökés mentette m e g , 's Londonba vette magát, 
hol 1703 hm. Vegyes munkáji (Oeuvres melées) először l'arisb. 1690, 
2 köt. , azután Amsterd. 1706, 5 köt. és 1750, 12 köt jelentek meg. 

É V V E H S , 1 . C H R O N O S T I C H O N . 
E W A T . D (János), az ujabb dán költök egyik legeredetibbje, szül. 

J743 Kopenhagban; szabadság szeretetéből oda liagyá a' schleswigi ne
velő intézetet 's porosz katona lett . Innen megszökött 's elébb dobos, 
azután altiszt lett az austriai hadnál ; később famíliájától kiváltatván, 
visszament Kopenhagba 's theologiát tanult. De szerencsétlen szenvedelem 
ezen pályából is kiragadá. Elébb szeretett leánykája hütelen l e t t , 's a' 
mélyen érzőnek élet és világ gyűlöletes. Ekkor 22 évii volt 's még nem sej
té a' benne szendergő lángokat. Egy gyászo.míate, mellyet V. dán Fer
dinánd halálára i r t , figyelmet gerjeszte i r á n t a , 's E. nem sokára az 
oda- és tragaediában nagynevű költő lón. Legjobb tragoediáji „Balder 
i ia lá la^ és „Rol f . " Mh. 1781. Munkáji holta után jöttek ki. 

E X A r, T A T I 0 , 1. F E I. M A R A S Z T A L Á s . 
E T E A N T H E M A (lázos bőrkiütés)-, hamar lefolyó, kiütéssel kötött 

tivavalyája a' bőrnek. Meg kell különböztetni a' rögbőrkiütéstől (impett-
gcnes~), melly mintegy megrögzötten soká tart 's a' láz épen nem tar
tozik valójához., Legközönségesebb lázos bőrkiütések ezek: persenes láz 
(mnrbili), veres himlő; biborláz vágj' skarlat láz; köleshimlő, hólyag-
láz . Mindeniknek van különössége, melly eredetének módjára a' bőr 
változó tuneményeisek képződésén és irányán alapul.(Vö. BŐRNVAVAI.YÁK, 
Hü!;*."). 

E X A R C H Á T U S . Midőn Narses, a ' napkeleti császárnak, Jiistiuianus-
nak, főhadvezére, a' Gothusokat 's azoknak szövetségeseit Olaszországban 
tökéletesen meggyőzte (552—554 Kr. szül. ut.), Justinianus Középolasz
országot a1 napkeleti császárság provinciájává tette és exarcha vngy-
helytartó által igazgattatta, kinek lakása Ravennában volt. Aistnlpb a 'Lon
gobárdok királya, Ravennát és az egész Exarchátust elfoglalta (752;, de 
a' Frankok királya, Pipin (755), ismét visszavette tőle 's III. István pápá
nak ajándékozta. Ezen időtől fogva Ravenna 's a' ravennai vidék az 
egyházi statussal egyesülve van. A' mai Görögöknél exarchának az hi-
va t ik , ki a' patriarcha paranc.-olatjára a1 tartományokban utaz 's a' püs~ 
pököket és ecclesiákat visitálja. 

E s c E t r, E x T í A , czim, mel lyet , mint a' rege t a r t j a , legelsőben 
a' longobard királyok viseltek, 's uta'nnk több romai császárok, neveze
tesen Nagy Káro ly , I. Konrád, 1. Fridiik. Későbben, 's kivált Olaszor
szágban a' kisebb fejedelmekre ment ez ál ta l , mig ezek i s , midőn VIII. 
Orbán pápa 1630 a' cardinaloknak eminentia czimet a d o t t , altez/.ával 
(fenséggel) cserélék fel, 's annyival inkább, mivel már elébb néhány első 
rantru követek Romában excellenliás czimet tulajdonítottak magoknak. 
Ezolta a' közönséges szokás hivatali vagy tiszti czimmé változtató az 
axce.llentiát, melly semmi esetben sem tétethetik által a' gyermekekre 
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vagy rokonokra, a' hivatallal mindég megszűnik, 's ministerséget, fő ud
vari és hadi méltóságot, követséget , valósa'gos belső titkos tanácsnoksá
got viselő személyekre alkalmazíatik. Az I830-ki franczia revolutio e' 
czimet is eltörlötte. Zs. G. 

E X C K P T I 0 , 1, K 1 F O G Á S . 
E x c ii E Q i; IÍ u , feudális törvényszék Angliában, egyike a' három 

legfőbb törvényszéknek Westminsterben (I. ANCLIA , IV.). lg}' nevezte
tik Hoditó "Wilhelmtől fogva, saktáblához, (francziáu) echiquiery. ha
sonló koczkás padolatjáról , melly több tartományokban, egyebek közt 
Normandiában 's annak előtte a' frank birodalomban, a' pairek legfelsőbb 
törvényszéke telemének megkülönböztető béJyege volt. Ezért neveztetek 
a1 roueni legfelsőbb törvényszék ^Echiquier de ISirmandie^-naU. •—• E x-
c he q u e r - b i 1 1 o k , kincstárlevelek, olly kötelező levelek, mellyeknek 
kiadására az angol pénzügyministerium a' parlament hitelrendelése által 
felbatalinaztatik. Kzek nem valami meghatározott visszafizetési határnapra 
adatnak ki ; a' inig folyamatban vannak , 3 '/a pence kamatot hajtanak 
100 font sterlingtől naponként, vagy évenként száztól ö t ö t , 's rendsze
rént valamivel feljebb állnak a' ké szpénzné l , mert a' pénzváltók 's ke
reskedők illyen kainatoló papirost szeretnek pénztáraikban tartani. De 
a' kamatok nincsenek alapi tva, hanem a1 közönséges jövedelemből fizet
tetnek. Hogy pe^ig igen nagy számra ne szaporodjanak ezen kötelező 
levelek, mellyeknek kiadása egy szükséges részét teszi az angol pénzügy 
mechanisinusának, bekiván a 's ta tus azokból minden esztendőben egy részt 
's ezt kifizeti, vagy bizonyos feltételek alatt stockokká alapítja, azaz, 
állandó adóssággá változtatja, melly nek kamatjai bizonyos, e1 végre ren
delt adó által biztosittatnak. A' ki ezen áltváltoztatást megengedni néni 
akarja, midőn a' sor őt éri, kész pénzbeli fizetést kívánhat. Zs. G. 

E X C 0 M IW V N l C A T 1 O , 1. E G Y H Á Z I F E N Y I T É K. 
E X Í C U T I O , 1. V É G R IC H A J '!' í S. 
E X E G K S I S , fejtegetés, magyarázás ; így neveztetik különösen a ' 

szent könyvek magyarázása. (Vö. HKKMKXKUTICA.) 
E X E Q U I A K . A' Romaiaknál a ' temetést tet te. A1 cath. egyházban 

valamint a1 temetési innepség, ngy azon misék i s , mellyek az elhunytért 
néhány héttel halála után szoktak mondatni 's melly alkalommal , ha a1 

halott nagyobb rangú, a' templom fekete szőnyegekkel vonatik be. (Vö. 
URQIIIEIH.) 

E x H i n i T i o , I. I D É Z É S . 
E x i J, i (i M , száműzés, számkivetés, azon büntetés, midőn valaki a' 

várost, tartományt, ors/ágot, a' hol eddigien lakott , elhagyni kénytelen. 
(Vö. DEPORTATIO és SZÁMŰZÉS.) 

E X O R C I S M U S , azon innepi formula, mellynek erejével az ördög
nek megparancsoltatott , hogy a' jelen személyt hagyja el. A' kik ezt 
cselekedték, E x o r c i s t á k n a k neveztettek, 

E X O T E R I C ü S , 1. E S O T E R I C U S . 
E X P A N S I O , kiderjedés, az az erő, melly mindent kiszéleszteni 

igyekezik. Es igy azaz e r ő , a' melly kifelé hat szüntelen, vagy a' ter
mészet szelént positiva erő. Hogy ez az erő egyik factora a' világi ma
tériának, azt már jó ideje gyanítjuk; de világos, hogy ez nem absoluta 
erő. Mert az az e r ő , a' melly szüntelen kiterjeszkedik, magában ugyan 
ezen elterjeszkedése állal elenyészik, ugy hogy semmi tünetet nem 
mutathat. Ha tehát expansioi jeleneteket vehetünk é sz re , azt bizonyo
san nem ennek, hanem azon erőnek kell tulajdonítanunk, a' melly 
ezt visszatartóztatta a' semmivé léteitől , a' melly az ezzel ellenkező 
attractiva erő (1. FŐERŐK). A' m e l e g e t helyesen mondják ex^ansiva 
erőnek, mert természete szerént a' testeket mindenfelé kiterjeszteni 
igyekezik. De nagy hiba a' világosságot expansivának tenni , mert a* 
világosság nem mindenfelé terjed, csak egyenes liueákban. Ha a' világos-. 
ság expansiviim princípium volna, a' pontokat meg nem különböztetheti 
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uűk (mini a' melegítőnek pontjait nem különböztehetni) egyenes irány
ban nem menne, hanem terjedve mindenfele* ti, /. 

E X P K R I M K N T A r. I S , P H Y S . ]. T A P A S Z T A T . A T I P 11 Y g. 
E X P L Ó R A T O R , Beccaria által feltalált műszer; drótból áll, melly-

nek isolált (elszigetelt) 's czingömbökkel ellátott ve'gei póznára köttetnek 
a' kémény vagy fatető felett. Ezen dróttól egy másik spanyol viasszal 
bevont csövön a' szobába vezettetik, 's rajta villanymérő (electromelroii) 
v a n , mellynek segélyével a1 légvillanyt lehet vizsgálni. 

E X P O N K N S , I. S Z Á M C Z I M. 
E X P O S Í T I O , fejtegetés, magyarázás: drámában előadása, elbe

szélése az előesetnek, a z a z , mind annak , mi a' költő elótétele szerént 
a' dráma cselekedetét megelőzte. Feloszthatni kiilöiiválusztottra és be-
szőttre. Amaz kö/.vetetlenUI elbeszélő prológus formában adja az elóese-
t e t ; emez követve, vagy látszólag ese t ikép , a' cselekvő személyek 
magok emiitvén egymás közt 's igy a1 néző előtt felvilágosítván az elő
történetet. A' beszőtt az egész drámán kercsztiilnytilhat szinte kifejlésé-
i g , mint p. o. Sophocles Oedipusában. Mellékczélja a' nézővel ineges-
inertetni a* cselekedet helyét és idejét, a1 cselekvők c l iarac teré t ' sa t ; sej
tést , gyanitást gerjeszteni, melly a1 cselekedetre az elóeset következé
sére figyelmeztet. Egyébiránt a' dráma egyes szakaszaira is alkalmaz. 
tátik 's ekkor jelenti a' néző megismertetését azzal , mi a' költő elóté
tele szerént a' két egymásra következő játékszakasz közt történt. 

E X T K V S I O , kiterjedtség, egymáson kivülvalóság, a 1 halhatósság-
g a l , intensióval, ellenbrtébe , a' melly egymásban valóság. E/.en előt
tem álló könyvlap kiterjedtsége, a' melly szerént ennek részei egymáson 
kívül vannak, lntensiója vagy hathatosságára tartozik az a1 kérdés , men
nyire fejér ez a' papiros? mi feketék ezen betilk ? inert a' fejérség 
ugyan ezen kiterjedésben nagyobb hathatoságti is lehet és a' belük is 
lehetnek feketébbek 's világosabbak ugyan azon kiterjedés menyiségében. 

I Í X T R K M I T A S 0 I C , 1 . V K B T A Q O K . N i / i 

Ex V Ö T 0 , 1 . V O T Ü M . 
E Y C K , ] . V A N E v e K . 
E v i. A v i Ü T K Ö Z E T Febr. 8. 1807. Napóleonnak Porosz- és Orosz

ország elleni hábomjában az első táborozás vége felé kénytelen volt az 
orosz fővezér, Pultusknál Dec. 26 1S0Ö történt megveretése után, Varsót 
's a' Vistula jobb partját Elbingenig a' F r anc i áknak engedni. Azonban 
alig készíttetett fel a' sereg újra minden szükségessel, azonnal elbatá-
rozá Benningsen, hét seregosztállyal az alsó Vistula felé Thornnak 
nyomulni e l ő r e , hogy Graudenzet , Danzigot 's Kolberget felszabadítsa, 
meliyekből azután az őrségnek a' l,estocq alatt állt porosz sereghez, 
kellé csatlódnia. Ez által a' felső Vistulát is reményié Varsóval együtt 
megnyerni, 's a1 háborút az Odera mellékére általvinni. Napóleon ellen
ben Danzigot , keleti Poroszországot 'g a' Pregelt készüle meghódítói. 
Már előre nyomult herczeg Pontecorvo Elbingentól Königsberg felé , mi-
dón az orosz sereg dandarai Markow alatt a' Passarge mellett megjele-
nének, 's őt a' mohrungeni (20 német mertföld Königsbergtől) csata után 
Jan. 25. 1807 kinszeriték Strasburgba (15 német mértföld Mohrungentől) 
visszavonulni, a' hol Ney-vel egyesült. Erre Benningsen Osteroden 's 
I.öbaun keresztül Kulin és Elbingen közt haladtatá jobb ./ .árnyát előre 
a' Vistula felé. Most ál t látá Napóleon az orosz fővezér tervét (pláno
mat ) . Ugyan azért elhagyá testőreivel Varsót Jan. 30 's keleti Porosz
országban fekvő Wittenberg felé huzá seregének minden egyes részeit, 
hogy Benningsent bekerítse , 's a' Pregel megé vonulásra minden útját 
elzárja. Már reá csapott a1 franczia sereg elóosapatja Ortelsburgnál a* 
franczia sereg bal oldalára, midőn Benningsen váratlan felhagya tervével, 
'« a' he lye t t , hogy a' Vistuláig előrenyomulna, Osterode felé hátrált. 
Elfogták ugyan is a' Kozákok a' franczia sereg majorgenerala , herczey 
Neufchatel segédjét , ki herczeg Pontecorvonak olly parancsot viendett. 



EYLAUI ÜTKÖZET 4 1 1 

hogy Thoraig vonuljon , hogy az utána menendő orosz hadat Napóleon 
oldalvást megkerülhesse. Ükkor a' passenheimi csatával Febr. 1 napján 
nyolcz napos viadal kezdődöt t , melly a/, eylaui Ütközettel végződött , a' 
hol egyik fél sem érheté el czélját. Napóleon azonban legérzékenyebb 
csapást szenvedett 1796 olta. Ug'y látszott ugyan az első napokban, 
mintha Napóleon terve, az orosz hadak hatrálási útját elzárni, sikerülen-
dene ; hanem az allensteini vagy bergfriedi csatában, Febr. 3 , hol Soult 
az Alle-liidat eilöglalá , 'a azon viadalokban , mellyek 4 és 5-dikén Dep-
pennél, hol Ney nyereséggel vivott, az Oroszok Uzése alkalmával történ
tek, nem engedek ezek magokat zavarba hozatni. Nem ugyan veszteség 
nélkül , de még is jó rendben vonult vissza Benningsen; sőt még szembe 
is szált több izben az ellenséggel, 's ha hasznát látá belőle , ritka szi
láidsággal tartóztatá azt néha egész napokig. Így t ö r t é n t , hogy miután 
az orosz utócsapat ellen HofF vagy Landsbergnél adott ütközetben, noha 
a' lovasság d' l laupoult és a' bergi nagyherczeg alatt a' győzedelmet el-
vála.-sztá, Soult és Augereau marsallok az Oroszokat bátraitokban meg
zavarni haszontalan törekedtek volna, a' két sereg éjjeli szálása néhány 
óráig egymástól igen csekély távolságban feküdt. Itt olly bizonnyal re 
ményié Napóleon főgyőzedelmet n y e r n i , hogy herczeg Neufcbatel Febr. 
7-kén reggel a' császár feleségének e' merész szavakat i r á : „Holnap 
Königsbergbm leszünk". Elkezdődött tehát a' két napos küzdés, melly-
ben Kylau korill és benne (1500 lakosos városocska) az Arschentó mellett 
keleti Poroszországban, Königsberghez hat mértföldnyire, majdnem 
200,000 ember harczolt. 7-kén délután szerencsésen elfoglalá Soult Kylau 
előtt az Oroszok által megrakva volt dombokat; hanem magából Kylau 
városocskájából csak este veretének ki az Oroszok generalmajor Barclay 
de Tolly vezérlése a l a t t , miután keményen védelmezték volna állásaikat 
a' templomnál 's a' magasan fekvő temetőben , mellyeket a' Francziák 
erős ágyusánczokkal tüstént megrakának. Kz által Napóleon esti 10 óra
kor hatalmába kerite minden kedvező állást. (Vő. Bothmer plánját az 
eylaui ütközetről). Soult és Augereau seregosztályai most azon hely 
előtt tanyáztak , mellyen más nap keresztül kellé nyomulniok; Davoust 
pedig és Ney parancsot kaptak, a' számra nézve gyengébb orosz sereg
nek amaz bal 's ez jobb szárnyát mesterséges mozgásokkal megkerülni. 
A' franczia sereg ereje (a ' 3, 4, 6, 7 hadtes t , a ' lovasság Murát alatt, 
's a' gardák) 90,000 emberre becsültetett. Ez volt a' 8-kai ütközet előjá
téka. Viradtakor sürü csapatokban nyomult elő 70,000 Orosz , a1 Fran
cziák bal szárnyának tömeges megtámadása által a1 rárosocskát ismét 
elfoglalni. A' bal szárnyat generál Ostermann vezeté ; a' jabbat generál 
Tuskoli", a1 középpontot báró Sacken ; az előcsapatot herczeg Bagra-
tion ; a' lovasságot herczeg Gallitzin. General DoctorofF azon két osz
tályt vezéijé, mellyek az orosz állás közepéből nyomultak előre. Napó
leon a' temetőben választá álláspontját, '» a' templom tornyáról az egésa 
csatamezőt végig láthatá ; a' sergalleni dombokat pedig, mellyek Kylauii 
uralkodnak, nem rakták meg az Oroszok. Ennél fogva haszontalan nyo
multak elő az orosz vadászok egész a' temetőig. Hanem Napóleon is, 
mintán St. ililaire os/.tályát marsall Davoust segítségére küldé, hasztalan 
erőlködött a! 7-ik s> regosztállyal Augereau alatt 's a' gardák egy részé
vel az orosz harczsort keresztültörni ; mert azon békétlenség, mellyel, a' 
helyett, hogy Davoust és Ney vezérlése alatt volt két szárnyának kifej
lődését bevárta volna, egyre megujitá a' véres megtámadást az orosz kö
zéppont ellen, csak neveié veszteségét; egj-axersniind a' sürü kad, melly-
hez még hófuvat is j á ru l t , azt okozta, hogy Augereau hadtestének eleje 
igen balra t é r t . 's igy a1 lovasság azon megtámadása, mellyet Napóleon 
Murát és Bessiéres vezérlése alatt most parancsolt , sem határo/.hata el 
semmit az erdő fedte orosz gyalogság ellen. Igy tar tot t az ütközet 12 
órá ig , 300 ágyu dörgése közt. Végre megérkeztek Davoust és Ney az 
orosz had mind a1 k<£t szárnyánál. Davoust a' balt igen szorította, '» 
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már beker í te t te , ugy hogy az orosz, középpont is kény í elén volt a' bal 
szárny hátrálását követni, midőn este felé 5600 Porosz 's Wiburg orosz 
gyalog ezredje , a1 Ney alat t állt 6-ik seregosztály által Wackernnél fel 
nem tai tathatván, generál Lestocq alatt az orosz jobb szárnyhoz megér
kezett , 's. mig ezt generál Sack alatt egy porosz ágyusáncz tüze fede/.é-, 
»'. hadsereg megett a' bal szárnyhoz sietett, hol a1 porosz vezér az elvá
lasztó pontot, Kusittent, ostrommal bevevén, a' Davoust alatti Fran-
e/.iák Klein-Sausgartenig visszaveretének. Ha megadta volna az orosz, 
generál mindjárt ezen pillantatban, este 9 órakor, a' Lestocq által sürge
tőiig kért segedelmet , ugy ezen munkás és nagy belátásu generál a' 
Francziáktól a' győzedelmet nem csak elragadta, hanem Klein-Sausdoif-
íot is bevette s' a' fianczia sereg jobb szárnyát tökéletesen megverte 
volna. Hanem Benningsen nyolcz órai küzdés után sokkal elgyengül-
tebbnek tar tá a' sereget, mellynek jobb oldala Ney által szinte bekerítve 
vol t , hogysem 9-kén, kivált a' szükséges hadi szerek szűkében, újra 
előre nyomulni bátorkodott volna. Megelégedve az ellenségben okozott 
nagy veszteséggel, 's hogy Königsberget megmentette, visszafordult. Mu
rát Orkán a' lovassággal vévé űzőbe, de Mansfeldnél veszteséggel veretett 
vissza. A' fianczia fő hadi 3zálás még egynéhány napig Eylauban ma
radt , a' hol Napóleon a' különbféle seregosztályok állását a' holtakkal 
€"8 sebesekkel boritolt vérmezőn 9-kén megszemlélte. Még egynéhány 
apró csata történt, az utolsó Ostrolenkánál lS-kán , mellyre Napóleon a' 
Passarge megé httzá seregeit ugyan azon napon. Az eylaui ütközet kö
vetkezésében , mellyet Napóleon csak néhány, nap múlva az Oroszok 
visszavonulása után tekinthete megmér tnek , kénytelen volt mind a' két 
fővezér feladni megtámadási tervét 's a' védelmezés kivívott czéljával 
n x g elégedni. Az Oroszok 13 sast 's 6 zászlót veitek el ; hanem 7000 
(má- tudósítások szerént) 12,000 ember esett el közülök. A' megsebesít
tettek száma 18,000 vol t , 's ezek közt 9 generál. A' Francziák veszte
sége 42,000 emberre té te te t t ; de ők magok sokkal kevesebbre mondták, 
Három fianczia generál esett e l , közöltök Corbineau- öt sebesíthetett 
meg, V ezek közt Augereau , kinek seregosztályát egészen felbontani 's 
a' többiekhez kapcsolni kellett. Benningsen most a' Pregel mellett 's 
Königsbergnél állitá fél újra seregeit 's nj csapatokat gyűjtött maga 
mellé. Ha Napóleon gyorsaságával tudta volna a' támadást megujitni, 
hihetőleg egészen megverendette Napóleon seregét. Fő hadi szálása 
azonban csak hamar előre nyomult Landsbergig. De Napóleon, tekintvén 
"lgyengült állapotját seregének, melly a' legügyesebb pattantyustiszte-
ket 's a' lovasság javát elvesztette, 's igen sok betege volt, 7s megfontol
ván élelembeli szükségét, nem bátorkodék a' hó és olvadás miatt megrom
lott utakon az Oroszokat megtámadni. Ugyan azért visszament elébbi 
szálásvidékére a' Vistnlához , hol Danzig és más helyek ostromával meg
elégedve , seregének jó karba állításával foglalatoskodott. Schöll szerént 
(VIII.-405) külön békével kináltatá meg a' porosz királyt , osterodei fő 
hadi szálasából Febr. 26 '« a' frankensteiniból Api-. 29. De ezt a1 po
rosz király nem csak el nem fogadá, sőt inkább az orosz czárral lépett 
szövetségre Api'. 26 Bai tensteinban , mellynek czélja Poroszország vissza
állítása 's Francziaországnak a' rajnai határok közé szorittatása volt, 
íüi azonban néhány héttel később, miután Benningsen a' táborozást ke
leti Poroszországban a' Passarge mellett Jun. 5 támadólag megújította 
volna , a ' f r i e d l a n d i ütközet 1s a' TH.SITI (l. e,) béke elenyészte-
tet t . Zs. G. 

E v s i R D , egy a ' legnemesb szivü, legmélyebb belátásu 's legmun
kásabb philhellenek (Görögök barátja) közül, genfi 's livornoi pénzváltó. 
Származását franczia famiíiából veszi , mellynek több tagjai szöktek a' 
Vallási üldözések alkalmával Dauphinéból Genfbe, 's itt meghonosodtak. 
Ő Sept. 28. 1775 szül. Lyonban , a' hol atyjának kereskedő háza volt. 
I t t neveltetvén fel, 1793 e' város védőjinek sorában állt. Bevétetvén Lyon 
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a' convent seregétói , az Eynard família szökés álla) mcnekvék nieg. E. 
ekkor ltolleban élt a' Waadtlandban 's 1795 kereskedő házat állita fel 
testvérével együtt Genuában, a' hol , midőn Massena az ostromlott várost 
védelmezné, mint önkényes szolgált. 1801 Eivornóban volt 's l l e t ra r ia 
akkori királ37a számára egy kölcsönözést vett által , melly mellett sokat 
nyert. Későbben megszerzé neki Bacciocchi Elisa herczegasszony a' só-
és dohánykereskedés bő nyereségű főhaszonbéi lését Toscanában. E. ekkor 
igen szép ifjú vol t , kit lelki iniveltsége 's szeretetre méltó társalkodása 
miatt minden nagyobb társasági körben igen szívesen láttak. 1810 Tos
canai követei közt volt Par i sban , 's 1814 a' bécsi békegyiilésen. Ferdi 
nánd nagyherczeg is bizodalmára méltatá 's toscanai nemessé tévé. Ezen 
fejedelem különös megbízással küldé őt az aacheni békegyülésre. 1819 
olta a' Schweizban él Eynard ; Genfben palotához hasonló házat épit tete, 
mellyben a' legnemesebb vendégszeretést gyakorolja. Egynéhány év olta 
fáradhatatlanul "s nemes lélekkel munkálódik a' Hellének ügye előmozdí
tásán, mint több e' végre felállott egyesület legbuzgóbb.tagja. Zs- G. 

K Í E C I I I K L , a ' nagy propheták harmadika, Busy fija a ' papnem
zetségből. Fiatal korában (599 K. e.) jutott a' babyloni fogságba, i t t 
nyilvánította ki jövendőlési tehetségét , midőn egyéb foglyokkal a' Cho-
bar folyónál volt. Egy látványában megparancslá neki az I s ten , hegy 
Israel fijaihoz szóljon, 's népe őréül rendelte. Egy másik látványá
ban kinyilvánította neki az Isten azon szenvedéseket, mellyek bálványo-
zásokért érendik az Israelitákat. Kijelenté neki oz Isten egyszersmind a' 
fogság végét, népének visszatértét Palaestinába 's a' szent város és 
templom helyreállittatását, végre Juda és lsraé'l égyesittetését egy fő 
alatt. Jerusalemnek a' Chaldaeusok által történendő ostromáról Hason* 
lólág nyere tudósítást, 's elbeszélé fogolytársainak. Jövendölt Egyiptom, 
Tyrus és Sidon , az Iudumaeusok és Ammoniták ellen. Jövendőlési ösz-
veleg 48 részből állanak -, homályosuk , tele költői tűzze l , a' Zsidók 
csak később vették fel canonjokba. Mikor 's hogy holt meg Ezechiel, 
bizonytalan. 

E z E R É v i n R s z Á G , 1. C H i r. i * s M ti R. 
E z i i s r , ( luna, aigentum), a ' fejér érezek között egy- a ' legnemesb-

liek közül. A' természetben vagy érczanyos szinezüst , vagy vegyeges, 
savakkal 's más érczekkel vegyült, alakban jő elő. Az érczanyos ezüst 
fénye erős a' sikárlott aczélnál kevéssel gyengébb, nyulékonyságát az 
arany kevéssel haladja felül (000001), hüvelyknyi vékony levelekké le
het verni, 's egy szemeiből 400 lábnyi hosszú drótot kuzni; szivássága az 
aranyénál nagyobb (0,1 hüvelyk áltmérőjü drót 187 fontnyi telhet bir , 
merevényebb 's keményebb az aranynál, mindazáltal késsel könnyen metsz
hetni, kalapálva merevénysége 's keménysége nevekedik, 's ezért a' munka 
közben megeresztetni (tűzbe tétetni) kíván; törése töves; súlya öntve 
11-100, mások szerént 10,474, kalapálva 10,609; hangja igen tiszta, innen 
köz beszéddé vált a 'költőknél az ezüsthang; szint gyengén ereszt; megolvad 
28 a W. (Weegdwood); a' levegőn nem savitódik meg, ezért 's tiszta fé
nye végett éreztükörnek legalkalmasabb, legjobb vezetője a' hévnek és 
villanynak; tűzál ló , csak a' gyiijtüvegek és saviló tüzében vagy a' vil
lanyi tűz folyójában szálékony 's ekkor is érczanyos alakját jobbadán 
megtartja 's csekély üvegesedést mutat. Legjobban felolvad a' fojtó savban 
's ekkor sustorog [effervencil^^ kevéssé a' tömény kénsavban 's ekkor is 
hosszas főzés mellet Két savitmánya van: 1) az ezüstacs (.t/Tginfa" 
sum] mint barna por a' fojtó-savas olvadékból szinezüst , és vártatva hu-
gyag (ammoniuni) hozzátétele által ülepszik l e , a' mi igy tör ténik: az 
először felolvadt ezüst savitójának egy része az újonnan hozzájáruló ezüst-
höz megy által, ha már hugyag tétetik az olvadékba ez a' jfójtósavval egye
sü l , az ezüstacs pedig lehull. 2) Az ezüstag (iirgevticmn) mint olajzöld
barnás por a' fojtó-savas olvaldékból oltatlan mésszel Ulepesztetik le. — 
Ezen savitmányok a' tűzben elvesztvén savitójokat, sz.inezüstté válnak , a' 
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savakban könnyen felolvadnak 's mint sók belúlök kijegeseúnek. Az olva
dékban lévő ezüstnek legjobb ellenhatóji [reagenlia) a' sósavas sók , an
nyira, hogy a' "2O,000szoros feleresztésnél a/, olvadék felhődzik, ha pedig 
több ezüst van benne, fejér túró forma ülepvénj t ad, meily a' világosság 
által barnává les/.. A' vegyeges ezüst a' természetben kén-, réz-, dárdány-, 
férjannyal, /.öldlő-, szénsav-, fojtósavval találtatik egyesülve. Ezen ásványok
tól a' hutákban hosszas tűzi miveletek vagy higany által választatik el, 
— A' köz életben előforduló ezüst nem tiszta, hanem rézzel van vegyítve, 
mint hogy tisztán nem eléggé merő. A' szinezüst 16 latra becsültetik, mi
kor tehát az ezüst 13 latos (próbás), akkor benne l3/iS rész ezüst vagy 
három lat réz vagyon. Az ezüst pénzekben a' szinezüst tartalma mag
nak neveztetik; a' bécsi lOxesek magja 8 l a t , a' 20soké !) lat 6 szemei-
(granum); a' talléroké 13 lat 6 szeme.r. Az ezüst tisztaságát megtudhat
ni 1), hasonlítás á l t a l , az országos bélyegü czövekekkel a' probakó'vön, 
2) a' koh tüze által , 3) felolvasztás és ismét ülepesztés által. Techno
lógiai haszna az ezüstnek van leginkább a' fényűzési czikkelyekben ; or
vosi haszna külsőkép és belsőkép mint pokolkónek öntött fojtó savas 
ezüstagnak, melly igy készül: a' szinezüst felolvasztatik tiszta fojtó sav
b a n , az olvadék a' jegesedésig elpároltat ik, az ekkép nyert só tiszta 
edényben a' tűzbe tétetik 's benne hagyatik mig olaj gyanánt nem foly, 
ekkor csövekbe öntet ik , a1 hol az mint fejérszürke, vagy ha szemetes 
vo.lt, mint fekete csövek megkeményedik vagy is inkább jegesedik. — Ezüst
ből készül Berthollet durranó pora, mellyről. I .DURRANÁS. Említésre mél
tó az ugy nevezett DIANAFA (1. e.) Dr. Vúlya. 

K Z Ü S T F L O T T A , azon f l o t t a neve volt , melly hajdan spanyol 
Amerikából évenként Európába vitorlázott 's az ottani a rany- , ezüst- 's 
egyéb érczbányák termékeit hozta. Jelenleg csak egyes hajók jőnek 
ezen drága productumokkal Spanyolországba. 

E Z Ü S T M Í V E S E K , olly művészek, a 1 kik olvasztott ezüstércz mi-
veket készítenek. Ezen , a' már régi világban esmért mivészetben a' 
16-dik század nlta Németországban az ezüstmivesek, kivált az Au<;sbnr-
giak, hirt 's nevet nyertek. Uhuban született Schwestermiiller Dáv. (meg
holt 1678) nlvasztmánymunkájiból olly gipszörotvények vannak fen, 
mellyek becsületére szolgálnak. Jager Jakabtól (megholt 1673) Bécsben 
és Olaszországban, Florenczben, a' mütárban egy igen mesterségesen csi
nál t nagy csészét mutatnak, Parisban pedig egy iró asztalt. Fija, Illés 
(mh. 1709), készité ama' gyönyörű ol tár táblát , melly Sz. Bálás klastro-
mábán egy Ütközet ábrázolásával di»zeskedik. Augsburgban a' Gaapok, 
mint ezüstmivesek jeles miveket készítettek; Iegjelesebbikek, Gaap Adolf 
(mh. 1703), jobbára Olaszországban él>. Gaap Ján. György ugyan ott 
azon drága aranyzatti csészéket készítette legyen, mellyeket Augsburg 
városa 1689 Leopold császárnak ajándékoza; ezek a' szeretet győzedel
met és Livia császárné történetét képezik. F i j a , Gaap György Lőrincz 
(mh. 1718), készité a' berlini királyi várban lévő falgyertyatartó ezüst 
öntvény mivét , lovakkal Keidinger rajzolatjai szemi t . Ennék Hja, Gaap 
Lőrincz (mh. 1745), a' hegyi predikácziót ábrázolá elő Sz. Ulrik tem
ploma prédikáló székén Augsburgban; felséges munkák vannak tőle sze-
lenczéken , pálczafejeken és m. e. Leghíresebbé leve az augsburgi The-
lott Ján. András (egyszersmind rézmetsző, mh. 1734) 1689-diki remek-
darabjai á l ta l : egy fedős pohár által Oedipus, Jason, Herkules ' s í t . tör
téneteivel, melly Augsburgban a' Stetten família birtokában vagyon, a' 
müncheni k. várban lévő iró asztala á l ta l ; egy oltár által , melly Würz-
burgban Sz. Kilián történetével ékeskedik; egy a' Fridrik Ágoston Len
gyel király és szász választó fejedelem számára készített mesterséges 
öntöző kanna és kézi pohár , 'st. m. e. által. — Mannlich Ján. Henrik 
(mh. 1778) egy nagy oltárt készített ezüstből Sz Hubert történetével a' 
pfalzi választó fejedelem számára. E g y m á s augOmrgi mivész, Orent-
we4t Filep Jakab (szokásként kis Drentwettnek neveztetett *s mh. 1754) 
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«gy hasonlói oltárt csinált; melly uiost a' manheimi vál ká polnában va
gyon ; továbbá tőle vannak: a' nagy asztalkészületek gróf Montijo spa
nyol követ számára, és az ezüst asztalok, asztaleszközök , és leves tá
lak Keindinger rajzolása szere'nt I. Fridrik Wilhelin burkus király szá
mára. Ama1 hires Gullinanni ezüstkereskedése számára dolgozott. Három 
más Drentwett: Filep Jakab (mii. 1742), Emánuel (mh. 1735) és Ábra
hám (mii. 1735), közösen nem csak öntött, hanem vert vagy kalapált 
ezüst mi veket is készítettek. Engelbrecht Ján. (mh. 1748) egy gyönyör-
arany és ezüst asztali készületet készített a' dániai udvar számára. A1 Mil
lerek i s , Albert, Lőrinc* és Lajos (3 testvér, mh. 1720, 170Ö, 1732), 
ügyes mivészek voltak ez ágazatban. Lajosnak fija, János Lajos (mh. 
1746), készité ama' nagy edényt a' berlini udvar számára és a' bajor 
arany asztalkészületet, ezen ház történetével, és egy pompás asztalké
születet öntvény munkából, mellyet a' német császár a' török császár
nak ajándékozott. — Francziaországban ezen már most kevesebb divatú 
mivészetben jeleskedtek: Bálin, Lauuay és Germain, a' 18 század első 
felében. Ezenkívül bámultatnak még ezelőtt nem régiben élt mivész-
nek, Kirstem Fridiiknek, munkáji Strasburgban. Leipzigban azon mun
kák becsülteinek, mellyeket Westermann készített. Ama' híres C E M . I -
KIKŐL 1. ott. 

F. 

»v , az abc haló lik betűje. A' muzsikában negyedik hangfoka a' hang
rendszernek. (L. H « N O , HANGNKM.) 

F A , a' növény, k általányos jeleinél fogva különbözik az állatok
tól és az ásványoktól. Eredete, fejlődése, táplálódása, életereje, ha
lála hasonló a' többi növényekéhez. Fává a' növényt ezen jelek te
szik: van neki törzsöke, ezen törzsök éveken által é l , tetején oszlik 
ágakra. A' törzsöknek részei viszont ezek: a' k é r e g , kemény több-
nyir» repedezett anyag, a' fa legkülsején; a1 f e l s ő h a j {epidermis), 
többnyire szinetlen, vékony kártya a* kéreg alatt; a' g y e n g e h a j 
tytótr), az elébbi alatt vagyon, zöld, nedves; a' nedvek kerengésére 
szolgáló; vékony területekből áll; ax uj r é t e g [albumum), azon kül
ső réteg, melly a' régiekre legújabban tétetett. A' fának esztendejit 
mutató rétegeken belől van a' b é l (mtdulla), a' többieknél lazább, 
könnyebb rész, néha eltűnve üreget hagyó hátra, néha az öszvesUrüdó 
rétegek miatt üreghagyás nélkül eltűnő. — Ha a' pálmák szárát is tör
zsöknek mondjuk , akkor az ó törzsökök ezen leírás alól kivétetik. 
Ezeknél nincs uj réteg, sem ó rétegek, hanem mint a' málénál (kllku-
ricza) az edények több csomókba egyesülve és sejtszövettől körülvéve 
léteznek és végzik a' növényi munkálatokat. — Legkiterjedtebb fane
mek nálunk a' bikkek, tölgyek (cserek), fesyvek, egész rengetegeke* 
képzők; nem ritka a' nyir-, nyár-, fűz-, hárs-, juharfa 'sai. Gytt-
mnlcsfájik közül nevezetesek az alma-, körtvély-, szilva-, baraczk-, cse
resznye-, meggy-, dió-, szederj-, eper-, berkenye-, gesztenye-, mogyoró-, 
somfa 'sat. A' délszaki tartományokban a' sok nevezetes, nálunk nem 
élhető fájt között , legnevetesebb a' pálma, a' kenyérfa és a1 javai mú-
regfa-. —j—u. 
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F * 6 E H (Theodor) , orosz tanácsnok, több rendek lovagja, szül. 
Kigában 1768, szüleji korán elholtak '.s gyámja Németországba küldé. 
Tanult Magdeburgban, Hal léban, Jenában 's 17S7 Strasburgba meni. KA 
vala a' notablek epochája Fraucziaországban , azután a' közönséges ren
deké. 1789 Parisban vala 's tanuja a' Bastille bevételének. Midőn 
Austriával kilobbant a1 háború , több ütközetekben jelen volt 's végre 
austriai fogságba kerü l t , melly két évig tárta. Szökéssel menekedék 
meg. Visszatérvén Francziaországba a' directorium kormánya alatt, el-
bocsáttaték a' katonai szolgálatból. A' Roer depart. középponti igazga
tásánál nyere most hivatalt Aachenben , azután mint a' végrehajtó ha
talom biztosának kellé a? klevei birtok Organisatiójában munkálkodni. 
Nyugalmat óhajtván, pr'ofessorságot nyere Köln középponti oskolájánál. 
1805 vége fele Wilnába hitta meg herczeg Czartoryski az universitas-
hoz. Ezen tudósi meghívás csak ürügyül szolgált; mert F. azon utasí
tást leié Berlinben az orosz követnél, hogy Petersburgba menjen, hol 
a' herczeg, ki akkor a1 külső ügyek niinistere volt , használni akará. 
Nem sokára kiadá F. nézeteit a' világon akkor uralkodó rendszerről és 
férjíiról: „Nolices sur P inlérieur de la Francé ccriles en 1800"- (Pe-
tersb. 1807). A' második rész megjelentét a' tilsiti béke akadályozta. 
Szinte 1807 jelent meg tő le : ,t06terpalion$ sur V armée frangaise.'* 
A' politicai környülmények megváltoztával több évet tölte szolgálat nél
kül Láefíandban. 1811 nyomata Péte ivára t t : „Bagatelles ou promanadft 
d'un désoeuvré*' Francziaországban kedvezőleg fogadtatott. 1813 meg
bízta szerzőjét a' kormány, hogy egy franczia naplevelet indítson meg 
a' külső ügyek depart. számára. Így támada a1 „Conservaleur impar-
tial.lí A' szabadságháboru közben i r á : „Heitr/'ige zur Characterislik 
der franz. Staatsverfassang und St'dktiverwaltting11 (Königsb. 1815) . 
1810 orosz követül rendeltetek a' német szövetségnaphoz, azután az 
aacheni congressen statiistanácsnokká emeltetek. 

F A B I N I (János Theophil) , a ' pesti magyar tudományos egyetemben 
ar szemgyogyitás tanítója és gyakorlója , szül. Hassagon Erdélyben a' 
Szászok földjén. A' tudományok elveire atyjától okta t ta to t t , a' gymna-
siiimot Medgyesen végzé 1799—1808, a' bölcselkedésben is ottan előme
netelt tévén. 'A ' kolosvári kir. lyceumban 180 8/» -ben végzé a' bölose-
ség tudományait. Ekkor Bécsbe ment, hol 1810-től 1815-ig a' gyógyász
ságot és seborvoslást elvégzé. Az első szigorú vizsgát még 1815-ben 
letévén, második gyógyász lön a' bécsi közönséges kórházban , vala
mint segéd is a' bécsi szemkói házban Beér György Jósef, az egyetem
ben tanító, oldalamellett , 's így két részről mivelé magát ugyan azon év
ben dicséretesen. Maj. l l - k é n I 8 i ö orvosdoctor 's Jul. 12-kén szemgyó
gyász lőn; Jul. 27-kén a' tudományok magyar egyetembeli szemoivoslá-
si tanitószékre társfolyamodás — concursus — mellett eljuta, t. i. azt Jun. 
2. 1817 e lnyeré , Jun,. 27. pedig beiktattatott . Napfényt ezen munkái 
l á t t ak : orvosi koszorúzó értekezés a' feketehályogról (_.,Di»»erlalio in
aiig, med. de Antauro»iii'} Bécsben 1816; é s : Tanítás a' szem betegségei
ről („Doctrina de moróif oculorum'-') Pesten 1823, második kiad. 1831. 

F A B I D S M A X I M I I S (Quin tus) , C u n c t a t o r melléknévvel, a ' 
legdajrj'obb vezérek egyike a' régi Romában , megszabaditá honját , mi
dőn a' Trasimen melletti csata után enyésztéhez közel vala , 's Hannibál 
győzedelmes seregével a' fővárosnak vévé útját. Azon elválasztó idő
pontban lett F. mint dictator a1 romai légiók fejévé 's a' maga sere
geit elcsüggedve az ellenséget pedig rettentőnek 's számosnak látván, 
hogy a' köztársaság sorsa csatára ne bizassék, azon tervet készité, melly 
szerént minden ütközetet kerüljenek 's a1 hatalmas ellenséget menetek 
és késelem által fárasszák és erőtlenitsék. Hannibá l , ki jól esmérte 
veszélyes ellenjét, hogy csatára ingerelje, ezt izente neki: , ,Ha Fabms 
olly nagy vezér , mint velünk elhitetni akarja, jőjön le a' síkra 's fo
gadja el az ütközetet , mellyet ajíínlok nekie ." F. pedig ezt felalé: , }Ha 
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IT.mnibal olly nagy rezét, mint hiszi, kényszeritsen, hogy elfogadjam." 
Gyanakodván keséiméin, mellyek okát balul magyarázák, risszuliirák 
őt a' Romaiak a/.on ürügy a l a t t , hogy innepélyes áldozatnál legyen j e 
len , 's azalatt hatalma f'ele't Miiintius Felixre ruházák, ki szintolly vak
merő vol t , mint F. vigyázékony. Minutiust a' puni vezér már cselbe 
e j te t te , 's közel volt vesztéhez, midőn Fabins segítségére siete 's ki-
szabaditá. Álthatva a' há laérze t tő l , visszaadta nekie Minutius a' ha
dat. Midőn a' háború végeztével hivatalát l e t e t t e , az írj consul Te-
rentius V a r r ó , felfuvalkodott 's tudatlan férj fi, be mert ereszkedni a' 
Cannae melletti ü tközetbe, hol a' romai sereg csaknem egészen elve
szett. F. a' ro.uai foglyok váltsága iránt alkudozott Hannibállal a1 csa
li után , 5s midőn a' tanács nem akara az egyezségnek eleget tenni, 

F. minden jószágát eladá, hogy szavát megtartsa.. Mholt agg korában 
202 K.re. 

F A R I us O K , a 1 Romaiak egyik hires nemzetsége. Ezen nemzetség 
fegyverfogható minden férjfijai (öszveleg 306) küzdöttek 477 K. e. a* 
Vejiek ellen Cremera patak mellett 's mindnyájan hőshalállal multak ki. 

V A n r. i A II x , 1. F R A N C Z I A r, I T E R A T U R A . 
F A R K É D1 E G r. A N T I N R (Philippe Francois), szül. Carcasaonneban 

1755, elébb ka tona , azután színjátszó lőn, de nem nagy javalást nyere. 
Sokkal kedvesebb volt mint társalkodó és költő. Több szinmivei közül 
csak , , 7 J ' inlrigue ep!.itoluireít és „Fhilinle de Moliére" tőnnek szeren
csét. Az utóbbit még most is legjobb characterdarabjai közé számítják 
a' franczia ujalib színnek. Nem sokára részt vett a' zendülésben , több 
revolutionalis írásokat ada ki 's az Aug. 10-ki jelenetekre sokat háta. 
Paristól a' nemzeti gyűlésre követnek neveztetet t , elejénte mérséklett 
elveken indult, de később XVI. Lajos halálára feljebbvitel nélkül sza
vazott 's a*jólléti biztosság tagjalett . Tanú v o l t a ' Girondistak.es Bris-
sot ellen 's referens a' köztársasági kalendáriom behozatása ügyében, 
hol sok járatlanságot mulata astronomiai esmeretekben. Később gyanú
ba esett a' Jacobinusok előtt. Robespierre gyű lö l t e , royalismussal vá-
doltaték 's Apr. 5. 17S4 guillotine alatt holt meg. 

F A B R K T T I (Rafael) a ' legnagyobb arohaeologok egyike, szül. 1618 
ürbinóban a' pápái birtokban , Cagliban jogtudományt tanula 's 18 évii 
korában doctora lett. Krre Romába ment , hol egjik bátyja , István, 
mint tekintetes ügyvéd éle. Ezen classicus, a' hajdankor niiveivel olly 
dus földön kedveié meg azon tudományt , mellyben olly hiressé lőn. Né
hány nagyok kegye tetemesen segité pályáján. Miután Imperiali I.oren-
zo cardinal országügyekben Spanyolországba küldé, ezeknek szerencsés 
elvégezte után Vll. Sándor pápa a' szent széknél kincstárnokká nevezte 
's nem sokára a' pápai követség ügyészévé a' madridi udvarnál. Szün-
órájit, mellyeket 13 évig hivatala engede , az archaeologiai tudományok 
tökélyesitésére használta. Azután még egyszer helyben megvizsgálhat
ta a1 romai régiségeket , midőn a' iiiintius, Bonelli Carlo, Spanyolor
szágban cardinallá neveztetvén , visszavitte magával Romába. Franczia-
ország- és Felitaliában te t t utjakor a' régiségnek minden elejébe jö t t 
emlékeit megvizsgálta "a a' körébe tartozó leghiresb tudósokkal, mint 
Menage , Mabillon, Hardouin és Montfauconnal tartós öszveköttetésekbe 
lépett. Visszatértekor feljebbviteli tanácsnoknak neveztetek Romában a' 
capitolini törvényszéknél: olly hivatal, melly elég időt engede, kedvencz-
foglalatosságit fáradhatlanul gyakorlania Nem sokára más pályát 
nyila nekie cardinal Cefi bizodalma. Cefit, ki az urbinoi legaturát 
nyerte vo l t , mint ügyésznek kellé k isérnie , 's ez által alkalmat nyere 
sokkép használni honjának. 3 év múlva visszatért Komába, honnan töb
bé nem távozott e l , 's XI. Incze vicariusában, cardinal Carpegna Gas-
paróban, hatalmas vedre talált. Most egész buzgalmát a1 régiségtü-
dományra forditá. E' korbeli első munkáji (3 értekezés a' romai víz-
vezetésekről és a' „Kyntagma de columna Trujani^'} érdemét megestne-

27 



4 1 8 FABRICIUS (CAJUS) FABRICIUS (JÁNOS) 

rék minden tudóstársai , csak a' hollandi Granovius nem, kivel, néhány 
hely magyarázása miatt Titus Liviusban, tollharczra ke l t , mellyet 
mind ketten a' jó hang sértésével vittek. Szintolly Iadománnyal vizs-
gálgatá a' capitolini museumban találkozó 's a' trójai háborúra viszony-
ló emelt mireket, mellyek ezen név alatt „Talile iliaque" esmeretesrk, 
valamint a1 Claudius császár építette földalatti csatornákat, mellyek 
a' Facinus tóból virék a' vizet. Carpegna az ugy nevezett földalatti 
R o m a , a' catacombák, ügyelését bizta reá . Szintúgy pártolá őt Vili. 
Sándor pápa (elébb card. Ottoboni) is. F.t Secreturio de memóriáit-, a' 
Sta Maria ,Transtiberina egyháznál 's végre Sz. Péternél is canoni-
cussá nevezte. Sándor utánja, XII. Incze , az angyalvár titkos levél
tárának főőrévé t e t t e , melly hivatalt F. haláláig (1700) megtartott. 
Több értekezései elhunyta után jelentek meg; é letrajza, utánjától a' tit
kos levéltárnál, cardinal Rivieri től , Crescimbeni .,1 ile degli Arcadi il-
luslri"'- , egy másik abbé Macottitól Fabroni „Vitat illuslrium Italn-
rw?«"-ban találkozik. F. dus felirás- és emlékgyüjteményét cardinal Sto-
pani vette m e g , ki XIV. Benedek alat t Uibinót kormányzá , 's most 
a' herczegi palota birja. Regélik , hogy F. lova, mellyen Roma kör
nyékeire ki- k i rándula , lassanként megszokta, hogy minden emlék előtt 
megál l t , 's gyakran tovább sem men t , ha tán gondolatokba merült 
ura az, útnál valanielly félig beöntött felírást észre nem vett. Az Ar-
cadiusok academiájába Iasithous név alatt vétetett fel. 

F A B R I C I U S (Cajus), Luscinus melléknévvel, régi-romai erény pél
dánya, főleg rettenhetlenség, becsületesség, öntartóztatás és vitézség ál
tal: Miután a' Samniteseket és Lucanusokat megverte 's honját tete
mes zsákmánnyal meggazdagitot ta , mellyből csak maga nem tárta meg 
semmi t , mint követ Pyrrhushoz , Épirus királyához, küldetek, hogy az 
elfogott romai katonákat kiváltsa. Pyrrhus F . t , kiről tud ta , hogy sze
g é n y , ajándékokkal akará békére, b i rn i ; de nem fogadá el; szintolly ke
véssé rettene meg egy elefánttól, mellyet Pyrrhus egy szőnyegfal me
gül lépete elő. Bámulattal bocsátá el Pyr rhus 's megengedé a1 foglyok
n a k , hogy Romába mehessenek a' saturnaliákra, azon Ígéretek mellett, 
hogy az innep végével visszatérnek fogságok he lyére , 's megtarták sza-
vokat. Pyrrhus csakhamar olly hajlandó lón F.hoz , hogy első helyet 
ajánla neki birodalmában, ha a' béke megköttetése után hozzá jövend; 
de F. nyiltán elháritá az ajánlatot. Mint consui (279 K. e.) újra csu-
dálkozásra birta P y i r h u s t , midőn tudtára ad ta , hogy saját udvari orvo
sa ajánlkozék őt jutalomért megétetni. Hálából váltság nélkül bocsátá 
szabadon a' romai foglyokat. 279 K. e. esik az Ascnlum melletti üt
közet i s , mellyben Pyrrhus győzött ugyan, de serege legjobb részét 
elveszte. 275 K. e. F. Aemilius Papnssal censor vol t ; mind ketten ki-
lökék Cornelius Rufinust a' tanácsból, mivel 10 fontnyi ezüst asztalké-
szüiete volt. Olly férjfi, mint F . , gazdagon nem halhata meg; olly sze
gényül múlt k i , hogy leányát a1 nyilvános kincstárból kellé kiházasi-
tani. Hogy holta után is érje t isztelet , kivétel történt a : Xll táblás 
törvényekből, mellyek a' városban nem engedek meg az eltakarítást. 
(VÖ. Pl'RRHüS.) 

F Á B i i i c i u s (János Kr is tóf ) , a' 18-dik század legjelesebb boga. 
rásza (entomologus'), szül. Tündémben a1 schleswigi herczegségben 
1748. Húsz esztendős korában academiai pályáját Kopenhagenban vé
gezvén, tanulását folytatandó meglátogatá Leyden t , Edinburgot, Szász-
Í ónban Freiberget f's a' Linnével hires Upsalát. A1 nagy Linnének 

eves tanítványa használta agy az ő tanításait , mint Fabricius. Az ő 
entomologicus munkájí elesmerhetetlenül mutatják Linnének alapzatit, 
methodusát ( i rányza tá t ) , sőt kifejezése idomait i s , egy talaj don , uj, 
szerencsés és gazdag idea kifejtésére használva. Fabricius épen nem 
törekedett e lrej teni , mivel tartozik tanítójának. És talán ő hagyá az 
utóvilágnak a' legfontosabbat h á t r a , a' mi a1 nagy természetvizsgáló ki-
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merített életleirásához tartozik. •— Az ő táisalkodása költé fel benne 
azon ideát , hogy a' bogarak rendszeri t a' száj műszerei Qorgana) 
szelént rendelje e l , és Linnének is ajánlá, hogy „Systema ?iatitrae",-}ának 
nj kiadásában fogadja e l , mellyet az megvetett. Nem sokára ezután 
a' kiéli universitasuál a' termeszti tudományok tanítója lón Fabricius, 
és,j magát egészen áltadá kedvencztudományának. 1775-ben megjelent 
ezen munkája: „System der Entomologie", nielly által ezen tudomány 
egészen mas képet vőn magára. Két évvel utóbb egy nj munkában az 
osztályok és fajok jegyeit fpjtegeti 's a' vezéroktatásban rendszere hasz
nát miitatá meg. 1778-ban k iadá : „Vhilosopliia entnmologica„-}Át Lin-
né „Vhilosophia 6'itanicaí'-ja szerért . Kzen időtől fogva egész haláláig, 
tehát majd 30 éven á l t , szünetlenül rendszere bővítésében foglalatosko
do t t , és azt különbféle nevű munkákban különböző idomok alatt köz-
lötte. Majd minden esztendőben beutazá Európának egy ré szé t , a' 
museumokat megkérésé , a' tudósokkal esmeretséghe jöt t és fáradha
tatlan munkássággal leirá a' még nemesmert bogarakat, mellyeket útjai
ban talált. De a1 nielly mértéiben a' fajok száma az ő szorgal
matos tolla alatt nevekedett , ugy bizonytalanabbá és önkényüekké 
lettek a' nemek és osztályok esmertető jelei i s , ugy hogy ezen tekin
tetből az ő legújabb írási majd nem hátrább vannak az óknál. A' tőle 
felvett alap derék vol t , hanem nem volt képes ő t , mint reményié , a' 
természeti rendszerre vezetni , azonban természeti irányzatnak (metho-
dus) még is mondhatni az ő irányzatját. Megholt Mart. 3. 1808. 
Önéletleirása kijött a 'kiéli levelekben (Kieler Hliitler') 1, 1. (1810).—j—ct. 

F A B R I K A ( g y á r ) , olly műhely vagy intézet , a ' hol portékák 
egészben készíttetnek. A' fabrika ura vagy tulajdonosa, valamint egy 
áltálján annak saját czéljaira igazgatója i s , fabrikánsnak (gyámoknak) ; 
munkásai pedig fabrikai munkásoknak , gyármiveseknek vagy kézinive-
seknek neveztetnek. A' fabrika mannfacturának vagy kézmivezetnek 
is neveztetik, a' mennyiben annak mnnkamódja vétetik tekintetbtl. A' 

. fabrika jelenti ki ezen munkának módját. Azon más különböztetések, 
vnellyek a' fabrika és mantifactura küzöti té te tnek, alaptalanok. Fa-
brikamiv (gyármiv), a' mi a' fabrikában készült. A' rajzolásban fabrika 
neve alatt minden, a'rajzoló által az ő rajzolatjában előterjesztett épü
letek ér te tnek, kivált ha azok , mint a' tájrajzoknál és a' históriai 
festmények végalapjánál, nem teszik főtárgyát a1 rajzolatnak L. 

F A B R o N f (Angelo) , híres olasz életrajznok, szül. Maradiban 
Tos.cnában 1732, elébb Faenzában, azután Romában tanult 's Xll Ke
lemen életét irta- Majd azon gondolat támada benne, hogy a* 17 és IS-ik 
században virágzott olasz tudósok életét leirja 's ezen munkára , nielly-
nek első kötete 17C0 jelent meg , nagy szorgalmat fordita. Útjába szá
mos gát vonula, többek közt a' Jesuiták ellenkedése. Florency.bu ment 
t e h á t , hol Leopold nagyherczeg priorrá nevezte, 's most egyházi és 
tudományos foglalatosságok közt osztá fel életét. 1769 ltomába utazott , 
XIV. Kelemen a 'pápai kamara praelatusává nevezte; de megint visszatért 
Florenczbe. 1773 a1 nagyherczeg gyermekei mellett nevelő l e t t , 's is
mét nyere időtt életrajzihoz látni. Utazásokat is tett a' külföldön. Utol
só éveiben theologial munkákkal foglalatoskodott 's mh. Scpt. 22. 1S03. 
„Vitae Italorum dnctrina excellentium, qui seeulo XVII. et XVIII. 
fioruerunt", cziniii, jó latánságon irt mivé legjobban Pisában jelent meg 
J778—99, 18 köt. Holta után két kötet járul t hozzá; egyike önélet
rajzát foglalja magában 1800-ig. Remekek tőle : „Lavrentii Medicis 
VII. vita" és „Wlagni Cosmivis Med. vita". (Pisa 1784 és 1789). Ö 
adá ki a1 „Giornale dei Letlerali'lt is Pissában 1771 olta 's 102 kö
tetig folytatá. 

FA ÍJA D E , az épület küloldala vagy külső rajza. Mivel az épület
nek többnyire csak egyik, az útszára néző küloldala látszik , ezt a' 
lőbejárással együtt jelesen faiadénak nevezték. Mint szép mivészet te -
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íBmtményének olly egészt kell képzenie, mellynek részei magokban 
szép idomuak, egymáshoz symmetriailag állanak 's benne harmónia 
uralkodik. Ebben kell az épület characterének kifejeződnie. 

F u c i n r , A TI (Hiacomo), olasz philolog, szül. Torregliában Padna 
mellett Jan. 6. 1682. A' fin képességei szolgáltak alkalmul , hogy Car
dinal Barbarigo a' pudua." seminariumba vette fel. Itt kevés év alatt 
theologia doetora, ugyan ezen tudománynak 's a' philosophiának profes-
sora, végrea1 seminarium praefectusa 'sa ' tudományok generaldirectora lett. 
Fogondja a' régi literatura stúdiumának visszállittaiása vol t ; ez okból a' 
7 nyelvű szókönyret , melly szerzője Calepio (Calepinus) Ambrusról ca-
lepini szótárnak neveztetik, újra kiadta. E' munkában tudós tanítványa 
Forcellini segi té , 's a' szótár 1715—19 elkészült (2 köt. fol.). Most 
szorgalmas munkatársával egy Iatán szótár készítéséhez látott, melly ezen 
nyelv minden szavait 's minden különbféle jelentéseiket classicusokból 
szedett példák által világosítva, a' della Crnsca olasz szótárának mustrája 
szerént, vala magában foglalandó. Ezen iszonyu válalat mind kettejeket 
csaknem negyven évig foglalatoskodtatá. F. volt intézője, 's Forcellini 
majdnem elvégzetté. Kzen segéddel 's m:ísokkal Schrevelius lexieonját 
és Nizoli „Lexieon Ciceronianum"-át is njra kiadta. Nyomata sok Ia
tán beszédet is, mellyeket a' cicerói styl classicus csinja je les i t , de pél
dányoktól praecis rövidség által különböznek. Folytatta azonkívül a' pa-
duai egyetem történetei t , mellyeket Pappadopoli 1740-ig vitt vala. Mii. 
F . ' 1769. 

F I C H I V O I v u , ásványos v iz , mellj' meglehetős bőven forr Fa
ch ingen falunál a' Lalin mel le t t , Nassau herczegségben, Dieztől nem 
messze. A1 múlt század közepe táján fedeztetett fel. Egészen tiszta, sok 
léghólyagot fejt k i ; kellemes savanyu, szeszes, valamennyire sós és eny
hítő izü. Ferdóintézet nincs mellette; a' viz csak elküldetik 's olly ha
talmasan áll e l , hogy a' jó reménység fokáig tett útja után évek mulva 
Hollandiába hozatván, erejét nem vesztettnek tapasztaltatott. 1803-ban 
300,000-nél több korsóval küldetett el. Orvosi hasznán kivül még erősí
tésre és enyhítésre szolgál ezen viz a' nyári hévségben és a' szeszes ita
lok után. Borral és czukorral , a1 habzás közben szörböltetvén, hamar 
felmagasztalja az izmok és idegek erejét a1 testi erőlködés- vagy nagy 
melegségre. Thielenius leírja ezen munkában: „Beschreibung des Fa-
ehinger Mineralwa>tertíí (Vlarb. 1799.) —j—ff. 

F I C S I M I L K , valaki írásának minden ronatiban és sajátságiban tö-
kélyesen hasonló utánzatja. Vagy régi kéziratokból vagy híres férjfiak 
Írásáról szokott réz - vagy kömétszés által lemásoltatni, első esetben, mi
vel az irásvonatok határozzák meg az írás korá t ; másodikban , mivel 
Lavater 's mások véleménye szerént nemi characteristacait vagyunk haj
landók lelni az Írásban. 

F » c T o R. Az arithmeticában (némellyeknél mnnkár) , azon szám, 
melly eg)- másik számmal sokszoroztatik ; igy 8 és 7 az 56-nak factorai. 
— A' kereskedőségben factornak (sáfárnak) mondatik valamelly keres
kedés , fabrika vagy privát válalatnak ügyelője, igazgatója; hivatala 
factorságnak. Az idegen világrészekben találkozó kereskedési telepeket is 
factorságoknak nevezik. 

F Á C Z Á N Y , m a d á r , a ' tyúkok rokonságába tartozó. Esmertető je
gyei ezek : farka hosszú, tompul t , benne minden toll a' két oldal felé 
csolnak idomulag redes, egymást fedelképen befedik. — A' régi világban 
csak egy faj esmerte te t t , mellynek neve és leirása ez : I) A' colchisi 
vagy közönséges fáczány ; a' kakas feje és nyaka setét zöld , két apró 
bokrétával a'fő hátulján. Többi tolla aranyos-vereses-sárga, zölddel petye-
getve; — a' tyúk világos barna, homályost) foltokkal tarkítva. — Az 
ujabb időben China három uj fajjal gazdagita bennünket, a1 majorság első 
díszeivel, u. m. 2) A1 gyöngyös fáczány (phasianus torquatut) , a1 kö . 
rönségestól abban különböző, hogy nyakán mindenik oldalról vakiló fé-
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nyes folt vagyon. 3) Az ezüstfáczány {jph. nycthemtrui), fejér , minden 
tollán egészen finom fekete's vonalakkal ; hasa egészen fekete és pétiig 
violásdad fekete. 4) Az arain fáczány {jph. pictuí) , szép tollai'jelessé te
szik. Hasa tüzes-piros; szép aranyszínű tollcsonió csügg le fejéről; nya
kán narancssárga, feketével fodrozott örvet hord; hátának fe lsőrésze 
zö ld , alháta sá rga ; szárnyai rozsdabarnák szép kék folttal; farka igen 
hosszú, barna, szürke foltokkal s tb. (Ugy látszik ez Plinius Phónixe, 
niellyet X. k. 2. s z . l e i r . ) — F á c z á n y t a r t á s . A' vad fáczányok magokra 
hagyatnak 's csak télen által tápláltatnak. Nem kell nekik semmi épület, 
csak egy kis boltozat a' bokrokban, ho! néha füst csináltussék zabs/.ul-
Diával, kámforra^ anissal stb. mellyet a' fáczányok ig«h szeretnek. Több 
gondot és költséget kíván a1 szelíd fáczánytartása. — Kgy jól választott 
helyen, mellytől az ártalmas vadak elijesztessenek, rpitessék egy fáczány-
ház, fűlhető szobával a 'fáczányok lakhelyéül, elejébe egy jókora ketrecz, 
melly lyukak á l l a l , a' ki-és beeresztés vége t t , a1 szobával közösüljön; 
továbbá egy költő h á z , szinte ketrecczel, azonkívül egy házacska puly
kák és házi tyúkok számára, még több kis szoba ketreczekkel és lukkely 
a' fáczány őrzőnek. Minden ketreczbe egy kakas rekesztetik ki lencz, tis 
tyúkka l ; jól tápláltatnak 's naponként reggel és este ki- 's behajtatnak. 
Tojásokkor a' tojatokat gondosan fel kell szedni, me lyeke t "azután vagy 
fáczány vagy házi tyúkok vagy pulykák költenek ki. Mivel ezen madár 
húsa valami különös jó izü és drága, innét sok országban uralkodó egye
düli jusa a' fáczány tartás. Sehűnberger Antal ezen becses munkája meg
nevezést érdemel : „Anleiíung zur Fa.ianenzucht'.*' ÍJ 'rag 1822.) 

FA F O G Y A S Z T Á S vagy í'aemésztés, legfontosabb tárgy az erdősa-
gazdára nézve, mivel az erdőségeknek tartós állapotja ezen alapodik. A1 

faszükséglet és enyésztés esrnerete nem csak egyedül a' tűzi f á ra , ha
liéin egyszersmind használati és épületi fára is tartozandó. Az utóbbira 
nézve szükséges, hogy az erdőszgazda a' fának tulajdonságait és im:g 
m gokat a' tárgyakat is pontosan esmérje, hogy mindegyik számára a' 
legalkalmatosabb és legtartósabb fanemet rendelje ki. A' tiizi fára nézve 
szinte olly pontusan esmérnie kell az erdőszgazdának a7 fa tulajdonságait 
annak égé szerére tekintve, hogy a' fanemek éghetőségének irányát 
azoknak legfelsőbb foka és hévségek legnagyobb tartóssága szerént meg
határozhassa, és így minden nemit szükségletre p. o. a' szoba , konyha, 
serfőzés, pálinkaégetés , olvasztás , téglaégeiés, 's t. e. szamara a' leg-
czélirányosabb és legjobb fa használtassék e l , 'a egyszersmind az állal 
a'' faemésztés kiméllessék. Ezen meghatározásoknál különösen tekintet
be veendő azon körhyülállás i s , valljon a' fa nedvkorában vagy azon kí
vül vágatott e, és valljon nyers vagy pedig száraz állapotban éget
tetik és használtatik e el. 

F A G E r., német-alföldi família, melly az egyesült német-alföldi köz
társaságnak számos jeles kormányfiakat 's harczolókat nyújtott. A1 ge-
neralstattisoknál a' statustitoknoki fontos hivatal 1670—95 mindég egy 
tagjára volt bízva ezen famíliának, melly az oraniai pártnak hódo l t , ha
nem mindég becsülettel 's melléktekintet nélkül. 1) A' nagy ő s , F a-
g e l G á s p á r , ki Harlemben szül. 1629 'g megholt 1688, a1 legjele
sebb hivatalokat viselé \s leginkább XIV. Lajos becsapásakor mutatá 
ki magát bátorság- és állhatatossággal. A' nymwegeni béke alapjait 
ő veté meg 1678 franczia követ Temple -e l . Midőn Francziaország-
gal alkudoznék, a1 franczia követ d' Avaux csábításainak ellenállott, 
's kevélyen megvete két millió livrenyi summát , mellyel őt a' neve
zett követ meg akavá vesztegetni. III. Wilhelm angol királyságra emel
tetése volt Fagel diadalma. O készité azon alkalommal 'Wilhelm ma-
nifestmirát, 's ő igazgata mindent; de elébb holt m e g , mintsem tö
rekvésének sikerüléséről tudósíttathatott volna. Nőtelen és vagyonta
lan holt meg. Characterét T e m p l e , Wicquefort és Bűmet festik leg
jobban. — 2) F e r e n c z, Gáspár öccse , Fagel Henrik fija, 's szinte 
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statustitaknok a' generalstatuaoknát, szül. 1659, megholt 1740. 3) 
F e r e n c z , szül. 1740 *s megholt 1773. Ez is statustitoknok volt. 
Hemgterhuis Ferencz remek magasztaló irást készített felőle. 4) H e n 
r i k , szül. 1706 's megholt 1790, Igen nagy részt vett IV. Wilhelmnek 
helytartói méltóságra emeltetésében 1748. 5 ) F e r e n c z M i k l ó s , 
szinte Gáspár testvérének íija, 1672 lépett szolgálatba , 's 1718 a' gene-
ralstatusok szolgalatjában mint gyalogság generala 's mint csász. tá
bornagyi helytartó holt meg; kimutatá magát a' fleurusi ütközetben 1690, 
Mons híres védelmét 1691 ő kormányzá ; nagy hadi esmeretet mutatott 
ezenkívül Namur ostrománál , Bonn bevételénél, Portugáliában 1703, 
Flandriában 1710 és 1712, 's a' ramilliesi és malplaqueti nagy ütköze
tekben. 6) H e n r i k , a ' fenebbi Henrik fi ja, a ' némét-alföldi király 
követe Londonban. Ez az utolsó zivataros időkben nagy ragaszkodást 
mutatott az oraniai házhoz, legnevezetesebb hivatalokra emeltete t t , 's 
vivé a' legterhesebb alkudozásokat. 1814 ó irá alá a1 Nagy-Britannia 
és Nément-Alföld közti békekötés t ; egy atyajfija, generalhelytartó Fa-
ge l , most is követe Német-Alföldnek Parisban. Zs. G. 

P A O O T T (basson) fúvó hangmüszerbassus és baryton számára-, fá
ból van görbe rézcsővel, mellyben a' fúvóka találtatik. Hajdan a' hoboe 
kíséretéül szolgált 's azér t basson de hautbois-nak is hivaték; de jelenleg 
bellentyük által annyira tökélyesitve van , hogy solo-t is fúnak rajta. 

F A O Y , F A G Y X S , azon á l lapot , midőn a ' nedvek ' s különösen a 1 

viz jéggé lesz, tehát a' merev állásba megy által. Valamint elegendő me
legségben minden merev test folyóvá lesz, ugy a' meleghijánynál minden 
folyó, minden nedv merevvé változik. A' fagyásnak tehát a' hideg vagy a' 
meleghijány az oka. Nem minden test kívánja ugyan azon fokát a' hideg
nek a' megfagyásra. A' kövek, az érezek elegendő melegséghijánya miatt 
meievek lesznek (megfagynak, megjegesednek) már ott, a' hol mi a' mele- , 
get ki sem állhatjuk. A' viasz későbben merevedik meg, későbben a' viz, 
későbben az olaj, a' kéneső , alig a' szesz. Minden test számára van te
hát melegségfok, mellynél folyóvá lesz, és melegség hijány, vagy hideg, 
mellynél megmerevedik. Középmértékül pedig a' vizet vették fel. (L. 
TnKi\MOXKTFtusi). Télen az esmeretes okokból kevés melegség fejlődvén 
ki, sok folyó test megfagy. A' meleghijányt először is a' levegő tapasz
ta l ja ; a' hideg levegő pedig az egyenülés törvényi szerént más testekből 
vonja magába a' meleget , ezen okból hidegül a' viz, és pedig leginkább 
a' levegővel érintésbe jö t t sz ine , és mindaddig közli birtokában lé
vő melegét a' levegővel, mig annak hijánya miatt merev , jég, lesz. Ter
mészetes t ehá t , hogy a' viz színének kell először megfagyni, a' melly 
fagyás mindég alább h a t , a' mint a' melegség a' fenlévő jégen ált a' le
vegőnek egyre adatik. Hasonlóképen van a' dolog más nedvekkel is. Az 
állati és növényi testek a' fagyás ellen hatalmasan védik magokat , olly 
tulajdon erővel b í rván , melly nedveiket a' fagyás közönséges tör
vényi alól kiveszi, 's a' hidegség sokkal nagyobb fokán hagyja csak jég
gé válni. Azonban életerejek még sem elég az igen nagy hidegnek ellen
állani, így látjuk igen kemény télben a' fákat elfagyni, szétdurrogni 
(mivel a' jég nagyobb tért kivan, mint szülő nedve). Némelly állatok 
igen nagy hideget kiáltanak sértet lenül; az ember ruhától nem védve 's 
a' mozgást félbe hagyva a' fagypont alatti hidegben hamar megfagy, az
az, kint nem érezve általszik a' nemtudás iétébe. — Az eledelekre külön
böző behatással van a' fagyás; a' füstölt húsnak, szalonnának 'stb. hasz
n á l , a ' gyümölcsöknek, sernek 'stb. á r t . —j—a. 

F A n r i u . T . A' jeget asztali friskésékre nyárra jégvermekbe el
rakni régi szokás. Az elpárolgás^által vitriolaetherrel vagy inkább salé-
troniaetlierrel nyárban is meg lehet a1 vizet fagylalni. Keletindiákon Cal
cuttában nemes ik ugyan hó soha, de azért a1 magas hegyekről havat,je
get hoznak le , azt mázatlan edényekbe teszik , két láb mélységű szal
mával kirakott gödrökbe rak ják , 's az edényt napszálat után vízzel meg-
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töltik. Ez a1 havas víz, egész éjjel párologván, megfagy ' 's hajnalkor 
mély jégvermekbe rakatik. A' 17-dik százban ivó poharakat jégből csi
náltak. A' Francziák kezdték a' fagylaltokat, a' nmlt század közepétől 
fogva a' Németek 's utánok mi is . JV. I. 

F A G Y P O N T a' melegség hijányának vagy a' hidegségnek azon fo
kát teszi , midőn a' tiszta' víz jéggé öszve kezd állani. Ezen ponthoz 
mérik a1 meleget és a' hideget, ez a' thermoinetrum alapja. (L. T H K R -
MOMETRUM.) 

F A H É J , a ' laurus einnamomum k é r g e , melly Cey lon , Borneö 
szigeteken, a' malabari par tokon 's Martiniqueben honi. A' keletindiai 
azonban, t. i. a' ceyloni legjelesebb, hol egész erdőkben terem. Fája 
itt Janiiariusban virágzik, és gyümölcsei, mellyek elejénte zöldek,, utóbb 
veresek, végre feketék vagy vereses feketék, szinte mint a' fiatal, dör
zsölt levelek fűszeres - szegfii - szaguak. Külső szürke héja (kérge) 
szag- és Íztelen, az alatta lévő az ngy nevezett fahéj. A1 héjftt Májusban 
szedik , 's hogy a' fa ki ne haljon, a' három éves ágakat választják ki, 
lemetszik ('s igy a1 fa ujakat hajt). Minekutána a' külső kérget a' bel
ső használandó héjtól gondosan elválaszták, ezek a' napon megszán (tat
nak , vászonleplekbe takartatnak , szőrös bőrrel körülvétetnek 's a' ke
reskedésbe adatnak. Használása esmeretes; meg szokott korcsosittaini. A' 
jó fahéj szép., világos veresdedbarna szinii, csipős u g y a n , de".egyszer
smind kellemes és édes izü. IJgy számlálják , hogy évenként 3—'100,000 
font fahéj jő Európába 's félannyi Indiában tétetik le. —j—a. 

F A H N K N B E K G (Egyed Jósef Károly) , 1795—1806austriai directo-
rialis követ Regensburgban, szül. Monsban Hennegauban 1749. Atyja 
halála után Wetzlarba m e n t , hol anyai nagyatyja- a' birodalmi kamara 
törvényszéknél viselt birói hivatalt. Itt az ifjú F. a' gymnasiumot j á r á , 
utóbb pedig Wüizburg 's Heidelbergben olly foganattal tanulá a' tör
vénytudományt, hogy egyike lőn a' legalaposabb törvénytudósoknak. 1773 
titoknokkép lépett austriai szolgálatba, 's e' hízelgő bizományt nyeré, hogy 
nagybátyja, austriai directorialis követ Rorié felvigyázása alatt készíte
ne repertóriumot a' westfaliai béke okleveleiről. Ezt a' munkát , melly 
szintülly kiterjedt történeti mint publicistái esmereteket kivánt meg, két 
esztendő alatt elvégezé; 's e' mellett még a' birodalmi gyűlés praxisával 
is foglalatoskodott. 1775 előaustriai kormányszéki tanácsossá neveztetett 
FreihurgKa, "s esztendővel későbben Burgund részéről kívántatott a' ka
maratörvényszékbe. 1782 valóban belépett a' birodalmi kamaratörvény
székbe , miután elébbi hivatalát Freibuigban azon buzgalommal 's szigo-
ni btcsülettel viselte volna, melly cbaracterének fővonását tévé. Mint 
directorialis követ Kegensburgbnn, elves, munkás, tiszta német érzelmi! 
férjfiimak mutatkozék azon zavaros időkben. A' gerinan szövetség fel-
oldatása privát életbe vonulásra birá, 's ha valamelly nyugalomra lépett 
kormán) Sra illett az otium cum dignitale, róla bizonyosan elmondható. 
Most Bécsben él magának 's a ' . tudományoknak. A' császár , sok ízben 
tapasztalt hűségével való megelégedésének j e l é ü l , meghagyá egész di
rectorialis (fizetését. F. történeti 's publicisfai munkáji, mellyek kö
zül csak a1 birodalmi kamaratöivénysz'ék birodalmi vicariusok alatti 
történeteit emiitjük, olly alapossággal vannak i rva , millyen a' mai kor 
e' nemű munkájiban ritkán találtatik. Zs. G. 

F 4 II RK N H E I T (Gábor Dániel), szül. Danzigban a' 17 száz. végén, 
megholt 1740 Hollandiában. A' természeti íuclománjTok elvonták őt ren
deltetésétől, a1 kereskedéstől. Németországot, Angliát megjárván , Hol
landiában letelepedett, hol Gravesand 's több derék emberek barátságá
ba jutott. 1720 kezdett thermometrumokba kénesőt (higanyt) venni az ad
dig szokásban volt feleresztett égett bor helyett, megmutatván az t , hogy 
a 'kéneső a' melegben egyformán nő, 's különösen ha annak a' vizfagyás-
ponti mérsékletben lévő borítékját 11,150 részre osztjuk : 180 illyen résszel 
és igy 11,336 részre nevekedni találta a1 vizforrási pontig. így osztá el 
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legelőször valóságos okoskodásokra támaszkodva, mtlegmérőjét (thermo-
oietrumát) a' vizfagypont és vizforráspont között 180 gradusra. Mivel 
pedig számjai kezdetét a' még a1 vizfagypont alatt 32 gradussal lévő 
mesterségi fagyponton kezdette (mellyet egyenlő hó és büzsóval állított 
elő), láthatjuk, hogy az ő melegmerőjén a' vizfagyásnál 3 2 ° , és a' viz-
forrásnal 1 O-J-32 == 212 = grad. van ki jelelve. Az angol „l'/iilosophi-

, cal IractaHons" és a' lipcsei „Acta eruditorumil akkori efféle gondolko
zásait felfogták. Halála előtt egy ollyan eszközről gondolkozott, inelly 
által az áradások által elöntött környéket ki lehet szár í tani , de ez kí
vánt véget nem érhetett . iV. I. 

F A I R F A X ( T a m á s , lo rd ) , Angliában a ' parlament seregeinek ge-
n e r a l a , a' polgári háborúk 's 1. Károly országlása a l a t t , szül. 1611. 
Tanulását Cambridgeben végezé, 's azután mint önkényes szolgála 
Hollandban Horaz io , lord "Vére, alatt a' hadi tudomány tanulása végett. 
Angliába visszatértekor szörnyen elidegenedett 1. Károlytól. Midőn a' 
polgári háború kiütöt t , lovasság generalává nevezé a' parlament. Ezen 
polczán annyira megkülönböztette magát bajnokság, okosság és mun
kásság á l ta l , hogy őt a' parlament 1045 gróf Essex helyébe fővezérnek 
tenné. Ekkor adatott melléje Cromwell, generalhelytaitó czimmel. F. 
teljes hatalmat kapott a' parancsa alá megkívántató generálok kineve
zésére 's Aprilisben Windsorba ment , hol az uj hadi sereget alkotni 
a k a r á ; hanem már ekkor oHy befolyással bírt reá Cromwell, hogy nála 
mindent ki tudott vinni. E' munkálkodott tehát Fairfax neve alatt. A' 
király előre haladt Oxford felől. Jun. 14 üközetre kelt a' dolog, 's Ká
roly meggyőzetett. Fairfax a' Londontól nyugotra fekvő tartományt 
mind meghóditá, azután délszaknak fordult 's Exetert bekerité. Min
denütt győzvén , végre Oxford elejébe nyomul t , a' hol derék őrség 
állott. A' király álruhában szökött meg a' városból, hogy a' Skótok 
karjai közé vesse magái. Oxford capitulált , 's Károlynak sem serege 
sem erőssége nem volt többé Angliában. Midőn Fairfax Londonba ér
keze t t , egy küldöttség által nyilatkoztatá ki köszönetét a' parlament 's 
reá bizá azon 400,000 font sterlinget elkísérni, mellyet a' parlament 
a' skót seregnek a' király kiadásáért adott. Jan. 30. 1646 vevék által 
a' parlament biztosai I. Károlyt. Fairfax nagy tiszteletet mutatott a' 
király iránt. A' parlament őt generalává tévé a' hadi seregnek, mel
lyet még meg akara ta r tan i , miután annak egy része elbocsáttatott, 
másika pedig Irlandba küldetett volna. Hanem a' seregek ezen rend
szabás elfogadására nem valának hajlandók 's ezt Cromwell arra hasz-
ná lá , hogy a1 seregeket lázadásra birja a' parlament ellen. Fair
fax le akaj'á tenni a' fővezérséget; hanem ezen szándék kivitelét a' csa-
patvezérek meg tudák gá to ln i , 's ó elfogadá azon rendszabásokat, niel* 
lyek a' parlament megbuktatására tétettek. Ennek parancsa ellen dia
dalmasan mene be Londonba, 's alig hallá meg i t t , hogy a' király 
Holdenbyből erőszakkal elvi tetet t , azonnal sietett ezt Cambridge kö
rül felkeresni. Örömest megszabadította volna ő t ; de már ekkor Crom
well uralkodott rajta és a1 környülményeken. A' király halála után 
a' seregek fővezérévé neveztetek Angliában és lr landban; hanem azon 
h a d a t , mellyet a' parlament a1 l í . Károly mellé állott Skotország ellen 
1650 küldött , vonakodék vezérelni. Ez tehát Cromwellre bizaték. Fair
fax forrón ohajtá a' királyi familiát ismét visszahelyezni; 's iparkodott 
is ezt Cromwell halála után (1658) munkásán eszközölni, 'a ve'gifi se
rese t gyűjtvén és Yorkot bevévén, még egyszer megjelent a' világ szín
padján. A' yorki grófság követének választá a1 parlamentbe, 's 1600 
egyike volt ő azon követeknek, kik Haagba kiildetének II. Károlyt arra 
b í rn i , hosy királyi tisztének gyakorlását lehetségig sietve venné által. 
Ezen parlament felbontatása után jószágaira ment 's megholt 1671. Tu
dományok iránti szeretetét több iratokkal bizonyitá b e , mellyek közá 
élete nevezetességei is tartoznak. 
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F Á J D A. r.o M-nak nevezzük az igen felingerlett érzést (némelly ki
vitelek mellet t) . Valamint az érzésnek középhelye az agy , műszere 
az idegek, ngy a' fájdalomé is azok. Akármi inger hasson is szo
kott 's kelleténél nagyobb mértékben az idegekre, fájdalmat érezünk. 
Így a' legédesebb inger is durva használás által fajdalmát okozhat. A-
zon inger lehet nyomás, metszés , szakasztás, zúzás , JÍTKTŐK (1. e ) , 
mint kívülről hatók a' t e s t i é ; lehet gyuladás , mint belülről h a t ó , 'a 
lehetnek álnövések, álképződések a' testben. — Ha az érzékekre ható 
tulajdon anyagok igen nagy mennyiségben munkálkodnak, szinte fájda
lom ered. Így a1 rendkívül nagy világosság fájdalmat okoz a' szemben, 
a1 t a r tós , nagy , kellemetlen hang a' fülben. A' természethez való hiv-
telenség akar kénytelenségből, akar szántszándékkal, az idegek hosszu 
ingerlése által fájdalmat szül. Ezen kútfő szerént szivárognak a' gyö
nyörrel mértékletlenül éltek fájdalmai; igy ered az éhség, szomjúság, 
nősz - iirület 'sat. hijány fájdalma. Minél gazdagabb valamelly rész az 
idegekben, annál élesebb benne a1 fájdalom; — a z idegtelen rész pe
dig (mint h a j , felbőr, körömelő'sat.) fájdalmatlan. — A' fájdalom arra 
i n t v e , hogy az ártalmas ingert hárítsuk el (a ' mikor még nem késő", 
hasznos és az egészségnek őrizője, de a' hol az inger rontólag munkálko
dot t , a' hol a' fajdalom r é g i , megszűnt inger gyümölcse, ott valódi 
üröm és nyavalya , mellyet szerencsés vagy szerencsétlen gyógyítás alá 
kell vetni. — Némelly kellemetlen indulatok is fájdalmaknak mondatnak, 
így fájdalmat okoz maga a' szerencsétlenségre való visszaemlékezés is; 
a' barátságban, hivségben való megcsalatás, a' méltatlan becsületvesz
t é s , a' kedvesek halála, az igazságot elnyomva látás 'sat . —j—a. 

F Á J D 4 L O M B N Y H 1 T Ő K , 1. A N O D Y N A . 

FA KK R ES K KD Ú ?, az erdős vidékeken nagyban csak a' vízen gya
koroltatik talpakon vagy hajókon; némelly helyeken pedig , mint náluiik 
is , jelesen a' Bánátban, az ölfa a' folyókba hányatik 's igy szálittatik el 
rendeltetése helyére, a' mit Temesváron lá tha tn i : mert a' szárazföldi 
szálitás igen költséges és szűkíti a' fa eladását. Az illy kereskedés 
egyedül való mód az erdők használatjának jövedelmesitésére, kivált ha 
a' föld ura nem egyedül üzi a z t , erdőszkirályi használat szerént , ha
nem abban minden erdőbirtokos közösen részt vehet. Azonban minden 
esetre szükséges, hogy az erdőkormáüy elébb éret t megfontolással meg-
állapittassék legalább is 150 esztendőre egy erdíszgnzdagsági készséget 
az évenkénti saját fa szükségletre nézve, nehogy végre a1 tulajdon szük
ségre szolgálandó fa hija miatt az erdővel kíméletlenül vagy eidósz-
ség ellen kelljen bánni 's azt kártékrnyan lebotolni. Ezen kereske
désre nem csak a' durva erdei szálfák fordíttatnak , mivel a' fakereske-
désnek ezen neme kevés hasznot hajtana, hanem minden épületi és hasz
nálati fa kifaragtatik nagyából e' c / é l r a , deszkává, fedelfává, lécezé, 
gerendává, hajópalánkokká, hordó- vagy káddongákká 'sat . , hogy ez 
által mind a' fa á r a , mind pedig a' munkabér és a' fahulladék tüzelés
re a' kormány hasznára fordittíissék. Legnagyobb fakereikedés dúr/lik 
a' l tajna, Main , Veser és Élbe folyójin. A' két elsőben a' fa kivált
képen Hollandba szál i t tatot t , 's azért e' kereskedés hollandi kereske
désnek neveztetett ; a' két utóbbikon pedig különösen az Angolok száll
ták hajónak való fájókat. A' német erdőségek szerencséjére csekélyeb
bé vált a' holtan i kereskedés és az Angolok már nem hoi danák 
Németországból f á t , minthogy azt Európa éjszakáról, Kelet, és Nyu-
gotindiából, valamint Éjszakamerikából is olcsóbban megszerezhetik. / . . 

F A K Í R vagy Senassey, Keletindiában ábrándos barátok egy neme, 
kik a' világtól elválnak és a' lelki szemlélésnek szánják magokat, résznyire 
kegyetlen és nevetséges testkinzások által törekednek élelmet keresni 
's tiszteleteket a' népnél fentartani. Némeljyek sárban hempergnek, 
in-ísok kaijokat olly soká tartják fel mozdulatlanul, mig meg nem me
revedik s igy marad; mások olly soká tartják kezeiket öszveszoritta, 
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inig körmeik a' tenyérbe nem nőnek 's a' tnlsó oldalún ismét k i ; má
sok ismét oldalt fordítják arczokat vagy szemeket orok végének, inig 
így maradnak. Vannak mohammedan e's hindu fakirok. 

F Á K L Y A T Á N C Z . Táncz és muzsika már a ' Romaiaknál két szük
séges kiváltót volt az innep diszesitésére; de a' menyekző iiineplésénél 
nem hibázhattak, melly azzal végződött , hogy a' hölgy mátkája házi
hoz vezettetett , 's ezalatt egy ifjú, ki Hyment ábrázlá , a' menyekzői 
fáklyát vivé elől , Hymen dicsőítésére pedig hymnusok énekeltettek. A' 
Romaiak, kik a1 Görögöktől vevék ált ezen szokásokat, fescenniai versei
ket elegyítek 5be. Ez látszik a' fákiyatáncz, meilyet Constantin lak
jának Komából Byzantiumba álttételekor hozott be az udvarnál , erede
te lenni. Igy ezen tánczot már az első keresztény császár a' 4-ik szá-s 
zadban, mint udvar- és ceriinoniatánczot esmérte. Később a' tourni-
jok egy részét t e t t e , mivel a' császárok és királyok menyekzőjiket di
csőitek. Jelenleg némelly fejedelmi udvaroknál (p. o. porosznál) szok
tak az uralkodó házbeliek rnenyegzőjikor tartatni. 

F A I . C K (Antal Reinhard), k. német-alföldi statusminister, egyike 
Német-Alföld legfelvilágosodottabb kormányfijainak, jeles famíliából 
vévé származását Amsterdamban 177Ö; az amsterdami Athenaeum-
ban a' derék Crass alat t t anu l t , azután a' német acadímiákat láto-
gatá m e g , 's Göttingábau hosszabb ideig mulatott. Az eszes, ritka 
miveltségü, 's e' mellett testi kellemmel is bőven biró ifjú előtt sok ki
látások nyíltak honjában. Tanulmányi leginkább a', diplomatiára lévén 
szemelve, a' diplomaticai pályára lépe t t , 's Valkenaert, az előtt leideni 
professort , midőn a' madridi udvarhoz követnek küldetnék, mint követ
ségi titoknok kiséré. Valkenaer okos viselete által csak hamar nagy 
befolyást szerzett a' madridi udvarnál , 's Falok alkalmat talált az ak
kori európai diplomatia titkaiba beatvatkozhatni. Midőn Valkenaer 1805 
visszahivíiíott, Falck foglalá el helyét a' spanyol udvarnál , mig ő is vis
szatért honjába, hol Schimmelpennink megvakulása Napóleonnak alkal
mat nyu j ta , a' régi német-alföldi szabadság omladékin testvérének ki
rályi széket emelni. Falck és még néhány bátor ember iparkodtak a' 
népet azon veszélyek felől, mellyekkel fenyegettetett , legalább felvilá-
gositni. Lajos király a l a t t , bár melly sok ajánlás tétetek is neki , sem 
az udvarnál sem a' hollandi diplomatiában nem fogada el hivatalt. Az 
ujolag felállított intézetnek ellenben tagja lőn , 's nem sokára azután fő-
titoknok a' keletindiai ügyek osztályában, melly tisztséget elfogadni hon-
szereti tből kötelességének tat tá . Midőn az 1813 őszi esetek a' Fran-
c/.iákra nézve szerencsétlen fordulatot szü l tek , akkor a' német-alfóldi 
szabadság barátjainak szemei Németországra valának függesztve; egy 
bátor férjíiakból álló egyesület a' szövetségesek előre nyomuló seregei
vel egyetértést kezdet t , hogy a' legelső kedvező pillantatban mozdulást 
eszközölhessen az oraniai ház mellett. Falck azok közé tar tozot t , 's 
mint az amsterdami nemzeti őrség kapitánya, lelke Ion azon számos pol
gároknak , k i k , hogy szerencsétlen hazájok elvesztett függetlenségét is
mét visszuszerezzék, készek valának minden áldozatra. Falck ezen ter
hes környülményekben szintannyi bátorságot fejtett ki, mint okosságot, 's 
nem tiszteltetett azon időben Német-Alföldön egy név is ugy mint az övé. 
Professor Palm ,,Holland visszaállítása emlékében" (Gedenkslul- von 
Nederland Jierstelling) legnagyobb lelkesedéssel magasztalja őt. A' 
Francziál: eltávozása után a' felállított ideigleni országlás főtitoknokja 
l ő n , midőn pedig az oraniai herczeg Angliából megérkezett , 's Német-
Alföld fejedelmének kikiál ta tot t , utatustitoknokká neveztetek, 's ezen 
t isz t jé t , melly legfontosabb volt minden ministeriumok közöt t , királya 
megelégedésére 1818-ig viselte. Ekkor a1 nyilvános ok ta tás , nemzeti 
szorgalom *s a' gyarmatok ministeriumai bizatának reá. Ezenkívül 
több fontos diplomaticai követségre használtatot t ; igy 1819 és 1820 
Bécsbe vala küldve. A' legújabb időben Londonban van mint meghatal-
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mázott német-alföldi minister az öt hatalmasság ottani conferentiá-
jánál. Nagyon elfoglalt nyilvános élete még eddig nem engede neki 
időt , hogy mint író sokat mutathatot t volna elő. Egyes apró philpso-
phiai értekezésein kiviil, mellyek Hamert „Crit icai magazinjában" j e 
lentek m e g , csak egy nagyobb munkája esmeretes: ,,A7 hollandi mivelt-
ség befolyásáról éjszaki Európa népeire 's kivált a' Dánokra" . , melly 
a' német-alföldi intézet emlékiratiban jelent meg 's a' történeti vizsgá
lat remekének tar tat ik. 7.s. G. 

F A L C O N ET (Etienne Maurice), híres szobrász, professor a ' királyi 
acadeiniánál Parisban, szilt. 1716 Waadt landban ' s Par i sba jöve szülejivel. 
Mint tanítványa egy közönséges fametszőnek, ki parókaalakokat 's egyéb 
illyféléket készi te , hallá Lemnine szobrászról 's néhány miveit miiiata 
meg nekie, mellyeket szünórájiban készített vala. Lemoine felvévé mii
teremébe 's gyámolitá őt. Hat év alatt annyira e lőhaladt , hogy egy 
szobra, Milo Crotona e lő t t , felvételt szerze nekie az academiába (1745). 
Ezt az ujabb szobrászság egyik legjobb mivének tartják. Tanulta a' la-
tán és olAsz nyelvet is 's megesmerkedék a' görög philosophusok mivei-
vel. Azon korbeli mivei közé tar toznak: egy Pygmal ion, egy ferdő 
hölgy, egy fenyegető Ámor 's több szobrok templomok számára. 1766 
Pétervarra hitta meg 11. Katalin Nagy i 'éter szobrának készíttetése végett. 
Ezen emléken 12 évig dolgozott. 1778 visszament Pa r i sba ' snéhány év múlva 
Olaszországba készült u t azn i , de betegség gátlá szándéka teljesítését. 
Mh. Parisban 1791. Irományai közül említésié mél tók: „Ileflexions sur 
la sculplure'-' (1768) és „Observations sur la statue de Marc Aurélé" 
(1771). Minden munkáji 1787 jelentek meg 6 köt. /. 

F A I . I E R I (Marino), velenczei dogé a' 14 szazad közepén, elébb a1 

köztársaság seregeinek parancsnokja vala dalmatiabeli Zára ostromáriái. 
Charactere historice híven van rajzolva Byronnak ^,Falieriic (L'ond. 1821) 
czimü szomorjátékában, mihez a' következő eset ada anyagot. Egy Ste-no 
Mihály nevű patrícius megszerete egy kisasszonyt a' dogaressa kíséreté
ből. Czelját el nem érvén , néhány sorral akara bosszút állani , mellyek 
a1 dogaressát megsértek. Ezért a' d o g é , vad és heves indulatú ferjfi, 
kemény büntetést kivánt. Mivel a' patrícius csak rövid fogsággal lón 
megbüntetve, el tökél i F . , hogy szörnyű bosszút áll a ' kevély ar is tocra-
tákon, kiket lelkéből gyülöle, 's öszveesküvést koholt, melly egy •megha-
tarzott napon a' senatorokat megölendő 's á' tanács hatalmát elenyész-
tendő vala. De szándéka kevés pillanattal kivitele előtt elárultaték , 's a' 
di)ge és az öszveesküdtek megfogattak 's kivégeztettek Api:. 17. 1355. 
L. D a r u : „Hislcire de Venise^ Legujobblag, 1 8 2 9 , Delavigne is já ték
színre hozta ezen anyagot. 

F A L I Í I M E J J T U M , 1 . M K O B U K Á S . 
F A L R O N T Ú " , 1 . Ő S T R O M K O S . 
F A F . S T A F F (sir John) , shakespeari charactermaszk „ IV. Henrikben44 

és , ,A' windsori vig asszonyokban", semmirekellők hőse, félénk katona, ha
zug dicsekedő, a 'kényes életet, korhelységet és álmot szere t i ' s így őszült 
meg; e' mellett kellemes és mulattató 's elmés, kedves az asszonyok előtt. 
Ezen charactert sokan utánazták m á r , de máiglau senki neniérte el. 

F A L U D I (Fe rencz ) , magyar prosaicus é s kö l tő , szül. Német-Ujvá-
ratt Vas vármegyében nemes szüléktől. Tanulását Sopronyban kezdé 
's vonzalmát érezvén az egyházi rendhez , 16 évében Jesuita lett . Első 
két próbaévét Bécsben tö l tö t t e , onnan 1722 Gratzbe m e n t ' s három évig 
olly fényes sikerrel hallgatta a' philosophiát, hogy tanítói hivatalra ké
pesnek esmérek, 's 1725—28 Posonyban és Pécsett humaniorum pro
fessor volt. Ismét visszaszólittaték Bécsbe , h o l , miután á' thíologiát 
elvégezte 1734 pappá szenteltetek. Er re elébb Budán a' vízi városban 
hirdeté honi nyelven az Isten igéjé t , azután Beszterczebányára tétetek 
ált szintezen hivatalba. 1736 a1 bécsi egyetemnél ethica professora 's 
a' Pazmaneumbannevendékeinek lelki atyjok lett és a' következett évben 
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Gratzbe philosophia, majd Linzbe história oktatójául rendeltetett. F. 
eddig vitt tiszteiben olly jelesen megkülönbözteté magát 's talentumait 
ugy ki tünteté, hogy 1741 Romába küldetnék, hol mint magyar gyónta
tó Szent Péternél 5 érát tölte el. Itt tanulgatá szünórájiban a' philo-
log iá t , melly különösen vonzotta, 's fordította Dorell miveit ezen ezi-
mek a la t t , „Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott nemes 
ember . " (Nagy-Szombat 1748, 4 j ; „Nemes asszony" (Nagy-Szom
bat 1748, 4 ) ; „Udvari ember1 1 ; és ,,Nemes úrfi" (Nagy - Szombat 
1 7 7 1 , 4). Az; első hármat olasz (mert angolul nem é r t ed ) , az utolsót Grá
cián spanyol fordítása után dolgozta. Visszatérvén Komából, Nagy
szombatban a' hermeneutica tanitószékét nyerte el, 's midőn M. There-
sia a' róla hivatott academiát megalapitá, F.t ezen intézet aligazgató
jául 's egyszersmind a' német és romai törvény történetének -oktatójául 
nevezte. De itt sem mulata sokáig, mert alig múlt egy év, megint Nagy-
Szombat adaték lakhelyéül, hol az egyetemi könyvműhely intézését vá-
lalta magára. Itt folyt tollából „Constantinus Porphyrogenitus" czimil 
szomorjátéka. Majd a' kőszegi klastrom feje lón az annyi érdemekkel 
diszes Jesu i ta , azután praefectus scholarum, 6 évvel alregense a' pécsi 
collegiuninak, honnan könyvtárnokul hivaték meg Posonyba. Itt érte 
F. t szerzetének szétoszlatása, 's Rohonczra vonult, hol nyugalmas csendben 
élte napjait, mig 1779 jobb világba szenderült. F. charactere szelíd volt 
és szeretetre méltó 's mindenek felett emberi; alattvalóji nem érzék 
sanyarát 's örömest engedelmeskedének parancsainak. Szokott iírtatlan 
vidámsága elfeledteté aggsága terheit 's fényt derite egész éltére. — 
Költeményeit először a 'nagy Kévai adta ki Orczy, Barcsai és saját miveivel 
együtt ezen czim a la t t : „Magyar költeményes g\ iijteinény" (Győr 1780 
's Posony 1787 's köv. 6 köt.) Az 1 köt. F. dalait és eclogájit, a' 2 
„Constantinus Porphyrogenitust'*' foglalja magában (újra külön Posony 
1787, 1 köt.) . Kiadá később a' „Té l i éjszakákat" (elbeszélések) 's e-
gyéb prosai munkájit is 5 köt. , ide értvén az említett fordításokon kí
vül F. eredeti erkölcsöket tárgyazó miveit: „Bölcs ember" (első kiad. 
Posony 1778, 8) és „.Szent ember" (első kiad. Posony 1773). Grácián 
„Arle de prudencia" czimü munkájának fordítása, (első kiad. Posony 
1770—1 , ujabb Pest. 1791) elmaradt. Dalait ujobblag Bacsányi adta 
ki (Pest. 1824). F. prosáját mivészi ügyelettel irta, 's kortársai magyar 
Cicerónak méltán nevezték. Constantinusa nem felel meg a1 mivészet 
kivánatinak. Lyrai költeményeiben nem kecsegtet ugyan ragyogó kép
ze lem, nem bájol az egész harmóniája, de a1 költő szelid érzelme, mel-
lyet lehelnek, ártat lan örömre s édes nyugalomba andalítja a1 keblet, 
's mindég édesen mosolyogva pillantunk a' múltból felénk derengő 
csillagra. Eclogájit remekebbeknek tartják XX. 

FA MA, a' dicsőség vagy igazabban a' hír istennéje. A' földnek leg
fiatalabbik leánya, kit a' föld azért szül t , hogy, fijainak, a' Gigasoknak, 
megöletéséért az isteneken bosszút álljon. A' csacska fáma az istenek vét
keit kibeszélte. Szárnyakkal festetik 's annyi szemmel, füljel, nyelvvel, a' 
hány toll szárnyaiban van. Éjjel a' világot megjárja, nappal magas tornyok 
ló i és háztetőkről néz l e ; elejéne kicsiny, de mindég nagyobra nő. K. ÍJ. 

F A M . E T S Z É S . A' fametszet készítésére vetetik egy sima falap, rá 
tétetik a' rajz ys minden contotirai és vonalai ugy vágatnak k i , hogy a' 
papiroson lenyomatandók emelten jelenjenek meg; ezen metszés bekene
tik olajfestékkel 's ugy nyomatik papirosra. A' fametszésnek egy különös 
nemét az Olaszok chiaroscuronak, a' Francziak camayeu-, clairobscurnak, 
világhomálynak, nevezik, mellynek nyomására 3—4 falap szolgál. Aa 
elsőbe a' contnurok vésetnek, a' másodikba az erős árnyak, a' harmadikba 
a' középtinták. Ezen különbféle lapok egy egészt tesznek, 's a' mivészntk 
arra kell vigyáznia, ha egymásután azon levélre nyomatnak, hogy minden 
öszveilljék. Az Olaszok Hugó da Carpit mondják ezen mivészet feltalálójá
nak ; de egy német Pilgrim nevű mi vész már korábban jeleskedett benne. 
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Ezen mirészetnek a' já tkár tyák készítése adott léteit, mellyek formájinak 
metszése szintazon bánást kívánta. A' kártyafigurák helyett később szen
tek képeit metszek fába; azután históriai tárgj'akat is, mellyekhez szinte 
fába metszett magyarázatok rekesztet tek; így támadtak az elsői falapok
kal nyomott könyvek, 's ezek vezérlék Guttenberget a' könyvek mozgó 
betűkkel való nyomtatására. Mindjárt a' könyvnyoinás mivészetének fel
találtával a' fametszeteket könyvek ékesitésére használák. A' 10 század
ban a' tökély legmagasb fokához közeiedék a' fametszés mivészete, 's 
gyakorlóji közt DÜRKR Albert (vö. e.) különösen jeleskedett. De szintazon 
időszakaszban a' rézmetszés- és étetésniivészet is tekintetre 's tökélyre 
juta. Mivel ennek megtanulása sokkal sebesebb volt és sokkal kevesb fá
radságba kerü l t , nem sokára sokkal több tanítványi voltak, mint aman
nak, 's itt kell keresnünk a1 fametszés mivészete hanyatlásának okát. A' 
18-dik századvégével és a' 19-nek elején ismét aestheticai jusaiba helyez
tetni igyekezének a' fametszést. A1 Sueurök, Jackson, Moretti, Canossa, 
Roger, Cáron, Papillon, Beugnet, Dugoure szerencsével próbálkoztak benne; 
Zanetti Hugó da Carpi módját akará ismét behozni ; Berwick, Angol, és 
Unger 's Gubitz Berlinben magas fokára emelték a' tökélynek, 's Angliá
ban Nesbi t , Bianston , Clennol és Hole dicsérettel versenyeznek vélek. 
Hellernek „Geschichte der Holzschneiőekunst nebst einem Verzeichniss 
tiimmllicher xylographischen JVerke" (Bamberg 1823) nem felelt meg 
a1 várakozásnak. 

F A N A L 1) minden tilz, melly magas tornyokon, hegyeken; kikötök 
mellett vagy tengerpartokon ég éjjel, hogy jelül szolgáljon; 2) világító 
torony vagy pharus ; 3) a' hajósoknál nagy lámpás a' hajó hátulján vagy 
árboczkosárnál ; 4j a1 pattantynsságnál Iármapózna. 

F A N A R I O T Á K , a ' Görögök Fanar nevű fertályának lakóji Konstanti
nápolyban ; kiváltképen pedig a' byzantiumi császárok idejebeli még itt 
rakó nemes görög famíliák. Ezek közül választatnak a' porta tolmácsai. 
1731-től 1822-ig közülök választotta a' porta a' moldvai és olaszországi 
hospodarokat is. 1699-ig a ' török udvar tolmácsoknak csak Zsidókat ' s l t e -
negatokat használt. Az emiitett észt. vett fel IV. Mohammed legelő
ször egy Panayotoki nevű Görögöt nagytolmáccsá. Majd olly magas 
pontra emelkedett a' nagy Jbefolyasu Fanarioták ha ta lma , hogy az 
utolsó honi eredetű olaszországi hospodar, Bassaraba Brancares , ke
gyetlen halála után 1731, egy Maurokordatos nevű Fanarióta lett hos-
podarrá. Egy most Marseilleben lakó görög orvos, Marco Zallony, 
elébb a1 nagyvezérnek, Jussuf Basának, uzután Bukarestben az utolsó • 
görög hnspndarnak első udvari orvosa, az ő „Essai tur les Fatiariolesí'-
ében (Marseille 1824) bőven leirja ezen hatalomra jutó Fanarioták nyo
másait és sanyargatásai t , megosztozván a' kicsikart pénzen a1 Bojá
rokkal, továbbá azon módokat , fortélyokat 's ajándékozásokat, mellyek 
által az emiitett fejedelemségekben sokáig megmaradni tudtak , mivel a1 

tudatlan Törököket önhasznokat vadászó czéljaikra megnyerték. A' 
Görögök felzendülésébe a' Fanariotáknak semmi vagy csak vesaedel-
mes befolyások volt. Hammer is emliti Konstantinápolyi-ól és a' 
Bospnrusról irt munkájában a' Fanarioták visszaéléseit. L—ti. 

F A N A T I S M U S vagy f an a ti ci sm n s , vallási vélemények által 
gerjesztett ábrándozás azoknál , kik az Istenről és isteni dolgokról nem 
az ész és i r á s , hanem képzemények és érzelmek szerént Ítélnek 's dü
hös és üldöző vallási buzgóságra, melly jelesen fanatismusnak nevezte
tik, ragadtatnak. Néha ezen szó egyéb elevenen nyilatkozó ábrándozá 
sokról is használtatik, p. o. politicai fanatismus. A' fanatismusnak kü
lönféle nemei 's fokai lehetnek a 'vé lemények, mellyekből származik, kü-
lönfélesége- 's az erőnek, mellyel a' phantasiára hat, kisebb nagyobb lé
téhez képest. Kiilönös neme azon ábrány (ITaA/i) , midőn valaki fe
nébb lényekkel érzi magát közösülésben. 
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F A s l) » N n o, re'gi nemzet! tánc?! Spanyolországban, hol a1 falun leg
szebben 's legkeesesobben tánczolják. Egyalaku mozdulattól a' legeiéi s-
nebbig emelkedik, melly az égesz testet megrendíti. Tactust castagnet-
tákkal veinek hozzá. 

F Í S P Í Ü I Í , kisded, hadi trombiták és dobok számára irt , ragyogó 's 
zajos cháracterü hangdarab (innen fanfaron , dicsekedő , szélscapó.) Így 
neveztetnek a' kisded és vidám, kürtre tett vadászdarabok is. 

P A. N T v c c i (gróf), tudós és első tisztviselő Kavennában , mellynek 
legjelesebb familiájihoz tartozott , szül. ugyanott 1745. Igen fiatal korá
ban ment anyai nagybátyjához, Cardinal Gaetanihoz, Komába, pallérozó-
dását befejezni. 12 év múlva an3'avárosába visszatérvén, esmeretei által 
képes volt az első hivatalokat viselni. Anyavárosa elébbi fényére emlé
kezvén 's látván annak hanyatlását , kívánta ezen változás okait kike
resni. Ezeket egy munkában terjeszté e l ő , mellyet XIV. Kelemen pápá
nak általadott 's utóbb világ elejébe bocsátott. Kavenna neki köszöni ha
józható csatornája készültét, melly a' város néhány elvesztett elsőségét 
ismét visszaadá ; hanem ez az ő állandó unszolására 1781 határoztatott 
kezdemény nem vitetett teljes tökéletességre; a' munka elébb hagyatott 
félben, mintsem a' csatorna minden szépítést 's je lességet , melly re al
kalmas vo l t , megnyert volna. Fantucci 1780 egy vízépítési machinát is 
talált fel, melly a' Kavenna körüli lakosoknak igen nagy hasznokra vált. 
Utóbb kilépett a' nyilvános hivatalokból, hogy nyugodtabban gondolkod
hassak polgártársai jól léte előmozdításának eszközei felől. Egy , Ka
venna vidékét pusztító döghalál alkalmat nyujta neki nézeteit 's jóakaró 
szivét egész kiterjedésében kimutatni. Miután mindent elkövetett, hogy 
polgártársai szenvedéseit enyhítse , bebizonyitá egy jeles iratban a' nap 
déli hevének kitétetett völgyekbeli posványok kiszáraztásának szükségét. 
Egyéb munkáji közt említésre méltó ez is : , , / Je ' monumenti ratennali". 
Halála után igen jeles hátra hagyott nevezetességei jelentek meg (Ve
lencéében , 1804.) Neki köszöni abbate Gaetano Marini diplomatiai ira
tinak pompás kiadását. 

F . A R A O , f a r o , p h a r a o , hazárdjáték, sorsjáték, hol a ' játszók 
egyike bankot tar t , a1 többiek (poiiiteurs) magok választották kártyákra, 
niellyek előttök feküsznek, .pénzt raknak. Ezen játék tetemes veszélyes
sége miatt csaknem mindenütt el van tiltva. 

F . V R C B (francz.), 1) a' szakácsságban vagdalt hus-, kenyér-, fiiszer-
'sat. vegyelek, mellyel az apró marhát szokták tö l teni , töltelék ; 2) dia
mai bohózat. Uralkodó benne a' póri comicum. Némelly nemzeteknek 
állandó charactereik vannak reá : a1 Spanyoloknál Grat ioso, Gallego; az 
Olaszoknál Arlechino, Scaramucz 'sht. (Vö. COMICUM.) 

F A R I A v S O U S A (Manuel), oastiliai történetíró és költő szül. 1590 
jiortugali Sutóban régi nemzetségből. Atyja már 9 évii korában a' bragai 
egyetembe küldé, hol a' fiu tetemesen előhaladt a' nyelvekben és philoso-
phíában. 14 évii korában mint társalkodó az oportoi püspök szolgalatjába 
l é p e t t ' s ennek vezérlete alatt tovább mivelődék a ' tudományokban. Egy 
fiatal szép iránt gerjedt szerelme kifejté költői talentumát, kit Albánia 
név alatt dalia meg 's 1613 nőül vőn , és Madridba méné. De itt nem 
lele szerencsét 's visszament Portugálba. Meglátogatá Romát is 1031. 
Visszatérvén Madridba, egészen a' tudományoknak adta magát 's olly 
tartóslag dolgoza, hogy az által 59 évében halálát okozá. Munkáji közül 
je lesek: ,.I)iscurso.i inorales y polílicos" (Madrid 1023—20, 2 köt.); 
^Comenlarios soire la Liisiada1'' (Madrid 1039, 2 köt.) 'sat. Költeményeit 
e' czim alatt ad t a : „Fuenle de Aganippe , rimas varias^ (1044—40.) 
Stylusa tiszta és velős, ábrá/.lása tele költői élettel. 

F A i t l N K L t i (más néven Carlo Brosrhi), a' mnlt század egyik leg
nagyobb énekese , szül. Nápolyban 1705. Kezdőleg atyja oktatá a' mu
zs ikában , ' azu tán pedig Porpora vezeté , kit több utazásaiban követett. 
17 éves korában Komába ment , hol tiszta és teljes hangjára nézve egy 
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virtuos trombitással versenyfogadást kötött 's azt szava erejével és 
huzamosságával legyőzte. Ezután hogy Bernacchi t , akkoriban Olaszor 
szag első énekesé*!, hallhassa 's lőle tanulhasson, Bolognába ment. 1728 
Bécsbe u tazo t t , hol VI. Károly császár gazdagon megajándékozta. A' 
császár egykor azt monda neki, hogy hangja köre 's szépsége által ugyan 
bámulást gerjeszt; de csak tőle függ, hogy indítson és érdekeljen i s , ha 
természetesebben énekelni akarna. Farinelli használta az intést 's ezen
túl hallgaiójit szintúgy elbájolta, mint meglepte. Midőn 1734 Porpora 
egy színjátszó társaságot Londonba vezetett, Farinellit is magához hitta, 
ki hangja szépsége 's éneke varázsa által az egész közönséget annyira 
magához vonta , hogy, mint Laborde beszéli, í landel , ki egy másik tár
saság feje vo l t , noha lángeszének minden segédeszközeit e lővet te , tár
sasága eloszlását még sem gátolhatta meg. Senesino és Farinelli mind
ketten egy időben valának Londonban, 's mivel mindenkor egy napon 
énekeltek, soha sem volt módjok egymást hallhatni. Egyszer a' tör té
net öszvehozta őket. Senesino egy vérszomjas tyrannust, Farinnelli pedig 
egy lánczaiban senvedő szerencsétlen vitézt ábrázolt. De Farinelli első 
áriája ugy meglágyitá a' kegyetlen tyrannus szivét, hogy Senesino, sze
repe characterét feledve , elragadtatással szoritá melyéhez. 1737 Par is
ba ment Farinell i , hol a' király gazdagon megajándékozá; Francziaor-
szágban nem soká mulatván, Madridba sietett. Itt V. Filep király 's 
Ersébet királyné előtt tiz egész esztendeig minden este énekelt. Midőn 
a1 király mély melancholiába esett 's minden dolgokkal felhagyott, gyó
gyítása végett a' muzsika erejét pióbalá meg a1 királyné. Ez okon a' ki
rály szobája mellett egy concertet adatot t : Farinelli egyszerre elkezdi 
ariáji legszebbikét. A' király először megdöbben, azután erősen megin
dul 's magához tér. A' második ária végével előszólítja a' remek mi-
vészt, nyájuskodással halmozza; kérdezi: mi jutalmat kivan, "s esküszik, 
hogy mindent kész teljesíteni. Farinelli azt kérte a' fejedelemtől, hogy 
beretváltassa meg magát 's menjen a* tanácsba. E' pillantattól fogva 
megváltozott a' betegség, fogékony lett az orvosi bánás ra , 's a' kigyó-
gyitás egész dicsősége csak b'arinellié volt. Ez vala alapja azon határ
talan kegyelemnek, meliy7ben ezentúl részesült. Első minister 's a' 
Calatrava rend vitéze l e t t , de soha sem felejtette e), hogy elébb énekes 
volt. Az udvari nagyok ebédjére soha sem ment. A' király kegyét min
denütt csak jótettekre használta. Innen volt, hogy három spanyol k i 
r á ly , u. m. V. F i l e p , VI.. Ferdinánd, és III. Károly , kegyelmével egy-
iránt megtisztelték. 20 esztendeig élt igy Spanyolországban a1 legnagyobb 
méltóságban, 's végre 1761 még is kénytelen vala Olaszországba haza
menni. Bolognához közel egy Ízléssel teljes mezei házat építtetett e' 
felírással: „Amphion T/iebai, ego domumM Itt egy még nem látott gaz
dag muzsikatárt gyűjtött, 's azon érdemet szerezte , hogy Martinit a' 
„Muzsika t ö r t éne t e " leírására b í r ta , noha a' tudós író azt be nem vé
gezhette. Megh. 1782, minekutána szerencsés öregségében polgártársai , 
's a' látogató idegenek hódofásait bő mértékben tapasztalta. 

F A R N K S E , egy olasz heiczegi h á z , mellynek genealógiája a ' 13-
dik század közepe olta esmeretes. Tnlajdonja volt akkor Farneto vára 
Orvieto mellett és az egyháznak 's a' florenczi köztársaságnak több ne
vezetes vezért a d o t t , különösen Farnese Pétert (megh. 1363), a' kinek 
a' Florencziak egy nagy győzedelmet köszönnek a1 Pisaiakon. I!I. Pá l , 
pápa Farnese vo l t , a' ki famíliája felemelését olly hévvel mozdi-
tá elő , hogy nem csak Péter Lajos természetes fiját, hanem annak öt 
gyermekét is egész bővelkedésbe helyezteté, mindenek felett pedig Pie-
tro Luigi előmenetelén dolgozott , a' kit Cellini Benvennto olvasóji es
mérni fognak. III. Pál a' milanói herczegséget akarta számára megsze
rezni V. Károlytól , a' mellyért akkor Francziaország és a' császár czi-
vódott. De mivel é r t e ' a legnagyobb summákat hasztalan ajánlá, azért 
a' parmai és piacenzai uradalmak herczegségre emelését (II. Július fog-
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lalá ezeket a' Maüandiaktól el) határozd meg 's 154ő-l>en őket a1 fiúnak 
áltadá. Péter Lajos Piacenzában telepedett meg, hol egy várat épite e's 
önkényes uralkodását az elébb szabad nemesség különbféle szorításá
val és méltatlan bánással kezdé. Midőn kegyetlensége nagyon mérték 
felett szaporodott, felkeltek a' nemes famíliák elsőji, egyet értve Gonza-
ga Ferdinánddal , milanói helytartóval. Harminczhét öszveesküdött be
ment a' várba ^Sep. 10-kéu 1547) azon szin a la t t , hogy a' herczegnek 
udvarolni fognak, 's az utakat elfogtalak. Anguissola János a' herczeg 
szobájába t ö r t , ki a ' legundokabb betegségektől elgyengülve ellen nem 
állhata 's amannak gyilUa alait esek el, a' mire Gon/.aga a' császár nevé
ben Piacenzát elfoglald 's minden nehézségek elhárítását igére. Farne-
se Ottavio, Péter fija és követője, épen 111. Pálnál volt Perugiá-
ban. Parnia ugyan Ottaviónak hódolt , a' ki pápai seregekkel oda is 
m e n t , de Piacenza megtámadására gyenge volt 's Gonzagával fegyver' 
szünést kellekötnie, migazonban Francziaorsz. pártfogásához folyamodott 
III . Július , ..' aagyapja után következő, a' farnesei ház iránt való ra
gaszkodásából viszont megszerzé neki 1550-ben a' piirmai herczegséget 
«*s az egyház gonfalonierjává választá; de egy fr igy, mellyet az a1 

franczia II. Henrikkel kö tö t t , kiejté a' császár és pápa kegyéből, 's 
viszont nagy szorongásokba ju to t t , mellyekböl két év múlva egy érdemes 
kötés nifgszabaditá. Az austriai házzal feleségének, Margarethának , 's 
Alessandro nevezeti! ujának Spanyolország körül tett érdemei viszont 
megbékéltetik. Margaretha, V. Károly természeti l eánya , ki Német Al
földön nagy mérséklettel uralkodott, de 1562-ben Álba herczegnek engedni 
kényteleni te t ték, megkérésé férjét Pármában, kivel igen keveset éle e-
g y ü t t , 's Abruzzóba vonult vissza. Ottavio 158C-ban holt meg, 30-évig 
liáborodatlan békében élvén és ezt az elébbi uralkodások alatt becsu-
»zott rendetlenségek megjavítására 's alattválóji szerencséjének előmozdí
tására fordítván. Utána az ó és Margaretha legidósb fija, Farnese Sándor, 
következet t , mint harmadik herczeg Panna- 's Piacenzában ns l i . Filep 
generálisa Flandriában. Mint gyermek oda kiséré már anyját , hol mar 
t í zéves korában Mariával, János portugali király kishugával, eljegyez
tetet t . Hajlandósága, magafeltalálása, testi ereje, bátorsága a' fegy
verre határozák. Vitézsége első példányit don Jüan d' Asturia alatt 
mutatá a' lepantoi csatában. 1577-ben II Filep Abrazzóból elhivá, hol 
anyjánál vol t , hogy don Jüannak vezesse vissza a' seregeket , mel-
lyeket ez Flandriából, hol most a' spanyol dolgok rossz lábon állottak, 
visszaküldött. A' már rég beteges don Jüan a' következő esztendőben 
meghűl! ; Alessandro most hely tartó Ión. Mastrichtot és más városokat 
visszanyert 's a1 felzendültekkel alkudozásba lépet t , melly által a' ca-
tholicus alattvalókat II. Fi leppd megbékélteté, mig azonban a 'P ro t e 
stánsok az utrechti egyesület által egymás között frigybe léptek 's az 
anjoui herczeget , II!. Henrik franczia király tes tvérét , pártfogóul kihi-
vák. Ez kijött 25,000 emberrel , de Alessandro győzelemmel és szeren
csésen harczolt vele. Győzelmei közepén hallá meg atyja halálát. Ön 
tartományi igazgatásához lépendő elbocsátást kére a' spanyol szolgalat
b ó l , de nem nyere 's többé nem látá azon földet , mellyben her
czeg volt. A' franczia polgári háborúk voltak Német-Alföld szerencséje, 
melly illyen v i téz , nemes és ügyes vezérnek alig állhatott volna ellen. 
Alessandro Francziaországba nyomult 's IV. Henrikkel Paris ostromát 
félbe hagyatta. Távollétében nagy előmeneteleket tőn Nassaui Móricz 
Német-Alföldön; de ő nemcsak ennek, hanem IV. Henriknek is győzel
mesen álla ellen ' s , a' mi több , nyugtalan, rosszul fizetett katonákkal. 
EzeR háborúból visszatérvén Caudebecnél 1592-ben karján sebet kapott, 
mi'llynek rossz gondviselése Arrasban, élete 47-dik évében halált okoza 
neki . Mint parmai hí rezeg, legöregebb fija, 1. Ranuzio követé őt , atyja 
dicső erényei közül eggyel sem biró , hanem komor, kemény, kincs
re vágyó , gyanúval teljes. A' nemességnek az ő uralkodásával való 
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elégedetlensége á l ra b i r á , hogy a' legjelesebb famíliák fejeire pártütést 
költete, ellenek titkon pert indi ta , őket megölteté (Maj. 19 1612), v a -
gyonjaikat elfoglalá. üzen hallatlan cselekedet sok olasz fejedelmet fel-
háborita és csak a' legháborodoltabbnak , Gonzaga Vincz'c nianinai ber
ezegnek, halála akadályoztatá meg a' háboru kiütését. Ottaviót, termé
szeti fiját, tömlöczbeu hagyá elsorvadni, ki különben a1 nép kedvencze 
volt. Megholt 1622-ben. Minden erkölcsi durvasága mellett is mutata Íz
lést a' tudományok és mivek i rán t ; az ő uralkodása alatt épült a' par 
mai s/.ép játékszín az ő mintája szerént Aleotti Ker. János által. Fi ja 
és követője, F. Odoardo, mh. 1646 nagy tehetséggel birt a' gúnyra, 
ékesszólasra , de még több gőggel és önszeretettel . Kalandok ntán vá
gyása 's a' fegyverben is fényleni vágyó hiúsága háborúba keverték 
a' Spagyolokkal és VIII Orbán pápával, kinek sokkal adós volt. Min
den mértéken felül való kövérsége , mellyet gyermekire is áltörökle, 
majdnem egészen ügyetlenné tévé a' hadra , bármelly indulatosan sze
rette is azt. Nem olly, kegyetlen, mint nagyapja, nem - "'y elbízott, 
mint a ty ja , volt a1 most következő II . Kanuzio (megh. & jd4) , hanem 
gyenge 's gyakran méltatlan kedvenczek játéka. Ezeknek egy ike , Go-
defroi , kit fianczia nyelvtanitóból első miBisterré 's marchessá teremte, 
megöleté a' castroi uj püspököt, kit Farnese nem akart megesmérni. 
Megbosszankodva ezen X. Innocencz Pápa Castrót el törlé , Godefroi pe
dig , a1 pápai seregektől megveretve, végre elveszte ura kegyelmét 's 
visszajöttéyel javait is és é le té t , Odoardo , Ranuziónak legöregbik í j a , 
olly vastag Ián, hogy megfult. A' két hát ra maradt fin (Ferenc- és 
Antal) közül , először F. Ferenc/, következett (megh. 1727), kinek ir
tóztató vastagsága nem hagya örököst reményleni. A' spanyol V. Filep 
elvévé azonban Ersébete t , a' megfúlt Odoardo leányát. Ferencz magta-
lanságát előre látván az európai első hatalmasságok azt határo/.ák meg, 
hogy V. Filepnek's Ersébetnek spanyol királlyá nein leendő fijok örökölje a7 

farnesei birtokokat. Így estek azok a' Bourbonok kezére. Ferenci után, ki 
ezen rendeléseket kénytelen volt kedvesen elfogadni, mivel irántok nem 
is kérdeztetett , következek F. Antal , a' parinai 8-dik herczeg (megh. 
1731). 0 is gyermektelen maradt kora és kövérsége miatt 's egész ural
kodása alatt szégyenyt és megaláztatást kellé szenvednie. Halála után ' 
Panna 's Piacenza 6000 Spanyoltól don Carlos számára elfoglaltatott. 
( L . P\RMA.) 

F A R O H Z A T (hadtud.) igy nevezett akadály a 1 védhábornban, de 
csak erdőkben vagy erdős tájakon alkalmaztatható. I t t , ha nehezíteni 
akarják az ellenség előnyomultál, fák vágatnak l e , öszvehordatnak 's a' 
mennyire lehet folytatott vagy be- '» kikanyaruló lineákban halrnoztatnak 
fel és öszvekapcsoltatnak, ugy hogy idő 's erő kívántatik eltakarittatá-
sokra. Kz azonban nem volna nehéz, azért minden, faromzatot védelmezni 
is kell. 

F A í i i n t , ("don Gonzalo, 0 ) , spanyol kir. generalhelytar tó , szül. 
Havannábban 1753 egy ott telepedett irlandi famíliából. Ezen jeles 
harezoló 's kormányri Francziaországban aí serezei oskolában neveltetett 
's 1766 spanyol hadi szolgilatba lépett. Mahon és Gibraltár ostrománál 
bátorságot 's talentumot mutatott. 1780 a' fianczia pattantyús- és ge-
nie-oskola szerkezetével esmerkedett meg ; erre Berlinbe kiildé kormány
széke , a' hol Nagy Fridiik tacticaját a' burkus gyalogság fegyvergya
korlásiból tanulta. Azután Pnerto de Saitta-Maiiában Cadix mellett kor
mányzójává tétetek a' katona academiának , mellyből a' legjobb spanyol 
tacticnsok és tisztek, mint Castaííos és mások, léptek elő 1793 s 1791 
Ventnra Caro és Coloméra vezérek alatt a' Francziák ellen szolgált a' 
nyugoti Pyrenekben ' s 1795 mint fősz ilásmestwr koimányzá a 'ca ta lonia i 
sereget, nielly az ellenséget a" Fluviáig visszaszoritá 's Perpignanig elő
re nyomult. A' baseli béke után a' pyrenei határok rendbeszedését bizá 
teá IV. Károly , '« 1798 a' gyalogság főinspectorává nevezé ki. Utóbb 

2 8 



4 3 4 FARSANG FASAVANY 

Németországban, Helvetiában, Hollandban 's Angliában utazott. 1808 
a' pattantyusság fódirectorává 's hadi ministerré tétetek VI!. Ferdinánd 
által. Ö is tanácslá akkor a' királynak , hogy Napóleon oltalma alá ad
ja magát Bayonneban. Mint tagja a' don Antonio infans alatt felállított 
legfőbb kormányzó juntának , Azanzával együtt védelmezé fejedelme ju-
sait Murát fenyegete'sei ellen. Madridban a' Május 2-dikai zendülés al
kalmával a' vérontásnak ő vete véget. Midőn M u r á t , a' junta elölülőjé
nek elutazta u t á n , a' juntában ülést 's szavat kívánt volna, O' Farill 
Azanza és Hil ministerekkel leghathatósban álla ellen; de mivel a' jun
ta többsége engedett, kilépett hivatalából. Jósef országlása alatt hadi mi-
nister volt. Ekkor (Aug. '1808) készité Azanzával 's Mazaiedo és Ca-
barrus ministerekkel azon merész emlékirást Napóleonhoz, mellynek az 
volt c/.élja , hogy a' spanyol nemzet a* Francziákkal való egybekötteté-
sének minden ártalmas következéseitől megóvassék. Midőn Ferdinánd 
a' spanyol kir. székre visszatért , O' Farrill egy hozzá intézett levélben 
szintoliy nemesen, mint kielégitóleg, adá elő cselekedeteinek indító okait. 
De VII. Ferdinánd a' majdnem 50 esztendei szolgalatja által érdemeket 
szerzett férjfiut mint Josefinot, avagy vallás-és királyárulót, halálra ítél
teié 's jószágait elfoglaltatá. O' Fa i rü l Francziaországban talált mene
déket. Ő és Azanza kiadák Parisban politicai viseletek védelmét, melly 
a' spanyol revolutio történeteiben fontos i r á s , e' czim a la t t : ,,Mémuire 
de D. Miguel Azanza et de D. Gonzulo O5 Farrill, et expotté tdes faits 
gui juslifient leur condnile politique depnin Mars 180S, jus qu'en Antii 
1814." 1829 VII. Ferdinánd minden méltóságaiba visszahelyeztette. ö) 

F A R S A N G , 1 . H Ú S H A G Y Ó K E ' D D . 
F A S A V A N Y {acidiim pyrolignosum) , egy a' leghathatósabb rotha-

dás-elleni szerek közül. Fából 's leginkább tölgyfából pároltatik le 's 
Angolországban, hol nagyban használtatik, szokott és olcsó anyagszer. 
Eredeti állapotjában fejér bőrszínű, erősen savanyu öszvehuzó izü 's 
perkelt szagú. Ha nyolez, tíz napig csendesen á l l , feketés seprőt csi
nál 's a' savany majdnem színtelen lesz. Uj lepárolás által jobban meg
tisztul a' vele egyesült sepredéktől; de akárhányszor viszonoztassék a' 
l epáro lás , a' száló olajtól soha sem szabadul meg egészen, melly azon 
perkelt szagot okozza benne. Nem csak megvédi a' húst a' rothadástól , ha
nem azon tulajdon füstös izt is megadja neki , melly a' füstölt hnsnak 

tulajdnnja, 's épen azon tulajdonnal bir az állati anyagoknak a' rothadás
tól megóvásában, mint a' fágőzzel való füstölés, melly a' legdurvább né
peknél szokásban van 's a' legtávolabbi régiségből jött hozzánk. Min
denik esetben munkálkodik a' sávany az állati ál lományra, az egyik 
esetben a' füstí'lés idején történő lepárolás (destillalin) á l ta l , a' másik 
esetben -a' már lepárolt savany a' bemártás által. Többszöri tapasztalás 
szerént (Meineck és Stolz 's mások által) , a1 Imának egy óra-hatvanadig 
benne létele elég a' kívántató sikerre. Ha sokáig benne hagyatik , rost
jai feloldódnak. Sok tapasztalás á l t a l , kivált Angliában, megbizo-
nyodot t , hogy a' fasavannyai elkészült hus nagyon soká eláll, ha elég 
gyorsan vonatott által a' savanyon. Az éghajlat behatásának megvizsgá
lása végett 1819-ben két darab hus készíttetett el fasavannyai; az egyik 
otthon felakasztatott , a' másik Nyugotindiába küldetett 's onnan vissza
hozatott. A'megízleléskor mindenik édesnek, mintegy újnak 's minden 
használásra alkalmatosnak találtatott. Az ujabb időkben egész kiterje
désében használják ezen tapasztalást az Angolok hajójik étellel való meg-
rakásában, és igy a' sós étkektől származni szokott nyavalyák nem ga
rázdálkodnak a' hajósok között. Stolze azt tapasztala , hogy a' holt tes-

*) Azanza , elébb mexicoi a lk i rá ly 's "VII. Ferdinánd $és Jósef "minislere , a* ki i f i4 ba-
gyá el Spanyolországot 'a Bordeanxban bosszabb ideig csak baráljai segedelméből élt, 
"VII. Ferdinándtól i8a5 , 5ooo frank nyngpénzt. kapott *s megengedtetett neki ' , az előbbi 
méltóságaiba való visszahelyeztelésért könyörögni ; de Jun . 20. 1826 mii. 
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tek fasavannj alsókat érinfetvén, múmiákká változnak. — Ezen savanyát 
még a' k.irtonnyomók is használják az ec/.etsavanyas ón íjhelyeU vasvi-
zekj készítésére. l\z egészlen alkalmatos, noha nem tökélyes t iszta, a' 
fekete, barna és más setét sz ínekre , a' benne lévő olaj és borkő miatt 
ellenben nem használható a' veres és sárgára. —j—a. 

F A S C K S , a ' r e g i Romaiaknál egy nyaláb sima bo t , meüynek kö
zepén, az é le t - és halálon volt hatalom je léü l , egy fejsze voit. Hzen 
nyalábokat, mellyek s/.ánia különleg vala meghatározva, a' nagyobb ta
nácsbeli személyek előtt válaikon vivék a1 lictorok. De nép előtt , feiső-
sége inegesmeréséül, le kellett a' nyalábokat bocsátani; a' fővárosban a' 
fejszék kivétettek belőlük. 

F A S C H (Károly Fiidrik Keresz té i}) , kin kamarahatigász Belüli
ben , szül. Zerbstben I73(i, hol atyja kápolnamester volt. Muzsikai ta
lentuma korán kifejlek. Atyja Strelitzbe kiildé, hol muzsikatgazgató 
ll:irtelnél vőn oktatást. 1756 II. Fridiik kápolnájához jöt t Berlinbe "s 
ott hm. ISOO. Mivei k ö z ; , mellyekben legmagasb tökély után törek
vők, különösen jeles 8 szavú misereréje 's a' 16 szavú kyrie é.S glória, 
A' mivészet nagy kárára miveinek legnagyobb részét elégetteté. Legna
gyobb érdeme a z , hogy a' maga nemében egyetlen berlini énekacade-
miát a lkot ta , melly igazgatásúban tanítványa, Zeller, lett titánja. 

F A S I N Á K , I. R ö z s K K. 
V A s T i, márvány táblák Romában , mellyekbe vagy az évenkénti 

innepek, vagy a1 consulpk, .dictatnrok 'sat. nevei valának vésve. Amazok, 
fasti minőre* , kalendáriumok voltak, mellyekből az innepek idejét lehet*1 

megtudni , ezt elébb a' pontifexeknél egyéb nem tudta, kik saját vagy RSÍ 
elébbkelők statusczéljához képest jelentették az innepek Idejét. 204 K. e. 
C. Flavins, ki Max. Appins Clandiiis pontifexnél irnok vo l t , tette azokat 
közzé"a^népnek ; azolta nyilvánosan tudva voltak. 

F A T A I . I S M U S , fátum hivése. F a t a l i s t a , ezen hivés követője 
(L. FÁTUM és' DKTERMINISJU'S.) 

F A T A M o R n A N A , 1. D K 1.1 nXn. 
F Á T R A egy Magyarországnak bárom (Tát ra , Mátra, Fátra) főhegyef 

köz t , 's a' nyitrai hegyláncznak Turócz és Liptó vármegyék közt lévií 
része. Nagy és kis Fátráia oszlik. Amaz Liptó vármegyében 3721 1. 
emelkedik fel Liptóból Turóczba vivő postautjával ; ez Árva várni, az 
Árva vizének a' V.ággal való öszvefolyásától nyugotra a1 nagy Fátrával 
szemben fekszik 's 3497 1. magas. Köztök folynak be Turóczba az Árva 
és Vág egyesült folyóji. L—ú. 

F Á T U M , elkerülhetetlen sors. Mindent , valami az emberen tör
ténik, vagy ugy lehet gondolni mint feltételetleniil sztlkségesképen va
ló t , minden isteni végezésre való tekintet nélkül , vagy ugy mint fel
tételesen szükségesképen va ló t , az isteni végezéstől függőt, vagy vég
re mint egészen történet szerént valót. Közönségesen véve a' fátum 
alatt a' legszorosabb értelemben , a' világi eseteknek és történeteknek 
egy bizonyos elkerülhetetlen szükségességét érték a' régi phüosophu-
sok , melly által nekie.k az emberi szabadságról és az istenség termé
szetéről való tudománnyal természetesen a' legnagyobb ellenmondásokba 
kellett bonyolódniok. Nehéz meghatározni, ha váljon minden világi böl
csek, különösen a1 Ktoicusok, abban az értelemben állitották e a' fattunot, 
mellyel őket e' részben vádolják. Rendesen a' következendő nemeit külön
böztetik meg a1 fatumnak: okos, pantheistui, astrologiai, török és stoicusi 
fatumot. A1 történeteknek amaz elkerülhetetlen szükségessége t. i. vagy 
attól függ, hogy a1 világ a1 maga valóságiínak alapját önmagában viseli és 
magán kívül semmi más okot nem esmér (a ' pantheistai fátum), vagy 
egy olly lénytől, melly nem a1 világhoz tar tozik, még pedig vagy köz-
vetetlen módon, bizonyos középokokra való tekintet nélkül , olly for
mán, hogy annak, a1 mi egyszer elvégeztetett, meg kell tör ténni , akar 
van a' történeteknek okok , akar nincs (török fá tum) , vagy es/.közlött 
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módon, t. i. a' csillagzatok befolyása á l t a l , mellyet a' szabad lények 
ki nem kerülhetnek (a' Chaldaeusok astrologiai fátuma) , vagy más esz-
közlő okok ál ta l , még pedig ugy , hogy ezek az eszközlő okok és azok
nak .subordinátiója egy általányos végzéstől származnak, mellyre az 
értelmes lények indítói okok szerént való magok viseletének teljességgel 
semmi befolyása sincs (stoicusi fátum), vagy u g y , hogy az okok sub
ordinátiója az istenség szabad végezésétől , objectiv" tenkintetben pedig 
az okos lények szabad magok viseletétől származik (az okos fátum). 
Kiégnek ítéljük az utolsóról világositás végett még ezt hozzáadni. Az 
ember mint érzéki lény physicai törvények alá van vetve. Minthogy 
ő nem ura a' természetnek , kénytelen annak az ő helye/.etére és kör-
riyiilményeire való befolyásainak magát abijok vetni. Mikor , kitol és 
hol szü le te t t , annak meghatározása nem állt az ő hatalmában. Midőn 
már ő azt mondja: igy akarta a 'végezés vagy a' so r s , azzal nem hi
szen ő valamelly vak történetet, hanem csMk olly okokra appellál , niel-
Jyek az ő erején és belátásain felül vannak. Ha a 'mel le t t hiszi; 1.) 
hogy minden megelőző okok elintézése és subordinátiója egy felségesb 
lénytől rendel te te t t , a1 ki nem a' világhoz tar tozik; 2.) hogy ez a' 
lény szabad meghatározás által viszi ki ezt a' nagy világplanumnt, és 
3.) az ő erkölcsi magaviselésének viszonya 's az ő tehetséginek men
nyisége és minémiisége szerént őt is e' plánumba felvette, és az 
ő előtte gyakran kinyomozhatatlan 's megfoghatatlan okok egybejövése 
által e' világon olly helyre t e t t e , hol ő tehetsége szerént az egészért 
innnkálkodhatik és az erkölcsi rendbin részt vehet: tehát akkor okos 
fatnmot állit. Az ember magaviselésére áltáljában számba jő ott, 
mint objectiv ok. Mert képtelenség volna sorsot olly értelemben venni 
fe l , hogy mind a z , a' mi valakin es ik , az ő tulajdon cselekvésétől füg
getlenül és megelőző ok nélkül történik. Hamis állítás azt mondani, 
hogy a ' jövendő megtörténik , b á r m i t cselekedjék is az ember ^ hanem 
azért történik a z , mivel valami ollyat tesz az ember , a' mi által az 
okoztatik. Ha a1 jövendő írva van a' végezés könyvében, tehát egy
szersmind annak oka is be van irva. Azért is nincs ál talányos, hanem 
csak feltételes (hypotheticus) szükségesség. A. li S. 

F í r r o r , , legfinomabb és legritkább vékony szövet selyemből, csa
lánfonálból és gyapottból is. 

F A U C H E - B o R K r . (Lajos) , ki azon nagy ügyességről 's állandó
ságról esmeretes, mellyel a' franczia revolutio alatt az elűzetett kir. h>íz 
javára több rendheli alkudozásokat folytatott , 1762 szül. Neufchatelben, 
hol az ő Franche - Comteból származó famíliája a' franczia Protestán
sok üldöztetésekor telepedett volt meg. A1 revolutio kiütésekor a' ve
iéi-lése a a l t volt könyvnyomó intézetet a' kivándorlónak ügyének szen-
telé. Néhány iratok száműzését okozák. Most egészen azon pártnak 
szolgált, melly Francziaországban az uj rend ellen dolgozott. 1703— IS 14 
mindenütt említtetik neve, hol a' Bourbonok visszaállítására nézve valami 
próba tétetett . Így 1795 XVLI. I.ajos nevében közbenjárónak használta
tott Pichegru és Condé herczeg k ö z t , hogy amazt az elűzött királyi hág 
Ügyéhez hódítsa. Ezen terv sikerülésének esetére egy millió livret, 
Mihályrendet 's a* kir. könyvnyomó intézet főügyelői hivatalát köté ki 
magának; ha ellenben rosszul menne a 'dolog, JOOO Lajos arannyal is meg 
akart elégedni. Midőn Pichegru a' neki tett ajánlatokat, de csak ugy, ha 
Austria is elősegíti az ügyet, el fogadta volna, Fauche-Borel Condé her-
czeghez ment, ki őt Strasburgba küldé, hol a1 franczia sereg középpontja 

.állott. A1' gyanú eltávoxtatása végett azt h i r le lé , hogy egy felállítandó 
könyvnyomó intézet számára házat akar venni. De mivel még is támadt 
ellene gyanú, elfogatott, 's Pichegru elveszte a' fővezérséget Fauche-Borel 
csak hamar visszanyeré szabadságát , mert irományai közt semmi sem 
ta lá lhatot t , mi a' gyanút alapossá tette volna. 1700 ujra alkudozásra ié-
j>ett Pirhegruvel Arboisban, 'a ennek következése a7 l ó n , hogy a' gene-
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ral, midőn j797 az 500-nak tanáéra feje volna, a1 Bourbon ház javára né-
melly alkudozásokba bocsátkozott , de a' mellyeknek Fructidor 18 véget 
vetett. Fanche-Borel a1 száműzöttek lajstromán á l l t , 's minthogy Piclie-
gr.uvel volt levelezését austriai generál Klingling kocsijában megtalálták, 
kénytelen volt rejtekben tartózkodni. Állítása szeréiit talált eszközt, 
Barrast , a' d i rector t , a 'monarchia visszaállítása ügyének megnyerni ; da 
Barras ezen állítást 1819 nyilvános rágalomnak nyilatkoztatá. Bruinaire 
IS-ka szétdtilá minden szándékát , 's erre Londonba m e n t , a' hol újra 
reá biratá magá t , a' Bourbonok javára l 'ichegru és Moreau közt köz
benjárót játszani. Azonban Parisba érkezte után mindjárt elfogatott 's 
a' Temple-ban 18 hónapig ült, mig végre a' porosz követ közbenjárására 
szabadon bocsáttatott 's a' porosz határra politlakatonaság által kisér
te te t t . Mind e' mellett újra merészelte 1804 XVIII. Lajosnak a' fi'JHi-
czia néphez intézett felszólítását terjesztgetni. Félvén , hogy elfogatan-
dik , Angliába ment, onnét Svécziába , :s 1800 ismét vissza Londonba. 
1814 a' szövetségesek kisérttében Parisba ment , azután, herczeg Mar-
denberggel Londonba, 's végre hazájába. Már rendeléseket tőn , hogy 
Parisban le fog telepedni, midőn Napóleon kiszáita terveit széfdulá. 
Brcsbő l , hova gróf Golz porosz követ által küldetek , XVIIK Lajoshoz 
ment Gentbe; itt azonban titkos ajkudozásokbeli ügyességének hire Bla-
casban, a' kir.ministeiben, gyanút gerjesztett ellene, mintha Napóleonnal 
egyetértene. Ennek következése a' lón , hogy ő száműzetek 's Brüssel-
ben fogva tartaték, inig a' porosz követ szabadságát ki nem eszköziötte. 
A' Waterlooi ütközet után Parisba men t , utóbb pedig Angliába, hol az 
országló széktói érpénzt huz. Alkudozásairól maga nyújt tudósítást: 
,.1'rccis hisloriques de différentes missions dans lesquelles UJ. Louis 
Fniiche-fívrel a été employé pour la cause de la Mon/irc/tie" czimU mun
kájában, melly 1814 elsőben Parisban jelent meg, de itt mindjárt elnyo
matván, 1816 Brüsselben újra kinyomatott. Czimlapi jelszava „l'oe/iam 
prn muriere'-'" (büntetést jutalom helyett) elárulja, hogy várakozásiban 
csalatkozva látá magát. — Azolta nj mezőt nyer t munkássága, megen
gedtetvén neki Berlinben állati potyadékokból t rágyapor t , valami igen 
sikeres trágyázó szert, készitni. Mémoirai Parisb. 1829 jelentek meg. 

F A I J J A S DE S A I N T F o N I> (Bartliolnmaeus) , geológus és termé
szetvizsgáló, szül. Parisban 1750. Majd minden európai tartományokon 
által tett utazásaiban 's szintúgy az uj világrészekben is majd csupán 
természetvizsgalás tárgyaira függeszté figyelmét 'a különösen a' tűzokádó 
hegyek szilleményire. Közleményei uj világosítást adtak. Ezen mun
kájában : ,,Rec/tercfies sur lei volcans éteinti du l'ivartiis et da Vélni'-
(1778) véleményét fejtette ki a' vulkánok eredetéről , mellyet ő a' víz
nek a' földalatti tűzzel való öszveütközésétől 's egyesülésétől származ
tat. Vizsgálati azon geológusok állításához tevék hajlandóvá, kik a' 
Trapphegysorokat vulkáneredetüeknek vélik, a' mint : „Etsais geologi-
5«es"-jában mutatja. Számos iromány! között nevezetesek : , ,A' Trapp
hegyek természeti tani tmánya" (1788 és 1813), . ,A ' mastrichti hegyek 
leírása" (1798—1808, 10 szolgáltatásban.) „Utazás Angol - és Skotor-
szagon 's a' hebridi szigeteken á l t a l " , (1797, 2. köte t ) , melly erkölcsi 
tekintettel is van azon országok iránt 's VViedemann német fordításában 
(Gött. 1799) Skót Macdonald jegyzéseivel bővíttetett meg. Mh. Parisb. 1819. 

F A U V A , valamelly tartomány vagy földrész állatinak egyetemét 
vagy leírását jelenti. így létezhet orosz , spanyol, afrikai Fauna. 

F A U N O K , erdei istenek, erdőkben laktak 's különösen av földmive-
lőktól tiszleltettek. Többnyire egészen emberi ábrázatban festetnek, 
kivévén, hngy egy kis kecskefarkok, hegyes fülek és nevendék .szarv ok 
van. Öltözetek kecskebőr vagy más állótok bőre. Szőlólevelkoszorul 
is viselnek, minthogy a' Satyrusokkal együtt a' Bacchus kisérőjihes 
tartoznak. A' költők int képüeknek 's igen testieknek rajzolják őket. Fau-
nits mint a1 latiumi legrégibb királyoknak egyike jövendölő Isten gya-
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nánl tiszteltetett, '» a* Romaiak Parija volt, valamint Faluival vagy Fannii
val nemzett ujai i s , mint a' görög Pannk a' nyájak és csordák oltai-
niazóji 's szaporitóji , mezei és erdei istenek voltak. 

F A U S T vagy F ü s t ( J ános ) , mainzi aranymives, a/, elsői: egyike, 
kik a' könyvnyomtatást gyakoriak (L. KÓNYVNYOMTITXS.) — Különbözik 
ettől az elhíresztelt doctor F a u s t J á n o s , a' 1(5 század elején. Szü
letésűéivé bizonytalan. Parasztnak fija volt 's Wittenbergben kezde ta
nulni. 10 évében Ingolstadtban theologiát t anu l t , de ezt félbehagy
ván, a' medicina-, astrologia- és magiára adta magát, miben szelgáját is 
oktalá. Elfecsérelvén nagybátyja dus örökségét, tudományát , minta' ' 
monia hiszi, lelkek idézésére használá 's 24 évnyi szövetségre lépett az 
ördöggel. Szolgául egy Mephistopheles nevű lelket kapóit, mellyel szerte 
kalandozott, vigan élt 's csudák által vont magára bámulatot, mig az ör
dög éjjel 12 és 1 óra közt kegyetlenül kivégzé, a1 mint ezen két könyv: 
„Wahrhixftigen Hist őrien von detian grenlichen Siiuden lir. 3oh. Fnu-
tlen»'i (Hamburg 1599) és , ,Dej durch die ganze Welt. verrufenen Frz-
tcAlca rzküntt lert und Zaubereri Ur. Fault mit dem Teufel aufgcricJite-
tes Hiinilniis , abent euerlicher Lebenswandel und ichreckliches Endeil 

beszéli. Hogy Faust valóban élt 's nem phantasia képzeniénye vagy az 
elébbivel egy személy, bizonyítja Trietheim és Melanchthnn , kik sze
mélyesen látták. Ezen Faust hihetőleg ügyes ngy nevezett szemfény
vesztő vala, kit jártassága a' természettudományokban 's tán hirtelen ha
lá la , mellyet az ördögnek tulajdonítottak, tett varázsnokká. A' ..Fausti 
Hilllenxmang oder schwarze Raie'i később miv, noha az 1401 évet viseli 
czimlapján. Ezen könyvnek csudákat tulajdonított a' babona , azért volt 
lánozkiíkkal megkötve nyilvános könyvtárakban. — Ezen kalandok sokáig 
csak bohózatok és báb-alakok játékában adattak elő; Leasing használá 
ezen termékenj ' anyagot legelőször magasb drámai czélra , de remek mi-
véből csak töredékek maradtak fen. Ezen monda ujabb kidolgozásai közt 
különösen jeles Göthe , , F a u s t " czimii szinniive 's Klinger románja: 
„Fanits Lében, Tkalen und HSlhnfahrt". 

FA us TI N A , 1) Antoninus I'ins neje; 2) ennek leányu, k i később 
IHarcus Aureliiis Antoninus császárhoz ment férjhez. Azon idők histori-
cusai szép leirásaikat a' birodalom boldog állapotjárói ezen Antoninusok 
alatt botránkoztató anecdotákkal undokitották b e , mellyek a1 császárok 
nejeiről szólnak. De az ifjabbik Faustinát , kit ezen szennyek leginkább 
é r n e k , példás nőnek festi saját férje. Ujabb időkben Wieland próbálta 
védelmezni a' császártörténet irójinak csacskasága ellen. 

FA V A R T (Charles Simon), a ' finomabb com. opera teremtője a ' 
Francziáknál , egy pástétomsiitő fija, sziil. Parisban Nov. 13. 1710. Ta
nulásának egy szakát a1 XIV Lajos alkotta collegiumban végzé; 's a' 
poesisre adván magá t , nem sokára egy költeménnyel lépett fel : „La 
Francé détivrée per la pucelte d'lOrléam',i, melly a' Joux Floreaux-hna 
dijt nyere. Sajátképi költőhirét csak számos, az olasz daljáték és fran-
«zia com. opera számára irt mivek által vivá ki. Eloszolván a' frartczia 
opera , F. egy vándor szinésztársaság igazgatását volt kénytelen áltveni 
's azzal a* szász mursallt követte. Nem rosszul ment ennél ügye, de 
nagy fajdalommal kellé néznie , hogy neje a' fontenoyi és rocouxi győző. 
nek igen is megteszett. (L. a' köv. ez.) Visszatérvén a' fővárosba, 
ogéüzcA a1 drámai költésre adta magát és ezen időszakban i r á , házi ba
rátja, ab^é Voisenonnal egyesülve, számos jó miveit, mellyekben a' lelkes 
nőnek is tetemes része volt. Altaljában darabjainak nagy részénél fel 
lehet venni , hogy F. maga a' t e rve t , s ty l t , characteristicát és dialógot 
a d á ; neje a1 naivság és asszonyi dévajság vonásit elegyité be ; Voisenon-
tól pedig a' nem mindég szerencsés szójátékok és hideg allusiók szár
maznak , mellyek néha F. miveiben találkoznak. Munkáji száma felette 
nagy , és sok p. o, „Ninelte á la cour'1, „La chereheute <f esprit11, 
l 4 L ' atirologue de village", ,.Soliman II., ou les torit iylt,anes?i, 
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„ / , ' Anglais á Bordeaux-'-, résznyire franczia operaszlneken, résznyire 
idegen nyelvű fordításokban még előkerül. F. mh. Maj. 12. 17Ö2. Ideák 
vidorsága, gyengéd érzelmek kifejezésében kecs és természetesség, hit 
characterrajz, tiszta 's kellemes dictio főelsőségei F. Musájának. F. 's 
neje munkáji igy jelentek meg : „Oeuvres de Mr. et de Mme. Favari" 
(Paris 1762, 8 köt). Ezt 1772 még 2 kötet köve t t e , 's 1809 legjobb 
operettjei válogatva jelentek meg 3 köt. 

FA V A R T (Marié Justine Benedicte, vezedék néven Duronceray), 
szül. Avignonban 1727, neveltetett I.unevilleben, hol atyja Lesczinski 
Szaniszló király udvari hangászai közt volt. Elmehetséggel 's szép-
seggel tündökölve, 1744, Parisba méné a' fiatal Duronceray, hol követ
kezett években Chantilly név alatt a' tréfás opera sziliében alakosko
dot t , 's mint szinjátszóné szinte annyi kedvességet n y e r t , mint ballet-
tánczosné. E' köz tetszés egyik oka is vala , miért iparkodtak a' töb
bi játékszínek a' nekik annyi kárt okozó tréfás operát elnyomni. ! Chan
tilly leányasszony igy a' neki annyira kedvező ének és táucz köréből 
kirántva, az egyszerit néma ábrázolatokra (pantomim) vala kénytelen 
szorulni. De jeles tehetsége itt is állandólag bámulására vonza a' né
zőket, fvkkoriban Favarttal- egybekelt 's a z t , midőn a' flandriai sereg 
vánilor játékszínének igazgatását ál talvenné, oda követte. Itt a' szász 
marsallban egy szinte oíly tüzes , mint czéljához minden lehetséges 
utón jutni iparkodó tisztelőre talált. Sokáig vonakodott' ugyan a' mar
sallnak engedni, de mivel az szerelmes hevében végre annyira ment, 
hogy nem csak férjét lehetségig nyomta , hanem egybeköttetéseinél 
fogva magát a' mennyecskét is egy klastromba záratta 's ott esztende
ig epedni kinszeritette : igy végre vad imádója önkényes kívánságainak 
engedett; ezután férjével ismét Parisba men t , hol mint az olasz opera 
tagja lépett fel 's folyvást köz kedvességben állott. Megh. Apr. 20. 1772. 
45 éves korában, azon dicsőséggel, hogy szinte olly elmés és jeles 
mivészné, mint szeretetre méltó asszony volt. 0 volt e lső , ki szoba-
leányokat 's falusi leánykákat , (főszerepeit) sorsokhoz illő ruhában 
játszani merészkedett , mert addig, az udvari feszesség mia t t , soha sem 
lehete a1 franczia színeken szobaleányt vagy parasztasszonyt máskép 
lá tn i , mint az udvari dámák válogatott öltözetében, drágaságokkal hal
mozva, magas gallérral 's fejér keszljtivel. Midőn F. legelőször (Fa-
vart operettejében : „Bastien et Baslüvíie") egy falusi leányka termé
szeti képzelményes ruhájában fellépett, rendkívüli megütközést oko».ott 
ugyan , de csak hamar jónak találák a1 dolgot 's a' kellemes mivésznét 
igy még öröniestebb nézték. 3. 

P í v i t i t , publicista és diplomát, szül. Tonlouseban a' 18 század 
elején, 25 éves korában felválté atyját mint főtitoknokjok a' languedoci ren
deknek; hanem ifjúsága kicsapongásai e/.en szintoily tisztelettel teljes 
mint jövedelmes hivatal eladására kiiiszeriték. Kénytelen lévén a' tudo
mányokkal foglalatoskodni, kiváltképen a1 történéteket 's politicát tanul
t a , melly részben igen hasznos volt neki rendkívüli emlékező tehetsége. 
Miután egy ideig mint követségi titoknok volt volna a' tnrini udvarnál, 
d'Argenson által visszahivatott, kinek számára ritka talentummal készí
tett néhány fontos emlékiratokat. A' minister is jeles szolgálatokat tett 
nek i , 's bizván honszeretetében, felfedezé előtte Francziaország más ha
talmasságok iránti politicájában egész régi rendszerét. Ezen közlemény 
után készité F. e' memoirt t : „Réflexiones vontre le traitt de 175ö - í 

(Francziaország és Austria közt). Ez az irat a' maga nemében egy a' 
koriuányfiakra nézve még ma is igen fontos; hanem általa sok ellensé
get szerzett magának, annyira hogy midőn d'Argenson a' ministerium-
ból kilépett, ő sem tarthatá meg hivatalát Choiseul alafi. azonban inéi is 
használtatott titkos követségekre Spanyol- és Oroszországban. Gróf 
Broglio , ki akkor XV. Lajos parancsára Francziaország külföldön lévő 
követével titkosan levelezett, több emlékiratok készítését b i z á r e á , niel-
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• lyekben egészen kif«jt($ mély esmereteit. E' miatt nagy veszélyben for
gott Favier , minthogy a' fejedelemnek a' ministerek ellen szolgált, '» 
ugyan azért szöknie kellett Francziaországból. Hollamlben Henrik porosz 
herczeggel esmerkedett meg 's diplomaticai. küidete'sei felől fontos nyi-
Iatko/.ást tőn neki. Azt azonban meg nem nyerheté , hogy Francz.iaor-
szágba visszatérhetett voína; azon hatalmasságok gyülölsége, mellyek 
ellen i r t , még a' külföldön is üldözte őt. A' mi több, Hamburgban el 
is fogatott , öszveesküvés színe a la t t , 's mint az európai béke háborga
tója Parisba vitetett. Henrik porosz herczeggel folytatott levelezése vét
kesnek nyiJatkoztattatolt , 's ezért ő a' Bastillebfc te le te t t , a1 hol több 
évig Ult. Broglio közbenjárására megnyeré végre szabadságát, hanem 
már most hivatal nélkül élt, csupán talentuma gyümölcseiből. Emlék
iratokat készített korának ügyeiről , 's csak XVJ. Lajos tlironnsra lép
tekor kapott 0000 livre nyugpénzt. Megholt Parisban 1784. Ségur 
öszvegyüjté irományainak egy részét 's kiadá ^Súlitique de tous les ca-
binels de VEurope". czim alatt (3 köt. 1802). 

F A X A R D O (Diego de Saavedra) , híres mint kormiínyfi 's a ' leg-
szellemesb spanyol piosaicusok egyike , szül. 1584 Algezarezben nemes 
házból Murcia provinciában, íialamancában tanult 's ott lett törvények 
dactora. Több diplomaticai hivatalok dicséretes viselte után mh. Madrid
ban, 1648. írásai.: „Idea d'un prineipe polilico Christianorepresenlado en 
cien empresas" (Monaco 1640 's többször-, olasz-, franczia-, la tán- és 
németül i s ) , továbbá: „Corona Golica, Vaslellana y- Auslriuca , polili-
camenle illustruda!,í. Ennek csak első része jelent mpg. Folytatását 
Nunez de Casiro adta ki. Végre „Reputiliea lileraria'1 Madrid (1655, 
szeszélyes, gyakran csipő eriticája régibb 's ujabb, főkép spanyol írók
nak) és „i.ocuras de Európa, dia/ogo poslhumo"'. Munkáji öszveleg 
1683 jelentek meg Antwerpben. 

F Á v (András , Fa j i ) , magyar költő, legjelesb prosaieusink egyike, 
a ' m . tud. társaság tiszt, tagja, több várni, táblab., szül. Maj. 30. 1786 Ko-
hányon Zemplin Vármegyében nagytekintetü nemes nemzetségből 's első 
nevelését Galszécsen, nagyanyjánál a' Szemelek őshazában, vévé. A' 
fiút ritka elevenség bélyegzé 's vezérjelül vala , mi leend idővel. Tanu
lását Sáros-Patakon kezdé , 's fényes haladása homályba dönté minden 
tanulótársait. Most négy évet töltvén Posonyban a 'német nyelv megtanu
lásáva l , ismét visszatére a' pataki collegiuniba, 's miután ott a' bölcsel
kedést és jogtudományt elvégzé, néhány évig jurisiai praxissal foglala
toskodott 's Pest vármegyében- szolgabíró kín. Ezen hivalt 6 évig példás 
dicsérettel viselte , de beteges léte miatt le kellett azt tennie, miután 
ugyan ezen vármegye táblubiráj ivá neveztetek. Azolta többnyire Pesten 
lakik 's a1 megye köz gyűlésein mindég a' kor szelleméhez képest hal
latja szavát a1 köz jó ügyében, 's széles tudományú, nagy tapasztalatú 
és honunk állapotját pontosan esmérő férj fit állit elünkbe minden gonilo-
latja. •— Az első sze rző , kivel Fáy megesmerkedék , a1 dicsőült Kazin
czy volt, 's szellemes írásai olly mélyen hatottak a1 szépért lángoló ke
be l re , hogy sokat belőlök betéve megtanult , 's a' nagy mivész ápolása 
nélkül nem fejlettek volna ki tán azon virágok, mellyek annyi diszt 
árasztanak literatúránk kisded koszorújára. Az ifjút Kazinczy bnzditá 
írói pályára 's már 1807 megjelent Fáy első mivé a' , ,Bokré ta" (Pest, 
8 ) , dalok és mesék, némellyek 1 3 - 1 5 évében készültek. De a' zsenge 
nem nyert óhajtott javalást. . Ezen környülmény 's Kazinczy barátságos 
feddelme, ki- mindenütt legmagasb tisztaságot, legmagasb correetséget 
ohajta, arra birák a' köl tő t , hogy munkájira sanyarúbb figyelmet for
dítson. Így jelent meg tizenegy év mnlva a' , ,Fr is bokréta" (Pest 
1818, 8), költemények 's egy hosszabb elbeszélés. A' közönség olly ked-
vezéssel vette a' csinnal 's példás tisztáltsággal irt mivet , hogy lelkes 
szerzője, felbátoriiiva e z á l t a l , nem sokára meséjit és aphorismájit ki
adta (Bécs 1820, 8) . Jeles méltatás lön dijok, 's szilárd alapokra terek 
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költőjük hirét. Németre Petz Lajos fordította. 1824 újra ki kellett 
azokat adnia 's egy kötettel toldá meg az első kiadást. (Ujabb meseji 
és aphorismáji ) Egyszersmind elbeszéléseket és egy vig j á t éko t : , ,A ' 
magyar pénzek Erdé lyben" , melly nyomorú színünkön is lele ked
vezést , bocsáta világ elejébe illy czim a la t t : „Kedvcsapongások" (Pest. 
1824, 2 köt.). Azolta Fáy a1 publicumnak kedveivcze, 's nincs magyar 
h á z , hol a' kedvelt nevet, a' sokszor olvasott munkákat lelkesedéssel nem 
említenék. Vannak Fáytól kisebb terjeiiékii darabok is, p. o. a' „ H e b e " , 
, ,Minerva" lapjain 's egy nevelői i r ás : l 'róbatételjja' mai nevelés két ne
vezetes hibájirol (Pest. 1810, 8) . Ujabb mivei , ,A ' két B á t o r y " (Pest. 
1827), históriai szomoijáték, és , ,A 'Bé l t eky -ház" (Pest. 1832) román.— 
Fáy azon kevesek sorába tartozik, kiket elsőknek mondunk irójink kö
zölt. Munkájiban mindenütt e r e d e t i , genialis; a' prosában mi vész; a' 
mesében, mint Kisfaludy Sándor a' r egében , utolérhetet len, 's mint hu
moristát maiglan senki nem multa felül. Tragoediája nagy mi vészi stu-
diomot mutat, 's mUszabályt nem sért benne semmi, de a1 „Magyar pén
zek Erdélybfn>' világos tanuj i , hogy Thalia inkább kedveli , mint Mel-
pomene. Románjában a' lelemés, öszverukás és kivitel egy iránt remek, 's 
benne a 'phantas ia és bájecset olly egészt a lko ta , millyet e' körből nem 
mutathat elő literatúránk. (L . Toldy Ferencz kézi könyvet , Pest és Bécs 
1828, 2 köt.) XX. 

F A V E N C K , félporczellán vagy álporczellán, bizonyos neme az edény
nek , melly a' köziinséges fazokasmunkától finomsága és finomabb má
z a , 's rendszerem nemesebb formája és helyesebb festése által különbö
zik. Nevét Faé'nza romagnai várostól vé l t e , a' hol a/z 1299-ben talál
tatott legyen fel. Ott azon időben bizonyos finom cserépedényt készí
t e t t ek , mellyel az Olaszok, hihetőleg feltalálójáról, hlajnlicának nevez
tek. Eseen edények közül néhányat az akkori nagy mivészek: Rafael, 
Giiilio Komano, Titian és t. m. rajzolatokkal ékesitet ' lek, és ezek , mint 
emlékei a' régi mivészetnek , nagy becsben tar ta tnak. A'Majolica 1530 
—1560 év közölt juta legfőbb finomságra. A' wü.rtembergi királynak 
drága gyűjteménye vagyon belőle. A' mai Fayence feltalálása azonban, 
ugy látszik, a1 16-dik század közepe táján Faenzán kapott l é t r e , és 
Francziaországhan Fayence nevet nye r t , midőn egy faé'nzai ember 
Neversnél Franc/.iaországban hasonló földet találvá.n fel, a' mivészetet 
oda telepité. A' 17-dik század vége felé Hollandban Delft városa j e -
leskedék a' Fayence készítése által -, melly delfti porczellánnak is nevez
tetett. A' tüzet azonban nem igen állja ki. Az angol kőedény, melly 
zu/.ott kavicsból vagy tűzkőből készít tetik, hasonlít ugyan a' Fayence-
hoz; tőle mindazonáltal valólag különbözik. Magyar hazánkban említést 
érdemel a' pápai és tatai majolicafabrika. 

F J V K T I S , 1 . L A F A T E T T K . 
F A z o K cs I NÁ r, Á s, f a z ok mi v e s s ^g , agyagból , melly fvizzel 

van gyúrva, edényeket 's bútorféléket kép?;eni 's azokat tűzben kiégetni 
tanít. Hogy ezen miveszség felette régi, Moses Írásaiból kitetszik. A ' G ö 
rögök Samoson, Athénében és Corinthiisban korán készítenek már fazokas-
munkát. Deineratus, Taiquinius Priscus atyja, az Etruskokat és Romaia
kat tanitá ezen mivességie, mellynek akkori tökélyét az etruriai mü-
edények, (vasa) eléggé mutatják. A' porczellán felfedezése olta még 
magasb fokán áll a' tökélynek. Prodaötumait így osztják e l : I) kö
zönséges fazokasmunka, 2) Delft és Fayence , 3) kőedények, 4) por
czellán, 5) pipák, 6) olvasztóedények, 7) téglák — A' kö/íinséges fa
zokasmunka, tá lak, t ányé rok , fazokak , kályhák 'sat., közönséges vas
tartó agyagból készül , melly a' tűzben porosussá (lyukacsossá), nem 
fejérré ég. Ezen porositas t e sz i , hogy az edény a' hideg és meleg 
hirtelen változását jól kiállja. Az agyag á z t a t a s , gyúrás és verés, 
hopy egy a lakú ' tömeggé (massává) l e g y e n , 's a' kövek elválasztása 
által készíttetik el. A' gömbölyű edények korongon (Töpfersc/ieiie), 
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a' nem gömbölyűk pedig fa vagy gipsz mintákban alakíttatnak. Ezen 
munkák elébb légen szárittatuak 's azután égettetnek a1 kemenczében, 
melly elejénte mértékletesen füt tet ik, később pedig egész izzásig he-
vittetik. A' porosus edényeket egy égés elkészíti , mások iivegnemii bo
rítékot kapnak (1. MAZ) . — A' fayence vagy delit áíporczellán. Itt 
az agyagnak fejérré 's kevesbbé porosussá kell égni, mint a' közönsé
ges fazokasmunkánál, egyébiránt ugy készíttetik e l , mint amott. Az edé
nyek készíttetése a' korongon nagyobb pontossággal, 's néha vas mű
szerek segítségével i s , égetése tokokban tör tén ik , hogy a1 kemenczé
ben szálongó hamu a' mázat be ne szennjezze. Az első égés után 
mázzal kenetnek b e , a' festés mindjárt ennek beszáradása után 
tétetik 's mind a' kettő együtt égettetik. Beégetendő rézmetszetek vi-
zahólyaggel ragasztatnak fel , a' papirost a' tűz megemészt i , a' 
metszés az edényen marad. — A' kőedény egészen tömény, köpemii 's 
konyhasóval ón nélkül mázoltatik. Színe különbféle. Ehhez zsirosabb 
agyag véte t ik , mint a' fayencehoz, többnyire fejér vagy halvány-sár
ga 's calcinált, megtört kovakő- vagy darabos kvarccza! elegyittetik; 
készíttetése egyébiránt ollyan, mint a1 fayenceé. Csak a ' w i t h e s t o n e 
w a r e vagy fejér angol kőedény égettetik vastól egészen szabad agyag
ból 's kevés ónnal is van mázolva. WKDOWOOD (I. e.) a1 kőedény egy 
más nemét találta fel. — A1 PORCZET.L<N (I. e.) legfinomabb fazokasmun-
ka. — A' pipaégetés hasonlólag ága a' fazokmivességnek. (L. PIPAKGE-
T É S . ) Az olvasztó edények kétnemüek. A1 hessiek Almerodéban készül
nek Hessenben i zo t t , örlött homokból 'A agyaggal 's 18 óráig égettet
nek. A' passauiak egyenlő rész giaphit és agyágból készülnek, 's szí
nek fekete-szürke. — A' TEGr.ÁKRÓr, (I. e.) 

F K B R U A R I U S , 1 . B Ő J T E d Ó H l V i . 
F K B V R E , 1. L E F E B V R E. 
F e c i ' i t, K'K , 1. H E R O L D . 
F E D E R I C I (Camillo), 1 . Vr*ssor,o (Giovanni Battista). 
F E D E Z E T , az egész hajón vagy csak egy részen el nyúló térnek 

fedele , melly egyszersmind a' felette lévő térnek al ja ; gyakran a' két 
fedezet kö/.t lévő tér vagy maga az emelet neveztetik így. Az első 
fedeze ta ' legalsóbb, melly a' vii.hez legközelebb van 's néha azzal egy-
i rányban , épen a1 hajótér felett. Itt állanak hadi hajókon köröskörül 
PZ ágyuk; a' hajó hátulja felé van a' puskaporkamara. A' padlatok
ban nyílások hagyatnak, hogy az árukat lehessen ki 's be rakogatni; 
vannak rostélyzatok i s , mellyek léggel tartják az alsóbb téreket 's az 
elsütött agyuk füstét áltbocsátják. 

F E G Y V E R E K . M á r a ' harc/, természetében van az erő nevelésé
nek törekvése helyezve, részént hogy könnyen , hamar 's tökélyesen 
meggyőzzük ellenünket, részént hogy védjük magunkat 's támadásait 
elhárítsuk. A' physicai erő elégtelenségének érzete ösztönzi a' szellemet 
olly eszközök feltalálására, mellyek czélhoz vezetnek 's ezen eszközök 
legközelebb a' fegyverek. így a 'majom galyat ragad, követ vagy gyü
mölcsöt hány ellenjére ; a' vad doronghoz , bothoz nyúl , 's ezt meghe
gyezvén , szúrásra használja, kikémli a' rugóerőt 's ivének készítésében 
alkalmaztat ja; így fedez fel valamelly védet főkép teste nemesb részei
nek , a' főnek, melynek. A' civilisatio állapotjában régolta fáradozott 
az emberi lélek mindég uj , czélos, sér- és védfegyverek feltalálásában, 
tökélyesitésében 's használatjok könnyítésében. Ha figyelmesebben pil
lantunk a',fegyverek históriájára, észre vesszük, hogy az ökölharóztol 
a' fegyverhasználat minden szakaiban a' természet egyik erejétől a' má
sikhoz folyamodtak,1 mindég nagyobb távolban hatni az ellenre. A' 
nyers személyes bá torság , a' hatalmas testerő mindég megfordított 
irányban megy által ügyességbe , meggyőzetik a' fegyvertudó jártassága 
által , 's végre ez is kitér a' lelki nagyobb erőnek. (Fontoltassanak meg 
a' jelen stratégiai miveletek következései.) — Az érczekkel tett pswe* 
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rétség dá rdákká , Velevenekké, landsákká tiinita változtatni a' botokat 
's kardok és pánezélok ideájára vezérle , a1 parittyából és ivből támadtak 
az ágyas iv (Armírust) 's a' régiek nagynemil harczmachináji , mint a1 

katapol ták, ballisiák 1sat. Ezeknek már 1000 réfnyire terjede hatása. — 
A' puskapor feltaláltával az egész fegyversystema megváltozott. Ez le
hetővé tette , a1 G00O lépésnyi távol czélt elérni 's rövid idő alatt olly 
gátakat elrontani, hol annakelőtte évek kívántattak. Lehe t , hogy a 'gőz 
még nagyobb hatásokat szülend (vö. PKRKIN GŐZLŐSZKRE). — Most pon
tosan különböznek a' sér- vagy megtámadó és védfegyverek ; ezek ismét 
«) vágó ( k a r d , pa l los ) , £) szúró ( landsa, puskatőr) , c) lökő (mozsár, 
hubicza), d) lövő (pisztoly, karabé ly , puska , ágyú) fegyverekre osz
ta tnak; az utóbbiak pedig ») sajátképi védfegyverekre (mint sisakok, 
pánczélok) és i) gátfegy vérekre, hova a' várerősités minden tárgyai tar
toznak. — A' harczmivés/.et története a' fegyverekét is magában foglal
ja ; de vannak fegyveresmeret neve alatt különös leírásai valamint régi, 
ugy szinte ujabb fegyvereknek. Az. ó 's középkor fegyvereire nézve ezen 
munkára utasítjuk az olvasót: „Critical inquiry in lo nncienl urrmur 
and weapons of waril Itash Meyrick Sámueltől (Lond. J824 , 3 köt. fol. 
r zkk l , ára 138 tik). 

F K H K R K i> i< i v, Poroszország városkája a1 potsdami kormánykerület 
osthavelándi osztályában a' Középmarkban, a' Rhin vize melleit , 1200 
lakossal. Nevezetes a 'nagy Fridrik Wilhelm brandenburgi választó fejede
lemnek Jun. 18. 1075 vett győzedelniéről. F R J J R I K "Wir.HKr.M (1. e.) a' 
fehrbellini győzedelem által a'legnagyobb aggodalmat okozó környülmények 
közt szabaditá meg tartományait. Midőn 1074 a' birodalom háborúja 
XIV. Lajos ellen elhatároztatott volna, Fridrik Wi lhe lm, mint tagja a' 
német birodalomnak, 10,000 embert vezete Elsassban, kikért Anstria, 
Holland és Spanyolország részéről pénzbeli segedelmet kapott. Minél 
jobban áltlátták a1 párisi udvarnál egy illy vezér fontosságát, 's minél 
inkább bosszankodtak azon, hogy a' választó fejedelem nem csuk mint 
tagja a' birodalomnak, hanem a' kapott pénzsegedelem következésében is 
lépett fel ellenségként, annál inkább elkövettek a' franczia ministerek 
mindent , hogy háta megett ellenséget támasszanak ellene, 's így a' Své
dek , felbuzdittatva Franczjaors/.ágtól. becsaptak generál "Wrange! alatt 
1674 vége felé Ponieraniából a' brandenburgi niarkgrófságba. A' Main 
vidékén téli szálason állott választó fejedelem kiváná Austriától , Hol
landtó l , Hannoverálól 's a' többi német fejedelmektől azon segedelmet, 
mellyre nek i , mint ez.en habomba csupán Németország védelme végett 
keveredettnek, legnagyobb jusa volt. Több hónapokig haszontalanul re 
ményié alkudozás által megnyerni, mit a' fegyver hatalma nyolcz nap 
alatt szerzett meg neki. Június elején váratlanul kerekedvén fel Franco
mébó l , olly sebesen nyomult e lőre , hogy midőn Jun. 11 Magdebuigba 
érkezett , a' Havel jobb partján tanyázott Svédek legkisebbet sem 'tudtak 
meg e' felől. Magdeburg kapnji zárva tartatának , 's a' kimenetel sen
kinek sem engedtetek meg ; a' következett napon esti 9 órakor az egész 
lovasság általkelt az Élben, 10 könnyű ágyút vive magával; a1 lovasságot 
1000 ember válogatott gyalogság követé 146 kocsin, mellyeknek mind
egyike egy csolnakot is vitt. így mentek egész napon, 's a' következő 
este (Jun. 14) Rathenautól egy órányira állt a' választó fejedelem. 600 
gyalog katona a1 hozott csolnakok segélyével tüstént általkelt a' Have-
len. A' lovasság fortély 's erő állal elfoglald a' hidat. Yiradlakor már 
körül volt véve a' város , a' bejárás elfoglalva 's az ott találtatott 
Svédek lekonczolva vagy elfogva. Ezen meglepés által középponton volt 
a' Svédek Havelbergtől Brandenburgig nyúló lineája keresztültörve. A1 

Svédek Brandenburgból Nauen felé sietve vonultak , oldalról és hátul le
gélénkebben nyomatva a' porosz dragonyosok á l t a l , 's minden lépten 
nyomon fogyókat 's podgyászokat vesztve. A' választó fejedelem már 
leszedeté a' hidakat , meüyek a' Fehrbellin megett folyó vizén keresztül 
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•érettek '• az onnét visszatérj lovasság szembe találkozik a' Svédekkel, 
kik már most á l t lá ták, hogy- az innenső parton Ütközet ne'ikUI tovább 
vonulniok lehetetlen. MegáUtak tehát Hávelberguél, Fehrbellintűl egy 
órányi távolságban. A' vuia.sztó fejedelem, midőn a' megtámadás tervét 
alvezéreivel közö lné , ezeknek véleményét meg nem egyezőnek találá. 
Ugy tetszett ezeknek, hogy vakmerőség lenne az ellenséget csupa lovas
sággal — mert a' gyalogság nem ért vélek — megtámadni. A' feje
delem ellenben azt veté a' l a t b a , hogy az ellenség el van rémülve, 
'» generál W r a n g e l , ki az ellenség egész seregét vezérlé, a1 legjobb 
csapatokkal Havelbergbe:n el van vágva, 's hogy a' Svédek minden lép
tét habozás gyengíti : 's. így 18-kán reggel hevesen támadá meg ellen
felét. Bal szárnya elejénte nem keveset szenvedett az ellenséges agyuk
tól . Végre szétszórá eiz által ellenben állott lovasságot Ekkor a' svéd 
gyalogság sebesen ro'nant a' brandenburgi ágyukra , hanem a1 branden
burgi testőrök 's az anhalti harczolók által visszavernék; 's igy a' győ
zedelem 8 óra után már meg volt nyerve. Az ellenség Fehrbellinbe vo
nu l t , hanem meglehetős rendde l , 's 1500 holtat hagyott a' csatamezőn, 
szintannyi sebeseken kívül. Éjjel ismét helyre állit i a' h idakat , 's mi
dőn a' brandenburgi seregek reggel benyomultak, elfogtalak az ágyutár 
's podgyász legnagyobb részét. Most sebes menettel sietett az ellenség 
Iluppin és Wittstock felé, annyira, hogy a' választó fejedelem alig ér-
helé utói. A' mi a' fogságtól megmenekedhetett , legnagyobb részént 
Hamburg felé fordult , 's ott más hadi szolgálatba lépett. — A' választó 
fejedelem tartományaiban állott ellenséges erő áltáljában 20,000 emberre 
ment. így tehát a' Brandenburgból Kehi-bellin felé nyomatott ellenség 
számát legfeljebb 10,000-re tehetni. Azonban a' választó fejedelem min
denestül csak tiOOO embert vezetett e' v idékre , kik ezenfelül, Fianconi-
ából jővén a' hosszas és sebes utazás áltál elgyengültek, 's még is ugy 
megnyeré az ü tközete t , hogy az ellenség vele ezen oldalon többé 
szembe nem szálhata, a' másikon pedig szembe szálni nem mért. — Így 
he lyre állitá tartományainak bátorságát egyetlen egy csapással, 's urává 
tévé magát Pommerania legnagyobb részének. Ennyiben olly következé
sei voltak ezen csatának, millyenekkel ujabb időkben sok nagy ütközet 
sem birt. A' fehrbellini dombon emlékoszlop áll ezen nap emlékezetére. 
— XIV. Lajos azonban tökéletesen elérte czélját, melly abból állt, hogy 
a' hadban olly munkás választó fejedelmet ellensége: sorából kiszorítsa; 
mert Fridiik Wilhelm már most részént Pommerania meghódításával, ré
szént a' meghódítottalak oltalmazásával foglalatoskodván, nem volt többé 
képes a' XIV. Lajos elleni háborúban részt venni, sőt inkább külön bé
két igyekezett vele kötni. Z i . G. 

F K I T H (Rhynvis) , az első ujabb hollandi költők egyike 's BII.DKR-
nvKkel (1. e.) az elhanyatlott hollandi poé'sis helyreállítója, szül. Febr. 
7. 1753 Zwollban Oberysselben. Már korán fényes talentumot mutata 
a' költésmivészetre. Elvégezvén Leydenben a' törvényt , honvárosában 
kedvencz foglalatosságának éle 's mint polgármester és nem sokára mint 
vámszedő az admiralitás collegiumánál nem szilnek meg a' hollandi 1 ite— 
ra tu rá t jeles munkákkal gazdagítani. Több Írásai nyertek dijt a' hollan
di tudós társaságoktól. Csaknem minden költői formákban próbálkozott. 
Ifjabb koiában a ' , főkép Bellamy által megpendített, érzékeny hanghoz 
hajlék, melly , ,Ferdinánd és Constantia" cziinü románját bélyegzi 's pél
dája által terjengett egy ideig Hollandban. A' poesisnek uj felébredése 
után Hollandban ő irá az első oktató költeményt: „A 1 s i r . " Jelességei 
mellett sok van még benne amaz érzékeny hangból, mitől „Az agg kor*' 
(De Ouderdnni) ment ugyan , de nincs planuina. Lyra i költeményei közt 
(Oden en Gedichten, Amst. 1798, 3 köt.) tífbb magas szárnyalatu 
iiymnus és oda j e l e s ; különösen híres Ruyterhez irt ódája. Ezen ten-. 
gerhőst epos tárgyává is tette. Szomorjátékai között „Thirza ' - ' , „ Jn-
hanne G r e y " és "-luez de Castroii különösen becsesek. Bilderdyk tár-
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sasiigában Haren híres költeményének „De Genten1', mellynek tárgya 
a' német-alföldi szabadság alapittatása., nemesb formát adott. Poetai le
velei Sophiához Kant philosophiajáról (Amst. J805) agg kor gyenge nn-
ve. Prosai munkáji közt jelesek: ,,Levelei különbféle literatúrai tárgyak
r ó l " (Amst. 1784 's köv.). Mh. Zwollban Jan. 1824. 

F E J E D EL K M , a ' köztársaságokon kiviil minden status első tiszt
viselője. Ered e' név a' f ő , fej szóból; mert valamint a' fej az emberi 
tes tnek, ugy a' fejedelem a1 statusnak valódi főrésze. Mi pedig magát 
a' méltóságot i l le t i , ez az emberiség legrégibb korából származtatik. A' 
mint t. i egyes emberek , belső 's külső bátorságok erósb lábra állítá
sa végett társaságba léptek: az erősbek, okosabbak azonnal tulajdoníta
nak magoknak majd kisebb majd, nagyobb felsőséget, a1 társaságokban 
élőket egymás közt békeségben, külsők ellen bátorságban tartani igye
keztek , vagy pedig ha gonosz akaratnak volíak, önkényeket törvénynek 
tekintetni kívánták, '» a' netalán makacsokat lelki testi erővel lenyom
ni iparkodtak, 's igy akármi volt legyen nevek, tulajdonképi fejedel
mek voltak. Az ujabb időkben különbfélék a1 fejedelmek 1) czimeik-
re nézve, mert vannak CSÁSZÁRUK , SULTÁNOK, KALYFOK, LÁMÁK, KIHÁ
NYOK, NAGYFKJEDKLMEK, NAGYHERCZEGKK, FEJEDFLMEK, HERCZEGKK, GRÓ
FOK (1. e' c z i k k . ) , kik igazán véve csak ugyan mind lejedelmek. 2) 
méltóságok körére néz re , lévén némellyek, kik határtalan hatalommal 
uralkodnak, 's mások, kiknek országlása a' nemzet vagy legalább en
nek egy része á l t i l korlátok közt tartatik. 3) A1 méltóság szerzésére 
nézve vannak örökösök és választattak j 's végre 4) a1 méltóság minő
ségére nézve vannak egyháziak és világiak. Z». ír. 

F E J E D E L M E K S Z Ö V E T S É G E (német). A ' német fejedelmek első 
szövetségéle a' bajor választó fejedelmi háznak Maximilián Jósef válasz
tó fejedelem halálával ( Dec. 30. 1777) történt férj fi ágbeli magva sza
kadta nyújtott alkalmat. A' nevezett fejedelem halála után az ő statu
sai a' legközelebbi rokonjára, Pfalzi Károly Tivadar választó fejedelemre, 
száltak. Ez a' magtalan fejedelem azonban engedett az austria ház aján
latinak , melly őt a 1 ' bécs i egyezség által (Jan. 3. 1778) az öröklésről 
lemondásra birá. Ezen egyezségnek ellenmondott a' Pfalz vélt örökö
s e , a' zweibriiekeni he rczeg , 's a' szász választó fejedelem, mint a' 
bajor allodialis uradalom örököse 's a1 megholt bajor választó fejede
lem leánytestvérének fija. Ezek a' porosz királyhoz, II. Fridrikhez, fo
lyamodtak , a' ki , miután ez iigybeli javalatira Austria hajlani nem a-
kart volna, fegyvert ragadt. A' tescheni békekötésben (Maj. 13.1779), 
melly ezen rövid bajor öröklési háborúnak véget ve te t t , a' bécsi egyez
ség megsemmisíttetvén, Austria Bajorországból csak az Inn - negyedet 
kapa Rraunaiiral együ t t , Károly Tivadar pedig birtokába juta a' többi 
tartománynak. Franczia- és Oroszország 's Poroszország szövetségesei 
rálalák magokra ezen béke biztosítását. Egynéhány esztendővel utóbb 
újra felfogá II. Jósef császár ezen gondolatot, hogy az austriai birodal
mat a1 bajor statusokkal kikerekítse 's megerősítse, 's e' végre az orosz 
császárné austriai Német-Alföldet ajánlá Hajorországgal kicseréltetni. 
Károly Tivadar birja austriai Német-Alföldet , Luxemburg és Namuron 
kiviil, Burgund királyság czim alatt. A' választó fejedelem austriai kö
vet báró Lehrbach , a' zweibriiekeni herczeg , mint vélt örökös pedig, 
orosz követ gróf Itamanzoff által készíttetett e' czélra , 's azon álten-
gedésen kivül még három millió forint igértetett mindeniknek Austria 
részéről. Egyszersmind az nyilatkoztattatott ki a1 herczeg e l ő t t , hogy 
a' választó fejedelem megegyezése bizonyos, 's hogy a' dolog ő nála 
nélkül is végre fog hajtatni. Hanem a1 herczeg azt válasznlá , hogy ősei 
tartományainak elcserélésében soha sem egyez m e g , 's újra II Fridrik
hez folyamodott. Ez tüstént a' legnagyobb hathatósággal gyámoliiá a' 
berezegnek Katalin orosz császárnéhoz küldött levelét , 's e1 nyilatko
zást vévé válaszul, hogy a' császárné az érintett cserét mind a' ké t rész-
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re nézve hasznosnak t a r t á , de azért az mind a' két re'sz szabad akarat
jától függ. Noha már most XVI. Lajos i s , ki mint együttbiztositója a' 
tcscheni békének, ezen cserét helyben nem hagyá , bizonyossá tévé a' 
porosz királyt a1 felől, hogy II. Jósef, az ő szövetségese, a' zweibrücke-
ni herczeg ellenmondása mia t t , ezen tervével felhagy: még is vonakodott 
a' bécsi udvar e7 részben kielégítő nyilatkozást adni. Meghivá tehát 11. 
Fr idi ik Martinában 1785 a' szász és hannoveri fejedelmeket egy szö
vetségre , meily Austria és Oroszország minden ellenmunkálkodásának 
daczá ra , a' nevezett fejedelmek által Berlinben, Jul. 23. 1785 a' német 
birodalmi szerkezet fentartása- 's védelmezésére csak ugyan alá is Íra
tott áj westfaleni béke 's az ntóbbi erővel bíró békekötések, a' csá
szári választási capitulatio 's a' többi birodalmi törvényekhez képest. 
A' Bajorország elcserélése elleni rendszabások titkos czikkelyben fng-
láltatának. Ezen szövetségbe,;, járultak néhány hónap a la l t : a' mainzi 
választó fejedelem és coadj '.ora , üa lbe rg , a1 trieri választó fejedelem, 
a' hessen-kasseli landgróf, az anspachi és badeni markgrófok , a' zwei-
briickeni, braunschweigi, mecklenburgi , weimari , gothai és anhalt-des-
saui herczegek. Austria szándéka a' porosz király ezen utolsó nyilvá
nos tette által megsemmisíttetett, 's Oroszország és Austria már most 
egészen felhagyának a' dologgal. L. Dohm „Über den deutschen Fiir-
slenbund'-' (Berlin 1785), Müller János „Darsiellung des Fürstea&itndes" 
(Leipzig 1787) és Iteuss „Uentsche Staatshanzlei-' 13 r. 195's kör. 1. 

F K J i n K ti Ml J t j s , I. azon jusi rendszabások Sszvpsjége , mel-
lyek szerént valamelly uralkodó fejedelem személyes jusi viszonyai meg
ítélendők. Ez , minthogy az országlás öröklése "s más nyilvános vi
szonyok is tőle függnek, egyik részét teszi a' statnsjusnak. Forrásai: 
a' közönséges statusjus, az ország alaptörvényei, famíliái egyezségek, 
's Németországban az egyes tartományok statusjusába felvett rendelései 
a1 birodalmi törvényeknek. 11. Fejedelmet itéló törvényszék. Minthogy 
a' régi német juselvek szérént csak sorsosai által Ítéltethetett meg ki-
ki , azért fejedelmet csak fejedelmek itélhetének meg a' király (császár) 
előlülése alatt. Így Ttiassilo bajor herczeg Nagy Károly a l a t t , Adal
bert bambergi gróf (OOíi), sváb Erchanger és Bertold ( 9 1 7 ) 's még 
mások fejedelmi törvényszék által itéltetének halálra. Oroszlány Hen
rik szász herczeg 1180 szinte fejedelmi törvényszék ítélete által vesz
té el birodalmi herczegségeit. II. Fridrik császár a' fejedelmek meg
ítélését kivevé 1235 beiktatott kamarabiráj.inak munkaköréből. V. 
Károly fejedelmi törvényszék nélkül , olasz tanácsnokjai által ítéltető 
halálra fejedelmeket, 's nevezetesen a' fogoly János Fridiik szász 
választó fejedelmet, a' mi felette rossz benyomást okozott az egész 
birodalomban. Ezolta alaptörvények, nevezetesen a' császári választási 
capitulatio XX czikkelye I —11 §-ai által gondoskodtak a r ró l , hogy a' 
birodalom egyik fejedelme vagy rendje se tétethessék le az oi szaglásról, 
's ne Ítéltethessék meg személye hanem csak a' birodalmi gyűlés által. 
Az ügyet illyen esetben a1 birodalmi törvényszékeknek kellé megvizs
gálni 's kifejteni, 's az irományokat azután a' birodalmi gyűléshez Art-
kÜlder.i , niellyek itt részrehiijlatlan és hites biztosság által megvizsgál
tatván, az Í téletet , a' biztosság vél menye kihallgatása u tán , maga a* 
birodalmi gyűlés hozá. — Ez a' rend a' birodalmi szerkezet szétbomlá
sáig tartott . Z». (? 

F E J É R T E N O E R , a ' j eges tengernek Kanin félszigete ' s a 1 lapp
iandi part közt lévő nagy öble , mclly dél felé csaknem a' szél. 04 c - ig 
lenyúlik. Nevét onnan ve t te , mivel az esztendő nagy részében befagyva 
és hóval fedetve van. Hajózni csak Május közepétől Sept. végéig lehet 
Tajta. Partja srik kősziklától 's apró szigettől vétetik körül, mellyek közt 
mintegy 30 folyó ömlik belé. Legnagyobbak ezen folyók közt a' Dwina, 
Onega és Mezen. Ezen utolsónak torkolatja öblöt formál , mellynél ha
sonló nevil város fekszik. A' Dwina két ágon folyik a' tengerbe, mellyek 
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egy sziget által választatnak el egymástól. E' mellett fekszik az 1584 
alkottatott fontos ARCHANGEF. (1. e.), a' tájékunk fő kereskedő helye. A' 
fejér tenger szigetei közt legnagyobb az Onega öblénél fekvő Solofl'ki 
szigete. Azon két csatornánál fogva, mellyek a' Dwinát a' Wolgával és 
Dneprrel egyesitik, a 'fejér tengerről közretetlenül a 'Casp ium-és fekete 
tengerekre lehet evezni. L—rí. 

F E J É R V Á R M E G Y E (Székes), 1 . S Z É K E S F E J É R V Á R M E G Y E . 
F E J É R V Á R M E G Y E , Erdélyben hajdan egy vármegyét tett , d e te 

temes kiterjedése 's az igazgatásnak innen származott alkalmatlansága 
miatt a' múlt század második felében két külön vármegyére osztatott . 
1) Felső Fejér vármegye, egyes tájrészekből á l l , mellyek különbféle 
vármegyék 's csaknem minden szász székek közt fekszenek elszórva. T e 
rülete 27 nsz. mf. 56,000 (?) legnagyobb részént oláh lakossal. Földje 
inkább hegyes mint sik ; termékei gabona,, b o r , fa 'sat. ; a1 marhatar
tás jó kaiban van. Főfolyója az Olt. 5 járásra oszlik. 2) Alsó Fejér 
vármegye, politicai tekintetben Erdély-első megyéje; határai é j sz . , az 
aranyosi szék, Torda és Kolos viirmegye, kel. a' szebeni és megyesi 
szék 's Küköllő vá rmegye , dél. Hunyad és Zaránd vármegye , a1 szász
városi , szászsebesi és szerdahelyi szék , nyűg. Bihar vármegye. Terü
lete 114 nsz. mf. Lakosainak száma, kik szinte nagyrészént Oláhok 
(1701 94,497) , 126,000-re (?) tétetik. Földje termékeny 's mindent ad , 
a' mi benne Erdély fekvéséhez képest tenyészhetik. Hegyeiben arany-
's egyéb bányák miveltetnek. Főfolyója a' Maros. Két kerülete van 's 
ezek mindenikének 6 járása. 

F E K E T E E R D Ő , hegyláncz a ' badeninagyherczegségben ' s wür t em-
bergi királyságban. A' régi sváb kerület nyűg. oldalán , a' Rhenus fo-
lyójával egyenlő lineában fut , délről le éjszakra; d. a 'Rhenus , éjsz.az 
Enz '» a' Neckarnak a' Rhenusba szakadása közt lévő térség ha t á r a i ; 
legnagyobb hossza mintegy 18 , kelettől nyugot felé való szélességében 
pedig dél. 6—8 's éjsz. alig 4 mf. A' nyűg. oldalából eredő folyók a' 
Rhenusba ömlenek, a' kel. oldalán lévők pedig részént a1 Dunába , nielly 
itt ered 's a ' W i e s e n t , E lze t , Kinziget , Murgot , Neckar t , Nagoldot, 
Enzet veszi más folyókkal magába. Legmagasabb pontja a' fekete erdő
nek kel. Freiburgtól Todnau és St. Márgen közt , a ' Wiesen forrása ' j a ' 
pokol név alatt esm^retes heg3'i szoros ut tájékán van. Ezen hegyláncz-
ból kevés csúcsok emelkednek fel; legkitetszőbbek a' Feldberg (46101.) , 
líelchen (4335 1.), Katzenkopf, mellynek csúcsán áll a' VVürtemberg és 
líaden közt lévő határkő (4085 würt . I.), és Kandel (3093 I.). Ezeket a1 

hegycsúcsokat leginkább csak Jnnins közepétől Sept. elejéig lehet hófe-
del nélkül lá tni , 's akkor is ritkán egészen ; az esztendő többi részeiben 
csaknem mindég hóval fedetve fénylenek a' Rhenus melléki lakosoknak. 
A' fekete erdő hegye eredeti h e g y , kőalkatja g rán i t , magasabb pontjait 
homokkő fedi 's köröskörül elegyes rétegű hegyektől kerittetik. A' hegy
tövében, főképen nyugoti végén , gnajsz, több tetein porphyr , palakő, 
nemkülönben ezüst , ón , r é z , vas , kobalt, ásványos vizek találtatnak. 
Nagy erdőkkel fedetik, kiváltképen gazdag fenyőlevelü fákkal. A' ga
bonatermesztés felette fáradságos, kövér 's jól megöntözött rétek moz
dítják elő a' baromtartást , melly főága a' fekete erdei gazdálkodásnak. 
Magán a1 hegyen kevés városban 's falukban egyesült községeket lehet 
találni. Nagyobbára széllelszórt udvarokból 's házakból állanak. A' fe
kete erdei lakos általányosan gazdálkodó és takarékos lévén, a' föld ter
méketlensége mellett sem szegény. Megelégedvén azzal , a' mit mezei 
gazdaságából szerez, keveset fordit azon szükségekre, mellyeket csak 
jobb föld elégíthet ki. A' mit élelmére nézve &' természet szűkmarkúsá
ga megtagadott tő le , azt kereskedése és mesterségüzés által szerzi meg. 
Altaljában sok természetes mély belátások és eszek van az itt lukóknak, 
kik a' 17 századig minden mesterségüzés nélkül é l tek , mert csak az ezen 
időbeli háborúk ébresztették fel bennek lassanként a1 mesterségi szorgal
mat. Azolta naponként szélesebben terjed az üreg- és szalniakalapke-
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rcskedés , főképen pedig faórák 7s famivek készítése. Észt. több készít
tetik 186,000 faóránál 's ezt-k közt sok mesterséges-és játszó-órák, mel-
lyeknek öszveséges becse fél mii. forintnál többre tétetik. Neustadt és 
Furtwangen az egész Európára és Amerikára kitfijed"> órakereskedés kö
zéppontjai. — A' fekete erdőnek két hegyi szoros útja igen nevezetes 
le t t a' franczia zendülést követő háborúban , u. m. 'a' Kniebis és pokol. 
Az első a 'Baden és Würtemberg közt lévő határpontnál , a' Murg for
rásánál van, három most öszveomlott sánczával. A' Francziák ezt a1 

szoros utat 1766 és 1797 elfoglalták. A' második, Moieau 1796-ki 
visszavonulásáról esueretes pokol , keskeny , magas hegyektől bezárt 
völgy, Neustadt környékén, a1 Freiburgból Doiiaueschingenbe vivő or
szágúton. L—ú. 

F E K K T E T E N G E R (hajdan PONTUS Eux ix r s 1 . e.), Európa ' sAs ia 
közt fekvő tenger , nyűg. Ki>mania és Bolgárország, éjsz. az orosz biro
dalom s ta tusa i , kel. Mingrelia és Gurie l , délre Natolia közt. A'föld
közi tengerre l , mellynek szorosan .éve része , a' Bosphoius által kötte
tik öszve. A' feliete tenger 's az azovi (az elébbinek éjszaki nagy öble) 
rekesztik be a' földközi tenger egymásból folyó vizének hosszú lánc/át. 
A' fekete tenger kiterjedése, ide számlálván az azovit is , több 14,000 
nsz. mf. Vize nem oily világos, m i n t a ' földközi tengeré 's hihetőleg 
a' beleömlő sok nagy folyók (Duna , Dniester, Dnieper, Don és Kubán) 
miatt édesebb , ennél fogva könnyebben is befagy. A' rajta dühösködő 
szélvészek re t tenetesek, mi»el köröskörül be lévén zá rva , a' rajta ke
rengő szél dühös forgókat csinál. A' nyári hónapokban áltáljában csen
desebb, mint más tengerek, télen ellenben, főképen a' Duna torkolatjai 
közt lévő partok mentében Kriniig, a' legjártasb hajósok is alig evez
hetnek rajta. Főfolyása állandóul éjszakról délnyugotnak, a' thraciai 
tengerszoros és Hellespontus felé tart . A' fekete tenger az által is ki
tetsző , hogy nincsenek szigetei , azon szorosán (a1 kimriiérí Bosporuson) 
k ivü l , melly által az azovi tengerrel öszveköltetík. Az azovi és fekete 
tengereken igen jövedelmes a' halászat; nagyobb és kisebb halak több 
hasznos nemei , 's ezek közt különbféle nemű lazaczok , úszkálnak benne. 
Ezen pariokon leginkább zsákhalókkal halásznak, mellyekkel néha egy
szeri hnzásra , melly mintegy 6 óráig t a r t , 60,000 hal is (de csak kevés 
nagy) f.igatik ki. Kaviár , halenyv, halzsir 's a1 tomolykó szemling 
ikrájából botargo (de ezen utolsó csak kevés) is készíttetik itt Besó
zott és füstölt makrelákkal jövedelmes kereskedést űznek a' Krímiek. 
A' pontus éjszaki partján lévő nevezetes görög régiségeket Raoul-Ro-
chette irta le (Paris 1822), melly munka orosz udvari tanácsos Köppen 
Péter től (B«'cs. 1823) megjavíttatott 's bővíttetett. L—ú. 

F E r. E K E Z E T K K , 1. S K C T Á K. 
F É I . E I . E M , eleven aggódás azon veszély vagy akarmelly 's 

gyakran csak képzelt gonosz mia t t , mellynek ellenállni nem érzünk elég
séges erőt magunkban. A' mi e' félelmet felgerji-szti vagy könnyen 
felgerjesztheti, az f é l e l m e s , nagyobb grádicsban r é m i tő . A 1 fé
lelemnek grádicsai az aggódás , szorong i s , rémülés , bnrzadás és irtó
zás. A' ki könnyen fé l , az félénk ; a' ki könnyen magához t é r , a1 

veszélynek megfontolással való kiá l lására , b á t o r ; a' kit nem könnyen 
lehet félelemre vinni, rettenthetetlen. A' kinek bátorsága n incs , az 
gyáva ; a' kiben rettenthetetlenség iiinrs , remegő, azaz , a' félelmet 
gerjesztő előterjesztések vagy különös esetek által könnyen elrezzentet
hetik. Ez a' remegés állandó állapot , ellenben a' rémülés (ijedés) el
múló ; a' legbátrabb ember is megrémülhet. Különbség van tehát a' 
félelem és félénkség között. Amaz az indulatokhoz tartozik, a' hol a' 
reménynek áll ellenébe, és gyakran akaratunk ellen i s , de egyszers
mind csak mnlólag munkálódik ; ez pedig a1 félelemre való hajlandóság. 
A' ki fé l , a' veszély látásakor teszi a z t ; a' félénk pedig messze tá
volságban áll a t t ó l , mert félő hogy közelebb jöhetne az hozzá. A' fé-
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íénkség a' mi érző tehetségünkre raló physicai benyomások következé
s e , melly a' testi mineniüség és nevelés által erősebbé és állandóbbá 
válik, ügy szorongó őrizkedés characterisálja a' félénknek egész maga
viseletét , uralkodik az ő beszédjeiben, j á r á s á b a n , mozdnlatiban és 
ábrázatjában. Szózatja csüggedt , lassú, szorongó, hasonlóul járása 
is. A' társalkodásban inkább csúszó mint udvar i , mert Hgy h isz i , nem 
vigyázhat eléggé m i g á r a , hogy másokat ne ingereljen. A* Görögök 
Phobosnak (félelem) nevezik Ares fiját. A. B. S. 

F i i , KT, IÍS T E K H E K 1 B T A T U S T I S S S T T I S K t . Ő K N E K , N e m 
volna nehéz tökéletes 's a1 nyilvános ügyek legrendesebb folyamat
ját világosan kiszabó statusszerkezetet kész í ten i , mihelyt vaíamelly 
pont ra , akar a' legfelsőbb csúcsra, akar a' legszélesebb a lapra , vala
mi mozditó erőt lehetne i l leszteni , melly az emberi gyengeség minden 
befolyásától ment lévén, csupán az ész és törvény után toi ekednek. 
De minthogy ez lehetet len, azért a1 szerkezettudományban szüntelen 
ezen kikerülhetetlen körbe esünk , hogy az uralkodás számára külső, 
sikeres kinszeritő erővei biró regulát kell szabni , mellyet csak aláren
delt tisztségek tarthatnak erőben, 5s mij által tehát vágyj' csak e g y m á s 
legfelsőbb hatalom formáltatik vagy ped ig , ha az alárendeltetés meg-
ía r ta t ik , a' czél már kezdetben el vagyon tévesztve. Csupán a ' h a 
talmak elválasztása, t. i. a1 törvényhozás- és birói hivatalé a' kormány
t ó l , melly ugyan más okoknál fogra is elkerülhetetlen, annál kevesb-
bé elegendő, mert nem szabad annyira vinni , hogy ez által független 
és elhajló auctoritasok alapíttassanak , 's a1 nyilvános élet szükséges 
egysége eltöröltessék. Jlár melly igen legyen is a' statnshivatalok kö
re egymástól elválasztva, szükséges mindazál ta l , hogy munkáló-
dások mindég a' kormányból (pote.ilas rtetoria) induljon k i , 's ennek 
legfelsőbb vezetése alatt álljon. Megkívántatik tehát ezen intézeteken 
kívül a' hatalomnak többek között való felosztatása i s , mintegy esz
közül a r r a , hogy a1 nyilvános hatalom minden egyes te t te iben, többek
nek szükséges öszvemuiíkálódása által minden személyes ind í tóok , ér
zéki és szenvedélyes mellékczél ,-neminemüIeg neutralisáltassék , 's ha 
nem is egészen, legalább bizonyos pontig elmellőztessék. Ide tartozik 
a' hivatalok társas (collegialis') elintézése 's fokonkénti alárendeltetése, 
a' fejedelemre nézve pedig a' tisztviselők fcleletalattisága. Mert mivel 
minden szerkezetnek általányos okfeje, hogy a' fejedelem a' legfőbb 
hatalom gyakorlásában személyére nézve semminemű feleletnek nem 
vettethetik alája, semmi szerkezet , sőt az Isten és természet legszen-
tehb törvényei sem gátolhatnák a' rettenetes visszaéléseket, ha a' fele
letalattiság 's kinszerithetés hijánya az által nem enyhittetnék , hogy 
1.) a' fejedelem tettei forma szerént soha sem tekintetnek erővel bi
roknak , ha bennek vaíamelly statustisztviselő nyilvánosan 's világosan 
(ellenjegyzés által) részt nem vészen, 's 2) hogy ezen statustisztvi-
selő minden általa meghitelesitett tettért személyesen és szintúgy tartozik 
felelet tel , mintha azon tett egyedül csak tőle származott volna. 
Ez ugyan nem uj taní tás , mert már nagyobb részént régolta gyakorol
tatik a' statusokban. Francziaországban ugyan is kötelessége volt a' 
cancellárnak, minden királyi parancsot megvizsgálni 's a' törvényellen'-
től a' pecsételést megtagadni ; Angliában a1 főstatustisztviselők felelet-
alattisága gyakorlatban vaa hajdantól fogva ; Németországban mindég 
az volt a' legfőbb birodalmi törvényszékek néze te , hogy az országlá 
törvényelleni tettéért az ezt végrehajtó minister tartozik felelni. 'S nem 
menekedik ez fel azon kötelessége alól, ha ta lán az uralkodó azt állítja, hogy 
a1 dolog az ő saját feltételetlen parancsára 's az ő saját feleléseterhe alatt 
íör tént ; mert a' fejedelem saját feleletalattisága nincs meg , 's a' pa
rancs senkit sem mentegethet , a' ki e' részben lélekesmerete ellen cse
lekszik, épen azé r t , mert az a' rendeltetése, hogy a' fejedelmet taná
csával jóra vezesse. Gyakran mondatott az ujabb időkben, hogy a' 
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starustisztviselők ezen feleletalattisága által a' kormány gyors 's erős 
foiyamatja gátoltatik ; de ez alaptalan. A' fejedelem, kinek mindég 
szabadságában áll ministereit választani 's elbocsátni, eg}-es ministere 
szükségtelen vonakodása által nem soká fog gátokuíni ; ha pedig a' do
log a' status tói vényeivel és javával valóban ellenkezik, ugy igen kívá
natos, hogy a' fejedelem magát gatoltain! engedje. '3 azt sem lehet 
mondani, hogy a' felelkezés csak üres s z ó , csupa á rnyék , niellytől 
csak gyenge emberek irtózhatnak vissza. E l ' s z ő r : szükségképen ösz-
ve van ezzel kötve a' rendek azon j u s a , meliynél fogva a ministerek 
ellen váda t , pert kezdhetnek, 's természetes, hogy illy esetben nem 
szabad a' fejedelemnek az igazság kiszolgáltatását gátolni; másodszor 
pedig mindég meg van a' félelem, hogy az uralkodó felváltójának más
forma érzelmei lehetnek. Azonban ha nem m i n d é i t , hanem csak né
hány igaztalauságot gátolhat is meg egy illy szerkezeti in tézet , már 
tgy is felette nagynak kell hasznát tekinteni. Ennél fogva majdnem 
minden ujabb szerkezetekben meg van esmérve., ámbár igen eltérő mó
dosításokkal , 's a' legtöbbekben, mint az 1811-diki francziaországiban, 
még elszigetelve áll 's azon közelebbi organicus határzatok nélkül, mel-
lyekre , hogy valódi practicus resultatuniokat szüljön, okvetetlen szük
sége van. Bajorországban (szerkezetievei X. czikkelye 4, 5, 6, J-a) a' 
rendek mindkét kamarájának meg kell egyezni , ha valamelly főbb sta
tustisztviselő ellen egyenes és rendes vádat akarnak indítani, a' mi 
csak a' szerkezet megsértése miatt történhetik. A' vádat a1 király elejé
be terjesztik, 's ez azt a' legfőbb törvényszéknek adja által. Wiirtem-
bergben (szerkezetievei 52, 53 , J-a *s X. fejezet 199—205 (J-a) tulaj
don statustörvéoyszék van felállítva, melly előtt a' rendek mint vádo
lók léphetnek fel főbb tisztviselők ellen, és ollyan te t tekér t , mellyek 
a' szerkezet megdöntésére valáaak intézve, iíadenben (szerk. lev. 07, §.), 
Hessen-Darmstadtban (Szerk. lev. 109, $.), Szász-Weimarban (alaptör
vény 115, §.) , Szász-Meiningenben (szerk. lev. 14, §.) , Szász-Kobnrg-
ban (szerk. lev. 78, J . ) , Waldeckben (országos egyezség 25, $.), ha
sonló rendelések foglaltatnak , 'Weimar Koburg és Waldeckben egyszers
mind meghatározott törvényes ut is van rendelve, miként kelljen a' 
rendek vádját előterjeszteni és bebizonyítani. Azonban a' statusszer-
kezétek további következetes kifejlődésének mindenütt oda kell vezet
n i e , hogy a' statusszolgálat alsóbb hivatalaiban is megesmertessék a' 
törvény nyilvános sérelmei miatt. Legtöbb országokban most épen az 
ellenkező vagyon elfogadva, p. o. Weimarban, Würtemberghen , hol 
az alsóbb statustisztviselőknek meg van ugyan hagyva , hogy a' felsőbb 
hivatalok törvényelleni parancsait terjesszék fel , hanem azután még 
is végrehajtsák (szerk lev. 53, $ . ) , e' szerént a' pénzügyi tisztviselő 
köteleztetnék a' törvényelleni adókat beszedni 'sat. Nem szabad ugyan 
az alsóbb tisztviselőt arra felszabadítani, hogy a' felsőbb hivatalok pa
rancsa törvényes- vagy törvénytelensége felől saját ítéletét léptesse erő
re ; de vannak cselekedetek, melly'ekról egyáltalján semmi bizonytalan
ság nem foroghat fen , 's illyenek az alsóbb tisztviselőknek is megtil
tathatnak felelés terhe és nevezetes büntetés alatt. Hlyen a' felelkezés 
rendszere Angliában, hol a' tisztviselők cselekedetei , mellyek a ' szer 
keze t re , p. o. parlamenti választásra 's közönséges népszabadságokra 
(niillyen az önkényes elfogatás elleni bátorság) befolyással bírnak, bi
zonyos büntetések alatt parancsoltatnak vagy tiltatnak. Ezen bünte
téseket , a' mennyire pénzbüntetés van vélek ösEveköttetve, aká rk i kö
vetelheti a' törvényszék előtt a' nélkül , hogy-királyi kegyelem el
marhatná útját. Z*. G. 

F é r . É n e z É K N E K nevezettek annakelőtte azok, mellyeket nyúj
tani nem lehe te , p. o. arsenik , nikel ; a' higany folyó félércz volt. A' 
mineralogia elébbre haladtával ezen nevezet egészen elenyészett. (Vö. 
KRCXCK.) 
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F E T , ER K SZ T Ú S (dütitio), a1 nedveknek, különösen a' savanyak
nak vízzel való higitása. A' savanyak vizeknek hagy yészétől megfoszt
va többnyire merő 's leggyakrabban jeges állapotban vannak. A' hig 
savanyak tehát többé vagy kevesbbé feleresztettek. Felélesztés által a' 
méreg gyanánt munkálkodó nedveket á r ta t lanokká, gyógyszerekké, 
tehetjük. 

F E L F Ö L D (magy.), 1. A r, r ö r . r>. 
F m , F Ö L D (skotországi), Nagy Britanniának éjszaki, vagy SKOTOR-

SZÁG.NAK (I. e.) az alföldtől a' Grampian-hegyek által élválasztatolt r é 
sze, mellynek vad , kősziklás partjai sok öblöktől és tengerkaroktól ha* 
sittatnak. Az emiitett határbegy sok völgyektől 's nyilasoktól hasit-
ta t ik , mellyek közül a 'nagyobbak a' Levennék, Farmiak, Xaynak és 
Oeenek árkai. Ezen nagy völgyeken kivül vannak mások is , mellyek-
be az alföldről csaknem lehetetlen volt bemenni, mig emberi kezek által 

'a ' bemenetel lehetővé nem tétetett . Ezen hegyközi utak közt legneve
zetesebbek: Beulnmcha a' Lomond taván, Aberfoil és Lény Motrteltli 
környékén, Glenalmond a' Crieffen, az Athol tartományába való be
menetel Dunkeldnél a' Bírnám hegyén 's némelly folyók völgyei. Ezen 
természeli határ volt egy azon főokok közül, hogy a' felföldiek a' térsé
gek lakójiktól egészen különböző nemzetség maradtak. A' Grampian lán-
czában több maga-j csúcsok emelkednek fel , mint a' Benlomond, Ben-
Jawei-3, Schichalla>j#'s mások. A' felföld tájékai , ezen csúcsokról né
zetve , komoly pompával tűnnek a1 néző szeme elejébe. Felhőkkel fe
detve vagy köddel boritva, gyakran alig lehet tetejeket lá tni , mi
dőn puszta tekintetek 's kősziklás mélységeik, mellyekeu viz csorog le, 
a' természet hatalmának erőszakos nyomaira mutatnak. A' tetők felé 
kevés termékeny föld talál tat ik, hanem alább ritka hangafutől fede
t ik, melly közt ragadozó madarak , fejér nyulak 's hófajdok, alább jobb 
izü húst adó vadak laknak 's legelőjin számos juhnyájak legelnek. A* 
hegyek tövében sok kellemetes völgyek nyúlnak e l , mellyek hegyi fo-
lyóklól nedvesittetvén, vagy szép tavaktól fedetvén, néhol szép er
dőkkel díszlenek 's különbféle gabonanemeket teremnek. Ezen völgyek 
közt sokaknak számos lakójik vannak, kiknek főgazdagságát nyájaik te 
szik. Azon része a' felföldnek , mellyet gali nemzetség lak, a1 suther-
landi , caithnessi. roy i , invernessi, cromartyi , na i rny , a rgy le i , butei 
grófságokat, a' hebridi szigeteket , a' morayi, banffi, s t i r l ingi , per thi , 
dúmbartoni, aberdeeni és angusi grófságok részét foglalja magában. A' 
hatír l inea a' Peatland-Haff torkolatjától kezdve St. Hilda körül húzódik 
' i a ' keleti és déli szigetek csoportját Arranig bekerít i , Mull felé leme-
gyen , azután Ardmorenél, a' dúmbartoni grófságban a' skotországi szá
razra megyén á l ta l , a' Grampian-hegyek mentében az aberdeeni gróf
ság felé fut 's Caithnessnek legéjszakkeletibb csúcsánál végződik. A' la
kosok Celták maradékai , és ez a' tartomány tette a' hajdani Skótok (I. 
SKOTORSZÁG) országát ; ők magok tulajdon országokat Gaeldachnak (Gá
lok földjének) vagy Albanichnak nevezik. Angol- és Skotország nevek 
áltáljában esmeretlenek gal nyelven, 's az Angolok szászaknak (Sassanach) 
's az alföldi Skótok Gualoknak (idegeneknek), 's tartományok Gital-
dachnak neveztetnek tőlök. Mig a l'iktek és Skótok (1.- SKOTOR' ZÁG) 
országainak egyesülése után a' 9 száz. a' skotországi alföld déli Britan
niával való öszveköttetésénél fogva lassanként magasabb civilisatióra ju
tott , a' felföldi társasági lét azon alapon , mellyet a' celta ősi lakosok 
állapotja tett l e , tulajdonképen fejlett k i , a ' tartomány természeti tu
lajdonságához 's azon indító okokhoz képest készítvén a' felföldiek aJ-
kotmánnyokat, mellyeknél fogva az ősi lakosok hegyek közt választottak" 
magoknak lakhelyet. Nem mérkezhetvén meg az övéknél nagyobb erővel, 
melly a' térföldről felfelé nyomult, 's az lévén törekedések czélja, hogy füg
getlenségeket' fentartsák és idegenekkelöszve ne keveredjenek, teljes elszá
nással védték magokat hegyváraikban, mellyek mind azoknak, kik hatalma-
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sabb szomszédjaik uraságának ellene szegezték magokat , menedékhe
lyeik voltak. A' királyok távol az alföldön lakván, nem esmérték meg 
mindég azoknak főnraságát, kik sem engedelmességre nem kinszerilhet-
ték őke t , a' hegyek közt nem bírhatván vélek, sem védelmet nem adhat
tak nekjk. A' tartománynak hegyek, völgyek, szigetek 's tengerkarok 
által való hasi t tatása, sziikségesképen maga után húzta több kisebb aé-
pegyesületek lé té t , mellyeknek a' tehetősebb 's kitetsző "lelki tehetsé
gekkel biró férjfiuk, kiknek zászlóji alatt viaskodtak a' többiek, feje
ikké tették magokat. Ezen völgyek közül mindenik egy nemzetségnek 
lakhelye 's tulajdonja volt, mellynek a1 maga védelmére fegyverei, kevés 
sziikégeinek kiállítására tulajdon mesteremberei , barmai számára legelő
j e , tüzelésre szükséges moha 's törfje és vadásztájéka voltak. így sza
kadt széllyel egyes csapatokra a ' n é p , mellyek erkölcseik, szokásaik 's 
charakterek közös voltánál fogva öszveköttetésben voltak ugyan, de különb
féle főhatalom alatt á l lot tak; 's igy formálódott mindenik nemzet
ségben vagy cr.ANB.ttí (1. e.) ama' patriarohai országlás, az örökös mo
narchiának egy neme , mellyiiek alapja inkább szokás és köz megegye
z é s , mint törvények voltak. A* felföldi t. i. a' nemzetség fejében ős-
urának maradékát t isztel te, kitől hozta le az egész nemzetség szárma
zását. A' nemzetség gyermeki engedelmességei viseltetett feje i r án t , 's 
a' dan név is ezen gál szótól származik Klaan, azaz , gyermekek. Men
nél inkább előmozdították a' verség és öszveatyafiSodás a' belső egyet
ér tés t , annál hajlandóbbak voltak a' nemzetségek, a' kívülről lett meg-
bántatás esetében, erőszakoskodásokra, mivel a' statustörvények sem
mi védelmet nem nyujtottak. A' kiilönszakadásnak szükséges köveiké' 
Kése volt , hogy mindenik nemzetség többnyire tulajdon tagjaival lépett 
házassági öszveköttetésbe 's közel lévő atyafiság által még szorosabban 
egyesittetett. Innen a' ciánnak sok tagjai viselték a' nemzetség fejének 
nevét , a ' k i az egésznek földes u r a , vezére 's birája volt , az ifjakat 
felszólíthatta, hogy vele vadászatra menjenek vagy zázlója alatt kato
náskodjanak. Ezen hátalma a' főnek mindazáltal elsőszülött! jusán 
alapult 's feudális jusai vagy bírói hatalma á l t a l , mellyek neki néha 
törvényes tekintetet adtak , nem szé'esittethetett annak köre. A' clan 
tagjainak kötelessége elmnlhatatlan volt , és semmi feudális Öszvekötte. 
t e s t , mellybe későbben l ép tek , semmi másnemű köteleztetést , nielly 
által megköttethettek volna, nem tehettek elejébe azon szolgálatnak, r.iel-
lyet a' nemzetség fejének tenni tartoztak. Ez vol t , de nem mindég, a1 

nemzetség öszveséges tartományának vagy nagyobb részének tulajdo
nosa , mindazáltal nem határtalan tulajdonosi jussa l , hanem csak kor
mányozta a' közönség birtokát. A' legjobb földnek meghatározott része 
neki engedtetett , mellyet ő tulajdon hasznára nűveltetelt. A' közös föld 
többi része hosszabb vagy rövidebb időre a' clan azon osztályának ada
tott , melly feudalistákból vagy haszonbérlőkből 's mezei gazdákból 
á l lo t t , kik a' clan fejének közel lévő rokoni vagy valamelly távolabbi 
közös törzsökatya maradékai voltak. Ezen földek adtak a' feudalisták-
nak é le lmet , de két emberkor után visszavették a' fők azokat , hogy 
közelebbi rokonjaiknak ajándékozhassák, midőn az eredeti birtokosak ma
radékai a' köz emberek közé lépt'ek vissza. A' birtok ezen változása 
olly közönséges vol t , hogy az által a' köz nép a' fő famíliájával való 
eredeti atyafiságának hívesében megerősít tetet t , mivel minden emberkor
ban szálottak alá a' nép közé némelly famíliák, mellyeknek eleji a' feu-
dalisdákhoz vagy clan-nemességhez tartoztak. Néha mindazáltal az if
jabb rokonok örökre is kaptak földet, vagy pedig örökösödés, házasság vagy 
végre szerzés által nyertek birtokot. Ezen esetekben megtartották ősi rang-
jókat 's a' nemzetség egy alosztályának fejei voltak, mell}' őket közvetetlen 
vezéreinek nézte, bár mindég függésben maradtak is a' főtől 's adóztak ennek. 
A' nagyobb clanokf gyakran több alosztályból állottak. A' hol illyen más 
alatt lévő fők nem vol tak , o t t ( a ' fő után a' feudalisták ts főhaszonbérlők 
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voltak elsők. Ezek mint nemesek tiszteltettek 'sj magokat Dtiinhe Was -
salnak neveztek. Elsőségjelek sipkájukon lévő tol! volt. A' feudalisták bir
tokaikat kisebb részekre darabolták . mellyeket bérért a'» köz emberek
nek engedjek, kik épen olly kemény függésben voltak a' feudális úrtól , 
mint ez a? főtől. Midőn a' ne'pesség a1 keskeny és terméketlen völgyek
ben süriibb le t t , szűkülni kezdett az élelem. A' nemzetségek szoros, 
különválása 's a 'gyakran örökös ellenségeskedés, melly többeket elsza
kasztott egymástól, megakadályozta a' szomszéd völgyekbe való kiter
jedést 's ínég kevesbbé volt lehetséges az alföldön való megtelepedés. 
A' felettébbi elszaporodás következése tunyaság l e t t . főképen a' clan-
nemesség ifjabb fijai közt', kik nem örömest léptek a' köz nép közéj a' 
honnan a' népből a1 legelevenebb 's legbátrabb ifjakat magok mellé vé
vén, az alföldön 's ellenséges nemzetségek földjén sok prédálást ( í > e -
aclis) t e t t ek , nevezetesen, a' tartomány gazdagsága nyajakból állván, 
a' barmokat hajtották el. Más élelemmódjok a' fők ifjabb fijainak a' 
szárazon, nevezetesen Franczia- és Spanyolországokban való hadi szol
gálat vol t ; főképen a' Stuar tok, kikhez a' felföldiek igen ragaszkodtak, 
számkivettetése után még közönségesebb lett idegen zászlók alatt ka
tonáskodni, így a' felföldiek csaknem szakadatlan fegyvergyakorlásban 
voltak 's ha;iá;ok-njainak idegen országokban nyert győzedelmei táplál
ták a' felföldi nemzetségekben a', had kedvelését, melly végre csaknem 
egészen kiszorította a' mezei munkálódást, mellyel csak öregek és as
szonyok foglalatoskodtak. A'mesteremberek jobban ^becsülteitek, mint 
a1 földmivelők. A' szövés-fonás asszonyok foglalatossága volt, a' seabó-
ságot férjfiak űzték. A' fegyvereket csináló vagy legalább javító ková
csok legnagyobb becsületben ta r ta t tak ; mindazáltal fegyverek többnyire 
az alföldről vitettek be. A' fők nem öltözeteik vagy házaik fényével, 
hanem csak számos kisérőjikkel 's vendégeik nagyobb számával külön
böztették meg magokat. Azon törvények, mellyek szerént igazgatták 
alattvalójikat, igen együgyük voltak. Tekintetének tiszteltetése és védé
séért való háládatosság voltak az ő patriarchai uralkodásának természe
tes következései, 's az a' mód, melly szerént bánt a' nemzetség tagjai
va l , még inkább megerősítette ezeket a' fejedelem iránt való hűségben, 
a' minek Skotország históriája, főképen az 1715-ki 5s 1745-ki polgári 
hadakban, igen fényes példájit adja. 

Néha eltávoztak a' felföldiek clanalkotmány alappontjaitól '* magára 
az örökösödési jusra sem figyelmeztek némelly egyes esetekben, bár ezen 
alapult is az egész alkotmány. Arra is voltak pé ldák , hogy a' hivata
lokra érdemetlen fők letétettek, sőt a' zendülést (1689) követett nyug
hatatlanságok alatt egy fő egész nemzetségétől e lhagyatot t , midőn 
ezt a1 Stuart ház zászlója ellen akarta vezetni , 's a' jobbágyi hűség 
győzedelmeskedett a' feudalismnsnak erős öszvekötő lánczán. Legrégibb 
időben a' felföldi fők honi fejedelmeknek hódoltak, kiktől a' Skotor-
szági király csak névvel esmertetett meg főúrnak. Azok a' szigetelt 
(Lurds of t/ie Isles*) hatalmas urai voltak, kiknek nemzetsége V. Jaka
big virágzott. Ezek uralkodtak minden nyngoti szigeteken a' l lebride-
ken Uaytól éjszak felé 's az invcrnessi grófságnak nyűg. része in , és 
mint hatalmas szövetségeseknek nagy befolyások volt a' felföld nagyobb 
részére. A' többi részt az a thel i , m a r i , lennoxi grófok 's más ha
talmas urak igazgatták. Csak a' 15 szász, elején lett a' szigetország a1 

skót koronától függővé, mindazáltal aJ ciánok azolta elválván egymástól 
a' skotországi királyok hatalma nem erősödhetett meg, és ha nem :hábo-
ritották is meg, mint hajdan, a1 nemzetségek egy fo alatt kezet fogva az 
ország csendességét, még is meglátogatták hegyváraikból, egynéhá
nyan egyesülvén, a' térséget. Az V. Jakab halálát követett nyughatat
lanságok idejében még inkább megerősödött a' felföldi fők függetlensége. A* 
17 szász, az alföldiek hadi lelke csökkenvén, a' felföldieké lett a' hada
kozásban való nagyobb jártasság dicsősége, melly fontosságok érzését 
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's honi szokásaikhoz való ragaszkodásokat még inkább megerősítette 
bennek. De első gyózedelmeik u tán , mellyeket az alföldön nyertek, 
csak hamar keményen megzabolázta őket Cromwell , a' ki erős őrsere-
geket tet t több helyekbe, a' hegyeket száguldó csapatokkal bejáratta 's 
a' legtitkosabb búvó helyeket megvizsgáltatta, a' fők erősségeit lerontat-
t a t t a , régre a' ciánokat fegyvereik letevésére kinszeritette 's békés ma
gok viseletére kezeseket vett tőlök. A' Stuart ház helyreállása után, a' 
mire a1 felföldiek hűsége igen sokat t e t t , a' főkre Cromwelltől tétetett já
rom ismét levétetett, a' zabolás tartásokra szolgáló erősségek lerontattak 
vagy elhagyattak 's a1 felföldiek rablásai ellen hozott törvények nem 
használtattak. Ezen környülállások közt a' hajdani nemzetségalkotmány 
ismét felállott. UJ. Wilhelm 's Anna királyné alatt az országlás, a' szá
razon hadakozással lévén elfoglaltatva, a' felföldön pénzosztogatással 
vásárolta meg a' békeséget. Azon veszedelmek, mellyekkel a' Stuart' 
háznak 1715 lett kiűzetése miatt támadt lázadás fenyegetőzött, kü
lönbféle rendeléseket hoztak magok u t á n , a' nemzetségek fejei hatal
mának megtörésére. Az ugy nevezett clanacta szerént azon feudalistának, 
a' ki zendülés alkalmával fegyvert fog, birtoka a' hűségben megmaradt 
feudális urnák 's megfordítva a' hűséges feudalUtának határtalan tulajdo
nosi jus igértetett földjeire nézve, ha ura pártot ütött. Egy más rende
lés felmentette a' feudalistákat azon kötelesség a ló l , hogy urokat vadá
szatra kísérjék 's hadjaiban részt vegyenek. A' harmadik a1 félföldiek 
lefegyverkeztetéséről szólot t , de az olly tunyán hajtatott végre , hogy 
a' Stuart házhoz ragaszkodók fegyvereiket elrej thették, hogy kedvező 
alkalommal az országlás ellen ismét használhassák, Legfoganatosabb 
volt pedig minden rendelések közt a z , hogy a' felföldről az alföldre or
szágutak csináltattak 's ezen módon öszve is olvadtak volna az al-és fel
földi l akosok , de majd olly környülállások adták elő magokat, mellyek 
a' clanalkotmányt erőszakosan bontották szét. Azon elkeseredés , mel-
lyet az országlás rendelései szültek , igen hajlandóvá tette a' népet a7 

kiűzetett Stuartok által hozzá tett felszólítások elfogadására. A' fők 
mindent elkövettek fenyegetett hatalmok megerősítésére 's az újítások 
meggát lására , a' honnan uz országlás a' clan öszveköttetést szétbontani 
igyekezett. Égy veszedelmes eszköz, mellyhez nyúlt az országlás, meg
könnyítette a' f ik feltételének végrehajtathatását. 1729 körül t. i. a' 
felföldiek közt katonák szereztettek, kiknek tisztjeivé a' fők vagy feudá
lis urak fijai t é t e t t ek , fővezérei pedig a' nemzetségek fejei voltak. 
Ezen ugy nevezett független csapatok száma 6 volt , mellyek fekete őr
nek (Freicudar Dhu) neveztettek. Kötelességek abban á l lo t t , hogy a' 
lefegyverkeztetésről hozott végzést végrehajtsák, a' békételeneket ijes
szék , a' nép gyülekezéseit akadályozzák 's az ellenséges nemzetségek 
egymással való hadakozásait és főképen a' szomszéd nemzetségek ki-
raboltatásait ne engedjék. K' végre a' tartományt bekóborolták , a' mi 
ál tal a' legvakmerőbbekkel mpgesnierkedhettek , 's az bizonyos, hogy a' 
fők ezen intézetet tudták czéljaikra használni , mint az i s , hogy a ' f e 
kete őr eszközül szolgált a' hadakozó lélek táplálására, mellyet az or
száglás elébbi rendeléseinek elfojtaniuk kellett volna. Az 1745-ki láza
dás (1. STUART Eduart) a' felföldiek titkos gyülölségének 's kívülről 
való ingereltetésének következése volt. A' csata szerencsétlen kimene
tele után az országlás a' felföldiek patriarchiai alkotmányát eltörlötte 
(1747), lefegyverkeztetéseket keményen végre hajtotta sőt a 'nemzeti öl
tözetet is megtiltotta. 

A' felföldiek már külsejekben is különböznek régi celta eredetű öl
tözeteknél fogva minden más népektől. Ezen szép , a' könnyű és sza
bad mozgásra nézve alkalmatos öltözet igen jó volt a' bajnokoknak, va
dászoknak 's pásztoroknak. Gyapjúból (néha pamuttal bélelve) készít
tetett tarka színekkel koczkázva; régibb időben közönségesen setét 
sz inü , későbben gyakran igen világos v»lt. A' nemzetségeket egymástól 
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megkülönböztető1 jel a' tartanon lévő színek' elegyítése volt. Fűrészét az 
öltözetnek a' ki l t , egy ránczos térdig lenyiüó előkötő tette a1 czombok 
eltakarására. A' lovasok 's öregek mindazáltal néha truis nevű sziík 
harisnyanadrágot is viseltek. Derékravalójok 's rövid kabátjok kivarrt 
vagy rojtos volt. Felső ruhájok két réfnyi széles és négy réf. hos-
szo darab tartan volt, nielly a' testet széles, díszesen rendelt ránczokban 
vette körül ; övvel szoríttatott a' tes t re 's még alsó része lefiiggött, a1 

felső a' bal vállon kerittetett körül 'a a1 jobb kart szabadon hagyta. EsŐ3 
időben köpenyegül szolgált V, ha mind a' két karjoknak szabadon kellett 
lenni , melyeken ezüst csattal kapcsolták öszve. Elől nagy kecske vagy 
borzbőrből csinált taris7.nya iugyött. Egy oldal okon lévő hüvelyben 
tőr t , kést és villát hozdoztak. A' sipka nevezetes részét tette a' felföldi öltö
zetnek. Tollak helyett , mellyekkel csak a' főbb rangúak ékesítették sip
kájukat, az alsóbbak hangafii-bokrétát, téli maggal vagy tölgyfa ágat 
viseltek azon. Lábbelijek bőrdarab vol t , mellyet szíjjal kötöztek lába
ikra. Ezen öltözetnek eltiltatása (1747) a' felföldiekre nézve, felette 
erezhető volt 's gyakran elég elmések voltak azt kikerülni. Ezen tiltó 
parancsolat CS;\'K 1782 húzatott vissza. Azolta a' régi népöltözet las
sanként e lvesze t t ' s csak némel/y tájékokon, de itt is alföldi skót öltö-
Kettel elegyítve 's csak a' nép alsóbb osztályánál találtatik. A' fel
földiek fegyverei közé tartozott a' kard ba l , és rövid tör (diek) jobb 
«ld?ilokon, puska 's egy pár pisztoly. Puska nem létében vagy ha nem volt 
szükségek lőni , hosszú lándsát {lochaber axe) használ tak, mellyel mind 
vágn i , mind szúrni lehetett. Mindenik clan, önön fejének vezérlése 
a l a t t , ezeredet formált', mellynek száaadjai az egyes famíliák voltak 
tulajdon fejeik alatt. Bátorság 's hazaszeretet , honjához 's házi öszve-
köítetéseihez ragaszkodás, vendégszeretés és vig társaságok kedvelése, 
egyen >sség 's a megbizonyított bizodalomnak tántoríthatatlan hűséggel 
visszonozása, voltak a' felföldi characterének fővonásai mindég, mint 
most i s , bár az erkölcsök az ujabb időben nagy változást szenvedtek. 
Könyvtudósság ugyan kevés terjedt el köztök 's ez is csak a' föbh ran
gnak közt . kik részént Francziaországban neveltet tek; de a1 honi hi
s tór ia , költés és muzsika a' köz népnek is legkedvesebb mulatságai vol
tak . Mindenik família fejének volt tulajdon bárdja, kinek tetteit 's 
a' clan egyes tagjait kellett énekelnie.Ezfn énekesek nagy becsületben 
tartat tak 's mint a' senachiek vagy a' nemzetség legvénebbjei, hajdani 
regék fentartóji voltak, niellyben gyakorlás által erősíttetett emléke
zetektől segittettek, nem lévén a 'népnek irt literaturája. Kedves muzsika
eszközök a' duda volt 's a1 dudásnak az ütközetben bajnoki hangok kai kel
lett a' vivók lelkesedését buzdítani. Tüzes és hontájékainak románossá-
gától 's komoly magányosságától hevittetett képzelő erejénél fogva a' fel
földi babonás volt. Mind e 'mellett is a'felföld azon egyetlenegy tartomány 
Európában, mellynek cs«ndességét vallásbeli versengések soha sem zavar
ták meg 's hit felett támadt üldözések soha sem dühösködtek keblében. 
A : presbyterianismus és catholica hit uralkodók. Az utolsó csak az 
invernessi grófságra 's egynéhány szigetre van szorítva. Néniellyek 
a1 nemesek közt az angol egyház tagjai. Protestánsok és Catholicusok 
szép egyetértésben élnek. Az 1747-ki politicai rendelések egészen meg
változtatták a1 felföldnek mind erkölcseit , mind földjét. Mivelt földjei 
ugyan is elvadultak, völgyei, valaha egy erős néptörzsöknek lakhel3'ei, 
elpusztultak és havasi plánták módjára meggyökerezett famíliái manu-
facturás városokban vagy idegen föld Vadonjain kinszerittettek menedé
ket keresni. A" felföldiek romános és vitézi charactere sokat vesztett, 
nielly változásnak legnyilvánosabb jele a' népnek hajdani nemzetségi 
öszveköttetései iránt való hidegsége. A' clanöszveköttetés eltöröltetése 
után is még sokáig tartott a' népnek a' fők iránt való t isztelete; a 
honnan ezekek könnyű volt volna a' nép hajdani hozzájok ragaszkodása1 

visszaszerezni, de itt is sok nyomást szült a' főknek arra türekedés" 
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hogy a* dolgok uj rendjének (gyümölcseit, menyek csak hosszab idő 
múlva értek volna m e g , hamar szedjék, a' ml a' szeretet és hűség ré
gi lánczait szétszaggatta. Még most is vannak ugyan némelly földes 
u r a k , kik alattvalójik szeretetével teljes mértékben birnak ; de az Edin^ 
burgban 's Londonban való lakás sokakat elidegenített honjoktól; költ
ségeiket a' fenyí tés megsokasítván, ollyanokat tettek , mellyek a' nép 
alsóbb osztályát igen rossz állapotba helyezték. Egy azok közt főkép
pen a ' j u h o k irány talán 's felettébb való elszaporitása , melly a' népet 
élelmének kútfejétől megfosztotta. Az elszegényedés és a' föld pusztává 
léte mintegy 30 észt, olta sok ezerekkel elhagyatta szeretett hazájokat, 
mellyben nyomorult jövendőnél egyéb nent várt reájok. L. Stewart 
Dávid vezérstrázsamester: „Sketc/ies of t/ie character and present itnle 
of the Aighlanders" (Edinburg 1825) czimii munkáját; 's e z t : „Remarks 
on Col. Stewarts Sketc/tes etc. (London 1823) Mac. Cullonhnak földes
mertető (geognost) jeles munkája i s : .,The Highlands and western is-
lea of Skolland"" czim alatt (London 1824) megsemmisíti azon szép 
csalódást , mellyé* Wal t e r Scottnak Skotországról 's a ' Skótokról tet t 
rajzolati szültek az olvasóban. , h—ú. 

F t£ r, o ö M B. Minden legnagyobb , a' gö'mb körül vont kör térimé
re és felületére nézve két egyenlő részre vagy félgömbre osztja azt. 
Az astronomusok és geographok több illy legnagyobb köröket képzel
nek az ég és föld körül , névszerént az egyenlítőt, délkört és horizont, 
E« által valamint az égen ugy a' földön (előre feltévén, hogy a' föld 
gömb) több félgömbök támadnak. Az aequator az ég- és földgömböt 
délire és éjszakira, minden helynek délköre keletire és nyitgötira, a' ho-
rizon pedig felsőre és alsóra osztja. Napsystemánk minden homályos 
égtestei , azaz, minden ahhoz tartozó olaneták mellékholdjaikkal és a' co-
meták , a' legnagyobb kör által, mellynek lapja a' nap középpontja jfelé 
vont lineán függőlegesen áll, a' világított és világitatlan félgömbre osztat
nak. De mivel a' napnak nagyobb áltmérője van , mint akarmellyiknek 
ezen hom;Slyos testek közül, azért mindeniken többet világit még felénél 
' sezen megvilágított rész a' gömbölyű testek körül saját határán felül 
még a' nap tetsző féláltmérőjényire terjed el. Ez a' földgolyóbison egy 
legnagyobb körnek mint egy 15 minutumát teszi, 

F É i . o ö M B ö K (magdeburgi) , két egymáshoz illő üres réz fél
gömb. Ha ezek szorosan egymáshoz tétetnek, a' rajtok lévó csap segítsé
gével a1 levegőszivóhoz srófol tótnak 's közülök a' levegő kiszivatik, an
nyira öszvenyomatnak a 'külső levegőtől, hogy csak igen nagy erő által le
het elválasztani. Tudjuk, hogy egy nsz. lábra 18 mázsányi erővel nyom 
a' levegő , ezért szorulnak ugy öszve a' magdeburgi félgömbök, mit 
legelósször Ottó Guerike, magdeburgi polgármester, az antlia feltalálója, 
a' 17-dik szász közepén mutatott meg egy réfnyi áltmérőjii gömbökön, 
mellyeket harmincz ló el nem vonhatott egymástól. A". /. 

FÉr .HAN'o , valamelly hang intervalluma kereszt által történt fele-
meltetéséig, vagy 6 által történtleszálittatásáig. Nemcsak ezen két eset
hez, hanem a' dur- és mollhangnemekhez képest különbféle; így p. o. az 
Ais az A-hoz más viszonyban áll, mint a' Cis a' C-hess. 

F K C I C I T A B a' Romaiaknál az istenek közé emelt boldogság. Asz-
szmiyi formában festetik; mellette van a' bőségszarva 's kezében majd 
olaj á g , majd lándsa; némellykor gabonakalász, gabonás hajó 'sat. 
által is példáztatik. K. L. 

F é r , I S T E N E K vagy Herosok , hősök, Így nevezték a ' Görögök 
mind azokat , kik magokat vi tézségek, bátorságok 's tudományok által 
a' régi előidőben jelesen megkülönböztették , 's kik az istenek és embe
rek között így középfokon állottak. A' Görögök herosi világában, 
melly a' Haraclidáknak Peloponnesusba beütésekor végződik (1120 esz
tendőben Kr. e . ) , 's a' rézidőről a' vasidőre formál általmenetelt, a1 

következő nemzetségek jelennek meg : 1) a' Prometheidesek vagyV[Pro-
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metheus maradéki, vagy Deucalionidák, Deucalion maradéki; 2) az Ina-
cliidiík, Jnaclius maradéki; 3) az Agentridesek, Agenor maradéki , 4) a' 
üanaidesek, Danaus maradéki; 5) a' Pelopidesek vagy Tantalidesek, Pe-
]ops vagy Tantalus maradéki ; 6) a1 Cecropidesek, Cecrops maradéki. 
Egyes famíliák p. o. az Aeacidesek, Persidesek, Atridesek, Heraclide-
sek egyik vagy másik közé tartoznak a' most emiitettek közül. Ezen 
hősök ideje az emberi csudatételek idejének neveztethetik !s két részre 
oszíathatik: az Argonanták előtt és után való időre. Az utolsóban 
legnevezetesebbek a' trójai hábornbeli hősök. A' korábbi herosok vagy 
hősök híresebbek voltak a' későbbieknél ; de egyik rendbelieknek sem 
tétettek olly nagy áldozatok, mint az olympusi isteneknek, hanem csak 
erdők szenteltettek nekik 's libatiók tartattak sirhalmaikon. Ezen Hero
sok közül halálok után némellyek az istenek várába mentek , mások a' 
boldogok szigetein l ak tak , ismét mások a1 csillagos égen fénylettek. 
Egyébiránt a' Görögök Herosai azok voltak, mik a' Romaiaknál a' La -
resek. K. L. 

Ficr . J E B R V I T E I . , törvényes védszer, mellynél fpgva a ' bírói 
ítélet által terheltetett fél, bővebb vizsgálat végett felsőbb törvényszék 
elejébe terjeszteti perét. Élhet feljebbvitellel minden perlekedő, a ' k i ter
hes vagy legalább reményének meg nem felelő Ítéletet kapott , akar 
mint felperes vagy avatkozó , akar mint alperes avagy szavatos állt le
gyen a1 perben. 'S minthogy csak annak haszná l , a' ki közbeveti: az
ért minden egyes fél tartozik vele é ln i , ha az ellene hozatott ítéletet 
a' felsőbb törvényszék által változtatni kívánja. Azonban csak ott van 
a' feljebbvitelnek h e l y e , hol azt a' törvény meg nem tiltja. Mert a1 

törvényszék tilalma elleti sem az alsó biró nem engedhet feljebbvitelt, 
sem a' felsőnek nincs tartozása vagy szabadsága a1 megengedettet elfo
gadni. Következők azon perek, mellyeknek feljebhvitelét világos tör
vény tiltja: 1) A' királyi udvarból csupán végrehajtás végett visszakül
detett pe rek , ha bár ottan bírság adatott is az Ítélethez. — 2) A' hét
személyes táblán keresztiilvitt 's megújított perek. Itt azonban a' fel-
jebbvitel csak attól tagadtatik m e g , ki az alapos pert a' hétszemélyes 
táblára felvit te , az ellenfélnek pedig szabadon hagyatik azzal élni. — 
3) A' bizonyságtételt megtagadók ellen hozott marasztaló Ítéletek. — 
4) A' választott bíróság í té le te i , ha csak a' felek valamelly feljebbvi
telt világosan fen nem tartoitak magoknak. — 5) Az eldöntő hitletétel 
szerént hozatott ítéletek. — 6) Azon p e r e k , mellyekben a' feljebbvitel 
törvény vagy kötés által egyenesen el van zárva. — 7) A' makacssági 
í té le tek, akar megjelenés, akar védelmezés elmulasztásán alapuljanak. 
—- 8) A' közbeszóló ítéletek. Itt azonban megjegyezni méltó, hogy a' 
közbeszóló terhes ítéletet feljebbvittnek lehet nyilatkoztatni , 's ezen 
esetben a' felső biró ezt megvizsgálni tartozik, 's ha megváltoztatandónak 
ta lá l ja , a' dolog velejébe nem is bocsátkozik. Ha a' közbeszóló ítélet 
nem tisztán i l ly sn , hanem velős erővel bír , .e lannyira , hogy a' per t 
eldönti , akkor a' feljebbvitel a' terheltetett féltől meg nem tagadtatha-
tik. — Mi a' feljebbvitel módját i l leti : erre nézve következőket rendel
nek a' magyar törvények: I) A' feljebbvitel az ítélet kihirdettetése nap
ján történjék, különben megerősül az ítélet. Kivétetik innét azon eset, 
ha az ítélet sikere tilalom által fel volt függesztve ; mert i l lyenkor, ha 
a* tilalommal élő ezen véds/.erről lemond, ha bár ez az Ítélet kihirdet
tetése után több napok mulvá történjék i s , feljebbvitellel sikeresen él
het. — 2) A' feljebbvitel fokonként használtassék , és semmi köz belső 
törvén}7szék ne mellőztessék e l , különben a1 felső törvényszék a' pert 
viszgálatba nem veheti. Ezek pedig a' feljebbvitel fokai : az alispánytól 
vagy sznlgabirőtól a' vármegye törvényszékére, innét a' k i rá ly i , 's et
től a' hétszemélyes táb lára , a' kerületi tábláktól a' királyi 's azután a' 
hétszemélyesre, a' földes uraság alatti mezővárosok törvényszékétől, 
az nri s zékre , ettől a' vármegye törvényszékére 's igy tovább mennek 
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fel a' perek. Horvát- és Tótországokban a' báni tábláig azon renddel 
megy a' feljebbvitel mint Magyarországban a' királyi tábláig, a' báni 
táblától pedig a' hétszemélyes elejébe terjesztetnek a' perek. Az egy
házi törvényszékek -előtt folytatott perek a1 megyei szent széktől az 
é r sek i re , innét a1 p r imási ra , ettől pedig a' pápához , a1 ki Magyaror
szágban csak magyar meghatalmazottjai által i t é l , vitetnek fel. A' 
tárnoki városok a' tárnokszékkez, 's innét a' hétszemélyes táblához, a' 
personalisiak a' personalisi székhez , az egyesült városok pedig elébb a' 
Vl l . egyesült város törvényszékéhez, 's ettől szinte a' personalisi székhez 
viszik ügyeiket. A' Jászok és Kunok a' helybeli törvényszéktől a* kerületi 
kapitányhoz, innét a' nádori főkapitányhoz 's végre magához a' nádoris-
pányhoz viszik pereiket. A! hajduvárosokban a' helybeli törvényszékről 
a' kerületi törvényszékre , 's innét a' kir. curiára történik a' feljebbvi
tel. A' szepesi városokban a' helybeli törvényszéktől a' tartományira, 
's innét a' personalisi székre mennek a' perek. — 3) Csak addig kell a' 
í'eljebbvitellel é ln i , meddig a' törvények megengedik, nevezetesen a' 
szökött jobbágyot visszakövetelő perben , ha ezt maga a' földes ur foly
tatja , a' vármegye törvényszékéig, eddig a' jobbágy hatalmaskodása 
megbosszulására indítottban i s , hanem csak a' közbe szóló Ítélet ellen; 
egyéb esetekben a' legfőbb törvényszékeken is keresztülvihetni minden 
pert. — 4 ) A' feljebbvitelt jelentő szavak ,az eljáró bíróság iránt tar
tozó tiszteletet meg ne sértsék 's az itélet ellen ne mocskolódjanak, 
különben a1 feljebbvjyő büntetésnek vettetik alája. —• Mi a' rendes és 
törvényes feljebbvitel következéseit i l le t i : különbözők ezek a' biróra, 
kitől a' feljebbvitel tör tén ik , a' feljebbvivőre '» azon törvényszékre 
nézve, mellyhez a' per felvitetik. I. A' b i ró , kinek ítélete felvitetik, 
hivatala elvesztése alatt köteles a' törvényes és rendesen használt fel
jebbvitelt megengedni 's a' pert a' felső itélő székhez törvényes módon 
felterjeszteni vagy áltküldeni. Áll pedig a' törvényes mód ezekben : 1) 
hogy az öszvefuggésben lévő perek együtt terjesztessenek fe l ; 2) hogy 
a' felterjesztett perhez minden iktatványai hozzá mellékeltessenek; 's 
3) hogy a' birtokon belől felvitethető perek végrehajtás e lő t t , a' bir
tokon kivül felvitethetők végrehajtás után terjesztessenek fel. Melly 
perek vitethessenek feljebb birtokon belől vagy kivül : azt az 1729: 28, 
29, 31 , 1807:9 's 1741:58 czikkelyek adják elő. 11. A' feljebbvitel a1 bir
tokon belől feljebbvivőt a r ra kötelezi , hogy perét a1 védszer használása 
napjától számítandó három hónap múlva a' felső törvényszékre felvigye, 
kölünben elveszti a' birtokon belőli vizsgálat jótéteményét. Birtokon 
kivül az idősülés 32 éve alatt mindég van a' feljebbvitelnek ereje. Hl. 
A' feljebbvitel a' felső bíróságot arra kötelezi , hogy a' hozzá felvitt 
per t felvegye, szorgalommal 's érett ésszel megvizsgálja 's itélet által 
elvégezze. — Az eddig mondottakat a' törvény csak a' polgári perek
ről rendeli , azonban mind ezek a' büntető perekre is alkalmaztathatnak, 
csupán olly megjegyzéssel, hogy ezekben a' feljebbvitel az első bíró
ságtól mindjárt a1 királyi táblára 's ettől a' hét személyesre tör ténik, 's 
hogy a' nemesek ezen feljebbvitellel minden esetben élhetnek , nemtele
nek ellenben a' királyi táblára csak ha lá los , vagy három esztendei fog
ságot avagy egyszerre csapandó 100 pálezát vagy korbácsot rendelő, 
a' hétszemélyes táblára pedig csupán halálos itélet esetében vihetik fel 
büntető pereket. 

A' feljebbvitel néminemű módosítással minden pallérozott nemzetek 
polgári 's büntető törvénykezésében megvan, 's czéljára és erejére nézve 
a' magyarországival mindenütt megegyez , hanem van a' feljebbvitelnek 
(nppeal) angüa törvénykezési nyelvében még egy más értelme, melly 
a' közönségestől egyáltalján különbözik. Az angol büntető törvényke
zés iigyan is vádper , mellyben a' vádoló vádját bebizonyítani tartozik, 
a1 vádoltatott ellenben nem köteles tetteit felfedezni. Most a' vád be
bizonyítása mindég a 'koronaügy véd dolga, 's a' vádolónak a' perbe sem-
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mi befolyása nincs azonkívül, hogy a' bizonyság eszközeit szolgáltatja. 
Hanem ez 1819 előtt másképen is történhetett. Akkor a' kárvallott 
vagy ennek rokonja , a' törvényszék fStülátjai elejébe i (léztetheté a' vét
kest 's elégtételt kivánhata tőle. Itt a' vádoló appellor vagy appel-
l a n t , a' vádoltatott pedig appellesnek neveztetett. Az illyen törvény
kezésnek még akkor is volt he lye , ha már az esküdtek a' vétkest a' vád 
alól felmentették. A' kegyelmezés nem védelmezé a' vétkest a' privát 
vád ellen, 's ha ennek követlieíésében ismét elitéltetett, ki kellett ál
lania a' büntetést a1 nélkül , hogy a' kiráiy neki megkegyelmezhetett 
volna. Ezen privát vádolás jusa egy esztendeig ta r to t t ; ha tehát a' 
b í r ó , a' közönség vagy a' kárvallott rokorrjai az esküdtek feloldó Ítéleté
vel meg nem elégedtek, az appellatiohoz lehetett nyúlni , 's a' felol-
doztatottat az esztendő lefoytáig fogságban ta r ta tn i , Vagy érte kezes
séget kívánni. A' privát vádról rendszerént más jury i t é l t , 's vannak 
példák , hogy ennek Ítélete , ,vétkest" mondott, holott az elébbi jury a' 
vétkest ugyan azon okokból felszabadította. Nem tagadhatni , hogy 
ezen privát vádnak sokféle hasznai voltak, de mivel Tisszaélések is tör
téntek vele, III. György 51) parlamentactája által eltöröltetett. Zs.O, 

F K r. J E B B v i T K r, i T ö R v K N Y s z K K E K , azon itélő székek , mel-
Iyek vagy mindég csak alsóbb bíró előtt folyt 's feljebbvitt perek vizs
galatjával foglalatoskodnak, 's ezek tiszta feljebbviteli törvényszékek, 
— vagy a' mellyeknél, mint első bíróság előtt indittatnak ugyan nj pe
rek , de egyszersmind feljebbvittek is fordulnak m e g , 's ezek elegyes 
itélő székek. Hazánkban következők a' tiszta feljebbviteli törvényszé
kek : a) egyháziak: a' primási szék , 's az érseki törvényszék, á) a' 
világiak : a' hétszemélyes tábla, a' nádorispányi törvényszék, a' tárnok 
és a' personalis s zék , 's a' VII. szövetséges város törvényszéke — az 
elegyes törvényszékek pedig ezek: a' királyi törvényes t á b l a , a' báni 
t áb l a , a1 vármegyei törvényszékek, a' papi nemesség octavalis és kö
zönséges törvényszéke, a' j á szok , kunok és hájdu városok kerületi t ö r 
vényszéke, 's a' szepesi városok tartományi törvényszéke. — A' né
met szövetséghez tartozó tartományokban mindenütt két feljebbviteli tör
vényszék v a n ; Francziaországban pedig csak e g y , hanem ezenkívül 
az egész ország számára CASSATIOTÖRVÉNYSZÉK (1. e.) áll fenn, inelly 
az igazságszolgáltatásban az egységet igen előmozdítja. Zs. 6. 

F K U E C V Á R , erősség, vagy város mellett vagy benne uralkodó magas
ságra épített kisebb mellékerósség. 

V K i, r, K N u K RO (Filep Emánuel) , szül. Bernben 1777, elébb ber
ni követségi titoknok Parisban; nem sokára áltvevé mezei jószágát, Hof-
w y l t , Bern mellet , hol nagy díszben virágzó gazdasági intézetet alapí
tott. Később ehhez egy szegényoskolát kóborgó gyermekek számára 
kapcsolt , és 1808 egy philanthropint birtokosak szülötteinek; mind a' 
két intézet dúsan tenyészik 's felülmúlja hírben az elsőt. 1817 Pesta-
lozzi tanitó intézetét akará áltvenni Ifertenben, de némelly közbeesett 
környülmények felbonták az alkut. F. legjelesebb munkáji: „fílicke auf 
den Aekerbau in der Schweiz und die bestén Miitel ihn zu vervollkomm-
nen" (Bern, 1807); „Landwirtsch. Bliitter von Hofwyl1-. Aarau 1808— 
1817). L. Schweiz landammannjának, a' würtembergi király egyik b iz
tosának, Chavannesnak,Capodistriasnak,Rengetlek Künzlinek,és Vetschnek 
tudósításaikat a' hofwyl i intézetekről; továbbá: HofTmann : „Beise nach 
Hofwyl" ete. „mit Bemerktingen von Staatsrath Thaer""; Julién «,7W-
cis sur les instiluts <T éducation de mr. de Felleníergií (Paris 1817). 

F E L M A G A S Z T A L Á S , a ' mii- és rendszerek erejének emelke
dett állapotja. Felmagasztalva látjuk néha az agy- és idegrendszert és 
akkor az é le t , az elme munkálati különös elevenséggel, szokatlan vi-
dorsággaí történnek ; a' szemből tüz lörel k i , a' hallás finom és hatal
mas , a' mozdulatok gyorsabbak, a' szív és érverés virgonczabb. Ha 
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az izomrendszer van felmagasztalva, iszonyú erő van a' különben ta
lán nem erős testben ; játszva emeltetik odább azon t ehe r , mellyet 
különben mozdítani sem valánk fj&,ijsek. Ha a' nedvek elválosztására 
rendelt műszerek magasztaltattak fel, szokatlat mennyiségben és gyak-
aan szabdátlan minemüségben is választják el nedveiket. Így a' felma
gasztalt itiííj vese , savóshártya különösen sok epet , hudat , savótvá
laszt el. — A' felmagasztalásnak különösen sok oka van , a' neveze
tesebbek ezek: az elméreható öröm, kedv, kellemetes h i r , vágy , ha
r a g , i j edés , boszu; nagy mertekben szerhe.lt szeszes i talok, némelly 
betegség , méreg , ragadvány. — Minél nagyobb a' felmagasztalás, an
nál rövidebb ideig tarthat az egesség tetemes roncsolása-nélkül. Van 
olly beteges felmagasztalás i s , mel'y az együgyüségnek csudákat játsz
hatna elejébe, p. o. az állati Magnetismusnál. 

F K r. M E N Ő K , felmenő linea, alolról felfelé vitt szakadatlan sora 
Hzon személyeknek, kik egy őstől 's egy lineában származtak, igy 
unoka, fiu, a t y a , nagyatya 'sat. (ascendeiiles). Ezen linea megfordít
va lemenőnek neveztetik (descendenles'). 

F ü r , o r , D O Z < s , I. A' törvényben a' panaszló félnek keresete vagy 
vádja alól való felmentés. Lehet a) teljes, midőn a' vádoltatott tökélye
den felszabadittatik a' kereset vagy vád alól; h) bizonyítványok elégte
lensége miatt történt felmentés {ubsohitio ex inaufficientia probarum.)— 
11. Theologiai értelemben 1. Oi,HOZAT. — III. A' chemiábaii azon pro-
cessus , méllyben két különnemű test alapanyagjai úgy egyesülnek egy
mással hogy az elébbi öszveköttetés felbomlik 's ezen uj egyesülés által 
n j , a' két elébbitől különböző, öszvetett test támad. — IV. A' muzsiká
ban egy dissonantiának szükséges, fokonkénti menetele öszvehangzó 
(consonáló) intervallumba. 

F E r. Ó N J A 1) a1 feudális törvényben a' feudális hűség megszegése 
akar az adományzó ur részéről a' vasall i ránt , akar megfordítva; 2) 
minden vé tek , mellyre halálos büntetés van téve (ez a1 nevezet főkép az 
Angoloknál vagyon divatban). Bizonytalan, a' latán faltere, csalni, vagy 
a' német fehlen, hibázni, avagy a1 frank felont, hütelenség, szóból szár
mazott e ezen nevezet. Az adományzó feloniát követ el vasallja ellen 
minden te t te ivel , mellyek ennek é le te , becsülete , egészsége 's vagyon-
ja ellen vannak intézve; a' vasall pedig adományzó ura ellen a' feudá
lis hit és szolgálat megtagadása állal , továbbá, ha adományzóját veszély
ben elhagyja, bevádolja, elárulja, ha annak ellenségeivel szövetségre 
l é p , titkait felfedezi, élete után ólálkodik, annak hitvesét, famíliáját 
durva bántalommal i l le t i , ha annak feleségével, leányával vagy testvéré
vel fajtalan társalkodásban él (cucurbilalio). A' felonia büntetése az ado-
mányuraság és az adomány elvesztésében áll. Hlyen feloniából támadt 
Francziaországban a' kis yvetoti uradalomnak vagy isaz ugy nevezettyvetoti 
királyságnak fejedeJmisége (louverainete). Z*. O. 

F E L P E R E S (actor), ollyan törvényes főszemély, a ' ki valamelly bi
zonyos személyen valamit követelj 's ez iránti kérelmét megvizsgálás 's eli
télés végett a' törvényszék elejébe terjeszti. Hogy azonban valaki sikere
sen lehessen felperes, szükséges hogy a' kezdettper folytatására 's a' követelt 
tárgy bírására alkalmatos l egyen , azaz , KEr.pRREssÉGGEr, (1. e.) birjon. 

F E ( , P R R E S S É O (actoratus), valamelly dolognak bíró előtt leendő 
megszerzésére való alkalmatosság. Ez kétféle: s z e m é l y e s és va
l ó d i . Ez abban á l l , hogy a 'követel t tárgy birtoka a1 követelés ide
jén 'aV felperest illesse, amaz pedig abban , hogy a1 felperes, személyé-
ra 'nézve , sem természeti hijány, sem törvény tilalma által ne gátoltassék,a' 
kezdett pert folytatni. Gátoltatnak természeti hijány által a' gyerme
kek és őrültek, mint józan ésszel nem birok; a' törvény tilalma által 
pedig: 1) A' nem törvényes kom személyek, mint minden innepélyes 
tettre alkalmatlanok. 2) Nemtelenek, nem honosított idegenek, sőt a' 
honosítottak i s , a' míg a' honosítás feltétel cinek eleget nem lesznek, 
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nenjesek ellen személyes büntetés yagy nemesi birtok végett indított 
perekben; hanem más valódi követelések esetében nem tagadtatik meg 
tülök a' nemesek elleni felperesség. 3) Egyes szerzetesek . világi dol
gokra nézve , ellenállván a' szegénység fogadása; hanem a' rend feje 
(superior) az egész egyesület nevében sikeresen perelhet. 4) A' törvé
nyes becsiiletlenséggel bélyegeztetettek, annyiban, hogy személyesem 
nem foroghatnak a' törvényszék előtt; de ha valódi felperességgeí bír
n a k , ügyvéd által foganatosán pereltethetnek. Ezt kell érteni az egy
házi átok alatt lévőkről is. Mi azonban a' nem törvényes kora vagy 
Örült személyek személyes felperességénék hijányáról , 's a' nemtelene-
kéről a' nemesek ellen kérendő személyes büntetésre nézve mondatott, 
azt ngy kell é r teni , hogy ők csak saját nevek alat t nem perlekedhetnek; 
mert azok, kikre a' törvény védelmzéseket bizta , szabadon cseleked
hetik ezt. ' Zs. G. 

F K I , s i ó . Ezen szó már a1 romai köztársaságban is a1 legfelsőbb 
hatalmat 's méltóságot je len té , melly az öszves polgári községnek, a' 
népnek tulajdoníttatott. Az öszves nép ezen méltóságának megsértése, 
valamint a' status szerkezetének 's bátorságának megtámadása i s , fel
ségelleni vétek volt. A' népországlás megbukta után a' íelségi méltó
ság , hatalom és név a' romai fejedelmekre 's ezekről nyugoti Európa 
császáraira ment á l ta l ; a' királyoknak pedig csak későbben adatott ; 
Francziaországban II. Henrik alatt vevék szokásba az udvari emberek, 
de a1 westfaliai béke alkalmával még tartott erről a' czivódás. A' cam-
braii békeegyezségben (1521)) csak V. Károlynak adatik felség; czim. A' 
crespyi békében (1544J V. Károly császári 's I. Ferencz királyi felség
nek hivatik; 's a' chateau-canibresisi (1559) békében legelőször jőnek 
elő ezen czimek: legkeresztényibb 's catholica felség. Angliában Vi l i . 
Henrik használá legelsőben a' felségi czimet. Most már minden euró
pai királynak megadatik a z , csak a' nagy sultan neveztetik fenségnek. 
A' felség névtől különbözik a' dolog, azaz, a 'személyes méltóság, melly 
minden független és önlétil oszáglóban megvan. Ennél fogva még azon 
országlóknak is, kik az európai cancellariai tiszti Írásmódban ezen czim 
mel nem ékesit tetnek, megadatik a' személyes felség, ha valódi (örö
kös vagy választott) fejedelmek, 's nem csupán legfőbb országlási tiszt
viselők statusokban, mint a' franczia köztársaság directorai *s consulai 
voltak. Ez a' személyes felség a' csupa czim tő i , melly még a' lemon
dott vagy letétetett országlóknak is meghagyatik (mint Lesczinski Sza-
niszló lengyel királynak , a' volt franczia császárnénak Maria l.udovi-
kának 'sat.) annyiban igen különbözik, hogy az.országié sérthetetlen
ségével van öszvekapcsolva (mellynél fogva az nem Csak minden felelé
sen felül van, hanem személye sértései a' felségelleni vétek fogatjába 
esnek) , a' minek a' csupa czimnél koránt sincsen helye. Isten adta 
legyen e a? felség ezen jusát a' fejedelmeknek, vagy pedig a' népek 
ruházták azt reájok , ez régi vi ta tás , mellyel már a' 17 század vége 
felé foglalatoskodtak egymás ellen Angliában a' Stuart ház és 111. H e n 
rik követőji, 's mcllybe majdnem ugyan azon időben keveredett Thoma-
sius Keresztély dán udvari prédikátorral , Massiussal. Sokat veszt e' 
vitatás fontosságából, ha meggondoljuk, hogy a' felségi jusokat az 
isteni gondviselés sem mint élemény eszközeit 's tetszés szerént hasz
nálandó sajátot, hanem mint terhes kötelességekkel öszvekapcsolt hiva
talt ruházná fejedelmekre, valamint ellenben annak népektől eredt ált-
adatását koránt sem önkényesnek, hanem szükségesnek's tar talmára néz
ve az isteni avagy észtörvény által meghatároztatotrnak 's visszavehe-
tetlennek kellene tekinteni. A' felségi jusok tökéletesen vannak minden 
esetben meghatározva azon kötelesség áital , mellynél fogva a1 népet 
nem csupa személyes nézetek 's c/.élok, hanem azon nézetek szerént 
kell kormányozni, mellyek a' nép közt a' jusról , erkölcsiségről 's val
lásról uralkodnak , 's mellynél fogva ezen tettleg adott pontról szük-

/ 
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ség a' nép további kifejlődését vezetni. Ebben nagyon jól megegyez a' 
szabadelmü nézet a' korlátlan fejedelmivel; de nem az eszközökben, mel-
lyek által' a' felségi jusok valódi gyakorlását azon szükséges korlátok 
közt tar thatónak, azaz , a' status igaz czéljaira áltáljában, 's a' nép 
uralkodó fogatjaira szorithatónak véli. Ezt ugyan is némellyek az alatt
valók egy kis részének külön szabadságai, elsőségei, a' statushatalom 
alól való kivétele 's egyuttországlása, mások ellenben közönséges nem
zeti szabadság, 's nem ugyan a' nép egyiittországlására czélzó (deino-
craticai), hanem az országlást mindég a' status czéljára utasító (köztár
sasági) statusszerkezet által gondolja elérhetni. Az első ezen nézetek 
közül történetileg véve régibb a' másodiknál; mert a' statusok az egyes 
személyek eredeti függetlenségéből csak lassanként fejlettek ki az alsó 
rendeken való szorosabb uralkodásra (aristocratiai kivételek 's egyiittor-
száglás mellett), 's ebből egy országlási (felségi) jusra , melly a' status 
minden tagjaira szintolly erővel terjed k i , mint csupán a' status czél
jára van szorítva. Szintezen haladást lehet a' felségi jusok fogatjának 
kifejlődésében észre venni, mert azok alatt elébb csak bizonyos , egyes 
meghatározott elsőségek, tiszteleti jusok 's egyes szabadságok értetnek, 
niellyek csak az ujabb időben terjesztetének ki tág fogatjára a' legfőbb 
hatalomnak mindenben, a' mi a' status czéljával öszveköttetésben van. 
Ennél fogva a' status felségi j u sa i , mellyeknek gyakorlása az országlót 
avagy fejedelmet teszi, szükségképen elidegenitheteílenek ; sem másra 
nem bizathatik azoknak legfelsőbb gyakorlása, sem ki nem vétethetik 
foganatjok alól valaki a' statusban. \S ez által különböznek a' szűkebb 
írtelemben vett IIEOÜ.KKTÓI, (I. e.), ámbár hajdan a' német birodalom
ban a' regálék neve alat t a' birodalmi rendek országlási jusai is értet
tek. A' regálék tehát, azon szűkebb értelemben véve, elajándékoztathat
nak a' status alattvalójinak, 's terhek alól felmentethetnek egyes polgá
rok, egyesületek és rendek. A' felségi jusok tárgyaikra nézve, követke
zőkből ál lnak: 1) a1 status képviseléséből 's egységében épségeben 's fe-
jedelmiségében való megtartásából; innét a' had és béke , szövetség és 
követség jusa i ; 2) a' természeten való közös uralkodásból; innét poli-
tiai felsőség; 3) a' törvényes rend fentartásából, mindenki személyé
nek 's vagyonjának védelmezése á l ta l ; innét büntető igazság 's felsőség 
az igazságszolgáltatásban; 4) a' népnek erkölcsiségre 's vallásosságra 
neveléséből; innét az egyházi felsőség, 's végre 5) a' stattu minden czél-
ja i ra megkívántató pénzeszközök megszerzéséből; innét financzialis fel
sőség. A' monarchiái okfő, mint az 1820-ki bécsi acta igen helyesen 
áll í t ja, abban á l l , hogy a' fejedelem ezen jusok egyikétől se fosztassák 
meg , noha azoknak gyakorlásában némelly formákhoz 's a' rendek meg
egyezéséhez még is köttethetik. Zs. G. 

F E L S É G S É R T É S [perduellio, crimen laesae majestn(is), az alatt
valói hűség megszegése, maga a7 s t a t u s , ennek törvényes feje, birtoká
nak egészsége , vagy elfogadott szerkezete ellen intézett ellenséges 
válalkozás által. Angliában olly ingatag a' felségsértés fogatja, hogy 
Bürke méltán elmondhatja, hogy ott felségsértés vétke nem díszlik, mert 
ha sikerül, mindjárt más név ruháztatik reá. Teli Vilmos, a1 rütlii három 
férjfí, Nassaui Vilmos gróf , Franklin és Washington mint felségsértők 
ítéltethettek volna el , ha a' kezdett ügyet szerencsésén nem viszik ki. 
A' felségsértés fogatjának jusi határozatja is felette különböző. A' fran-
czia „Code pénal-'-ban nem jő többé elő a1 ,.Jiaule trahison.'1 A' fran-
czia status belső 's külső bátorsága 's a1 király személye Vagy a1 királyi 
família elleni vétkek halállal 's vagyonvesztéssel büntettetnek. (Code pé-
nal 75—102 czik.) A' porosz közönséges törvény a' status fejének mél
tóságában való személyes megsértését nevezi felségsértésnek, 's megkü
lönbözteti ettől a1 felségárulást, melly a' statiis szerkezetének erőszakos 
fel forgatására vagy a* fejedelem élete 's szabadsága ellen czélzó vétek; 
továbbá a' hazaárulás tó l , melly által a' statusra idegen hatalmasságoktól 
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bátortalanság 's veszedslem vonatik; 's végre a' status belső bátorsága 
's nyugalma elleni vétkektől. — Az anstriai büntető törvénykönyv (1805) 
felségsértésnek nevezi 1) a' status feje személyes bátorságának megsérté
sét 's 2) azon válalkozásokat, mellyek a' statusszerkezet erőszakos meg
változtatására, a' hazának külveszélybe keverésére, vagy a' már kész 
veszedelem nagyobbitására vannak intézve. A' bajor törvénykönyv (Feu-
erbachtól , 1813) hazaárulást állit fel a' nélkül, hogy azt meghatározná, 
's annak első fokát felségsértésnek mondja, melly a' király személyének 
gyi lkos , elfogó vagy az ellenség kezébe szolgáltató szándékkal történt 
megtámadása , 's a' status önlétiiségének és szerkezetének megtámadása 
által követtetik el. Az ellenség segítése második osztályú hazaárulás. 
Az oklevelek kiadása által elkövetett hivtelenség a' status iránt 'ste'f. a' 
harmadik osztályhoz tar toz ik ; a' negyedikbe igen különbféle cselekede
tek állíttatnak öszve, p. o. ha valaki_ a' statuson követelt jogigénye mi
att idegen hatalmassághoz folyamodik', ha valaki idegen fejedelmeket 's 
követeket megsér t , a' status alattvalójit kivándorlásra bírja, vagy ha 
valamelly idegen hatalmasság számára katonaságot toborz. Az ujabb 
bajor törvénykönyvben (Gönnertől , 1822) egy kevéssé máskép vannak 
ezen fogatok elrendelve. A' hazaárulás második osztálya a' felségsértés-
h.3z adato t t , a' hazaárulás fogatja a' harmadik osztályra szorí t tatot t ; a' 
negyedik pedig a1 status bátorsága elleni veszedelmes cselekedeteknek ne
veztetett. A' felségsértés abban különbözik egyéb vétkektől, hogy telje
sítettnek tekintetik, azaz', a ' t ö rvényes büntetéssel fenyíttetik, mihelyt 
ezen vétek szándéka külső cselekedetbe ment á l t a l , 's hogy e1 vétek r é 
szesének tar tat ik , a' ki róla valamit tud 's fel nem adja. — Honi törvé
nyeink azt nevezik felségsértőnek 1) a' ki átkozott kezeit fejedelmünk 
személye ellen felemeli, annak élete után karddal vagy méreggel leselke
d i k , avagy azon kerítésbe vagy házba , hol a' fejedelem mulat, erőszak
kal be tör ; 2) a' ki a' király és haza java ellen öszveeskiiszik , vagy az 
öszveesküvésben tudva megegyez; 3) a' ki illyénekre törekedőt esmér, 's 
noha a1 vétket bizonyítani tudná , fi'I nem adja. Ezen szörnyű vétek ná
lunk fej és minden, a' vétkes részére eső ingó vagy ingatlan jószág el
vesztésével büntettetik. 'Ezen büntetést az 1715 : 9 czikkely nagyon meg-
sulyositotta , a' vagyonvesztést még az ártatlan osztozatlan gyermekek 
részére is kiterjesztvén ; de ez a' sulyositás az 1791 : 50 czikkely által 
eltöröltetett. Méltó azonban megjegyezni, hogy a' felségsértés vétkéről 
gyanúsak javait a' királyi fiscus a ' .per kimenetele előtt el nem foglalhat
j a ; hanem azok öszveiratván, a' gazdaság vitele a' bíró véleménye sze
rént vagy a' gyanúsnál hagyatik, vagy pedig zárgondviselore bizatik szá
madás terhe alatt. Ha azonban valaki a' felségsértés vétkén kapatván, 
elfogatik, vagy országgyűlési czikkely által nyilatkoztatik illy vétekbe 
keveredettnek : a' részére eső jószágot a' fiscus mindjárt elfoglalhatja. 
A jószág ezen öszveiratásán 'a zár alá vételén kívül , a' mi más bűnnél 
soha sem fordul elő, még az is tulajdonja ezen véteknek, hogy akarmelly 
rendű 's rangú legyen a' vétkes, idézésre nincs szükség elfogatás előtt; 
továbbá, hogy a' bíró józan belátása szerént a' feladót is lehet tanúnak 
használni; 's végre hogy a' királyi fiscus, a' keresetlevél benyújtása alkal
mával, a' feladó.vezeték- 's keresztnevét tartozik a' törvényszék elölülőjé
nek bejelenteni, hogy az, ha csak, rágalmazni talált volna, érdeme szerént 
's a' környülményekhez képest néha hasonlólag büntettethessék. Zs. G. 

F u r . ső H Á Z , az angol parlament első része , melly az alsó háztól 
III. Eduárd országlása alatt (1327—77) vált el állandóul. Tagjai a 'kir . her-
czegek, főpapok és főurak (pairek), kiknek méltósága vagy birtokaikkal vagy 
familiájokkal jár , 's mindég az elsőszülöttre megy által. Foglalatossága 
törvényhozás és igazságszolgáltatás. Hatalma, az alsó házéval egybekötve, 
a' természeti lehetetlenségnél végződik, 's ugyan azért a' királyi hatal
mat is gyakran megbuktatá. A" lordok (pairek) száma nincs meghatá
rozva, mert azt a' király uj usvezés által mindég esaporithatja. A' felső 
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ház akkor gylilik őszre, mikor az a l só ; a ' k i r á ly által ól doztstik fel 'slii-
vatik ismét őszre. Az öszrehirás minden lordnak lerclbeni meghiratárfii 
által történik. Üléseit a' westminsteri régi királyi palotában tart ja, hol 
terme az alsó házéra dől. Az első ülést maga a' király nyitja meg ki
rályi székről tar trán beszédet a' felső házban, hova akkor az alsó ház 
is megliiratik; erre mind a' két ház köszönő írással rá laszó l , 's azután 
a' tagok az egyházi 's a' most már megváltoztatott t e s t - h i t e t letévén, 
az ülés elkezdődik a ' lordcancel lar előliilése a l a t t , ki azonban szintolly 
kevéssé szavazha t , mint a' vele együtt] ülő J2 főbíró. Ezen utóbbiak a' 
lord cancellarral együtt gyapjas zsákokon vagy ránkosokon ülnek, jeléül 
a' gyapjú fontosságának Anglia rirágzására nézve. A' felső háznak 
szintúgy van kezdeményi jusa , mint az alsónak, kivévén a' status pénz
ügye i t , mellyek egyenesen az utóbbi előtt vétetnek fel elsőben. A' tör
vényjavalat, ha az első ajánlás alkalmával mindjárt félre nem vettetik, 
két különböző napon két ízben olvastatik fe l , azután az egész ház biz
tossága előtt megviszgáltatrán, harmadszor olvastatik fel. Ha az illyen 
törvényjaralat az ;>!só házból jöt t á l t a l , ugy már csak királyi helyben
hagyásra van szüksége, ellenkező esetben pedig az alsó ház elejébe külde
tik. A' felső ház tagjai content vagy nocontent szóval szavaznak; a' 
jelen nem lévők meghatalmazottjaik (yroxies^) által nyilatkoztathatják ki 
akaratjokat, 's ha ezt nem cselekszik, elvesztik szarokat. A' mind a' két 
házon keresztülment törvényjavalatok megerősítését ragy meg nem erősí
tését a' felső ház előtt nyilatkoztatja ki a' király személyesen, vagy kül
döttjei á l t a l , de akkor az alsó ház is oda szokott hivatni. A' pairek 
r agy lordok jósairól rö L O R D . A' felső házról mint törvényszékről 
1. ANGLÍA. !6t. G. 

F E T . S Ő S E G , mind azok, kik a ' status és országlás ragy az egyház 
nerében jogi és rendképesti hatalmat gyakorolnak niiísokon. Kunéi fogva 
egész tiszti székek1 is neveztetnek felsőségnek ; beszélünk polgári , hadi 
' sat . felsőségről. Azonban maga az országló is neveztetik felsőségnek, 's 
mint legfőbb felsőség ugy különböztetik meg az alsóbb felsőségektől. Jla 
már fenáll ralamelly országlás (ha bár eredete kétséget gerjesztene is 
törvényessége felől), 's ha a' legfőbb^ statushatalomtól elrendeltetett vala-
melly felsőség , szükség , hogy ezt az alattvalók törvényesnek tekintsék; 
a' felsőség törvényességének vizsgálása, 's az engedelmességnek olly szin 
alatti megtagadása, mint ha a' felsőség törrénytelén volna, valóságos 
zendülés, lázadás. Ez azonban annyira nem terjed , hogy a' rendelleni 
hatalmat gyakorló is felsőségnek tekintessék. Z». G. 

F K r. s ő s É G i j u s o K. A' status fogatjából 's czéljából származó 
jusok , mel lyek, a' mennyire már magából a' status lételéből szükségké
pen folynak, 's következőleg semmi más jusalapra nincs szükségek, fel-
s é g i j u s o k n a k , valódi felsőségi vagy kormány-jusoknak , felsőbb re
gáléknak neveztetnek; a' mennyire pedig a' tapasztalási fogatok szerénti 
rálasztástól függnek 's tehát csak különös törvények 's egyezségek 
által létesülnek, alsóbb regáléknak, szűkebb értelemben vett regáléknak, 
történetes kormányjusoknak hivatnak. Minden korniányjusok öszves fo
gatja teszi a' statusfelsőséget, ez ped ig , valamelly meghatározott czélra 
vagy tárgyra vonatkozra, a' status felsőségi jusait , mellyek tehát annyi
félék, a' mennyiszer bizonyos tárgyakat másoktól elkülönö/.re akarunk 
akarmelly oknál fogva vizsgálgatni. Kimerítő a1 következő félosztás: 
1) Hadi vagy nemzetjusi felsőség; 2) egyházi és oskolai felsőség; 3) igaz. 
ságszolgáltatási felsőség; 4) bátorságra ügyelői felsőség; 5) pénzügyi 
felsőség. Zs. G. , 

F E Í , T A G O T , Á s , ' l . A s t t , r s v s é s A N A T Ó M I A . ' ' 
F E I . T É T E T . , közönségesen minden előre való feltevés, melly alatt 

valami más dolog előterjesztetik; így!már szoktak említeni logicai felté
t e l t , azaz , olly való feltevést, melly által valamelly megfogásról valamit 
mondunk vagy Ítélünk, 's reális feltételt, melly alatt valamelly eset vagy 
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történet valósul. Az elsőből származnak a' logice feltételéi mondások és 
okoskodások; p. o. metaphysicai tekintetben: a' feltételek változása va-
lamelly á l l a n d ó t teszen fe l , mellyen a' változás előtűnik, — a1 tö r té 
netet, okot, mellyből az származik, — a' dolgok egyszersmind léte pedig 
azoknak viszon niunkálatjót. Itt az állandó azon a l a p , mellyet előre fel 
kell tenni, ha valami változik; ok azon alap, mellyből ValaWily más do
lognak származását meg lehet fogni. A' philosophia tehát azokat fellé
teleknek nevezi , condiliones sine quibus nun. A' minek tovább semmi 
feltétele nincs, az a' feltételetlen. A' eritica philosophia három nemét 
mondja a 'fel tételet lennek: az in/iuerenlia, a' dependentiu és u' coDcur-
rentia feltételetlenjét, l e lke t , istenséget és világot. — A' juristai felté
tel alatt értetik az a' környülmény, mellynek előállásától függ válamelly 
törvénynek származása vagy megállapítása; ezen épülnek a' feltételes 
egyezések, mégpedig itt a' feltételek lehetőkre 's lehetetlenekre osztat
nak, mind physicai, mind morális értelemben. Amazok vagy hatalmunk
ban állnak, vagy a' történettől függenek, vagy mindkét esetnek helye van 
egyszersmind. Továbbá vagy tagadók azok vagy á l l í tók , munkalatjuk: 
tekintetében pedig vagy halasztók vagy feloldozok. A. B. S. 

F É i . T o a o v Y (Hemipyrgum, Halbthurn), falu Mosony várni. 146 
ház. 's 2 protestáns és 12ÍÖ catholicns lakossal tízép királyi várkastél
lyal , gyönyörű mulató és fáczányos kertekkel diszeskedik. Nevezetes mé
nese is van. VI. (mint magyar kirúlj ' 111.) Káro ly , kinek kedves mulató 
helye volt, szép erdejében igen szeretett vadászni , a' honnan szép kas
té lyt építtetett benne. Ugyan itt kapta Károly Oct. 12 1740, vadászat a l 
kalmával , azon halálos betegséget i s , mellyben 8 nap múlva megholt 
Bécsben. l.—ic. 

F E Í , ÜL C S A P Ó , a ' malom- és bátiyaépitésben azon vizkerek nevez
tetik i g y , mellyet a' reá eső viz nehézsége hajt. Ez sokkal kevesebb 
vizet kivan , mint az alólcsapó kerek , mellyet az alatta elfolyó viz hoz 
mozgásba , de ellenben erős esést. 

F u r , ü r . Í R Á S , 1 . I S S C R I P T I O . 
F K Í . V E V Ő K (recípiení-ek), a ' chemiai vizsgáknál a 'folyó anyagok 

felvevésére és tartására szolgáló eszközök. Igy tehát felvevő p. o. azon 
cylinderképii üvegedény , melly a' levegő felfogása végett az úszó pad 
lyukaira tétetik 's a' lég fehétele után vízzel vagy higannyal (kénesővel) 
bezáratik, nem különben az üvegharang a' légszívónál. Felvevő még azon 
edény i s , melly a' szálitásnái {deslillatio~) a' tekert vagy torlott üveg 
nyakához köttetik 's a' leszálitandó nedv vagy anyag felvételére van 
szánva. A' munkálathoz képest különbféle idom szükséges a' felvevőnek; 
az átlátszás miatt többnyire üvcgfelvevők használtatnak. 

F E r. v i r. Á o t T Á s szellemi értelemben, valakinek bizonyos dologról 
lévő megfogásainak tisztábbakká, értelmesbekké té te le , a' léleknek azon 
állapotja pedig , midőn t i sz ta ' s értelmes megfogásokkal bír, felvilágoso
dásnak vagy helyesebben felvilágultságnak mondatik. Felvilágosultnak 
jelesen azt nevezik, kinek az ember legfontosabb dolgairól, és igy az 
ember jusairól 's kötelességeiről és a' vallási dolgokról tiszta 's helyes 
megfogásai vannak. Mivel a' megfogások tisztaságának és helyességé
nek különbféle fokai vannak , a' felvilágtiltság illy különbféle fokon áll. 
Megkülönböztetik tehát az igaz felvüágultság az álfelvilágultságtól, 
a/.az , attól- mell}' válamelly individuum viszonyai, és környUlményéhez 
nincs szabva 's neki magának vagy másoknak ártalmára van. Magában 
a' felvilágitás sem hasznos, sem k á r o s , csak az által lehet ezzé, ha 
azoknak helyzetét , kiket felvilágitni aka r , tekintetbe nem veszi a' fel-
világító, 's több világot ad nekiek , m i n t a ' mennyit eltűrhetnek. A' 
felvüágultság ellenségei obseoransoknak, homályitóknak, mondatnak. 

F K r. v o N * s 1. S Z Í N J Á T É K . 
F É M B Í R Á K , Németországban a ' középkorban |büntető törvényszé

ki intézetet formáltak, mellynek az akkor egészen elhanyatlott igazság 
30 
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's főképen büntető igazság helyét kellet t pótolnia. Mivel a' féjtttSrvéay-
székek Vestíaliábanl támadtak 's ugyan ott volt főtanyájok i s , 's mi
vel tanácskozásaikat legnagyobb titokban t a r to t t ák , azért v e s t f a -
l i a i és t i t k o s törvényszékeknek is neveztettek. A' fém szó hihető
leg ezen régi szász szóból „verfemen" j ő , melly annyit tesz mint 
száműzni, elátkozni. A' fémtörvényszék tehál olly itélő izék, melly a' 
vétkest száműzheti , 's szabadon megölethetőnek nyilatkoztathatja. Kzeii 
törvényszékek Nagy Károlytól származtaták eredeteket ; de a' 13 század 
előtt semmi bizonyos tudósítást nem találunk felölök. Szokás és né-
melly korviszonyok által, kivált Oroszlány Henrik (1182) megbukta után, 
fejlettek ki 's szereztek magoknak nagyobb tekintetet. A' szász her-
czegség eltöröltetése után Henrik tartományaiból Engernt és és Vestfa-
liát kapa a' kölni é rsek , herczegség czirne alatt. Talán akkor , az igaz
ságszolgáltatás azon tökéletes rendetlenségében, léptek ezen alattomos 
vagy — a' mint ők nevezték magokat — szabad törvényszékek a' ren
desek he lyébe , mellyeket elébb a' püspökök vagy a1 királyi biztosok 
(kiüli regit) által tar tat tak. Azon közönséges zavarban, mellynek ak
kor egész Németország ki volt t éve , könnyű lehetett nekik, rettentő 
tekintetre emelkedni, 's néha néha jótékony foganatot is okozhat tak; 's 
tekinteteket a1 császárok utóbb még azzal is nevelték, hogy azokat 
czéljaik e lérésére , némelly nagyok megijes/.tésére néha magok is hasz
nálták. Hanem utóbb elfajultak a' fémtörvényszékek , a' törvényekhez 
'». szabásokhoz nem tartották magokat , 's a' t i tok , mellybe burkolódtak, 
csak önhaszonkeresések 'a gonoszságok lepléül szolgála. Mindenfelé el
terjedt tagjaik nagy sokasága által lehető lőn hatásokat egész Német
országra kiterjeszteni. A" kinek valamelly német tartományban vala
kin keresete vol t , ha ellenfelét a' rendes biró elejébe idéztetni nem tud
ta ,' vestfaliai törvényszékhez folyamodott s annál eszköziint- ki idézte-
tést 's Ítéletet. — Legiilóztatóbbak voltak a' titkos törvényszékek a' 
14 és 15 században. Nem volt tehát c suda , hogy annyi panasz támadt 
ellenek, 's hogy 1461 több német fejedelmek és városok, a ' schweiz i 
szövetségesek hozzájáruliával, egyesületeket állítottak fel magok közt 
a' véget t , hogy mindenkinek szolgáltatván igazságét, a1 titkos törvény
székhez folyamodást megg; tolják. Kzenkivül a1 birodalom egyes rend
jei császári védlevelet is kértek a' vestfaliai íöévényszékek hatalmas
kodása ellen. Magok a' ciászárok csak sikeretlenül prób.Ugaták a' tit
kos törvényszékek szerkezetét megjavitni. Kiég bátrak voltak ezek, a' 
császároknak ellenállani. Hatások csak akkor szűnt meg tökéletesen, 
midőn Németországba a' közönséges tartományi béke , jobb törvényke
zés 's büntető törvényszék vitetett be. Az utolsó fémíörvényszék 
1568 tar ta tot t Zellenél. Vestfalián kivül alsó Saxoniáean 's még 
más német tartományokban is voltak fémtörvényszékek; de ezeknek 
sokkal csekélyebb tekintetek vo l t , 's hatások is csupán bizonyos 
körre szorítva. — Minthogy mély titokba burkolódtak ezen törvény
székek , csak kevés históriai jegyzet maradt fen az ők belső intézke
déséről. A' s z é k u r , rendszerént fejedelem vagy gróf, volt leg
főbb kormányzója az egész törvén) széknek, mellynek vidéke vagy 
»/.ahadgrófsága több szabadszékeket foglala magában. A1 titkos törvény
szék elölülője szabad grófnak (gróf volt korábbi időkben a z , ki a' tar
tományokban a' király nevében igazságot szolgáltata), l-.özbiráji, kik 
az ítéletre szavaz tak ' s azt végre haj tot ták, szabad bíráknak, üléseik 
szabad üléseknek, a' hely pedig, hol üléseiket t á r t ák , szabad széknek 
neveztettek. Szabad bírák, kik a7 szabad grófok által neveztetének ki, Né
metország minden tartományaiban 's városiban voltak. Azt állítják, hogy 
ezeknek száma száz ezerre ment. Bizonyos jegyekről 's jelszavakról 
esmérek meg egymást , mellyek a' beavatlanok előtt esmeretlenek vol
t ak ; ezért is neveztetének ők magok tudóknak." Irtóztató hit tartá ótet 
k ö t v , mert mcgesküvének ,,a ' szent fémnek tartását segíteni 's eltitkol-
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ni feleségek 's gyermekeik, atyjaik 's anyjaik, leány és férj fi testvé
re ik , tűz és szél 's minden e lő t t , a' mi ég és fold közt van." A' csá
szárt fejeknek esmérték, 's ugyan azért legnagyobb részént együtt tu
dóvá is tevék Aachenben, koronázása alkalmával. A' felvételnek, a' 
szoros szabály szerént , csak v e r e s , azaz , vestfaliai földön lehetett 
történnie. A' szék illései nyilvánosak és titkosak voltak ; amazok nap
p a l , szabad ég a l a t t , ezek éj jel , erdőben vagy földalatti rejtekhelyen 
tartatának. Különböztek mind a' kettőben az elítélendő tárgyak "s a' 
per folyamatja. Ezek voltak azon vétkek, meíiyekről Ítélni a' titkos 
törvényszék jósának tartot ta: eretnekség, varázs la t , erőszakos fajtalan
ság, lopás , rablás és gyilkosság. A' vád szabad bíró által terjesztete** 
e l ő , a1 ki minden további bizonyság nélküj hite letételével állította, 
hogy a z , kit ő vádol , a' vétket valóban elkövette. Er re a' vádolta
tott háromszor idéztetett a' titkos törvényszék elejébe, a' kereset levél 
vagy lakása ajtajára vagy máshova a' szomszédságban fUggesztetrén a-
lattomban; a1 vádoló nem tudaték ki. Ha a' vádoltatott a' harmadik 
idézésre meg nem je lent , a' törvényszék innepélyes ülésében, melly tit
kos száműzésnek neveztetet t , még egyszer idéztetek, 's ha ekkor is ki
maradt , elkárlioztattaték, azaz , altadaték a ' s zabad bíráknak. A ' lege lső 
szabad bíró, ki ezután az elitéltetettel találkozék, felköté ezt egy fára, 
de nem akasztó fára, annak je léül , hogy azt szabad biró csclekvé. Ha 
védelmezé magát az elí téltetett , jusok volt a ' s zabad bíráknak őt agyon 
szúrni, lllyenkor késeket tevék a' test mel lé , szinte azt j e len ten i , hogy 
ez nem gyilkosság volt, hanem szabad biró által végre hajtatott bünte
tés. — Hány istentelen igazsági gyilkosság követtethetett el ekképen 
bosszú-, has/önkeresés- vagy gonoszságból, könnyű elgondolni. A : sza
bad b i ró , ki valamelly elitéltetettnek jel t /ada, hogy magát mentse meg, 
szinte halállal büntettetett. Azonban millyen könnyen megtörténhetett 
az i s , hogy némelly félénk ember illyen forma jeladás által honjából 
elűzetet t , holott be sem volt vádolva! — Legnagyobb igazsággal mond
hatni tehát ezen titkos törvényszékeket az igazságszolgáltatás legocs-
mányabb szörnyetegének, melly valaha pallérozott népeknél előfordult. 
Mért mit gondolhatni irtóztatóbbat, mint ollyan b i ráka t , Ü' kik ítéleteik 
oiíait soha fel nem fedezik, hatalmok gyakorlásáról számot adni soha 
nem akarnak, 's kik a' né lkü l , hogy a' vádoltatottat kihal lgatnák, í té
leteiket gyilkos módon hajtják végre. Azt áll í t ják, hogy Olaszország
ban is voltak illyen társaságok. (Stolberg „Heinén nach llalieiiíc, III. 
443 1) \l igand Pál e' munkájában: „Uas Femgericht Wett/ulem" (Ha-
nau 1825) uj világosságot vetett ezen tárgyra. Zs. G. 

F B N F. Valamelly tagnak vagy testrésznek , melly a ' miiszerzettel 
(organizmus') még függésben van, gyuladás által okozott elhalása fenének 
mondatik. A' fenétől megtámadt rész folyó és merő anyagjai ugy elvál
toztak, hogy a' további életre alkalmatlanok. A' gyúlt rész , minekelőtte 
fenébe áltmenne, a' gyuladás legkínosabb, felmagasztalt jeleit mutatja. 
A' fájdalom majd kiál lhatat lan, égető , mintha a' részt tüzes vassal süt
nék. Ha okos segítség nem járul ellene, a' romlás elkezdődik, a' fáj
dalom mintegy elvágatik vagy legalább igen megtompul, a' tag színe ké
kül, feketül; nem ritkán hólyagok támadnak rajta léggel vagy büdös ev
vel teltek, hozzá járul rothasztó láz vagy rothasztó idegláz. Az illyen 
fene melegnek neveztetik és ez nem rontá még el a' rész egész életét. 
De a' hideg fene azt egészen elhalatja. Ennél a' fájdalom, az égetés, 
a' melepség egészen megszűnik, a' rész elszárad, múmiává lesz, vagy rot
h a d , feketedik, porhanyósodik; belőle lég fejlik k i , a' bőrt felemelő, 
vagy büdös rothadt nedv foly ki belőle. A' fenének végső o k á t , melly 
az életerőnek elenyeszesében á l l , nehéz megvilágosítani. Hogy az állati 
életre uz idegek munkálkodása , tehát az idegek egészséges élete szük
séges , tudott dolog; hogy a' fenénél az idegeknek először is el kell hal
ni , könnyen megfogható ; hogy a' mértéken felülható inger — a' mi a' 
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n a g y gyuladásnál megvan — az ideg halálát okozhatja, gondolható: de 
hogy van a z , hogy az ideg halála p. o. a' gyuladás okozta gutaiitésnél, 
's a' reá ömlött geny vagy savó á l t a l , nem okoz mindég fenét? Különös 
erői változás szükse'ges e r r e , mellynek megfejtését jobb időKre hagyjuk. 
Azonban a' fenének közel okait megemlítem. Ezek közé tartozik a 'nagy 
gyuladás , kivált ha sokidegü részen van, ha az ideg- 's vérrendszer ha
talmát a1 gyúlt részre némeily okok gátolják, p. o. k ö t é s , nyomás , be-
csipődés ; — a1 rész müszerességet elrontó okok, p. o. tö rődés , lövés, 
zuzá*, megégetés; — az életerőt megemésztő okok, p, o. méreg, fagyás, 
ragadvány. Rossz indulatú lázoknál, millyen a' sorvláz, rothadó láz, ideg
láz, maga a' fekvés fenébe áltmenendő gyuladást okoz. Romlott légii kór
házakban a' tiszta sebek is megfenésednek. A' leél t , elgyengült öreg 
testben hamar o t h o n a' fene, gyakran az ifjabb kor élnisietését büntető. 
Ezen öreg fene, sok izben minden gerjesztő ok nélkül, a' lábhüvelyken 
kezdőd ik , melegen, fájva, dagadva-, kiterjed a'fel szárig 's halálba vég-
aődik. Noha a' fene a7 legveszedelmesebb bajok közé tartozik, még sem 
halálos mindég; néha maga a' természet segit ra j ta , még gyakrabban a' 
mesterség amazzal kezet fogva. A' segítendő természet a' fene határain 
mérséklett fájdalmn gyuladás t , ebben jó genyedést te remt ; a' geny a' 
f'enés részt elválasztja, elemelinti 's elhullásra készt i , minekutána tiszta 
fekély marad há t ra , baj nélkül gyógyulandó. A' hol ez nem történik 's 
a' gyógyszereknek sincs kívánt sikerek , metsző eszkönzel vétetik le a' 
testnek veszedelmet okozó része. —j—.a. 

VÉsÚuoa (Francois de Salignac de la IVÍotte), a' legtiszteletesb 
franczia praelatusok egyike , ki romlott udvarnál mint 'erény példánya 
élt. Re'gi, statiishivataiokbati és égyhá/.i méltóságokban diszlett nem
zetségből Fénéloi várttOE Perigerodbau 1652 szül. Szelid oharacter, nagy 
elevenséggel páraauiva, már korán megkülönböztetek. Nagybátyja, mar-
qnis Fénélon, Cahorbnn szemei előtt nevelteié. Az ifjú felette sebesen 
h a l a d t , ' s már 15 esztendejében részeletien ja«ralattal prédikált. Nagy
bá ty ja , attól tar tván, hogy a' sok dicséret és hizelge's elrontja a' jó 
szivet, reábirá öccsét , hogy képzését csendes magányban folytassa. Alt. 
adá tehát abfaé Frongonnak, St. Suplice superiorának Parisban. 24 évé
ben lépett F. a' papi rendbe , 's három év múlva reábizá a' párisi érsek, 
H a r l a y , a1 cath. egyházhoz áltment Protestánsokra felvigyázást. E' 
körben olly sikerrel munkálkodott , hogy a' király fejévé nevezte egy 
missiónak, melly a' Hugenottákat ment téríteni a' saintongei partokra. 
1618 prior lett Carenacban. Nem sokára ezután irá első munkáját 
, ,A ' leányok neveléséről , " 's az alapitá meg hírét. 1689 reábízta XIV. 
Lajos unokájinak , a' burgundi , anjoui és berryi herczegeknek, neve
lését. F. sikeresen képzé a' .burgundi herczeg szellemét, ki Franczia-
ország jövendő királyául vala szánva , de a1 kora halál szétdulá a' szép 
reményeket . 1695 cambrayi püspöknek neveztetett ki F. Egy theolo-
giai vita (1. QUIETISMUS), mellyet B o s s u e t - e l , hajdani tanítójával, vitt, 
azzal végződék, hogy XII. lncze F. tanitmányait elkárhoztat ta , 's a' ki
rály őt egyházi megyéjébe száműzte. Ezen időbe esik (1694—97) 1825 
esiiieretessé lett levele XIV. Lajoshoz („Leltre de Fénélon á Louis XIV. 
avec facsimile," Paris 1825), mellyben az elámított királynak nyíl
tan kimondja az igazat. Ezolta megyéjében mint tiszteletes érsek 's 
keresztény philosuphus élt. Halálát melygyuladás okozta 1715. Phi-
losophiai , theologiai és szép literatúrai mivek halhatatlanná tették ne
vét. A' legjobb ó 's uj írások által táplált 's é lénk, kedves és ragyo
gó phantasia ál tal lelkesített szellemet lelünk bennek. Stylusa folyó, 
kel lemes, tiszta °s harmoniás. Legfőbb mivé „Les aventures de Ttle-
m«yi / e , " mellyben mint princz nevelője fejedelmi nevelés példányát aka-
rá adni. Mondják , hogy komornokja titkon vévé el 's igy adatott sajtó 

alá. Ezen könyv kijöttével megszűnt Lajos kegye F% iránt. Mert a' 
k i rá ly kormányára ir t sa tyrá t lá to t t ezen históriai románban 's eltiltá 
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elvégeztetését a' már elkezdett nyomtatásnak. Két év múlva a' szerző 
halála után teljesen kiadták a' Telemachot F. örökösei 2 kötetben. Az-
olta számtalan uj kiadásokban 's fordításokban kijött ; magyarul Hal-
ler és Zoltán adták ki; amazé jobb. Emléke , Dávid által készitett szob
ra , Jan . 7. 1820 állíttatott fel Cambrayban. Elet irását eredeti kézira
tok szerent Bausset adta k i , 'g Champollion- Figeac nyomatlan leveleit 
bocsátotta közre. Az „Oeuvres c/ioissies de Fénilojl"' a' Laharpe ál
tal reá készitett eloginmmal 's biogr. liter, jegyzékkel Willemeintól, 
1825 jelentek meg Parisb. 6. köt. 

P K N K 6. Sok finom szemil kőfaj alkalmatos a' kések és más metsző 
eszközök fenésére, de különösen egy schistus (réteny) faj, mellynek szál
kás törése, félkemény állománya, zöldes vagy sárgás szürke szine 's 
egy kevéssé átlátszó széle van. Európában 's nálunk is van e z , de külö
nösen becsesek a' keletiek. Nagysága idoma és finomsága a' fenendő 
eszközök szerént különbözik. —j—a. 

F E N R A j z , a r c z r a j z , az épitésmivészetben valnmelly épület 
küloldalának vagy fa<;adej;ínak geometriai 's kisebb mérték szerént feltett 
rajza. Hogy a' perspectivi rajztól megkülönböztessék , orthographiai-
nak is neveztetik, mivel illy rajzba az épület és minden részének 
magasságait és szélességeit pontosan fel kell jegyzeni , hogy a1 mívesek
nek sinórmértékül szolgálhasson. k 

F K N Y K O O Á R . Nálunk csak egy bogárfaj van, a ' j ánosbogár , melly 
éjjel villós fényt széleszt magától ; különben pedig nyolcz ollyan faj Íra
tott le. A'jánosbogár, ha teljesen kinőtte magát, $fí ujnyi hoszu; felül 
setétbarna, alól sárgás fejér. Ha az állat nyugszik, kisded fekete feje 
a1 melykas alá el van rejtve. Végtagjai hajszálidomuak 's tizenegyizüek. 
A' hint olly kevéssé hasonlít a1 nőhöz, hogy egy fajhoz sem számlálná va
laki 's csak a' nőszésen kapás esmerteté őket ugyan azon fajnak. A' 
him ritkán látható, a' nő gyakran 's leginkább az á rnyas , nedves, füvei 
gazdag helyeken. A' szép kékes fény hasa utolsó három gyűrűjéből jő, 
két zacskóból, melly a' gyűrűk alatt létez valamelly sárgás állománnyal 
telve. Azt is erősitik , hogy fényekkel melegség is fejlődik ki , 's ha a' 
melegmérő ezen fénylő részre tétetik, 6—8. í ' . fokkal emelkedik. (A' kéa 
nem érzi a' meleget") Ezen zacskók viz alá tétetvén 4S-óréig folyvást 
fénylenek. Csak a' nőszés idején bírnak fénylő tulajdonnal; melly halá
lokkal is megszűnik. — Déli Amerikában nevezetes a:; FJater noctilu-
cns, olly erősen fényi-ő, hogy lámpa gyanánt használtatik a' Karaibok-
tól. Ennek fénye is a' melyvért alatt levő tésztanemil anyagból jő . 
Még nevezetesebb a' surinami lámpahordó QFulgosa laternaria), mellynek 
homlokán egy szarunemü hólyag van , a' setétben nagy fényt vető. Hires 
még a ' : Scoíopondra electrica, melly nedves földien lakik, de gyakran 
a1 virágokra is felinász 's talán ő okozza azon kéklő fény t , mellyet né-
melly virágoknál a1 setétben észre vehetni. —j—a. 

F E N Y Í T É K , disciplina. Ezen l ; /án szó disciplina jelenti 1) a1 

nevelésnek egy részét , melly törvény elleni hajlandóság és vágyakve
zérlésében és korlátozásában á l l , hol a' kinszerítés főszerepet játszik, 
2) A1 fenyítéket magá t , p. o. katonai fenyíték. Positiv valláiokban a' 
disciplina ellenébe van téve a' doctr inának, a z a z , a' hittanitásnak 'g az 
egyházi fenyítéket foglalja magában. (VS. EGYHÁZI FENYÍTÉK.} 

F E N Y Í T É K HÁ JI A K. Már ma^a a' név mutatja ezen intézetek tu-
lajdonkVpi rendeltetését, melly abból áll, hogy nevelő házak legyenek aa 
emberi nemzet vétkes, de még néminemű javulásra alkalmas tagjai számá
ra; a' vétkeseknek nem csak büntettetniek, hunén javittatniok is kell ben-
nek. Mennyire éretik vagy érethetik el ezen czél a' mai fenyitékházakban, 
kitetszik a1 következőkből. Nem á r t , ha ezen intézetek keletkezésének 
rövid története előzi meg azon észrevételeket. — Azon időben, midőn 
a' tisztább philosopliia az embereket emberiebbekké tévé ?» az emberi 
életet becsülni t an í tó , megszűntek nem csak valódi vétkeket, hanemjdur-
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vább tévedéseket is halállal büntetni , 's intézeteket állítottak fel , ine!-
lyekben a' vétkeseknek lakolniok kellé vétkeikéit a' nélkül, hogy a1 

társaság egészen megfosztatott volna tü lök , sőt inkább uz volt a' czél, 
hogy majd abba javulva térjenek vissza. A' Romaiaknál a' polgárosztá-
lyokbeli statnsvétkesek büntetése száműzés vol t , ?s bányászmunka a' 
jobbágyoké 's rabszolgáké, kik terhes vétket követtek el. Későbbi idők
ben a' tengeri hadat tartó országokban gályákhoz bilincseitettek a' vét
kesek, a" mi a' máltai vitéz rendnél, mig gályáji voltak, mind végig szo
kásban volt; de máshol már régolta nem történik. A' vétkesek más tar
tományokban még ma is nyilvános munkákra fordíttatnak; mint a' status 
szolgáji. Némelly országban szokás a1 vétkeseket messze fekvő tarto
mányok miveletlen vidékeire vinni; igy Anglia Botanybaiba, Oroszország 
pedig Siberiába küld^vétkeseit. Az első fenyitékház felállíttatásának ide
je nincs tudva. Buryban, a' suffolki megyében Angliában 1589 már volt 
fenyíték- és munkaház, mellynek elrendeltetéséről Edén Mortan „Az an
gliai dolgozó osztályok történeté"-ben említést tesz. A' kézmivi és ke
reskedési szorgalmú Német-Alföldiek, mint sok egyébben, abban is például 
szolgáltak a' Németeknek, miként kelljen még a' rossz és megromlott em
berek erejét 's ügyességét is hasznos czélra fordítani. Midőn az illyen 
forma emberek egyenesen e' végre állított intézetekben további gonosz
tettektől niegóvatnak, az egyszersmind a' czél, hogy foglalatoskodtassa-
nak 's igy hasznosakká tétessenek. Amsterdamban e' végre 1595 állitta 
tott fel egy fenyitékház férjfiak számára, 's 1596 egy másik feslett élelii 
asszonyszemélyek számára. Nem sokkal azután majdnem minden német
alföldi városban találtatott illy intézet. Németországban szinte a' 17 szá
zadban keletkeztek ezen intézetek. A' munkásság által virágzásra emel
kedett szabad birodalmi városok, mellyekbe a' rendes politia elébb vi
tetett b e , mint a' fejedelmi stutusokba, elsők voltak e' részben. A' ham
burgi tanács elhatározá 1609 fenyíték- és munkaházat szerkeztetni, „hogy 
a' szegények eltartassanak, a' koldusok eltöröltessenek 's mindenféle gaz
ságnak eleje vétessék." Brémában 1617 volt fenyitékház. E 'példákat több 
birodalmi városok követék. Szintezt cselekvék utóbb a' fejedelmi statu
sok uralkodrtji is. Igy állíttatott fel Halléban a' fenyitékház 1708, igy 
"Waldheimban Saxoniában 1716 az országrendek ajánlására egy fenyiték-
és szegényház. A' 18 század közepe felé Németországban már több 
volt 50 fenyíték- és munkaháznál. Kisebb városok egybe kapcsolódtak 
illyen intézetek közös felállítása véget t , vagy pedig külföldi fenyitékhá-
zakba adák vétkeseiket, bizonyos évpénz fizetése mellett. Ezen nyilvá
nos intézetek , első kezdetekben igen szűk korlátok közé voltak szorít
tatva. De midőn a' kinzás Németországban lassanként eltöröltetett , 's a' 
különben szokásban volt száműzés helyett a1 fenyitékházi büntetés gyakrab
ban rendel te te t t , ekkor már szükségesnek találták több tartományokban 
az illynemü fenállott intézeteket kiterjeszteni, *s uj fenyiték- és munka
házakat felállitni. Korunk szelídebb tojrvényei 's a' halálos Ítéletek rit
kább végrehajtása által megtöltettek ugyan fenyitékházaink minden nemű 
vétkesekkel ; de ki akarná ezért ama' szigorúbb törvényeket, ama' gya
koribb halálos büntetéseket visszaohajtani! Hogy a' legkeményebb bün
tetések sem rettentik el a' gonosztévőt, régen bebizonyította a' tapaszta
lás. Vannak példák, hogy épen akkor , midőn a' tolvaj felakasztatott, 
magán a' -vesztő helyen történtek lopások. A' fenyitékházak szerfeletti 
népsége lassankénti csekélyitésének első 's legsikeresb eszköze az volna, 
ha az ifjúság jobb neveltetése által a' vétkeknek eleje vétetnék , — ha
nem ennek további fejtegetése nem tartozik ide. Szinlilly fontos tárgy 
a z , hogy a' fenyitékházak, eredeti rendeltetések szerént, ne csak bünte
t ő , hanem egyszersmind valódi javitó intézetek is legyenek, 's e1 rész
ben igazi elszántság még eddig sehol sem mutattatott Már sokszor té
tetett ez »' — gyakor tapasztaláson alapul t—észrevétel , hogy a' fenyi
tékházak, ha nem rontanak, bizonyosan kevés morális javulást eszközöl-
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nek. Maga az illyen házak szerkezete okozza ezt. A' még nem egé-
s/.ei'i megromlott, talán csupán könnyelmű vétkes a' legnagyobb gonosz
tévővel záratik öszve; az ifjú vétkes az öregebb- 's tapasztaltabbtól ok-
ta t ta t ik , 1s igy szabadon bocsáttatásakor kétszerte ártalmasabb leszen 
a1 statusnak. Ritkán találni valameily hires gonosztévőt, a' ki elébb, ta
lán több ízben i s , fenyitékházi büntetést nem szenvedett volna. A' szo
kásba jött egyházi gyakorlások 's a' fenyitékházi prédikátorok legbttz-
góbb törekedését csak ritkán eszközölhetnek egyik vagy másik vétkesnél 
javulást. Az illyen intézetekben az erkölcstelenségnek 's azon következé
seknek - niellyek a' vétkesek kiszabadulásakor tűnnek e lő , kikerülésére 
csak egyetlen egy eszköz v a n , az t. i. hogy az illyen intézetek két osz
tályra, javító és tulaj lonképi fenyíték vagy óvó házra osztassanak. Saxo-
niában Zwickaiiban a' vétkesek két osztályra, terhesebbekre és gyengéb
bekre vannak osztva. A' Lichtenburgban 1811 felállított büntető inté
zetben is sziatilly rendelés tétetett. A' szász országlás még annak szük
ségét is megesmérte, hogy a' betegek és árvák, kik hajdan a' vétkesekkel 
egy helyen t a r t a t t ak , elválasztassanak, 's minden osztály tulajdon inté
zetbe tétessék által. — A' tömlöc/.ök 's fenyitékházak czélirányosabb el
rendeléséről irt minden könyvek közt kétségkívül főhelyet érdeme) 
HOWAKII (1. e.) John nemeslelkü britus gyakran megjelent munkája. H. 
is a' fenyitendók osztályokra választását sürgeti vétkeik és hibájik minő
sége szelént, továbbá különböztetést a' vélek való bánásban, p. o. a' tar 
t á s , a' reájok mért munka 's a' nekik engedett nagyobb vagy kisebb 
szabadság tekintetében. H. földije, Macfarlan, 's ennek német kiadója 
Garve (J. Macfmlans „Lnlersuchungen über die Armnlhíí etc. angolból 
hozzátételekkel Garvetól, Leipzig 1785) szintezt állítják legbiztosabb esz
köznek a' fenyitékházak szerkezetének megjavítására. Lehet ugyan ez 
ellen azt a' kifogást tenni, hogy az illyen jól vélt javalatok inem minde
nütt eszközölhetők. E' részben igen sok függ az igazgató vagy előlülő 
cbaracterétől 's magaviseletétől, 's vannak példák, hogy illyen intézetek, 
mellyek ügyes eszes felvigyázó alatt virágzottak , a' következett •» ke-
vesbbé alkaímas felvigyázó alatt egészen elhanyatlottak. Mit lehessen 'a 
kelljen a' vallási tanítónak a' foglyok erkölcsi javítására tenni , megmu-
ta tá Wagniz ezen munkájában: „Ceber die moralische Verbesserung der 
Zuc/ithausgefange/ien'^ (Halle 1787). L. Wagniz : „Nachrichten und Be-
merkungen über die merktvürdigsten Zuchth'duser in Deulschlandil (2. 
r. Leipzig, 1791); Wách te r : „Veber Zuchthiiuser und ZuchÜiausitra-
fen,"- (Stut tgard, 1786); Knötzschker: „Von Verbannung der Mis.ie-
thater zur Rergarbeit.'* (Leipzig 1795), és Gruner: ,,Versuch iiber die 
rechte und zu-ehmihaige Einrichtung der öffentlichen Sicherheitsinsti-
tute, derén M&ngel und Verbesserung." (Majn melléki Frankfurt, 1801) 
(Vö< FOGHÁZ \ K . ) ZS. G. 

F K N T I I É K H A I . O M , tipró malom (stepping-mill angolul, franczi-
iiul moulin a marches, vagy moulin de di.icipline~), egy Angliában felta
láltatott uj büntető eszköz, melly Angliában 's az egyesült statusokban 
használtatott sikerrel legelsőben. Ez a' malom egy vagy több henger 
forma "s mintegy 5 lábnyi áltmérőjü kerekből á l l , fa lépcsőkkel, mel
lyek olly szelesek, mint maga a' kerek, a z a z , 20—25 lábnyiak. A' ra
bok egymás mellett rendbe állíttatnak 's lassanként mennek a1 lépcső
kön felfelé; sulyok mozgatja a' ke reke t , melly azután fogainál "s a' ko
rongnál fogva az egész erőmivet mozgásban tartja. A' rabok egy tá
maszhoz kapaszkodnak erősen , 's igy maradnak mindég függőleges á l . 
lásban. Angliában a' tipró malmot gabonaörlésre , vizhttzásra hasz
nálják. A' njew-yorki büntető házban olly szélesek a' kerekek, hogy 10 
személy egyszerre tiporhat rajtok. Mivel ezen munka igen erőltető és 
fárasztó, azért minden 8 peroz alatt más 16 váltja fel a' munkásokat. 
Ezen munka nyeresége 20 procenttel mul felül minden egyéb munkát, 
melly eddig rabok által tétetett. Valljon ártalmas vagy ártatlan legyen 
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e ez a' munka a' dolgosokra nézve, e' rész-ben különböző az orvosok 
véleménye. — Ugy mondják, Coulomb egy franczia mathematicus ta
lálta fel a' tipró malmot, annyi bizonyos , hogy Hasé Vilhelm Angliá
ban javításokat tett rajta egészségi tekintetben. Z«. G. 

FK O UO R I w * N O W I T S , a' badeni nagyherczeg udvari képírója, 
szül. 17üö a' Kalimikok közt az orosz chinai határokon. 1770 elfoga-
ték az Oroszok á l t a l , Pétervárra v i te tek , hol Katalin császárné párt
fogásába vévé , megkeresztelteié 's a1 badeni markgiófnénak ajándéko-
zá. Karlsrnlie- és Marschlinsban neveltelék, a' képírást választá 'a elő
készülvén mivészetében, Romába men t , hol 7 évig mulata. Azután lord 
Elgint elébb Görögországba, később Londonba követte. 3 év múlva 
visszatért Karlsruhéba 's udvari képíró lett. Az antik és a' régibb ílo-
renczi mivészek szorgalmas tanulása által a' sanyarú nagynemü stylust 
sajátjává t e t t e ; a' fejekben legjelesebb. J. 

F E o u o s i A , 1. K U K i . 
F E R D I N Á N D 1., V. Karoly császárnak tes tvére , 1558 olta romai-

német császár 's 1526-tól fogva magyar és cseh király. A' szerencsét
len mohácsi ütközetben Ii . Lajos elesvén, Ferdinánd felesége Anna 
u t á n , kivel ugy lépett házassági é l e t r e , hogy ha Lajos maradék nélkül 
hal m e g , ő reá száljon a' magyar korona, just formált a' királyi méltó
sághoz. Ugyanazt tette Verbőczi István segítségével, a' 11. Ulászló alatt 
kiütött paraszttámad is elnyomásával e lkeverede t t ZÁPOLYA János (l.e.) 
erdélyi vajda i s , ki Nov. 1 napján 1526 Székes-Fejéiváron megkoronáz
ta t ta magát. Azonban az özvegy királyné, Maria, a' partján lévő Báto-
ri István nádorispánnyal , Posonyba országgyűlést hirdetet t , mellybena' 
rendek I. Ferdinándot kiáltották ki királynak 's Ferdinánd Nov. 5. 1527 
hasonlóul Székes-Fejérváron megkoronáztatta magá t , és vezéreit János 
király után küldöt te , kinek seregét azok Tokajnál utói érvén, széllel
verték. Bodó Fereticz alatt lévő hadi ereje hasonló sorsra jutván, Len
gyelországba szaladt Zápo lya , azon reménységgel, hogy annak királyá
t ó l , Sigmondtól, mint sógorától , segítséget fog kapni. De Sigmond-
t ó l , a' ki nem akart a' hatalmas austiiai házzal , nevezetesen a 'hadako
zó V. Károl lyal , Ferdinánd bátyjával , ellenségeskedni, egyebet közben
járáson kivül nem nyert Ezen szorultságában Jánoson Lasky Hierony-
m u s , ' e g y tanult és eleven lengyel főember, 's Martinusius György, a' 
cestakovi vagy czenstoehaui monostor superiora (kivel János azon alka
lommal esmerkedett m e g , midőn Lengyelországban Tarnovi János , kra-
kói palatínus és lengyel fővezér, tarnovi várában tartózkodott) segítet
tek. Amaz azt javalot ta , hogy Soliinan török császárhoz folyamodjék 
segítségért. János a' tanácsi t elfogadá 'a magát l.askyt küldé a' portá
hoz követségbe : Mai'thiusiusra pedig azt h iz ta , hogy Magyarországon 
keressen pártosokat. Mind a' két követ szerencsés vol t ; mert Laskynak 
Sotirnan megígérte a' kért segítséget 's Martinusius Zápolya titkos pár
tosa iba , a' többek közt Bátori Istvánba 's Homonnai Ferenczbe uj lel
ket és bátorságot önívén, ezek sereget gyüjtöttl-k Magyarországban, 
mellyel Ferdinánd katonájin győzedelmeskedtek. A' győzedelem hirére 
János elbúcsúzott Tarnovi Jánostól 's Magyarországba jött 1529 és a' mo
hácsi mezőn tiszteletére ment Solimannak , ki innen Buda a l á jö t t , meg
vette a' várat 's Jánosnak adta által , 3000 Törököt hagyván a' várban 
őrseregül Gritti Lajos alatt. Megerősíttetvén János Solimantól a' ma
gyar királyságban, iszonyú zűrzavar ütjött ki Magyarországban, mellynek 
aikalmával a' két u. m. a' német és török párt (mint csúfolta egyik a' 
másikat) egymást olly gyűlölséggel üldözte , hogy az otthon létei sem 
volt bátorságos és ''gyík a' másiknak birtokait 's falujit kirabolta és ha
muvá tet te . Azonban Ferdinánd szép számú sereget gyűjtvén 's V. Ká
rolytól is segittetveV, Rngpndorf vezérét Buda alá kü ld te , hogy ezt Já
nostól elvétesse; de míg Rogendorf Esztergám, Visegrád és Vácz el . 
foglalásával bajoskodott, Gritti elég időt nyert a r r a , hogy 8000 em-
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bért szálittasson a' vá rba , sőt a' belgrádi basá t , Méhemet Jahioglest is 
segítségre ii i t la, ki Budát az ostrom alól felszabadítottál Kogendorf 
nagy sietséggel eltakarodván Uudaulól , a 'Törökök Ferdinándnak a 'Vág , 
•Nyitra és Gaian mellékein lévő birtokaira ütöttek , mellyet kegyetlenül 
feldúltak 's IO,t!0O fogollyal tértek vissza Pestre. Hasonló sors fenye
gette a' Törökök részérói Austriát is ; mert 15,000 lovast küldött ennek 
puszt í tására , de V. Karol}- seregével öszvetalálkozván, mind egyig le
vágattak ettől a' Törökök. Ezen a' veszteségen 's Károly hadi né-
p*ének közelgetésén Soliman ugy megrémült , hogy nem merte Károlyt 
megvárni , hanem nagy sietséggel tért vissza Konstantinápolyba. Soli-
mannak eltávozása után ugy lá t szo t t , hogy Ruda alá fogja Ferdinánd 
küldeni seregét; hanem János király kérésére esztendei fegyvernj ugvást 
kötvén, mint békeség szerető fejedelem a' csendesség helyreállításán igye
kezett. A'fegyvernyugvást 1538 békeség kövei te , mellyre ez adott alkal
matosságot: Eindvai iíánfi János nádorispány meghalván, Gritti Lejos, 
Soliman kedveitje, ország korniányo/.ójává kivánt kineveztetni. János, bár 
sok nagyok ellenzettek, hogy ezen fényes hivatalt idegen viselje, részént 
neki tett fontos szolgalatjaiéi t, részént Solimantól félvén, megadta neki a' 
kivánt hivatalt. Gritti uj hivatalának elején mindjárt üldözni kezdette azo
k a t , kik kívánságának teijt-sittetésében ellenkeztek, a' többek közt Czi-
bak Imrét , Erdélynek igazgatóját, alattomban megölette. Czibak atyja-
fijai ezen megbosszankodván, 40.000 főből álló sereget gyűjtöttek 's Grit-
t i t , a ' medgyesi várat megvévén, elfogták 's kegyetlen halállal végez
ték ki. Ezen Soliman megbosszankodott 's Jánostól elégtételt k ivánt ; a' 
mit J ános , hogy a' Czibak familia hatalmas pártját magára ne haragítsa, 
nem teljesített 's egyszersmind, hogy Soliman bosszúállása ellen magát 
bátorságba helyezze, arról kezdett gondolkozni, hogy Ferdinánddal meg-
'békéljen. Ez meg is történt ezen feltételek alat t : «) Zápolya Magyaror
szágnak felét királyi névvel igazgassa; 4) ha gyermeke lesz , ennek a' 
koronához semmi jusa se legyen, hanem famíliái örökségén kivül ber
ezegi névvel Szepes vármegyét b i r ja , 's Erdély és Magjarország Ferdi
nándé és maradékaié legyen. Ezen békekötés után János Verbőczi István 
tanácsára házasságról kezdett gondolkozni és Sigmond lengyel királynak 
második feleségétől Hona Slorcziától való leányát , l sabe l lá t , feleségül 
vette 1539, kivel 1510 János Sigmond nevű fiját nemzette; hanem az 
atyai örömmel nem élhetett sokáig, mivel fija születése után 40 nappal 
megholt Szászsebesen. 

Az említett béke csikkelyei szerént Magyarországnak 's Erdélynek 
Ferdinándra kellett volna szálani; de a' gyámatyják, Mártinusius György 
és Petrovics Péter , 's több főemberek semmit sem akartak arról tudni 'S 
mind a' két országot a' kisded János Sigmond számára szándékoztak 
megtar tani , és ped ig , ha másként nem lehetne, Soliman segítségével. 
Ferdinánd vérontás nélkül akarván a' dolgot elintézni, mind lsabellához, 
mind Solimanhoz követeket küldöt t , mind a' kettőt a' béke pontjaira 
emlékeztetvén 's az országnak áltengedtetését kívánván. Isabella gondol
kozásra való időt kivánt; Soliman pedig azt felelte, hogy Ferdinánd Ma
gyarországhoz számot soha sem t a r t h a t , mert ez ővé lévén, Jánosnak 
nem volt jusa azt valakinek engedni. Soliman válasza hadat húzott 
maga után, mellyben Ferdinánd fővezére, Rogendorf, Méhemet Jahiogles 
belgrádi basától megveretett '» megsebesíttetvén, Komáromban megholt. 
A' győzedelem után maga Soliman is megérkezett Buda a l á , mellyet nem 
akarván , bár vágyott is bírására , erőszakosan elfoglalni, fortéllyá! élt . 
Azt kívánta t. i. Isabellától , hogy a' kisded János t , a' kiért olly hosszú 
utat t e t t , a' várat llogendorf ellen vitézül oltalmazó főemberekkel egyült 
küldje ki hozzá a1 táborba. Isabella teljesítette nagy sírással Soliman kí
vánságát. Soliman mind a' gyermeket , mind a' főembereket nyájasan 
fogadta 's gazdagon megvendégelte. Azonban vendégség közben , melly 
késő estéig t a r to t t , a' Törökök apró csoportokban, mintha csak látni 
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akarnák a' vár belsejét , az akkor szombati kapunak neveztetett bécsi
kapun a1 várba besétálgattak 's a' visszamenők helyett mindég többen to-
lakoAak be. Így nagy számmal lévén már a' várban, a' kapukat el
foglalták 's azt hirdették k i , hogy a' kinek élete kedves, tegye le a' 
fegyvert, mivel a' vár a' Solimané. l l ly álnoksággal kerítette kezére So-
liman Budavárá t ! 5 4 i , melly középpontja Magyarországnak 145 eszten
deig maiadván török felsőség alatt, tetszések szerént prédálták innen ha
zánk körülte fekvő részeit a' Törökök. Urává lévén Solíman a' várnak-, 
visszaküzdötte a' kis Jánost Isafiellának , de azon kellemetlen izenettel, 
hogy mivel Isabella nem tarthatja meg a' várat Ferdinánd ellen , ő maga 
veszi azt birtokába az egész országgal együtt, inig J.inos felnő; lsabellá-
íiak pfdig azok helyett Erdélyt engedi Magyarországnak a' Tiszán tul 
eső r é szé t e l , Lippa 's Temesvár vidékeivel. Engedelmeskedett a' meg-
csalatkoz tt királyné Soliman parancsolatjának 's Budáról , mellyet többé 
soha sem iá to t t , iírdélybe költözött. Ferdinánd lá tván, hogy Soliman-
nal nem mérkezhetik m e g , 1545 öt esztendei fegyvcinyugvást kötött 
vele ; de már 1549 felbomlott a z , mivel Martinusius Erdélyt alattomban 
Ferdinánd kezére já tszván, 's Isabella e' miatt Lengyelországba anyjá
hoz kényteleniitetvén költözni, ismét fegyvert fogtak egymás ellen Ferdi
nánd és Soliman. Az 1562-ig változó szerencsével folyt hadat 3 eszten
dei fegyvernyugvás követ te , a' többek közt azon feltétel alatt', hogy 
Ferdinánd Solimannak esztendőnként 30 ezer aranyat fizessen. Hanem 
Ferdinánd a'békeséggel nem élhetett sokáig, mivel Jul. 25. 1564 megholt. 
Mint német császár uralkodását két dolog teszi nevezetessé, u. m. az 
1559 Augsburgban tartatot t birodalomgyülés, mellyen Németország uj 
pénzrendet kapott 's a' Protestánsok több vallásbeli panaszaikat terjesz
tet ték elő, és az, hogy az 1562 kezdődött trienti egyházi zsinatban alatt-
valójinak több vallásbeli szabadságot eszközölt ki. Áltáljában jeles és 
türedelmes fejedelem volt , 's a' protestáns vallás az ő uralkodása alatt 
terjedt el Magyarországban és Erdélyben. L—ú, 

F E R D I N Á N D I I . , a ' k i gyermektelen nagy bá ty j á t , Máfyást , a ' 
német császárságban 1617, a' magyar királyságban 1619 követte , olly 
időben ült a' császári székbe, midőn a' HAK.MI\CZESZTEND. H Í B O I U (1. e.) 
ki akart ütni 's az austriai ház nagy veszedelemben volt. Komor 's 
magába zár t ember lévén, ?s lngolstadtban a' Jesuitáktól neveltetvén, 
igen türedelmetlen 's az előtte uralkodott 1 Ferdinándtól , Maxiinlián-
t ó ] , sőt Rudolftól és Mátyástól is egészen különböző fejedelem volt Min
deneket , kik a1 trienti vallástudomány czikkelyeivel ellenkezőül véleked
t e k , kegyetlenül üldözött , a' mivel és a' protestantismusnak minden le
hető módokon leendő kiirtására czélzó feltételével minden alatta lévő 
statusokban elszórta a' békctelenség magvait annyira , hogy császárrá lé
tét is igen megnehezítette az által. A' Cseheknek, kik Thurn vezérlése 
a la t t már Bécs alatt állottak , visszavonulása mindazáltal időt adott ne
ki a r r a , hogy császárrá választatását , bár a ' protestánsok egyesülete 
(unió) és a' Csehek hevesen ellenmondottak is, kivigye 1619. A' Catho-
Jxusok szövetségének (ligának) és 1. János György szász választónak 
segítségével megerősítvén magát á1 cseh királyi székben, keményen's 
ij.ikényesen bánt az i t t lévő Protestánsokkal, kiknek tanitójit kikergette, 
a' honnan sok ezer munkás és szorgalmatos Csehek vándoroltak külföld; 
!'•", ellenben visszahitta a! Jesuítákat "s tulajdon kezeivel szakasztotta 
H.-,t )I Ru:lo!fnak felséglevelét. (L. CU. IXTINUSOK.) Ellenségeit, a' töb-
b-'fc közt V. F r id r ike t , kit a1 Csehek ő helyette királyoknak választot
t - e , számkivetette és a' pfalzi választói méltóságot 1622, bár a' szász 
választó ellenmondott, a1 bajor herczfgnek ajándékozta, a' ki őt se
gítette. Tilly és Wallenstein álla! meggyőzette IV. Christian dán ki
rá ly t , braunschweigi Christiant és gróf Mansfeldet; a1 két meck.'enhurgi 
l íérczeget , kik a' dánország! hadban részt vétsek, sz ímkvetetti ' 's Me-
eklenbtwgot Walleíssteiunak adu; i' keleti teu'gerea lévő kereskedést is 
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kezére akarta keri tni , de ezen feltétele füstbe ment Stralsund ostromá
nál , nyomosán segítvén ezen erősséget a' Hansa városok. 1629 költ vis
szaállító parancsolatja (ediclvm restitulionale) szerént minden az egy
házi fentartás (1. VarxÁsniíKE) ellene're a' Protestánsoktól eltöröltetett , 
közvetetten püspökségekbe 'sat . ismét catholicus püspökök és főpapok 
t i t e t t e k , a' Reformátusok a' vallásbékéból kizárattak és a' catholicus 
fejedelmek protestáns alattralójinak ismét vissza kellett volna térittetniek 
a catholica val lásra; melly edictum Augsburgban, Ulmban, Kaufbeu-
renben és Hegensburgban fegyveres erővel hajtatott végre. Hanem Wal 
lenstein elbocsáttatása, mellyet a' birodalom rendjei köz akarattal kíván
t u k , és Richelieunek , a' ki minden politicai rugó erőt mozgásba te t t 
hogy Francziaországnak Európa dolgaiba hatalmas befolyást szerezhes
sen és az austriai ház Európát elnyomással fenyegető nagy hatalmát meg
tör je , ellenedölgozása, továbbá a 'Francziaországtól segittetett Gusztáv 
Adolfnak vitéz serege , mellyel a' Protestánsok i s , látván Magdeburgnak 
a' vallásbeli parancsolat végrehajtatása végett való ostromoltatásából, 
hogy az egyesülés reménységében megcsalatkoztak , egyesültek, végre 
BETHLEN Gábornak (1. e.) Ferdinánd ellen való felkelése, meggátol
lak Ferdinándot feltételeiben. Mindazáltal Gusztáv Adolf halála után fija 
Ferdinánd főherczeg által Weimari Rernhardon Nördlingennél nye r tgyő-
zedelme 's a' szász választóval Prágában 1635 köttetett béke , azon re 
ménnyel kezdték Ferdinándot kecsegtetni, hogy a' Protestánsokat vég
képen megalázandja. Azonban a' trieri választóval való bánása , a ' k i 
Francziaországnál keresett oltalmat 's erősségeibe franczia seregeket vett 
be 's ekkor Ferdinánd és IV. Filep parancsolatokra a' luxenburgi spa
nyol seregtől , a' franczia őrkatonáknak levágatása u tán , elfogatván, 
elhurczoltatott , Francziaországnak igazságos okot adott a r r a , hogy Au-
striát és Spanyolországot támadja meg. Svédország most nyomosabban 
dolgozhatott ; Banner megverte a' császári-szász sereget Wittstocknál 
1636, kinyomta Hessenből, "s Ferdinánd megholt Febr. 15 1637 a' nélkül 
hogy czéljait, u. m. a' protestantismus megsemmisítését 's Németország 
politicai szabadságának elnyomását, elérte volna. L-—ú. 

F E R D I N Á N D III . , II. Ferdinánd f i ja , a ' nördlingeni győzedelmes, 
1637 követte atyját a' német császárságban magyar 's cseh királyságok
ban. Hajlandóbb volt a' béké re , mint atyja, Banner és Bernhard wei-
mari herczeg több ízben megverték a' császáriakat. Az 1640 Hegens
burgban tartatottbirodalomgj ülés még sem tudta helyre állítani a' béke-
séget. Ámbár Ferdinánd nem engedte magát szolgaiképen vezetni Spa
nyolország és a' Jesuiták kinézéseitől, 's a' birodalomgyülésen bátran 
viselte m a g á t , még is kevesebbet vihetett k i , mint kivánta , a' mire so
kat tet t az ugy nevezett Hippolytus a' Lapide-nek irása, mellynek czél-
ja a' rendeknek a1 császár ellen való elkeseritése volt. Sokat tett erre 
a' brandenburgi nagyválusztónak első hatalmas befolyása is. Az alku
dozások mindazáltal folytattattak, a' császár a' birodalom több rendjeinek 
megbocsátott , kik svéd párton voltak. Végre Hamburgban (1641) meg-
állapit tatott , hogy Miinsterben és Osnabrückben közönségesbéke-congress 
tartassék. Mindazáltal sokáig t a r t o t t , mig ez a' congress elkezdődött; 
azonközben, mivel fegyvernyugvás köt te te t t , a' háború is folyt változó 
szerencsével. A' Svédeken kívül uj ellenség fenyegette Ferdinándot; 
mert I. UÁKOCZV György (I. e.), erdéjyi fejedelem , 1644 Magyarország
ba beütvén, ennek felső részét Morváig csaknem egészen elfoglalta 's 
már Torstenson svéd vezérrel akart kezet fogni. Hanem Felső.Au-
striának Linz nevű városában Dec. 16. 1645 kötött béke (pacificaiio 
UncentW) elfojtotta a1 had tüzét. Nevezetesebb czikkelyei annak ezek: 
Hogy minden rend, királyi és privilegiált város vallásával szabadon 
élhessen; a' szegény jobbágyok sem a1 kamara, s é m a ' földes urak által 
vallások gyakorlásában meg ne háboríttassanak 's más vallás szer tar tá
sira ne kinszerittesseiu'k ; az elvett templomok mind két részről vissza-
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adassanak; a' vallásháboritók ellen II. Ulászló VI. decr. 8 czikk. újít
tassak meg. Innen a' linzi béke , magyarországi a' Protestánsok szabad
sága egy talpkővének tartatik. 1(548 , midőn a' Svédek (kik Torstenson 
vitéz vezérek alatt elébb már Bécset magát is fenyegették) Wrangel 
alatt Csehország fővárosát akarták elfoglalni, aláirta Ferdinánd a' Német
országon dühösködő kegyetlen harmincz esztendős háborút elaltató békéi 
is. (L . WKSTKAI.ENI IÍKKK.) Bár legbuzgóbb kívánsága a' köz békeségnek 
's egyetértésnek az egész birodalomban való helyre állítása vol t , nemes 
cz^lját nem érhette e l , II. RÁKÓCZY György (1. e.) 's az ettől felinge
rel tetet t és Magyarországnak Lengyelországgal határos részeit kegyet
lenül feldúló Lengyelek nyughatatlanságai, végre a ' T ö r ö k ö k , kikkel 
ugyan nyilvános ellenkezése 's háborúja nem volt, erőszakos prédálásai 
miatt . Azonközben Ferdinánd idősebb fiát IV. Ferdinánd névvel romai 
királlyá neveztette ki 's 1647 magyar királynak koronáztatta; de az a' 
következő esztendőben megholt. Az 1653—54 tartott birodalom gyűlé
sen nevezetes változások tétettek a' törvényes alkotmányban. Halála 
e lő t t , melly 1654 történt, kevéssel még öszveszövetkezett Lengyelország
gal Svédország ellen. í,—ú. 

F E R D I N Á N D IV., 1 . F E R D I N Á N D III. 
F E R D I N Á N D V., Magyarországnak ifjabb királya (megkoronázta

tot t Sept. 28. 1830) , az austriai birodalomnak, cseh,, lombardi é» velen-
czei 'sat. királyságoknak örököse, April. 19. 1793 szül. Uralkodását igen 
szép és nemes tettel kezdé; mert azon 50,000 a r a n y a t , mellyeket ko
ronázási honoráriumul kapo t t , részént a' víz által megkárosított ma
gyarországi lakosoknak, részént a' magyar academiának ajándékozta. 
Melly fényes és boldog jövendőt nem lehet egy olly fejedelemtől várni, 
ki illy jeles tettel teszi királyi székbe ülését nevezetessé!!! Febr. 27. 
1831 feleségül vette Maria Anna Carolinát, Victor Emánuel sardiniai 
király leányát. L—ú. 

F E R D I N Á N D (V.), Aragóniának királya, a ' kinek, mivel a ' Mauro-
kat Spanyolországból k i ű z t e , a' pápa „Cathol icus" melléknevet adott, 
I I . János királynak íija volt 's 1453-ban született. Isabellát, Castilia ki
r á lyné já t , vévén feleségül, ez által letette minden különvált spanyol ki
rályságok egyesülésének talpkövét, melly 42 észt. múlva történt meg. 
Ferdinánd é s l s abe l l a , mint egy iró megjegyzi, nem ugy é l tek , mint 
házastársak , kiknek közös vagyonjok a' férj fi hatalma alatt ál l , hanem 
mint két közös haszonra egymással szorosan ösz'veköttetett mnnarcha. 
Isabella Castilia igazgatásában nem engedett több részt venni férjének, 
mint a z t , hogy a' rendeléseknek nevét aláírja 's czimerét az övével 
egyesítse. Mind a' ketten XiMENESSEr, (I. e.) egyesülvén , olly hatalomra 
emelkedtek , a' millyennel annakelőtte Spanyolország soha sem bírt. 10 
esztendei véres hadakozás után hatalmok aiá hajták 1491 Granadát , a' 
Maurok még Spanyolországban lévő egyetlenegy tartományét. Leg
magasabb fényre jutott pedig országiások Amerikának felfedeztetése ál
tal , mellyre Ferdinánd adott hajókat 's melly őt egy uj világnak feje
delmévé tette (I. COLOMBO). Ez az eszes fejedelem alkotta Spanyolor
szágnak más európai fejedelmekét felülmúló nagy hatalmát i s , mivel 
Cordovai Gonsalvo nevű vitéz vezére által 1515 a' nápolyi királyságot 's 
1512 Navarrát elfoglalta. Álnok és önkényes politicája mindazáltal el
homályosítja nagy tulajdonságait, mellyek őt századjának legelső mo-
narchájává tették volna. Hatalmának nagyítására 's megállapítására 
való törekedése 's vallásbeli vak buzgósága nagy botlásokra tántorították 
el őt Hogy alattvolójinak lelkesmeretén uralkodhassék, 1480 eretnek-
nyomozó törvényszéket (inquititiő) állított fel, nem látván á l t a l , hogy 
ezzel a' papság hatalmának olly széles kört nyit fel, melly a' monarehá-
kén is felülemelkedik. Épen olly igazságtalan 's káros volt a' Zsidók
nak 1192 történt erőszakos kiűzetése és a' Mauroké 1501. Isabella ha-
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lála után 1504 Ferdinánd Germaine de Foixot vette feleségül 's megholt 
1516 vizkorságban. Követte I. (V.) Károly az uralkodásban. L—ú. 

F K R D I N A N D 1., elébb IV. (Bourbon), spanyol királyi herczeg (in-> 
fans) , mind a' két Siciliának királya, Jan. 12. 1751 szül. Atyja 111. Ká
roly spanyol király 1759 , midőn maga spanyol királlyá lett , a' nápolyi 
királyságot neki, mint harmadik fiának, adta által. IV. Ferdinánd Jan. 12. 
1707 vette által az országlást , mellyel addig egy atyjától kineveztetett 
uralkodó tanács vi t t , a' hires Tanucci marchese , pisai hajdani törvény
tanító, előliilése alatt. Az ő 's bátyja (IV. Károly spanyol király) nevelé
sére Santo Nicandro herczeg, egy becsületes, de csekély belátásit férjfiu 
ügye l t , a' honnan Ferdinánd szép lelki tehetségei mellett is igen tudat
lan maradt, 's későbben mulatsággal (vadászattal, halászattal 'sat.) vesz
tegette drága idejét. Gyermekkorában a' néphez szeretettel viseltetelt; 
sétálása közben gyakran mulatott a1 hozzá hasonló korú gyermekek közt, 
fecsegett vélek, pénzt adott nekik 's látogatására hitta őket. lnnepnapo-
kon nagy gyönyörűséget talált a1 Lazzaronik gyermekeinek játékában 
's kedves pajiásit , mint nevezte őket , gazdagon megvendégelte. Egy 
illyen gyermek barátságát is megnyerte és gondoskodott annak szeren
cséjére/, így Ferdinánd a' nép kedveltjévé lett. 1768 feleségül vette Ma
ria Carol inát , Maria Theresía császárné leányát (mh. Hetzendorfban 
Bécsnél Sept. 8. 1814), Ezen lcikes én szeretetre méltó fejedelemné csak 
hamar elhatározott befolyást nyert Ferdinándra. Az igazgatás kormánya 
akkor még az első rninister Tanucci kezében volt. Ez 1764 eltörölte a' 
pápának eddig észt. fizettetni szokott feudális adót, de elvesztvén 111. Ká
roly spanyol királynak kegyelmét , 1777 lemondott hivataláról. Helyére 
della Sambuca marchese lépett. Ekkor a' király, feleségének ösztönözé
s é r e , idejét az országlási foglalatosságokra fordította, mindazáltal a' ki
rályné tanácsa nélkül semmit sem tett. Sambuca tehát a' királyt egy szép 
Angolné á l ta l , a' ki Nápolyban egy Goudar nevű Francziának felesége 
volt, akarta a1 királynétól elidegenittetni; hanem a' királyné észre vet te 
ezt, 's Goudar feleségével együtt számkivettetett Nápolyból. Azolta ne
vekedett a' királyné hatalma, és Sambuca, a' ki róla egy elfogott levél
ben a' madridi cabinetnek nem igen kedvező rajzolást tett, 1784 honyába, 
Palermóba, kénytelenittetett menni. Utána ACTON (1. e.) lovag lett első 
rninister. Ez mindenben engedelmeskedett a' királyné akaratjának, 's a' 
madridi cabinet minden befolyását elvesztette a' nápolyira, melly inkább 
Austriával és Angol országgal t a r to t t ; hanem a' franczia zendülés Nápolyt 
is örvényébe ragadta. Midőn t. i. a1 franczia országiásnak azon kíván
ságára, hogy minden Angolországgal való öszveköttetést szakasszon ket té , 
a' nápolyi udvar ingadozott, La Touche egy franczia hajosseregosztállyal 
a főváros elejébe evezett 's kinszeritette az országló széket az elejébe sza
bott feltételek elfogadására. Hanem XVI. Lajos halála után Ferdinánd 
a' Francziaország ellen öszveszövetkeztekhez állott 's 1793—96 részt vett 
a' közönséges hadban. Két békés esztendő után Nelsonnak abukiri 
győzedelme ismét Francziaország ellenségévé tette ő t , a' mit ez 
azzal bosszult meg, hogy a' Nápolyiak Mack vezérlése alatt tör tént meg
veretése után az egész királyságot elfoglalta (Jan. 23. 1790) és par-
thenopei köztársasággá kiáltotta ki. Az udvar Actonnal együtt már 
Dec. 24. 1798 Palermóba szaladt Nápolyból. Mindazáltal már Jun. 21 
a' Russo cardinalis (1. e.) alatt lévő királyi párt hatalma alá jö t t a' fő
vá ros , midőn sok köztársasághoz ragaszkodók kivégeztettek. Csak Jan. 
1800 jöt t vissza az udvar Nápolyba és Spanyolország az első consullal 
olly egyezésre lépe(t , melly szerént a' két siciliai királyság épsége bá-
torságosittatott. Mindazáltal Ferdinándnak, a1 Francziaországgal F lo -
renezben Mart. 28. 1801 kötött békében, Stato degli presidjről 'sat. le 
kellett mondania 's országába franczia katonaságot kellett befogadnia; 
az 1805-ki egyezésben pedig megígérte, hogy a' hadakozó hatalmasságok 
seregét partjaira kiszálani nem engedi. Midőn tehát Nov. 1805 orosz-au-
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gol hajóssereg evezett Nápoly elejébe 's 12,000 Oroszt szálitott ki Ná
poly partjára, Napóleon e z m lépésért, mint Nápolynak a' írancziaorszá,^ 
ellen folyt táborozásban való hivségtelen részvételéért, az országot elfog
l a l t a , 's a' királyi ház 1800 ismét Siciliába szaladt. Itt megmaradt Fer
dinánd az' Angolok segítségével, mindazáltal, felesége az Angolokkal 
meghasonlva lévén, Li09 egy ideig minden foglalatosságtól visszahúzta 
magát 's az országlást fijának, Ferencznek, adta által. Carolina királyné 
Dec. 1811 Siciliát elhagyni kénytelenittetvén 's Konstántinápolyon által 
Bécsbe jővén, az Angolok ismét reá vették a' királyt az országlás áltve-
vésére. Végre a' bécsi congress IV. Ferdinándot minden jusaiban meges
mérte két Sicilia királyának 1814. (L. MIJKAT.) A' királyi família 
Jun. 17. 1815 ismét bement Nápolyba és Ferdinánd Dec. 12. 1816 mindén 
a1 tengerszoroson innen és tul lévő birtokait két siciliai királyság névvel 
egyesitette, nragát I. Ferdinándnak nevezvén. Nov. 27. 1814, első felesége 
Sept. ugyanazon észt. Bécsben meghalván, feleségül vette a' partanai, 
1815 olta floridiai herczegnét. 1801 Ferdinandérdetnrendet alkotta. 
Febr. Ifi. 1818 1. Ferdinánd concordart untot kötött a1 pápával , melly sze
rént a' Nápoly és ltoma közt lévő noízsas egyenetlenségek végre elintéz
tettek, üzen király személyes characteiérál még a1 részrehajló irók is, 
mint Gora'ni 's mások, kedvezőleg ítélnek. Népének java valóban szivén 
feküdt. A' messinai és calabriai földindulás hire Í783 annyira megillették 
ó t , hogy fájdalma miatt csaknem megőrült. Legnagyobb tűzzel tett 
rendeléseket a' szerencsétlenek felsegéllésére. Több jóltérő intéseteknek 
is adott lé tei t ; ide tartozik a' st. leucioi gyarmat (1773), mellynek leírá
sát maga tet te közönségessé. Clemaron abbé francziára fordította azt 
ezen czim alat t : .^Origine de la population de S. Leucio, et ses progvir,^ 
avec les lois pour sa bonne police, par Ferdinánd IV.il Áz austriai sere
gek eltakarodása után Nugent austriai vezér maradt a1 hadi nép fejévé, 
a' ki annak franczia alkotmányát el törölte , a' mi által magát meggyü-
löltet te. A' ministerek igyekeztek a' belső bátorságot helyre állí tani, a' 
szegényeket közönséges munkával foglalatoskodtatni és a' status hitelét 
bátorságositani. Az Algírral Angolország eszközlésére 1816 kötött béké
ben , Ferdinánd megígérte a' 25,000 piasterből álló észt. ajándéknak to
vábbi fizetését. A' status kormánya MIÍDICI (1. e.) lovag kezében volt. 
1820 kénytelenittetett Ferdinánd a' katonáktól és polgároktól sürgetett 
spanyol alkotmányra megesküdni (1. Níror.Yi ZESDÜMÍS és Stc i r .u) . Austría 
fegyverei által elébbi határtalan hatalmába 1821 visszatétetvén, elnyomta 
a' CARROMRIKAT (1. e.) 's megholt Jan. 4. 1825. Utána hja 1 Ferenci 
lett királlyá. A' floridiai herczegné Apr. 25. 1826 holt meg Nápoly
ban. L—ú. 

F E R D I N Á N D . (VII.), Spanyolországnak 's mind a' két Indiának ki
r á l y a , Oct. 14. 1784 szül. Dec. 13. olta 1783 asturiai berezeg, l\laj. 19. 
után 1808 hat hétig spanyol király volt , azután Valenc.ayban Francziaor-
szágban franczia statusfelvigyázat alatt tartat tot t 18I4-ki kiszabaditta-
tásáig. Atyja, IV. Károly k i r á l y , 's anyja , parmai Maria Luisa , San 
Carlos herczeget nevezték ki nevelőjévé, 's későbben Alvarez grófot, egy 
különösen becsületes férjfiut főiidvarmesteiévé, és d. Jüan Escoiqtiiz ka
nonokot tanítójává. A' herczeg szép lelki tehetségeket mutatott 's a' 
mathesisben szép előmenetelt tett. Mivel atyjának kedveltje Godoy al-
ciidiai herczeg ellen nagy idegenséggel volt, tehát ez eltávoztatta tőle Al-
yarez grófot , kit Ferdinánd igen szere te t t , azon szin a la t t , hogy ke
mény princípiumaival a' herczeg characterének helytelen irányt ad. Es-
coiqura is , kinek históriai oktatását a' herczeg nagy gyönyörűséggel és 
figyelemmel hallgatta, Toledoba tétetett által ; Ferdinánd mindazáltal le
velezett vele. Ekkor a' herczeget vadászatra akarták szoktatni 's ezzel 
akarták figyelmét foglalatoskodtatni; de ő semmi örömet sem talált ab
ban. Oct. 1801 Barcellonában Autoinette Theres iával , IV. Ferdinánd 
két siciliai király leányával , házasságra lépett. A' herczegné szetetetre 
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méltó , lelkes és jó nevelésű volt. Minden törekedett neki tetszeni 's az 
asturiai herczeg szívesen szerette őt. Mivel miatta a1 királynét elmel-
lúzték , 's minden csak a' herczegnének hódol t , ebből féltékenység lett. 
A' király 's királyné nem szerették menyeket. Mivel kedveltjek i ránt , 
a' ki híjában igyekezett a' herczegné kegyelmét megnyerni , kevés bizo
dalommal 's jó indulattal viseltetet t , azzal vádoltatot t , hogy a' hercz< g-
re nagy befolyása lévén, ebbe általplántálja a1 Francziák ellen való gyű
lölséget. Bánátjában 's főkénen a' királynétól szenvedett szomorittaiá-
sai miatt való bosszuságában megholt a' herczegné Maj. 21. 1806 , 22 
eszi. korában gyermektelenül. Most Goiloy azon gondolkozott , hogy a' 
herczeget a' franczia császárnak a' Beanharnois famíliából való rokonjá-
val párosítsa öszve i hanem Ferdinánd ellene szegezte magát ezen öszve-
köttetésnek , , 's egyszersmind a' kevély kedvelttel több alkalommal érez
tette megvetését. Némelly nagyok annakokáért a' herczeg bizodalmát 
megnyerni igyekeztek, de inkább azé r t , hogy általa a' békeherczeg, 
t o d j y , ellen való gyülulségeket kielégítsék, mint azon czélból , hogy 
Spanyoloi szagban a jó rendet helyre hozzák. Ezen pártnak feje h i 
fin tudó herczeg volt. Hogy a' herczeget czéljára megnyer je , a' béke
herczeg ellenségét, í.scoiquiz kanonokot, a' ki Angolország segítségével 
Spanyolország újjászületésének eszközölhetését reményl te , az egyesület 
tagjává tette. Ezek azt terjesztették Ferdinánd elejébe, hogy Godoy 
őt a' kiráiy halála után a1 királyi székből kiszoríthatja, mivel ő, semmi 
befolyása sem lévén, atyjától féiresmertetik 's a' királynétól gyülöltetin. 
Mái Í80Ö annyira megn) éretett a' herczeg, hogy IV. Károly halálá
nak esetére lnfantado herczegre bízta a' sereg vezérlését Uj Castiliában. 
Egyszersmind Ferdinánd tulajdon kezeivel irt a' királynak , a' békeher
czeg büszkeségét és telhetetlenségét legelevenebb színekkel rajzolván le 
's a' kedveltnek a' királyi szék és nemzet javára leendő eltávoztatását 
kérvén. Még tovább ment. Midőn 1807 egy franczia sereg Portugál 
elfoglalására Spanyolországba nyomult, a1 madridi franczia követte], Beau-
harnoisval értekezvén, ennek tanácsára Oct. 11. 1807 Napóleonnak ir t , 
azt nyilatkoztatván k i , hogy egy franczia herczegnével (Luciánnak leg
idősebb leányával) kívánna házasságra lépni. Ez a' lépés nem maradt 
titokban a' békeherczeg e lőt t ; a' herczeg irományit alattomban elfoglal
ván , ezekből nyilván látta az ellene tett plánumot. Tüs tént a' király
néhoz sietett, "s mind a' ketten igyekeztek a' királyt a' felől meggyőzni, 
hogy fija élete 's koronája után leselkedik. Ferdinánd 's szolgáji az 
Escurialban elfogattak; vallatása Oct. 28—29 közt lévő éjjel t a r ta 
tott a1 király szobájiban a' ministereknek és statustanács elölülőjének j e 
lenlétében, ügy a' békeherczegtől tulajdon kezeivel i r t , 's a ' castiliai 
tanácshoz intézett királyi hirdetmény (Oct. 30. 1807) a' herczeget ' s szol-
gájit hazaárulóknak nevezte. Hanem a' köz vélemény a' békeherozejet 
vádol ta , mint az egész dolognak okát. E' tehát közbenjárói szemelv t 
kezdet t játszani 's a ' he rczeg aláíratott fogságában egy levelet, meliyhen 
ez atyjától engedelmet kért . Ez megbocsátott nek i , hanem lnfantado 
herczeget 's a" többi részvevőket az udvartól eltiltotta. A' népnek ezen 
Godoy ellen való elkeseredése húzta maga után Mart. 18. 1808 az 
aranjuezi zendülést , azon alkalommal, midőn a' király rendeléseket tet t , 
hogy Sevillába költözik. (L. SPANYOLORSZÁG.) A' király 19-én lemon
dott koronájáról és A7!i. Ferdinánd a' néptől haza szabaditójának nevez
tetett, lnfantado herczeg a' spanyol testőrzők vezére és a' castiliai ta
nács elölülője lett. iiauem az öreg király Murát utján levelet küldött 
Napóleonnak, mellyben azt i r t a , hogy királyi székéről való lemondása 
erőszakosan van tőle kicsikartatva. VI!. Ferdinánd Napóleont királlyá 
létéről tudósította 's egy berezegnél kért tőle feleségül ; egyszersmind az 
escuriali történetekről szóló irományokat kihirdetvén, igyekezett magát 
atyja vádjaitól kitisztitni. Napóleon a' követeket igen hidegen fogad
t a : „ IV. Ká ro ly , " úgymond, „szövetségesem és barátom, a ' honnan VII. 
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Ferdinándot nem esmérhetem m e g . " Mindazáltal azt izente az astnriai 
herczegnek, hogy Spanyolország felé útban van e's meghitta ő t , hogy 
jöjöti elejébe , énen dolognak sióval leendj elintézésére. Ekkor Ferdinánd, 
Infantado herczegtől, Cevallos statustiíoknoktól, Escoiquiz kanonoktól és 
másoktól kisértetve, Apri! 10 elutazott. Útjában minden városban kö
rülfogta a' nép szekerét és kérte őt , hogy az országot ne hagyja el. 
Közel a' határhoz Apr. 16 költ levelet kapott Napóleontól Bayonneból, 
mellyben a' császár azt nyilatkoztatta ki neki , hogy csak akkor fogja 
őt spanyol királynak megesmérni, ha atyjának lemondása önkényes. 
Savarynak erősítésére , hogy a' császár őt bizonyosan megesméri ki
rá lynak , folytatta Ferdinánd utját és April 20. megérkezett Bayonneba, 
hol Napóleontól megkülönböztetéssel fogadtatott. De midőn itt az öreg 
király a' királ}'i méltóság letételét megsemmisítette, és a' herczegnek a1 

koronáról való lemondását, mellyet Ferdinánd csak Madridban és az ösz-
vegyiilt cortesek előtt akart atyjának visszaadni, Maj. 1. nem-fogadta 
volna e l , a' herczeg a' Maj. 5 történt kellemetlen jelenés u t án , midőn 
haragos atyja 's elkeseredett anyja őt Napóleon, az infansok, Godoy 
és Cevallos mintatér jelenjeiében, mint gonosztévőt, legtü/.esebb SaenirV-
hányásokkal halmozták 's mint korona rablót törvényes megitéltetsssel 
fenyegették, kénytelenittetett a' spanyol koronáról feltételetlenül lemon
dani. Mindazáltal elébb az általa Madridban d. Antonio infans előliilése 
alatt felállított országié juntának, midőn hallotta, hogy az infans helyét 
a ' bergi nagyherczeg foglalta e l , határtalan hatalommal just a d o t t á ' 
cortesek öszvehivására 's a' Francziaország ellen Jeendő hadizenésre. 
Ferdinánd 600,000 fr. észt. fizetést kapott maga és maradékai részére a1 

franczia pénztárból , a1 navarrai palotákkal együt t , mellyek neki 's örö
köseinek adattak. Erre testvérével d. Carlossal , nagybátyjával Antonió-
v a l , Escoiquiz kanonokkal, San Carlos herczeggel és Macanaz titoknok
kal a' valenc,ayi kastélyba (Talleyrand herczeg birtokába) költözött, hol 
olly keményen őriztetet t , hogy az angol ministeriumnak az ő kiszabadí
tására tett planuma (1801) nem sült el. Ugyan az bizonyos báró Kollyt 
küldött hozzá, de ez elfogatott , személyét egy kémnek kellett játsza
n i , mindazáltal a' herczeg kikerülte a'kelepc/.ét. Azt akarván szinelni, 
hogy a' feltételt u tá l ja , jelentést tett a' felől (ámbár akkor , midőn már 
minden napfényre jöt t) és egyszersmind azon kívánságát nyilatkoztatta 
k i , hogy Napóleontól fiúvá fogadtassék. Csak 1813 végén ajánlotta neki 
Napóleon, hogy hátulról magát bátorságba helyezze, a' királyi székre le
endő visszatétetését, 's Ferdinánd elfogadta a' Dec. I I . Va!ent;ayban 
San Carlos herczegtől és La Foi éttől aláirt egyezést, mellyben azt ígér
t e , hogy Spanyolország Európa ügyébe nem avatkozik. A' cortesek te
há t nem erősítették azt meg. Ferdinánd Mart. 3. 1814 hagyta el Valen-
gayt; 19 Perpignanba 's 23 Figuierasba érkezet t , hova Suchet marsall-
tól kisértetett . Ferdinánd a' szeretetnek és hűségnek legérzékenj'itőbb 
jeleivel fogadtatott alativalójitól. Geronában igy irt a' cortesekhez: 
„Copons vezér kezemhe adta a' kormányszék levelét. Mindenről foglak 
benneteket tudósítani. Azonközben bizonyossá teszem a' kormányszéket, 
hogy semmit sem kívánok annyira, mint megelégedésemnek nyilvános je
leit adni ." Hanem az udvari nemesség, papság és néhiny vezérek párt
jától vezet te tvén, nem esküdt meg a' coTtesek 1812-ki alkotmányára és 
megsemmisiíette azt, mivel a' királyi hatalmat igen megszorította. Mind
azáltal megígérte , hogy maga fog olly alkotmányt készi tni , a' millyerit 
<>gész Európának felvilágosodása 's a' földnek mind a1 két fél golyóbisán 
lévő spanyol alattvalók közönséges szüksége kivan 's szükségessé teszem 
De alig jöt t meg Eguia vezér két nappal Ferdinánd előtt Madridba a1 

gardák egy osztályával , azonnal elfpgatta éjjel a' kormányszéknek tag
j a i t , a' cortesek követeit és ministereket. Erre VII. Ferdinánd Maj. 14 
1814 pompásan bement Madridba, hol barátságos leereszkedésével igen 
megnyerte a' sokaságot. Uralkodásra Iépése'nek szempillantásától fogva 
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olly lépeseket tet t , mellyek Európában bámnlást gerjesztettek. A' meg
ígért alkotmány helyett rettenetesen üldözte mind azokat , kik szabad 
gondolkodással vádoltattak és büntető parancsolatjai sok olly érdemes 
férjfiakat is értek, kik hazafiúi érzésének köszönhette Ferdinánd- királyi 
székének helyreállását. Kivégeztetések , tönilöczözések, számkivetteté-
sek 's jószágfoglalások dühösködtek az országnak minden részében. fjti. 
AFRANCESADOS és FARKIT,.) A' szerzetesek rendjei , Jeffuiták és eretnek-
nyomozás minden kinzó eszközeivel létre jöttek. Köviden, az országiad
nak legtöbb irományiban a' lélekszabadságának nagy tűzzel leendő el
nyomására törekedő character látszik. Végre a' kormányozás egy bu
ta és indulatoktól megvakittatott Camarilla befolyásától lett függővé. ( L . 
UOARTE.) Melly zűrzavar, melly nyomorúság és megelégedetlenség szár
mazott ebből, miként ösztönözött a' kétségbeesés több merész férjíiak.í 
pártütő feltételekre, miképen kinszeritette a' Jan. 1820 Amerikába ren
delt sereg felzendiilése a' királyt Mart. 7 a1 cortesek 1812-ki alkotmá
nyának helyreál l í tására, végre hogy állapította meg 1823 Franczidor-
szágnak fegyveres magaközbevetésé a' határtalan hatalmat Spanyolor
szágban, 's miként küzdött azolta Ferdinánd királyi s zéke , ellenséges, 
pártoktól körülvétetve, kívánt következés nélkül , az idővel és tapaszta / 
falással ? ezen czikk. „Spanyolország 1808 o l t a , " fog előadatni. VI— 
Ferdinánd 18IG, VI. János portugali király második leányát, Maria Isa-
bella Franciscát, 's midőn ez Dec. 20. 1818 megholt, Aug. 1819 harmad
szor Josephe szász herczegnét, Maximilián berezeg leányát, vette felesé
gül. Testvéreinek (<lon Carlosnak a' portugál) király harmadik leányá
tól és don Francisco de Paulának a' két siciliai k i r á l y , Ferencz , le
ányától) vannak fijaik; ellenben a' királynak nincsenek gyermekei. VII . 
Ferdinándnak 1814-től 1820-iki uralkodására nézve 1. „lUpnióirtt Aütori-
gues sur Ferdinánd VII. et sur les éoénemens de son régne, par Don—;" 
spanyolból angolra fovd. Z. Quin Mih. és angolból francziára M. G. H.-tóI 
jegyzésekkel (Paris 1824.) L—IÍ. 

F E R D I N Á N D III. (Jósef Ker. János) , toscanai nagyherexeg, I. Fe 
rencz császárnak tes tvére , austriai főherczeg 'sat. Maj. 6. 1769 szül. 
Atyját, II. Leopold császárt , a' toscanai nagyherczegségben jful. 2. 1790 
követte. Ezen fejedelem, kinek szelid, de egyszersmind kemény 's állha
tatos charactere volt , atyja nemes lelkével igazgatta szerencsés tar to
mányát. Mint a' békeség és szép mesterségek barátja, pontosan meg
tartotta a1 neutralitast a1 Francziaország ellen folyt hadban, és első feje
delem vol t , a' ki Jan. '16. 1792 a1 franczia köztársaságot megesmérte 's 
diplomaticai öszveköttetésbe jött vele. liz a1 politica nem tetszett a' pe-
tenburgi és londoni udvaroknak, 's az angol orsznglás Sept. 1793 azt kí
vánta , hogy a' nagyherczeg a' köztársaság követét küldje el és minden 
Franciaországgal fenálló kereskedési öszveköttetést szakasszon ketté. Ez; 
nem történvén meg, az angol követ, lord l lervey, Oct. 8 Livorno ágyuz-
tatásával 's a' hajóssereg, mellyel llood admiral a' kikötő előtt áüot t , 
kiszálitásával fenyegetőzött, ha a1 nagyherczeg 12 óra alatt a' neutra-
litasról le nem mond. így Toscanának az egyesület tagjává kellett len
nie. Midőn későbben a' franczia sereg Piemontot elvette, Ferdinánd volt 
első uralkodó, ki az egyesülettől elvált. Gróf Carlettit Parisba küldötte, 
a' ki ott Febr. 9. 1795 békét kötött. Hanem az Angolok megrontották 
Toscanának Francziaországtól megesmért neutralitasát. Ezért Bonaparte 
Jun. 1796 l.ivornóba sereget küldött 's az Angolok vagyonjít elvétet te; egy 
angol hajóssereg Jul. 10. az Elba szigetén lévő porto-ferrajoi kikötőt fog
lalta el. Erre a' franczia directorium Toscanát Cisatpiniával egyesíteni 
akar ta ; mindazáltal a' nagyherczeg kivitte, hogy Febr. 1797 Manfredini-
től linnaparte vezérrel kötött egyezésénél fogva tartományának neutrali
tasát helyre áll í tsa, mellyre az Angolok Porto-Ferrajóból 's a1 Fran-
cziak Livornóból kitakarodtak. Ferdinánd a' franczia országiásnak bi
zonyos pénzt fizetett Y néhány remek mireket küldött a' florenczi képgyUj-
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teményből (a ' többek közt a' medicei Venust) a' parioi museumba. Azon
közben lázadás jelei mutogatván m a g o k a t v a ' nagyherczeg több személye
ket elfogatott 'a az idegen lázitókat számkivetette. Itt is legnagyobb 
mérséklettséggel viselte magát. Olaszországnak politicai környülállásai 
majd ar ra kinszeriték ő t , hogy a' bécsi udvarral tartson, a1 hova Man-
fredini lovagot Milde'. A' franczia direotorium tehát 1798 elején megha
tározott nyilatkoztasást kívánt tőle a ' f e lő l , ha Francziaországnak ba-
rátjaival vagy ellenségeivel fogé tartani ? Midőn erreDec. a' nápolyi ki
rály serege Livornót elfoglalta, csak sok pénzzel bii'hatta reá a' nagy
herczeg azt a 'v isszavonulásra , a' mi megtörténvén, a7 Serrurier alatt 
levő Fraucziak is kitakarodtak Livornóból. Mindazáltal Francziaország, 
Austria a' campo formioi békét megsemmisitvén, nem csak Austriának, ha
nem szinlett okokból Toscanának is hadat izent Mart. 1799 's a' nagy-
herczegséget elfoglaltatta. Ekkor Ferdinánd Bécsbe jött . A' luncvillei 
•békében 1801 le kellett mondani Toscanáról (1. ETRLIUA és TOSCANA) 
és a' helyett a' Dec. 26. 1802 Parisban kötött egyezésnél fogva Salz
burgot k a p t a , mint választó fejedelemséget, Berchtesgadennel, Eich-
stádt 3/4 részével és Passaunak fe lé t ; de ezek csak felét hozták beTos^ 
cana jövedelmének. Hanem már a1 posonyi békében 1805 ált kellett 
adnia uj birtokait Austriának és Bajorországnak, mellyekért Würzbuigot 
kapta. Az ide áltvitt választói méltóság, midőn a! berezeg Sept. 25. 1807 
a' rajnai szövetségnek tagjává l e t t , megszűnt, 's Furdinand würzburgi 
nagyherczeg lett. Napóleon Ferdinándot több alkalommal megkülönböz
tette. Sőt Jun. 1812 Lengyelország jövendőbeli királyának hirdette őt. 
Hanem a' párisi béke Maj. 30. 1814 visszaadta neki toscanai nagyher-
czegségét, azon^egyezés következésében, mellyet Murát biztosai kötöttek 
Apr. 20 a' főherczegéivel és a' bécsi congress Stato degli i ' residjt , El
bának azt a' r é szé t , mellyet eddig a' nápolyi király b i r t , a' piombinoi 
herozegségen való feudális uraságot 's némelly kerületeket is kapcsolt 
Toscanához. Paris második megvétele után a' ilorenczi gyűjteményből el
vitetett remek vivek is visszaadattak. Még egyszer el kellett hagynia 
a' nagyherczegnek lakhelyét, midőn Murát Joacbim 1815 Olaszországot 
függetlenné akarta tenni 's Austria ellen fegyvert fogott. Ferdinánd Pi
sába és Livornóba ment , hanem, minekutána gróf Nugent austriai vezér 
Apr. 10 a' Nápolyiakat Pistojánál megverte volna, már Apr. 20. 1815 
visszatért Florenczbe. A' párisi egyezés (Jun. 1817) szerént Maria Lonise 
fai mai herczegné halála utíin Lucca is Toscanára fog szálni. Ferdinánd 
első hi tvesét , nápolyi herczegnét, 1802 elvesztvén, 1821 feleségül vette 
«' szász Mariát, menyének nénjét. Megholt Jun. 14. 1824."Követte egyet
lenegy hja, II. Leopold (szül. Oct. 3. 1797, feleségül vette Mária Annát, 
Maximilián szása herczeg leányát). L—ú. 

F E R D I N Á N D (Károly Antal Jósef ) , austria! főherczeg, magyar 
és csehországi királyi herczeg, II . Leopold császárnak testvére és I. Fe
rencz császárnak nagy bátyja , 1754 szül. Lombardiában főkormányozó-
vá lett 's 1771 Estei Maria Beatrixxal házassági életre lépett, kivel örök
ségi just nyert az emiitett herczegséghez. Hanem ipja elvesztette 1798 
országát 's 1802 Breisgaut és Ortenaut kapta e' he lye t t , mel.'yekct her-
czegséggé emelvén, vejének, Ferdinánd főherczegnek, engedet t , a' ki 
modenai - breisgaui herczeg nevet vett fel. A' posonyi béke Breisgaut és 
Ortenaut Badenhez kapcsolta, 's Ferdinánd főherczegnek azok he
lyett igért kártérítés nem teljesíttetett. A" főherczeg Dec. 24. 1S0ÍÍ 
megholt. Követte h j a , IV. Ferencz , ki a1 bécsi congresstől visszakapta 
a' modenai herczegséget. (Vö. E S T E és MODENA.) Leánya, a' nemes lelkű 
's elfolejthetetlen Estei Ludovica Beatrix, I. Ferencz császár 3-ik felesé
ge volt 1808 olta 's Veronában holt meg 1816. — Ferdinánd főherczegnek 
második fija az ujabb hadi történetekben esmeretes Estei 

. F E R D I N Á N D (Károly Jósef) s/,UI. Apr. 25. 1781, austriai főher
czeg. magyar és cseh királyi herczeg, modenai berezeg, most cs. k. lo-
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vasiig vezére 's Maj. 22. 1816 olta hadi kormányozó Magyarországban, 
hol Budán lakik. Austriának Francziaország elleu folyt 1805-ki háború
jában , a' 80 ezerből álló 3-ik sereg fővezére vo l t , melly Bajorországot 
elfoglalta és Sehwabenben állott hadi rendbe. Alatta az egészet, mint 
vezérkar feje, az Angolországtól arra különösen ajánltatott fő hadi fegy-
vertáinok Mack igazgatta. Ez az Illeméi való állásában lilni és Giinz-
burg közt be hagyta magát kerittetni 's ez által a 'Bajorországgal, Austri-
áial és Tyrollul való öszveköttetés elvágatott előtte. Er re Ferdinánd, 
főherczeg, ki az austriai sereg bal szárnyát vezette, Gct, 9. Nea maisai* 
tói Gün/.burgnái megveretett, hol a' Francziák a1 Diina szétbontott híd
jának gerendájín mentek keresztül a' jobb partra, 'az Austriaiaknak pus-
katiizeiése közt. Híjában sürgették Ferdinánd főherczeg, Soluvarzen-
bérg herczeg4 Kollowrath vezér 's mások Mackót , hogy ulmi veszedel
mes helyéből kimozdulván, a' Duna bal partját és Nördiingeuí foglalja el. 
Midőn ekkor Ferdinánd üct . 14 az ülmba bezárt sereg sorsát előre lát
t a , azon szándékát nyilatkoztatta k i , hogy 12 escadron lovassággal ált-
tiir az ellenségen. Sch'K m-zenberg herczeg még azon éjjel szerencsésen* 
elért Geislingenbe, mivel reményiette-, hogy Werneck vezér osztályával 
egyesül ; hanem ennek 'frochtelfingennél IS-án meg kellett magát adnia. 
Azalatt a' főherc/.eg a' vele lévőket az ellenséges nép közepette öt t in-
genbe vezette , Hoiienzollern seregosztályának maradványit magához 
vette és Murát lovasságán álttört. Mindazáltal Gunzenhausennél az Alt-
mfihl mellett a1 fóherczeget, kinek egész csapatja sem volt 3000-cn fe
lül (ezek közt mintegy 1800 lovas) , Murát 6000 főből álló lovassága 
utóiérte. Azonközben Schwarzenberg herczeg Klein fjanczia vezérrel 
beszélgetvén, a' főberczegnek elég időt szerze t t , hogy lovasságával el-
illanthasson 's csak a' gyalogság került az ágyukkal ellenség kezébe. 
Er re a' fóherczeget még egyszer utolérte az ellenség Eschenauuál; de 
itt is megmentette őt a1 hátulsó csapat vitézi ellenállása Mecséry vezér 
a la t t , a' ki halálosan megsebesíttetvén, az ellenségtől elfogatott. Így 
a' főherczeg már alig 1500 emberével, kik 8 nap a l a t t , mindennapi csa-
tázások mellett i s , 50 német m.f-nél többet lovagoltak, Oct. 22 Egerbe 
ért. Ekkor a' Csehországban lévő császári ser-egek fővezérévé tétetet t , 
rendbe szedte a' nép felkelését 's a' Bajorokkal több szerencsés ütköze
tekben csatázot t , mintegy 18,000 emberrel védvén a' nagy szövetséges 
sereg jobb szárnyát , mig ez Austerlitznél szerencsétlenül meg nem üt
között. 1809 Ferdinánd főherczeg a' 7 seregosztálynak vezérévé tétetett 
melly 30,000 főből állott. Ezzel Apr. 15 a' Pilicán áltmenvén, a? varsói 
herczegségbe nyomult, hanem ennek népeit híjában iparkodott nyilvános 
hirdetményekkel is fellázitni Napóleon és a' varsói herczeg ellen. Her
czeg Poniatowski 12 ezerével Kasrynnál Apr. 19 vitézül ellenállott 
nek i ; az a' hely, mellyet a' Szászok Dyherrn vezér alatt védtek, meg 
nem véte thete t t , és csak az éj szakasztotta végét a' csatának. Er re Po-
niatowski 22 általadta szerződés mellett a' vára t , Prágát 's a' AVeichsel 
bal partját megtartván. Igy , ínig a' főherczeg Kalisch felé vonult és 
Thornt híjában támadta m e g , az AustriJtiakat megkerülhet te , azoknak 
egyes osztályait megverte.és Lubl inban, austriai Galitiáhan, a' népet 
Austria ellen felilltette. Erre elfoglalták a' Lengyelek Sendpniirt, Zamos-
kot és Maj. 28 Eemberget , Galitiának fővárosát; végre Dombrowski a' 
Bzmán lett áltmenetelével az Austriaiakat Varsó elhagyására kin«zeritet-
te Jun. 2. "Elfoglalta ugyan ekkor a' főherczeg Gal i t iá t ; hanem a' Len
gyelek egyesülvén a1 benyomuló orosz segítő sereggel Gallitzin herczeg 
vezérlése a l a t t , Poniatowsk az Austriaiakat Lembergből és Sendomirból 
k iver te , Galitiát Napóleon részére birtokába vette és Jul. 15 Krakót 
elfoglalta. A' főherczeg Magyarországba visszavonult és a' znaymi ftgy-
vernyugvás Jul. 12 végét szakasztá a' hadnak. Az 18'5-ki íáboro'/ásbau 
a' főherczeg az austriai tartaléksereget, melly 44,C0O főből állott , ve
zette és annak második osztályával Jun. 26 a' Rajnán általment, mrilv re 
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Colloredo vezér az ellenség rezeiét Lecourbet , Kelfortba visszanyomta, 
herczeg Hohenzollern Strassburg és a' főherczeg Luneville felé nyomult. 
Ezzel vége lett a' herczeg ezen táborozásbeli részvételének. Visszajött 
's 1816 Magyarországnak hadi kormányozójává neveztetett ki. L—ú. 

F E R D Ő K . A ' s z e n y és melegség mintegy parancsolja a' ferdést; 
a ' s z é p tavak, a' tükröző tenger és a : hives hullámú folyók édesgetve 
intenek a' ferdésre. A' meddig az emberiség története felmegy, addig 
nyúl előre a' ferdőké is. Es a' régi nemzetek nem hogy a' mostaniak 
után állottak volna e' tekintetben, hanem, ugy látszik, jóval előttök. 
Akkor a' j ó l , csinosan, alkalmatosan készült ház ferdő nélkül nem lehe
tett . Homer már ugy szól a' ferdőről, mint általányos szokásról a' ház
ban. Midőn Ulysses Circe palotájába lépik, először is ferdő adatik neki, 
azután illatos kenőcsökkel kenetik be 's szép ruha adatik reá. Hasonló
képen minden idegen, ha vendégszerető hajlékba t é r t , először is tisztító 
és a' fáradtságtól enyhítő ferdőbe vezettetett; a' feresztés a' vendégelés 
első tet te vala. A' magányos ferdők mellett hamar divatba jöttek a' kö
zönségesek is , mellyek a' Görögöknél többnyire a' gymnasiumok mellett 
voltak; mivel a' gyakorlatok után leginkább használtattak. A' llomaiak, 
hatalmok virágzó idején, e' részben is a' Görögök követőji voltak 's pom
pás ferdéket építettek. A' következő leírás mindenik nemzet ferdójire il
lik. Az egész , hosszudad épületnek két osztálya vol t , egy a' férj fiak 
egy az asszonyok számára. Mindenikben lehete hidegen és melegen fer-
deni. Mindenik osztály meleg ferdőji egymáshoz közel állottak a' fűtés 
végett. Az egész épület közepén volt alant (pinczeke'pen) a' fii tő keinen-
c z e , melly nem csak a1 vizet melegité , hanem gyakran a1 padlazato-
kat is. A' kemencze felett egy más szoba vol t , mellyben három réz 
kazán ugy á l la , hogy az alsó épen a1 kemencze fe le t t , a' második az 
elsőn , a' harmadik a' másodikon volt. Így mindjárt hév , langyos és hi
deg vizet lehete nyerni. Ezen kazánokból vezettetett a' viz különös csa
pos csőkön által a' ferdőszobákba, a' fogyás pedig egy víztartóból mind
já r t kipótoltatott. A' fűtő szoba körül mindenik oldalon három szoba 
vo l t , a' heves , langyos és hideg ferde'sre. A' ferdő szobában egy kőből 
készült üreg (tekeny) , 's ebben viszont székek voltak; körüle pedig sza
bad h e l y , hol a' ferdendők szolgáikkal együtt voltak. Ezen kivül volt 
még egy szoba a' gőzferdésre, laconicum név a l a t t , melly csők által 
melegittetett meg. Ennek fen egy nyilasa volt a' világositásra 's rajta 
rézfedél , mellyet nyitni és betenni lehete t t , a' mint melegség vagy hi
deg kívántatott. Különös szobák voltak a' vétkezésre, a' rnhatartásra, 
a' ferdésutáni kenésre; továbbá öszvekötésben voltak vele fedett pályák, 
sé tá lók, lapdázó termek és kertek; A1 közönséges ferdőben mind ezen 
melléképületek és sok ferdő szobák ta lá l ta t tak, felkészítve a' legszebb 
bútorokkal 's a' kellemhez tartozó tá rgyakka l ; külsejére nézve pedig 
tágas palotának tetszett. A' Romaiaknak mindég magasabbra törekedő bu-
jálkodása utóbb tulajdon vezetőket készi te , mellyen a' tenger vize't 's a' 
bérezek havának levét ferdőházaikba vezették *s ezen készítményeket a1 

tökéletesség azon fokára emel ték , hogy romjaikat sem láthatjuk bámu
lás é» csudálás nélkül. L. Wichelhausen munkáját: „Ueier die Biider 
des Jllerthumt'1 (Manheim 1807). 

Az Európaiak között csak az Oroszoknak 's Törököknek van tu
lajdon ferdőintézetek, mellyet minden néposztály egész esztendőn ált 
megkeres. Az orosz ferdő egyetlenegy fateremhől á l l ; benne egy ha
talmas kemencze, folyamkövecsekkel fedetve, mellyeket a1 kályha mele
ge tüzessé tesz. Köröskörül széles padok vannak. Bemenetelkor rette
netes melegség csapja meg az e m b e r t , mellyet a' szokatlan csak néhány 
pillanatig állhat ki. A' megszoktak 's a' ben meglenni tudók pedig le
vetkeznek 's valamellyik pokrócczal fedett padon elnyújtóznák. Most a' 
tüzes kövecsekre hideg viz önte t ik , meleg sürii gőz emelkedik fel , a* 
feredőt annyira körülvevő, hogy egész testén kitör az izzadás. A' viz-
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öntés minden ötödik minutumban megnjittatik. A' melegmérő közönsé
gesen 40—50° Keaum-ra emelkedik ezen hév gőzben. Ha az Orosz igy 
kiferdette magá t , megáztatott nyirvesszőrel jól elvereti b ő r é t , az iz
zadás kisebbítésére pedig szappannal kenet i , l angyos , utóbb hideg víz
zel mosatja, melly utolsóból néhány akót fejére is öntet. Hidegvíz 
híjával kész ő mindjárt az izzadás után valamelly folyóba vagy tóba 
ugrani , vagy a' hóban hentergeni. Az előbbkelő Orosz erre angol ser
ből , fejér borból, pirított kenyérből , czukorból és czitromból készült 
i talt iszik; a' közönséges pedig a' hóban meghütvén magát , pálinkát 
iszik \s dolgára megy. Ezen ferdő minden faluban, Finlandban i s , ta
láltatik. — Az asiai népeknél is közönséges dolog a' ferdő. A' Törö
k ö k e t , vallások többszöri mosásra kötelezi naponként; azon kivül bizo
nyos környülményekben 's időkben a' férjfiaknak 's asszonyoknak kell 
ferdeniek. E' végre minden városban van a' mecset mellett közönséges 
ferdő i s ; a' gazdagok pedig önferdőintézettel b í rnak , melly az asiai 
po.iipázás minden tárgyaival ki van ékesitve. Ezeken kívül szokásban 
van még a' Törököknél a' régiek száraz ferdéje. Az erre szolgáló épü
letek kőből vannak, áltáljában több szobákkal , melly éknek padlazatja 
márvány lapokból áll. Csők által fütetnek, melly ek a1 falakon általmen
nek 's a' meleget mindenfelé vezetik. Levetkezvén, pamutszőnyegbe ta
karóznak , fapapucsot húznak fel , hogy lábaikat a' padlázat hévsége 
ellen védjék 's a' ferdőszobába mennek. A' heves lég majd általányos 
izzadást okoz; erre megmosutnak, megszán ttatnak , fésültetnek 's gyap-
juposztóval dörzsöltetnek; végre egész testek szappannal vagy más a' 
bőrnek használó kenőccsel megkenetik. Ezen ferdő után nyugágyra szo
kás heveredni, kávét , sorbetet vagy limonádát inni. A' török asszo
nyok igy naponként ferednek; a1 férjfiak nem olly gyakran. — Nagy 
különösségnek az Indusok ferdőji , mellyeket Anquetil igy ir le : A' fe-
resztő kinyújtóztatja a1 ferdendőt egy asztalon, meleg vízzel leönti 's 
az egész testet csudálatra méltó ügyességgel elkezdi nyomni, szorítani, 
ficzamtatni. Minden tag kifeszittetik és kinyujtatik. Ha egyik oldalon 
készen van, a' másikon kezdi ; majd a1 ferdőre t é rde l , majd válainál 
fogja, majd háta gerinczét ropogtatja, majd gyengéd csapásokat ejt a1 

leghusosabb, izmosabb részekre. Ezután egy szőrruhát vesz 's az egész 
testet dörzsöli vele, míg nem majd maga is izzadni kezd be le ; szivacs
kővel (BimienHein) a' láb kemény bőrét levakarja, a' ferdettet bekeni 
szappannal és illatokkal 's munkáját végzendő lenyiri szakálát és haját. 
Ezen egész munka mintegy három negyed-óráig tar t 's utána az ember 
mintegy újjá született. Kimondhatatlan édességü érzet járja ált a' testet 
és néhány óráig tartó álomba végződik. — Az európai városok is bír
nak többnyire ferdőintézetek>iel, de a' mellyek egy nagy tulajdonnak, 
az olcsóságnak híjával vannak, hogy a' nép nagyobb részétől is hasz
náltathatnának. Csak o t t , hol természeti meleg ferdők vannak, találni 
meg a' szükséges olcsóságot. És illyen természeti meleg ferdőkkel na
gyon bővelkedik Kiiropa 's a' többi tartományok között honunk is. A' 
nevezetesebbek e z e k : Némethonban: az aacheni , wisbadi , emsi, neu-
dorfi , badeni (a ' nagy herczegségben, Austr iában, Schweizban) , töpli-
tzi , karlsbadi 'sat . Olaszhonban : a' pisai, luccai; Magyarhonban : budai, 
trencsényi, stubniczi, töpliezai (Várasd vgyében), daruvár i , pöstyéni, 
bajmóczi, sklcnói, vichnyei , s l ihási , mehadiai 'sat. — Az ásványos 
forrásoknál szintúgy szoktak ferdőintézetek lenni , a' híresebbek ezek: 
pirmonti , spadani , sckwaldbachi , friburgi, é g e r i , rohicsi ; honunkban: 
füredi, bártfai, zalatnai , r a n k i , pa rad i , lublói , buziási , taczmansdoríi 
Vasban, ugodi 'sat. — A' tengeri ferdőnek alig van mássá. — Orvosi 
ferdőket is szokás néha csinálni különbféle szerekből , mellyek majd 
megfőzetnek, majd a' meleg lébe té te tnek , olvadás vagy egyesülés vé
gett. A' természetesek erejével nem bírnak. Van még homok- , lég-, 
gőz- és villanyferdő , melly vagy az egész testre, vagy csak egy részé-

\ 
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re alkalimztatik. A' részénti ferdők vagy körítésben, mártásban, csap-
kodásban, fecskendésben, vagy csepegtetésben állanak. Ezeket inkább 
csak gyógyításra használjuk. —j—a, 

F E R D U S I (mások szerént Flrdusee vagy Firdousee, Ishak Ben Se-
líffsah), a' Persák legnagyobb eposi költőjük, 1020 körül virágzott. Szü-
letékhelye Thus. Tudásvágyát Persiának ó históriája ingerié fel . 's mi
dőn jár tas lőn benne , feltette magában , hogy köitésmivészet által di-
csőitendi. Később reá biz taa ' sul tan a '„Shanamek-vagy Bastananiehnek, iV 

melly Persiának Dakiki által kezdeti 's egy század múlva Ansseri által 
folytatott történeteit foglalja magában, elvégeztetését 's minden versért 
egy aranyat ígért nekie. F. 40 évet szána ezen munkának 's „Shana-
m e k u czimmel egy 60,000 versnyi históriai költeményt hozn létre!, rneliy 
Persiának történeteit Niishirvantól Jesderjedig adja elő 's sajátkép his-

, toriai epopaeák sorából áll. F. áJtadá költeményé-t a' sultannak, ki, rá
galmazóktól indí t ta tva , minden versért rsak egy eziistpér-,t fizettete ki. 
F. elajándékozd a' pénz t , s o k , Mahmud dicséretére irt verseket kitöile 
költeményéből 's keserű gúnnyal tőn bosszút. Szökni lévén kénytelen, 
Thusba vette magát, a' hol elrejtve élt. Azonközben megbáná á1 sultan 
elkövetett igaztalanságát ' s , megtudváa, hogy F. még él 's szegénysége 
b e n , 12 tevét külde neki drága ajándékokkal. Midőn Thus kapujilioz 
értek F. temetésével találkoztak. — A' „Shanaroek" Asia költőmiveinek 
egyik legjelesbje; a' persa nyelv hozzá hasonlót nem mutathat. A' tör
ténetre nézve megbecsülhetetlen, de még kevéssé használt. Egy töredé
két , ,Kohreb" czim alat t angol fordítással együtt Atkinson adta ki Cal
cuttában 1814. Görres 1820 2 xköt , az egésznek kivonatját közié. Tore-
dékeke£ fordítva ta lá lunk: Jones „Commentar.-" Wilken ,,Persa chresto-
mathiáfa-", Schlegel, ,Európája-", a' „Deu.techer Merctír-"-, .^Fiindgriihen 
des Orienti-íc ~ús Hammer: ^^Geschichte der schünen fíecklciinste Persi-
e».9"-ben. L. ,, Wiener Jahrbiicher der Lilera:uri' 9 köt. is. 

F K U K C M A M P E N Q Í S B , l . P A R I S . 

F B R R V C Z (Assisi S Z . ) , született Assisiban Umbriában 1182, mint 
Beillet mondja, kereszttel bélyegezve válán , és egy istálóban, az id-
Vezitőhöz hasonlólag. Bátor pedig rossz indntatn nem volt , sőt szelid 
és nyájas tiilajdonja, még is a' világ gyönyöreit nem hagyta kósíoladan. 
Ezeknek közepette volt egy á lma, mellyben temérdek fegyvert látszott 
l á tn i , a' kereszt bélyegével jegyeztetve. Kérdésére; kiknek volnának 
azok szánva, feleletül vévé : ,,Neked és KUzdőjidnek." Apuliában v ő n ' 
erre szolgálatot, de egy más álom megtanitá ő t , hogy táborának lelki
nek kell lennie. Erre oda hagyá az atyai h á z a t ; szeizetes köntösbe öl
tözködöt t , és ezt kötéllel szoritá testéhez. Példája követőket szerzett, 
és már nagy számmal voltak tanitványi , mikor ÍH. lncze pápa 1210 re
guláját megerősítette. Egy esztendővel ezután a' Benedictinnsoktól nyert 
egy templomot közel Assisihoz, 's ez volt bölcsője a' Franciscanus vagy 
Minorita rendnek. Majd egy bullát nyert ki Ferencz 111. Monorins pá
pától a' rend javára. Tanítványi közül többen óhajtottak szabadságot 
prédikálhatni akárhol püspöki engedelem nélkül is. De ő imigy felelt 
nekik: ,,Azon legyünk, hogy a' nagyokat alázatossággal és tisztelettel, 
az alacsonyakat szóval és példával nyerjük meg. Különben az legyen 
egyetlen elsőségünk, hogy egyetlenegy sem legyen." Ezen időben ment 
Palaestinába 's ajánlá magát, hogy Mechledin sultan megtérése végett, 
a' ker. hit igazságának tanúságára égő rakásfa közé veti magát. A' csá
szár (ilalmazá e* jelenetét és nagy tisztelettel bocsátá el magától. Vis
szátérte után rendjének két osztályához, a' Minoritákéhoz és Clarissáké-
hoz egy harmadikat függesztett , mellyhez tartoznának a' Poenitentiariu-
sok (megtérők) mind a' két nemből. Ezután az Apenninekeu egy hegyre 
vonta magát. I t t , mint a' legenda beszél i . egy jelenést nyer t , melly
ben egy megfeszített Seraphot l á t o t t , ki lábait , kezeit és jobb oldalát 
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ál tszurta; innen az ő (is szerzettnek szeraphicus neve. Megholt Ferencz 
Assisihan Octob. 4. 1220. • (1. I. 

P S B E N C Z (Paulai Sz , ) , a ' Minimusok (legkisebbek) szerzője ; szül. 
Calabriának Paula nevel városában 1416. Atyja papságra szánta , meri 
buzgó imádságára l íyerte; azért is a' 12 esztendős fiút a' Franciscanu-
sok sz. marki klastromába küldötte. Itt felvévén a1 rend kön tösé t , pél-
dásan élt és tanított. Lemondott a' husevésről és vászonruháról 's tes
tet különféléleg sanyarga tás Szüleji ismét magokhoz kívánták , de ő in
kább utazott szent buzgóságból: most Assisiba Sz. Ferencz iránti t iszte
letéből; majd Ilomába az apostolokhoz, 's innen tovább. Visszatérvén 
14 észt. korában Pau lába , lemondott atyai örökségéről és magányos 
helyre vette magát egy sziklának barlangjába, hol száraz földön feküdt 
és legdurvább eledelekkel élt. Alig volt 20 észt., hogy többen lelki ve
zérnek választák rendkívüli buzgalma miatt. Tanítványi barlangja körül 
építettek kunyhókat 's egy kis kápolnát , hol a' szomszédságból egy pap 
szolgált nekik misét. Szaporodván számok, Ferencz a' cosenzai püs
pöktől engedelmet nyert egy templom és klastrom építésre. Mindenünnen 
ment a' s eg i t ség , és az épület 1430 készen állott már. Itt kezdődik 
az uj rend, mellyet IV. Sixtus pápa erősített meg „ S z . Ferencz remetéj i i c 

nevezet a l a t t , melly utóbb Mininiiisokra változott. Alázatosság volt a lap
ja a' rendnek, és jóltévőség vezérszava. A' közönséges hármas foga
dáshoz csatolt egy negyediket, t. i. teljes tartózkodást a' hus-, tojás- és 
tejeledelektől, még is a' beteges állapot kifogásával. Csudálatos gyó
gyításainak hírére XI. Lajos francz. király magához h iva tá , el is ment 
a' pápa parancsolatjára, hol nagy .tisztelettel fogadtatott. A' király lá
bai elejébe veté magát és élete hosszabbításáért kérte. Ferencz méltóság
gal felelt neki 's ajándékit el nem fogadta. Életét a1 királynak ugyan 
meg nem nyúj tot ta , de halálát könnyebbé tette. VIII. Károly és XII. 
Lajos megmarasztalták őt paptársaival együt Francziaorszf'gban. Károly 
a' legfontosb dolgokban élt tanácsával ; két Idastromot épített nekik 's 
a' tisztelet minden jeleivel halmozta Ferenczet. A' spanyol király is kí
vánta őket országába, hol „győzelem b a r á t i " volt nevek a' Maurusok-
tól visszavett Maliaga emlékéről , mit Ferencz megjövendölt. Parisban 
Bons-hom<nes volt nevek. Minden sanyargatások mellett is 92 esztendőt 
élt Ferencz, megholt April 2. 1507. Halála után 12 esztendővel szentnek 
neveztetett ; innepe tartatik Apr. 2. (L. MINIMUMOK-) G. I. 

F E R E N C Z ( 1 ) , Francziaország k i rá lya , kit alattvalóji tudományok 
atyjának neveztek , Cognacban szül. 1494. Atyja Orleansi Káro ly , An-
gouléme grófja vol t , anyja pedig Savoyeni Ludovica. A' királyi székre 
Jan. l-jén 1515, 21 éves korában , ipja 's távol rokonja XII. Lajos halá
la után lépett. I, Ferencz őseinek a' mailandi herczegségre tartott ju-
sát erőre akará kapatni 's szándékozott a1 herczegséget elfoglalni. A' 
Schweiziak, kik Sforza Maximilián herczeget Mailandba betették , rak
va tárták a' főutakat. Hanem Ferencz más utakon nyomult az A!pese_-
ken keresztül Olaszországba. A' marignanoi sikon Sept. 13. 1515 a' 
Schweiziaktól megtámadtatván, ezen két napos ütközetben az elsőben, 
mellyet a1 Schweiziak elvesztettek, győzedelmeskedett. A' Schweizi
ak közül 10,000 holt maradt a' csatamezőn. I t t I. Fercacz fényes pró-
bájit adá bátorságának :s elmejelenlétének. Az öreg Trivulzio marsall, 
a' ki 18 ütközetben küzdött , azt monda, hogy mind azok csak gyer
mekjáték voltak ezen óriások küzdéséhez Qcomiat de geánts) képest! 
Erre békét köte Ferencczel Sforza Maximilián, áltengedé neki Maikui-
dot 's Francziaországba men t , a' hol cseudeségben élt 's holt meg. 
A' Genuaiak Ferencz mellé á l l t ak ; X. L e o , megijedvén ennek hadi sze
rencséjétől, hozzá méné Bolognába, 's békét köte vele 's egy közönsé
gesén esmeretes concordatumot. Mailand meghódítása után (1510) egy 
esztendő múlva irák alá 1. Károly spanyol királ* , utóbb V. Károly csá
szá r , és Ferencz a' r.oyoni békét , mellyben íőfellétel volt Na varra vis-



4 8 S FERENCZ (H. FRANCZ.) 

szaadatása. De csak kevés ideig tar tot t ez a' béke. Maximilián halála 
(1519) után Ferencz is keresé a' császári koronát; , azonban, noha tete
mes summákat fordított a' Németek szavának megvásárlására, még is 
Károlyra esett a' választiis. Ezolta elkeseredett vetekedő társa volt I. 
Ferencz V. Károlynak 's majdnem szüntelen hadakozott vele, elsőben 
Navar ráé r t , mellyet Ferencz majdnem egy időben hódita meg és vesztett 
el. Picardiában szerencsésebb volt; innét kiüzé Károlyt ; azután Fland
riába csapott 's elfoglalá Landrecy t , Bouchaint 'B több helyeket. Más 
részről ellenben elveszte a' mailandi herczegséget, ''s a' mi reá nézve 
még érzékenyebb vol t , Bourbon, a' connetable, kit a' király anyjának 
fondorgásai Francziaországból kiszorítottak, a' császár részére állt. 
Ez a' nagy hadi vezér megveré a' Francziákat Olaszországban , vissza-
lizé őket az Alpeseken keresztül, elfoglalá Toulont 's Marseillet ostrom-
Iá. Ferencz Provencenak sietett segítségére, 's miután ezt megszabadí
totta volna, a' mailandi birtokba nyomult 's Paviát ostromlá (1524). 
Azalatt hogy ezen ostromhoz télen fogott , nagy vigyázatlanságot kö
vetet t e l , 16,000 embert küldvén seregéből Nápoly elfoglalására, mi ál
tal annyira elgyengité magá t , hogy nem volt képes a' császáriaknak el
l ená l ln i , 's igy Febr . 24. 1525 Páriánál tökéletesen megveretett. Két 
ló lövetett el itt a ló la , 's azután az ellenség kezébe esett maga i s , leg
jelesebb tisztjeivel együtt. Midőn körülvéve 's szabadulhatás reménye 
nélkül látná magát, vonakodék kardját egy franczia tisztnek, azon egyet
lenegynek , ki a' connetable* követé, általadni. Ez a' Bourbon ne ve
gye á l t a l—monda—mega láz ta t á sa jegyét. A' nápoiyi alkirályt, Lannoy 
urat , hivák tehát Oda, 's ennek áltadá kardját Ferencz. Akkor irá any
jának : „Minden el van vesztve , csak a' becsület nem". Ferencz Ma
dridba vi te tek, 's csak egy terhes egyezés á l t a l , melly Jan. 14. 1526 
iraték ott a l á , nyerheté vissza szabadságát. Lemondott abban Nápoly-, 
Mailand-, Genna-és Astira való jusa i ró i , Flandria és Artois fejdelemsé-
gé rő l , 's megigéré a' Bourgogne herczegséget áltengedni, 's 2 milliom 
tal lér t fizetni. Ezen feltételek teljesítéséért két legifjabb fiját kellé ke
zesül állit n i a , kikért a' határon kicseréltetett.^ De midőn Lannoy, ki 
a' királyt mint Károly követe Parisba kiséré, a1 császár nevében Burgun
dot kérte volna, Ferencz őt a' burgundi követek gyűlésébe vezeté, hol azok 
a' királynak kinyi la tkozta ták , hogy neki nincs jusa a' monarchiától egy 
tartományt elszakasztani. Ezenkívül még az a' sértés ia érte Lannoyt, 
hogy jelen kellett lennie , midőn a' sz. liga kihirdet tetet t , melly a' pá
p a , franczia k i r á l y , velenczei köztársaság VOlaszország minden hatal
masságainak a1 végre kötött szövetségéből á l l t , hogy a' császár hatalma 
terjedésének gátat, vessenek. Ferencz ki ezen szövetségnek lelke volt, 
elfoglaltatá (1527) Lautrec által Lombardia egy részét 's igy megszaba
d t a a1 császári seregek áltál körülvétetett pápát. Ekkor Nápolyt is el
foglalta volna, ha a1 franczi.i sereget , generalával együtt ki nem pusz
títja egy irtóztató nyavalya (1528). Ez a' veszteség sietteté a1 cambraii 
békét (1529). A' franczia király lemonda igényei egy részéről 's meg-
ta r tá Bourgogne herczegséget, hanem két fiját kétmill ió talléron kellé ki
váltania 's házasságra lépett Eleonórával, a 'portugali király özvegyével 
's a' császár testvérével. Azonban ez a' béke is csak rövid títftásu volt. 
Mailand, a1 háború ezen állandó tárgya és sirjok a" FrancziaUnak, szün
telen ingerlé Ferencz becsületvágyát. 1535 njra benyomult Olaszország
ba 's elfoglalá Sabaudiát. Hanem a ' császár Provenceba csapott be (1536) 
's Marseillet ostromlá. Ferencz azonközben 11. Solimannal lépett szö
vetségre. A1 császári sereg nem tar thatá meg Provencet. Így végre 
egygszemélyes öszvejövetelben, mellyet a' pápa V. Károly és Ferencz 
közt Nizzába, eszközlött ki 1538, tíz esztendős fegyverszünet köttetett. 
A' császár , ki azután egy idő múlva Francziaországon keresztülutazott, 
hogy a1 genti lázadókat megfenyítse, azt Ígérte a' királynak egy szemé
lyes beszélgetésben, hogy ennek egyik fiját a' mailandi herczegséggel 
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megajándékozza; azonban alig hagyá el Francz'aorsía 'got , azonnal vis
szavevő ezen fogadását. Del Guasto , a' császári he ly tar tó , a' Velenczé-
be e's Konstantinápolyba rendeltetett franczia Követeket J541 a' Po vi
zén meggyilkoltatá. mire a' Jiáboru újra kiütött. Ferenc? seregeket kUl-
de Olaszországba, Roussillonba és Luxemburgba. D" Knghien gróf meg-
veré a1 császáriakat Cerisolesnél 1544 's e.foglalá Montferratot. Már 
szerencsés sikerrel kecsegteté magát az Algírral és Svécziával szövetke
zett Francziaország, midőn V. Károly és Vili . Henrik angol király 
szövetségre lépvén, 1. Ferencz minden reményét megsemmisítet
ték. Benyomultak Picardiába és Champagneba. A' császár Soissons-
ban á l lo t t , 's az angol király Boulognet foglalá el. Szerencséjére 
Ferencznek a' német protestáns fejedelmek szövetsége gátlá a' csá* 
szart győzedelme folytatásában 's hajlandóvá teve a' béké re , melly 
még 1544 köttetett meg Crespiben. Károly lemonda Burgundra való v 
igényeiről. Két évvel utóbb Anglia is békét kötött. Kevéssel azután 
t. i. Martius utolsó napján 1547 megholt Ferencz azon betegségben, 
melly Amerika felfedezésekor hozatott Európába, 's még akkor gyógyít
hatatlan volt. Fereucz bátor és munkás volt. Ha békén akart volna or
szágolni, bőkezűsége, jósága 's mivészség kedvelése által nagy boldog
ságot árasztandó volt Francziaországra. Azon oltalom és pártfogás, 
mellyre a' mivészségeket mél ta tá , nagyobb részént elfeledtetek bibájit 
a' maradékkal. Épen azon korban é l t , midőn a1 tudományok ujra ébret 
deztek, 's a' Görögország szétdulatásából megmenekedett töredékeke* 
Francziaországba gyüjtögeté. Az ő országlása az az időszak, mellyben 
a' mivészségek és tudományok idvezséges befolyást kezdtek nyerni 
a" Francziák elméjére 's erkölcsire. 1534 Cartier Jakabot kiildé St. Ma-
lóból Amerikába felfedezés véget t , 's ez találá fel Canadát. A' királyi 
collegiumot is Ferencz szerzé , 's ő veté meg alapját a' párisi könyvtár
nak. Noha számtalan hadat viselt 's különben is nagy pompával élt, 
még sem hagyott maga után adósságot, sőt inkább meglehetős summát 
érő kincset. L. Hermán „Franz 1 ." (Leipzig 1824). Zs. G. 

F E R E N C Z ( I I ) , Francziaország k i rá lya , II. Henrik és Medici Ka
talin fija, szül. Fontainebleauban Jan. 9. 1544, 's atyja halála után Ju l . 
18. 1559 lépett fel a' királyi székre. Egy évvel elébb házasságra lépett 
Stuart Mariával, 1. Jakab skót király egyetlenegy leányával. 17 hóna
pig tar tot t országlása alatt sok rossznak hinté el magvát, melly azután gaz
dagon kelvén ki , Francziaországot elpusztitá. Felesége nagybátyjait , 
Guise Ferencz herc/.eget 's a' lotharingiai cardinált tévé, a' kormány fejei 
vé. Ez a' papságot és pénzilgyet amaz a' hadi dolgokat igazgatá ; de 
csak arra forditá hatalmát mind a1 kettő, hog)' kevélységét 's uralkodás
vágyát kielégítse. Bourbon Antal , navarrai k i r á ly , 's t e s tvére , Rajos, 
Condé berezeg , felbosszankodán azon, hogy inig a' királyi vérbeli Her-
czegek az udvartól e l távozta t tak , két idegen uralkodik a' királyon , á' 
Guis<k, mint a' Catholicusok védőji hatalmának megsemmisítése végett 
szövetségre léptek a' Calvinistákkal. Uralkodásvágy volt oka e' háború
n a k , örve a' val lás, 's az amboisei é'szveesküvés első jel a' polgári há
borúra. Az öszveesküvés Mart. 1560 ütött ki; Condé herczeg volt annak 
láthatlan lelke, vezére pedig La Renaudie. Condé herczeg, mint a' cal-
vinista felekezet feje , halálra ítéltetett 's a' hóhér keze által kellett 
volna kimúlnia, midőn II. Ferencz, a' ki mindég gyenge 's már hosszabb 
idő olta beteg vo l t , Dec. 5. 1560 18 éves korában megholt; 's az orszá
got 43 mii. livre adóssággal terhelve zsákmányul hagyá a' polgári há
ború iszonyatinak. ' Zs. G. 

F E R E N C Z I . (István), Leopold lotharingiai herczegnek legidősebb 
fija, utóbb német császár , szül. 1708, 1733 Bécsbe j ö t t , hol a' Sesiá-
lioz tartozó tescheni herczegséggel megajándékoztatott 's atyja 1729 tör
tént halála után a' lotharingiai és bari herczegség kormányát általvette, 
hanem Francziaországtól örökre kiszorittatott abból. Mert midőn 1733 -
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a' szász Fridrich Auguszt halála után másodszor lengyel királlyá válasz
tatott Lesczinski Szaniszlónak országát elhagynia kel le t t , ennek veje, 
XV. Lajos, használta a' környülál lást , hogy a' császár tól , a' ki legin
kább ellene volt Szaniszlónak, ennek számára kárteTite'st kívánjon. Mivel 
Francziaország már régen számot tartott Lotharingiához 's több izben 
el is foglalta, tehát 1735 a' bécsi békeségben megállapittatott, hogy a1 

lotharingiai herc/.eg tar tományi t Staniszló királynak , 's ennek halála 
után örökre Francziaországnak engedje, a' helyett pedig a1 toscanai nagy-
herczegséget kapja, ha ez az akkori nagyherczeg Gasto Jánosnak, a' Me
dici ház legutolsó csemetéjének, halála után megiiiülend, a1 mi 1737 tör
tént meg. 1736 feleségül, vette Maria Theres iá t , VI. Károly császár 
és magyar király leányát. Birodalom fővezérének 's a' császári sereg 
generalissimusának neveztetett k i , 's 1738 testvérével, Károllyal , az 
austriai sereget vezérelte Magyarországban a1 Törökök ellen. VI. Karoly 
halála után (1740) felesége minden austriai örökös tartományokban köz 
uralkodóvá vette maga mellé Ferencze t , mindazáltal a' status igazgatá
sában nem volt szabad részt vennie. VII. Károly halála után 1745 , bár 
többen ellene mondottak is, romai császárrá választatott, ' sOc t .4 Frank
furtban megkoronáztatott. 20 észt. tar tot t császárságának nevezetesebb 
történeteit l. MARIA T H R R R S M . Megholt Innspruckban AUS- ' 8 . ' 1765. L—ú. 

F R R E N C Z I. (Jósef Káro ly , elébb mint romai császár II. Ferencz), 
Austriának császára, Magyar- 's Csehországoknak, Galit iának, Lodo-
meriának , Lombardiának és Venetiának'sat . k i r á lya , austriai főherczeg 
'sat. , Febr . 12. 1768 szül. II. Leopold romai császárnak 's Maria Loui-
senek (III. Károly spanyol király leányának) fija. Atyját az austriai 
örökös tartományokban Mart. 1. 1792követte; Magyarországnak királyá
vá Jun. 6. 1792, romai császárrá Jul. 14. 1792, és cseh királlyá Aug. 5. 
1792 koronáztatott. Nevelését Florenczben nemeslelktl atyja kezdette 
el 's nagybátyja, 11. Jósef császár, vitte tökéletességre. 20 észt. korában 
Ferencz elkísérte nagybátyját a1 Törökök ellen folyt hadba 's a' követ
kező észt. a' seregnek fővezérévé l e t t , segédjévé Laudon tétetvén. Jó 
sef halála után (1790) áltvette az országlást atyjának megérkezéséig. 
Midőn ez 1792 meghol t , a' koronával együtt a' dühó'*' franczia háború 
súlya is reá maradt. Nem csak megujitá ugyan is a1 franczia nemzet reá
nézve a' II. Leopoldnak tett hadizenést, hanem elkerülhetetlenné is tette 
a1 háborút azon borzasztó te t tével , hogy törvényes k i rá lyá t , XVI. La
jost , 's királynéját, Maria Antóniát, Maria Theresia leányát, kivégeztet
te . Vévén Ferencz a 'had izenés t , Belgiumba, mint Francziáországhoz 
legközelebb eső bir tokába, számos katonaságot küldött a' történhető el
lenséges beütés eltávoztatására. Ferencznek ezen, Belgium védelmezésére 
czélzó te t té t a' Francziák megtámadás jeléül nézvén, legalább igazság
talan fegyverre keléseket ezen színlett okkal akarván igazságossá tenni, 
beütöttek austriai Belgiumba 's a1 hadnak szikrát adtak. Ferencz császár 
is a' büszke ellenség megalázására a* Burkusokkal, Angolokkal és Hol
landiakkal kezet fogván, beütött Francziaországba 's ChalonssurMarneig 
előnyomult, midőn a' sardiniai , nápolyi és spanyol seregek is közelget
tek a' békételen Francziaország felé. A' kezdet szerencsés volt -, de az 
austriai hadinépet az éhség visszavonulni kinszeritvén, a' Francziáknak 
egy része Németországba csapott b e , hol Frankfurtig bement , más része 
Savoyent foglal táéi , 's egy harmadik sereg Luxemburgon kivül az egész 
austriai Belgiumot hatal ós alá hajtotta. Herczeg Koburg visszavette 
ugyan a' belgiumi városokat Anstria részére ; de csak hamar megválto
zott a' szerencse, midőn a1 szövetséges fejedelmek tulajdon hasznokat 
tekintvén , egymás után letették a' fegyvert 's a5 csatamezőröl eltűntek. 
Legelső volt a' burkus k i r á l y , kit több német fejedelmek is követtek. 
Ugyanazt tették a1 Hollandiak, kik ezenfelül öszve is szövetkeztek Au-
stria ellen a1 Francziákkal , mint a' spanyol, sardiniai és nápolyi udva
rok is. Bár e1 azerént a' háború súlya magát I. Ferencnél te rhe l te , még 
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is .folytatta a z t ; sőt 1794 személyesen vezérelte a' belgiumi sereget, 
melly a1 monarcha jelenlététől lelkesittetvén, Apr. 26 Cateaunál és Landre-
cynél, meüyet elfoglalt, a' Francziákat megver te , mint Tournaynál is 
Jnn. 22. Hanem a1 brabanti rendek megtagadván tőle a' polgárok felke
lését 's a1 hadra szükséges pénz t , oda hagyá Ferencz Brüsselt. Ezen-
tul a' Franc/.iák olly szerencsével hadakoztak, hogy már az austriái t a r 
tományokat is háborgatták , a' honnan megbékélt Ferencz vélek Campo-
Formipban Oct. 18. 1797, melly béke Fer'encz császárt Belgiumtól, Mai-
Jandtól és Mantnától megfosztotta, 7s ezek helyett Venetiának (az adriai 
tenger és az Etsch folyója közt fekvő •tartományokkal e g y ü t t ) , Istriának 
és Ualmatiának birtokosaid t e t t e , mellyek a' kereskedésre igen haszno
sak voltak. A1 német birodalom 's Fiancziaország határává a1 Rajna 
tétetet t . — A' változó szerencsével folyt franczia háború alatt hazánk 
kebelében is talált a' franczia nyughatatlan ész kövr tőke t , kik Martino
vics lgnácz apát csábítására az uralkodó ház ellen üszveesküvén, az or
szág állapotját megváltoztatni akarták : de a1 veszedelmes feltétel korán 
napfényre jővén, az öszveéskiidtek elfogat tak 's megbüntettettek 1795. A' 
campo-formioi béke nem volt t a r tó s , mert már 1797 kiütött a' második 
franczia háború. Azon pont t.( i. , melly Német- és Francziaországok 
közt a' Rajnát tette ha t á r r á , az itt biró német fejedelmeket érdeklette, 
következésképen ezekkel is kellett á' franczia köztársaságnak értekezni. 
Ezen értekezés határnapjává Dec. 9, 1797 rendeltetett . El sem végez
tetelt az értekezés Rastadiban , midiin a' Franeziák a' Rajna bal partján 
lévő tartományokba beütöttek 's i t t ezeket departementokra osztván fel, 
más felől Hollandiát bataviai , Waadtlandot (Schweizban) lemaniai, a' 
pápa birtokait romai , Nápolyt partbenopei köztársasággá t e t t ék , Genfet 
elfoglalták, sót több Rajnán innen fekvő tartományokat is magoknak en
gedtetni kívánván, \s Manheimot és az ehrenbreitsteini nagy erősséget 
megvévén, megronták a' béké t , melly erőszakoskodásaikkal 's Bonapar
te vezérlése alatt Egyiptomba való leütésekkel az o r o s z ' s török udva
rokat , Austriát 's a1 német fejedelmeket, Nápolyt , Portugált és éjszaki 
Afiikiít fegyverfogásra kinszeritették. Ezen 1799-ki táborozás a' szövet-
keztekre nézve volt szerencsés; mert a' franczia tengeri erőt Nelson an
gol admiral Abukirnál (Egyipt.) csaknem semmivé t e t t e ; a1 Törökök és 
Oroszok több szigeteket foglaltak el a' földközi tengeren; Olaszország
ban Kray austriái vezér Veronánál , Suwarow orosz vezér a' Trasimenus-
nál és Novinál igen megverték a' Francziákat ; Mantua , Alexandria 's 
Tortona visszavétettek és az ellenség egész Nápolyból 's Hetruriából ki
veretett. Azonban az Oroszok Schweizban Massenától meggyőzetvén, 
visszatértek hazájokba; Bonaparte az Egyiptomot ostromló ellenség elől 
elillantván 's hirtelen Francziaországba jővén , I. consullá tétetett és 'a 
szerencse ismét a' Francziákhoz szegődött. Két erős se rege t , mellyek 
közül egyiket Moreau veze t t e , állítván ki ezek Austria és Németor
szág ellen, Moreau négy véres csata után Krayt Ulmig visszanyomta; a' 
másikat az akadályt nem esmérő Bonaparte az Alpeseken számtalan ne
hézségek közt Olaszországba áltvezetvén , a' Melas vezérlése alatt lévő 
Austriaiakon, kik a r ró l , hogy az Alpeseken had inép jőjön á l t a l , nem is 
gondolkoztak, Jun. 14. 1800 Marengonál győzedelmeskedett. A ' F r a n -
cziák, kik győzni és győzedelmekkel élni egyiránt tudtak , sebes lépé
sekkel nyomultak elő , 's Moreau Linzet megvévén , már Bécset magát 
fenyegette ostrommal. Látván 1. Ferencz a' franczia fegyverek ezen sze
rencséjét , aláirta Febr. 9. 1801 a' lunevillei béké t , melly őt austriái -
Belgiumtól, a' falkensteini grófságtól és minden Rajnán túli 's Olaszor
szágban az Etichen tul fekvő birtokaitól megfosztotta. — Elaluván a' had 
tüze , a' birodalom boldogitására forditá Ferencz császár figyelmét. Ek
kor nyilt fel a' többek közt a' Dunát és Tiszát öszvekötő Ferencz-csa-
torna ; ekkor állott fel a' siket-némák intézete Váczon; 's ekkor té 
tettek rendelések egy katonai academiánali hasonlóul Váczon leendő a!-

^ 
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ko tá sá ra , melly hasznos intézetnek, valamint az ugyan ez' időtájban 
létre jöt t keszthelyi georgiconnak is főeszközlője a' halhatatlan emléke
zetű gróf Festeti ts György volt; végre ekkor (1S05) állott elő Pesten 
is a' catholicus papok fő nevelő intézete is. De ismét fegyverre szolitá 
1. Fereuczet 1805 a' harmadik franczia háború; mellyet Ferencz császár 
már nem a' franczia köztársasággal , hanem Napóleonnal, a' ki 1804 
császári nevet vett fel , folytatott. Szikrát ennek Napóleon nagyravá
gyása ado t t , a' ki magát Mailandban olaszországi királlyá koronáztatta, 
a ' genuai köztársaságot szabadságától megfosztotta, P a n n á t , Piacenzát 
's Guauallát elfoglalta, és Lombardiából némelly tartományokat vissza
kívánt. Napóleonnak ezen tettei a' lnnevillei béke pontjaival ellenkezvén 
's arra mutatván , hogy a1 Francziák Európa meghódítására törekszenek, 
minekutána levelei sikeretlenek voltak volna, Ferencz az Ango
lokkal '» Oroszokkal öszveszövetkezvén, hadat izent. a' Francziáknak. 
Napóleon maga vévén által a' fővezérséget, meginditá a' Rajna felé se
r e g é t , mellyet 7 részre osztot t , 's ugyan annyi vezérekre bízott , hogy 
ellenségeit több oldalról támadhassa meg. Ferencz császár Németor
szágba Mackót, Olaszországba Károly főherczeget küldötte ellene. De 
Mack (1. F E R D I N Á N D , ESTKI) Uhunál a' véletlenül reá ütő Francziáklól 
bekerit tetvén, megadta magát , 's csak Ferdinánd főherszeg menekedett 
meg a' fogságtól, a1 magyar huszárokkal álttörvén az ellenségen. Nyitva 
lévén Napóleon előtt az u t , Bajorországot 's Austriát bekóborolta, Bé
cset ellenállás nélkül megvette, 's maga Schönbrunnban megszálván, ka-
tonájinak a' prédálást Posonyig és Győrig megengedte. Károly főherczeg 
hallván e z t , visszatért seregével Olaszországból Magyarország védésé
r e . Azonközben az orosz sereg is megindult Jul. 's Galitián és Slesián 
keresztül Morvába j ö t t , hol Brünnél táborba szálott. Napóleon ezen 
hír re seregét öszvehuzta, 's ő is Morvába j ö t t , hol Austerlitznél igen 
alkalmatos helyen választott álláspontot. Dec. 1 megvizsgálván a' ma
ga 's kikémlelvén az orosz császár seregét , Sándor császárnak fegyver-
nyugvást a jánlot t , a' mit ez félelemre magyarázván, minekelőtte Károly 
herczeg megérkezett volna, nem fogadván el a' fegyvernyugvást, más 
nap az Oroszokkal 's kevés számú Austriaiakkal reáütött az ellenségre. 
A' Francziák esmérvén a' he lyet , az Oroszok előtt mind addig hátrál
t a k , míg ezeket olly mocsáros helyre nem csa l t ák , hol szabadulások 
lehetetlen vol t , midőn hirtelen visszafordulván, kemény viadal 's iszo
nyú vérontás után az orosz sereget teljesen megverték. Ferencz császár 
szövetségese megveretvén, letette a' fegyvert 's Posonyban Dec. 2ft. 
1805 békét kötött Napóleonnal, niellynek pontjai szerént Venetiát , Ti
ro l t , a 'b r ixen i és trienti kerületekkel 's Vorarlberggel, továbbá hohenem-
s i , te t tnangi , langenargeni, lindaui és más sváb birtokait elvesztette. 
A' következő 1800 észt. Napóleon Németországot rajnai szövetséggé té
vén , Ferencz a' „Választott romai császár és Németország ki rá lya" ne
vét letette 'S „Austriai örökös császár" nevet vett fel. 1806 és 1807 
Ferencz Francziaországnak Burkusország és az orosz birodalom ellen 
folyt háborújában részt nem ve t t , 's Apr. 3. 1807, mindazáltal híjában, 
közbenjárását ajánlotta. Hanem említett tetemes vesztesége 's Napóleon
nak uj mozgásai negyedszer is fellobbantották a' had tüzét 1809. Ér
tésére esvén ugyan is Ferencz császárnak, hogy Napóleon a' spanyol
országi békételenekkel, kiknek törvényes királyát méltóságától megfoszt
ván , bátyjának , Jóséfnek, adta a z t , nem igen szerencsésen hadakozik, 
hadat izent a' Francziáknak, hadi erejét 3 részre osztván, mellynek egy-
részét Németországban Károly , a' másikat Olaszországban János 's a' 
harmadikat Galitiában Ferdinánd főherczegek vezérlettek. A' kezdet 
szerencsés volt ; . mivel Károly Regensburgig, János Veronáig előnyomult 
's Ferdinánd a' pártos Lengyelekkel jó előmenetellel harczolt. Azonköz
ben megérkezett Napóleon 's azonnal megváltozott a' szerencse, mivel 
Eckmühlnél °s Regensburgnál a' mieinket meggyőzvén, a1 vele egyesült 
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Bajorokkal beütött Austriába 's Becset megvette. Maj. 22 mindazáltal 
Aspernnél Károly főherc/.egtől megveretett. A' veszedelem elhárítására, 
János főherczeg az olaszor.-zági sereggel Magyarország védelinezésére 
visszavonult, 's bár az olasz vicekirály, Eugenius, nyomon követte 's há
tul mindég háborgatta i s , Jun. 13 Győrbe megérkezett 's á' felkelt ma
gyar nemességgel egyesült. Másnap ott termett Eugenius i s , és az Au-
striaiakat tüstént megtámadta , 's mivel a' lovasság sem eléggé gyakor
lo t t , sem az ütközetre kés* nem vol t , Komáromig visszanyomta-. Győr t 
mindazáltal, niellyet Péchy Mihály ezeredes kapitány vitézül védett , 
Jun. 24 előtt meg nem vehette. Ferdinánd főherczeg is oda hagyta Ga-
l i t iá t , mivel az a l a t t , mig a' lázadók után nyomul t , az Oroszok, mint 
ekkor a1 Francziák szövetségesei, minden a' mi népünktől elhagyott he
lyet elfoglaltak. Napóleon azonközben az asperni veszteség megbosszu-
lására hadi népét Bécs alá hitta öszve , hova, minekutána népének egy 
részét Győrben és l 'osonyiál , mellyet sokáig siker nélkül ostromlott, 
hagyta volna, Jul. 4 Eugenius is megjővén, Lobau szigetében megál
lott. Innen az Austriaiakra tüzesen lövöldözvén, a' Dunán áltköltözött 
és Enzendorf, mellyet éjjel felgyújtatott, világánál a' közel lévő cseré
ben alkalmatos helyet választott magának. Károly főherczeg serege a' 
stammersdorfi domboktól , Wagramon keresztül , Neusiedelig terjedt, két 
hadrendet formálván. Jul. 5 déltájban a' Wagramnál és Neusiedelnél 
állókat megtámadták a' F rancz iák , de visszaverettek. Az emiitett két 
helység felgyújtatott 's az éjt mind a' két sereg fegyverben tölte el. Ká
roly főherczeg az ütközetet más napra rendelvén , János főherczegnek 
megizente, hogy a' Posonynál vigyázaton lévő katonaságot is vigye oda, 
a' hadrend bal szárnyának erősítésére. Hanem János idejében meg neiu 
érkezhetet t , mivel az ellenség már hajnalban reá rohant az Austriaikra 
's a' bal szárnyat bekerí te t te , melly ez által zavarba hozatván, Znaym 
felé visszavonulni, kezdett. Nyomon követte Massena franczia vezér "s 
Jul. 11 megütközött az austriai sereggel. A' véres csatát ffgyvernyng-
v á s , ezt Oct. 14 a' bécsi béke követ te , mellyben Ferenc/, császár le
mondott Austriának a' Duna , Inn és Salzach közt fekvő részéről , el
vesztette Salzburgot , Bertholdsgadent, a ' hausrucki kerület fe lé t , Kár-
thenből a' vitlachi kerületet , Kra in t , F r i au l t , Görzö t , Istriát, Trieslet , 
Horvátországból 40 nsz. mf., nyugoti Galitiát , keleti Galitiából 240 
nsz. mf., mellyek az orosz birodalomhoz kapcsoltattak, végre a 'wie l icz-
kai sóaknák Ferencz császár és a' szász király közt közösek lettek. A' 
békét Napóleon császárnak Maria Louisevel , Ferencz császár második 
feleségének második szülöttjével, Mart. 11. 1810 lett öszvepárosodása, 
melly a' két császári házat szoros öszveköttetésbe látszott helyezni, 
pecsételte. Hanem Napóleon telhetetlensége meghasonlást szült 's ötöd 
izben is fellobbantotta a' háborút. Ferencz császár ugyan is Mart. 
12. 1812 a' békeségnek mind szárazon, mind tengeren leendő helyreál
lítására Napóleonnal öszveszövetkezett és n e k i , midőn Oroszország el
len hadat indított , 24,000 gyalogot 's 6000 lovast küldött Schwar-
zenberg vezérlése alatt zászlója a l á , kik a' vélek egyesült Lengyelek
kel és Szászokkal több izben vitézül harczolván az Oroszok eilen , a' 
Búgon is áltmentek. Hanem midőn Napóleon vakmerő feltételeinek a' 
rettentő hideg által l,ett semmivé tettese után i s , bár már a' Bur-
kusoktól elhagyatott , semmit sem akart a' békeségről hallani 's a' többi 
európai fejedelmek megbuktatására láttatott törekedni , Ferencz császár 
i s , minekutána a ' p r ága i gyűlésben, mint a ' köz békeség helyreállí
tására megkért közbenjáró, sikeretlenül kínálta volna meg Napóleont 
békeséggel, minden erejét veje ellen fordította, seregének egy részét 
herczeg Schwarzenberg vezérlése alatt Németországba, másikát báró 
Hiller a la t t , kit azután gróf Bellegarde váltott f e l , Olaszországba küld
vén. Ekkor ütött ki az a ' re t tenetes háború, melly Aug. hónaptól 1813 
Mart. végéig tartott 1814, mind addig, mig több véres ütközetek után az 
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austriai, Orosz és burkus egyesült seregek, mellyekhez jöttek azután Své
dek , Bajorok, Wiirtembpi'giek, Hollandiak, Dánok es több német fejedel
mek, Olaszországban a' Nápolyiak^ teljes győzedelmet nem nyertek Európa 
közönséges ellenségén. A' culini, leipzigi és hanaui ütközetek annyira 
elgyengitették Napóleont, hogy magát soha többé öszve nem szedhette, 
's a' Fiantoziák hosszas és suiyos háborujik által elgyengittetvén, uj se
gítséget neki nem adhattak, így a' szövetséges seregek Parisig benyo
multak Franoziaországba, hol a ' M a r t . 30. 1814 történt utolsó ütközet 
végképen eldönté Napóleon sorsát , ki az uralkodásról lemondani kéuyte-
ieuittetvén, császári nevének megtartása mellett Elbába számkivettetett. 
Hanem mig a1 szövetséges fejedelmek Bécsben a' köí békéséinek helyre
állításival 's az európai tartományok határainak rendbeszedésével fogla
latoskodtak , azalatt Napóleon Klbából kiszökvén , Parisnak ismét urá
vá le t t ; de Waterloonál meggyőzetet t , 's a' megkárosodott európai fe
jedelmek tartományaiknak ismét birtokosivá lévén, Ferencz császár is 
a' párisi békekötések 's Apr. 14. 1816 Bajorországgal kötött egyezés ál
tal olly messze terjedő birodalomnak lett fejedelmévé , a' inillyennel 
eleji közül egy sem birt. (L. AUSTRIA.) — Ferencz császár 4 izben 
lépett házassági é le t re , u. ni. «) Ersébet würtembergi herczegnével; A) 
Maria Theresiával , IV. Ferdinánd siciliai király leányával , ki neki 13 
gyermeket szü l t , a' többek közt V. Ferdinánd ifjabb királyunkat; c) 
Maria LouiseBeatrixxaI, nagybátyjának, Ferdinánd austriai foherczegnek 
's'modenai-breisgaui berezegnek legifjabb leányával 1808; d) Charlotte-
v a l , Maximilián Jósef bajor király leáityával 1816. Az elsőtől, harma
diktól és negyediktől nem volt gyermeke 0 Felségének. L—ú. 

F K R E N c z (Károly) , austriai császári királyi főherezeg, I. Fe 
rencz austriai császár és siciliai Maria Theresia 5-dik gyermeke, az 
arany gyapjas , a' franczia kir. Sz. Kélek és bajor kir. Sz. Hubert ren
dek vitéze; a', brasiliai császári déli kereszt és sícilai Sz. Ferdinánd és 
érdemrendek nagykeresztese, az 52 számú magyar gyalog ezered tu
lajdonosa 's ez redese , szül. Dec. 7. 1802. Nevelője Görög Demeter 
kir. kamarás és udvari tanácsos volt. Eljegyzette Nqv. 4. 1824 Sóíia 
herczegasszonyt, Jósef Maximilián bajor király leányát, a' kitől Aug. 18. 
1830 egy fija szüle te t t , főherezeg Ferencz Jósef Károly. Zs. G. 

F E R E N C Z C S A T O R N A vagy b á c s i c s a t o r n a , egy privilegiált 
királyi hajóstársaság költségén ásatott 1794—1801-ig. A' Dunát a' T i 
szával öszveköti. Kezdődik Moiiostorszegnéi (a' Duna mellett) 's Bács 
vármegyét keresztülhasitván , Földvárig megyén a' Tiszába. Hossza 
14 'jf, mf. szél. 10 ölnyi, mélysége 0 láb. 5, nagy kövekkel kirakott zsi
lipé van. Elbír 3—10,000 mázs. terhes hajót. A' hajósok útját 
40 martfűiddel tette' rövidebbé 's a' Dunától a' sóval és gabonával gaz
dag Tisza partjára vivő terhes és kerülő 2—3 hétnyi utat 2—3 napnyi
vá tette. 1819 Wiésejf kapitány felvigyázása alatt a' társaság Staihan 
mechanicus által egy iszaptisztitó maehinát csináltatott, melly napon
ként 30 etibik ölnyi iszapot hány ki a1 csatorna árkából. L—A. 

R S B K S C Z T (István), jeles képfaragó, Rimaszombaton szül. Febr. 
23 . 17Ö2. Atyja, István, lakatos mestersége mellett rézöntés- és órásság-
hoz is érte 's félig készen maradt . .örökké mozgója" (perpetuum mobile) 
feszegető eszét mutatja. Vonzá magyar könyvek olvasása, 's annyira ér
zette nemzete hátramaradását mivészség és mesterségben, hogy erről fi-
jának jó korán általadta panaszát. Fogott ez a' fiún, Magával viszi ezt 
8-dik esztendejében Körmöczre , Selmeozre, Beszterczebányára , a' ke
rekre vágott rezet ezzel csusztattatja sajtó közé, hogy ez reá még job
ban hasson, 's valóban a' pénzverés e' látása 'ennék fejébe-szeget ütött. 
A' gyermek ezolta oskolai tanulásától maradt idejét mindég többféle 
kis ágyú, s zeké r , eke, mázsáló, pecsétnyomó 's ólom vagy czingyiirii 
faragcsálásában töltögette. Így látván technicai könnyen fogó- elméjét 
a íy ja , hamar köveUetketé vele még azon fe l té t té* is '•*>!'<' ' • - 'ei eaz-
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daság , szövésfonás , sőt takácsság körül is jár tas legyen, 's majd azt 
válassza megélhetésül, a' mellyik divatosabb vagy a' mellyikhez legin
kább vonzódik. Oskolájinak véget vetvén a' poesis osztályával , előke
lőbben csak ugyan at3Ja mestersége mellé állt 's mintegy bizonytalan de
rengésében felsőbb niivészi pályája körül, mindég valami csinosabbon nii-
vészkedett. IS-dik évében a' világnak e red , bővíteni mesterségeit 's Tá -
l y á n , Tokajon, Miskolczon olly önérzettel jelenik meg, bogy nincs olly 
arasznyi föld , hol meg nem élhetne. Majd Budán álla be Halas András 
lakatosnál, ki ifjabb korában Bécsben, l'esten rajzoskolát tar tot t 's a' 
magyar földön legjobb hámrozó volt. Jár ta itt bizonyos kikötött napo
kon llauschmánn János rajztanító leczkéjit is és alapos lépéseket teve 
uicliitecturai 's ékesitési rajzolásban, tájékok, virágok színezésében, ugy 
figurák elórajzaibaw. De ezen haladása félbeszakadt; atyja betegesked
ni kezdvén, a' ház dolgainak vitele oda parancsolá. 1814-ben Bécsre vo
nult figyelnie, midőn a' congressus miatt minden csak azt emlegette. 
Oda 's tovább haladni mivészségben sürgeté vágya. Atyja helybehagyá 
sával elmegy, 's Sz. Anna academiájába jár . R é z r e , aczélba metsz, vi
aszból alákol 'a 3 esztendő alatt többszöri concursuson az első dijak 
az övéi. Ekkor kezdett hazánkban hallatszani ezen mécs létele. Hanem 
elaludt volna Tiniét Wilhelm bécsi polgár 's aczélgyár tulajdonosa nél
kül. Ez a' Bécsbe külföldről szakadt becsületes ember látta Perenczy 
mivei csínjából talentumát 's folyton folyva ada neki munkát , majd bar 
vátja leve 's ő annak házánál b a r á t , testvér és fin. Az elébbrekapott 
ifjú mivész elúvevegeté most még fejében maradt latán nyelvét , Virgili-
u s t , Ovidiust olvasta, mellettek német Írókat 's elégedetten élt. De az 
Augustinianusok templomába mind többször megy, 's vége nyugtának. 
Krisztina emléke ott Canovától megrendité, 's az aczélra metszés mind 
inkább igen kis szerűnek és a' szabad inivészi tüzet lekorlátoznunk tet-
szék előtte. Csak esztendőt tehát még Bécsben azalatt a' képfuragás el
veit felvenni 's azután Canovához. Zauner leczkéjit j á rá most lángolva, 
's Fischernek anatomiai-mivészi cursusát', Eimaurertől pedig a1 mivész-
ség keletkezését 's mibenálltát hallgatta. 1818 tavasza végén Romában. 
Első menetele i t t az austriai követhez, Kaunitz herczeghez, második 
Canova műteremé. Ajánlása senkihez sem vol t , de a' mint Canova con-
cursnsairól látta bizonyítványait, mindjárt felfogadá bérben dolgozásra. 
Helyeselni kezdé ez miveit 's bővebben ereszkedék ki vele jámbor 
magyarázatiban, mellyekben a1 szerény nagy mivész soha sem hivatkozék 
tulajdon munkájira , hanem, mint áltáljában jobb tanítványinak, mindég 
csak a' görög remekek stúdiumát ajánlá. Még különösen ez vala figyel
meztetése: ifjú mivész ne utánazzon senkit vakon, csak a' formák ido
mait fogja fel 's ő maga kisértgesen nj meg uj alakítást, ez az útja a' 
rejtezhető észlángi erő kiszabadkoz;isának. Ferenczy ekkép külön szo
b i t is nyita külön dolgozásra 's a' megszeretett vezető körül szive sze
rént érzé magát. Azonban innen bárom hónap múlva Thorwaldsen mű
teremébe talála általköltözni Kaunitz berezegné akaratjából, ki a ' m a g y a r 
ifjút, mint egy közös fejedelem birodalmából lévőt, pártfogásába látszék 
venni , 's kinek igy ez , segittetését hívén, könnyebben engedett. A' kö
vet hitvese ugy mint azon németesebb párthoz t a r tozo t t , melíy a' dán 
Tiiorwaldsent az olasz Canova elejébe tévé. Thorwaldsen az ifjú ma
gyar mivésznek egy három arasznyi hosszú 's másfél szélességű d a r a b 
márványtőkét ada megkisértésre kimunkálásul. Ez agyag alakítása nél
kül hozzá fog 's egy jbasreliefet fejt k i , a' mint az alvó Venust Ámor 
meglepi 's lepléből feltakarja. Thorwaldsen és tanítványi bámulák, de 
az uj vezetőnek minden felelete hidegen csak az vol t , hogy elébb mo
dellt kell mindenkor készíteni. Nála marada már, ha nem Örömest is 
dolgoza neki bérért. De Canova tanácsa szerént külön is alkotgatott kis 
teremében magának. Elkészité most fél esztendő alatt Csokonai büsztjéí. 
Ott áll ez a' bajusszal és mentével szokatlan külsejű miv, !s midőn 1818 
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vége felé Magyarország nádora , Jósef cs. kir. főherozeg, Thorwaldsen 
műteremébe j á r a , szemébe ötlött. A' nádor szól az azt készített magyar 
ifjúval 's néhány nap mulva azon nemes izenetlel serkent i , hogy 5 esz
tendeig, mig külön magára állhatna e l ő , segéilpénzt kiildend nek i , ha 
Thorwaldsennél marad 's három esztendeig évenként 3f)0 pengő forinttal, 
kettőig pedig (1822 Április 23 kezdve 1824 Április 28-ig) minden esz
tendőben 600 pengővel segítette. Jól fogott ez. — Thorwaldsennél ma
radása alatt is azonban nem szűnt meg Canovához lelki vonzódása , va
lamint annak ehhez szívessége, a' mit Thorwaldsen , az olasz nagy mi-
vész nagy versenyese, nem örömest nézvén, Ferenczyt nemileg távol 
tar tá magától 's neki inkább csak alávaló munkát adott vagy veszedel
mest a' kivitelben. Ferenczyt ennél fogva 5 esztendei napszámossága 
mellett a' mivészi character fentartására főkép éjjeli és innepnapi fá
radtsága ' s Canova nagy lelke segité. 1821 innen „ p á s z t o r l e á n y á t " 
a l k o t t a , mint 'aIlegorraj.it a' mivészség kezdetének, inellyet a' nemzeti 
museum számára, a' hol van is, a' nádor főherczeghez küldött 1823-ban 
Csokonai biisztjével, ezt a' debreczeni ref. collegiiunnak sz;ínva. Örven
detes reménye kezde lenni az országnak ezek á l ta l , mivészi fiján 's kö
szönve a' nádor gondjai t , most azon feltétel alatt ha ínég bizonyos 
időre Komában akarna maradni , segedelem gyűjtésről leve szó alá
írás á l t a l , mellyel Ferenczynek Dobrentei Gábor tudtára is adott Bécs
ből 1823-ban Decemberben. De Ferenczyt haza inté atyjának egy haza
fiúi kemény levele, 's annál is inkább hajlék honja fe lé , mivel Rudnay 
Sándor primás-herc/.eg hozzája irt levelében az esztergami uj templom
ba szükséges szobrok készítésére hivá m e g , a' mi azonban nem lévén 
közönségesen tudva, más részről meg Komában maradta esetére , gróf 
Vay Ábrahám ajánla neki Június 4-dik 1824 Pesten 3 esztendeig éven
ként 1000 forintot vallóban, Döbrenteinek ezen szavaira: „Genfet előte
remteni milliókkal sem lehet , de ha itt van , néhány száz forint útjába 
igazithatja." Ferenczy mindazonáltal, tudósittatását erről már Bécsben 
létekor vévé , hova 1824 September végével érkezett :s hol urunknál is 
megjelent, ki miinyerés végett a' primás-herczeghez utasította. Lejővén 
Pestre 1824 October utolján, a' hazában azon fejérmárvány nemek meg
vizsgálására veté gondját, mellyekre itt és ott buzgón többen utasították, ' 
's azután műteremét kellé felállítania. Ezek végbevihetését a' górfVay 
Ábrahám által csak ugyan itthon is kifizetett 3000 forintnak köszöni. 
Agyagból alakifását 's gipszbe öntését előre is 1820-nek tavaszán kézdé, 
mellyhez alkalmat és szálast gr. Sándor Móricz háza nyujta Budán, .ki
vel esmeretségbe Komában jutott . Kedves vala látni,, hogy Budán Pesten 
több u r i h á z , mint Ürményi Jósefé, akkor országbirájáé, gr. Brunszvik 
Jósefé, akkori t á rnoké , Marczibányi Már toné , társasági köreibe vette 
's gr. Teleki Jósef referendarius, Szilassy Jósef főispány különösen meg
különböztette. A' Sütőn , Csetneken , Tiszolczon , Szászkán , Dognács-
k á n , Moldován 's Ruskiczán fejtett márványok közül az utóbbit talál
v á n , némellykori eressége mellett is , legjobbnak, parosihoz hasonlónak 
abból állitá az esztergami templomba 1) „Szent István mar ty r t " 1831 
Júniusban; abból készüle 2) „ a z idveV.ült lé lek" melIVet Ürményi Jósef 
(utóbb minister) a' váli templomba rendelt, 's fijai oda is vitettek 1832 
Júliusban ; ebből 3) egy márvány ravatal a' mivész atyja és anyja (Kál-
nai Mária) hamvainak, testvére nevében i s , ki sárospataki ref. pap. 
Haza adott már 6 különbféle büsztöt ; több most van munkában. Közel 
a' bevégzésig gr. Károlyi István első feleségének emléke Fo l t r a ; Kul
csár Is tváné , özvegyétől a' pesti nagy templomba szánva. Készülőben 
gr. Rédey Lajosé és hitveséé Kacsándy Therézé. Látható modellben 
gipszből Virág Benedek emléke, mellyhez^Döbrentei kezde aláírást 1830 
Június 20-án 's a1 márvány hozzá most érkezik. — Említendő Ferenczy-
től két emlékpénz is , mellyeket még Romában vésett és vert. Egyik 
Hunyadi Jánosra. Első felén ennek Hunyadi János és László fija mely-
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képe ; túlsó felén az atya neki iramodó lovon, bosszúállásra indultában 
Drakula vajda ellen. Kija zabián kapja a' lovat 's atyját k é r i , hogy 
ne állana bosszút érette zálogban maradtáért. Másik VII. Piusra ké
szült , annak melyképével és a' vallás szentegyházával allegóriában, há
lául , hogy a' mivész Koma museumiba járhatott . A' pápa ezért Feren-
c/.ynek személyesen egy arany emlékpénzt adott, az aczélmetszetet pénz-
gyüjteménye számára vette meg. 

F íí R G E K (vermes"). A' csontváztalan állatoknak Linné [két osz
tá lyt teremte, t. i. a1 bogarak [insecta) és férgek osztályát. Amazok bír
nak áitaláoyos, szembetűnő jegyekkel (noha a' lepke és a' rák nem leg
nagyobb atyafiságot m u t a t ) , ezek alig. Linnénél féreg az a' (csontváz
talan) fej ér vérű ál la t , melly nem bogár. ' A ' férgek több rendekre osz
tattak fel , u. ni. I) a1 gil iszták, bélférgek, int estina; 2) puhángok, 
lágy férgek, m'ollusca; 3) tekenősök, csigások , testacea; 4) állatnö
vények , zoophita ; 5) ázalékférgek, infusoria. — Miolta a' bontsztudo-
mány és physiologia az állatok alkotásával és életmiveletekkel jobban 
megesmerkedtettek, Linné féregosztálya több természetes osztályokra sza
kadva mintegy ehünt. 

F E R M A T E , a ' muzs. valamelly hangnak az azt jelelő kotta érté
kén felül való kitartatása. Jele ' - 7* s - Hossza rendszerént önkényes. Né
ha cadenzák alkalmaztatnak mellette. 

F E R N E v , Voltaire benne tartózkodása által hires falu Ain dcpar-
tementben, Fránkhonban,a ' schweizi széleken, GENUÁTÍÍI, (1. e.) egy német 
mértföldnyire. Lakosai , többnyire Protestánsok, kénytelenek voltak 
XIII. és XIV. Lajos alatt kivándorlani, hogy a' vallásos üldöztetést el
kerüljék. Voltaire jószágot vett itten magának 1762-ben, 's munkás
ság és a' telepedőknek adott mindenféle segítség által a' faluból várost 
törekedett képzeni. Különösen a' mivészi szorgalmat 's mindenek fe
lett az órakészitést iparkodott Genitából hozott mivészek által felébresz
teni. A1 mivelt világ minden részeiből Voltaire látására Ferneybe jö
vő idegenek nagyon elevenné tevék a' helyet. Népessége 1775-ben 1200-
jg nevekedett. Voltaire halála után szinte olly hamar csökkent 's ma 
mintegy 000 lelket tehet. Voltaire lakó várát (kastély) az ő örökö
si, a' volt állapotban tart ják; latogatóji a' száaadok embere kedvéért 
gyakran vannak. 

F K R N O W (Károly La jos ) , a ' Németek legalaposabb és legizletesb 
müesmerőjinek és criticusainak egyike, szüj. Nov. 19. 1763 Blunienha-
gen falvában a* Ukermarkban. 12 évii korában mint Írnok egif nótári
ushoz kerül t , azután egy patikáshoz adaték -tanulni, l í t egy vadász
legényt ennek saját csővével lőtt vigyázatlanságból keresztül. A' pati-
kás közbenjárása megmenté ugyan F.t hosszadalmas inqnisitiótól-, de 
szivét csak késő nyugtathatta meg valamennyire. Elvégezvén tanulóé
ve i t , Lübeckbement , hol olly helyet Jele, melly időt cngede, magasb 
képzésén dolgoznia. Vonzalma már korában a' rajzoláshoz és költéshez 
vivé. Erejét mind a1 kettőben folyvást gyakorlá , megesmerkedék Car-
stenssel 's ennek tanulatos társalkodása a1 mivészetvóli magasb és he-
lyesb nézetekre vezérlé. Végre lemondott a' patikásságról 's egészen 
kedvenczhajlandóságának szánta magát. Ezolta arczképek festése's rajz
tanítás adá élelmét, e' mellet a'költésben is gyakorlá magát. Jenában Bag-
gesennel esmeikedék meg, kit schweizi és olaszországi útjára kiséren
dő vala; Bernben találkozának öszve, de Baggesent familiai környül-
mények nem sokára haza szóliták. F. báró Herbert- és gróf Burgstall-
ban lele most pártfogókat, kik Romába segiték. Itt tarmlá, Cartenstól 
vezéreltetve a' mütheoriát 's az olasz nyelvet és költőket. 1803 vissza
tért Németországba 's elébb Jenában okta tó , azután az özvegy Amá
lia weimari herczegasszonynál könyvtárnok lett . Mh. Dec. 4. 1808. 
Legjelesb munkája: „Mimiteké Studieri-' (Zürich 1806—8, 3 köt.). Éle
tét Schopenhemer Joanna irta. 

32 
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F s í o s u , egyik legrégibb olaszországi istenné, k i az erdőkre és 
gyümölcskertekre vigyázott. Leghíresebb volt a' neki szentelt anxu-
ri erdő. Templomában a' szabadsággal megajándékoztattak egy kalapot 
kaptak szabadságok jeléül. 

F E R R A N D ( A n t a l , gróf) 5 a ' franczia academia tagja ' s több be
cses történeti munkák szerzője, szül. 1752, a' revolutio előtt jelessé tet
te magát ékesszólása és hazafiusága által mint parlamenti tag Parisban. 
A' ministeriunttól kívánt kölcsönözésnek ellene szegezte magát 's meg
kér te a' királyt , hogy a1 királyi széknek a' parlamenttel való egysége 
által alapitsa meg a' köz hitelt. A' revolutio lépései , mellyeket mindjárt 
kiütése után t e t t , a' kibujdosásra határozák őt. 1801-ben visszatért hon
j á b a , de a' közönséges foglalatosságokban nem vett részt. Most jelent 
meg ezen nevezetes munkája: „V esprit de Vhistoire1' (4 köt. 5 kiad. 
1816). Azután Rulhiére papirosaiból Lengyelország történeteit folytatá. 
A' szövetségesek Parisba menetelekor ő egyike volt azoknak, kik a' 
Bourbonok visszahivatását sürgetek. Ez okból XVI11. Lajos a' ministe-
riumba hivá. Azon kiküldöttséghez neveztetvén k i , melly az ország 
constitutiójának alaprajzát készítené e l , ebben a' legnagyobb részvétele 
volt. Utóbb a'ministeriumból a' pairek házába lépett. 1817 adá ki a': 
,.Théorie des révolutionsi'-t 4 kötetben. Végső éveiben vak volt 's láb-
senyvben szenvedett , de a' pairek üléseiben rendesen megjelent. Jan. 
16. 1825-ben holt meg. Helyére a' franczia academiánál Delavigne Ca-
simir jutott. 

F K B K . U A , hajdani herczegség Felső-Olaszországban. Helytartó 
(vicaritt8) benne a7 Toscanából származott régi 's már a' 9 száz. hires 
Este ház (1. E S T E ) volt. Midőn ennek férjfiui örökösei a' főágban 1597 
kiholtak, Caesar (egy mellékágból szül. herczeg) örökösödött a' helytar
tói méltóságban. Ezt megfosztotta Vil i . Kelemen pápa Ferrarától 1598, 
mellyet , mint megürült feudumot az egyházi statushoz kapcsolt. A' mo-
denai herczegek híjában vitatták ahhoz való jusokat. Ferrara nevii, la
pályos és egészségtelen tájékon, a' Po egy ágánál fekvő fővárosának 
3500 ház. 's 23,600 lak. 100-nál több templomai, universitasa, museunta 
'sat. vannak. A' millyen virágzó volt Ferrara az estei herczegek uralko
dása a l a t t , midőn t. i. 80,000 ember lakott Olaszországnak ezen legfé
nyesebb 's legpaJlérozottabb udvara kö rü l , ollyan puszta és nyomorult 
hely most. Utszáji szélesek és rendesek, de puszták; palotáji nagyok 's 
jól épül tek , de kevésben laknak. A' kastélyban, melly mos t a ' pápa 
legátusának lakhelye , most is lehet Dossi és Titian frescofestéseinek 
maiadványit látni. Templomait több jó festések ékesítik, főképen az itt 
megtelepedett Garofalótól, llafael tanítványától. Figyelmet érdemelnek 
Fe r r a r ában : a' főpapi templom hajdani gothus elejével, de uj ízlés sze
lént épített belsejét e l ; a ' könyvtár, mellyben régi kézira tok, anti
kok , pénzek 'sat. igen becses gyűjteményein kivül, a' város fényes idő
szakaszának több emlékei vannak. I t t mutogatják Ariostónak kalamári
sát 's székét, satyrajinak kézira t já t , több leveleit és emlékét, melly S. 
Benedetto templomából , hol temettetett e l , hozatott ide. Továbbá itt 
tar ta tnak: Guarini kéziratja a' „Pastorfidn'-' 's Tassónak több irományi, 
a ' többek közt „Rime"inek egy füzete, estei Eleonórához irt ajánlással, a' 
„Megszabadított Jerusalem"-nek más által leirt kéziratja, niellynek szé
lén tulajdon kezével több javításokat t e t t , több levelei' 'sat. Legfájdal
masabb érzést ébreszt fel a' szerencsétlen költő iránt Sz. Anna ispotálya, 
hol büszke felülírásával egy márványtábla kevélykedik azon nedves és 
setét temlöcz felet t , mellyben Tassét 11. Alfons herczeg hét észt. sa
nyargatta. ( L . E S T E és TASSO.) Örvendeztetőbbek az Ariostóra.emlékez
tető je lek , kinek tiszteletére a' városnak egy piacza Piazza Ariosteának 
neveztetik; az a1 h á z , mellyben l ako t t , kivül belől felülírásokkal ékes
kedik 'a mindaz odavalók, mind az idegenek, mint szent he lyre , ugy 
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mennek belé. Feri-arának várfalai erősek, melfyek k3zt őrseregei tárta* 
ni Austriának van jusa. L—ú. 

F K R K A K I S (Jósif, gróf), eustriai tábornok °s alelólülője az udva
ri hadi tanácsnak , szül. Nancyban 1720. Nemzetsége Piemontbó! szár-
maxik , de már a' 17 században telepedett le Lotharingiában. O mind 
apród vétetett fel 1. Jósef császár özvegyének udvarába, az- austriai 
öröklési háború kiütésekor hadi szolgálatbr. lépe t t , 's az aacheni békéig 
kapitányságra: emelkedett. A' hét esztendős háborúban főképen a' hoch-
kircheni ütközetben inutatá ki magát , 's generulmajor lón 1761. 1773 
generailieutenanltá 's 4 évvel későbben a' német.aliőldi pattan tyusság 
röíelvigyázójává neveztetek, 's itt Német-Alföld azon jeles abroszával 
foglalatoskodott, melly az ő neve alatt esiceretes; A' bajor öröklési há
ború kiütésekor vezetésére bizá Maria Theresia az ifjú Maximilián Fe-
rencz főhercaeget, utóbb kölni választó fejedelmet. A' franczia revo-
lutio a l a t t , majdnem 70 éves korában, bajnokul harczolt Famarsnál '» 
Vulenciennes előtt. 1793 bucsut vön a' hadi seregtől, 1708 alelőlülőjé-
vé tétetek az udvari hadi tanácsnak, 1801 titkos tanácsossá és tábor
nokká , 's megholt JÍécsben 1807. Zt. G. 

F K R R K I K A (Anionio), Portugál classirus költőjinek egyike, szül. 
Lissabonban 1528. Az elégia és epistola Seide Miranda által sikerrel mi
vel t nemeit tökéiyesitette 's ezenívlül az epithalamium-, epigram-, oda-
és tragoediával gazdagitá meg a' portugali poésist. „Inez de Castro"-
ja második szabályos tragoedia a' tudományok helyreállíttass u tán ; csak 
Tressino előzte meg „$ojj/ionis6eíí-jéve\. Magas pathosa- 's a' stylus 
tökélyéért a' iiteratura egyik legszebb emlékéül nézik a 'Por tugá l iák . 
Egyébiránt F. munkáji nem számosak, mert birói hivatala kevés időt 
engede nekie 's már 1569 mh. Diaz Gomez ezt mondja ró la : „Hora 
tius olvasása, Mirandát követni iparkodó v á g y a ' s szellemének termé
szeti sanyarusága szolgáltak okául , hogy rövidség után törekedet t ; do 
ebben olly messzére ment , hogy az euphoniát csaknem mindég a' gon
dolatnak áldozza fel. Minden miveiben ész és mélység charaoteristicus 
bélyegek. Festményei komolyak, de kevéssé kicsilegesek; kifejezése 
velősebb , mint szelíd, igen élénk 's tele azon tűzzel , melly emeli a' 
lelket 's a1 szivet heviti. Értette a' romai lantos utile rfu/ci'-ját." Az 6 
,,1'oemas lusitanos"- öszvegyüjtve először Lissabonban jelentek meg 1598, 
4 és „Todas las oljras de Eerreira11" Lissab. 1771, 2 köt. 

F K R R E R A S (Jüan d e ) , spanyol tör ténet író, szül. 1652. Labaííeza-
ban, nemes , de szegény szüléktől. Egyik nagybátyja az atyai ágról 
neveltetését magára válalta 's a' moutfort de lemosi Jesuita collegium-
ba küldé.ltt görögül 's latánul megtanulván, három Doniinicanus klastrom
ban költést, ékesszólást, bölcselkedést és hittudományt tanult. Minde
nütt kimutatta magát éles elme és szorgalom által, valamint szelíd lelkű 
és jó erkölcse mindenkivel megkedvelteié. F. az egyházi hivatalra szán
dékozott 's a' salamancai universitasban végzé tudományait. Ezután 
mint hitszónok lőné kesén szólása által híres. De Mendoza marquis 
társaságában, ki a' Musák és tudományok kedvelője vol t , nem csak es-
nieietei gyarapodtak, hanem a' történetírás mesterségét is megtanulta. 
Utóbb viszont felébredt a' theologiához való hajlandósága 's annak töké
letes cursusát ii'á. Neve mindég esmeietesebb lón. Egy érdempolczrél 
a' másikra lépett, 's az inquisitio gyűlésénél is helyet nyere. Itt ugyaa 
borostyánt nem ara ta , de az uj spanyol academia I7l3ban tagjává vá-
1 asz ta ; az 1739-ben kijött spanyol szótárban gondos munkástárs vala. 
V. Filep ugyan akkor könyvtárnokjává nevezé. Itt az elébb kezdett spa . 
nyol történeteket folytatá. Ezen hivatalban soká létezvén megh. 1735-ben 
élte 83-dik évében. Mindöszve 38 munkát készite, de mind nem jelen
tek nyomtatásban meg. „História de Kspuna''- nevű nmykája (Madrid 
1700—27, 10 köt. 4.) legjelesebb. Ez által igen nagy érdeme van a' 
spanyol történetek megjavításában 's felvilágitásában. Ezen munka' a1 
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spanyol népek kszdetétől 1589-ig megy, 'a áltáljában teljes hitelt érde-
mel. Stylusa tiszta, férjfias és tömött, ' de nem mindenütt ékes és vidor. 
Ezen tekintetben Mariana felülmúlja. 

F e R K o, legnyugotibb a' kanári és spanyol korondhoz tartozó szige
tek köz t , 4 nsz. mf. 4000 lak. egy nagy hársfával, mellynek levelei egy 
mindég felette lebegő felhőből annyi cseppeket gyűjtenek , hogy egy a' 
fa alatt lévő víztartóból soha sem fogy ki a' viz. A' földleirók többnyire 
ezen a' szigeten ( 2 0 : nyűg. Paristól) keresztül húzzák az elsb déllineát. 

h—ú. 
Fnt#s&N (Axel , gróf), szül. Stockholmban, 1750 körül , egy régi 

lieflandi nemzetségből, meíly Krisztina, X. és XI. Karolj ' országlása olta 
sok jeles férjfit a.iot Svécziának. Tanulását aíyja vezetése alatt Svéczi-
ában végzé, azután Francziaországba ment , hol ezredese lón a' Royal 
Suédois ezrednek. Szolgált Amerikában is, azután pedig megjárta Angol-
és Olaszországokat. Midőn a' revolutio Ft mcziaországban kiütöt t , a' 
királyi familiahoz való ragaszkodása által különbözteté meg magát. t)a-
czolt minden akadállyal , hogy ezen szerencsétlen famíliát a' Templeban 
tartatása, alatt vigasztalja, 's nyomorúságát enyhítse, valamint már elébb 
annak Varennesbe szökését is ő intézte el, 's ő maga vitte volt ki Paris
ból kocsis öltözetben. Midőn Francziaországoól el kellett távoznia, egy 
ideig Bécsben, Dresdában 's Berlinben tartózkodott 's végre visszatért 
hazájába, hol a' király háza nagymesterévé rendjeinek vitézévé 's az 
upsalai egyetem cancellarjává tévé. Gróf Fersen azon zendülésben, 
melly 1810 a' kevéssel az előtt koronaörökösnek választatott holstein-
augustenburgi herczeg halála u tán , épen ezen herczeg temetése alkal
mával ütött ki Stockholmban, mint a* nép dühének áldozatja esett el, 
<izon alaptalan gyanúból, hogy Fersen a' herczeg hirtelen halálának 
oka. Is. G. 

F E R T Ő , Soprony és Mosony vármegyék közt fekvő t ó , Magyaror
szágban. • Hossza 4, szél. 1—1 ' /a mf. Bizonyos időkben kiárad és sok 
kárt okoz. Körülte sok nád terem, mellyben sok vad lud , r écze , vizi 
tyúk 's más vizi madár tanyázik. Vize kevéssé' sós 's e1 miatt nem is 
bővelkedik hal lal ; ponty , kárász és harcsa még is találtatik benne. A' 
4 mf. hosszú 's 2 mf. széles hanság, mellyen 1777—1780 olta egy 10,400 
lép. hosszú töltés viszi keresztül az u tas t , belőle veszi lételét. h—ú. 

F K S C E N N I A Í V E R S E K , Fescennia várostól neveztetnek igy Etru-
r iában , hol először jöttek szokásba. Két falusi közt folyó beszél
getésekből á l lo t tak , kik déva j , gyakran szatyár (sikamló) kife
jezésekben vetek szemre egymásnak hibájit. A' romai ifjak különösen 
az aratási imiepekkor dalolták. Augustus czászár nyilvános előadatáso-
k a t , mint erkölcstelent , eltiltotta. 

F E S C H (Jósef), cardinal , lyoni érsek, Napóleon nagybátyja, szül. 
Ajaccioban Jan. 3. 1763. Atyja, Fesch Ferencz, Baselből került Corsi-
cába , mint főhadnagy a" Boccard schweizi ezeredben. Anyja özvegy 
Kamolininé (Napóleonnak mad. Laetitia által nagyanyja) volt, a' ki első 
férje halála után ment Fesch Ferenczhez. 13 éves koráig Corsicában, 
azután az aixi papi nevendékházban neveltetett, 's még akkor is fitt volt, 
midőn az országrendek öszvehivatának. Az ijedelmes időszak atatt Sa-
baudiába ment generál Montesquiou seregéhez, a' hol hadi biztossá té
tetett . Szintezen hivatalt viselé 1796 a' Bonaparte vezérelte seregnél 
is Olaszországban; \s csak akkor lépett vissza az egyházi életbe , mel
lyel már elébb kezdet t , midőn nagy rokonja ragadd meg Francziaország 
kormányát. Az 1801-diki concordatum szerént lyoni érsek lőn , 's 1803 
cardinal. Romában mint franczia követ 1803 Július l-jétől fogva, esze
sen 's finomul viselé magát. 1804 elkiséré a' pápát Parisba a' koronázási 
innepre. Jan. 1805 nagyalamizsnásává nevezé ót Napóleon, \s mi után 
a' becsületrend nagy szalagjával ékesítette volna, Febr. l-jén senatorrá. 
Ju j . .a' spanyol király ajándékozd meg az arany gyapjával. Dalberg , a' 
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választó fejedelem és főcancellár, 5s utóbb prímás hertíaeg", 1806 coad-
jutorának 's felváltójának rendeld ; mit azonban Napóleon nem fogada, 
e l , minthogy Fesch a' nemzeti conciliumban a' pápa iránti viselete'nek '» 
czélzatinak hathatósan ellene szegezd magát, Fesch ellenben a' párisi 
érsekséget vetette meg 1809, *s mintegy kegyelemből kiesve élt azolta 
1814-ig lyoni e'rseki székében. Innét az Austriaiak közelgésekor Róanne-
ba szökött 's azután Komába ment mad, Laetitiával, Visszatérvén Na
póleon Elbából, a' família többi tagjaival együtt ő is megjelent Parisban 
's pairnek neveztetek ki, hanem a'Waterlooi ütközet után újra kénytelen 
volt Francziaországból eltávozni, Azolta Komában é l , hol őt VII. Pius 
igen nagyon becsülte. A1 millyen állhatatos bátorsággal küzdött Fesch 
Napóleon önkénye e l l en , midőn ennek hatalma lcgiuagasb fokon állt, 
szintolly állhatatosan tagadá meg a'Bourbonok azon kívánságának teljesí
tését , hogy a' lyoni érseki székről lemondjon. De ezzel a' franczia kor-
laány nem gondolt, hanem az érsek világos akaratja ellen egy az osko
lákból alig kiszabadult , de régi nemzetségtt abbé Rohant tőn az érseki 
megye generális vicariusává. Aaonban egy — 1824 költ .— pápai brevu 
is megtilta a' cardinalnak a' lyoni megyében az egyházi hatalom gya
korlását, Zs. G, 

F E S B L K R (Ignác, Auré l ) , theologia doctora, jelenleg a ' Wolga 
melletti orosz uj gnuvernenientokban az evang, í;özségek püspöki felszen
telt supecintendense 's consislorialis elölülő Saratowban. Szül Jul . 1756 
Xarándfalván Mosony várni, hol atyja, elbocsátott őrmester, egy vendégfo
gadót bírt arendában. Papi életre lévén szánva, 1773 Capucímis Iet t ' s 1781 
a1 bécsi klastromba került. Jósef császár elébb lectorrá, azután a' nap
keleti nyelvek 's az ó testamentum hermeneuticája piofessorává nevezte 
a' Jenibergi egyetemhez. Kívánságára egyszersmind a' Capucinus-szer-
zetból tőrvényesen elbocsáttatdk.f Tanitószékén 1788-ig ü l t ; mert midőn 
1787 „Sidney iw czimü szomorú játékát a' lembergi színre hozta, ellensé
gei fiscalis perbe kever ték , darabját mint istentelent 's lázitót adták 
fel 's szerzőjét, ki az épen kilobbant niederlandi revolutlo mellett ügyé
nek kedvező végét nem reménylhetd 's helyzetét aem látá bátorságos
nak , hivatalát letenni és Slesiába menekedni kinszeriték, I t t a' bres-
laui könyváros Komtól nyájasan fogadtaték '« nem sokára az öröklő 
herczegnél, Karolathnál, nyere hivatalt, ki, midőn atyját követte az or-
száglásban, fijai tanítását bízta reá. 1791 a' Lutherével cserélte fel F. 
elébbi vallását 's Berlinbe ment, hol elejénte mint privát ember irói ke
resményéből éle 's néhány egyesületet (Mitlteocks- und Humanitattge-
$ellschaften) alkota. Nem sokára consulensek lett a' catholicus, uján 
szerzett lengyel provinciáknak. Berlinben megházasodott vala "s egy ki
cs iny, pénzén vett mezei jószágán éle , ' n e m messze Berl intél , midőn 
a1 jenai csaía következései őt is érék. Hivatalát elveszte, birtokát vesz
teséggel kellett eladnia és Niederschönhausenben Berlin mel le t t , nem 
sokára pedig Bukowban telepedék le. Mos t , egyedül irói keresményé
re szorí tva, nyomva a' haboru terheitől 's számos háznép körében ked
vetlen vala helyzete, mig 1809 udvari tanácsnok czimmel Petervárra a' 
Newsky-Sándor-academiába 2500 rubelnyi fizetéssel a' napkeleti nyel
vek és philosophia professorának meg nem hivaték. Sokáig ezen boldog 
állapot sem tárta. Helyét elveszte vagy maga kérte elbocsáttatását, 
mert egy görög Theophilactus nevU pap atheismussal vádolta philnso-
phiai tanításait. Erre a' törvényhozói biztosság tagjául neveztetek 2500 
rubellel 's engedelmet nyere Wolskba menni, a1 saratowi gouvernenient-
ban , hogy tanácsnok Slobin, ki ott nagy jószágokat b i ra , philan-
thiopi ideájit valósítani segélje. 1816 elveszte ezen fizetését, de a' kö
vetkezett évben a' hátramaradttal együtt visszanyerd. K/után Sareptá-
ban éle, a1 Herrnhutiak főhelyében azon tájakon, 1820-ig, melly időben 
az Evaiigelicusok egyházi dolgainak uj organisatiója- 's provinciális con-
8Ístoriumok alkottatásakor pdtervári nagy befolyásit pártfogóji által si-
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került nekíq tetemes hatáskörbe mint superintendensnek 's conslstorialis 
praesidensnek Saratowba ju tn i , hol maiglan .munkálkodik. F.-nek mint 
szabad kőmivesnek hatásáról a' kőmivességre (mellyet 1802 elhagya) 
elég tudósítást ad Lenning „Encyclopaedie der Freymaurereyii első kö
tete. F. sokat irt . Históriai románjai „Aristidcs und Themistoclesf 
„Watthias Corvinus," „Wíarc-Aurél," „Attila" 'sat. sokáig nagy hír
ben voltak. De mivel minden munkájiban bizonyos egyhangúság ural
kodik és némellyekben p. o. „Af/alard und Heloise,'*' . „Nacíturacftler 
Bendixí'-ben, sajátlag mysticus nézetek teszik az alapot, irói neve meg-
CSÖkkent. Legjelesb munkája „Geschiehte der língarn und derén Land-
sa$seníc (Leipzig 1812, 10 kö t ) , mellyhez hasonlót maiglan nem bírunk. 
Nagyon érdeklő önéletrajza : .ltFetslers Rückblich auf scine 70 -jahrige 
Piígerschaft." (Breslau 1526). .Van F.-tól egy válasz is (1823) a' hiva-
vatalából kiesett saratowi prédikátor , L immer , ellene tett nyilvános 
vádjára. XX^ 

F u s i é t . Azon anyagokat, mellyekkela1 festés történik, festékeknek 
.nevezzük. A' színektől meg k?ll őket különböztetni. A' szin a' dolgoknak 
tulajdonja, csak a1 szemre ható, a' feSték ollyan anyag, melly a1 tapintér-
zékre is ha t , melly a' testeknek bizonyos bánásmódra szint ad. így a' 
veres festék a' ruháknak veres szint szerez. —• A' festékek vagy a1 termé
szet adományi, vagy a' miv szüleményi. Leginkább az ásványország adja 
őket , és ha színezeteket (eo/oríf) állattól vagy növénytől veszik i s , ez 
mindég ásványhoz (földhöz vagy érczsavitathoz) van kö tve , mivel a' nö
vényi vagy állati festő-szerek (színek, nedvfestékek), mint ollyanok, testtel 
nem bí rnak , hanem azt ásványi részekből kell kapniok, A' ruhafestő 
Igen jól használhatja azon nedvfestékeket minden ásványi hozzáadás nél
kül, mivel anyagjait által akarja vélek járatni ; de mivel a' rajzfestő an
nál jobban éri czél ját , minél inkább a' felszínre teheté festékét, a' nél
kül hogy behatott volna, örömest és kénytelenül is ásványalapot ad festő-
szereinek. A' rajzfestésben a' festékek könyen szárító és a' szint nem 
változtató sedvekkel dörzsöltetnek és vitetnek fe l , a1 melly nedv vagy 
vizes (gumiviz, szappanszesz), vagy zsíros (a ' mák vagy len-mag szárító 
olaja), és e' szerént a' különbféle czél, különböző festékválasztást kíván. 
Az olajfestések számára alkalrratosabbak az ásványfestékek, mint az 
ásványokkal öszvekötöttek, mivel ezek az olajkeverés által meghomályo
sodnak. Az ásványfestékek mind vagy érezsavitatok , vagy érezsavak, 
vagy kénes érezek. Az elsők állandóságókért becsesebbek. A' festék gya
nánt használt érezsavitatok közé tartoznak ; az ónból a' narancsszínű 
miniiim (természeti ónsayitat), a' sárga massicot; a' vasból a' különbféle 
ochrák, sienaföld, umbra, mellyek a' tűzben setétebbre változtatják színe
k e t ; a' rézből a' bérczkék (Bergblau); a' bányanyból a' smalt. Más sa
vas vagy sóhasonlatosságu vegyületek ezek: a' kénsavas ón (rajzón) és 
a', körmöczi rajzón, a' sósavanyos ón (Kassler-Gelli); a' kéklő gyulsavos 
vas (berlini k é k ) ; az eczetsavas r é z , a' szénsavas réz (bányazöld), a' 
sósavanyos réz (braunschweigi zö ld ) , a' férjanysávanyu réz (scheeli 
zöld.) Kénköves érezfesték a' czinnabar (kénköves higany) és az auripig-
mentum (kénes férjany.) —• A' porczellán és üvegfestéshez csupán ércz-
festékek vétetnek, minthogy a' tűzben nem szálnak el "s nem igen válto
zók. Itt bihorszint ad az ónanyos a r a n y , zöldet a' nikol, kéket a' bá-
nyany , feketét a' v a s , sárgát a' menyany , viszont zöldet a' festany. 
Ezen tárgyat kiterjedve leirja Bouvier „3/lanuel de jeunes arlistes et 
amateurs en peinture^-ben (Pa r i s , 1827.) 

F E S T É S M I V É S Z É T , 1 . K É P Í R Á S . 

F R S T Ő S K G különbféle szövetek 's fonalak festésének mivészete. 
Czéhes mivesség 's fekete-, szép- és selyemfestőségre oszlik. A' practicus 
festő egyszerű és öszvetett színeket különböztet meg; amazokhoz a' ve
resét , kéket és sárgát számlálja. Ezen mivészet a' következőkön ala-
_pal 1) a' festendő anyagok elkészíttetésén, 2) a' festékek helyes ké-
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szittetésén és 3) tartós festékek választásán, L. Hölterhoff: „Practi* 
sches Handbuch der Kunstfarb. mit Holzsehn.'-'- (Erfurt 1808 , 4 köt) . 
Francziaországban Chaptal és Vitális rationalis elvekre alapiták a' festó-
géget. L. Vitális. „Le/trbuch der gesammten Flirberey etc, nebst einem 
Anhang über Indicnnedruckerey; nach dem Französ.li (llmenau 1824.) 

F E S T Ő - S Z E R E K , azon anyagok, mellyek a ' nedvfestékeket adják. 
Kok szint ad p. o. a' csiilleng, berzseny (berlini kék) ; veresét a' coche-
ni l la , brasiliai fa, buzér ; sárgát a' korbácsfü (fogas rezeda), a' sárga fa, 
a' keresztesczitromhaj, feketét a1 gallák, gubák, zöldgáliczköves berzsen. 
Ezek egymással öszvekevertetvén középszinek támadnak. 

F E S Z Ü L É S , azon tulajdonsága a' testnek, mellynél fogva a' részeit 
egymástól elszakasztani vágyó erőnek többé vagy kevesbbé enged, áo 
még el nem szakad. így feszül a' fonal, h u r , érczszál 'sat . ha terhek 
csüggnek ra j ta ; feszülhet a' hur a1 hegedűn, a' fenyőszál a' hidlábban, 
a' ruha a' tes ten, a1 bőr a' daganaton 'sat . A' f izülés főfokát némelly 
természetvizsgálók tíibb testekben határozgaták, mellyból sok mivészek 
hasznos igazságokat tanulhatnak. — V i l l a n y i f e s z ü l é s n e k nevez
tetik a' galvani oszlopoknál a' kétfaju villanynak öszvegyülése a' két sar
kon és lánczokon, mig ezek nyitva vai ak. Feszülésnek azért monda
t ik , mivel a' villany része i , természeti erejeknél fogva, széledni 's az 
áltelleni sarkra jutni törekesznek. Midőn ez a' lánczok öszvekötésekor 
megtörténik, a' feszüléssel ellenkező v i l l a n y f o l y a m támad. — A' 
keresztre fiiggesztes is feszülésnek (feszítésnek) mondatik, mivel némelly 
rész feszül alatta. — Ritkán a' feszülés annyit is tesss mint : e r ő l k ö 
d é s , e r ő l t e t é s , és mind a' testről mind az elméről mondatik. — A' 
szeg, az ék 'sat. is megfeszülhet valamelly testben;, az ember m e g f e 
s z ü l h e t hogy valamit végrehajtson. 

F K T F A , 1 . M ü n r , 
F E T T S I S K U B , azon isteni tiszteletet je lent i , melly természeti 

vagy mesterséges testeknek, lelkes vagy lelkeden lényeknek tétetett . A' 
s«ó u j , de a' dolog régi. A' Portugáliák a' Senegal melletti Négereknek 
és egyéb vad nemzeteknek bálványait nevezték fétiseknek, melly szó 
nyelrekr'n boszorkányt j e len t ; utóbb ezen szónak szélesebb kiterjedésű 
értelme lett. Két rendbeli fétisek különböztethetnek meg 1) természet 
részei és munkáji 2) emberkéz munkáji; Az elsőbbekhez tartoznak: 
az elemek, hegyek , folyók, források, erdők, kövek, állatok vagy á l 
latok részei. A1 második rendbeliek közé tartoznak a' nyi lak , törzsö
kök, fazokak, ka rók ' sa t . Fontos az a' kérdés , hogyan jöhettek az em
berek arra a' gondolatra, hogy fétiseket imádjanak. A' természeti 
ember a' nélkül, hogy maga észre venné, a' maga életét viszi a' termé
sze t re , 's az, a' minek igy életet ad, nagyobbnak és hatalmasabbnak lát
szik neki lenni mint ő maga , 's az idegen lényekben a' maga emberi sa
játságát isteninek nézi. Ez volt a' természetnek tisztább és nemesb fe-
tisismiisa. De itt nem állapodott meg a' természeti ember, hanem az 
élő állatoknak emberi gondolkozást is tulajdonított, innét származott 
az állatoknak fetisismusa, melly eredetében nem az oktalan állatokat, ha
nem az azpknak képében kitűnő gondolkozást imádta. A' fetisismus-
nak legalacsonyabb neme részszerént Afrikának legmelegebb , részszerént 
az éjszaknak leghidegebb tartományaiban talált helyet. A' fetisisniusnak 
legnagyobb elfajulása a1 régiségben az Egyiptomiaknál volt. Az ujabb 
vad népekről tudva vagyon, hogy bálványaikat, ha tólök meg nem 
hallgattatnak, eladják, vizbe fojtják, megverik 's öszverontják. A' 
fetisisniusnak legfinomabb megnemesitése Görögországban vol t , hol 
belőle a' mivészek által egy szép isteni nemzetség származott emberi formá
ban és emberi gondolkozással. A' fetisisniusnak harmadik neme tulaj
donképen nem is fetisismus-, mert ha némelly vadak oktalan állatok 
bőrét vagy karókat és több effélét isten gyanánt imádtak, az illyen imá
dás nem a' természet meglelkesitéséből származott , hanem minekutána 
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ezen meglelkesités az isteni tiszteletben elenyés»ett, az isteni tisztelet 
fenmaradott. K. L. 

F K U D U M , F E U D Á L I S R E N D S Z E R . Feudum asi a ' bir tok, melly-
nek bi rása , használás!, rendelkezési 's elidegenítési jusa valakinek (a1 

yasallnak) kölcsönös feudali.-i hűség (tanács 's tettel raló segítség, min
den káros cselekedetek elmellőzése 's rendszerént bizonyos szolgálatok) 
feltétele alatt engedtetik , azonközben, hogy annak főuraságát (rfaffiíni-
um directum) az áltadó magának fentartja. A' fendum főképen az ál
tal különbözik más birtoktól (allodiuvi), hogy az adományzó ur meg
egyezése nélkül el nem adathat ik, hogy a' vasall tartozik birtokáért 
neminemii szolgálatokat tenni , 's hogy végre az illyen bírtok öröklése 
másforma mint egyéb birtoké. A' fendum természete már eredetéből 
világos. A' régiek annyira szerették a' hadat , hogy béke idején pri
vát küzdéseknek kellett a' háború helyét kipótolni; béke idején is jártak 
ifjak és férjfiak hetek, hónapok sőt esztendeig kalandok után, 's majd 
saját nevekben küzdöttek a1 szomszéd nemzetségekkel, majd pedig más 
háborúskodó nemzetek táborozásiban vevének részt. A' tapasztaltakat 
ás hatalmasokat illyen hadjárás alkalmával számos bátor ifjúság kö
veté , melly azoktól kapván élelmet 's talán fegyvereit ?is, azoknak 
kíséretét tévé. Ez a' kiséret , mellyet már Caesar és Tacitus is 
esmér , erősebb kötelékkel volt vezéréhez kapcsolva, mint a' millyen a' 
múlékony hadvágy vagy a1 nem igen állandó haszon. A' népbeli ember 
nem csupán egy táborozásra kapcsolá magát választott hőséhez, Hive 
maradt ő ennek, ha csak ez (a1 mi hallatlan volt) az iránta tartozó 
hitet meg nem szegte, egész életében 's mindég kész volt vezérét kö
ve tn i , ha uj táborozásra, kalandra felszólittatott; sőt midőn az egész or
szágos sereg síkra k e l t , a' hivek még akkor is formáltak választott ka
pitányok körül szent 's azért minden áldozatra kész csapatot. A' kapi
tány életét 's szabadságát reá bízatott szentségnek tekinté mindenki 's 
a1 ki a1 kíséretből a' kapitány halálát vagy elfogatását tul élte volna, 
örökre gyalázatosnak bélyegeztetett volna. Magának az országos sereg 
herczegének i s , a' ki mindég a' legvagyonosabb birtokosak egyike vala, 
számos illyen társakból álló csapatja volt. Ezen társak (legények, va
saltok) fegyvereken, lovon 's élelmen kivül semmi zsoldot nem kaptak. 
hanem a' nyert zsákmányból kapának illető r ész t , miután abból a1 ve
zér a1 magáét kivette volna. Midőn egyes kalandorok küzdöttek a' szom
széd népekkel 's csaptak be a' romai tartományokba, akkor a' zsák-
iriány ruhák-, fegyverek-, drágaságok- '« rabszolgákból állt. De midőn az 
éjszaki lakosok a' déli tartományokra rohantak, 's ezeket meghódítván, 
az elfoglalt tartományokból a' királyoknak vagy herczegeknek 's al-
vezéreikuek tetemes részek estek osztályba, ezekből akkor a ' h ív kí
sérők is kaptak bizonyos telkeket , holtok napjáig való használás végett. 
Ezen jószágok benefioiumoknok avagy kölcsönnek hivattak, mert csak 
kölcsön adatának birtokosaiknak, hogy ezek halála után ismét vissza-
száljaiiak a' tulajdonosra , hogy ez vélek más kisérőjit fizethesse. ICbből 
a1 régi német szokásból eredt a* feudális rendszer , valamint a1 szolgá
lati feudumnak tisztán germán 's más nemzetek előtt egészen esmeret-
len fogatja, melly a' monarchiák ma értelembeJi fenállását lehetővé 
tévé- A' Görögök és Romaiak, a' Persák és Egyiptomiak csak két 
nyilvános viszonyt esmértek, szabadságot 's kins/.eritési uraságot, 
A' Németek, kiknél épen megfordítva az önfeláldozás fenséges czéiokért, 
ember által tdérhető legfőbb erénynek ta r ta to t t , teremték a' szabad en
gedelmesség kötelességének képzetét i s , mellyet nálok a' keresztény val
lás megerősített 's még inkább megszentelt. Minthogy a' fiu rendsze
r én ! kötelességének t a r t á , vagy a' szükség parancsolia n e k i , hogy ő is 
azon u rnák , kinek szolgalatjában az atya volt , szentelje karjait , azért 
a' kiséretur közönségesen mcghagyá nála atyja adománybirtokát, vagy 
inkább újra áltadá neki. Ez a,' szokás több századi divatozása által jus-
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sá lett , 's a> atyai adománybirtoktóli megfosztatás , ámbár törvény által 
nem t i l ta to t t , még is igaztalanságnak tekintetett. II. Konrád végre 
nyilvános törvénnyé tévé az adomány-birtoknak a" fiakra (az asszonyi 
adománybirtok későbbi eltávozás az eredeti rendtől) , egyháziaknál pedig 
a1 hivatalbeli felváltókra szálasát , Németországban 1025, Olaszország
ban pedig 1037 vagy már 1026. A' barbárság s erőszakoskodás idejé-
b n, melly a' népvándorlás után közvetetlen következett, 's ntóbb Nagy 
Károly halála után ismét előállott, ama' csak kivül e rő s , belső bátorság 
iránt pedig kevés biztosságot nyújtott , statusokban hasznos, sőt elke
rülhetetlen rendszabásnalv tartották egyesek valami hatalmas emberhez 
kapcsolni magokat , a 'kinek védelme alatt szabadon és bátorságban él
hessenek. Egyrészről a 'hatalmas földes urak és püspökök, más részről 
a' herczegek, grófok és királyi helytar tók, addig nyomták a' szomszéd 
szabad földbirtokosakat és seregtagokst, mig végre ezek a' függő adomány-
birtokosak sorsát irigy szemmel nézték, 's elnyomójuk vagy más n a g y e m 
ber védelme alá adák magokat, hogy ettől 's más hatalmasoktól bátorság
ban élhessenek. Az jllyen védelmezettnek jobbágy i'olt a' neve. Szintezi 
cselekvéka1 szegényebbek, kiknek magoknak kellett földjeiket mivelniek 
's ugyan azért nem örömest távoztak azoktól, a' nyomás veszélye nélkül 
is, csupán olly czélbúl, hogy a' seregkövetés terhe alól felszabadittassa-
nak. Mert a' herczegek, grófok és t iszttartók, kiknek (az utóbbiaknak 
a' püspökök számára] kötelességek volt a' sereget öszvegyüjteni 's ve
zérelni , ezen gyakorlatlan 's a' néhai hosszas béke által minden fenyí
tékből kivetkezett katonaság helyett inkább kisérőjiket használák, a' se
regbe állni kötelezetteket pedig , kik jobbágyok akartak lenni , azon te
her alól pénzért felmentették, ugy hogy azután nem kellett a' felszólí
tásra megjelenniek. A' császárok éi királyok keveset törődtek azzal, 
hogy a' herczegek honnét vezettek hozzájok katonaságot, ha csak teljes 
számu volt ez ; sőt ama' hasznokon kivül még azért is elejébe tevék az 
adományos katonaságot az országos felkelő seregnek, mivel ez csupán az. 
ország védelmére, azok pedig szélesebb terjedésű 's néha feltételetlen 
szolgálatokra voltak köteleztetve, 's következőleg sokkal többre hasz-
náltathatának. így lassanként elhanyatlott az országos se reg , 's helyébe 
az adományos katonaság lépett. Egy más, nem csekély néposztály, hova 
főkép a'gazdagok (utóbb kis nemesség) tartoztanak, nem óhajtotta ' ha
di szolgálattól menekedni, sőt inkább az atyák szokása szerént még min
dég ledkedvesebb foglalatossága volt a' hadi kalandok után járás . De 
ezek sem lehettek el a' hatalmasok pártfogása nélkül; más részről pedig 
az is sérté kevélységeket, hogy ők az ekképen mind* inkább inkább alja-
sodó országos seregben szolgáljanak. Ennél fogva a' nagyok adományos 
katonaságába való felvétel becsületét vadászták, 's ugyan ezért a' leg
közelebb lakó herczeg , gróf vagy püspök adomány zása alá vetek jószá
gaikat ; néha pedig, csupa ábitatosságból, valami szerzet vagy szentegy
házé alá. Ekképen támadt Németországban (kivévén az elébb szláv éj
szak-keleti meghódított 's a' vasallok közt felosztatott tai tományokat) a' 
mai adománybirtokok nagyobb része. A1 szabad birtokosokból lett ado
mányos katonák szintúgy, mint akarmelly egyéb adományosok, az ado
mány elvesztése büntetése alat t tartoztak uraikat minden küzdésekben 
kisérni , kivévén, ha több adományzó uraik voltak, ezek és a' császár 
's a1 birodalom ellen, a' mi utóbb törvény által is megállapittatott, mert 
ugy tetszet t , hogy eat , az országos sereg helyébe lépett katonaságnál 
magától értődik. Egyszersmind arra is köteleztettek az adományosok, 
hogy hadi szükség esetében váraik 'serősségeik használását az adbniány-
zó urnák á!tengedj«k (nyitás jusa). Szintilly viszonyban álltak a' biro
dalom fejéhez a' herczegek és grófok, kik birodalmi helytartósá
goké r t , 's a' püspökök, kik az ő egyházi hivatalaikért szinte adomány
birtokokkal jutalmaztattak, 's ugyan illyen vis/,on\ba léptek most azon 
nagyobb nemesekhez, kisebb szabad jószágbirtokosak ('s ebből eredt a' 
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kisebb nemesség), sőt gazdagabb "s hadkedvelő parasztok is , kik a' be
csülettel teljes adományos szolgálatot, a1 t i sz tes , de megretett jobbágy
ságnak eleje'be tevék, 's ezért vagy valamelly nemesnek adományzása alá 
vetek jószágaikat, vagy pedig attól "s annak adománybirtokából kaptak, 
a1 főúr engedelmével, egy kis jószágot adományul. Az áltadás a' nagy 
helysartói adományoknál már a' szász császárok alatt zászló (fővezérség 
jegye) által történt (innét zászlós adomány), a' kisebbeknél kaiddal ; az 
egyházi adományoknál gyűrűvel és pálczával; a' wormsi béke (1122) 
olta pedig , melly a' császár felsóségét csupa világi dolgokra szoritá, 
császári pálczával. A' hadi adománynak egy különös neme volt a' vár-
adomiiny, mellynek birtokosa az adományzó ur valamelly várát tartozott 
védelmezni. A' birodalmi erősségekben kormányzó vasall várgrófnak, a' 
másfélékben parancsoló várnagynak , az őrizet pedig várkatonaságnak hi-
vaték. Az adományos katonaság ekképen concentricus kjjrök rendszere 
l e t t , mellyeknek mindegyike a' legközelebbi fej befolyása a la t t , 's mind
nyájan egy középpont, a' király mint főadományzó u r , körül forogtak. 
a1 hadi vasallok mellett még egy más nemek is támadt 's fejlődött ki az 
adományosoknak. A' királyok és helytartójik, ugy szinte a1 püspökök 
udvarában a' legrégibb idők olta találunk bizonyos házi t iszteket, kik 
elejénte yalódi szolgálatokat t e t t ek , utóbb pedig csak az udvar fényének 
emelésére szolgáltak. A 'marsa l l i , kamarási , pohár- és asztalnoki hiva
talok a' legrégiebbek és legjelesebbek, de nem egyedüliek, mert annyi
féle volt a'' h iva ta l , mennyiféle foglalatosságot udvari szolgálatban kép
zelhetni. Ezen tisztviselőket a' pénzszegénység ama' korában, 's azon 
régi német fogat szerént, melly csupán a' földbirtokost tartá statuspol-
g á r n a k , 's csak a' nagy földbirtokost tekinté előkelőnek, semmivel nem 
lehetett alkalmasabban jutalmazni, mint jószágok használásának álten-
gedésével; innét udvari adomány, melly szintugy, mint a' hadi adomány, 
hanem valamivel későbben, 's leginkább I. Fridiik a la t t , lassanként örö
kössé let t . Az udvari fény 's a' haszon , mellyet ezen szolgálatok nyúj
tottak , sok nemest csalt az udvarba, hivatalt keresni. Ezek lettek az 
elsők a' sz o l g á l a t b e 1 ie k avagy m i n i s t e r i a l i s o k ekképen ke
letkező osztályában; hanem mellettek 's alattok még igen nagy számúmás 
szolgálatbeliek is voltak, kivált a 'nagyok majraiban. Minden majros (villi-
CMJ) kapott bizonyos földmiveléséért más kisebb földet adományul, 'sálig 
volt udvari szolga, ki a' vár körül fekvő faluban legalább egy házat vagy 
kertet nem birtvolna mint adományt szolgalatjaiért. A 'nagy ministeriali-
sok, kényelmesek lévén hivatalaik foglalatosságait személyesen teljesitni, 
uraik engedelmével csak hamar elkezdek azokat másokra ruházni, kiket ők 
ezen szolgalatjukért szinte valamelly adománybirtokkal jutalmaztanak meg. 
így még a' legújabb időkben is látjuk a1 birodalmi fóhivatalok mellett a' biro
dalmi örökös hivatalokat, mellyek adományképen származtak amazokból. 
Utóbb ollyan adományok is jövének divatba, íhellyek sem hadi, sem ud
vari szolgálattal nem voltak megérdemelve, hanem a' főadmányurasiíg 
megesmerése végett csak bizonyos csekély terhű szolgálatokkal valának 
egybe köttetve, millyenek : evenként egy lónak, vagy néhány kutyának 
avagy sólyomnak szolgáltatása. A' mi több : illyen megesmerés végett 
eyakran egyes cselekvések is választattak, p. o. kengyeltartás, előlépés 
bizonyos alkalmakkal 'sat. Néha az adományzó szeszélye szerént igen 
különösek fordulnak elő mind az ajándékok, mind a' cselekvések között, 
p. o. tánczolás a1 sereg e lő t t , valamelly mesterség csinálása, egy tojás 
vagy fillér ajánlása 'sat. Az adományszolgálat megtagadása vagy az 
adományhüség más akarmelly megsértése FEF.OMI^NAK (I. e.) neveztetik. 
Krről , valamint minden adományhirtoki peres kérdésről , öröklési, meg
nyi tás i , elidegenítési 's aladományi esetekről az adományzó ur ítélt egy 
tulajdon törvényszékben (adományudvar , katona törvényszék) , mellyet 
mindég a' vádoltatottal egyenlő születésű vasallokból kellett alkotni. Az 
adományzó ur felszólítására illyen törvényszéknél megjelenni, 's ugyan 
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ott a' köz-blrói hivatalt elfogadni, kötelességek vol* az adománybirto-
' kosaknak. Olly esetekben , hol a' király saját java forgott fen, helyet te 

a' rajnai nádorgróf, mint birodalmi főbiró, ült elől a' birodalmi adomány-
törvényszékben. Mennél inkább kitűnt az adományzó urak 's adományos 
birtokosak viszonya, mint legfontosabb az akkori é le tben , 's mennél in
kább szaporodott az adománybirtokosak száma a' közvetetlen birodalmi 
alattvalók kárával: annál nagyobb homályba merült ezeknek viszonya, 
's végre egészen feledékenységbe mpnt. Nem sokára, 's már a' 10 és 
11-dik században nem esmértek egyéb alattvalói kötelességet az adomány-
kötelességnél ; az egész birodalom csupán "egy nagy adománybirtokosság 
volt, 's e' fogatok: adományzó nr é« fejedelem egészen öszvezavarodtak. 
A' kijadományzó ur vagy vasall nem volt, alig tartatott statuspolgárnak, 
's bátorságával,senki sem törődött. Ezért csak kevés nagy földbirtoko
sak bátorkodhattak, hatalmokba bizakodva, adomány függőség nélkül ma
radni. Hanem utóbb nagyobbrészént még ezek is hódoltak a' kor szel
lemének 's királyi vasaliokká lettek (mint Braunschweig és Hassia urai , 
's a' thüringeni grófok, kik utóbb herczegeknek 's landgrófoknak nevez
tettek), 's a' császárok mindent elkövettek, csak hogy őket illyen lépés
re bírhassák. így I. Fr idr ik , felháborodván azon, hogy a' kevély Kren-
zingen b á r ó , a' ki senkinek sem volt vasalla, vonakodott előtte felállni, 
pénzverés) jussal adományzá ezí meg , hogy ura lehessen a' szabad férj-
íinak. Más részről a' német császár kötelességének tar tot ták, azon ado
mány t , mclly egy vasall ház kihalása által megürült , magáévá nem ten
n i , hanem újra (de csak szabad tetszése szerént) másnak adni , 5s igy a' 
feudális rendszer állandóságát biztositni, mellytől a' status állandósága is 
függni látszott j mert az adománynak a' császárra szálása ennek igen-
nagy hatalmat, a' herczegeknek kiszabadulása a' vasalli kötelékből pe
dig anarchiát volt hozandó maga után. A' mi több: a' hivatalok, hely
tartóságok és udvari tisztségek szükséges öszveköttetése az adománnyal 
csak hamar felcserélteté ezeket egymással , 's a1 szolgálatot, mellyel 
az adományt meg kellett volna érdemelni, magának az adománynak te
kinte té , e lannyira , hogy már néni a' jószágokkal, mint a' hivatalok 
adományaival, hanem magokkal a' hivatalokkal, mintegy a1 hozzá tai tn-
zandóság — a' jószág '— által gyümölcsöző capitalissal történt a' meg. 
jutalmaztatás. A' herczegek, püspökök, tiszttartók és várgrófok majd 
tudatlanságból, majd haszonkeresésből , méginkáhb megerősítették ezen 
felcserélést , semmi különbséget nem tévén az ők adománybirtokai 's 
azon tartományok és várak közt , mellyeknek igazgatásáért amazokat 
kapták, 's ezekben is legnagyobb részént saját vasallaikat tár ták 's majd
nem hasonló földes uri hatalmat gyakorlottak, mint saját birtokaikban, 
's ha azoktól az adományzó nr valamit elszakasztot t , azt szintolly égbe 
kiáltó igazságtalanságnak nézték, mint az adománybirtok elvételét. Azon 
tartományokban, hol a' berezegi hatalom, mint Franconiában, Sveviában 
és Westfaliában, korán elenyészett, szintazon ösvényen jártak a1 püspö
kök és apátok ? Bajorországban ellenben, Meissenben , Thüringiában, 
Austriában és Brandenburgban, a' birodalmi helytartói méltóságok teljes 
feledékenységbe mentével gyakran csupa adományosaivá aljasodtak ők a' 
herczegek, landgrófok és markgrófnknak, .'s még aladományzottjaikat i s" 
alig tudták függésben tartani. Az adományrendszerből (iiyitema fevdalt), 
a' középkorbeli európai statusok egyetlenegy orgam'smusából, keletke
zett a' polgári rendek uj felosztása is. A' régi nemesség (herczegek) 'a 
a' szabadok közt álló alsóbb nemesség, mint már emlí t te te t t , annak kö
szöni e rede té t , 's magok a' vasaltok közt is formálódtak rangfokok, de 
csak az egyenlő születés sérelme nélkül. A' [rangosztályok fseregpaisok-
nak neveztettek. Az első seregpaist maga a' király tévé ; a' másodikat 
a' papi fejpdelmek, püspökök és közvetetlen apátok; a' harmadikat a' 
világi fejedelmek, herczegek, landgrófok, markgrófok, 's közvetetlen 
grófok (utánok állva azoknak, mert mied vasalljaik voltak a' fó egyházi 
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széküknek) -, a' negyediket azon szabad urak vagy nagy Jószágbirto
kosak , kik senkitől sem bírták jószágaikat adományként, hauem apróbb 
birtokaik vagy jusaik miatt még is vasallai voltak a' császárnak; az ötö
diket azon szabadok, kik szintilly viszonyban álltak a' fejedelmekhez; a7 

hatodikat ezeknek adományzottjai 's a' fejedelmek szolgálatjabeli embe
rek ; a' hetediket pedig az apró adományok birtokosai. Hasonlít ezen 
felosztáshoz, az Olaszoké" principes-, capitanei- , valvasores majores-, 
valvasores minores-, valvasini- e's soldatira, az Angoloké1 lords-, esquires-
és freeholdersre, a' Spanyoloké grandes (ricos hombres) , cscuderos-, 
hidalgosra, 's a1 Francziáké pairs-, barons-, eouyeurs- és valvaseursre. 
Azonban az ecuyers , escuderos, esquires nevezet inkább a' I.OTAGSÍG 
i\. e.) idejéből való. Ezen rendek mellet t , mint egyikekhez sem tartozó 
századokkal későbben formálódott a' polgári rend. A' kereseti szorgalom
ból ál ló, ingó gazdagság után törekvő, 's erre uj hatalomnemet alapító 
városok idegenek voltak a' feudális rendszernek földbirtok uralkodásán 
alapult szelleme i rán t ; ezért látjuk őket majdnem mindég nyilvános ellen
ségeskedésben '* harczban a' lovagrenddel. 

Az a d o m á n y j o g (igy neveztetik az adományzók 'a adományzot-
tak közt előforduló jogok 's tartozások öszvesége, vagy azoknak tudo
mánya is) okfejeit a' lombardiai törvénytudók fejtették ki 's állapították 
meg a' 12 században. Az adománytörvények és szokások gyűjteménye, 
melly itLi6ri feudorumií czim alatt a' romai törvénykönyvhöz ragaszta
tott, adományttírvénykönyve lőn fél Európának. Hanem éjszaki Németor
szágban, Dániában 's Porosz- és Lengyelországokban a' régi német ado^ 
mányjog maradt divatban, melly a' lombardiaitól főképen abban külön
bözött, hogy a' mellékatyafiak, mint illyenek öröklését meg nem esmérte, 
's az adomány-öröklési jogot nem az adomány első szerzőjétöli szárma
záson alapi tá , mint a ' lombardia i , hanem csupán az adomány közössége 
's együttbirásával feltételezé, ugy hogy itt az osztozás az öröklési jogot 
megszüntette. Ezen közösség helyébe a' fenemlitett tartományokban a' 12 
század olta, hasonló erővel biró, az adomány megnyerése alkalmával csupán 
forma szerént szerzett 's azután minden osztály 's minden halálos esetkor 
fen tartolt 's megújított köz sajátság (köz adoniányossága) állíttatott. Az ado-
mányszerkezet a' szabadságnak 's tulajdonképi statiubatalom iránti feszes-
ségnek korában felette alkalmas volt a r r a , hogy a' népben elszúrva ta
láltatott eiő-massának kormánya , ugyan annak hasznára 's a' szabad
ság kára nélkül , a1 status feje mint főadományzó kezébe adassék. Azon
ban valamint minden emberi intézet magában hordozza az elfajulás 
magvát , ugy az adományviszonyok tisztasága 's foganatossága 's ezzel 
együtt a' reá építtetett statusszerkezet is csak hamar szenvedett az enge
detlenség 's lázadás szelleme a la t t , melly annál közönségesebb lőn, men
nél inkább áltlátták a' fejedelmek, hogy az adományszerkezet termé
szete szerént nem ők függnek a' királytól, hanem ez ő tőlük. Meit ez 
a' szerkezet az adományzót a' vasallok' engedelmeskedése felől csupán 
az adományhit 's a1 büntetéssel fenyegetés által biztosította, — 's a 
büntetés teljesítésére hatalom kívántatott, holott pedig a ' k i r á ly Ieggtöbb 
s tatusokban, vagy önadományzása vagy a' fejedelmek merészsége által 
ezek közt felosztva látá hatalmát. így történt, hogy Német-, Olasz- és 
Francziaországokban a' korona vasallai a' királyokat, a' királyság külső 
becsületén kívül, majdnem minden hatalomtól megfosztották, *s ezek az 
első országokban soha sem, Francziaországban pedig csak a' nagy báró 
nemzetségek véletlen kihalása által juthattak uj s az adományuraságtól 
független királyi hatalomra; mig a1 Britusok a' királyi 's vasalli hatal
mak küzdéséből láták ezeknek sulyegyenét mostani statusszerkezetekben 
feltűnni. Midőn ujabb időkben a' hadakozás módjának megváltoztatása 
mindent uj alakba ön tö t t , 'a a' fenálló sereg az adományos katonaságot 
szintúgy félre nyomta, mint ez hajdan az országos felkelő sereget: ekkor 
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az adoniányszerkezet, mellynek becsét csupán az adományszolgálatok fel
tételezek , csak mint őskor maradványa maradt fen. Zs. G. 

F E J I és M A R O C C O . Így neveztetik a ' Mohammedanusok azon bi
rodalma, melly F e z , Marocco, Sus és Tafilet országokat foglalja magá
ban. (L. MAROCCO.) A' fezi k i rá lyság, éjszaki Afrika partján fekszik 's 
4200 nsz. mf. nagy, mintegy 5 mill. lak. kik Manrok, Berberek, Keresz
t ények , Zsidók, ltenegátok. Kel. határa Algir. Levegőjét az Atlas he
gyének különbféle á g a i , mellyek rajta keresztülmennek, 's a' tenger 
szomszédsága mérsékletté teszik. Felette termékeny földje gabonát, bort, 
pamutot 's déli gyümölcsöket bőven terem , 's a' baromtartás , főképen 
a' ló tar tás , jó állapotban van. Bányáji a ranya t , ezüstöt , vasat és re 
zet adnak. Manulacturáji főképen kordovánt, szattyánt 's Hiányozott 
bőrt készitnek. Ezen készítményekkel 's a' termeszíményekkel j öve-
delmes kereskedés űzetik. Feznek, az ország legjelesebb kereskedő vá
rosának, melly Barbariálian legszebb, a' Fez (gyöngy folyó] kicsiny 
folyója mel le t t , 70,000-nél több lakosai, hires oskoláji, egy Afrikára 
nézve jeles könyvtára , 200 mecsete 's jó fabrikáji vannak. A' Fezben 
lévő arab literaturára nézve 1. Ali Beynek (egy Spanyolnak) maroc-
co i , tripolisi 'sat. 1803 és 1807 utazását. A' fezi királyságban van
nak a' császár lakó városa Mekines, Te tuan , Tanger , Larasch 'sat . 
városai és a' spanyol Presidiók. (L. CEUTA.) L—ú. 

F I C H T K (János Gottlieb) , szül. 1762 Ranmenauban Oberlansitzr 
ban , tanult Schulpforte-, Jena-, Lipcse- és Wittenergben. Azután egy 
ideig Schweizban, hol Pestalozzi barátja va la , és Poroszországban éle, 
hol Kanttal társalkodék. „I ersuc/t einer Kritik aller Offrnbarungeníí 

(Königsberg 1792) olly hirbe hozá , hogy a' következett évben Jenába 
a' philosopliia rendes professorának hivatnék m e g , 5s ő vala egyik első 
disze ezen egyetemnek legfényesb időszakában. Neve nélkül jelent meg 
1792 két füzet a' „Beitrag zur BericJuigung der Crtheile des Vublicums 
iiber die franz. líevolulion" Jenában Wisnenschaftslehre (tudománytan) 
név alatt egy philos. rendszert tőn esmeretessé, mellyet elébb a' kanti-
ra ép í te t t , de ettől lassanként mindég tovább távoztt. Egy az ő kiadta 
„P/iilos. Journalba'' (8 köt. 1 füz,) iktatott értekezés miat t : „Héber den 
Grund unseres Glaubens an eine göltliche Weltregiening" vallástalan 
gondolkozásmód gyanújába esett, a' mi vizsgálatot vona reá, és ennek kö-
vetkezéae hivatalából való elbocsáttatása volt. Poroszországban nyájasan 
fogadtaték, egy ideig Berlinben éle 's 1805 nyarán Erlangenben philGso-
phia professora lón , azon engedelemmel, hogy a' telet Berlinben tölt
hesse. A' franczia-porosz háború közben Königsbergbe ment, hol egy 
ideig leczkéket adott, de, béke lévén, ismét visszament Berlinbe 's az uján 
alkotott egyetemnél 1809 a'philosophia tanitószékét nyerte el. F. nagyon 
éleselniü ferjh' volt 's előadásában magas ékesszólással birt. Kevesbbé tu
dományos mivei német prosa példányát mutatják. Törekvése mindég az 
örökre a1 legmagasabbra irányzott. Példátlan lelki erővel háta az embe
ri tudás mélyébe 's uj philosoph. systemát alkota, de a' mellynek később 
nem maradt egészen h i r e , mert vallásos érzelme az én-ben talál tata fel 
vele az Istent. Korábbi elvének ezen tételnek kell vala lennie: AssA vagy 
én vagyok én. Az én az absolutum, melly magát teszi. Ezen én-t to
vábbá mint tiszta cselekvést kell gondolni, de a' mel ly , mivel megfoghat-
lan korlátok közé van zárva, munkásságában gátolva látja magát 'g ezen 
Ütközésnél fogva egy nemén-t tesz 's azt mint objectiv világot tekinti. 
Az én tehát önmagát nem tehe t i , a' nélkül hogy magának egyszersmind 
egy nemén-t ne tegyen ellenébe, de a' melly épen ezért csupán az én-nek 
szüleménye. Fichte systemája e' szerént szoros idealismus , me r t a r reá
lis vagy va ló , mellyet magunk kivül teszünk, ezen systema szerént csak 
saját belső munkásságunknak szüleménye. De ugyan azo» é n , melly 
magának egy nemén-t tesz általellenébe, szükségeskép a' dolgok rendje 
után törekszik az önalkotta világban. Ezen erkölcsi világrendet nevezé 
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felébb a' Wissenschaftstekre Istennek. Ke'sőbb az Istent mint azon egyet , 
melly maga által van 's csupa é le t , tette systemája fóelve'iil 'a a' vilá
got az Isten lényének nyilatkozásául , annak képéül vagy schemájául te-
kinté. Vö. F. ezen Írásai t : „Ueber den Begriff der Wissejischaftslelire1' 
(Jena 1794); ,,/J»e WUsensaltaflslehre in ikrem allgemeinen Ümrisse" 
(Berlin 1810), és „Anieeisung %um seligen Leien'"' (Berlin 1806). A' 
szellemet felemelni a' test 's érzékiség felett , csak a1 szellemi életet va
lódi életnek, minden egyebet tetszéletnek [Sc/iein/eaen) tekinteni, 's ez 
által a1 keblet legmagasb tisztaságra, erényre és önmegtagadásra lobban
tani , ez vala mindennapi törekvése mint tanitónak , mint írónak , minek 
eszközlése olly dicsőn sikerült neki az ifjú keblekben nem csak a' gon
dolkozás és nyelv neki egészen saját e re je , hanem inkább egész lényé
nek hatalma á l t a l , azáltal , hogy ő maga nem csak mondta, hanem volt. 
A' mint a' jóér t élt F. ugy azért holt is meg. Neje , születelt Schwei-
z iné , nem csak saját ösztönéből, hanem férje felszólítására i s , a' ber
lini katonakórházakban ápolgatá a' betegeket; ispotálylázba esek, melly-
ből kigyógyult ; de a' férj áldozatja lett Jan. 29. 1814. Fij-i., Immánuel 
Hermann , szinte a' philosophiát választá tanulása tárgyául 's többek 
közt atyja életét 's nyomtatatlan levelekkel 's actákkal együtt kiadta 
(1830). 

F I C I M U S (Marsi l ius) , hires orvos Florenczben, ki a ' platói philo-
sophia körében »ok érdemet szerze Olaszországban. Apja ud»ari orvosa 
volt az öregbik Medici Cosmusnak. F. Florenczben született 1433; nagy 
talentumot mutatván; Cosinus régi nyelvekben oktattatá. Később Plató 
's az llj-Platonicusok latánra fordítását bízta reá 's egy platói academia 
alkottatásában (1440 tájb.) használta munkásságát. F. a' platói philoso-
phia előadásában nem különbözteti meg mindég szorosan Platót és az 
uj-platoi oskolát , mint a' „Theologia platonica'" vagy ,,J5e immoriali-. 
taté animarum aC aeterna felicitate" -ból is kitetszik. Ehhez sok homá
lyos és ábrándozó nézetek já ru l tak , p. o. astrologiai tanitmányok , de 
mellyekkel később felhagyott. Megh. 1499. Latán.munkaji öszvegyüjtve 
legelőször Baselb. jelentek meg 1561, 2 fol. köt. 

F I C T I O N E S , a ' törvényekben bevett gyanitások, mellyek ellen az 
ellenkező bebizonyításával senki sem hallgattatik meg. Mennél szoros
ban fejtetett ki valaniítly törvényrendszer egyedül magából, kevesbbé 
egyszerű alapok fejtegetése által, annál gyakrabban szükség, annak egyes 
szigorúságán az által enyhíteni, hogy illyen esetekben valamelly megtör
tént 's bizonyítható környülmény semmi tekintetbe nem vétetik (p. o. ha 
egy romai polgár , végrendelésének megtétele után, ellenség fogságába 
e s e t t , 's abban megholt , ugy a' dolog dictator Sulla törvényénél fogva, 
mintha ő elébb holt volna meg, 's a' rendelés erőben maradt) vagy hogy 
valamelly elő nem fordult környülmény megtörténtnek tekintetik, mint p. o. 
Angliában az Exchequerek törvényszéke közönséges adóssági esetekben 
csak az által válik illető bírósággá, ha a' vádoló azt köl t i , hogy ő a' ki
rálynak adós 's nem fizethet, míg neki a' vádoltatott ellen igazság nem 
szolgáltatik. A' romai jog bővelkedik illyen fictiókkal, de az angol még 
sokkal inkább. A' fictiók mindég tökéletlensége a' jogrendszernek. Zs. G, 

F I D A L O O , 1 . H I D A L G Ó . 
F I E I D I S O ( H e n r y ) , a ' familiaromán nemében hires angol költő, 

szülét. Apr. 22. 1697 Sharpham - Parkban Somersetshireben, nemes a' 
Kingston berezegi házzal rokon nemzetségből 's ez által a' hires Worth-
ley Montague Mariával is rokonságban volt. F. első oktatását egy Oli-
vier nevű paptól vévé , azután az etoni oskolában tanúin. Törvénytu
dónak szánva, Leydenbe ment 's i t t egész buzgalommal feküdt tudo
mányának. Aty ja , angol generá l , kinek számos háznépről kellé gon
doskodnia, nem kiilde segélyt , 's az ifjn 20-ik évében kénytelen volt 
visszatérni Londonba, hol elszórakozások- és kicsapongásokban tölte ké
n y é t ' s , hogy költsége legyen, tollúhoz UeHe nyúlnia. Klejénte szilinek 
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i r t , melly akkor nagy tekintetben álla. Első két m i r e : „Love\in seve-
ral masksl<- és The Temple Beau" sokáig javalattal adattak. Most sebe»-
sen követék egymást vig játékai és bohózati, 's 1727—1735-ig 18 ju 
tott színre; azonban drámai miveifoől, mellyek számát 28-ra teszik, már 
ma csak e'burleszk szomorjátékot .,Thum Thumb"- és e' két bohóza
to t : „The Moch Doclorii és .„The inlriguing chambermuid" bírjuk. 
Mind ezen szinmiveket gondatlan sebbel hánya öszve, egy délelőtt sok» 
szor_ két felvonájt is elkészite. Szellemének egyes villámai 's a' cha-
racterrajz némelly szerencsés vonásai mellett, főkép a' nehéz folyamat 
°s esetlenség hibájok, melly azon környülménybol kimagyazázható, hogy 
szerzőjök szellemének meg nem felelő megyében dolgoza. 1735 elbocsá
tott színjátszókból egy társaságot gyiijte, melly a' haymarketi kis szí
nen vala darabjait já t szandó, 's ez által akará jövedelmét biztosítani, 
de terve nem sikerült. Nem sokára ezután egy szép 's szeretetre mél» 
tó leánykát vett nőül, ki 1500 fontot hoza nekie, 's mivel ez időben anyja 
halálával egy mezei jószágban is örökült Deibyshireben, melly éven
ként 200 fontot a d a , volt annyi jövedelme , hogy azon korban illendőleg 
élhete. Falura ment , de bal sorsára könnyelműségét ií magával vivé 's 
három év nmlva, birtok , hajlék, egy shillingnyi jövedelem nélkül jőve 
Londonba 's a' mezei élet 's kellemei esmereténél egyebet hihetőleg 
nem hoza magával , melly őt utóbb képessé tette „ T o m Jones ;*-ban a' 
hasonlitatlan Western úrfit ábrázolni. Most ismét a' törvény tudomány
ra adta magát 's ügyvéd l e t t , de itt sem boldogulhata. Midőn kösz
vény bújok, életmódja következései, erejét szétdulák, megint a' szinhez 
folyamodott, de siker nélkül; poüticai vitairások, replegek 's időszak-
Írásokba adott értekezések táplálák F.t és övéit. Végre történetes kör-
nyülmények vezérlék 1741 a' literatura azon megyéjébe, mellyet ha
nyatlott állapotjából classicus rangra volt emelendő. Az angol genius 
minden szüleményei közt tán lignépiebbek F. románjai-, nem csak for-
dithatlanok a' szó sajátképi értelmében , de Skotország és Irland azon 
lakosai , kik O-Anglia szokásait és sajátságait szorosan nem esmérnék, 
sem érthetnék 's éldelhetnék azokat tökélyeseti. Ezen népiség ott lát
szik alapulni, hogy F. életének különféle szakaiban szoros közösülésben 
volt Anglia minden népos/.tályaival, mellyből képeit vévé a1 finom vá
lasztásban 's élénk ábrázlásban után <zhatlan. A' „ P a m e l a " czimii r o 
mán , melly 1740 jelenék m e g , híressé tette RICHARDSONT (1. e.) 's olly 
javalatott n y e r t , hogy prédikáló székről is ajánltatott. F. comicus szí
nekben akará mutatni a' sürün olvasott könyv ábrázlását , elveit és cha-
rach te re i t , 's így támadtak „Andrews Jósef" történetei. Az illy fino
mul kigúnyolt „Pamela 4 ' csaknem feledékbe esett; „Andrews Jósef" 
mindég olvastatik számos jelességeiért. Ilichardson érre annyira elke-
seriilt F. el len, hogy ó t , még holta után is1, a' legnemtelénebb olcsár-
latokkal iildözé; de e z , ugy látszik, nem visszonozta megtámadtatásait. 
Az emiitett románnak elkészülte után ismét a' szinhez akara térni F. 's 
egy vig játékot ira , ,A' menyekzőnap", melly csekély tapssal adatott . 
A' következett években különbféle replegeken kivül egy kötetnyi vegyes 
értekezéseket bociátott közre 's ezt egy haramjatörténet követte. Ugyan 
azon időben adta ki „The Javobiie - Journal", melly a' S tua r t -ház pár
tosainak elvei ellen vala intézve. Hasonló munkákban, főkép a' „The 
Champion" czimü folyó írásban tetemes része vol t ; de a' Whigpár t el
veiért volt buzgalma soká nem juta figyelembe, holott sokkal cseké
lyebb érdemű írók bőven megjutalmaztattak. Végre 1749 csekély év-
pénzt kapott 's a' westminsteri és midlesexi békebiró h ivata lá t , inelly 
idejében azért vala rossz hírben, mivel ezen tiszt a' közönséges rende
let ellenére, taxát szokott 'venni szolgalatjáért, 's ez arra csábithatá, 
hogy akarmelly csekély, széke elejébe került pert még inkább gerjes
szen 's lopók- és csavargóktól vegye élelmét. F . , ki társalkodása válasz
tásában soha gyengéd, soha kényes nem vol t , azon viszonyokban sem 
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lett a z , mellyekbe iij hivatala helyesé. De senki nem vetheti szemére, 
hogy valaha becsületes ember elveit megszegte volna. Kz időközben ira 
néhány ér tekezéseket , mellyekre hivalala adott alkalmat, 's egy mun
kát az angol törvényről, mellyet kéziratban hagya. Mind ezen kedvet
len környiilmények között a' remek „Tom Jones" támadt , melly 1750 
jelenék meg 's jeles lelemés, a' történetnek szerencsés kifejlése, hü, 
velős és szellemes characterábrázlás által érdemié meg fényes kijelelte-
tését. Nem tagadhatjuk, hogy e' munkában is találunk néinelly botrán
koztató helyeket , de kimenti a' szerzőt korának szokása, melly bizo
nyos esetekben zordouabb beszédet is megengede , 's noha némelly kortár
saink nézetei szerént sértik is a' gyengéd érzetet , azon szellem és ala
posság, melly más helyen az erkölcsiség ügyét viszi , eltünteti ezen ár
nyékokat. , ,Amál ia" (1751) volt Í?ieldjngnek utolsó fontosabb mivé, de 
egészben kevesbbé vonzó mint „Andrews" és „Tom Jones . " Korábbi 
szerencsétlen próbák daczára uj időszakirást kezde nThe Journal of 
Coventgarden"; de az volt hibája, hogy illynemn válalatot, mellyhez 
különös ügyességgel 1-irt, nem íolytathata, hogy pártveszekedés 's cse
kély vitákba ne ereszkednék, a' m in t , ez alkalommal a' többek közt 
S>ior.r,ETTel (1. e.) keveredek tollharczba, melly egyik pártnak sem vá-
lék becsületére. P. életereje azonközben kimerült 's azon törekvései, 
mellyekkel az akkori minister planumat, hogy az alattomos tolvajkodás"-
nak eleje vétessék s a' főviiros politiája jobb karba helyeztessék, gyá-
mol i tá , egészen tenkre zúzta szétdult egészségét. Orvosainak tanácsára 
1754 Portugálba utazott. Ut közben haldokló reszketeg kezével irá vé
gezetlen maradt , ,Utazását Lissabonba", szembetűnő példáját természe
tes lelkerejének, melly levertséggel 's beteg ingerlékenységgel vira, 
még mindég villogtatá a' legragyogóbb elmésség sugárit. Három hónap
pal megérkezte után Lissabonban hm. Oct. 1754. Munkáji többször, p. o. 
életrajzával Murphytól (1784, 10 köt.) 's románjai legujobblag az Edin-
burgban kijövő „Nevelist's library1-' első kötetében jelentek meg biogr. 
eriticai vezérszóval Scott Waltertól „Tom Jones'4 németül Bodetőf jött 
ki ; legújabb fordítás a' Lüdemanné (1826). 

F I E S C O (Giovanni Luigi de Fieschi) , lavagnai gróf, egy tüzes, 
nagyot mozgató, büszke férjfiu, Genuának legnemesebb törzsökéről eredt, 
kinek a' természet a' sokaság szeretetét 's csudálását lekötelezni tudó tu
lajdonokon kivül, dicsőségre és uralkodásra vágyással telt szivet ada, a' 
ki a' korona csaló fényének a' csendes házi élet boldogságát feláldozván, 
vakmerő törekedesében majdnem czélt érve , a' történet által semmiségbe 
általtétetett . Fiesco, 1524 vagy 1525-ben született ; jó nevelés mivelé 
nagy tehetségeit 's atyja kora halála szembetűnő vagyon birtokába tévé. 
Hanem nyugtalan hirvágya már 11 esztendős korában egy hazája elleni 
frigybe vezette, mellynek feje egy az uralkodással meg nem elégedő Ge-
nuai volt; Fiescót kora ifjúsága, és csak e z , menté meg a' büntetéstől. 
1544-ben egymás koholmányban vőn rész t ; Genuát ugyan is franczia 
seregekkel akarák meglepni, a' mi még is elmaradt, az Austriaiak ezen 
franczia csapatokat az útban megvervén. F^ hírvágyához majd a' Iíoria 
ház nagy tekintetének i r igylése, 's Doria J á n o s , a' dogé kisöccse, iránt 
való gyűlölség j á ru l t , mellyet az sok megsértés által ébreszte benne fel. 
F. nem láta egyéb utat Genua jövendő uralkodójának megdöntésére, mint 
az egész uralkodás megdöntését; 's mivel Francziaország és a 'pápa Genuá-
v a l ' s Doriával , vagy áltáljában a' császár Olaszországba ható hatalmá
val megelégedettének voltak, mindenikhez folyamodott. Személyesen el
ment Romába; a ' pápa adta feltételeket mindjárt nem fogadá el, azonban 
négy hadi gályát vett , mellyekre a' pápa embereket í gé r t , azon szin 
a l a t t , hogy Hieronymus nevű testvére a1 Törökök ellen fog rajtok küz
deni ; 2000 segédcsapatot igért neki a' parmai berezeg. Ezen Ígéretek 
által neki biztosodva 's Doria János nevekedő kevélysége által megsértve, 
már a' pápai feltételekben megegyezet t , midőn három legmegbizottaub 
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barátit, Calcagno Vinczét, Verina Jánost és Sacco Rafaelt, a' dolog iránt 
tanácséit kére. Verina azt erősité , hogy F. külső segítség nélkül isj ura 
lehet Genuának 's az ő vélekedése gyóze a' grófnál. Most tehát köze
lebbi szabdákat vónnek; Doria halála meghatároztatott; a' gróf három ba
rátja törekedjék, szándékok elárulása nélkül, annyi pártost szerezni , a' 
mennyit csak leheti a' gróf maga inkáhb édesgeté magához, a' népet mint 
valaha, kinek szeretetét ugy is birta ; az öreg Doriának nagy tiszteletet 
mutata, az ifjút pedig barátsága bizonyításával halmozá. A' nyarat jószá
gain tölte 's vasallusit a' fegyverben gyakorid azon sziu a l a t t , hogy a' 
parmai herczeg beütésétől fél; négy gál já ját is Genuaba hozatá , őket 
— mint monda — a' Törökök ellen felkészítendő. Ezt egész meg bizott
sággal közié az ifjú Doriával 's azt teve hozzá, hogy vasallusit számosan 
Genuába vezetendi , közülük a' legalkalmatosbakat a1 hajóra kiváloga
tandó. Így tehát nem szína szemet, midőn a' grófnál sok fegyveres em
bert láttak. Azonban Verina is részére húzott néhány száz polgár' . A' 
Végrehajtás azon napra hataroztatoit , midőn a'gróf, sógorának az ifjú Doria 
leánytestvérével történt niegeskiivésealkalmával, vendégséget adott. De mi
vel mindenik Doria megveté a' meghívást, az öreg betegség miatt, a' fiatal 
más okból, igy az Jan. 1 és 2-dika közt való éjtszaka választatott ki. Ja-
nuarius elsőjén Fiesco jelenté az ifjú Doriának , hogy azon éjts/.aka kie-
vezteti gályáját 's kére a' szükséges parancsolatokért azon megjegyzéssel, 
hogy a' kiindulásnál támadó zajt semmire se vélje. E z , hizelgve az által 
önmagának, minden kívántat megigére a' grófnak 's magára válalá, hogy 
az öregnél a' helybenhagyást kieszközli. Verina azonban 28 legelőbbke
lő polgárt mintegy történetből öszvegjüjte egyik barát jánál , kiket a' 
gróf estelire palotájába meghiva, ln>va luki bemehete, de ki egy sem. 
Kijöttek; a' gróf közié vélek szándékát , t. i. Gentta megszabadítását a' 
Dóriaktól 's meghivá őket, osztozzanak vele ezen munka dicsőségében. Csak 
ketten vetek meg, kik azonban a' palota egyik szobájába bezárattak. Es esal< 
most, midőn a' pártosok rövid estit ettek, nyilatkoztatá ki a' gróf titkát 
feleségének, ki esedezve kére, hagyna fel vele. De a' gróf siket maradt 
ennek és Panso barátjának ellenintésére 's a' pártosokhoz visszatett. 
Ver ina , a' határozás szerént , egy ágyút elsilttete a ' g r ó f gályáján , a1 

gróf elfoglalá a' Doriák gályáj i t , testvérei a1 kapukat foglalák el 's min
denik Doriát a' palotában kellett volna megölni. De ezeket a' lárma fel-
riasztá. Az ifjú, okát tudni gyanítván, a' rendetlenség megakadályozta-
tására a' kikötő kapujához sietett. A1 pártosok felnyiták azt, 's ő azon 
pillantatban áltszuratott. Az öreg Doria András azonban szolgáji által egy 
szabadon maradt kapun ált lóháton valamelly távol várba vitetett. Mindjárt 
a' zavar elején a' kikötőbe ment Fiesco "s kiál tá: ,,Éljen a' szabadság!" 
a' gályarabok viszonozták; de mivel e' részben kicsapongástól félt, maga 
akart a' gályákra menni, parancsokat osztandó. De midőn lábát egy a' 
partról a' gályára vezető deszkára tet te, ez felfordult, ő a' vizbe esett 's 
nehéz fegyvereiből ki nem vetkezhetvén, vele senki sem lévén, kiállását 
a' zajban senki nem hallván vagy réá nem figyelvén, az iszapba elsüllyedt 
és megfnlt. Sehol nem ta lá l ta tván, holtnak gyanittatott . Testvére elég 
meggondolatlanul elárulá halálát az elejébe jövő tanácsnak, a' gróffal be* 
szelni akarónak, 's kiváná , hogy a' köztársaság palotaját (hol a' tanács 
gyűlt öszve 's az uralkodó dogé lakott) adják ált neki : de azonban meg-
nappalodván 's a 'g róf halála köz hirré lévén, eloszlott a' n é p , tnelly az 
ő kedvééit nyula fegyverhez, 's a1 pártosok is lasanként viszszahuzták 
..ia; kat. Alkudozásra léptek ; a' pártosoknak le kellé a' fegyvert ten-
niek, ss általányon bocsánatot nyertek'. Fiespo Hieronymus Bnvárába Mon-
toboniba men t , testvére Ottoboni , Ver ina , Calcagno és Sacco a' gróf 
gályáján Frankhonha vitorláztak, hova szerencsésen el is jutának. A1 gróf 
teste negyedik napon találtatott m e g , de a' t anács , talán uj zendüléstől 
félve, nem hagyá az iszapból kivenni. Csak két hónap múlva vették tit
kon ki 's a' tengerbe vetették. Hieronymus pedig várát védd állapotba 

3 3 
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lielyheztelé, részént mivel az igért bocsánatnak nem hitt-, részént uj 
tetteken faragva. Nem sokára Wi ina, Caioagno és Sacco hozzá jöttek, 
Fiesco Ottoboni is visszatért Olaszhonba. Azonbat^ i s öreg Dor i a , öccse 
fijának halála miatt vigasztalhatlak, mindent elkövcte, hogy a' kegyelemac-
tht a' tanács által megsemmisíttesse ; ez meg is történt, azt erőtlennek ha
tározván m e g , mivel kényszerítésből t ö r t é n t ' s elegendő tanácsosok által 
alá nem volt irva. Fiesco famíliája "s a' nevezetesebb pártosok örökre 
száműzettek Genna tar tományiból , a' gróf házai és palotáji a' földdel 
egyenliltettek, jószágai bevonattak 's minden vá ra i , Montobión kivill, el
foglaltattak. Mivel iliernnymus itt lakott, 's innét Genua sok kárt szen-
vedhete, a' tanács 14,000 zechinát ajánla él te neki ; ő azt megvetvén, a' 
vár vívatott '• végtére, törések lövetvén 's a' rosszul fizetett katonák fel
zendülvén , 42 napi megszállás után feladatott kegyelemre 's kényre. A' 
katonák szabadon ereszte t tek , de a' pártosok vagy megölettek, vagy a' 
gályákra vasal tat tak; a' vár elrontatott. Csak Fiesco Ottoboni ment 
elég jókor Franc iaországba 's ottan katonai pályára lépett. De azután 
8 évvel spanyol fogságba esvén, Doria kieszközölte az ő általadását, 
zsákba varrata 's a' tengerbe vetteté. A' gróf özvegye egyedül volt , ki 
a1 família pusztulásából megmenekedett. Utóbb a' hires Chiappino Vitelli 
generálhoz ment férjhez , ki utóbb mint spanyol főhadkormányzó a' Né
met-Alföldiek ellen szolgált 's 1575-ben megholt. De elveszte még azon 
esztendőben, mikor férje öszvesküv.ése kiütöt t , bátyját is a' vérpallos 
alatt , mivel ez Doria 's a' császár iránt való irigységből Fiesco szándé
kát ismételni 's Genuát "franczia kezekre akarta játszani , de törekedése 
kisült. — Hogy Schiller „ F i e s r o ' ' czimil szomorít darabjában más okból 
származtatja Fiesco halálát , nem fogják csudálni ; a' szinköllőnek lehet 
's kötelessége is , a' vak történettől eltérve, tettek következésén építeni 
a' kifejlődést. 

F I K S O f. B , I. S * N T I T 0 S I N I. 
F i IÍ v v. n ( J . ) , éleselmü 's szellemes franczia i ró , szül. Parisban 

1770 's könyvnyomtató lett. A' zendülés kilobbantakor elveihez csat-
lódot t ; Journalokba próbált dolgozni , ez Millin és Condorcet esnieret-
ségébe hozá , kikkel 1791 és 1792 a' „CAronigue de l'aris'-i kiadására 
egyesült. A1 rettenet ideje megváltoztatá elveit , 's Thermid. 9-ke után 
az osztálygyülésekben 's nyilvános lapokban a' convent egyik leghevesb 
ellenje lett. Fiuct idor 18-kán ó i s , mint az ugy nevezett royalistai Jour
nalok egyéb redactorai , deportatióra volt szánva Cayennebe. Szökés ál
tal menekvék meg 's néhány évig falun lappanga , hol 2 románt irt : „La 
itnt de Suzelte"' és „Frédéric'', mellyek kedvezőleg fogadtattak. Most 
a1 Bourbonokkal titkos öszveköttetésbe lépett 's részekre munkálkodni 
törekvék. Eláni l tatot t 's egy évi fogsággal lakolt ezért a' Templeban. 
Miilőn a' consuli kormány elkezdődött, ehhez hajlott. 1802, miután An. 
gliát beutazta „Leltrés sur P Angleterre'--t adott ki , melljek figyelmet 
gerjesztettek. 1805 annyira felemelkedék Napóleon kegyébe, hogy a' 
..Journal de P Empire" (vagy Journal des déóals"-) tulajdonosa 's kirá
lyi censor lett. 1810 titkos küldemény Hamburgba 's egy praefectura 
bízatott reá. Ügyessége mellett a' restaurátio elveiben is könnyű volt 
magát feltalálnia. O irá az 1815 kamarák nevezetes üléseinek történetét 
'» egy igen vonzó: ,^Correspondence polilique et ad/nt/iislratireii-t. 
Ujabb időkben mint iró a' követek kamarájabeli bal centrum elveihez 
csa t lódot t , a' mint „i>e la Guerre d? Espagne et des conséguences d'une 
inlerventioa á' armée'1 (4 kiad. Paris 1824) fczimü munkája bizonyítja. 
Még fontosb a1 „Nouvelle correspottdence polilique et adminislrulire" 
(Paris 1828, 3 r ész ) . 

F ro EFA, a' kiiluövetüek osztályába, a' figések fimiliájába tartozó ntf-
Yeny i Linné szerént az egylakiak között iratik le. Jegyei ezek: telepe 
húsos, a' virágot elzáró, meneteles hegyű. Him: csészéje háromhasábu, 
himsz. 3. Az anya: csészéje 4—8 hasábu ; anyaszála oldali, kettéhasadt. 
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Magielepü. — Déli Európában 's nálunk is találtatik ezen faja: k ö / f i i ^ 
s é g e s fi ge (fti-us varira /.,.) Jegyei : levelei háromkuréjosok, érdesek. 
Gyümölcse kürtvélyidoniu, köldökös. Nevezetes fajok vannak meg Kel . t -
indiaban p. o. a' s z . ' n t f i g e í a , szividoimi, nagyon hegyezett leveli i-
vel. Magasra nő 's a' Ilindiisok előtt szenti — a' B e n j a ni i n a V. 
tojásdad -. hosszúkás, hegyezett levelekkel; a1 b e n g a l i a í K. tompa, 
tojás-és bűridomii levelekkel; törzsökéből és ágaiból gyökereket ereget. 
'sat. A' figevirág a' gyümölcslén vagyon, kívülről láthatatlan V i/, 
okból a' himpor nehezen juthat az anyához. Keleten mesterségesen segí
tenek a'| dolgon. Himvirágokat visznek az anyavirágokhoz, megrázzák, 
hogy a'fogamzásra szükséges por a1 bibére hasson (< aprihcatio) 's igy egy 
fán két, három mázsa figét is megtennéoztenek. A1 szél is nagyon elo.sej.eli 
a' íigevirágok nőszmnnkálatját, de még inkább a' légydarázs ,. melly a' 
Cge üregébe rakja le tojásait. tízek kikelvén 's a' bogaraknál szokott 
változásokon áltmenvén, mint szá in jas bogarak a' figevirágokat gondoson 
megkeresik 'a a' himvirágoknak szárnyokra ragadt porát a' nóviragokba 
viszik. F i g e g y ü m ö l c s . A' figefának gyümölcsét nyersen is lm g-
eszik, de nagyrészént meg szokták szárítani (aszalni). A' kereskedésbea 
három faj forog leginkább : kelet i , olasz, és franczia, más néven pedig: 
smyrna i , genua i , marseillei. — Az ugy nevezett figesajt, melly Spa-
nyolhonból és Portugáliából hozatik hozzánk, a' legszebb figjékből, hám
iolt mandulával, dióval, pislacziáva) 's más finom fűszerekkel kevo te t ik , 
sajtidomba nyomatik 's utólétkül használtatik. — j—a. 

F I G U R A , t ízen szóval némelly mivészetekben sajátképi , másokban 
ált vitt értelemben élnek. Sajátkép, melly eltelem a' térbeli mivészetek
ben fordul e l ő , külső alakot j e l en t , mellyet minden körülirt 's halárok 
közé zárt tér képez vagy felületen (felületfiguia) vagy testnél (testiigura). 
Igy említtetnek a' niathematicában (felület t's tes t ) , tánczban (felület-), 
képző mivész-etekben (felület és test) figurák. A' képző mivészetek azon
ban többnyire csak az emberi alakot nevezik figurának, a' többi • alakok
nak fonna nevet adván. Altvitt értelemben, melly az időbeli mivészetek 
megyéjébe tar tozik , figura a1 közönségestől e l té rő , a 'phantasiái a hatal
masban ha tó , képekbe Öltözött szellemi formát j e l en t , p. o. rhetoricai, 
poétái figura. — A' rhetoricai és poeticái figurák képekbe öltözött kife
jezésen alapulnak éssajátékpi figurákra és trópusokra oszlanak. A* figurák 
a' trópusoktól abban különböznek , hogy amazokban a' subjeciuni válto
zatlanul tulajdon értelemben marad és a' képes kifejezés csak a' praedi-
catumot i l le t i ; ezekben pedig maga a' subjectnni jelenik meg képes ki
fejezésben 's ennél fogva közönségesen az egész előadás képes. A'figurák 
következők: szépítő melléknév (rpHAeiaw), nyomós szó (_emji/iasis~), kidol
gozás [exergesis'), egyezés (harmónia'), kérdés (interrogatio'), szólilás 
(apostrop/te)), felkiáltás (exrlumutio), ráir 'nyzás, (allusio), példa Qextm-
plum), hasonlítás (comparali<0, hasonlóság {simile'), hasonlatlanság (ais-
timililudo), ellentétel (antilhesis), ismétlés (repelilio\ leírás [descrij/lin'j, 
szórendváltoztatás (?'ntersio~), k ihagyás ( t l l ip t i i ) , foglaló elhagyása ( Í Í Í J / / -
dettm}, foglaló öszvetorlása {polysynrhtnn~), visszavevés (vorreclio), meg
előzés {praeoccvpatio~),l megengedés (c»Mre.mVi), elmellőzés (jraeleriliti'), 
bövités {amp/ifcalio'), emelkedés (gradatio), nagyítás ílyperknfe) és ki
csinyítés (lilotes'), erősítés (affirmatin), gnny (irnniii), elváltoztatrfs 
(liypallage). L. Bitnicz: „A 1 magyar nyelvbeli előadás tudománya" (Pest. 
1827, 116 1.) A' TRÓPUSOKRÓL 1. e. czik. A' muzsikában is ezen érte
lemben vétetik a 'f igura szó. Egyébiránt mit értenek közönségesen a' han
gászok alatta 's honnan származtatják I. CASTO KIGURATO. 

F I G U R A N S O K , a" ball' tban azon tánczosok, kik egyesen (so'o) nem 
tánczolnak, hanem csoportosan; a' színjátékban olly személjek, kik 
nem beszélnek, hanem csak azért lépnek fel, hogy az actio teljes 
legyen; mondatnak statistáknak, comparseknek, néma személyeknek is. 

jbfcei;d..JJs.: 
3 3 * 
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F i r , A N O i K t t i (Gaetano) , egyike a1 IS század fegjeleaebb publi-
cistájinak, ki a' törvényhozás megjavítására legtöbbet t e t t , szttl. Nápoly
ban Aug. 18. 1752 's hja volt Araniello Caesar berezegnek e's Montalto 
Mariannának, Fraguito hercaeg leányának. Neinz-tsége a' nápolyi ki
rályság legrégibb normann eredetű nemessége közül való. Filangieri, 
mint harmadik Hja nem igen vagyonos atyjának , hadi szolgálatra vala 
rendeltetve, 's ebbe tizennégy éves korában lepett, de csak hamar elhagyá, 
's olly buzgalommal szemeié magát a' tudományoknak , hogy noha sokat 
mulasztott el ifjabb esztendejiben, 24 éves korában még is tökéletesen 
tudá a' görög és latáa nyelveket, az ó és nj történeteket, a' természeti és 
polgári jogot, 's e' mellett még inathematicai esmeretekkel is meglehető
sekkel birt. Már ekkor tlkészité két munkája t e rvé t , egyiket a' nyilvá
nos és privát nevelésről, másikat a'fejedelmek moraláról , józan okossá
gon 's polgári renden alapítva. Famíliája khánsága szeréut Ugyvédségi'-
is adá magát. Ékesszólása és tudománya csak hamar nagy kedveltségét 
szerze neki , 'g miután az idő- és észképesti változtatásokat, inellyeket 
Nápoly akkori *lső ministere (Tamicci) 1774 kivitt, a' régi rossz rendszer 
iniádójinak vak üldözése ellen egy beszédben diadalmasan védelmezte 
volna, pártfogójának nyilatkoztatá magát Tanucci. Csak hamar jeles hi
vatalokat nyert Filangieri az udvarnál, mi azonban korántsem gátlá őt 
biv maradni kedvelt tanulmányai iránt. 'Egy munkán dolgozott, remek 
leendőn a1 törvényhozás theoriája osztályában, 's minthogy a' híres Heccaria 
Mailandban épen akkor adá ki munkájúi n1 vétkekről és büntetésekről, 
nielly a' büntető törvényhozásban valódi epochát csinált ; azért Filan
gieri a' magáéha törvényhozás minden ágait 's vonatkozásait belé akará 
foglalni, 's egyszersmind annak legáltalányosabb okfejeit felállítói. Ezen 
nagy válalkozást bátorsággal 's józansággal kezdé, 's mind maga mind a' 
tudomány becsületére alaposan 's mély ésszel vivé ki. „La srienza della 
legislttzione" czimii munkáját hét könyvre osztá , mellyek közül az első, 
melly a'' törvényhozás általányos szabályit foglalja magában, 's a' máso
dik, melly a' politicai 's gazdasági törvényeket tárgy azzá , 1780 2 köt. 
jelent meg Nápolyban. Nem csak Olaszországban, hanem egész Európá
ban is rendkhüles tekintetet nyert ez a' munka, 's szerzője, 28 éves 
korában már a' leghíresebb publicisták közt neveztetett. Szabad lélekkel 
beszél visszaélésekről, hanem sértegetés nélkül , 's ha bár sok , a' mit 
mondott, hazáját i l leté, a' király még is Constaiitim end commanderiáját 
adá neki. 1783 a' két következő kötetet bocsátá világ elejébe, mellyek a' 
büntető igazságszolgáltatásról szólnak. Ez a' tárgy teljes kiterjedésében 
van itt kidolgozva, 's a' legszabadabb elméjű "H minden elfogódás nélküli 
nézetek uralkodnak az egészben'. De épen ezen szabadelmüség 's nyíltság 
bosszontá fel reá a' feudális jogáért rettegő főnemességet és papi rendet, a' 
kik nem csak egy arulékony irót (Grippa Jósefet) szereztek, a' kinek 
Fiiangieri t meg kellett e/.átolnia, hanem egy Dec. 0. 1784 költ egy
házi végzés á l t a l a ' könyvet , mint lázitót és istentelent , el is tiltották. 
Filangieri a' nyomorult Grippának épen nem felelt , a1 feudalistáknak és 
curialistáknak pedig csak a' következett esztendőben , munkája 5 , 6 és 
7. kötete á l t a l , mellyekben a' nevelésről, erkölcsökről 's nyilvános ok-
t i tásról beszél. 1783 házasságra lépett Frendel Karolinával, egy magyar 
nemes leányával 's nevelőnéjével a' nápolyi király második leányá
n a k , — 's a' király engedelmével kevéssel azután Cavába, egy kis 
nápolyi városkába , vonul t , hogy itt mezei csendben dolgozhassa ki 
munkája utolsó kö te t é t , melly a' va l lás t , vonatkozásában a' sta
t u s r a , volt tárgyazandó. Azonban már nagyon el volt egészsége ront-
solva, 's azért csak lassacskán haladhatott előre. Ehhez járul t , hogy ót 
IV. Ferdinánd (1787) legfőbb íinancztanácsába hivámeg. Vissza kellett 
tehát Nápolyba t é rn i e , 's majdnem kizárólag nj hivatalával foglalatos
kodnia. Kevéssel azután nagyon megbetegedett 's megholt Jtil. 21-kén 
1788, 30 éves korában. Azonban már elébb befejezte, munkája 8 köte-
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t é t , melly a' keresztyénség előtti vallásokról szól. Itt is kitűnik a' leg
élesebb eszÜ vizsgáló 's jeles előadó. A' befejezésből csak a' része' ;e 
osztás tálált.itott kézilatjai között. Ez, az emberi észnek altaljában nagy 
becsületére váló ninnka, melly annyi jót szült , majdnem minden élő 
nyelvekre le vagyon forditva. Fiiangieri hagyományából kitetszett, hogy 
szándéka volt „.Sitoca tcienzu de/la scienza-(,'\ kidolgozni, mellyben min
den emberi tudományt alapokfejeire akart visszavezetni , — 's egy 
„Storia civile universale perpetua-^'t, mellyben a1 nemzetek történetei
hői törekvék az ember lelki kifejlődésének történetét magyarázni. Hir te
len halála 's nyilvános ellenkezése a' gonosz ACTON fi. e.) czélzatival 
azon gyánut gerjeszté, hogy Fiiangieri, mint ezen ember bosszújának ál
dozatja, méreg által vesztetett e l ; de nincs semmi alapos bizonyság ennek 
támogatására.. Zs . O. 

F i r . K P , Macedónia k i rá lya , Nagy Sándor a ty ja , a' 4 század. K. e. 
élt. Ifjabb éveiben mint kezes Thebába került 's a' híres Epammondas 
hazánál jeles nevelést vőn. 22 évében (301 K. e.) lépett Macedónia thro-
ntisára, mellyet alapjaiban megrendítve's számos ellenektől körülvéve talált. 
Lángesze nem sokára megerősité azt 's olly tekintetre emelé, millyennel 
eddig nem dicsekedhetek, rés/ént némelly feláldozások, részént f>^v-
verek hatalma által szabadulván meg ellenségeitől. Nem sokára nia^a 
is nyugton elő népeket kezde hódítani 's Thessaliában és Thrac iában 
tetemesen előhaladván , lassanként egész Görögországra iparkodék ki
terjeszteni hatalmát. Erre felette kedvezett az időpont, hol az egyes gö
rög statusok a' he lye t t , hogy illy hatalmas szomszéd ellen egyesülné
nek , egymással éltek harezban. Filep ravaszsága taplálá még egyenet
lenségeket. Midőn tt' Tbebaiaktól a Phocisbeliek ellen, kik a' delphii 
templom kincsét elrablották , segélyül hivaték , nem késék élni a' szép 
alkalommal nmlkodásvágya kielégítésére. A' Phocisiak nem sokára meg 
hódit tat tak; de F. Mitelensége szövetségesei iránt felnyitá a1 Görögök 
szemét Több statusok az Athéniekkel egyesültek, erősen elszánva, hogy 
magokat. F. ellen szegzik, mások pedig alacsony hizelkedésekke.l ménének 
a' ravasz hódító elejébe. Egy veszélyes seb, mellyet F. a 'Scy thák ellen volt 
ütközetben kapot t , hatráltatá azon csapást , melly a ' g ö r ö g szabadságot 
szétdúlandó vala , mig a' Cheronea melletti nagy győzedelem (338 K. e.) 
elválasztá sorsát. F. Corinthusban gyüjté öszve a' görög statusok követeit 
's önkényesen dictálta a' békét, melly szabadságoktól megfosztotta. De épen, 
midőn a ' l 'ersak ellen szándékozék magát fővezérré kineveztetni, Pausaias , 
egy ifjú Macedo, kit a1 Persák vesztegettek m e g , kivégezte éltének 47 
évében. Ezen fejedelemben legnagyobb vezéri talentumok a' legvitézebb 
katona rettenhetlenségével egyesültek. De dics- és uralkodásvágy valá-
nak charactere fővonásai, mellyek gyakran a' legigazságtalanabb tet tekre 
csábiták. 

F i t . K P (II.) Spanyolország k i rá lya , V. Károly császár és portugá
liai Isabella fija, kit a' spanyol irók okosnak, kortársai pedig délszak 
daemonjának neveztek, szül. 1527 Valladolidban. Természettől hideg, 
komoly és visszatartózkodó , e1 mellett éleseszti és gerjedékeny , Spa
nyolországban a' buzgó papoktól gondosan de vakbuzgón neveltetett. 16 
esztendős korában öszveházasitotta atyja Mariával , a' portugáliai ki
rály leányával , 's midőn Németországba men t , reá bízta Spanyolország 
igazgatását , Álba herczeget rendelvén melléje tanácsosnak. 1577 magá
hoz hitta Károly. Filep nagy méltósággal mutatta magát ezen utazásá
ban 's kedvező benyomást tett azon személyekre, kiket neki bemutattak. 
A' császárt Briisselben találta. A? német-alföldi rendek rendkivüles ör
vendezéssel fogadták. Azonban Filep kemény indulatot mutatván., és 
spanyol kíséretéhez ragaszkodván kizárólag, német-alföldi alattvalójiban 
tartós nehcztelést gerjesztett. Atyja 1550 a' regensburgi országgyűlésen 
kivánta neki megszerezni a1 császári korona öröklését. De annyira gyű
löletes volt Filep hideg és kevély magaviselete a' Németek e lő t t , hogy 
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már ittegjjelfnffaé: is akadálynak t a r t a to t t , 's ezért ő Spain'olországha. vis-
s'íaküldetett. Midőn az angliai Maria a' királyi s z é k i t lépett, igyekezett ót 
az okos Károly ujának, ki özvegyen maradt , eljegyezni,' 's F i l e p , ám
bár II es/.tendővel fiatiiabh Mariánál , ki még ezenfelül senmTszernelyVs 
lécese i sem b i r t , tüstént megegyezett abban; a?ónban olly rendszabást 
te t t a' par lament , hogy Filep Angliában a1 legfelsőbb hatalom gyakor-
1 •ísábah legkisebb rés:-t sem vehetett. Az öszvekelés 1554 innepélyesen 
ta r ta to t t , 's F i l e p , hogy a' kedveitető erkölcsök hijányát kipótolhassa, 
igen adakozó törekedett lenni az angol nemese'c iránt. Mariának a' ca-
tholica valiás visszaállítása iránti hajlandósága tökéletesen megea3'ezett 
az ő saját indulatjával , hanem elég belátással birt ő annak megítélésére, 
hogy felesége , heveskedő erőszakoskodásával magát 's vallását egyiránt 
gyűlöletessé teendné ; azért tehát mérséklettebb és gyengébb rendszabá-
eokat a jánlot t , mi által megnyerte a ' n é p kedvét. Azonban még is vo
nakodott »' parlament segitséget adni a' császárnak a' Francziák ellen, 
's Fi iepet , mint a' királyné férjét, megkoronázni. Mivel tehát Angolor-
rzá«ban kevés gyönyörűséget ta lá l t , 'a felesége, esenkedő gyengédségét 
megunta , Flandriába m e n t , honnét csak ritkán felelt Mariának esengő 
le.yeleire. V. Károly 1555 íemondott az uralkodásról , és Filep fellépett 
Európának akkori legelső királyi székére. Gyakorlott seregek , hires 
hadi vezérpk, ügyes kormányfiak , 30 millió arany esztendei jövedelem, 
gszílag gyarmatok, szorgalmas tartományok kétszerte nagyobbra emelek 
ekkor Spanyolország hatalmát. Filep a' generalstatuso'. jelenlétében leg-
innepélyesebben vévé által atyjától Német-Alföld főigazgatását. Egyné
hány héttel utóbb Spanyolország kormányát isálívette. Károly egy spa
nyol klastromba men t , a* ho l , a1 mint mondják, szenvednie i* kellett, 
mert fija nem fizette azt a' niérséklett évpénzt, mellyet ő magának fen-
tartott. Első uralkodói tette Filepnek a' Franciaországgal 1550 kötött 
fegyverszünet volt. Azonban a1 Francziák IV. Pál pápa által elcsábít
ta t tak . ezen fegyverszünetet még azon esztendőben felbontani. Mint
hogy Pál azt ny i la tkoz ta t ta , hogy Filep a' nápolyi királyságot, a 'szent 
szék feudumát, elvesztet íe , kénytelen volt ez az egyház legfőbb feje 
éljen hadi vezérét, Álba berczeget, küldeni, ki a' pápát fegyverszünetre 
kinszerité. Filep ezután Angolországba ment 's feleségét, olly fenye
ge tésse l , hojry különben soha sem tesz lépést ennek országaiba, hadize
nésre birá Fsancziaorazág ellen. Nagyszámú angol csoport kapcsolta 
magát a' Picardiában Philibert savoyeni herczeg és Egmont gróf vezér
lése alatt volt spanyol se reghez , melly St. Quentint ostromlá. A1 Fran
cz iák . kik Montmorency vezérlése alatt siettek oda, egészen megveret
tek (Aug. 10. 1557). Filep, nem lévén tulajdonsága a' vitézség, a' csa
ta alatt imádkozott. A' csata után a' sereghez ment. Szokatlan örö
met mutatott ekkor , a' mit e' fogadással nyilvánzott, hogy Sz. Lőrincz 
t iszteletére (kinek neve napján az ütközet történt) egy templomot, egy 
lilastromot 's egy palotát fog építtetni. Az Escurial ezen győzedelem 
emléke. Azonban Filep nem sok hasznot tudott ezen győzedelemből húz
ni. A1 he lye i t , hogy Paris ellen nyomult volna, megelégedett St. Quen-
tin , Ham és Chatelet elfoglalásával. A' mi több: vakbuzgó félelemből 
ollyan hékeséget kötött a' pápáva l , melly Spanyolországra lealacsonyi-
tóbb vOlt, semmint a' meggyőzöttre nézve. Más részről pedig Calajst 
foglalták el a' Francziák. Ezérti fájdalma siettette Maria halálát 1558. 
Tüstént megkérte Filep felváltóját Er sébe te t , kinek ő, midőn élete nén
jének féltékeny vakbuzgósága által veszedelemben forgott, megmentője 
volt. Ez azonban jobban esmérte Filep indulat ját , és az angol nemzet
nek tőle idegenkedését , hogysem ajánlatira ügyelt volna. Végre vé
get vete 1559 a' chateau-cambresisi béke a' Spanyol- és Francziaor-
szág közti hosszas háborúnak, olly feltételek a l a t t , mellyek áltáljában 
réve Spanyolországra nézve hasznosak voltak. Egy békeczikkely Filep 
ösfcvekelését tárgyazta II. Henrik franczia király leányával, El sebet 
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lerczegasszonnyal, ki már elébb Hon Carlosnak volt szánva, Filep ezen 
évben visszatért Spanyolországba 's természetes t es tvéré t , Margit pár-
nMi herczegasszonyt, hagyta Német-Alföldön igazgatónénak. Haza ér
keztét egy Auto-da-Fevel innepelte meg a' spanyol inquisilio, 's az ó 
tisztes magaviseletét alattvalóéinak megégetésénél igen magasztaljak 
nemzete történetiróji. Nem sokára ezután elkezdődtek Német-Alföldön 
a1 nyugtalanságok. Már V. Károlyt nyugtalanította a' reformatiónak 
azon tartományokbani terjedése ; hijáha igyekezett azt keménység által 
megzabolázni, '» végre kénytelen volt gyengébb rendszerhez nyúlni. 
De Filep , semmi hajlandósággal nem viseltetvén alartvalójtnak ezen ré
széhez és épen olly uralkodni vágyó mint vakbuzgó lévén , feltette ma
gában , a' hit és engedelmesség egységét az egyházban és statusban min
den ellenmondás 's a' statusok minden szabadságai ellen erővel is fen-
tartani. Az eretnekség és minden ellenállás elnyomására inquisitiotöi-
vényszéket állitott fel tehát o t t an , mintájára a1 Spanyoloknak, 's kül
földi sereget tartott az országban. A' legfőbb hatalom a' paimai her-
czegassznnyra csak név szerént ruház ta to t t , de tettleg Granvella cardi-
nal , politicai és vallásos tekintetben egyiránt önkényes férjfi, által gya
koroltatott. Minekutána Filep a' felsőbb nemesség ezen férjfi elleni pa
naszait soká fel sem vette volna, végre még i s tanácsosnak tar lá őt *is-
Bzabiui. Azonban ennek felváltóji, Viglius és Rai la imont , sem voltak 
mérséklettebbek. Filep egy áltálján meetagadá az inquisitio kemény
ségén enyhíteni, azt á l l í tván, hogy ,,Jobb alattvaló nélkül mint eretne
ken uralkodó lenni." Azonban olly nagy volt az e l lenál lás /az oraniai 
herczeg és Egmont 's Hoorn grófok vezérlése a l a t t , hogy ő egy kis ideig 
még is alább hagyott. Ez alatt a' Protestánsok végkiirtásárn egy tervet 
készített Medici Katalinnal 's ennek í j á v a l , IX. Károly fianszia királ
lyal. Midőn ezen szándék megére t t , olly kiállhatatlan keménységgel 
kezdődött az üldözés , hogy (1565) minden rendii személyek, Catholi-
cusok ugy mint Protestánsok, egyesültek az iiiq;!Ísitiotörvényszék meg
semmisítése végett. Minthogy a' király kéréseikre nem ügyelt , 
nyugtalanság támadt a ' n é p között , mellynek elnyomására katonai erő 
hivatott. Megjelent végre (1507) egy öreg katonákból álló sereggel , a' 
vérszomjnhozó AT.RA herczeg (1 e ) a' spanyol udvar büntető tervét tel
jesíteni. Most egy vértanács állí t tatott fel , melly (1568) Egmont és 
Hoorn grófokat számos alsóbb rendű személyekkel együtt balálra Ítélte. 
Oraniai 1. VILMOS (1. e.) szökés által menté meg életét. Még jobban el-
keserité a' német-alföldi tartományokat egy nj adórendszer. Filep min
den — saját politicája okozta — szerencsétlensége mellett hideg és hajt
hatatlan, marad t , 's még jobban nevelte charactere komolyságát egy — 
házi családjában tör tént—gyászos eset. Don CARÍ.OS (1. e.) első házas-
ságabeli legidősbik fija felségsértés gyannjába esett 's 1568 a' töm-
jöczben holt meg. Két hónappal utóbb a1 viselős k i r á lyné , a' szép 's 
erényes Krsébet is megholt, tikkor a' szépMendoza Anna, hitvese épen 
ezéri első ministerré neveztetett kedvenczének, Ruy Gomez de Silvának, 
volt az ő kedvese. Ugyan ezen időben ütöttek a' Maurnsok is Granadá
ban pár tot , mivel gyermekeiket erővel keresztényekké akarták tenni. 
Midőn ezen lázadás 1570 lecsilapittatott volna, Filep 4-szer .lépett há
zassága , mis pedig austriai Anna herczegasszonnyal. Hajósserege, fri
gyeseivel együt t , austriai don J ü a n , az ő tes tvére , vezérlése a l a t t , fé
nyes győzedelmet vett a' Törökökön , a' következett évben Lepantóaál. 
De Német-Alföldön Álba kegyetlenségei olly ellenállást ger jesz te tek , 
hogy ő, már nem lévén képes valamire menni , 1573 visszahivatott. Fel
váltója, Ueqneseis, 1576 holt meg. Most austriai don Jnan nyerte «1 a' 
kormányt , olly meghatalmazással , hogy teljesíthet némelly kivánatot. 
csík a' lelkesmereti saabadságot nem engedheti meg. Azonban , mi dég 
pavarUhbak lettek az ügyek ; a' rendek öszvesziivetkeztek t t recb tben 
ÍJan. 23 1579) a' spanyol uralkodás ellen 's elhatároznák magok JÜSzt, 
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hogy egy idegent válasszanak vezérül. Don Jüan már 1578 megholt. 
Őt Farnese Alessandro parmai herczeg válta fel. Ezen hires hadvezér 
olly szerencsés vol t , hogy a' belgiumi Német-Alföldet ismét alája vetet-
te a' spanyol feliőségnek. ükkor megürült a' portugáliai királyi szék 
Sebestyén király halála á l t a l , 's F i l ep , ki anyai részről arra igényt tár
ta , erővel készült jogát gyakorlatba venni. Ámbár neheztelt Ét h-f i Álba 
herczegre , mindazáltal még is olly bizodalommal viseltetett ennek ügyes
sége i r á n t , hogy ót a ' n é l k ü l , hogy kegyelmére méltatná, vagy csak 
maga elejébe eresztené i s , Portugál ellen rendelt seregének fővezérévé 
te t te . Erre elkergeté Álba don Antoniót , kit a' Portugáliák királynak 
kiáltottak volt k i , és April. 1581 Filep maga is elment ezen országba, 
hol neki a' rendek hódoltak. Tovább maradt itt esztendőnél , de nem 
sokat gyönyörködhetett foglalásában , mivel számtalan kérésekkel ostro
molták nj alattvalóji , kiknek nem tehete eleget, pedig még is kívánta 
volna kedveket megnyerni. Nem sokára azután egy halálos ellenségétől 
mentette meg 1584 Urániái Vilmos meggyilkoltatása, a' mi illetlen ör-
vendezésre adott alkalmat a1 spanyol udvarnál ; hanem Vilmos fija Mó
ricz még retentőbb ellensége lett. Azonban már régolta forogtak fen 
nehézségek a1 spanyol és angol udvar közt. Mindenik nyugtalanságot 
gerjesztett a' másik bii tokaiban , 's nyilvános ellenségnek tekintek egy
mást. Midőn végre Krsébet a' német-alföldi egyesült statusok ellen ké
szített veszély által koronáját 'a a.' protestáns vallást fenyegettetni' lát
n á , nyilvános [szövetségre lépett a'Német-Alföldiekkel. Egyszersmind el
küldte sir Francis Draket egy hajóssereggel, a' spanyol-amerikai hirto-
kokatj megtámadni. Filep ellenben nem csak azzal állott bosszút , hogy 
Flandr iában, mellyet a1 pápa neki ajándékozott , lázadást indított'', ha
nem még azt is feltette magában , hogy magát Angolországot is elfoglal
ja , vagy legalább Krsébetet leteszi királyi székéről , és a' papisnmsfc 
visszaállitja. E' végre egy hatalmas flottát készí t te te t t , hogy egy ta
pasztalt katonákból álló 's a' parmai herczeg Német-Alföldön lévő'30.000 
emberével egyesülendő sereget Angliába áltvitessen. Ezen hajóssereg, 
mellyet Filep győzhetetlennek nevezett, Maj. 29. I5S8 indult ki a'lisxa-
boni kikötőből, 's 130 nagy hadi hajóból á l l t , mellyeken 20.000 katona, 
7000 m a t r ó z , egy nagyinquisitor, !50 Doininicanus és 2630 ágyú volt. 
Hanem1 'a ' 'Hollandusok elzárták 44 hajóval a 'parmai herczeg seregét 
Nieuportnál; azalatt pedig a' győzhetetlen hajóssereg Medina-Sidonia 
herczeg vezérlése a l a t t , Aug. 7—8 éjjel Dltnkirchen magasán az Ango
lok által 'megtámadtatott gyújtókkal és szétoszlat ta tot t , az elválasztott 
osztályok pedig 5 egyes csatában megverettek. Már vissza akart a1 

herczeg-Spanyolországba fordulni, midőn hajósseregét egy irtóztató szél
vész részént elszéleszté, részént megsemmisít*•; mintegy 60 hajó és 6000 
ember tért vissza Spanyolországba. Midőn a' herczeg Filep előtt meg
je len t , még ez megköszönte neki , hogy hazáján kétségbe nem esett 
, ,Legyen meg az ur akarat ja" hozzá tévén hidegen „ é n Angolorsziíggal 
nem pedig az elemekkel vivni küldém hajósseregemet.kí Halálos sebet 
ejtett ezen eset a1 spanyol monarchián. Ugyan azon rendszer , hogy 
szomszédjánál polgári lázadásokat gerjesszen , öszvekötve a1 catholica 
vallás iránti buzgalmával, elcsábitá Fiiepet, Francziaorsza'sban a' gonosz 
li"-át IV. Henrik* ellen segíteni. Mayenne herczegnek, a' liga vezérének, 
pgy csapatotr.külde segí tségül , 's meghagyá a ' pa rma i herczegnek, hogy 
Paris felé siessen , hol Mayenne IV. Henrik által bekerítve vala. Hijá-
ba terjesztette a' parmai herczeg a' király elejébe, hogy ez által német
alföldi ügyei szenvedni fognak. Filep nyakasán megmaradt akaratja mel
let t ; mert a' mint mondják, az volt czélja, hogy kedvencz leányát Klára 
Eugéniát (kin»k Ersébet volt anyja) franczia királyi székbe emelje. 
Kelszer ,csapott a' parmai herczeg Francziaországba, akadályozni IV. 
Henrik királyt székbe léptét , de megholt táborozásai terheinek követ
kezésében. Filep még akkor sem hagyott félj ellenségeskedéseivel, mi-
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<Iűn már áltlépett Henrik a1 catholica vallásra, sőt még arra forditá be
folyását Komában, hogy a' franczia király felszabadittatása az egyházi 
átok alul késleltessék. Ezen bánásnak az Ion következése, hogy IV. Hen
rik hadat izent neki. Változó szerencsével folytattatott a' háború. Ezen 
időben Angolországgal is egyre folyt a' viadal , és több amerikai gyarma
tok elvesztésén kiviil , nagy sebet ejtettek Spanyolországon lord H o -
ward és Essex gróf bevévén Cadixot, 's az ottani kikötőben volt hajó
kat elpusztítván. Azonközben Oraniai Móricz herczeg Német-Alföldön 
győzedelmeskedvén , kinyilatkoztatá a' 7 egyesült tartomány független
ségét. Filep most 1596 Albrecht cardinalt 's fóherczeget nevezé ki Bel
gium helytartójának olly szándékkal , hogy neki ezen t a r tományt , mint 
Klára Eugénia infansné jegykincsét, ál taladja, 's igy véget vessen az 
alattvalójival hosszan tartó véres egyenetlenségeknek. Mert többszöri 
szerencsétlen esetek 's betegeskedések elcsüggesztették Fiiepet, ' s o m o s t 
már komolyan gondolkodott országa nyugalmának helyreállí tásáról. 
Megköttetett tehát a' béke Francziaországgal Vervinsben 1597 's az á l 
tal ezen országnak számos elfoglalt városok adattak vissza. Filep már 
csak a' következett esztendeig élt. Egy észrevétlenül terjedező nyava
lyában sinlődött , mert a ' köszvény , vizkorság és a ' sorvasz tó láz két 
esztendeig kinozák őt. Azonban utolsó szempillantásáig megtartot ta esz
méletét 's munkásságát. Madridból az Escurialba vitette maiját. I t t két
szerte fájdalmasabb lón nyavalyája. Melyén 's térdein támadt kelevé-
nyek éjjel 's nappal kínozták. Ezeknek mérges genyetségébűl tetű sere
gek támadtak , mellyeket semmi által nem lehetett kiirtani. így feküdt 
hátán tovább 50 napnál , de állhatatos , rendületlen 's erős lelkű maradt . 
Legnagyobb pontossággal teljesítette utolsó pillantásáig vaiiása szertar
tásait , és arra inté Filep 's Isubella (Klára Eugénia) gyermekeit , hogy 
buzgók maradjanak a' catholica vallásban. Megholt Sept. 13, 1598. F i 
lep középtermetű és jónövésü vol t , homloka szé les , szemei kékek, te 
kintete komoly és hideg 's minden arczvonatja változatlan. Felfogása 
igen nagy volt, 's könnyűden bocsátkozott a' foglalatosságok aprólékai
ba ; az egyházi hiten kivül a' törvényszolgáltatás volt uralkodásának leg
nagyobb gondja. Kevély poinpaiizés, adakozás , fáradhatatlanul eről
ködő munkásság , 's a ' m i k o r nem önkénye forgott f e n , az országlás 
igazságos vitele által jó benyomást tett az indulatokba; de ő előlefu
tott az öröm, 's félelem volt létének eleme, 's még is, rettegett ő — ki
nek általható tekintete nagy országa minden részeit félelemmel tölte be, 
— nagyinquisitora előtt. Határtalan dicsvágya, makacssága és vakbuz-
gósága háború és gyűlölség szakaszává tevék uralkodását , kimerítették 
országának temérdek segédforrásait a' nélkül , hogy csak egy nagy czél-
já t is elérhette volna. I.elki despotismusa megállította *s Wlankasztotta 
a' lelki munkásságot, a1 minek csak hamar ártalmas hátrálássá kellé vál
nia. 'S valóban Spanyolország hanyatlása az ő uralkodásánál kezdődik. 
Vö. "Watson „Hislory of l/te reign of Filipp 7 7 . " (London 1777, 2 kö
tet , 4) és Dumesnil Sándor „Hist. de I'/tifippe II. 7Í. a" F.tp.cí (Par is 
1822). Zs. G. 

FtT.KP (11.) Auguszt Francziaország királya , szili. 1105 ?s atyja 
VII Lajos halála után 1180 lépett fel a 'k i rá ly i székre, és ámbár a' flan
driai gróf gyámsága alat t vol t , még is nagy tűzzel vévé kezébe a' kor
mányt. Elsőben is a' tréfaiizőket és színjátszókat üzé el udvarából. 
Hogy a' Zsidók kiűzését az országból, kik szorgalmuk és fortélyoskodá-
sok által nagy gazdaság birtokában voltak, valamennyire szépí tse , kii, 
lönbféle borzasztó tettekkel vádoltattak ezek , elszedettek azután javaik, 
megsemmisíttettek valódi követeléseik. De későbben tanácsosnak tar tá 
a' király őket visszahinj és uzsoráskodásoknak határ t szabni. A' na
gyok zsákmányozását elnyomta Filep czélirányos rendelésekkel és fegy
veres erővel. A ' k i r á l y anyja és a' flandriai gróf (kinek húgát Isabellát 
a' király rette feleségül) közti egyenetlenségek , 's Filep Auguszt fiatal 
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l é t e , nagy nyereséggel kecsegtette II. Henrik angol h i rá ly t , ha ő a1 

ij anczia dolgokba avatloznék ; de füstbe ment ezen terve Filep szorgal
ma által. A.' flandriai grófné halála után nem gondolva a' gróf ellen-
mondásával, Vermendois grófságot az országhoz, kapcsolá. Midőn a' pá
pa Jerusalemnek Saladin által 1187 tortént bevétele miatt keresztes ha
dat rendelt volna, felvevék a' keresztet Franczia- és Angoloi-szág kirá
lyai . De újra kiütött köztök a' viszány. Azért is egyházi átokkal fenye-
geté a' pápa követe a'franczia királyt, de Filep nem esmérte meg, hogy 
a' pápának jusa legyen az ő vasallaivali czivódásáha avatkozni. Erre 
az angol királyt egyezségre kinszerité, 'a egyesülve II. Henrik felvál
tó jáva l , I. Richárddal , elutazott a' sz. földre. Filep 1190 Genuában 
s/.ált hajóra seregével együ t t , 's Siciliában találkozott öszve Richárddal. 
De már itt is ui viszálkodásba keveredtek, mellynek elegyengetése után 
Filep Acre ostromlásához fogott. (L. KKRKSZTHÁRORUK.) Midőn a' két ki-
J'iily közti békeséget a' vetekedés újra felbontotta, visszatért Filep 
Európába J191, hagyván még is Palaestinában Richárd segítségére egy 
csapatot. Visszatérte után nem sokára másodízben lépett házasságra 
Ingelburgával, a' dániai király testvérével , de a' kitől együttlétek el
ső éjjelétől fogva, olly annyira elidegenedett , hogy tőle el is vált. 
Ezenközben Richárd, visszatérte alkalmával, Leopold austriai herczeg 
által elfogatott. Hasznára fordította Filep ezen esetet 's Jánossal, Ri
chárd, testvérével, szövetségre lépett, ki is a zé r t , hogy bitorló tervébe 
F ranc i ao r szág tó l segit tetet t , nem ellenzé Filep szándékát , melly Nor
mandia egy részének elfoglalására czélzott. Ezen válalkozás egyáltal-
j án ellenére volt azon innepélyes eskünek, mellyel a' két király egymás
nak fogadá, hogy mig a' sz. háború t a r t , egyik a1 másikat nem fogja 
háborgatni. Épen terve kivitelével foglalatoskodott Filep, midőn Richárd 
rabságából kiszabadulváii, egy sereggel Francziaországhan termett. Leg
nagyobb elkeseredéssel folytaták mind a' két részről a' hábornt, egészen 
Richárd haláláig 1199. Ezenközben Ingelbnrga királyné egy klastnsm-
lia ment ; Filep pedig távoli atyafiság ürügye a l i t t elválasztatá magát 
püspökei által 's Ágnessel, a' meráni herczeg leányával , kelt öszve. A' 
dániai király panaszára megsemmisité Coelesiin pápa ezen házasságot, 
mivel pedig Filep nem akar t engedelmeskedni, Coelesiin felváltója, III. 
l n c z e , által egyházi átok alá vettetett. Engedett tehát a1 k i rá ly , elüzé 
!ij feleségét 's megengedte Ingelhurgának, hogy mint felesége királyi 
czim alatt éljen egy távol fekvő várban. Uralkodásának utolsó esz
tendejében egyetértésben élt vele. Most Filep eUSbbi szövetségesével, 
Jánossal, az angol királ lyal , keveredett egyenetlenségbe, 's beütött Nor
mandiába. Eligazittatott ugyan ezen czivódás, midőn Filep íija, Lajos, 
és János húga, castiliai Blanca, közt házasság ajánltaíott; de nem sokára 
olly gyűlöltté lón János unokaöccse Asthnr bretágnei herczeg meggyil
koltatása miatt (1202), hogy őt Filep mint vasailát a' pairkamara elej^b 
idéz t e t é , 's midőn meg nem j e l en t , őt minden franczia tartományaié 
elvesztettnek nyilatkoztatá. így lőn szerencséje János munkátlansága 
miatt 300 esztendei elszakasztás után egész Normandiát ismét koronájá
hoz csatolhatni. Toura inet , Anjout és Mainet is meghódította, ugy 
hogy az Angoloknak Francziaországhan minden birtokaik közül csak 
•Guyenne man;dt. Er re részt vőn Filep az Albigensisek elleni keresztes 
hadban , hogy vasallai gyengesége mellett tekintetét nagyobifsa. 1218 
Anglia elfoglalására készült. Incze ugyan is meg nem egyezhetvén János
sal a1 canterburyi érsekség miutt megürültnek nyilatkoztatá az angol 
királyi széket 's ennek felválalásával Fiiepet kinálta meg, de János meg
békült a1 pápával , hódolván neki mint adományzó urának. A1 pápa te
hát parancsot külde F i lephez , hagyjon fel olly királyságra vágyni, melly 
a' sz. sz^k^. Azonban Filep nem ügyelt erre. János tehát szövetségre. 
Jépett 1214 IV. Otlo császárral Francziaország ellen ; 's az angol hajós-
« r e g l»4;tökélei.esebb győzedelmet nye r t : elvett 300 hajót, elsüli) <s/.-
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tr t t 100-at, 's kényszerité n' Francziákat 1000-nél többet elégetni. Filcp 
ellenben 1214 meggyőzte a' szárazon Flandriában í?i>oiiiesnt£l , a' ROM.»I 
ejísebb égyísftft sereget; 's még is fegyver szünetet kötött. Midí'n 
ezen időközben az Angolok magok elhagyták k i rá lyokat , «?a egy feleke
zet l.ajos franczia herczeget hivá m e g , szinlőleg ugyan nem hagyta Fi 
lep helyben ezen ajánlást, titkon ózonba még is segítette fiját egy szá
razföldi es hajóssereggel. De nie'g is fel kellé hagyni e' válalkozással. 
A' fegyverszünet lefolyta után ismét elkezdődött az ellenségeskedés An-
gnlországgal, de csak nj fegyverszünettel vettetett ismét vége. Nem soká
ra ezntán megholt Filcp 1223. 59 esztendős korában, minekutána 43 
évig uralkodott volna. Filep Angust nagy volt mint vezér e's uralko
dó ; ő nagyobbította Franoziaország határát e's legelsőben emelte fel a1 

királyi hata lmat , a ' m i é r t hódító melle'knevet nyert. Tökéletesítette a ' 
katonai rendszer t , előmozdította a1 tudományokat, hasznos épületekét, 
országutakat és várakat á l l í t ta tot t , 7s azon nagy summákat , mellyeket 
takarékossága által gyűjtött, az ország javára fordította. O alatta a7 

12 pair különös rendet formált Francziaországban. Kkkor jöt t sjiokásba 
a' íeljebbvitel is a1 vasallok törvényszékétől a' király elejébe. Maga visele
tében kedveitető és nyájas volt , illendő és nemeslelkü; de politicájában 
annál kevesebb lélekesmeretet mutatott. 

F t r . KP Merész é s J ó , I . B U R G U N D I A K . 
F i t . r r IV. és V I . . 1. F n m o n A o R S Z Á O. 
F I F . K P Lajos I. Francziak ki rá lya , szül. Oot. 0. 1773. A' revolutio 

előtt Chartres herczegnek neveztetett 's derék anyja és Genlis asszony 
által neveltetett. A' revolutio elején Diimuuriéz seregében szolgált és 
Jemappesnál jelesen viselte magát ; de midőn parancs adatott elfogatása 
iránt, kivándorlott a' nevezett fővezérre] 1795, 's 100 Lajosarannyal, a' 
mi egész értékét t évé , Monsból Helvetiába ment. Hogy kivándorlása 
miutt famíliáját a1 felelet terhe alól felszabadítsa, 's maga is minden 
üldöztetéstől ment legyen, álnév alatt rejtekezett a' magas Alpesek egyik 
magányos völgyében, távol az országúitól 's jártabb vidékektől. A' mi 
kis pénze még maradt, testvér nénjének hagy ta ; a' miért négy hónapig 
legnagyobb szükséget szenvedett. Csak mintegy 8 garast adott ki min
den vasár- 's innepnapon maga ' s tőle elválni nem akaró regi szolgájának 
tartására. Midőn már csak egy Lajosaranya vol t , a' graubiindeni colle-
giumban a1 földmérés cathedráját kére és elnyeré. I t t hat hónapig ma
radt a' nélkül, hogy valaki esmérte volna, 's olly nasry mértékben n jeré 
meg tanitótársai becsülését , hogy bizonyos Salis ur , kinek őt elébb 
mint Orleans herczeget üldöznie k i l l e t t . meggyőződvén az ifjú professor 
ügyessége felől , udvari tanítónak kiváná gyermekei mellé. Fzt azonban 
nem fngadá el , 's folytatá a' földmérés tanítását collegiumában. ONak 
Robespierre halála után, midőn anyja 's testvérei miatti aggodalma meg
szűnt , hagyá el menedékhelyét :s felfedezé magát néhány régi baráti
nak ; de még ekkor is eg3'szerüleg 's esmeretleniil élt egy ideig egv kis 
schweizi városkában. Utóbb Hamburgba ment 's Éjszakamerikába szán
dékozott utazni. Későbben mint Orleans berezeg Angliában élt 's Sici-
liáhan Palermóbao. Itt házasságra lépett 1809 Amáliával, Ferdinánd si-
ciliai király leányával, a' ki neki 6 fiút 's három leányt szült. A ' res tau-
ratio után elhagyá Palermót 's Parisba ment familiájával együtt. Napó
leon visszatérte alkalmával Angliába vonult 's Twickenhamban tartózko
dott, 's ott is maradt , mert egy párt Francziaországban közte 's a' ki
rályi ház herczegei közt izetlenséget gerjesztett. Hanem az ő egyáltalján 
feddhetetlen magaviselete csak hamar megszerzé neki a' király becsülé
sé t ; mellyre ő 1816 visszatért Parisba, hol az ugy nevezett Palais royal-
ban lakott, a' buszárok főezredesévé 's a' becsületrend naeykeresztesévé 
tétetet t 's 1824 „királyi fenség" czimmel ruháztatott fel. X. Károly leté
tele után Ang. 7. 1830 királlyá választaték, 's megesküdvén az ország 
alkotmányára u. a. e. Aug. 9-kén felüle a' királyi [székre 's mai napig 
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uralkodik , noha nem csekély viszontagságokon ment keresztül röríd or
száglása a la t t (Vö. FRANCZIAORSZÁG.) Z J . Q. 

F I I . B P III. IV. V. (Spanyo l ) , I. S U N V o'r, O R S Z Á G . 
F i ' I C A J A (Vfzenzo d a ) , jeles olasz költő a ' 17-dik századból, 

szili. Flurenczben 1642 , 's elébb a/, ottani Jesuita-cnllegiuinban , azután 
Pisában tanult. Első poetai próbáji kedvesének voltak szentelve, de mivel 
a' halál elragadta a' t isztel tet , felteve' magában F. , hogy nem éneklen-
di többé azon szenvedélyt , mellynek boldogsága n e k i , véleménye sze-
r é n t , örökre e l tűnt , 's lantján ezntán csak szent vagy hősi tárgyak fog
nak megzendülni. Visszátérvén Florenczbe, a' della Cruxca tagja lett. 
Nem sokára egy senator leányával kelt egybe 's atyja halála után falu
ra ment , hol egészen gyermekei nevelésének 's az őt lelkesítő Musá-
nak szentelte életét. Számos Iatán és olasz költemények születtek itt; 
de mivel szerénységénél fogva maga több hijányokat lelt azokban, min-
b a r á t i , kikkel közlötte, semmit sem ada ki belőlök, 's hihetőleg eltemeti 
ve maradt volna a' nagy talentum, de baráti felfedek a' titkot. F. t. i. 
Bécsnek azon időben Sobieski János és a' Iotharingi herczeg által történt 
felszabadittatását 's a' Törökök erre következett megveretését 6 különb
féle ódában éneklé meg, mellyek olly bámulatot vontak magokra, hogy 
a' florenczi nagyherczeg áma' két hőssel közlötte. 1087 jelentek meg 
Floreczben ' s F - n e k , mint akkor élt legjelesb olasz költőnek, hire meg 
volt alapítva. A' költőt elébb a' svéd Krisztina, azután a' florenczi nagy 
berezeg,is pártfogásába vévé , 's senator és a' vol terra i , később a' pisai 
kormánynál is titoknok lett. Hivatalaiban tisztelet 's szeretet lón vise
letének jutalma 's számos tiszti dolgai mellett sem felejtkezett el a' iYIn-
sákról. Vénebb korában mindinkább vallási tárgyakra hajolt szelleme 'a 
ezekkel és munkájinak öszves kiadásával foglalatoskodtában érte halála 
Sept. 1707 Florenczben. F i j a , Scipiö, adta ki munkájit illy c/.im alatt: 
,,F«e«t'e totcane di Vinzenzio da Filicaja.'í Másodszor Bonaventuri Ta
más adta ki 1720, harmadszor Velenczében jelentek meg 1702 's e'sze-
j-ént vannak a' későbbi kiadások intézve. F. különösen a' canzone- és 
sonettóban volt jeles. ///,, 

F i M O R A N M U N K A , a ' lombozattá egymáson keresztül vont éke-
sitések ezüst- és arany fonalakból (o t t , hol a ' forma 's rajz kivánja ös/.ve 
is olvasztva), mellyekkel némelly mivészi tárgyak izífrázva vannak. 
Hajdan gyakrabban alkalmaztatott , mint most. 

F I I . TR ÁT. ÁS (a1 chem.) ál tszivárogtatás, szűrés , azon mivelet, 
mellynél fogva valamelly szövet, itatós papiros vagy más illy tulajdoni! 
anyag segítségével valamelly folyó testszenny részei elválasztatnak. A' 
viz filtrálásra bizonyos kőnemet is használnak, melly a' vizet áltereszti, 
a1 szennyrészek pedig benne maradnak. Ezenkivül egyéb készítmények 
és machinák is vannak , mellyek segélyével még a' nyálkás, elromlott 
's büdös vizet is tisztává 's ihatóvá tehetni. A' föveny és szén is filtrá
ló szerek , mellyek a 'vizben lévő szennyrészeket magokhoz vonják, 's 
e' miatt gyakran meg kell öblöngettetniek, h o g y a n n á l tovább megfe
lelhessenek a' czélnak. A' legnagyobb filtráló intézetek egyike Parisban van,, 
melly a' Seine vizét szűri. Londonban egy filtráló társaság naponként 
500,000 koczkalábnyi vizet szűr meg. 

I I N U . E , valamelly hangdarabnak, p . o . qnartet tnek, simphoniá-
n a k , operaactusnak végtétele. Különbféle characterü tételekből áll. 
A' szeres hangdarabokban többnyire vidám characterü a1 finale és sebes 
mozgást 's élénk előadást kivan. Az operában nagyrészént több egymás
hoz rendelt különbféle characterü , különbféle tactus nemű 's mozgású, 
több szózatu tételekből áll. De egy actust quar te t ta l , te rze t te l , duet
tel sőt áriával is szoktak néha berekeszteni, p o. Mozart „Figaro"-nak 
első actusát. A' dolog természete hozza magával, hogy az utolsó actns 
fináléja legrövidebb's legragyogóbb legyen , az elsőé ped ig , vagy há-
romactusu ope ráná l , a ' harmadiké legkidolgozottabb. 
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FlNANCZTUDOMÁN'í, 1. S T A T U S T U D O M X N Y O R . 
F I N n i . A T E R ( lord , James, earl o f Findlater and Seafield), pol

gártársai boldogítása körül Skocziában, Szász- , és Chehországban sok 
érdemet szerzett. Szül. 1749 Cullnousban, hegyes Skoczia szélén, a t j j a 
ősi várában-, niegh. Dresdában 1811. A' régi 's a7 10. századtól esnie-
retes Ogilvies skót nemzetségből származott , melly Bouillon 's más h á 
zakkal rokon vala. Findlater Skócziaban 4—500.000 ft. sterl. értékű 
jószágot b i r t , de mivel igen olcsón adta bérbe, évenként nem vett be
lőle több jövedelmet, mint 14—17,000 ft. st. ; haszonbérlőji pedig mind 
vagyonos emberek lettek. Lord F. ifjúsága nagyobb részét a' szárazon 
tö l tö t t e , Bevezetésen a' párisi , bécs i , berlini udvaroknál, 's Brüssel-
ben , hol akkor Krisztina fóherczegné 's szász-tescheni Albert berezeg 
udvaraikat tárták. Később jó ideig Angliáhan és Skocziában l ako t t , de 
végső 20 évét Frankfurtban, Hamburgban 's Dresdában élte l e , azon
ban Teplitz és Karlsbad ferdőkben is több nyáron mulatott. F. tudo
mányos miveltségii ember volt, 's jelesen a' szép építményekre és kert
alkotásra nézve szellemmel Ízléssel és sok esmérettel b i r t , 's ehhez a' 
köz mivelődés és/köz jó iránt legmunkásabb buzgóságot párosított. Tu
dományos elmetebetségének bizonyságit, „Journal ugronomique'1' és „Uber 
difi tehiine Hauhuiisl— (sok rézze l , Vossnál Lipcsében) czimü munkáji-
ban hagyta fen. Ültetvényei kíi/.ül esmeretesek : a' kies fekvésit íind-
lateri villa egy Dresda melletti szőlőhegy, most igen j á r t közönséges 
mulató hely , az Albis vize mellett az ugy nevezett gyilkostelekig, — 
egy erd.ótnrkoíat, mellynek folyöliomokját F. nagy költséggel kellemes 
parkra — mulató erdőre — vá l toz ta t t a , —.továbbá a1 Teplitz mellet
ti csinosítások, különösen pedig a' Karlsbad körüli utak 's egyéb ültet
vények, hol a' többek köz t , a' postaudvarhoz vezető utat is ő tette «-
lőször, járhatóvá (L. Stőr „BescAreiAung von KurUbadn) A' hálás 
Karlsbadiak ezért egy szép granitobeliscust emeltek neki. Teplit/.hen 
a1 szegények házát Clamm gróffal egyUtt alapította. Általányosan jöve
delmének, melly némelly esztendőben száz ezer tallérra men t , nagy ré
szét a1 Dresda körüli puszta helyek megvételére 'a bevetésére szen
telte. Lord F. egy delillei mezei ember egyszeri! characterével a' leg
ritkább társalkodási ejmetehetséget párosította. Szélesen kiterjesztett 
levelezés által korának legnevezetesebb férjfijaival szakadatlan öszveköt-
tetésben állott. A' franczia kiköltözötteket nagylelküleg gyámolította 
's Castries herczeggel barátságban élt. Nála gyakran lelkes férjfiakból 
°s asszonyokból, rang kiilönség nélkül a ' legválogatottabb társaságot le-
hete ta lá lni ; ő maga is sokoldalú tapasztalásánál , humpa legtöbb ud
varai esmerésénél és hív emlékezetétől kísért találósságánál fogva, leg-
mulattatóbb társalkodó 's gazdag életéből szedett történetecskékben ki
meríthetetlen volt. A' Findlater név benne kihunyt. Sirját Loschwitz 
helység temploma mellett választotta. Végrendelésénél fogva Grant ne
vű rokonjai, Skocziában birt minden jószágaiban örökösödtek, 's e' bá
rói nemzetség legöregbike most „ E a r l of Seafielt" czimet hord. Mi
vel azonban legközelebbi örököse '» kedvencze, az ifi"jn Grant Indiában 
meghol t , Dresdában 's melette birt te lkei t , nevezetes pénz summákkal 
együ t t , ugyan ott a1 Fischer nemzetségnek hagyta. Válogatott könyvtá
rá t Teschenben gróf Thun vette meg. 

F i N G A i. (Fin Mac Cotil vagy Fionghal) , Ossián a ty ja , kit annak 
énekei szintolly híressé tűnnek , mint Achillest Homer. F. Morvenben 
(Mnrbheinban), a 'hajdani Caledonia egyik tartományában, fejedelem volt 
a' 3-dik században K. u . , 's elődjei , ugy látszik , már régen uralkodtak 
azon törzsökön, mellynek ő volt mint rezér és ember feje. Birodalma 
terjedékét nem határozhatni m e g , mert hihetőleg vadászat vala törzsö
kének fófoglalatossága. Hősi hírét főkép a' Britanniát bódító Komáink
kal volt csatájinak köszöni, kiknek tartományába gyakran becsapott 
Valljon azon Romai, kit Osiian Caraculnak nevez , Caracalla volt e, nem 
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hihe tő , mert ez a' 3 század ekjén uralkodék, F. pedig 283 hala meg. 
Tengeren sokszor volt Svédországban, az Orkueyszigeteken, Ii landbaii. i>\ 
tetteit, Ossiaunak 2 fenmaradt eposa „ P i n g á l j és „Temora1" dicsőiti. 
Egyébiránt a' róla 'a haláláról meilyet Ossian csak alkalmilag emlit, 
s/.óió tudósítások bizonytalanok. F. charartere legnemesbike azoknak, 
mellyeket valaha költő festett. A' csatában győzhetlen 's egyszersmind 
atyja népének. Nagy lelke "s embers/.erelme künjöriil a' meggyőzött el
lenen. Az éjszaki és nyugoti felföldök 's a' Hebridek fejedelmei hihetőleg 
F. vasallusai. voltak. 

t ' i s e t r . i i n u u (melodiabarlang, Uabhinn) , basaltoszlopokon 
fekvő barlang a' S-taftá nevű hebridi szigeten, a' természet legszebb ne
vezetességei közé tartozik. Hossza 3 0 0 , magassága löt) , széle 50 láb
nyi "s hajózható tava hasítja keresztül. Mind a' két oldalon részént 
égés/. , részént le tördel t , de a' természettől, igen regulásán alkottatott 
bazaltoszlopok állanak ki , m el Ivek tompa végeikkel képzik ''s tartják a' 
boltozatot. Ken a' sziklákról lecsepegő nedv olly harmoniás hangokat 
szü l , hogy az u tazó , ki ezen barlangot meglátogatja, látatlan varázshoz 
hasonló muzsika által véli magát meglepetve; innen vette ezen barlang 
melodiabarlang nevét. 

F i N t G U K R R A (Tommaso, rövid. Maso) , híres szobrász és arany-
mives, őt mondják a' rézmetszésmivészet feltalálójának. Florenczben 
élt a' 15 század közepén. Születése "s elhunyta évét nem tudjuk. Ta
nítványa volt Ghiberti Lorenzonak , ki Florenczben Keresztelő Sz. János 
bautisieriuwának hires bronoz ajtajit készi té; ső t , agy lá tsz ik , a' má
sodikon , inelly 1425 kezdetet t , 1445 végeztetett e l , ő maga is dolgo
zott. ' A' niellozásban igen jeles volt. Ezen mivészet, meilyet X. Eeo 
időében hagytak el , ékitésekből állott , mellyek e'rczbe vésetlek 's a' 
kivájt térek feketés éreznemü massával, inelly iatánul nigellumnak hiva-
ték , eresztettek be. Némellyek ugy t a r t j ák , hogy a' német képjtó 
Schön Márton készített legelőször réz- és egyéb metszésekkel lenyoma
t o k a t , de ez csak 14ÖO után gyakorlá e' mivészetet. Még most is meg 
vart a' tlorenczi Sz. János egyházban a' , ,béke4 ' F.-túl niel lozra, 's a' 
„Szűz koronázta tása" , meilyet 1452 készife. A' correct és hil rajz 
egyszersmind sok nemességet mutat. Számos emelt miveket is vive ki 
ezüstben egy ol táron, melly nagy innepekkor még most is ki szokott té
tetni az emiitett templomban. AHitják, hogy F. csak niellomiveiből 
készített öntvényeket kénkőben. Dl Zani egy lenyomatot is talált az 
említett Szűz koronáztatást ábrázló lapról Parisban a' Cabinel natiunal-
ban , 's ez az o k , hogy neki tulajdoníttatik a' rézmetszésmivészet felta-
iállatása. L. Zan i : t,fflat eriaté per sereire álla storia deli' origine e' 
ÍV pmgressi delli incisioni in rame ed in legno'* (Panna 1802) és 
Bartsch : ,,!'einlre-graveur" (13 k . ) . A' llorenczi galériában vannak 
tőle aquareli rajzok is. 

F r s i s T E S H A E , a ' legvégső fok Galicia nyngoti partján Spanyol
országban. Egy franczia depart."Bretagne nyugoti csúcsán.is Finisterre-
nek (Bresttel) neveztetik. 

F I N N E K . Az éjszakeuropai népek ezen főtörzsöke (mellynek tagjai 
2,400,000 vannak), Scandináviától Asia éjszaki részébe, onnan a1 Wolgá-
ig 's a' caspiumi tengerig teljed és különösen nevezetes. Már Tacitus 
esméri ezt a' nemzetet Finnek név a l a t t , kiknek legkedvesebb lakhelyei 
elejétől fogva erdők 's macsárok voltak , a' honnan magokat mocsária-
kóknak (Suamolainen saját nyelveken) nevezték 's főfoglalatosságaikká 
a' vadászatot és halászatot választották. Egyébiránt valóban megjegyzésre 
méltó, a' széllelszórt finn nemzetségek testállásának, nemzeti characteré-
iiek, nyelvének és szokásainak hasonlósága annyira, jií'jy; lehetetlen azo
kat akárhol meg nem esmérni. Tulajdon históriájuk nincs; együgyű pász
tori kóborló életek módjánál fogva bizonyos prédájokká lettek a' Finnek 
a' Norvegiaiaknak, Svédországiaknak és Oroszoknak. A\ Norvegiaiak e!ó-
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szőr Finnmarkot hajtották liatalmok alá 's a1 Permiek (egy a1 fej^r ten
gernél lakó finn nép) ellen tett táborozásaik csak akkor szűntek meg, mi
dőn Permiát 's a/, itteni kereskedést a' nowgorodi herc/.egek elfoglalták 
és a' Norvegiaiak a' Mongolok , beütései által foglalatoskodtattak. Azu
tán az Oroszok kezdetiek a' Finnek földjén kiterjeszkedni; Kareiia 's 
egész Permia hatalmok alá jöt t 's a' 14 száz. a' fejér tenger partján 
felállította István püspök a' keresz te t , lerontván a' Jomala nagy isten 
messzcsiigárzó templomát. Egész Lappmaik 's nem sokára minden ke
leten , a' Wolgánál és Siberiában lakó Finnek is meghódittattak az Oro
szoktól , kii* magokat a' Norvegiaiakat is visszaverték, midőn ezek 
nem akartak elállani Lappmaikban elébb törvénytelenül birt adóvetési 
jusoktól. Végre Nvidország támadta meg a' többi vele határos Finneket. 
Sz. Erich keresztény hitre téritette a' 12 száz. közepén a' mai Finnland 
lakosai t , 's száz észt. ezután elfoglalták a' Svédek Tavastlandot és ha-
taimok alá hajtották a1 Kareliaiakat 's ^Lappokat, a' mennyire még az 
Oroszok iiruíigától az emiitett tartományok szabadok voltak. Ezzel a' 
finn nemzet meghódittatása éjszakon elvégeztetett. A' nemzetnek 12 ága 
egészen vagy iészént az orosz birodalom lakosai közé tar tozik , n. m. 
a ' L a p p o k , F innek , Es lhek , Livek, Tseremissek, Tsuvasok, Mordvi
nok, YVotjakek, Parmjiikek, Surjánek, Wogulok ésazobi i Ostjákek. Ide 
számláltathatnak még a' Tepter ik , egy néptsoport , melíy több finn 
nemzetségeknek, főképen a' Tseremisseknek, Tsuvasoknak és Mord
vinoknak öszvekeveredéséből származott 's azután Tatárokkal is szapo
rodott . A1 finn nemzetségeknek csak középszerű testmagasságok, hanem 
erős és tartós testalkatások van. Abrázatjoknak levonásai : lapos kép, 
becseit arczok, setét szürke szemek, ritka szakái , barnás sárga haj és 
sárgás ábiázatszin. Kzen tulajdonságok mindazáltal a' szorosabb ér te
lemben vett Finneknél, a' tehetőségés pallérozottság által már nemest d-
tek. A' Tseremissek és Tsuvasok testlormája inkább a' Tatái 'okéhoz' 
a' Mordvinokéaz Oroszokéhoz 'a a' Wogulok a1 Kalmuckokéhoz hasonlít. A' 
Finnek többnyire Keresztén} ek 's vagy az ágostai, vagy a' görög egyházhoz 
tartoznak; hanem a' Tseremissek, Mordvinok, Wotjiikek és Wogulok közt 
Pogányok vagy Sámánok is találtatnak. A' Finnek egy része földinivelést 
üz és a 'pallérozottságnak bizonyos lépcsőjén á l l ; más lésze pás/.torko <o 
kóborló életet él 's baromtartást, vadászatot és halászatot iiz. Tisztátalanság 
és tunyaság a' finn nemzetségek nagy részének főtuíajdonsága. A' szoro
san vett Finnek komolyak, fáradhatatlanok, munkások, minden ne
hézséget kiállók, rettenhetetlenek, vitézek, ál lhatatosak, de egyszers
mind makacsok és fejesek i s ; e' mellett szolgálatra készek 's vendégsze
retők. Esztehetségeik vannak ; kitetsző hajlandóságok van pedig a' 
költésre és muzsikára. L. az ujabb finn l i teratúrai „Wiener Jahrl/iirh. 
9 Bd. S. 19 ." Finn grammaticát Strahlmann prépost irt. l—ií. 

F I N M I A Ü D , orosz nagyfejedelemség (6402 nsz. mf. 1,378,500 lak.), 
12 kerülettel. Ali 1) a' finnlandi nagyfejedelemségnek azon részeiből, 
mellyeket Svédország 1721 és 1743 engedett az orosz udvarnak (ezek 
azolta különös orosz helytartóságot formálnak, mellynek fővárosa W i -
hurg) (I. ABOI és NYSTADTI RKKKKÖTKSKK); 2) a' finnlandi nagyfejede
lemségből, mellyről Svédország 1809 mondott le Oroszország részére a' 
fiiedi'ichshammi béke által; és 3) Osternbottnnak és Lapplandnak azon 
részeiből, mellyektől Svédországot a' most említett béke fosztotta meg, 
az orosz birodalom alkotó részeivé tévén azokat. Ezen három előszám
lált részből alkottatott Alig. 6. 1809 a' mostani finnlandi nagyfejede
lemség, mellynek kormányoztatása a1 többi orosz tartomán} okétól egé
szen jkülönbözik. A' finnlandi kormán} tanácsnak, mellynek 14 tagjai 
született Finnlandiak , ellőülóje egy főkományozó. St. Petersburgban a' 
finnlandi tárgyakra 1826 olta egy különös statustitoknok ügyel. — 
Ilelsingforsnak , a' fővárosnak, niellyhe tétetett által Oct. I. 1819 
ÁRURÓL (I. e.) a' legfőbb kormányszék (a ' finnlandi tanács vagy a' 
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kormánytanács), 8000 lak. van , kik szorgalmatos tengert kereske
dők. Innen nem messze esik SWEABORO (I. e.) egy erős vár. Finn-
land földje lészent hegyes e's kősziklás , mivel a' skandináviai hegy-
lánoztól hasittalik, részént t é r e s , homokos, mocsáros és posványos 
's igen sok kisebb és nagyobb tavaktól borittatik. Folyóji közt legneve
zetesebb a' Kynimene folyója. Jóllehet a' földnek nagy részét kősziklák, 
posványok, t avak , homokos tájékok és erdők (a ' tartomány főgazdag-
sága) foglalják e l , még is vannak ollyan tájékai, mellyek bőven telem
nek gabonát , krumplit és lent 's mellj'eken jó rétek vannak, a' hon
nan a' baromtartás jó állapotban van. Erdeji medvével 's farkassal, vizei 
hallal igen gazdagok. Innen sok lakosoknak ad élelmet a' vadászat és 
halászat. A' lakosok nagyobbára FINNEK (1. e.), kik többnyire ágostai 
vallástételt köveinek, továbbá Oroszok, Svédek '• Németek , de csak 
kevesen. Szorosan vett fabriUák és manufacturák, kivévén egynéhány 
nagyobb városokat, nincsenek Finnlandban. A' népesség a1 partokon 
leglömöttebb. A1 messzére terjedő tartomány belsejét még igen keve
sen lakják 's a' Lapplandból és Osterbottnból hozzá kapcsoltatott rész, 
jeges éghajlaija miatt, csak kevés népesség tartására alkalmatos. Pinn-
jandot jó erősségei , igen nevezetes tartománnyá teszik az orosz biroda
lomra nézve. Svédország felé eső határai TORNEÁBAN (1. e.) 1821, a' 
Norvégia felé lévők pedig J826 állapíttatlak meg. L—ú. 

F I Ó K N A P O K , F I Ó K H I> n D A K vagy fatyunapok, holdak (parfielia, 
partuelene), a' napnak és holdnak képeik, néha e g y , néha több, szin
te ha t ig , mellyek koziil egy többnyire tiszta világos, néha színes is , — 
's koszornval vagy gyűrűvel vannak egymással öszvekottelve (mint 
udvarok). A' nedvességgel "sat. terhes levegő kezdvén elereszteni a' ben
ne feloldva lévő t á rgyaka t , 's ezál tal sok esetekben 's helyeken siirüb-
bödvén , a ' n a p ' s hold sugarait vissza veri, és ezen tüneménjeket lát tat
ja ; miért ezeket az időváltozás postájinak tartják. N. /. 
t ó F i o B i v i N i i (Bál in t ) , f l o rencz i hangszerző. A ' tréfás daljáté
kokban természetes szeszél lyel , könnyűséggel, elevenséggel és vidám
sággal különösen jeleskedik. 1816 Júliustól fogva karmester Romában 
Sz. Péter templomában. Tanult Náp 'ohban, játékszini pályáját pe
dig Turiiihan kezdette. 1797 t. i. az ottani királyi játékszín számára ir
ta az „ / / fur/to cuntro ilfurbo", — 's nem sokára „J7 fnbro parigino", 
—i valamint töbh operákat más olasz szinek részére. 1807 Parisba jött, 
hol , , / virluoii ambiíianti'" czimii szerzeményét előadták : ezen opera 
Jtextusát l 'ieard is utánazta „Cormédiens atti6utaniil nevii munkájában. 
Ez is szintúgy te tsze t t , mint „Capricciosa pentitali, mellyet Parisban, 
már 1805 adtak. Nápolyban előadatott operájában : „í?/» amori di Vo-
mingio e d' Ailelaide", a' valódi muzsikanemhez hiv maradt a ' szerző. 
Azonban „f.e canlalriei vilane11 (a ' falusi énekesnék) operája ál tal , még 
Németországon is leginkább megkedveltette magá t , mert ez vidám 's 
eleven szeszéllyel és kedves melódiákkal teljes , 's a1 tréfás operák Írás
módjában méltán classicai nevet érdemel. E' felett klavirkisérettel igen 
sok kecses éneket i r t , némellyek Londonban nyomtatva ki is jöttek. 

F l R K N Z U O l , A , l . N A N N I N I . 
F I R M Á N , 1) a ' Törököknél azon parancs , mellyet a1 nagyvezér 

a' császár nevében ad k i ; 2) Keletindiában kereskedés üzésére írásban 
adott engedelem. 

F I R N A J S Z , 1) minden a' levegőben kiszáradó folyósság, melly a 
relé bevont testnek kiszáradása után fényt ad, 's azt a' levegő, nedvesség 
és por ellen védi. A' firnajsz mézga-, gyanta- és olajfirnajszra osztatik; 
a' mézgafirnajsz vizben feloldozódó mézganemekből a' gyantafirnajsz al
koholban feloldozódott gyantából vagy aetheri (égényes) olajokból á l l , ;s 
ha ezek áltlátszó gyantákból lettek, lakflrnajsznak mondatik-, olajfirnajsz-
nak a' már főzés által nyálkás és vizes részeitől megtisztitott lenolaj 
használtatik, mellyhez azután ólomoíyd vagy fejér vi tr iol , vagy nyom-
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tató festékül használatra korom, vagy más pigni€n)um in vegyittetik. 
2) Azon mézga, melly a' borókafenyőből izzad, szára/ firnajs/.nak hivatik, 
3) Firnajsziiak mondatnak a' nagy borostyánkódarabok is , meilyek bo
ros tyánkőfirnajszra használtatnak. 

F I R N A J 8 Z F A , E^szakamerikában é s Japánban terem. Ennek m a 
gája szolgai anyagul a1 legfinomabb chinai firn3jsznak , méllyel csaknem 
minden bútorokat be, szoktak vonni a' duna iak . A' iából már 7—8 esz
tendős korában izzad a' mézga. Hogy ezen mérges nedv u' íhnajsz-
készitőnek ne ártson, felette vigyázatosan kell vele bánni. 50 fa egy éjjel 
16 uncia firnajszt ad. 

F I S C A Í , i s , igy neveztetnek Magyarországban a ' törvényhatóságok, 
nevezetesen a1 várni egyék , kir. városok, szabad kerületek és uradalmak 
ügyvedjei , 's igy a' szent székekéi is. 

Fi se HE 11 (Goítlielf), jeles természetvizsgáló, orosz valóságos titkos 
tanáesos, a' moszkvai orvosi academia második elölülője 's az ottani uni~ 
versitasnát tanító , szül. Octob. 15 kén 1771 Waldbeiniben Szászhonban. 
A' freibergi gymnasiumban kitanulván, hol az ott bányászságot tanuló 
Humboldt barátságát megnyeré , Lipsiába men t , magát a' gyógyíudomá-
nyoknak szentelendő. A' ndvénytudomány 's a' bontsztan voltak Uedvea 
foglalatossági 's első esmertelő munkája ez vo l t : „lersuch vber die 
Schwimmblase der Fi-icAe(i (Leipzig 17Ö5), mellyben azt vitat ja, hogy 
a' halak úszó hólyagja a' lélekzés scgédmüszere, —• mivel edényekkel 
igen bővelkedik. Későbbi vizsgálati a' pisztráng úszó hólyagjában léfező 
uj féreg feltalálására vezették. Humboldt Sándor és testvére német- és 
frankhoni utjokban társul vevék. Parisban Cuvier vezetése alatt az 
öszvehasonlitó bontsztannal foglalatoskodott, az ott találta gazdag gyűjte
mények által buzdittatva. Ezen foglalatosságnak gyümölcse a' következő 
munkák lőnek: „Veber die verschiedene Form de.i hilermtixillar- Kno-
c/iens"- (Lipsia, 1800); „Beitrage zur Ralurgric/iie/tle der Affen (na-
turhislorische Fragtnente'"') 1801; „Beobachtungen iiber die abwei-
chende Bildungsart der Síiiiglkiere und Fische". ISOO-ban mint termé
szeti-tudomány- tanitó hivatott meg a' mainzi középoskolába, de megjöt-
tekor azt találván, hogy az ottani jury szavát már másnak a d t a , vis
szavonult 's könyvtárnokká Ion. Kzen uj hatáskör a' könyvírás biito-
kában birá vizsgálatokra 's különösen a' könyvnyomtatás 's a1 legrégibb 
nyomott munkák történetiben. Feltalálta az akkor legrégibb esz
tendői számmal jegyzett nyomtatás t , sok ót leiit 's különösen Gntteu-
berg részes voitát a' nyomtatás feltalálásában akará meghatározni e' 
munkában : „F.ssais sur les monumens lypographiques de Jeun Gvtteti-
berg" (Mainz 1804.) . Több magyarázat van ezen tárgyról ezen 6 fogás
ban kijött munkája: ^Beschreibung typographischer Seltenheiten und 
merhwiirdiger Handschrifíen nebst Beitriigen ivr Erfindtingsgesc/tiv/tt* 
der Buclidruckerkunsl"- (Nürnberg 1801—5), és „S'otice du premitr 
monument typographique en caracteres mobiles avec dute'1 (Mainz 1804;. 
Zapf és Millin hallhatólag megvallák Fischer érdemeit e' részben. A' 
mainzi tanácsnak már tagja lévén, később mint követ Parisba küldetett , 
midőn a' község az első consulnak kérelmet nyujta b e , hogy Mai: z vál-
toztassék ált kereskedő várossá. Fischer ez alkalommal engedelmet nyert , 
hogy a7 párisi könytárakból , — a' birodaloméiból, — Mainz számára 
egy könyvtárt öszveszedhete, melly 3000 kötetben franczia classicusok-
ból 's más tudományos munkákból állott. A' fővárosban létele alkalmá
val elkezdé leirni a' nemzeti museumot 's különcsen azt akará megmu
tatni , hogy ezt nem a' hol t , noha igen gazdag , gyűjtemények emelték 
magas fényére, hanem tanítani vágyó czél ja , és az e' végre jól válasz
tott tanítók. Mairizban egy tudományok társaságának eredetét mozriítá 
elő , mellynek örökös titoknokja lón. Azonbau mindegyre a' természeti 
és bontsztudományok foglalatoskodtaták , mint 1804-ben megjeleni mun
kája : „í éber die Anulomie der 3iali'í bizonyítja. Ugy»B azon évben 
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ciíiügyá Maínzot, Moszkwában tanítóvá 's a 'museum felvigyázójává leendő. 
A1 kezén lévő gazdag gyűjtemény megnyittatott a' közönségnek,- 'a tőle 
e' munkában: „Description du Museum d*hittoire nalurel/e*' (Moszkwa 
1805) leíratott , mellyhez n' rezet maga mctszé, nem találtatván rézmetsző. 
Ugyan azon érben megállapitá a' mogzkivai természetvizsgáló társaságot, 
melly utóbb a' császári czimet 's a' vele já ró jusokat megnyeré. Fischer 
a' természeti tanitmányok bő mezejét minden oldalról viszgálá, 's innét 
az ásványi állati testek feltalálásában Cuviertől is megesmért érdemei 
vannak. Mint közönséges tanitó nagy haszii'i. hajta e' munkával: „ 7'fl-
tiulae synopticae zoognosiae"- (3 . kiad 1813), ' s : „Onomatiicon i/u systcm 
d' oryctognotie" (Moszkwa 1811), melly főképen Werner rendszerén 
épült 's az orosz, német, franczia és latan nevek öszvetétele miatt is hasz
nos. Később (1811) bővítve jöt t ki ezen munka orosz nyelven. A' moszkwai 
nagy égés őt sem kimélé meg. A' lángoktól megemésztve látá mind a' 
nagy Museumot, mellyet az ő munkássága ol!y fényes polczra emelt, 
mind önön gyűjteményit, mind sok készítményeket a' mák k bontsztaná-
nak folytatásához tartozókat , mind egy gazdag kaponyagyüjteményt, 
melly a' már ki U hirdetet t , állati öszvehasonlitó bontsztan számára ala
pitatott , lizen nagy veszteségtől le nem veretve mindjárt a' béke vissza
tértével a' Museum helyreállításához kezde t t , melly nem sokára viszont 
olly szép egésszé szaporodott, hogy most viszont a' leggazdagabb gyűj
temények közé tartozik. 1817-ben a1 császári orvosi és seborvosi aca-
demia második elölülőjévé választa tot t , mellynek a' belső igazgatás 
megjobbitásával egy kórház és adakozásokból eredt Museum alapításá
val nagy szolgálatot teve. Legújabban viszont gazdagitá a' természeti 
tudományokat egy munkával: „Entomographie de la Russie el genrei 
des insectesi'' két kötetben. —j—. 

F i s c u s , a ' romai jogban a ' császár privát pénz tá ra , megkülön
böztetve a' status {pénztárától (aerarium publicurn). Az ujabb jogban 
ellenben megfordítva van a' dolog; ebben a' fiscus név alatt a' status 
pénztára é r t e t ik , a' fejedelem privát pénztára pedig chatoullenak ne
veztetik. A' status pénztára leginkább annyiban neveztetik fiscnsnak, 
a' mennyire büntetések, uratlan jószágok *s ollyan dolgok, mellyek a' 
forgásból kivétetnek, vagy a' mellyektől a' privn.t birtokosak akarmelly 
oknál fogva megfosztatnak (p. 0. t i l tott ajándékok, legatumok, mellyek-
ve a' legatarius érdemetlen lett 'sat.) szálnak r e á , 's a1 mennyiben an
nak különös elsőségeiről van szó. Ezen elsőségek már a1 romai jdffban 
is rendkívül messze terjednek, noha áltáljában v é v csak ugyan helyes 
alapokon nyugosznak. Ide tar toznak: a' törvényes zálogjog, melly a' 
fiscust tisztjeinek és azoknak, kikkel kötésre lépe t t , jószágaiban illeti, 
továbbá a' jogkamatot kívánni ott is , hol az nem volt kikötve, késedel
mi kamatot pedig nem fizetni, az elidősitésnek ellene hosszabbra ren
deltetett ideje, a ' cau t io - és perköltségektől való felmentség 'sat. A' fis
on* tartás joga (fiscalis igazság) tehát részént azt a' jogot je lent i , melly-
nél fogva bizonyos kerületben a' fiscusi ha'sznokat húzhatni, részént pe
dig a1 fiscus elsőségeinek használását tesz i , 's áltáljában véve csak a' 
status pénztárát i l leti ; azonban gyakran más pénztárakra 's tisztszé
k e k r e , mint a' városok , uradalmak pénztárára , a' szerze tekre , egyete
m e k r e , lovagi hitelegyesületekre 'sat. is ki van terjesztve, a' dolog ter
mészetéből folyó módosításokkal. A' magyar fiscust, a z a z , a' status 
pénztárát a' korouaügyvéd, a' királyi ügyek igazgatója, védel
mezi. Zs. G. 

F i s T u r , * , (csőfekély) , csőidomu, nagyobb vagy kisebb, egy 
vagy két nyílású fekély; a' bőr alatt nyúlik a' sejtszövetbeu e l , hossza 
vagy rövidebb , egynes vágy görbe , tágasb vagy szűkebb , egyszerű 
vagy elágzott csatorna k é p b e n , izmok, csontok, kötelékek, hártyák 
közöt t ; szeret belső üregbe is ny í ln i ; néha a' műszerek állományába 
is végződik. — A' csőfekélyból jó geny alig folyik, de rósz ev mindég 
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é/.ivárog. i la nedveket vezető műszerekbe nyi l t , azoknak tieűre is ki
folyik rajta. Így folyik a' csőfekélytn köuy , n y á l , hugy, gau °sat- u' 
mint azon nedveknek műszerébe végződik. Melléknevét »' csőfekély 
azon rés/.tóJ veszi, mellyen létez p. o. van köny-, nyál-, nyak-, mely-, 
liugy-, se;;,g 'sat. osőfekéiyek. •— Gyógyítása nehéz ; a' természet alig 
képes raj tar srgiteni. A' miv azonban gyakran hatalmasan dolgozik el
lene , késsel íeiinets/.ve vagy lőszerrel vagy selyemszálal felfogva 'a be
lülről jó genyedést és i/.omszöunicsösödést indítva meg. —-j—<u 

F i T z , egy az angol vezetéknevek előtt nem ritkán találtató szó
tag (Fi tz-Huber t , Fi t / . -Clarence, Fií/.-James), melly annyiban rokon a° 
scuc Mac, az ii hmm O' 's a' zsidó Bennei , hogy, valamint azok , fiút j e 
lent 's a' kik viselik, azoknak töi zsökatyjára muta t : de Bein kell e' rész
ben ezen egyetlenegy valód: különbséget elfeledni, hogy a ' F i t z min
dég törvénytelen származást bizonyít. Így a1 Fitz Clarencek a' mosta
ni angol király 's nirs. Gordon színjátszónk gyermekei. Egyébiránt olly 
kevés csorbát ejt iliyeu származás Angliában a' polgári becsületben, 
hogy még a' főbb raftgu nemesség közt is sok Fit/, minden szégyen 
nélkül teszi nemzetségi lajstromába az ő királyi nemzőjét. í'.s. G. 

F i v M K (Sí. Veit am tfluurn), 743 ház. és 7Ü00 lak. kikötő az ad
riai tengernél iévő quarnaroi öblön , egyszersmind a' magyar tengermel
léknek (ii t torale, ö '/» nsz mf. ) , melly Horvátországhoz ta r toz ik , fő
varosa. Helye a' kormányszéknek 's lakhelye a' koruiányozónak; vál-
tótörvényszék, egészségre ügyelő tisztség, gymnasium, olasz játékszia 
:sat. vannak benne. Jó fabrikáji sok rosólist , dohányt , posz tó t , czuk-
r o t , hamuzsirt , viaszt, kötelet készitnek, nvllyekkel '* más termeszt-
menyekkel és készitményekkel jövedeimes kereskedés tizttik. Az au-
striai statusokba sok s ó t , fűszert, rist 's más portékákat visznek be 
a' íinniei kereskedők. 1809-től 1813-ig Francziaország kezében ví*^ Ek
kor ismét austriai uraság ala jöt t . Magyarországhoz 1822 kapcsolta
tott vissza. L—ú. 

F I Ú S Í T Á S [praefectio), ollyan t e t t , mellyel valamelly nemes em
b e r , familiájabeli asszonyt, királyi privilegialis megegyezéssel férjli örö
kössé tesz nemes birtokában. Ősi jószágokban csak az utolsó m..radék 
fiusithat, különben véisértés büntetésnek van helye ; hanem szerzemény
ben a' szerző még akkor i s , midőn egyenes örököse vagyon. Történik 
pedig a' fiúsítás élők közti ajándék, örök vallás, végrendetés vagy csu
pán a' királyhoz folyamodás által. A' fiusitás foganatja a z : hogy a' 
fiusitott jogkoholmány által férjfinak 's a' következendő nemzetség fe-
jének 's törzsökének tekintet ik , 's ug;. j. < azért gyermekei , ha bár nem
telen volna az a tya , még is nemesek lesznek. Z>. G. 

F i x M I L I . N K R (Piac idus) , Benedictinus és astronomus , szül. Maj. 
28 . 1721 Acheleuthen várában Austriában, 40 évig í*a egyházi törvény 
professora volt a' kremsmiinsteri lovag academiában. A' kremsmiinsteri 
klastrom astronomusáül neveztetvén k i , egy ács segítségével csillagórt 
épi te , melly nem sokára felette elhiresedék Németországban F. munkás
sága által , ki ennek történeteit 's a' maga vizsgálatit néhány munkában 
(„Decennium astronomicum ab anno 1705 ad annutn 1775" és ,,Aeta 
aslronomica Cremissamen&ia ab a. 1770 ad a. 1701") bocsátotta közre 
's több tudós Journalokba és emlékirásokba dolgo/.a Csak az általa vég
bevitt (akkor igen nehéz.) vizsgálásai Mercurinsnak tették Lalandeot képessé 
pontos Mercuriustáblájinak I. észitésére. F. egyike volt Uranus pályája 
első vizsgálóji- 's szániitójinak, és erről táblákat is készí te t t , 's Bode 
véleményét, hogy a' Flainsteed által ICÖO látott 's azután eltűnt 34-ik 
csillaga a' bikának maga az Uranus vo l t , első vette vizsgálat alá 's theo-
retice megmutatta. Mh Aug. 27. 1791. 

K l Z K T K S I T K H E T E T I, K N S K G , 1. M E Q B O K k 8. 
P I . A C C U S (Cajiis Valer ius ) , rotuai költő áz első század második 

féléből , Paduábau élt 's ifjan holt meg. Az Argonautákat egy eposban 
3 4 * 
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éneklette meg [„Argonaulica"), mellyböl 7 könyv egészen 's ii' nyolcza-
diknak egy része (fenmaradt. Példánya a/, alexandriai Apoilonins Rlio-
dius volt. Ámbár Virgil mellé nem tehetjük e' kö l tő t ; vannak mivében 
még is szép és sikerült helyek. Heinsiiis és jBuriuann'után újra Harles 
(1781) és Wagner (1805) adták ki. 

F i . A O n r . n N S o n , 1 . Ü S T o m i í i í i t . 
F i. A GE o i. KT.. 1) Kisded,' közönségesen elvfantcsont flanla a bee, 

mellynek segítségével a' madarak valamelly melódiára taníttatnak, 2) A' 
fíageoletnak utánzása a' hegedűn. A/, uj t. i. csak gyengéden érinti a' 
"húrt, a' vonó pedig egyforma de erős húzással vitetik rajta." A1 flageb-
let helyek flautino, ioní harmonique vagy suoni n/'uionichi szavakkal szo
kott megfeleltetni, 

F r . A H t t i L T , I. 8 o u z *. 
F !. A SI A M D I O S K U I . A j 1. N K M E T-A X. F ii f. O I O S K O L A . 
F r, A rt K N a' Romaiaknál azon p a p , kinek szolgalatja egyes isten

ségnek volt szentelve, mellytől nevét ve t t e , p. o. Fiamén neptunalis, 
pomonulis. 

F r . A M S T É E B (John), angol csillagász, szül. Áng. 10. 1610 Derbyben 
D.erbyshireben, már 24 évében astronomiai számításokat ada a' ,,Vhilo-
sopJtieal transactiang"-b& 's „Diutriie de aequutiane temporis «/<:\"-ját 
közre bocsátá. Később Londonba men t , hol Newton- és llallerral szo
rosabban megesmerkedék és 1670 a' királyi társaság tagja lett. II. Károly 
királyi csillagászul nevezte ki az uján éjiitett greenwichi csillagórre (F/am-
sleeáhousé). Jtt tévé 1671-től csillagászi vizsgalatit elhunytáig 1720. Sok
évi vizsgálatinak látni kivánák s ikere i t , de csak Anna királyné külö
nös parancsa birta azoknak kiadására , 's igy jelent meg a' .^fíiitória 
eoelextit óritannica''- (Lor.d. 1712, 2 r é sz ) , melly addiglani vizsgálatit 
's 3000 csillagnak jegyzernényét foglalá magában. Tökélycsitve holta 
után jöt t ki Londonban 1825, 3 részben. Az első két résznek tartalma 
a' csillagokról tet t vizsgalati ; a' harmadik egy bevezetést az astronomia 
tö r t éne t ibe , az előtte megjelent csillag jegyzeményeket öszveleg és sa
j á t , minden elébbieknél tökélyesb csillagjegyzeményét, melly azon név 
alatt ,,The brilish catalogue" esmeretes , foglalja magában. Ezt ujabb 
időben Herschel megjavította 's tetemesen bővítette. Egy másik munká
ja az ,,Alias coeiestis'''- (Lond. 1729) 25 nagy abrosszal, mellyeken min
den , Angliában látható csillagzatok le vannak ábrázolva. MástSdszor 
1753 jelent meg 28 abrosszal. iVlegröviditve Fortin adta ki Parisb. 1770. 

F i . A S S A N (Gaetan de Xaxis d e ) , hivatalbeli történetíró a' külső 
ügyek munkakorében, eredeti!"^ görög famíliából sz.ífmazik, mellynek 
I l i . Pál pápa 1530 a' Flassen uradalmat ajándélözá Venaissin grófság
ban. Atyja katona volt. Az ifjú Elassan s/intazon hadi oskolában ne
vel tetet t , mellyböl Napóleon, Champagny , Charke, Jiourgoing, Dnroc 
'sat. jöttek ki. Utóbb hosszabb ideig tartózkodott Komában, hol testvére 
főtisr.t volt a' királyi testórségben. VI. Pitis kedvelte őt 's megaján-
dékozá világi praebendával. 1787 visszatért Par isba , a1 hol 1790 egy 
„Question ilu ttivorce'í~t ada ki. 1691 Coblenzbe ment a' kivándorlott 
nemességhez. A' Condé sereg feloldozíatása után két esztendeig Florencz-
beo 's Velenczéhen mulatott. Miután az ijedelini ren szer Frano/.iaor-
szágban meg vala buktatva, ó is visszatért honjába 's a' diplomatiíii pá
lyát választotta, 's az első osztály fejévé tétetek a' külső ministe:ium-
h a n , de csak hamar kikére elbocsáttatását. Gyanittatván , hogy kiván-
dorlani szándékozik, el kellé fogatnia; hanem megmenté magát , az érte 
ment puIitiabi.2to.1t 's két katonát szobájába zárván. Erre Marseilleben 
rejté el magát. Brumaire 18 után ismét Parisban é l t , hol nagy munká
já t készité el a' franczia diplomatia történeteiről. Az első dongni azt 
nyilatkoztaid ki a" nemzeti intézet történetéi osztályának követei előtt, 
hogy óhajtana egy ül) ' munkát. Flassan ennek készítésében nagyon se-
gittetett jeles kormányfiakkal 's tudósokkal mint p. o. Kochhal való ösz-
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vekfíitetése 's a1 levéltárak használására nyert engedelem által, így j e 
lent meg tőle 1808 először C kötetben a' „Histnire générah de (a dtp/o-
malie francaiae jusqií1 a la fin du régne de Louis XVI., aver de?; lubhs 
cfrranpiogtquei de tous lei trailés eonelui par la Francé" (másodszor 
szinte Parisban 1811 , 7 köt. jelent meg). Ezen a' kor társak, Kik együtt 

' munkáló személyek vol tak , egyezései- , manifestumai-, jegyzete i - , uta
sításai- 's tudósításaiból merítet t , de nem egészen részrehajlatlan mun
k a , — mellyben a1 források criticával használ tat tak, a' dátumok éles 
ésszel állíttattak öszve, 's az égés* lelkesen készíttetett Francziaország 
diploinatiai viszonyainak megítélő történetírásává , a1 monarchia kezde
tétől fogva XVI. Lajos Jetételéig , — méltán tévé szerzőjét híressé. A* 
legnevezetesebb alkudozások 7s egyezségek kifejtésén, a\ legjelesebb,sla-
tusiratok közlésén kivül magában foglalj,a a1 külső ügyek osztályának 
mindenkori szerkezetét , 's felette vonzó és oktató egyszersmind az a* 
mód, mellyel a' szerző a1 ministerek és követek characterét fésíl, A' 
jury az utolsó tiz esztendőnek literattira 's u\üvészet osztálybeli jtitaloni-
rámél tó productumairól adott tudósításában megesméri e' munka történeti 
becsé t , megjegyzi azonban : , , / / «' e»t pa's remartjuahle .pttr P art de In 
composilion, et V on y désirtrait plws d1 eléganre tliui.s le s /y/e," Flassan 
1814-ig történetírás professora volt a' st. germain-en- layei hadosknlá-
bau. A' töhbek közt ezeket i« irá» ,,fte la nolonisution de St, Do?ningiteí'-
(1804); , , í i e la restauraiion politique de V F.ttrope et de la Franrc'-' 
(1814) és ,,Des Bour&ons de Napiéi'-1- (1811). Napóleon megbukása után 
a' franczia diplomatia történeteit akará kiadni 1791-től fogva a' párisi 
békéig ö köt. Az 1822 ki budget feletti tanácskozásokból kistilt , hogy 
Flassan 12,000 livre évpénzt hoz , csak hogy a' revolittio alatti franczia 
diplomatia történeteit ki ne adja. Mint a' külső ügyek osztályának tör
ténetírója kiséré a' frnnezia követséget a' bécsi békegyüiésre 1814. ,,ífr'-
sloire du enngres de Vienne'^je (3 k ö t ) még nincs kinyomva. J5s. O. 

F r. * ír T A , 1. S í p. 
Fr , I X S A H (John) , jeles szobrász ' s professora ' kir. academiánál 

Londonban, szili. Yorkban Jul. 6. 1755, Európában több mivek á l u l 
mellyekben Homer miveit, Aeschylust , Hesioflust és Dantét vüágosifot-
ta, lett esmjírctessé „The Odynsee af Homer engrav, by Th, Pimlr' Ro
ma 1793, 4; ,,'Vhe Iliad, ensr. by Piroli1' Lond. 1792; „La divina cóvt-
tnedia di Dante Alighieri" ( 793 , 4; ,,Ccvipo.i. from llie trngoedies, nf 
Aeschylus, engr. ly l'irnli1-' 1798). Mind ezen contourok Fiánczia- és 
Németországokban többször ismételtettek. Komában mnlattakor sokat 
foglalatoskodott F. a1 belvederei Torsóval. Az ő gondolatjában is forgott 
egy csoport, hol Hebe az élet minden bajain áltesett győzőnek az örök 
istenifjuság enyhítő poharát nynjtja- Nagy talentuma volt ezenkívül, a' 
népéletből mintegy reptében characteristictis gruppokat felfogni. Plast i -
cai mivei közül több van Angliában (hova 1794 visszatért) , ?s Dellaway 
különösen dicséri Collín emlékére készítteti emelt mivét a' chichesteri 
templomban. Esmeretesek tőle lord Mansfeld, lord Howe , Abeicrombie, 
emlékeik , Washington Misztje és Reynold szobra. F. Elgin márványairól 
udott ítélete tetemesen ajánlá azokat a' parlamentnek. Mh. Londonban 
Dec. 7. 1827. L. „Zeilgenossen* 1828, 1 fiiz. 

F t . Kc t i tKR (Espri t) , egyházi szónok, szül. Jun. 1. 1632 Pernes-
ben Venaissin grófság egyik kisvárosában. A' Jesui taszerzete t , meilybe 
lépett vaja, e lhagyá, hogy Parisban mint egyházi szónok hallassa ma
gá t . Nagy hírt szerze magának 's XIV. Lajos jótéteményekkel hal
mozta. Ez által ösztöneztetve, F. mindég nagyobb tökélyre törekedett 
's halotti beszédjeiben Bossuet- és Tiirennere két remek mivekeí adott, 
mellyek még most is részvéttel olvastatnak. Az udvar 1685 a' tavaim, 
1687 a1 nismesi püspökséggel jutalmazta meg talentumát. Egyházi be
szédjén ki vili ezekben „tfistoire de V Fmptreur Theuduie te Grand*-1- és 
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.,V4$ én. Cardinal Ximenes" is mint ékesszóló történetíró és életrajznok 
mutatkozott. Mh. Febr. 10. 1710. 

F r . R T C H K R (John) és B K A U M O N T (Franois), két szinköltő. Amaz 
Londonban szül. 1576 's ugyan ott holt meg 1635, ez 1585 szül. , Cam-
bridgeben tanult 's megholt 1625. Egyenlő vonzalomtól lelkesítve, mind
ketten a' költésmivészetre szentelek magokat , *s mivel szinniiveik, mint
egy 5 0 , mind kettejek neve alatt jelentek meg (Lond. 1679, 's ujolag 
1 8 1 2 , 14 kö t . ) , egyiknek dolgoza'sait a' másikéitól nem különböztethet
ni meg. Némelly kortársak tanúsága szerént Fletcher a' feltaláló genie, 
Beaumoiit az elrendelő és alakító ész volt. Példányok .Shakespeare volt, 
málok , mint ennél , pathetious és alacsony- com. jelenetek váltogatják 
egymás t ; de példányok feliilmulására czélzó törekvések gyakran álhan-
got szül. Azon óhajtások, hogy a' publicumnak, melly a' nyers erőnek 
azon időszakában inkább kicsapongásokat mint pulyaságot bocsáta meg, 
eleget tegyenek, eltérité őket a1 tiszta mi részi nézettől; de ezen publi-
cum 's a' tetszésébe ajánló eszközök szoros esmerete biztosan járatja 
őket a' legmerészlettebb utón, °s ez által résznyire kipótolják, a' mi bei-
nő harmónia- és öszrehangzáshól hibáz. Leginkább sikerüllek nekiek a1 

comicna és bohózatos jelenetek, kevesbbé a' tragicnsok. Kortársaik még 
Shakespearenek is elejébe tevék őke t , azt ál l í tván, hogy csak általok 
ér te el az angol szín a' tökély legmagasb fokát. A' részrehajlatlan utóvi
lág félreveté ezen Ítéletet *» Shakespearenek adta a' pálmát. Regélik 
ró luk , hogy a' borházakat és korcsmákat szeretek látogatni a' végből, 
hogy ott az emberi charactereket tanulják, 's egykor illy helyen, midőn 
egy mirek bevégeztetése felett vetekedtek , hol egyik a' király megöle
t é s é t , a ' másik ellenkezőit v i ta to t t , a ' király éltét fenyegető emberek
nek tekintetvén , elfogattak. 

F i R u a i m (Charles Pierre Claret , gróf), a ' francz. intézet tagja, 
a' fráncz. tengeri erő ministeie 'sat. az ujabb idők egyik legtudósabb viz-
I ró ja , szül. 1738. Lyonban, 13 éves korában tengeri szolgálatba állott, 
*a rendkívüli szorgalom és példás viselettel jeleskedett. Lefolyván a' 7 
esztendős háború , mellyben szinte részt v e t t , ismét a' hajóstudományra 
adta m a g á t , 's az általa és Berthoud Ferdinánd órásmester által feltalált 
tengeri órá t , (legelsőt, melly Francziaországban készült) nxgá próbálta 
meg a' parancsa alatti Isis fregatton. A' következés minden várakozást 
felülmúlt. Erről kiadta ama' becses munkát : „Voyage fait por ordre da 
roi en 1768 et 1769, jsour éprover les horlogtt marines"; (Paris 1773 4. 
köt . rezekkel.). 1776 a 'kikötők és fegyvertárak igazgatójának fontos helyét 
nyeré e l , 's e' tulajdonságában az 1778-ki tengeri háborúban mindpn raj
zok szintúgy tőle származtak, mint a La Peyrouse és F^ntrecastereaux 
felfedező útjaikra készített utasítások is, mellyekhez ugyan a' fűötleteket, 
a' földirásban já r tas XVI. Lajos maga adta. 1790 tengeri minister lett, 
'a azután darab ideig a' koronaörökös nevelésinek vezetése bízatott rá. 
A' zendülés robaja a' nyilvános munkáktól őt is visszavonulni kinsze-
r i té . Ekker egészen tudományának élt. Csilapodrán a' zaj : az Öregek 
tanácsába lépett (1.797) azután a' statustanácsba, a' császári uralkodás 
alat t pedig a' senatusba. Megh. Ang. 18. 1810. Tőle vannak: „Décou-
ttertes des Pranqaix dana le Sitd-Kst de la nouvelle Guiiiéeic. Kiadta to
vábbá Marchanrl Etienne ,,Világ körüli utazásait 1790—92". E' munka 
Jeles bevezetése egészen Flmuieutől származik, Más föld- és vizlrást 
tárgyazó munkáji , mint .,Allu* de la. Ralliaue et du Caitegal", és 
„Neptune américo-septentrional" félbeszakadtak. Elkezdte a' tengeri 
utazások közönséges történetének kidolgozását is . melly ha elkészülhet 
vala , minden e' nemben eddig bírt munkák közt kétségkívül legtökéle
tesebb lehetett volna. J. 

F r , E I J R U S , város 2160 I. Belgiumban Hennegau tar tományban, a* 
Sambre folyó mellett, híres az 1622, 1690, 1794 és 1815-diki csatákról. 
Azon' győzedelem ál ta l , mellyet itt a' Francziak az Austriaikon 1794 
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JUH. 2ö-kán vettek, elfoglalták azok Belgiumot, 'a fgy a' már egy hónap 
o h a , Laudrecy vára elfoglalásától fogva, fenyegettetett fővárosa Fran-
cziaországnak egészen bátorságba helyeztetett. Az egyesütt seregek tá-
boiszemei már Peronneig értek (mintegy 18. nif. Paristól.) Ezen hely 
és l'aris közt már semmi erősség nem volt. De Pichegru az éjszaki 
sereggel az egyesültek jobb szám}'át megkerülvén, fenyegető állást vőn 
Flandria ellen. Charbomiier az ardennei sereggel visszanyomá a' bal 
szárnya t , és Jourdan szinte előre nyomult Luxemburg felől a' moseli 
sereggel. Dornicknél (Tournay) végre ismét erős állást nyertek a' szö
vetségesek. Pichegru el akarta őket onnét vern i , de maga Ferencz csá
szár által nyomatott vissza. Most a' Sanibre- és Maassereg egyesülvén 
az ardenneivel, áltment Jourdan vezérlése alatt a' Sambren, megtáinadá 
Charleroit :s elfoglalá Jun. 25. 1794. Az Austriaiak előtt ezen veszteség 
esmeretlen maradt. Koburg herczeg sietett Nivellesből segítségére Char-
leroinak , 's egyszersmind Német - Alföld viszonti megszabadítására egy 
nagy próbát tenni. Ez okozta a' fleurusi ütközetet Jun. 26. 1794. Mig 
Koburg generál Dévayt nem csekély sereggel Tournay elejébe á l l i t á , ő 
maga megtáinadá Jourdant , 's az ütközet eleje a1 legszebb reményre 
ada just . Az oraniai örökös herczeg a' jobb szárnnyal már győztesen 
nyomult Marchienne-au-Portig. Már 20 ágyút foglalt el a' bal szárny 
Beaulieu a la t t , az anveloyi híd és a' fleurusi ágyusánezok megtámadá
sánál , midőn este felé mind a1 ketten parancsot kapának a/ visszavonu
lásra, mert Koburg herczeg, a' csata alat t Charleroi capitulatióját meg
tudván , annyira elcsüggedt ezen h í r r e , hogy a' már csaknem megnyert 
győzedelmet kibocsátotta kezeiből 's végképen felhagyott minden remé
nyével Német-Alföld megmentésére nézve. Még nincs tudva, mi bírhatta 
az austriai fővezért ezen visszavonulásra-, mert az a l a t t , hogy a' két 
szárny kisebb vagy nagyobb mértékben győztes volt, a1 középpont, ngy 
szólván , még semmit sem tett . 1817 a' Burkusok és Franc/.iak közi, 
Fleurus környékén, a' l ignyí csata történt. A' Waterlooi ütközet utáni 
visszavonulás alkalmával Jun. 18. 1815 a' Francziak Fleuru t eléget
ték. Zs. O. 

Fr .EURY (André Hercule d e ) , cardinal és XV. Lajos első miuiste-
re , szül. 1653 l.odeveban. Languedocban; az oskolai tudományokat a' 
Jeauitacollegiuinban, a' bölcselkedés tudományit pedig Parisban a' Har -
courtcollegiumban tanulta. Azután kanonok lón Montnellierbeii 's doctnra 
a'Sorbennenak. Az udvarnál kedveitető termete 's finom esze által csak 
hamar köz kedvességbe jutván , nlamisnása lőn a' királynénak 's utóbb 
a1 királynak. XIV. '.ajos a' frejusi püspökséget adá neki 1098, 's halála 
előtt kevéssel XV. Lajos tanítójává nevezé. A' regensség ingadozó idejé
ben meg tudá tartani az orleansi herczeg jó indulatját , mert semmi 
kegyelemmutatást nem kívánt, 's távol volt minden fondorkodásoktól. A1 

herczeg észrevévén az ifjú király vonzódását tanítójához, a' rheimsi ér
sekséggel, Francziaországban ;.' papi hivatalok egyik legfőbbikével, kí
nálta ezt meg ; de Fleury , hogy tanítványától ne kelljen megválnia , nem 
akart Francziaország első herczege s' paire lenni , 1726 cardinal lőn, 's 
nem sokára azután az ifjú XV. Lajos király a1 ministerium fejévé tévé. 
Ezolta a" már 73 évii öreg mintegy OO-dik esztendejéig nagy szerencséve! 
igazgatá hazája ügyeit. Azon háborút, mellyet (1733) a" Jengyei királv 
választás mi itt VI. Károly és a' német birodalom elien kezdet t , dicsősé
gesen végezé. Az 1730-diki békekötésben Lotharingiát Francziaoi szag
hoz kaposolá. Az austriai öröklési háború ellenben szerencsétlen volt 
Francziaországra. Fleury ennek vége előtt holt m e g , Jan. 29. 1743 
Issyben Paris melleit. Politicája s z a b á s a a' béke fentartása volt. Az ő 
ministersége alalt Francziaország kieszközlé a' békét a' császár és Spa
nyolország, a' porta, An^tria és Oroszország közt ; 's többször iparkodott 
Angliát Spanyolországgal is megbékéltetni. így intézgeté és vezérlé 
Fleury Európa ügyeit okos mérsékléssel 1740-ig. Az akkor kiütött há-
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bura egyetlenegy szennye nevének. A' Belle-lsIe testvérek visszaéltek 
őregséátível 's befolyásával, reá beszélvén . hogy egy középszerű hata
lommal leronthatja Anstria nagyságát; de a' meüy reménység Maria The-
resia hőslelke által semmivé tetetett . Midőn Fleury a' status feje lón, 
Francziaország a' legkétxégesb állapotban volt. A' financziát legrosszabb 
karban, a' kereskedést megrontsolva, a' hitelt megsemmisítve, az udvart 
kevéssé becsül te ivé, az egyházat zavart ál lapotban, az erkölcsöket 
megromolva, a 'nemzetet elszegényedve elerőtlenedve, 's kUlellenségektól 
fenyegetve találta. Zs. G. 

Fi-ErjRY (Claude), a b b é , több francziaországi kir. herczegek neve
lője 's egyházi történet szerzője, szül. Dec. 6. 1640 Parisban 's a' cler-
nionti Jes'uitacollegiumban képeztetek. Atyja ügyvédnek szánta , 's F, 
mint illyen 1658 lépett fel a' parlament törvényszékénél; de nem sokára 
esjyházi életre szánta magát, 's 1672 az ifjú herezeg Conti vezérlését, ki 
a' dauphinnal együtt neveltetek, rálal ta magára. Itt esmeré meg XIV. La
jos 's később gróf Vermandois nevelését bízta reá, 's ez 1683 meghalván, 
néhány év múlva a' burgundiai , anjoui -és berryi herczegek második ne
velőjévé 's a' Loi-Dieu Cistercitaklastrom apátjává nevezé. Szünórájit 
több tetemes munkák kidolgozására fordi tá , mellyek az utóvilágra vitték 
nevát. Elvégezvén a' nevelést az arirenteuili priorságot nyerte jutalmul. 
XV. Lajos ( F . és Fénélon nevendéke F. t mérsékleti érzetei okából a' Mo-
linisták és Jan3enisták közt folyt akkori vi tákban, gyontatójává tette, 
melly hivatalt l évvel halála előtt agg kora miatt kénytelen volt letenni. 
Mh.JuI. 14. 1723. Munkáji közül ezeket nevezzük : „ffittm'reernfesiasli</ue'-i 

(Par is 1691—1720, 20 kö t ; folytatta Fabre Brüssel 1726—1740, 16 köt; 
kijött egyebütt i s ) ; ,,f,es moeun de .Cfiretient" (Paris 1682); „Hűtőire 
da irnit frni;nisí- (Paris Í674); „Diaeour* sur tel liberth d' église 
gollicftne'-' (Paris 1724) 'sat. 

F f i K U n v ( B e m a r d ) , 1 . P I B I S I J Á T I Í K S H I N . 
F r . R t i i t v de Chaboulon (P . A. Eduárd, báró . ) , Napóleon hajdani 

cabineti titoknokja, már 15 éves korában vezére volt a' nemzeti őrség egy 
osztályának. 16-dik esz. Vendemiaire 13-kán COct. 5. 1795) a' fellázadt 
Stíriaiakkal a' nemzeti gyűlés ellen men t , elfogatott 's éltét csak azon 
részvétnek köszönheté , mellyet a' fiatalok vakmerősége mindég szokott 
gerjeszteni. Fermont minister a l a t t , helyet kapván a' financzia igazgatá
sánál, becsületessége által ő is biztosította a* kincstárt többszöri kirabol-
tatása ellen. Mint s 'a ' iistanácsauditor a' domainek igazgatásánál immká-
lódott, 'g azután a' cuateau-á-boisi fontos praefeoturát nyeré el a' Meurthe 
departsmentban, hol a' himlőoltás bevételét tulajdon költségén mozdította 
elő. Napóleon ezen alkalommal (1804) az érdemes férjfiak számára vert 
két érdenipénz egyikét neki adá. Az 1812-ki éhségben sikerült neki a' 
megszorultak gyámoli tására . számos gyűjteményeket szerezni. Szintolly 
fáradhatatlanul vetett gátat megyéjében 1813 a' németországi táborozás
ból visszatért láznyavalyások által elterjesztett hadi pestis továbbfc ha
ladásának. A' szövetségesek Franozianrszágba csapása alkalmával felső
ségi foglalatossága^ mellett még hadvezéri hivatalt is kellé magára vá-
lalnia. . Végre elnyomatott hivatalos helyéről az ellenség előrehaladása 
rflt-il, és mint auditenr Napóleon főhadszálásába ment , a' ki néhány 
követséget bízott reá . későbben pedig;'a' rheimsi praefecturát adá neki, 
mellyet Corbineau az ellenség keze közül ragadt ki. Fleury a' vett 
parancsra fegyverre szólitá a' föld népét lármaharang által. Az ellen
vezér minden tisztviselőt, ki a' népet felfegyverkezhetne, szabadon 
mpgöleíhetővé nyílatkoztatással fenyegeté; azonban a' bátor praefectns 
hathatós hirdetményeket terjesztett el még. azon pillantatban is , midőn 
Kheimst 25,000 orosz több visszaigazittatott felszólítás után ostrommal 
vévé be. F leury kikerülvén az ellenség nyomozásá t . rejtekben tartóz
kodott a' városban, miglen Napóleon ntolsó győzedehne szabadságát *s 
életét megmenté. A' Bourbon ház visszatérte*után F leury Olaf'.országba 
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ment , de vlssxatért Francziaországba , épen azon á' napon , a' mellyen 
Napóleon partra szált, ki is út t i tkos titoknokjává teve". A' mint becses 
..Mémoires pour servir á V hisloire du relour et du régne de Napóleon en 
18Í.T-' czimü munkájában adja elő, ezen történet után mindjárt követségre 
használtatott Baselbe, mellynek czélja, elbeszélése szerént , olly jól sült 
el, hogy Napóleon már alkudni kezde Austriával, mi azonban a 'Waterlooi 
ütközet által féibeszakasztatott. Napóleon lemondása u t á n F l e u r y , ki t 
az Mart. 6-ki 1815 királyi rendelés száműzött , Londonba ment , ugyan 
ott Uiadá nevezett munkáját, mellyben nagy világosságot terjeszt azon 
okokra , mellyck Napóleon visszatértét szülték 's mellyben a' megbukott 
nagynak bátran áldozik szeretete 's csudálkozása hódolásával. Z Í . G. 

F I I R O S I I A K , angol és franczia tengeri rablók egyesülete Ame
rikában , melly a' 17 száz. nevezetes jelenései közt méltán érdemel hel-
lyet. IV. Henrik franczia király meggyilkoltatása után (1610) több 
Francziák kerestek magoknak szabad lakhelyet Sz. Kristófon, melly 
egy az antilli szigetek közt. Innen 1630 elkergettetvén, némellyek St. 
Domingo nyűg. partján , mások egy Tortue nevil kicsiny szomszéd szi
geten telepedtek meg. Az utolsókkal sok hasonló érzésű Angolok is 
egyesültek. A' St. Doniingón megtelepedtek főképen az ott vadán nagy 
számmal kóborló bikák vadászásával foglalatoskodtak , mellyeknek bő
reit a' partra kiszáló hajósoknak adták el. Mivel a1 búst nem főzték 
mt"!;, hanem, mint az amerikai v a d a k , csak megpirították a' tűznél, 
ezen szokásokért Boucanik nevet kaptak. Fő és törvények, 's asszo
nyokkal való közösülés nélkül ezen bikavadászok legvadabb természe
ti állapotban éltek 's vagyonjokat, mellyet részént vadászat , részént 
rablás által szereztek , közösen birták. A1 Spanyolok, kik vélek neiu 
birtak , arra a1 gondolatra j ö t t e k , hogy a' szigeten lévő bikákat mind 
kiirtsák 's igy a' Boucanikat, kik azáltal egyetlenegy élelmeket 's ke
reseteket elvesztették, arra kényszerítsék, hogy vagy mint gyarmatlakosok 
földmivelést űzzenek, vagy a' la Tortue szigetén lévő Flibustiakhoz ta
karodjanak által. Ezen vakmerő rablók, kik Flibustiak neveket hihe
tőleg azon apró némü sajkáktól kapták , mellyeken űzték először rab
lásokat , kevés számmal 's csak kevés segédeszközükkel, de veszélyt 
és halált nem esmérő merészséggel támadták meg. a' kereskedő hajókat, 
sőt többen együtt a' fegyveres hajókkal is megviftak. Leginkább a1 

spanyol hajókat háborgatták , mellyek Amerika kincseivel megtei beltet-
ve Európába eveztek. A1 Spanyolok a' Flibustiaktól szenvedett szá
mos szerencsétlenségeik által végre olly nyulszivOkké tétettek , hogy 
ritkán inertek ellenállani. Egyszer a' Flibnstiak egy hajója két spa
nyol gályától , mellyek közül mindeniken 00 ágyn és 1500 ember volt , 
megtámadtatott. A' Flibustiaknalc lehetetlen volt elillantaniok , de nu'nd 
e1 mellett is eszekben sem vo l t , hogy megadják magokat. Kapitánnyok 
Laurent rövid beszédet tar tot t e lő t tük , egyet emberei közül a' pus
kaporos .kamarához á l l í to t t , azon parancsolat tal , hogy az első jeladás
ra gyújtsa meg azt 's azzal a' hajóján lévőket két felől ütközetrendbe 
állította. „Az ellenséges hajók közt fogunk, ngy mond embereihez, 
elevezni 's jobbra és balra lőn i . " A' feltétel rendkivfilvaló gyorsaság
gal hajtatott végre. A' Flibnstiak tüzelése mind a1 két hajon annyi 
embert ölt meg, hogy a' Spanyolok további megtámadásról gondolkoz
ni sem mertek. A' gályák vezérének fejével kellett azon gyalázatért adóz
ni . mellyet ezen gyávaság a' spanyol nemzetre húzott. Gyakran szen
vedett szerencsétlenségeik miatt a' Spanyolok amerikai hajózásokat igen 
megszorították. A' Flibustiak ekkor a' partokra is kiszálottak 's pré
dálni kezdették a' spanyol városokat. A' préda elosztatásának módja 
különös volt. Mindeniknek, a1 ki rablásra k imen t , felemelt kézzel meg 
kellett esküdnie, bogy a' nyerendő prédából semmit sem fog elsikkasz
tani 's magának tartani. A' hamis esküvés , melly mindazáltal ritkán 
tör tén t , azzal büntettetett m e g , hogy a' ki azt t e t t e , valamelly lakatlan 
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szigetre gzámkivettetett. Legelőször a' megsebesíttettek kapták kJ ré
szeket , sebeik minemüségéhez képest. A' préda többi része egyenlőül 
o s z a t o t t e l sors által. A 'vezé r csak akkor kapott többet, mint mások, ha 
különösen kimutatta magát. A' megholtakról sem felejtkeztek el ; az el
esettnek része atyjafijainak vagy barátinak , 's ha atyjafijai és baráti 
nem vol tak, sószegényeknek és templomoknak adatott. Mert biinÖs 
életek mellett is volt ezen durva embereknek néminemű vallásosságok 
's fontos feltételeiket mindég imádsággal kezdették munkába venni. 
Szerzett gazdagságaikat játékok 's dobzódás közben pazarolták el; mert 
csak a' jelenvaló szempillantásért é l tek , a' jövendőről ellenben épen 
nem gondoskodtak. Az éghajlat és életmód lassanként fogyasztotta a' 
Flibustiak számát , 's végre a' franczia és angol országiások nyomós 
rendelései megzabolázták a' rablókat , kiket elébb bizonyos kinézésből 
megszenvedtek. Ezen tengeri rablók adtak léteit a' St. Domingo nyűg. fe
lén lévő franczia gyarmatoknak 's a' 18 száz. elejével egészen megszűn
tek a1 Flibustiak rablásai. Életmódjok rajzolatját 's {mérési tetteiket 
1. Raynal „Getehichte beider Indien" 10 Th. 's Arehenholz „Hislorische 
Schriften" czimii munkájának 2-dik részében. L—ú. 

F r , I N D K R S ( M á t y á s ) , felfedező útjairól esmeretes , jókor tengeri 
szolgálatra adta magát. 1795 Hunter kapitánnyal egy Port-Jacksdnba 
induló hajóra ült. I t t a' hajó seborvosával, a' földtudományra nézve 
vele hasonérzetü Bass-al , feltalálási terveik kivitele végett egyesült. De 
a' gyarmatban kevés segedelmet találtak, 's csak nagy nehezen tndának 
egy hajócskát, mellyen egyetlen egy hajóslegény volt, keríteni. Azonban 
olly szerencsés vala a' két barát , hogy a' part több még esmeretlen fon
tos pontjai 's a' György vize folyása körül jó szemrevételeket tehetett, 
mi a' kormányzó figyelmét felébreszté. Flinders parancsa alá tehát egy 
corvette b iza to t t , Bass pedig egy hajócskát kapott hat legénnyel, a' 
tovább folytatandó felfedezésekre. Utazások foganatja azon bizonyosság 
l e t t , hogy Vandiemensland és Uj Holland közt valóban van álfcoljárás. 
1793 ismét egy corvettet kaptak együt t , mellyel Vandiemensland part
ja i t megvizsgálták 's az e1 szigetet Üjhollandlól elválasztó csatorna felől 
meggyőződtek. Ezt Flinders barátja tiszteletére Bass utjának nevezte 
1800 visszatért FI. Londonba 's itt Vandimensland partjairól ej;y irást, 
Bass útjáról pedig földképet adott ki. Következett évben, előterjesz
tett alaprajzait az uralkodás helybenhagyván, Uj-Holland partjainak fiir-
készésére Angliából ismét elindult. Most mind azon segédeszközökkel, 
mellyek fáradozásainak jó foganatot igérhetének, bőven el vala látva. Két 
egész évet töltőit most Ujholland déli és nyugoti partjainak, Torres ten-
gerszorossának ^s Carpentaria tengeröbölnek vizsgálásában. Aug. 17. 1803 
Ujcaledonia és Uj-Holland közt hajótörést szenvedeit. Később ismét foly
tatta az éjszaki partok vizsgálását, Torres szorosán áltevezett 's Timo-
ron szálott ki. Hajója rossz állapotja itt arra kinszerité, hogy útját Isle 
de Francé felé forditná, mivel nem vélte, hogy Franeziaország és Anglia 
közt újra háború ütött ki. Noha a' franczia országlástól volt útlevele, 
még is az abban talált különféle rendetlenségek oda birták az lsle de 
Francé szigeti kormányozót, hogy Flinderssel mint hadi fogollyal bánjon, 
's csaknem 7 esztendeig letartóztassa. Bandin és Eiitrecastaux franczia 
utazóknak e1 tájakon ugyan ekkor tet t felfedezései okot adának arra 
hogy Flinders érdemei méltányosan nem esmertettekmeg, sőt némelly föld-
írói pontok i s , mellyeket már ő elnevezett vala, más neveket kaptak. 
Csak 1810 tért FI. Angliába, hol tüstént napkönyveinek 's utazásainak 
kiadásával foglalatoskodott, 's ezek 1814 kevéssel halála előtt, két netry-
edrét kötetben jöttek közre. Említést érdemel még , a1 légsnlymérőnek 
a' partok közelsége meghatározására használásáról nzóló írása is. 

F r. 1 N T L V R O (ónacsos kovaiiveg) , különös tisztaságú 's igen állát-
8EŐ üvegfaj, melly Ángolhonban találtatott fe l , de már Bajorországban 
ÍB készíttetik. Dolloud a' crowu (korona) üveggel, melly szinte világos, 
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tiszta lapilveg, egyesité achromaticns csőjénél és a' színjátékot szeren
csésen megákadályoztatá általa. (L. DOLLOND és FRAUNHOFE-. ) — ) — " • 

F r . n í A , I , Í R P B V J I I S , 
F L o n E N o z (olasz. Firenze), a' toscanai nagyherczegség fővárosa és a' 

tartomány főkormányszékeinek helye (lO.GOO ház. 's 70,000 lak.) , fekvé
séért, a' benne levő becses mivekérf, főképen épitőkés festőkmiveiért, his
tóriai nevezetességeiért 's a' mesterségi szorgalomért egy a1 világ legje-
sebb városai közt. H.íjoló 's termékeny völgyben fekszik és az Arnótól 
két egyenetlen részre osztatik, mellyeket négy kőhíd köt öszve egymás
sal. Eghajlatja kellemetes és egészséges. A' középidőkor nyughat.it-
lanságaiban Florencz ritka virágzásra 's hatalomra emelkedett fe l , melly 
főképen a1 Medici família által ugy megerősíttetett, hogy minden szom
széd tartományoknál hatalmasabb volt, 's ezeket felsősége alá 'haj that ta . 
Ezen időbeli a' városnak mostani formája i s , melly szerént épületei 
nagyobbára védelemre 's ellenállásra alkalmatosakká ép í t t e t t ek , mint a' 
pártok akkori egymással hadakozásai szükségessé tették. Nem dicseked
hetnek ugyanazok ama' görög Ízléssel 's fénnyel, mellyel a' Palladio által 
Vicenzában és Venetiában épí t te t tek; de a' férjfias épitésmódnak minden 

nemes és igazi tulajdonságaival bírnak. Hlyének p. o. a' Pitti palota, 
mellybi n lakik a' nagyherczeg , pompás galériájával , 's a' fekvésénél 
fogva igen kellemetes Boboli ke r t t e l , a' Strozzi és Riccardi (hajdan Me
dici) paloták 's a' régi rendetlen tanacspalota a' váios^ nagy piaczán 
(í ' íözza del Granduca). A' templomok külső oldalai, fájdalom, csaknem 
mind végzetlenek, ellenben belsejek, az épitésniódra 's ékességekre nézve, 
nagyobbára igen jelesek. A' 13 száz. épült fő papi templom {la chetra 
politantt) , kivül egészen fekete és fejér márvánnyal diszlik , 's magas, 
Jttrunelleschi által építtetett kúpjával büszkélkedik. Mellette áll a' Giotta 
rajzolatja után épült harangtorony 's szemben a1 régi keresztelő kápolna 
(battisterio) GHIUHRTITŐI. (I. e.) és Pisano Andrástól érczhől öntetett 
ajtjjival. A1 fő papi templom ezen munkában iratik l e : „La metmjm-
hluna fiorenlina illuslrala-'- (Flór.,1820). St. Lorenzó (Sz. Lőrincz) tem
plomában van a' felette pompás, de még egészen el nem készült fejedelmi 
íiirbolt, a' két Medici emlékeivel 's a' nappal , é j , alkonyodás és hajnal 
hiies szobraival, mellyekkel Angelo Mihály magát halhatatlanitotta. A' 
klastromban van Laurentnek oodexeiről 's kéziratiról hires és igen becses 
kö.iyvtára. St. Croce temploma, a1 régi 's uj mivészség emlékeinek kin
csén kivül , legpompásabb honi mausoleumokat foglal magában , mellyek 
közt csak az Angelo Mihá lyé t , Machiavelliét, Galileiét és Alfi'eriét ne
vezzük. St. Marco , St. Aiinuuciata, St. Maria Novella, mellyeket Cima-
buenek 's a1 legrégibb Florencziaknak legpompásabb mivei diszesitenek, 
St . Spirito, S t .Tr in i ta templomai , épen olly méltó helyei az áhitatosko-
dásnak, m i n t a ' millyen gazdag musenmai a' mivészségnek , kiváltképen 
több régi mivészek becses frescofestéseivel gazdagok, mellyek közt neve
zetesen Masaccionak a' del Carmine templomban lévő mivei még most is 
ugy oskolául szolgálnak a' mivészeknek , mint valaha szolgáltak L. da 
Vincinek, Angelo Mihálynak , Rafaelnek 's másoknak. A' palotákban is 
találtatnak mindennemű mivek galeriáji 's gyűjteményei. Legszebb 's 
legtöbb festések fényesitik a' Corsini , Gerini pa lo táka t , kiváltképen a1 

Pitt i pa lo tá t , melly minden Parisba vitt miveket (ezek közt a' Madonna 
della Sediát) visszakapott. Leírását lehet Spethnek Olaszországról ir t 
munkájában olvasni. Mindazáltal nem csak ezen , hanem talán minden 
európai gyűjteményeket elhomályosít a' benne lévő mivek számárai és 
becsével a' nagyhcrczegi galéria. (Az itt lévő mivek rajzolat jai t , Zan-
noni, Maltalvi és Bargigli adták ki, Pietro Benvenuti ngyelése a l a t t , 100 
füzetben.) Legkitetszőbb faragott képek: a' medicei Venns, a' két küzdő, 
a* tánczoló Faunus , a' köszörűs , Hermaphrodi t , Niobe gyermekeivel, 
Ámor és Psyche 's mások; a' festések közt első helyet érdemelnek a' 
Rafael által festetett Fornarina , a' szent familia, János a' pusztában, 
I I . Július pápa i* Venus_ Ti t ian tó l ; az Angelo Mihá ly tó l , Correggiotól, 
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F r a Bartolomeotól készített képek. Ezek a' „Recti gallérja di Firenze 
incisa' in cartnnni-ban iratnak le (Flór. 1821.) Egyetlenegy a' maga 
nemében azon négyszáz képek gzüjteménnye, mellyeket magok a' legje
lesebb festők festettek. Vannak még itt régi és nj bronezok, pénzek '» 
legbecsesebb metszett kövek gyűjteményi is, mellyek, mint a' többiek is, 
akárkinek '» fizetés nélkül megmutattatnak és használás végett nyitva ál
lanak. A' szép mesterségek academiája i s , melly Benveuuti és Itaf. 
Morghen iigyelése alatt igen jeles mivészeket nevelt, igen szép, többnyire 
régi florenczi festésekből, mellyek eltörlött klastromokból 's templomokból 
hozattattak ide, álló gyűjteménnyel bir. Nem kevesbbé nevezetesek tanító 
intézetei is. Van universitasa, Ácademiadella Cruscá-ja 's mások. Lau-
rent könyvtárán és sok másokén kiviil, mellyek közt a' nagyherczegé az 
ujabb minden nyelvbeli literatnráknak legbecsesebb munkájival bir, hiresek 
még a' Marucelliana és lVIagliabechiana, melly utolsó igen gazdag kézira
tokkal 's legritkább nyomtatott munkákkal. A' természethistóriai inu-
seum, melly negyven szobájában számos ásvány-, fUvész- és állat-gyűjte
ményeket foglal magában, már remek anatómiai viasz készítményeiért is, 
mellyek Fontana felvigyázása alatt Susini Kelementől készíttettek, csodál
kozást érdemel. A' St. Maria nuova és S. Bonifacio ispotályokban sok 
ifjaknak van alkalmatosságok , magokat több ügyes tanítók felügyelése. 
alatt az orvosi tudományban tökéletesíteni , mellyet orvosi könyvtárak, 
bontszoló sz in , füvészkertek 'sat. mozdítanak elő. Több játékszínei kö
zül rendszerént kettő van nyitva; a' della Pergola, mellyben énekes és 
tánezos jótékok 's a' del Cocomero, hol vig énekes játékok adatnak. 
Ezeken kivül több kisebb és bábjátékszinek is vannak Florenczben , 's 
az útszákon éjjel nappal mulattatja a' nézőket az igen mulatságos és el
més Pulcinello hordozható deszkaboltjában. Florencznek leírhatatlan bá
joló erejét nem csak mostani gazdag 's fényes állapotjában , hanem a' 
dicső előidőben i s , mellynek emlékei minden nyomban szembe tűnnek, 
kell keresni. Bajnoki nagyságánál , középidőbeü vitézeinél 7s 1478 tar
tatott nagy és politicai tekintetben nevezetes egyházi zsinatjánál inkább 
foglalatoskodtatja a' lelket az a' gondolat , hogy a' mivészség és tudomá
nyok minden helyek közt itt virágoztak legszebben °s itt termettek Európa 
megfrisitésére 's újjászületésére legnemesebb gyümölcsöket. Az olasz. 
Jiteraturában 's mivészségben legdicsére'esebben fáradozó férjfiak mind 
florenczi eredetűek. A' pallérozottság, mivészi lélek és jó izlés , mellyek 
korán felébredvén's gyámolit tatván, Medici Lőrinci ko-át legfényesebbé 
teszik a' históriában; ugy lá tszik , olly mellyen meg gyökereztek. Flo
renczben, hogy még most is itt tündöklenek legdicsöbb fényben. A1 köz 
ember nyelve is olly tiszta 's csinos itt, mint a' millyeri gazdag finom 's 
elmés fordulásokkal. A' nép áltáljában vidám, nyájas, barátságos; isten
félő és játékszíneket kedvelő, mint mindenütt Olaszországban; de a' 
szorgalomban 's munkásságban nagyohbára minden más olaszországi né
peket felülmúl. Florencznek hires selyemmanufactiiráji 's festései van
n a k ; ásványmivei, kocsji , klavirjai , mathematicai 's physicai eszközei, 
nyomtatványi, egy szóval minden az élet szükségeire vagy gyönyörködte
tésére készíttetett mivei , kitetszők '» jól csináltattak. Kereskedése ele
v e n ' s jövedelmes. Környéke virágos kerthez hasonló, 's dombról nézet
ve ua;y látszik , mintha majorokkal 's falukkal be volna vetve, mellyek, 
mint Ariosto mondja, két Romát formálnának, ha együvé szoríttathatná
nak 's fallal körülvétethetnének. Egy a' város mellett lévő mulató, Cas-
cine nevű erdőcske, mindpn es tve , főképen innepnapnknn, tele van a' 
szép világsal; a1 nagj'herczegi mulató kastél5'ok, Pogsrio imperiale , Car-
re<rffi, Pratolino ( Apennin szobrával) , Poggio a Cajano, mellyekre 
mind a' természet , mind a1 mesterség pazarolva szórta az ékességet, 
mind annyi bájoló pontok Florencz körük E' szerént Florencz la bella 
(szén) melléknevét méltán viseli \s csaknem inkább kedveltetik az elra
gadtatott utazóktól (kik ezen pompás várost közönségesen nem örömest 
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hagyják c l ) , mint Roma. Az utazóknak igen lehet ajánlani Florenczre 
nézve ezen munkát: ,,Piuova guida per la citla di Firenze" (rajzol. 
Flór. 1820.) L—ú. 

F i o n E s c a i r .AK, veres festék képírók számára, melljel egyFran-
ciscanus talált fel Florenczben, midőn a' kosén ill-tincturát a' sal tar ta
rival készité 's tévedésből egy feloldozott savanyt önte hozzá , mi állal 
veres ülepedek támad*. 

F i . O R E N C Z I M U N K A , a ' mosaik egy neme, melly drága kövek e's 
márványdarabok öszvetétele által valamint a1 természetet, ngj\féstménye-
ket is utanaz bizonyos gradnsban. Előrenézi munkának onnan neveztetik, 
mivel a' Florencziak leginkább kilünnek ezen nemben. Egyébiránt ezen 
munkákban mind megvannak a' mosaik hijányai és inkább mentei kelések 
mint valódi becsű mivek. 

F L Ó R I Á N (Jean Pierre Claris de)? a ' franczia academia tagja, szül. 
Mart. 6. 1755 Flórian várában nem messze Sauvetől az Alsó-Sevennekben. 
A' spanyol literaturához volt eleven hajlandóságát anyjának, Gilette de 
Salgne-nek , ki született Castiliainé vol t , köszön;. F ^ g y i k nagybátyja 
Voitaire kishúgát vette nőül ; atyját szerette ezen nagy i r ó , 's a' , ,Hen-
r i a d e " költője Ölömét leié benne, barátja fijának talentumait fejleszteni, 
ki nem sokára kedvencze lón. F. mint apród Penthiévre herczeg szolga
latjába lépett 's az év nagy részét Parisban tölte a' herczeggel , hol <í' 
Argenta l , Voltaire barátja , egy privát játékszint épittete. Itt adata F. 
legelőször szinmiveit, mellyekben a' harlekin szerepét maga áltvevé. 
Egyszersmind a' két, dijt nyert költeménnyel: „loltaire el le serf de 
Mont-Jura" és ,,_Bo«» e Jiuth*' (ecloga) esmertette meg magát. XII. La
josra kiadott dicsirása kevesb javalatot láta. 1788 a' franz. academia tag
ja lett. A' fnnczia revolutio kilobbantakor Penthiévre herczeg elholta 
után azon decretum következésében , melly minden nemeseket számüze 
Par isból , Seauxba vette magát. I t t , mig , .Ephraim" czimü költeményé
nek bevégzésével fóglalatoskodék , a' bátorsági biztosság parancsára el
fogatott. Kobespierre megbukta megmenté a 'vérpadtól , 's barátinak egyike 
szabaditásán dolgoza; de későn; a' kilürt szenvedések, főkép azon kinos 
bizonytalanság mellyben, a' legrosszabbat kellé félnie, lenyomasztiik szelle
mét. Néhány nappal kiszabadulta után megholt Seauxban Sept. 13. 1794. 
F. mint költő több nemben szerencsésen próbálkozott. Altaljában könnyü-
ség , kecs , kellemes hangzat 's a' Francziáknál ri tka kedélyesség (Ge-
mülhlichheil') főtulajdoni miveinek ; a' magasb nemek elevenség , enő és 
színezet híján vannak. A' szokásokat találó hűséggel festi. Mindenek fe
lett pásztorvilágbeli festményekben j e l e s , 's mint meseköltő a' francz. 
literaturában közvetetlen Lafontaine után áll. Főmivei : „Estelié", „Con-
zalve de Cordue" .,,i\uma 1'ompilius" szinmivei közül a1

 )>Tteux biliét!." 
„Von Qaixote" szabad fordíttatása, melly holta után jelent meg, franczia 
eredetihez hasonlít. bb. 

F r. o R i r> A , 1S22 olta az éjszakamerikai egyesült statusok birtoka, 
egy a' mexicoi tengeröblön délre lenyúló félsziget, mellynck határai 
nyug. Louis iana, kel. az atlasi tenger, éjsz. Georgia; hajdani Nyugot-
floridának I ouisianához kapcsolt részét is hozá ' számlá lván , 2715 nsz. 
inf. nagy , mintegy '20.000 fejér lak. Az Apalachicola folyója Kelet-, és 
Nyugntfloridára osztja földjét ; amannak S. Augustin, ennek Pensacola 
fővárosa. Más nevezetesebb folyóji . a' Missisippi, St. John, Ktf Mary. 
A' Mayaco tava , a' pensacolai öböl, Apalache, Szent Lélek, a' Charlos-, 
és Chatainöböl , Sable foka méhók emlí tésre; ben vannak hegyek is, 
mellyek az Apalache hegylánczávul öszveköttetésben vannak. Levegőja 
a' völgyekben 's térségeken hév; de nagyobbára egészséges. Földje a' 
természetnek minden nemii javaival ga*dag, kiváltképen az állatok és plánták 
országából. Lakosai benszülettek (Creekindusok és Moscoculgok), Kik 
tulajdon fejedelmeiktől függenek és Európaiak (Spanyolok, Francziák, 
Angolok és Görögök); ezen utolsók selyemtenyésztés végett szálittattak 
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ide az Archipetagus mellékéről az Angolok á l t a l , de csaknem mind ki-
holtak. A' fontaiuebleaui békében (1762) Spanyolország Floridát , mi
vel sohasem volt igenjövedelmes, a' Missisippiig Angolországnak engedte, 
hanem a' versaillesi béke szelént (1782) ismét visszakapta 's 1S!!> az 
egyesült statusoknak adta által. (L. EGYESÜLT STATUSOK,. L, ú. 

K L O R I D A - B l l N C i , (Frangois Antoine Monnino, gróf), spanyol 
statusminister 111. Károly a l a t t ; nagy tettekkel tündöklő férjfi, ki Spa
nyol ország javára sokat elkövetett , de egyszersmind a' sors viszonyait 
is nagy mértékben tapasztalni kénytelenittetett. Nemzetségi neve Mon
nino volt. Szül. Murciában 1730, hol atyja jegyző valu-. T a n u l t a ' 
salamancai egyetemben, 'a csak hamar ugy kitüntette magát , hogy 
XIV. Kelemen alatt Ilomába mint követ küldetett. Itt több kétséges
esetekben nagy ügyességet mutatot t , különösen a' Jesuitus/.erzet el
törlésének kieszközlésér« 's VI Pius választására igen sokat tett. Mi
dőn 111. Károly küldolgokra ügyelő ministerét, Grimaldil, elereszteni 
kénytelen vala, ' saz t , hogy helyébe kit válasszon, kérdezné; Grimaldi Mou-
ninót javalta. Erre Monnino Flor ida-Blanca név alatt grófságra emel
te te t t 's ministeri köréhez még aJ kegyelem-és igazságosztályát, a' pos
tákra , országutakra 's közönséges lakhelyekre való felvigyázás! is 
nyerte, ugy hogy tekintete csaknem határtalan iett. Ő szorgjlomszekereket, 
's járható postautakat állított; figyelmét a' köz politia legfontosabb ágai
ra fordította, különösen a' fővárosban, mellyet mindenkép szépített, 's 
mindenütt mint a' mesterségek és tudományok munkás elűmozditója mu
tatkozott. A' spanyol és portugaii udvarok közti egyetértést 1785 egy 
kettős házasság által iparkodott megerősíteni, de szándéka, hogy a ' spa 
nyol herczegeknek a' portugaii királyi széken örökösödést eszközöljön, 
nem sült el. Azon hadi mozgások, mellyekre királyát birta, Algir megtá
madása (1777) 's Gibraltár ostrom* (1782) szerencsétlenül ütöttek ki. 
Szóval , 111. Károly^ halála előt t , Oct. Í788. elbocsáttatásiit kívánta, 's 
ministersége viteléről számot adott. Ezt a' király helyben hagyta , de 
magát el nem eresztette. iV. Károly alatt azonban ellenségei, 's e/.ek 
közt a' békefejdelem, megbuktatását 1792 kivitték. Ekkor a' pampelonai 
citadellába zára to t , később elbocsáttatott 's jószágaira száműzetett. — 
1808 a' cortesek gyűlésében még egyszer megjelent a' néző piarzon , 's 
még ugyan azon esztendőben, Nov. 20. csak nem 80 éves korában, niholt. 

F t . o R i s (Ferencz) , I . V R I E N D T (de.) 
F r . O R U S (Lucius Annaeus) romai történetíró, hihetőleg spanyol vagy 

galliai születés. A' második század elején élt 's rövid áltnézetét (epi-
tame) irá a' romai történeteknek 4 könyvben a' város építtetésétől a' 
Janustemplom első bezáratásáig Augustus alatt. Stylusa virágzó, a' his-
toriographiában nem elég egyszerű. Legjobban Duker adta ki (Leyden 
1744); ujobblag Fischer (17Ü0) és Ti tze (1819.) 
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Festőség , . . 
Festúszerek . , . 503 
Feszülés .. . — 
Fe t fa , 1. Mufti . . . _ 
Fetisisnius . . . — 
Feudum . . . 504 
Fez és Marocco . . . 5o9 
Fichte . . . 
Ficinus . . . 510 
Fictiones . . . 
Fidalgo, 1. Hidalgój . . 
Fielding . . - .' —. 
Fieisco . . . 512 
Fiesole ,'. \. Santi Tosini . 5 |4 
Fiévée . . . — 
Figefa . . . _ 
Figura . . . 5 1 5 
Figuiansok . . . 
Fi!angieri . , . 5 l6 
Filep (Maced.) . . . 5 1 7 
t'ilep 11. (span. kir.) . . — 
Filep li. (Ang. Fi ancziaor.) kir.) 5*il 
Filep Merész és Jó, 1, BiirgundiaU 523 
Filep IVr. és VI. , 1. Francziaorsz. 
Filep Laj. 1. (fran. kir.) . 
Filep I l i . 1V.V. (sp.), l .Spanyor. 524 
Filicaja . . . . — 
Filigranmiinka . . . — 
Fi l l ra lás . . . — 
Finale . . • — 
Fináncztudomány, 1. Statustud, 525 
Findlater . . . — 
Fingal . , . . — 
Fingalbarlang . . • 526 
Finigiierra . . . — 
Finis terrae . , • — 
Finnek . . • — 
Finnland . . . 5 2 7 
Fióknapok . . . 528 
Fioravanti . . • — 
Firen/.uola , 1. Nannini . . . — 
Firmán • . . . — 
Firnajsz . . • — 
Firnajs>,fa • • - 5 2 9 
Fiscalis • • • — 
Fischer . • • — 
Fiscus , . . . 530 
Fistula • • • — 
Fi tz . . - 5 3 1 
Fiume . . • — 
Fiúsítás . ' . , — 
Fixmillner . . . — 
Fizetési tehetetlenség, 1. Megbukás— 
Flaccus . • — 
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Lap. 
Flagellansok, I. Ostorozok . 532 
Flageoleí . . . — 
Flahault, ]. Lousa . . — 
Flamandi oskola, l.Ném. alf. osk. — 
Flamea . . . — 
Fiamsteeő . , . — 
Flassan . . . — 
Flauta, 1 . Síp . . . 533 
Flaxmann . . . — 
Fléchier . . . . . — 
Fletcher . . . 5 3 4 
Fleurieu . — 
Fleurus . . . — 
Fleiiry (Andre) . -. . 535 
Fleury (Claude) . . . 536 

Lap 
Flemy(BcrD.), 1. Párisi játéksa. 536 
Flenry {de Chaboulon) . . — 
Flilnisiiak . • •• 537 
Flinders . . . 538 
Fliutüveg . • • — 
Fiora, 1. Zephjrus . • . 539 
Florencz . . . — 
Florenczi lak • • • 541 
Florenczi munka . . . — 
Fiorian . • • — 
Florida ' . . . — 
Florida-Blanca . . . 542 
Floiis (Ferencz), 1. Vriendt (de) — 
Florus . • • — 












