








KÖZHASZNU 

ESMERETEK T Á R A 
A' 

SZERÉNT 

M A G Y A R O R S Z Á G R A 

ALKALMAZTATVA. 

ÖTÖDIK KÖTET 

Fo GWAYRA. 

PESTEN, 

KÖNYVÁROS WIGAND OTTÓ SAJÁTJA. 

1 8 3 3. 



Nvomtatta Landerer Pesten. 



F. 
t i ) , F O K , F O H I , egy chinai vallás • szerzőnek n e v e , k i Isten 
gyanánt tiszteltetik és idegen honbúi szármozott. ;— Vallása Krisztus 
elsőjszazadjábau jőve Chinába 's ezen úton. XV-dik Mingti császár , a1 

Háni házból , megemlékezett Confucius ezen mondásáról: , ,Nyugoton 
(esten) találtatik az igaz bölcs ." és két Országnagyját , Csap-ot és 
Csinkinget elküldé azon vidékek felé azon parancsai , hogy előbb visz* 
sza*ne térjenek mig az igazi szentet fel nem -találták és törvényeit meg 
nem tanulták. Indiából a' Fo tudományát magokkal hozák. Éx, mint 
hivei beszélik, 1027 évvel született Krisztus előtt Kasmírban. Atyja, 
ln-fan-wang, ezen ország k i rá lya , anyja „Moye volt. K« ót teste jobb 
oldalán szüle 's a' szülés után megholt. Knnek alkalmával a' csillagok 
inegsetétültek 's kilenc/, sárkány szállá az égbóT le. Terhessége elején 
azt álmodá az anyja , hogy egy fejér elefántot elnyelt. Innét ezen állat 
becsülete az Indoknál. Más tudósítások szerint Fo anyja egy világ 
vagy fény megjelenésétől fogamott. Születése pillantatában mindjárt 
lábára álla Fo , hét lépést tön e lőre , egy kezével az ég felé mutatott , 
másikkal a' földre 's világosan igy szollal kívülem senki sincs, sem égen sem 
földön imádásra méltó. — Akkor Schekia vagy Schaka volt a' neve. 17 
éves korában három nőt vön \s egy fiat nemze, de 17-dik évében ellia-
gyá az övéi t ' s négy bölcs-csel a' pusztába ment. Ilarmincz esztendős 
korában egyszerre megtelt az istenséggel 's Fo-vá vagy isteni lénnyé 
változtatott. Csudákkal valósitá meg tudományát ; hihetetlen szánni ta
nítvány gyülekeze körüle 's törvényét elterjeszté keleten, melly vala
mint ezen vallás papjai is Chinában Seng, Tatárhonban L á m a , Siamban 
Talapoina 's Európában Bonza nevet hordanak. Midőn a' nagy Fo 7'J-dik 
életévében halálát é rezé , azt monda taní tványinak, hogy ,,mind eddig 
mesés, példázó beszédben szólla hoz/.ájok , most pedig elválása idején, 
tudománya t i t ká t , tudtokra adja. T u l j á t o k , fo lyta tá , hogy minden 
dolognak más alaplénye n incs , mint az (Jr és Sémi, ezekből jöt t min
den dolog elő , ezekbe tér viszs/.a 's ezekben végződnek minden remé
nyeink- — Fonák ezen kinyilatkoztatása három felekezetre osztá köve
tőit. Némellyek , hiven hozzá, atheista felekezetet kezde t t ek , de leg
többen a 'vo l t tanításokhoz hivek maradtak; még mások mind a' ket tőt 
egyeztetni kiváltván külső és titkos tudományt különböztettek meg. F o 
nák ezen külső közönséges tanítása a' morált (erkölcsi létet) foghíja 
magában. A ' j ó t és roszat! megkülönbözteti ; ki életében jót tön halála 
után niegjutalniaztatik, ki roszat t ö n , megbüntettet ik; mindenik féle 
lelkek számára bizonyos helyek vannak, ntellyekben mindeniknek érdeme 
szerint lak rendeltetik ; Fo Isten szüle iek , az embereket megmentendő 
és a' boldogság útjáról eltévedteket arra viszszavezetendó ; bűneiket le-
bajlódta és a' más világban idves újra születést sz t rze nekik. Csak ezen 
öt parancsolatot adá elő : lényt ne ölj ; idegen vagyont el ne önönits; 
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t iszHtalanságot, szemérmetlenséget ke rü l j ; bort ne igyál ; ne hazudj;!!, 
különösen sürgetik az irgalmasság néinelly munkái t , — ajánlják a1 pa
poknak adakozást. Epitessenek nékik klastroniok és templomok, hogy 
imádságaik és sanyaraik által másokat a' különben rajok jövendő bün
tetés alól felszabadítsanak. Azt vi tat ják, hogy a' parancsolatjaikat el
mulasztottakra boltok után a' legkegyetlenebb kinok vá lnak , lelkeik pe
dig vándorlnni lesznek kénytelenek a' legkisebb és legocsmányabb ál
latokba. A' titkos tudomány fő ál l i tásai , mellybe kevesen vannak beik
t a t v a , a' következők. Minden dolognak alapjai és czélja az üres köz é» 
a' sem. Sémiből eredtek az emberi nem törzsök szülői , 's ezen sémibe 
tértek viszsza. Az üres köz az , a' mi valónkat teszi. A' sémiből 's 
az eieuiek keverediéből szármozott minden létező 's mindennek abba kell 
viszsza térnie. Minden l ény , élő és élet telen, csak idomára és tulaj
donira különbözik; különben egy egész valamit tesznek, alapvalo-
joktót nem különbözők. Ezen aiapvaló (alaplény, fölény) t i sz ta , min
den változástól szabad, nagyon gyengéd és egyszerű és egyszerűsége 
miatt minden lények tökélyetessége. Igen tökélyes ; mellette örökös nyu
galomban van , a' nélkül hogy erénye, hata lma, esze volna; sőt a' mi 
még több , valója abban á l l , hogy. okosság , munkálat kivánság és vágy 
néUül van. A1 ki boldogul akar é lni , mindég köteles gondolatait meg
erőltetni , magát meggyőzni "s azon alaplényhez .hasonlóvá lenni. É' 
végre szoktatni kell magát a' sémit nem gondolásra , nem kivánásra , a' 
nem érzésre és nem gondolkozásra Klaproth szerint ez volt alapfeje
zete : törekedj magadat elemészteni, mert a' mint megszűnsz magad sz i-

• mára valami lenni , ugy egygyé lesz az istennel és viszszatérsz valója!) r 
Fo közönséges taní tása , nielly Indiában a' nép va l l á s i , bramainak ne
veztetik. Hindostánon, Tbibeten, Tatárhonon át elterjedt, hanem né
inelly változással. Fó többi követői az iir és sémi tudományát követik. 
De mind megegyeznek a' lélekvan óriásról szólló tudományban. E' sze
r i n t , ha egy lélek a' földön először jelen meg 's valainelly emberi testet 
é l t e t , akkor egy Branian testében lakik. Holta után, jó vagy rósz 
tettei szerint , emberbe vagy állatba bujdosik , mig a' Sainanéok osztá-
lába lép 's végre egy tökélyes Samanéa testében feltün. Az illyennek 
nincs többé Icbajlandó bűne , a' volt bujdosasban mind lemosatott; neim 
szükség többé a». isteneket imádnia, kik csak szolgái a' világ főistené
nek. Indulatoktól szabadon, minden tisztátalanságra alkalmatlan hal 
most meg , hogy azon egy istenségbe viszszalérjen , mellynek csak egy 
kisugárzása az ő lelke. Ezen fő lény , minden dolgok dédanyaga, öiök 
olta l á ta t lan , megfoghatatlan, mindenható, jóságos, i gaz , (jogoz) ir
galmas , kezdetet ön magától nyert. Képmását nem adhatni , nem imád
h a t n i , mert minden imádáson felül v a n ; de tulajdonit lerajzolhatni, 
tisztelhetni és imádhatni. Innét ered az indus népek képimádása, innét 
a' védistenek csapatjui Chinában. Minden e lem, időváltozás, légtline-
niéuy , mindenik hivatal és rang bir ön védistenével. De a' Chinaiak 
tüz-viz katonai isteni mind csak szolgái a' Seng-Wang-Mau főistennek, 
ki a' felső égi tájról henye nyugalomból néz le az emberek ruiveletire. 
Minden chinai kikészéti a' védistenét fából vagy kőből , 's napjában há
romszor teszi előtte tiszteletét. A' Sámánéi pedig , elveszve az ezen 
nagy Istenről való gondolkozásban, csak magát törekszik elemészteni, 
hogy az istenség kebelébe viszsza térhessen 's abba tévedjen e l , ki 
minden dolgot sémiből hoza elő 'a maga is sémi testi. Midőn ezen tisz
ta lélek az anyagot teremteni a k a r á , maga is anyagidomot véve fel, 's 
el válasz tá a' benne lévő him és nő erőt. Ezeknek újra egyesítése áltla 
lön a1 mindenség teremtése lehetséges. A' Lingam í l . INDUS mVTHor.o-
01Á3 a / ' istenség ezen első miveletének syinboluma. Általa teremtek elő 
Brania , Wischriu és Isvara, niellyek nem annyira i s tenek , mind tulaj
doni az istenségnek. 55. 

F u c u s I. gyújtópont a ' G y U J T Ó Ü VE c-nél. 
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F ő , í EJ legnevezetesebb része az állati és emberi testnek, az agyat 
üregében tartú 's a' legjelesebb érzékek műszereit hordozó. Az ember 
feje sok részben különbözik az állatokétól 's külső alkotában is mutatja 
az ember elsőségét. Az ember fenn , magason hordozza fejét , az állat 
snlyegyenileg vagy függve, az ember a rc /a előre n é z , s ima , szépidom-
zatu részekkel, az allatok álkaptzái jobban előállók "s megnyúltak. 
Az emberi főnek felső és hátulsó része hajakkal fedetik, különben mez
telen a' ritka finom szűrt (i t ott) , a' szemöldöt bajuszt, szakált kivévén,* 
V fej csontépülete nyolcz egyes csontból á l l , mellyek olly erősen füg
genek egymáshoz, hogy egy darabból látszanak állani 's koponyának 
neveztetnek (I. KOPONYA). AZ arczn.ik viszont tulajdon csontjai vannak, 
amazokkal öszveköttetve. A' fő hoszasága a' testének nyolczadát teszi. 
A1 főt fedo/.ő bőr alatt izmok és a' szalagos sisak van. A' fő üregét egé
szen kitölti az agy , , melly bárom kéregtől fedetik: a' kemény, pókhá
l ó , és lágy kéregtől, Ezen kérgek igen gazdagok véredényekkel , a' 
honnét könyil a' főnek rér to t lódása , könyü sokféle főbetegségnek s/.ár-
mozása. A' fő betegségei kii/.ött legyakortbb a' főfájás, mivel majd 
minden főbetegség jele a* fájdalom. A' főfájás oka lehet rheumatismus, 
Iasu gynladasa a' sisak hár tyának , sőt a' csonthártyáé is: továbbá nagy 
vértorlódás az agyra , melly néha a' test felhevülésétöl, máskor az agy-
eröltetéstől vagy hathatós szagoktól stb. szármozik. Sokan görcsöt akar
tak okául a d n i , de mivel a' fejben izmok nincsenek, görcs ottan lehe
tetlen; 's a' görcselleni szerek a' bajt nagyobbítani szokták. Az orvos 
Ítéletét legjobb itt is kikérni. Házi gyors szerül pedig leginkább ajánl
hatók: a' szeleden nivesitók, min t : czitromlé vízben, czukorral, cztikros 
borkő, borkősavany, elszármoztatók, mint lábfő; dő és húzó tapasz. 
Hypooliondricusoknál és hystericáknál a' fő tetején egy , kis helyet el
foglaló de igen érzékeny fajdalom szokott lenni (C7tfe«s /lystericus). A' 
pióczarakás igen gyakran segit a' főfájásban. ~-j—a. 

F O K vagy De K O K (Dániel) termékeny angol i r ó , egy londoni hu-
sáros fija, s/.ül. 1003. egy Dissenter oskolában neveltetet t , utóbb pedig 
egy harisnya kereskedőhöz ment inasnak. Minden szabad pillantatát 
olvasásra forditá, különösen folyóirásokéra. A' p_ártoskodáa melly li 
Jakab uralkodása alatt ki töre, Foet is elragadá rs ez már 21 esztende 
jében mint politikus iró lépé fel. Utóbb ezen futóirása ; . , a z i g a * 
a n g o l " , nieltybt.ii III Vilhelni dolgait vedé , nagy részvételt nyere , a' 
a' király a' szerzőt kifúrkészteté "s jelesen meg jutalmazá Egy painphie!, 
inellyben Anna királyné a la t t , a' püspöki egyházat megtamodá, s melly 
szerzőjének magát nyíltan megvallá, a' parlament részéről s/.égjenhe'yet 
(Prangerj, pénzbüntetést és kétévi fogságot vona rá. Ezen fogság idején 
sokat dolgo/.ék versben és kötienül , 1704ben egy foiyóirást kezdet t : 
„ T h e r e w i e w , niellyetl813 baua ' t í -d ik kötettel bef'ejeze. Utóbb gúnyt , 
verseket, erkölcsi darabokat, tör téne teket , románokat stb. i r a , niel 
lyek rég feledésbe mentek. Hazáján kivül nyonitatá ki e' munkáját: 
„ C r u s o e R o b i n s o n é l e t e é s t ö r t é n e t e i ' ' melly a z ifjúság
nak kedves olvasó könyve lön. Foe nem nevezé meg magát mint szer
zőt ; azért Steele tartatott egy darabig annak. Midőn 1719-ben Robin
sonját elvég/.é, soká kerese kiadót nek i , végre Taylor könyváros elválo-
lá 's rövid idő múlva ezer fontot nyere rajta. Ezen reménytelen foga
dás négy hónap múlva a' második rész kiadásúra b í r t a , de a' melly 
nem tetszett annyira. (L. ROBINSON.) Foe Londonban halt meg Április
ban 1731. 55. 

F O K T U S ( M A G Z A T ) . AZ állat életre ébredésének első idejében az 
utóbbitól egészen különböző idommal bir, és ekkor Embryo-nak (Ebrény) 
neveztetik. Midőn a' nádrában hasonlítani kezd utóbbi idomához Foettis 
(magzat) nevet nyer. A' születés utáni kor csecsemő kornak mondatik. 
— Néha ezen nevek szorosan (hetekrejmeghatároztatnik , nélia egymás
sal is fölcseréltetnek. —j—a 
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F O G A D Á S , (pactum) köz értelemben azon nemét teszi az egyezet
n e k , melly két személy vagy felekezet Ihözött, valamelly dolognak igy 
vagy amúgy léte , megtörténése vagy elmúlása iránt azon feltétel alatt 
köttetik , hogy az igazsággal ellenkezőt állitó fél , mintegy állítása hely
telenségének büntetése gyanánt , bizonyos mennyiségit pénzt vagy más 
egyéb dolgot köteleztessék az ellenfélnek lefizetni 's általadul ; de a/.t 
csak a k k o r , midőn már az ligy kétes volta, a' történtek által egészen 
világosságra hozatott. —no— 

F o n A D Á S (vallásos). A' rendkívüli isteni tiszteletnek egy neme, 
vagy ollyan cselekedetnek igérése , mellyre a' vallás törvényei nem kö
teleznek. A' régi vadnépek p. o. csata előtt faisteneiknek megfogadák, 
hogy ellenségeik vérével fognak áldo/.ni nekik, ha győződelmesek lesznek. 
A' keresztényeknél is van 's kivált vala helye a' fogadásnak '» az vagy 
csak egyes esetre határoztatok vagy egész életre kiterjedt. Fgyes foga
dás vol ta ' közép korbeli fejedelemé, hogy a ' szen t földre menend a 'Sa ra -
cenok ellen; egész életi lehet, hogy valaki bizonyos napon, évenkint vagy 
hetenkint böjtölend vagy érdemes szűkölködőt évenkint felruház. A' ro
mai egy háznál 5 fogadás van, melly alól tsak a' Pápa oldozhat le l : 1) az 
örök tisztaság fogadása, 2) az egyházi rendbe lépés fogadása; 3j Kómába 
búcsúra menésé, 4) a' compostelli bucsu , 5) a 'keresztes bucsu fogadása. 

F O G A K. A' fogak apró csontok, inkább az emésztő műszerek rend
szeréhez, mint a1 csontokéhoz tartozók. A' szépséget elómozdilják, mi
vel az ábrázatot teljessé 's gömbölyűvé teszik. Az egésségi e nagy be
folyással vannak minthogy az emé/.tésre olly szükséges rágást ők végzik, 
a' rósz fogak pedig rósz nedvet is kevernek az étkek közé. A' beszéd kelleme 
is függ a' fogaktól. Némelly hangok fogak nélkül igen tökélyetle.nül adatnak. 
Innét az emberek valóban nag3'obb gondot fordíthatnának fogaikra. — A1 

csecsemőknél az első fogak a' hatodik hónap folytában vagy vége felé 
jönnek e lő , 's ezek az első metsző fogak , mellyeket a' többiek a' másik 
fél esztendőben követnek. A' szem- és zápfogak a' 3 dik 's 4-dik félesz
tendőben bújnak ki. Üzen fogakat téj vagy liullófogaknak nevezik, mi
vel a1 hetedik évtől fogva kihullanak 's a' maradandóknak helyet adnak. 
A' gyermeknek csak 20 foga van, a'felserdültnek pedig rendesen 32, úgy
mint 8 metsző, 4 szem és 20 zápfoga. A' két utolsó zápfogat bölcseség fo
gainakis nevezik, mivel későn, néha 25-dik .esztendőben jönnek napfényre. 
A' fog részei ezek: a' korona, a' test, a' nyak (az Ínytől fedett) és a' gyöke
rek. Legnevezetesebb rész a' korona, melly kemény, de más kemény testek, 
's a' meleg és hideg erős és gyors hatása állal könyen megrepedő mázzal 
fedetik. Ez történvén az alatta fekvő csontanyag á' levegő hatásának ki
t é t e t i k , megromlik, fogfenébe megy át. Mivel pedig ezen korona bel
sejében egy kis üreg van, mellyben egy gyengédjdeg 's véredényecskék 
léteznek , ezen okból némelly beteg csípős anyagok oda vehetik magokat 
's belüliül ki felé okozhatnak fogromlást. Különösen a' hűikor (rheu-
matismus) 's a' bnjabetegség szokott ide át tétetni . A' fogak. gond\ise-
lése ebben áll. Őrizkedni kell az igen meleg vagy igen hideg testeknek 
aT szájba vételétől , különösen pedig a' melegméi tőknek gyorsváltozásá-
t n l ; a' kemény testnek feltörésétől, fonál elharapásától. Mindenféle sa
vanyak felolvasztják a' fogmázot, különösen az erósebbek. Tehát min
den savanyt magában foglaló fugtinctura á r t , noha az első pillantatok-
han tisztit is. Mivel min !en durva és hegjes dolog megsértheti a 'máz t , 
őrizkedni kell az vrczpiszkálóktu) , koraitokból borkőből stb. készült fog-
portul. Azon embereknél , kik sok hús t , kevés ker^ere t esznek, nem 
jó emésztetnek , dohányoznak , a1 seprő leiévődik a1 fogakra 's fogak 
borkövit készíti, fíz.en fogborkő az alsóbb részeket lepi először meg 's 
az iny alá bevonulva azt elválasztja 's romlást , bűzt okoz a' szájban. 
Kzt megelőzhetni , ha a' fogakat naponkint jó fogporral, langyos vízzel 
és keniéryded fogkefével megmossuk. A' hol már jelen van , orvos ál
tal vetessék le. A' fene's pontot néha egyszerű reszelővel el lehet hári-
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tani , vagy szerek által tovább harapodzásáhan gátolni. Fogat hirtelen-
keriie nem kell húzatni , mert veszedelmes. — A' mesterséges fogak kü
lönbféle fogakból készíttettek, II. ni. egésséges fogu holt emberekéből, 
vízilóéból, tehénéből, elefántcsontból, 's pedig vagy hátra maradt gyök
re filggesztetnek, vagy a1 mellékfogakra. Kezdtek pnrczelánból is készí
teni meg nem feketüló fogakat. I l i res munkát ada ki a' fogakról Serres 
A. „Essais snr /' anutmnie el la pltysiolngie des denls , cu nouvelle the-
urie de la dentilion. ( P a r i s , 1817, rezekkel), „JJet denlí des niammife-
res" (Paris, 1815, rezekkel). —j—a. ' 

F O G F Á J A s-nak neveztetik azon fájdalom , melly a' fogakban vagy 
a' hoz/.ájok tartozó részekben vagyon. Néha izonyu fokra emelkedik, 
a' szenvedőt egész éjeenkint kínozza 's majd kétségbe ejti. Néha a' 
fogtulft' közel részekre elterjed, gyakran a' fejbe is. Fő fokán néha 
egyszerre megsziin ; utóbb megint viszszatérendő. He lye , mint minden 
fajdalomnak, idegben van és pedig abban , melly az állcsontok tulajdon 
csőjében megy 's mindenik foghoz legalább egy szálat küld. De ezen 
ideg killömbféle oktul ingereltetik , 's innét a' fogfájás nemei is klllönih--
félék. A' fogjövéskori fájdalmat i s , melly az íny gyuládásától ered , ide 
szokták számlálni. Fogfájás tárnod utóbb is az iny vagy a' fogüregben 
lévő részek gyuladásánál. Van még egyetérzésü fogfájás is. p. o. kösz-
vénynél, hülkornál, sorvadatnál, bujabetegségnél is. De legfájdalmasabb 
a' fogak rongáló művelete, hova a' kiilsértések 's a' müszeri romlás 
tartoznak, melly férgesülésnek mondatik 's a1 más csontok fenéjének' 
(Caries) felel meg. Néh,a ingerlő külső okok épen nincsenek jelen , ha
nem maga az ideg beteg fajdalmát okoz. —• Ezekből l á t n i , hogy a1 fog
fájás gyógyítása külömbféle, majd véi bocsátás majd el szármoztatók, 
majd enyhítők, majd az ideget elülök kellének. Gyakran a' beteg fog 
kihuzatása szükséges. —j—a. 

F O G H Í Z , f o g s á g , e l í ' o g á i . Eléggé esmeretes ezen kifejezés 
a' rendes váltó—polgári (nemesi) és felségsértő perekben, kevésbé pedig 
a' fogság pont a' hajóknál, ha valamelly ideeen vagy földi egy kiindult 
hajónak vagyonostuli elfogását kivánj.1 ; vagy ha országos rendelés által 
közönséges letartás (embargó) tétetik az idegen hajókra visszapótlás 
végett, vagy mint első lépés a' háborúra. Panaszkodnak a' nemzetek, 
hogy az itteni jogok nincsenek megállapítva és a' kénynek mindeddig ta
gos mező hagjaték. Mi magyarok mint hajókkal ki nem kereskedők, — 
hallgatunk. — A' németek r eményük , hogy a1 köz birodalmi gyűlésben, 
meg fog javitatni a 'honiak és idegenek fogság törvényének hijánya, — 
általános kereskedő törvények állítása által. 

F O G H Á Z U K , kényszeritési lakhelyek büntetésül vagy nagyobb 
felvigyázás végett. (Has Fenyitékház'). Hogy az emberiseiét annak 
romjain . a1 gnnos7okon is meg kell esmérni , 's tekintetbe kell venni, 
minden jobb lelkűek megesmérik már ma. Látszik is törekedés minden 
mivelt országban ezen intézetek czélirányosabb elrendelésére. A' hol 
ez nincs, ott nem is mivelt az ország. Legelői áll i t ten, mint sokban, 
éjszakamerika, hol ezen intézetek javítása, olly sikerrel muukálkodék 
az einberjavitásra , hogy utolsó időkben több város bérben adá ki foghá
za i t , nem lévén polgárai közt senki , kit heléjök kellet volna rekeszteni. 
A' kinek kedve vagy hivatása van e' dologról a' nevezetesebb munkákat 
olvasni , néhányat annak itt megnevezünk, „lnquiry, whelher crime 
ard viisery are produced or jireeenled hy nur present system nf priíon 
disriiiline"' 6. kiad. 1818. líuxton gyógyásztól. „Journal éri prisons" 
Appert-től. , , / í í i maisom eenlrale des delenlion" 1823. Vasselottól. 
,,Ta/ileau de P interienr des prisnns." (Paris 1824) Ginouvier-től ..Des 
prisons. de tettr régime et des mnyens de les oméliorer'1 (Paris 1821). 
Danjnntól ^,Uier Gefangene uud derén Anf/ieivahriing'-'- Klappenbach-tnl. 
Vorletungen iiier die Oefffngnisslunde, gehalten zn Berlin." (Berlin IS2S). 

V (i e i, A i, ,í s 1. H A T A L M A S K O D Á S és V Í I H Í H U K Í S . 
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F O G L A L A T , öszvesége annak , a ' mi valamelly valóságos vagy 
\. oridolt tárgyban bé van foglalva. Kllenébe tétetik a' körűiéinek vagy 
formának , p. o. valamelly mértéknek, valamelly könyvnek, levélnek, 
godolatnak 'sat. foglalatja. A' mathesisbeii f o g l a l a t a1 képestségi 
megfogás , midőn valamelly nagyság egy másik által fejeztetik (ki. 
Jgy határozzák- meg valamelly számnak foglalatját más szám mint egy-
fég sze lén t , a.' hossznak foglalatjától , réf, s ing, l á b , hüvelyk szerént, 
a' felületét quadratumok sze rén t , a' temérdek testekét koczkák vagy 
köbök szerént, az időét évek, holnapok, napok, órák 'sat. szerént A. B. S. 

F OG i. A i, Tfl s z i, OP o K a z o k , mellyeknek tetényei (kapitale) 's 
párkányozati egymást megérik. A' görögöknél nem jőnek elő. Csak 
Antoninus l'ins alatt hozaiék be a' foglalatoszlopok állí tása, hogy az 
Által az épületnek nagyobb gazdagsági idom adassék. Lehetnek esetek, 
lfbl a' kénytelenség kimenti ezen sürü oszlopzatot , ha t. i. a1 teher 
nagy volna valamelly oszlopnak, a' viszony pedig nem hagyná helyben 
az elegendő vastagságot. Az ügyes mi vész azonban tud a1 dolgon segíteni. 

F o G o t. (madár) . A tyúkok rendébe tartozik. Jegyei ezek: orra 
röv id , boltozott, elöl szigonyidomu, viasz-hártyával az orlyukak közöt t ; 
lábai mint a' fác/ánnak , de rövidebbek; a' rövid ,j csüngő farkban 14- 18 
ve-.értoll ián. Orrlyukai fölül boltozott hártyával fedetnek; rövid, tek-
ny'iidomu szárnyokban 25 kemény evező tollok v a n , mellyek közül a' 
^-di'\ és 4-d ik , vagy a1 4-dik és 5-dik leghoszabb. Belső alkatuk majd 
mind a' fáczányé. — A' foglok a' déli és mérsékelt tartományokban lak-
ra'< és tartózkodások helye szerint kétcsapatra oszlanak, úgymint he
g y e s , köves helyeket vagy mezőt szeretőkre. Nemök (sexus) szerint nem 
igen különböznek, de animál inkább korokra nézve. Évenkiut egyszer 
>e l lenek; bujdosók vagy csatangolok. Ételök szem, hüveles vetemény 
t's más m a g , zöld vetés, gy-nge füvek, bogarak , férgek; egynósök, a' 
fiaikkal társaságban élnek a ' jövő nőszidőig. Tojásaik 6 — 2 2 , alapszínük 
sz i l rkesárgás , -a 1 földön feküsznek Több faja van. —/•*• a, 

F o o y A T K o z í s o K 1. Nap és 's Holdfogyatkozás. 
F o o v A i K o z Á s o K K ö R K 1. F.kliplica. 
F Ö H A J Í G az ,me l lynek hangvezetője valamelly hangdarab elren

delésénél alapul vétetik, a' melly tehát mintegy uralkodik 's a1 más kali
kókba (mellékhangokba) való kitérést meghatározza , a1 mellynek hármo-
y.alja (Dreiklang) a' hangadarabb elején és végén hallik. Mostani hang
rendszerünknek mindenik hangját vehetni alaphangul, csak hogy a' niel-
lékhangokat e' szerént kell azután elintézni :s előleges jegyek által a' 
szügséges viszonyba helyeztetni. A' főhang vezetéken való közök meg
határozzák , ha a' mellékhangok lágy vagy kemény neműek e, az első 
vagy mosódik fokon rokonoké. Ha azon hangvezetékben nagy a' hármo-
zatja ( T e r z ) , akkor a' hangnem kemény , ha kicsin a' hármozat , lágy. 
(1. Hang hangnem'). Más értelemben fő vagy alaphang a z , melly az ac-
cordban a' legmélyebb, mivel az egész harmónia mintegy azon épül 
és belőle fejlik ki, Néha alaphangnak az neveztetik , melly a1 hangda-
labban jegyezve jön elő megkülönböztetésül a' menetelesektől (durch-
gehende) : továbbá a1 vnnatolt jegyek (accentuirte). 

Fő I S P Á N Y, latinul mostan Supremus comes hajdan pedig Cotnes 
J'anchialis vagy J'arochianu.i, Comes Castri, és néha Judex Castri, 
n»vezet alatt értetődnek Hazánkban a' Vármegyéknek Fő - kormányozni; 
melly nevezetből, minskutánna a' latin Cnmes szó több régi oklevelek' 
bizonyítása 'szerint bírót jelentett , senki sem kitelkedhelik abban , hogy 
a" Fő Ispányok a ' r ég i időben a' vármegyékben lakó népeknek bírái vol
tak légyen ; innét az ország bírája is a' régiségekben hol Judex Curine 
liegiae , hol Comes Curiae liegiae nevezetekkel tiszteltelett m e g , sőt 
ann 'k i ' s vagyon nyoma, hogy a1 város vagy falu1 bírája is néha Comes 
rillae vagy Civitafit' C/.imet nyert régentén. — Neveztettek a' fó is
pányok az 1201-iki 4-ik T. C/.jkkely (l. Syltnge literit.} bizonyítása sze-
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vént néha Báloknak i s , mind azért hogy magok is Nemzetségből való 
emberek léién, szabad zászlós urak vo l tak , mind pedig a z é r t , mivel a' 
várok népeit tulajdon zászlójok alatt vitték a' táborba,—*• Különben, hogy 
ezen hivatal polpári alkotmányunkkal egy Mos , azt már Sz : István Ki
rály törvény- könyvei is eléggé bizonyítják, de na Vallyon a/.ok eleintén 
is mindjárt magyarul fő ispányoknak neveztettek légyen ? minéniil kétsé
get gerjeszti eránta azon környül á l lás , hogy a' tót népek a' vármegyék 
kormányozóít magok nyelvén Jupan nak , vagy némellyek szerént %*u-
pan nak is nevezték, sőt az Oláhok a' kisebb rendű urat tulajdon nyelve
ken maigis Ziupunue nak nevezik, a' honnét úgyis lehetne vélekedni, 
bog}' az ispán szó a' tót nyelvből vette légyen származását ; De ellenke-
/ökép' ha Késa Simon1 krónikájának 51-ik lapját megolvassuk; ottan azt 
találjuk , hogy az Atila idejében spanyol országban meg telepedett hun 
>agy Hun felekezeteknek kapitánnyaik kun nyelven Spúnyoknuk vagy is 
'ipúnokn&k neve/.tettek, a' honnét Spanyolország is vette a' mai Ispa-
nitti vagy is inkább Hispánia nevezetét. Akárhogy légyen azonban a ' d o 
log, elég az hozzá hogy a' fő ispányok hajdan egyedül a1 V á r o k , vagy 
is Vármegyék földein lakó népeknek b i rá i , 's minthogy azon Népeknek 
nagyobb része , katonai lábra volt á l l í tva , azoknak egyszersmind fő ve
zére is voltak. Sziigség azonban itten meg jegyezn i , hogy mivel a' neme
sek még a1 régi idób n a' vármegyék törvény - hatósága alá nem tartoz
t a k , a' vármegyék fő ispányainak hatalmok eleinte a' nemesekre nézve 
ki sem terjesztetett , egyedül az 1222. ö-dik és 1231-iki 12-ik T. Czik-
kely által engedtetett meg uekiek a' serviens nemeseken bíráskodni , de 
akkor is csak egyedül az adó, pénz, és dézma dolgában; Későbben azonban 
iirdőn mír a' várakhoz, vagy is vármegyékhez tartozó földeknek nagyobb 
része a' váraktól el szakasztat ián, azok a1 nemeseknek örökös jussaié i 
ajándékoztattak a'fő ispányok bírói hatalma a' Serviens nemesekre mind
inkább inkább ki terjedett olly formán mindazáltal, hogy a' nemesek1 dol
gait többnyire törvények bizonyítása s z e l é n t , a' fő ispány némelly Es-
küft nemes személyekkel egyetemben Ítélte el. Üzen hivatallal a' régi 
időben tetemes jövedelem is volt egybe köt te tve , ugyanis már Kálmán 
király 1. T. K. 25. és 78-ik fejezetje, sőt más későbbi T. czikkelyek sze
r int i! a1 fő ispányok a' hatalmok alatt lévő vármegyékből bejövő adónak 
eyy harmadában részesültek. — Egyébiránt a' fő ispánság valamint mos
tan ngy az 1292-ki 4-ik 1447-ki: 4-ik. 145S-ki 8-ik T. czikkelyek (>yl-
log l)urei.) szerint régenten is kétféle vol t , t. i. Ö r ö k ö s és S z e m é 
l y e s , az első bizonyos nemzetséghez vagy famíliához vagy fő egyházi 
szernél} ékhez; az utóbbi csak azon egy személyhez, kinek az adatott , 
vagyon kötve. Szoktak mostani időben F ő - i s p á n y i H e l y t a r t ó -
k a t i s [Adminislmtos officii supremi Comilis) kinevezni, kiknek, ha 
azt ki vpss/iik , hn<ry ennek, mint helytartóknak az ország gyűlésén he
lyek nincsen, a1 fő ispányokéval alkalmasint Ugyan egy a' hata lmok, 's 
hivatalok. l'erger János, 

F o i x l . G A S T O N . 
F O J T Ó (Azotum , azonm , fojtó t á r g y ) , igen kiterjedt anyag és 

mej'ő '& lég állapotban találtatik. Merő állapotban valódi elemrészit te
szi az állati tes tnek , de egyébb tastekben is létez. 1.égidoniban a' föl
dünket körülfekvő levegőnek nagyobb részét teszi; az élet sebes emész-
tőd>:sét hátráló, az életet mérséklő, lenyomó. Ha valaki csupa fojtót 
z íbe tüdejébe, nem hal el mindjárt , sőt veszedelmes változást sem é r e z ; 

gyakori be szívás azért á r t , mivel a' sziigséges savitó hibázván , a' vér 
lélekzési munkálata, tisztulása, átváltozása nem történik meg. Magában 
a' fojtó ártatlan anyagnak látszik. — j — a. 

F O K (Gradus) Egy, a' csillag', térmérés, természet 's még más ollyne-
niü tudományokban igen szokásban lévő felosztás. Legtöbbet használtatik 
a' köröknél 's itt legfontosabb is. A' körön való fokot azonban nem vala
mi váliozhatatlanul meg határozott nangyságu mértéknek kell vemii, mi-
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vei mindegyik k ö r , akár kitsin akár n a g y , egyeránt 360 fokra osztatik 
f e l , 's annak yalódi nagysága tehát a' kör' féláltmérőjének hosszától 
függ; mellynek a ' 0 , 017452925-dik része. Minden egyes fok (o) meg 
azon kivül üO (') perezre ez 00 másod perezre! ez 60 harmad perezre ' s . 
u. t. osztatik fel! de mostanában a' harmad , negyed ! ö tös , ' s . a. t. per-
ezek e lhagyat tak , 's helyettek a 'másodpereznek decimálisai használtat
nak, — A' franoziák, nagy Revoliitiójuk idejében ezen régi felosztás mó
dot eihagyv.Sn, uj módot vettek fel , melly azomban nemfogadtatott el 
közönségesen, Ezen nj mód szerint a' kór 400 fok, a' fok 100 pe rez , 's 
a' perez 100 másod perezre oszlik. — A' természetészi eszközöknél is 
szintén .előfordul a' fokra való felosztás p. o. a' hév 's légnyirkosságmérő-
jén QThermnm etc. Hpgrometrtim'). Itt az osztásnak kezdő és végpontja 
közönségesen valtózhat;Ulanul meg van határozva, a' köztök való köz pe
dig tetszés szerént osztatik fel ngy hogy a' fokoknak száma egászen 
szabad akaratunktól függ. 

F O K , a ' vizekbe ( t enge rbe , tavakba, folyamokba) benyúló ' s több
nyire halmos vagy hegyes szároz föld. Leghíresebb a ' Jó r e m é n y s é g 
f o k a . (1. e.) Honnnnkban v a n : S i ó f o k , é s lehetne D u n a - f o k , pro-
montorium helyett Budán a ló l , hol egy halom-sor a' Dunának dili 's a* 
jpromnntorium falu alatta fekszik és oldalán-

F O K M É R K S I. f ö 1 <1 f o k m é r é s . 
F Ő K Ö N Y V 1 . K ö n y v t a r t á s . 
F o r . A R D (CAevaliers charles de), t ak t icus , szül Avignonban 1069, 

16 erében hadi szolgálatba l épé , alhadnagy volt berry ezredében midőn 
az 1669 had idején egyszabadseregbe fellépe. Kzen hivatal haditan oda lön 
neki. Az 1701-ki hadban uj alkalmakat lele esméretei kimutatására. A' 
vendomi herezpg generalsegéddé nevezé ki 's nem örömest engedé test
vérének á l ta l , ki lombardjában vezérle. Folard megfelelt a' róla hitt re 
ménynek. A' cassanoi csatában, 1705 három veszedelmes golyó sebe* ka
p a , de fájdalmai közepében is csata elrendelésen gondolkozott; azolta 
colonnai rendszerét dolgozá k i , 's ennek köszöni hire egy részét. Több 
várvivásnál, különösen Módén;* e lő t t , kimutatván mugát Flandriába 
m e n t , Maplaquetnél megsebesítetett 's nem sokára megfogatott. Eugen 
hasztalan iparkodott hasznos feltételek alat t részére hódítani. A' her-
czeget igen káros fordulatokba kever te , és Villars-t veszedelmes álapot-
jaból kiszabaditá. Honjába térvén Bourbonrgi várhadnagy lún. 1714-ben 
a' Törököktől ostromlott Máltába m e n t ' s vitézsége jeleit adá. XII Ká
roly alatt óhajtván vitézkedni , Svédhonba ment, de a' király holta után 
haza téré. 1619-ben a1 Berwicky herczeg alatt utolszor szá l lá , mint 
Mestre - de -champ táborba. Fő munka, mellybe uj találmányit beszőve, 
Polybius magyarázatja. Tőle van még . Xonvelles decouvertes sur la gu-
erre ; — Traite de la défense des pacet - Trailé du metier de partisan. 
Megholt Avignonban 1752. 55. 

F i i r . D , neve azon vándorcsillagnak, melly nékünk lakhelyül szol
gá l . Mi ezen lakhelyünket háromféle tekintetben vizsgálhatjuk meg ; t. 
i . p h i s i c a i , m a t h e m a t i c a i ' s p o l i t i c a i minémiiségére nézve, 
's a ' szerént a' föld leírása avagy Geographia is három külön részre osz
lik (egyébbiránt I. e. czikk.) — A' mi legközelebbi i d o m j á t illeti a' 
földnek, az, a' szabadon körül néző szemnek, kerék forma tányérnak 
te t sz ik , mellynek ha tarjain az )égkárpit fekszik. D e ! ezen legelső 's 
legegyügyübb képzelet nem soká hagyatott h e l y b e , mivel min
den előfordult tüneményéből jobban jobban kitetszett hogy hibás, 
's hogy a1 föld inkább gömbölyű test ; ngy hogy gömbölüségét már az 
ősök is sajdították. Ezen sajditás régolta tellyes meggyőződéssé vált, 
melly számos tünemény által megbizonyitatik. Elhagyván a ' t öbb ieke t , i t t 
a' bizonyító tünemények és történetekhől . rövidség kedvei t , csak a' két 
legfőbbet, akarjuk előhozni; t. i. a' föld árnyékának idomját, melly ke
rék forma tányérhoz hasonlí t , a' mit minden hold fogyatkozásnál; láthat-
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ni 's 2.) a z t , hogy a1 földet körül lehet hajókázni, a' mint valóban sok
szor is történt már. Mind egyik mind másik, a' most mondottakból pedig 
csak ngy lehetséges, ha földünk gömbölyű. Mikép lett olly formája, azt 
igen könnyen által láthatjuk , ha őt eredetében hig 's még formálható 
testnek képzeljük, mel lynek, a' midőn magán körül fordult, a' nehézség 
törvényeit követvén, szügségképen golyóbissá kellé lennie. Sokan kikeltek 
Ugyan a' földnek ezen formája ellen, főként eleintén, de minden a' mi 
ellene mondatott vagy tudatlanságra, vagy a' dolog megnemértésére mu
ta t ; ngy p. o. némellyek azt ál l í tot ták, hogy az ellen lábuaknak (anti-
podes) le kellene esniek a'földről, ha az golyóbis volna. De ezen ellenve
tés semmivé lesz, mihelyt meggondoljuk azt, hogy olly irtóztató golyóbi
son , mint a' inillyen a' föld, sem all sem fen nincs, mivel minden a' kö
zépponthoz vonódik. Kgyébbiránt a' föld nem is tökéletetes gömb, hanem 
meg van lapulva egy kevéssé a ' sarkainál . Az legelőször a' függöny (Pen-
dulum) ingú>ainak 'változásaiból következtetett. Közvetetlen vizsgálatok 
bizonyossá tették t. i . , hogy egy függönynek ingás ti annál lassabban tör
ténnek , mennél közelebb vitetik az egyelitőhöz. Mivel pedi az ingások-
nak sebessége a' nehézség erejének hathatóságával iiszveköttetésben van, 
tehát a' fent emiitett észrevéJelből egyenesen következik hogy ezen erő
nek hatósága az egyenlítő felé fogyatkozik. Azt abból magyarázhatni 
; g, hogy 1.) Az egyenlítő alatt a' naponkénti fordulásnak köre legna
gyobb , minél fogva az ott lévő testek legsebesebben mozognak 's 2) 
ugyanott a' futóerönek irányzatja egyenesen a' középpont ellen van , kö
zel a' sarkaihoz pedig csak féíszegesen. Mind azon észrevételeket egybe-
vévén a' föld igen helyesen, egy a' Sarkainál meglapult gömb avagy 
S p h a e r o i d á n ak ta r ta to t t , melly vélemény közvetetlen mérések ál-
tal tökélletes igazsággá vált. (I. Fö ' DFOKMKRÍS.) — Más fontos. Jés a' föld 
minitnüségeinek megvizsgálásában elmellőzhetetlen tárgy az ó nagyságá
nak meghatározása. —. A' legelső igyekezetek ezen czél elérésére a1 eg-
ősibb 's előttünk ismeretlen időkben tö r tén tek , de könnyen megfoghat
j u k , hogy azon első iparkodásnk részint az eszközök tökéletlenségé, ré
szént pedig a' mérés módok hibássíiga mia t t , csak igen hijánosak lehet 
tek. Az e l s ő , ki helyesen 's pontosabb eszközökkel foglalatoskodott , 
ezen tárgy körül valami Snellius Yillibnrl nevezetű Hollandus volt , ki 
1015-ben A 1 k m á r t u I kezdve, Leyden éaBergen opZomig a' délikörnyék
nek egyik részét háromszegek által megmérte, mint a' még mai napig is 
történik. Későbben l'icard 's Mavpertius ugyan olly méréseket vittek 
más helyeken 's még nagyobb pontossággal véghez ; 's ezen mérésekből 
egy. a' földön való, legnagyobb kör kerületének hoszát 5400 geogra. 
mértföldre határozták m e g ; melly meghatározásnál azonban a ' fö ld la
pultságára nem ügyeltek , hanem azt tökéletes golyóbisuak vették. Mi 
mindazonáltal megelégedhetünk vele \s pedig annyival inkább , mivel még 
pontosbb előadás ngy is csak a1 valódi tudósnak fontos, 's mivel szoro. 
*alil> m ghatározására a1 föld nagyságának, számos és sok helyen CM-
nált mérések kívántatnak, mellyek csak idővel gyűlhetnek majd öszve-
— Világi-test lételét tekintvén a1 földnek , megtanulhatjuk a' csillagtu. 
dományhól, hogy földünk, még más 10 testei egyesülve, a' napot körül* 
kerengi ámbár szemünknek ugy látszik mint ha az ellenkező történne, 's 
hogy magában setét 's hideg t e s t , melly mind világosságát mind meleg
ségét a' Naptól kölcsönözi. Mozgását mindég közel 305 '/4 nap alatt 
végzi el, melly időszakaszt esztendőnek nevezünk. — P á l y á j a egy el-
lipsis. mellynek egyik focusát a' nap foglalja el. Abból közvetetlenül az 
következik, hogy a' naptól való távolsága a' földnek, nem mindig egyen
lő , hanem hogy váltóznia kell az esztendő folytában, a' mint valóban tör
ténikis. A* legkisebb távolság 19.780,020 a' le'gnagyobb 20,400,980 geogr. 
mértföldet ttíszen. Az el-őt a' föld télben , a' másikat pedig nyárban éri 
e l , ngy hogy télben mintegy 3/4 millió mértföldre közelebb van a' nap. 
hoz, mint nyáron, mert nem a' távolság hanem a' napsugarainak egye-
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nesebb vagy félszegesebb irányzatától fligg a' rnérse'klet. — Azon napkö-
rült i mozgáson Uivül földünknek még egy mozgása van, mellynek követ-
kezesében mindig 24 óra alatt (avagy pontossabban 23 óra 50 perez 's 
4 másod perez alatl) egyszer a' tengelye körill megfordul; 's ugy min
den pontban napot és éjt 's a' köztök való változást okozza. De mivel a' 
tengelye félszegesen áll a' pállyáján, tehát mind az esztendő részei meg
különböztetnek egymástól , mind pediglen a' napok 's éjelek hosszában is 
történnek változások esztendő közben (lásd erről bővebben Ekliptika). A' 
föld körül megint a' hold mozog, mint annak késérője, hasonlóképpen ellip-
tikai pályában, mellyet mindég 28 nap és 14 óra alatt fut végig. — P h y-
s i k a i t e k i n t e t b e n a1 föld felső színének és belsőjének megvizsgálása 
íontos. A' mi az elsőt illeti, az D milliom, ns/. mértföldnyinál többre megy, 
(a ' mint a' legnagyobb k'ör kerületének hosszából következik). Több két 
harmadrészénél ezen irtóztató térnek csupa viz , 's csak egy harmad ré-. 
sze all száraz földből, az egész földszinéból Európa ' / s í ; Afrika I / 1 íAn\c -
i'ike Vi7 Amerika ';,$ részt és Austraüa alkalmasint Európánál valami
vel többet foglal el. Az egész földön élő embereknek száma 800 — 1000 
milliomra böosültetik , de én részemről nem gondolom , hogy ezen szám 
709 mill. felyül haladna. Belsője a' földnek egészen ismeretlen előttünk. 
Némellyek az ujabb természetvizsgálókból azt ál i t ják, hogy magja ércz-
ból á l l , de minden a' mit róla mondani l e h e t , csak véleményből és fel
tél elekből áll. — Alb. Ftr. 

F n r , D K K . A' földeknek sok hasonlatosságok van az A ' . K » I , : K K U , 
C'. e.) a' savanyakkal tulajdon savakat adnak , öszszetételökre nézve 
ezekkel egyneműek; tulajdon, savitott érczekból állanak. Az alkáliktól leg
inkább ezen jelek által külömböznek: a' tüzet kiállók, égetés által magok
ban nemszállanak el, külömbféle savanyokkal, leginkább a' szénsavannyal 
nehezen vagy épen nem olvasztható savanyákat adnak, kövér olajokkal pe
ri.g vízben fel nem olvadó szappant. Két csoportra oszlanak, alkalias 
és tulajdon földekre. Az elsők igen hasonlítanak az alkálikhoz; étető ál
lapotban vizben olvadók, honnan jegesülésre bírhatók. A' növényszine-
ket az alkaliak módja szerint változtatják e l , savanyatyahságok majd 
nagyobb, majd kisebb a' kálikénál. A1 kénkővel egyesülnek, 's ös/.sze-
tételeik egészen egyneműek a' kénkalikéival. Szénsavannyal olvasztha-
tatlau savakat adnak , de a' mellyek a' szénsavany tulbősége által olva
dókká lesznek, Kalias földek Ezek: 1) Nehéaföld , ba ry ta ; legtöbbször 
kénsavannyal van egyesülve, de a' v i t h er i t b e n szénsavannyal is. 
1) SIRON'I'IÁNKÓI.D (1. e.) Ezen két nemet , többen a1 kálik sorába tevék 
a' vizben könyü olvadásokért. 3) Mészföld, egy a' legkiteijedettebb 's 
bővebo állórésze közül földünknek. Soha sincs t i sz tán , hanem sava
nyokkal egyesülve, p. o. szénsavannyal a1 k ré tában , márványban, 
luészrétüben (kalkspath); mészkőben, csigateknyőkben; kénsavannyal a' 
gypsben , villósavannyal az állati csontokban. 4) A' keserüföld, Magne-
*ia, sok ásványok állórésze. A tulajdon földek épen olvaszthatlauok a' 
vizben , kemenczéink legnagyobb hevében olvadatlanok magokban, az 
égetés által elvesztik könyü olvaszthatóságokat a' savanyban. A' kö
vetkezők: 1) az agyag vagy timsóföld, igen gyakori a' természetben, 
de soha sem t i sz ta , hanem kevert más földekkel, érczegekkel , néha sa
vanyokkal is. 2) a' beryllföl l , találtatik a' smaragdban, beryllban '» né
hány más ásványban. 3) az Itterföld a' Gadoiinit 's Yttertantaiban 
találtatik. 4) a' Zirkonfőld az előbbieknél ritkábban találtatik a' zirkoii 
's hyaczintban. ;i) a' kovaföld, leggyakoribb álló része földünk merő 
tömegjének (1. K»v\.) —j—«• 

Fo >, i) KŐ K M K n K s. A' nagy , halhatatlan N e w t o n legelső nmta-
tá meg Theoriá'oól, hogy földünknek, a' tengelye körülti mozgásának 
következésében, sarkainál belapultnak kell l enn ie , ugy hogy lapultsága 
mintegy j j ^ vészét tenné az egyenlitő-áltmérűjének; 's a ' midőn ezen 
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véleményét kinyilatkoztatta volna a' francziiik ennek hihetőségét közve-
tetlen mérések altéi csak hamar megakarták próbálni. Ennél fogva D ii n-
ch i re k e n n e l ' s B a y o n n e n á l két délköri-fokot ( d a d u s Circuli me-
ridiani) mertek mpg, ámbár N e w t o n már előre mondotta volt, hogy ezen 
mérésből a' tudománynak semmi nyeresége nem lesz, süt kárt fog in
kább vallani ál tala , mivel a1 két hely közti távolyság a' feltett czélnak 
elérésére nem elegendő, ngy hogy azon mérésből mondásának ellenke
zője is könnyen következhetnék. A' mint N e w t o n jövendölte ugy ör-
tént mert ama mérésnek kimenetele a' vo l t , hogy a' földnek tengelye 
hosszabb a' többi áltmén'íinél. — 40 évi haszontalan vitatások 's be
szédek! után ezen dologról utoljára elhatározta magát a' franczia tudós 
társaság két foknak megmérettetésére, az egyiket az egyenlítőn a' má
sikat pedig Lapponiában; 's mihelyest a ' megtörtént vol t , N e w t o n 
feltételének igazsa'ga világosan kitetszett. Több országokban is vivődtek 
oly mérések véghez '• mindegyik csak uj bizonyítása volt N e w t o n té
telének. Mindazonáltal ismét támadlak akadályok, midőn a ' l apu l t ság
nak nagyságát kellett volna pontosan meghatározni , mivel a' számadás
nak mindég más más resultátuina volt , a' mint vagy egyik, vagy másik 
a' történt mérésekből vevődött alapul. Mind aljból az következtetett, 
hogy földünknek nincs egészen rendes idomja. Ámbár az igen hihető, 
még is meglehet, hogy ania megnemegyez.es a1 számadásnak resultátunia-
iban , csak a' mérésnek hibái által ol<o?latott , mert nem csak hogy tö-
keletien Eszközökkel történtek a' mérések még azon kivül a' kiterjedé
sek is csak igen csekély volt, — Az ujabb és legújabb időkben, több 
oly féle mérés , és igen nagy pontossággal, tö r tén t ; nevezetesen: 
F v a n c z i a o r s •/. á g b a n , holott D e 1 a in b r e és M e c h a i n által egy 
10 foknyi iv mérettetett ; S v e c i á b a n a' hol ]802-ben azon mérés, 
mellyet előbb 80 esztendővel M a u p e r t u i s ott csinált , jobb eszkö
zökkel 's nagyobb pontossággal ismételtetet t , 's A n g l i á b a n . Az An
gol fokmérés a' francziával öszve köttetésbe hozódott, ugy hogy most a' 
beleari szigetektől fogva, keresztül f r a n c z i a ' s á n g o l y o r s z á g o n 
az o r c a d i szigetekig egy 20foknyi iv megvan mérve. Ez által pedig 
valamint nagysága, ugy szinte lapultsága is a' földnek, niegele'gedhelő 
pontossággal esmeretessé lett. Az utóbbi T ^ T - n e k határoztatott meg. 
I n d á b a n is egy I, a m h t o n nevű angol, fokméréshez kezdett. —• 
A' régibb franczia fokméréseket Ma up e r t ui s 's B o u g e u r vitték; 
M a up e r t u i s Lapponiában, B o u g e u r pedig ez egyenlítőn. Bőveb
ben szól a1 fokmérésekről Delambre az astromiájában; és B n d e „An-
hilung zur allgemeinen Kentniss der Erdkugel" czimü munkájában 
2. kiad. Berlin 1803 az 159 lapon 's t. az egész bánásmódot, mellyet olly 
méréseknél követni kell , röviden és világosan adja elő. A' legújabb, 
ezen tárgyat i l lető, vizsgálásokat S a b i r . e Edw. angol Haj , Kapi
tány te t te , mellyek szerint a' földlapnltsága 3 1 _ 7 tészen. 4. F. 

F Ö L D F O R G Á S A1 földnek kétféle forgása van ; napi, öntengele kö
rül ; évi , a' nap körül. A' földforgás tudománya azért nevezetes az el" 
me fejlődés történeteiben , mivel ez szakasztá el a' vélemények ezredek
ig tartott kényuri kőtelét és a' lelket szabad szárnyokra bocsátá. Ek
kor látszott meg , hogy e' részben négyezer év olta egyik tudós tigy 
csalódott mint a' másik , hogy egyik ugy ölelte a' látszat (Sebein) ár
nyát mint a1 másik, való helyett. Ezzel pedig fellépe az igazság, 's 
ma csak annak nem fénylik, ki ködöt tar t vagy tartat szeme elé. Ko-
pernikus volt ki utat nyi ta; ő alapitá a' mái csillagtudományt. A' ré 
giek minden vitatása a' föld forgásáról csupa száraz okoskodás vol t , P}--
thagorás oskolájából eredt , ki a' tüzet gyauitá a' világ közép pontjá
nak, mell}' körül minden forog. A' bujdosók mozgása, megállapodása, 
viszszanienetele volt az, a' mit a' csillagászok nem tudtak megmagyarázni 
's az epicykliiiok zavart képzeletében akartak kifejteni. Kopernikust is 
ezen zavart futása a' bujdosóknak vezeté rendszere ki ta lá lására , mell}-
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nek igasságát 111 Pál pápának ajánlott halhatatlan munkájában: ,,/>e 
revolulioiiihut orbium'1 a/, által akarja megmutatni , hogy rendszeréből 
ezen rendetlennek tetsző járás természete, könyen é r the tő , világos lesz, 
mert ez természeti következése a' földforgásának a' nap körül. Kend-
szere nagy üldözést szenvede, mint minden uj igazság, inellynek ellen
felén ezer évek , ezer népek csüngtek. De ó maga azt nem élte meg, 
mert a' zajok jobban 1510 körül kezdődtek (100 évvel utóbb tehát) , mi
kor a' ineszszelátók feltaláltatván, a' csillagászság nagyobb kedvezést 
nyere. Akkor minden olasz város egy kis Athén vala mellyben a' mi-
Y é s z s é g és tudományok virágzottak. Galilei ekkor nagy tekintetű 
vol t , és ő az uj világrendet pártolá. A' római inquisilio őt előhivatá 
's nékie esküdnie kellet t , hogy a' föld nem forog.- Ás öreg ember sor
sában többen részt vettek 's ezzel az uj tudomány részvevői is szapo
rodtak , és egyik részről némellyek olly hévvel akarták bebizonyítani, 
mint a' másikról egyebek megczáfolni. A' föld forgás elleni okfők kö
zül sokat foglalatoskodtatá a' tudósokat a z , hogy a' toronyról leejtett 
kő esésének 4—5 percze alatt nyugotra nem marad e l , a' mit vélemé-
nyök szerint tennie kellene, ha a' föld arrább fordulna. Kopernicus ezt 
igy fejté m e g : a' toronyról leesett kő nem maradhat nyugotra el, mert a' 
föld sebességével ó is bír egyszersmind és leestében azt megtartja, Ga
lilei is azt bizonyitá, és például azt adá hozzá, hogy a' gyorsan haladó 
hajónak arboczáról leejtett kö S"m esik távorla az arbooztól, 's azt vé
l e , hogy a1 fold forgásáról nem lehet visgákat tenni , mivel a' nyug
vás törvényeiként történnek rajta mindenek. Galilei megholt 1042-ben 
m kor Newton születet t , ki 1079-ben megtnutatá, hogy vélekedése hibás 
yolt és a' föld forgását visgákban lehet szemlélni , hanem azzal a' kü
lönbséggel, hogy a magas toronyról lehajtott golyó nem nyugotra távozik, 
hanem keletre. Ezen eltávozás igen kicsin; 300 lábnyi magasságról 
mintegy félujnyit tevő. Oka a' következő: minél távolabb van valamelly 
tá rgy a' földtengelélől, annál nagyobb a' hajintódása, annál nagyobb 
közmozgás idején a' sebessége; igy. azon golyó nielly a 'magas torony te
tején nagyobb sebességgel b i r , mint a' melly annak alapjánál lélelez, 
ugyan azon sebességét leeste idején is megtar t ja , tehát keletre kell neki 
eltávozni a' függő vonaltól, l look ugyan ezt vi tatá; 100 lábnyi ímigas 
toronyról visgát teve 's elsültnek vállá őket. 112 évvel utóbb Gngliel-
inini viszont kezde visgálódni 's a' Bolognai delli asinelli 240 lábnyi 
magas toronyról 10 golót ejte l e , vélt keletre hajlással. Ő abban hibá
zott, hogy éjenkint 3—4 golyót lehullatván a' mércsiiggelléket nem hasz-
nálá mindjárt, hanem csak mind visgáinak végével, ükkor pedig ziva
tarok j ö t t e k , a' torony valainenyire meggörbült , a1 csüggelék , 0 hó 
múlva álla meg, ekkor pedig bizonyos ítéletet nem lehete hozni. Ez 
történt 1792. 1804-ben Benzenberg a' hamburgi mihálytornyon viszonzá, 
235 lábnyi eső magasságról ; a' golyók 4 vonalnyira keletre hajlottak. 
Hanem egyszersmind !£ vonalnyira délre is hajlottak , a' minek hihető, 
légvonódat volt az oka. Viszonzá visgáit 1805-ben egy szénkutá- (Schlaht)-
ban 260 lábnyi magasságról. Itt épen vonaln) ira estek a' dolgok kelet 
fe lé . a1 mint 51° sarkmagasságnál kell lennie — Minekutána 
«' messszelátók segítségével Jupiter tengelforgása jól észrevéteték 's 
Newton törvényei az általános nehéssdés'ől (gravitatio) esmeretesek lő
nek, győzve az ügy 's ma már nem a1 földfordulásról vitatkodunk, hanem 
annak előhozó okáról, mint a' többek közt Allix franczia vezér, ki New
ton állítását nem fogadá el. A' För.n r.Kr.APur.TsiGA (1. e.) a1 nehézség 
kisebbülése az egyenlítő fe lé , olly világosan szólanak a' föld tengelfor-
diilása mellet t , mint a' fény-vagy világtévedés {tiherralio Incis) a' föld-
golőnak napköriili pályáján való futása meilett. — Kz az ész diadalma 
a 'sötétségen; Galilei esküdött. Gulielmininek pedigl792-ben visgáinál segé
dül vala Biirsiali VI l'iits udvari pra»latusa. Lásd Benzetbergtól ,, Verturli 
ii.ie.rdie UmdreAung der Erié" (Dortmund^ hét részme'szrssel). —j—". 
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F i i r . n F O R o Á s u C S Í N , * * , gépely (machina geocyclica) egy csi

nálmány , melly az Esztendő részei változásainak , a' napok nevekedé-
sök és fogyatkozásoknak 'sat. a ' h o g y a z o k , a ' fö ldnek , mint napkörülti 
mind pediglen tengelye köriilti mozgásának következésében, történnek) 
világos előadására szolgál; minthogy általa szemlátomásban 's testi ér
zékeinknek is észrevehető módon ismerkedünk meg mind a/.on tünemé
nyekkel. Atbert Fer. 

F ( i i - D K n R « i Ú A 1. F ti i, D és K 6 r. i) t. A p i; r. T s Á G A. 
F ó t i ) F Ú R Ó , olly szerszám, melly a ' bányáidban kivált a ' kösze'rt 

és barnaszénsziklákon, kósórétegekben. sófoirásokon próba munkákra, 
sőt még közönséges fonások felkutatására i s , használtatik. Több vas 
rudból á l l , mellyeket egymáshoz srófolhatni, és a' mellyekhez az 
é les , vagy csöves furódarabok hasonlóképen bésrófolas altul erősíttet
nek. A' legfelsőbb rúdon vagy poznan több bötykök vágynak hogy kö
telet lehessen körüle tekerni , vagy hogy azt egy villával felkészült 
emelő doronggal fel lehessen emelni. Fzen szerszám esés által munkáló
dik , niellynél egy kulcs által mindenkor körének egy nyolozadáig csa-
vartatik. Nagyobb mélységeknél erőmivek fordíttatnak a' földfuró eme
lésére és csavaritasára. Nem rég 700 láb mélységre jutottak a' földfu-
róval és a' fúrólyukból szivatóval sóvizet szállítottak fel. — 

Fö r, i) ii A J i. A T , í ' ö i . D i i v (zóna). Ha az egyenlítő által a' földet 
két félgolyóra képzeljük felosztva's mindenik félgolyót az övek tekinteté
ben visgáljiik, lelünk rajta három övet , h i d e g e t (fagyosat) , melly 
a' sarkot mint közép pontot körülveszi 's köröskörül 23 ' / , foknyi mész-
szeségen végződik-, ni é r s e k e l t e t , melly a' sark felé köröskörül határos 
a' hideggel az egyenlítőt pedig 23 ' / 2 foknyira megközelíti , m e l e g e t , 
mellynek a1 napforditó a' sarkfelüli határa , a' másik határ pedig maga 
az egyenlítő. E' szerint a' két fél golyón volna két hév , két mérsékelt, 
két hideg öv, hanem mivel a' két hév öv öszszeütközik, csak egynek 
vétetik , közepét az egyenlítő teszi. így tehát öt földhujlat van. Némel-
Jyek , azt gondolva, hogy ha a' két fél hévöv egyet t e h e t e , a' többi két 
fél is azt tehet , csak barmot vesznek fel. A' hév éghajlatban a' nap 
kétszer megy a' fej fölött e l , és mivel sugarai függőlegesen hatnak a lá 
a1 többi körülmények engedvén, örökös a1 forróság. Az időjárás szározra és 
esősre osztatik, a 'mi ott a' nálunki évszakoknak felel meg. A1 napho.szaságá-
nak különbsége a'napforditóknál is csak egy órát tesz, innét az időváltozás 
(melegváltozás) nem nagy. Azonban nem minden hévhajlati tartomány egy-
iránt forró. Leghevesbek Afrika homoksikjai, kellemesebbek a' tenger
mosta vidékek, a' hegységek, mint a' déli tenger sz igete i ' s különösen déli 
Amerika bérez-sikjai, Quito, Lima. A1 mérsékelt övben a' hévség fogyton 
fogy 's áltáljában minél jobban közelit a' sarkvonalhoz, annál hidegebb, 
annál nagyobb a' különbség a ' té l i csikorgó fagy és a1 nyári rekkenő hév
ség között. A1 sarkvonalnál a' nyári Ieghoszabb nap 24 órás , és aunyis 
a' leghoszabb éj. Az éjszaki mérsékleti földhajlat szelédebb valamvel 
a' délinél. A' fagyöv, a' hideg örökös honja Minél közelebb a' sarkhoz, 
annál itóztatóbb a' hidegség, l letenkint , hóiiaponkint, sőt magánál a' 
sarknál félévig nem megy le vagy nem kel fel a' nap. Itt évről évre 
tornyosodnak a ' j éghegyek; igen tárvolról földünk mintegy aggu'ó életét, 
mutatók. A' déli hidegöv szigorúbb az éjszakinál, mivel s/.áraz földje 
nincs, és tele épen a' naptávolára esik. Cook a1 déli sarkot 7! foknyira 
megközelité, emebben 80 = -ra haladtak már elő. —j—a. 

F ö r, D K lí p K K , földrajzok (ínappae), a* földrészének vagy egyes 
részeinek sikszinii testeken való lerajzolása. Az egész földszinét mutató 
földrajzok világrajzoknak (mappe-mondes), golósikzatnak (planigioőitAti), 
általános földképeknek [Cnicersalkarteii') mondatnak; részeinek rajzo
latja pedig részinti földképnek. Közös országrajzok (peuerallarien-
egész földrészt vagy országot ábrázolnak : a1 tartomány rajzok (Speciul) 
eltarteii) egyes tartományokat; a1 he l j i rajzok (lopofraphtse Charlen) 



14 FÖLDKÉPMETSZÉS FÖLDKÖZI 

ennek egyes keriiieteit. Bérczrajzok a' hegyeket képezik és azoknak 
lánczait [prógfaphiit Charlen); a' viz rajzok (Jiydrographisehe C/i.) 
a' vizeket. Vannak ezeken kiviil természi niivészeti, állat-ember-tudo-
mányi , hadi , posta , utazó, tengeri földképek stb. Földleirási tárgyukat 
lapokra rajzolandók, ezen lapokra hálókat készítünk e lő re , az az a' 
hoaáiság és szélesség lépcsőinek egymást keresztülvágó vonalait , vala
mint a' lépcsők kisebb részeiét i s , a' mihez kettőztetett mérték és lo-
garithimisos számlálás kívántatik. Azután a' t i rgyokat szélességűk és 
hoszaságok mértéke szerint felteszszük. A' tartomány — vagy helyi 
rajzoknál , mellyek a' foldszinének csekély részét mutat ják, hol tehát 
a' görbülés súlytalan, ezen részt sik lapnak veszszük. Nagy földrészek 
pedig tnellyeknél a' golyóidon! mar tekintetbe j ö n , a' PROJKCTIO (I. e.) 
törvényi szerint készülnek. A' földkép készítés nagy számtanos esmere-
teket kivan és igen nagy jártosságot a' földleírásban, 's innét előre 
Ítélhetünk a' régi földrajzok tökéletlenségére. Azoknak történetét három idő
szakra oszthatjuk. Az első a' legrégibb törekedésektól Agathodaenionig 
megy , ki az 5-dik században Ftolemaeus Claud. földleírásához földraj
zokat ada. Ezen időben vannak Anaximander földképei (500. év kr. e). 
A1 második időkor a' nürnbergi Uehain Mártonig és veronai Fracastor 
Hieronymusig nyúlik, a1 l ö . S 'áiodban, kik elsők íajzolák a1 földgolyó* 
kat le^ Ennek tartása alat t a' 8 és követk százodokban némely fejedei
mi könyvtárokban érez golyósikzatok és földképek találtattak. Nagy Ka
rolnak egy ezüst földrajza vol t ; siciliai 1 ltogernak a' 11 s/.ázoilbai) egy 
ezüs t , 100 mark nehézségű gúlorajza volt- 12 pergamenbőrre rajzolt ké
pét látni 1265-ről az akkor esmért világnak. — A harmadik időkor máig 
jön. Appián testvérek 1513 egy világrajzot készítenek az uj világ képéi
vel együtt . A' számtanász Verner 1514-ben négy részre osztá a' föl
det . Ruremoridi Mercator Gerhárd (megh. 1594) egy irányzatot talála 
f e l , melly szerint ő változó délvonati, de változatlan egyénközl (paral-
fel) lépcsőkkel rajzola (az elsőt 1550-ben.) Frisius Gemma, a' mostani 
készítés feltalálója a' világrajzképét a' két indiai feltalálásokkal adá ki. 
Az eddig metszett földképek mintegy 24,000 darabot tesznek, de köztök 
alig 4500 eredeti. Hasé Mátyás J á n o s , wittenbergi tanitó kezdé a' né
metek között a' földrajzokat megjobbítani számtudományos és földleirási 
tekintetben. UOJIVSV (I. e.) érdemei is nagyok. HÜBSRB (1. e.) színez
ni kezdé a1 földképeket. Honiann mivhelye most is áll még; vele vete
kednek a' weimari földleirási intézet, Schámbl és Molló Bécsben, 
Schropp Berlinben ; a1 cottai könvkereskedés földleirási intézete Stutt
gartban , Scheuk líraunschvveigben stb. Esmeretesek még Güssefeid, 
Sot/.man, Kindermann, Heichard , Mol lo , Streit stb. nevei. Híresek a' 
távolban: Delisle, d' Anville, Barbier, Rizzi, Zannoni, JeiT'ery, Arraw-
guiitli, Lapie, Bugge, Akrel stb. Jó munkák e ' tárgyról : „Vérfatiung ei-
tier uiinílündlichen Historie der Landc/tarlen" l laubnertől (Ulm 1724). 
H ü b n e r : „ÍW«íeu//i geógr,'1 Ka tne r : „Geschiclile der Mathematik". 
F á b r i : „Geographie für allé Stiinde.uí (Has. Részmetszés). — Leges-
legutolszor — a' magyar így szók tenni —• Karácsunk érdemei a' melly 
fényesek , olly kevese akarnak megesmérve elősegittetni. 55. 

F ö r> D K ú P iw K T s z É s 1. R K z M K T s z É s (földleírási). 
F ö r , DKÖZ. EPt mind az a' mi a' föld közepéhez az az középpontjá

hoz tartozik , vagy legalább oda tartozónak vétetik fel 's e' részben rizs-
gáltatik meg. (I. N A P K Ö Z É P I . ) Ö.">. 

Fi i t . D K Ö Z I T R N O K R nevét E u r ó p a . Asia és Afrika közt fekvé
sétől kapta. Tulajdonképen az atlasi óceán része, 's nyűg, a1 7 mf. ho-
szu és 2 mf. széles gibraltári tengerszorosánál fogva öszvekötte.tés-
ben is van azzal. Ezen tengerszoros közepében az óceánból a1 földközi 
tengerbe erős vízfolyást lehet tapasztalni , mint mindenik oldalán 's fe
nekén is mellyek a ' J ja r t mentében ellenkező erányban folynak a' földkö
zi tengerből az .ocranba. De mivel ezen mellék-folyások sokkal gyen-
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gébbek a' középsőnél, 's alig küldhetik vissza az ezáltal kapott vizet, 
ezenfelyül számtalan folyók öntik bele a' (izeket az Kbrónál , l thonenál, 
Fonál , Dunánál, Dniesternél , Dniepernél , Donnál,, Kőbánnál és Nílus
nál lógva; innen nehéz megfejteni, iioi marad ez .a' temérdek viz ? mi
vel a1 tenger nem nevekedik 's ha magasodna erőszakosan is az óceánba 
ömölne, hogy az egyarányoság megmaradjon. Leghihetőbb vélekedés 
a z , hogy rendkívül nagy kigőzölgése fogyasztja felesleges vizét , melly 
kigózölgést a' tenger fenéki alatti tüz okoz. Hogy pedig ez a' tüz való
sággal van, a' tengerben 's. kihűlte történő tuzkitörések eléggé bizo
nyítják. A' földközi tenger részei : az etruriai adriai tengerek , a' syr-
ti öböl, az aegeiim vagy görög tenger részei (Archipelagus) , a' Darda
nellák szorosa vagy llellespontns ; a' márvány tenger , vagy Propontis , 
a' konstantinapoli tengerszoros vagy Bospurus, a' fekete tenger és azovi 
vagy holt tenger. A' földközi tenger kiterjedése 40000 /i3z. mf tétetik. 
Természeti fekvésénél iogva változó szelek fúnak rajta Áradása s apa
dása csekély. L — ú. 

F ö t. i> i. A t> u t. r s \ o A. A' futó erő Qeit Cenlri fuga) eredvén a' föld
nek tengelye körillti forgásából, amannak egyes részire nem egy arán
tan h a t , mivel toganaiossága minden pontban, azon pontnak a' földten
gelyéhez való helyheztetése és nevezetesen az onnan való távol lététől 
függ, ngy hogy (egyenlőképpen nevekedvén, és fogyván azzalj az egyen
lítő alatt legnagyobbbá , a' sarkok körül ellenben legkissebhé lesz. — 
Minthogy ezen futó erő pedig egy részt a1 nehézkedés erőből (vis gravit) 
semmivé t e s z , a' mi tiszta gondolkodásból csak hamar kitetszik , tehát 
a1 löld sarkainál nagyobb hatósággal vonódnak a' testek középpontja felé, 
mintsem az egyenlítő a la . t : 's midőn a' fntóerőnck ezen munkálódása 
megegyesült a' földnek eredeti hig mivoltával, ezen egyesülés követke
zésében a ' sa rk i tájékoknak meg lapulni, (bellyebb ereszteni,) az egyen
lítőinek ellenben gyilrtt formán f e l d a g a d n i kellett. Ily módon nyerte 
hihetőképpen a ' föld mostani narancs forma idomját; a ' t e n g e l y e r ö 
v i d e b b l e t t az e g y e n l í t ő á I tm é r ő j i n é 1' 's ezen kőlömbség, 
éppen mind kettő hosszában , mértéke lapultságának. Ha tehát az mon
datik : lapultsága j - J ^ tészen, ugy kell venni ezen kifejezést, hogy : ha 
az egyenlítőnek általméiőjét 230 részre osztanánk fel . akkor a' tengely 
229 ollyan részeket foglalna hosszában. Annyira becsülék N e w t o n és 
H u y g h e n s , csupán csak az elő adott okait tekintvén, a1 lapultság
nak nagyságát; de későbbi valóságos mérések által ezen nagysága pon
tosabban T 3 T határoztatott ; ugy hogy, ha az egyenlítő áltmérőjének 
hos/.a 1720 geog. mértföldet tesz, a' tengelyé csak 1714,434 ra megy. A. F 

F ö f. i) r, K i R Á s 1. G K o o R A p H i A. 

F ö l . DM ÉHEK. (Geodaesia) Aga a' gyakorlati mennyiség tudomány
nak (niathesis prat ica) melly főkép azon különbféle idomok kimérésé
vel foglalatoskodik, mellyek mezők, ré tek , erdők, tavak , mocsárok , vi
zek, épületek 'sat. által formáltatnak; melly kímélésekből aztán szá
madás által a' kimért tárgyaknak térségi - nagyságai kerestetnek. 
— li/.en kivül a' Földmérés azon rendszabásokat is magában foglalja, 
mellyekkel élni ke l l , ha a' kimért t á rgyaka t , kisebb mértékben, de 
egyébbiránt (ökéletes hasonlatoságban a' természet tel , felrajzolni akar
ják. A' földmérésnek alapjai főként a' közönséges 's a1 betüszámvetés 
és a' Geometria; mellyeket igen helyesen kell tudnia egy jó földmérő
nek. — a' kimérésre, mind rajzolásra sokféle, vagy együgyübb vagy 
öszveiakottabb eszközök kívántatnak , mellyek közül főként a' követke
zendők nevezetesek. 1) A' vonatok megmérésére: mérőrudak, mérő lán-
i'zok 's mérő kötelek. 2.) A' szegletek megmérésére az Astrolabinm , a' 
Theodolitlia , a' tányéresxknz , 's a' t ü k ö r ö s h a t o d r és z k er é k 
(Sexlans Halleyanun) 's utoljára valamely tájéknak pontos felvevése 's 
lerajzolására a' m é r ő a s z t a l szolgál legjobban. — Mivelhogy a' föld-
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m é r ő , tudományának gyakorlásánál , sokféle emberekkel 's néha bajos 
tárgyakkal is jöhet jröszveköttettetésbe, igen jó ha a' törvény, gazda
sági 's egyéhh tudom,uiyokban is , nem lészen ' já ra t lan ; 's ha szem 
mértékét szorgalmatos gyakorlás által nagyobb tökéletességre hozni ipar
kodik. — Az azon tudományról irt könyvek között legjobhen ajánlom 
ezeket. 1) Mayer Unlerricia zur prakt. Geomelrie (álén Anfl. 1815). 
( encenberg ,.Geodiitieí' (1811) l.ehuiann Anweisung zur richligen Er-
kennung und geitauen Abbitdaug der Krdflöelie (1812). — Krelh, Hiutd-
bacli der Eeldutesskunst fiir gewőhnlic/ie l<\ille> Áello Schulz Monlanut. 

N Albert Ferencz 
í1 ö i. u M i V E L É á (nagy «?s kicsiny). Valamint ezen általános kér

dés t , v a n - e 's mennyiben van jnsa a' kormánynak , az alattvalók szor
galma 's tóke vagyona mireforditásába közvetetlen avatkozni hajdantól 
fogva mindig igen kiilönbfélekép fejtették meg a' státnsgazdák, ugyszin-
ta eme különös kérdést i s , a1 nagy vagy a' kicsiny földniivelés érdem li-
e meg az elsőséget , 's mellyik mozditassék elő a' státus részéről vagy 
Lilán a' kormánynak ezen tekintetben mindent csak a' természet útjára 
kellené hagyni. .Igen fontos ezen t á rgy , kivált a' mi időnkben mi vébe t-
töl függ e' kérdés megfejtése: mennyiben legyen tanácsos vagy nem a' 
status jószágok elszaggatása felosztása , valamint elidegénittetése is. A' 
kisebb telkek birtokosa szüntelen szemei előtt lévén földjei , képes, 
minden darabocska földet legczélirányossabban hassuKÍIni 's a' in ívelés 
gyakori változtatása által a' földből a' legnagyobb jövetleimet húzni-, 
semmi fáradságát nem kéméli, ha szántó földjeiből több nyereséget ve-
ménylhet : mig a' nagy földmivelo csak az egészről gondoskodván az 
egyest nem ritkán kénytelen elmulasztani. Az utóbbi képes lévén ki
sebb fáradozással is kieligiteni jövedelméből mindenféle szükségeit , ri t
kán fogja oly serénységgel mivelni földjét , mint a' kis földbirtokos ki
nek szorgalmától függ magának 's családjának jólléte. Amannak ide
genekkel kel földjeit munkáltatni , kik még magánál is kevesebbet gon
dolnak a1 lehető - tökéletes földmiveléssel; eme' pedig maga mivelvén 
földjeit, lelkestől testestől azon van , hogy gazdag jövedelmet húzhasson 
telkeiből. Már egyedül ebből is kitetszik hogy a' termékek mennyisé
gére nézve a' nagy mivelésnek, a1 kicsinynél rendszerint sokkal hátrább 
kell állnia. Azt is tanitja a' tapasztalás, hogy a1 nagyobb jószágok 
igazitóji 's haszonbérlőji azoknak használásában nagyon megcsalat-
n a k , 's nehezen tesznek inezeiguzdasági javitásokot. A' nagyobb bir
tokosoknak csupán ezen veszteg maradása is terméketlenebbé teszi bir
tokokat. Abból mindazáltal , hogy kisebb mivelés sokkal nagyobb men
nyiségben tud élelmet termeszteni , mint a' n a g y , nem következik ínég 
hogy az ennek eleibe té te the tnék; mert nem a' termés/.tmény sokasága, 
hanem a' tiszta nyereség határoz el itten, és ez gyakorta nagyobb a' ter-
nieszetinények csekélyebb mennyiségénél mint sem a1 nagynál. De a 
t iszta nyereségben is nagy elsóbsége vau a' kicsiny, szorgalmasabb 's 
figyelmesebb mivelésnek, mert különben az eldarabolt 's örök haszonbér
be adott földek nem hoznának be többet , mint mikor azokat egy ugy 
nevezett nagy mezei gazda mivelé. Ezenfeljül valamint hasznos a' kis-
mivelés a' földneft termő erejére 's nyers teremtményére nézve, szint-
ügy előmozdítja a' status népesedését i s ; mert a' kis földniivelés által 
azon a' fald termékeiből, nielly az előtt csak egy családot táplált több 
család veszi élelmét, 's mellyből máskor 10 ember élt bőségben, most taka
rékosan talán 20 is elél. A'nagyobb birtokosok közönségesen a'fővárosban, 
vagy külföldön költik el tiszta jövedelmeket, 's minden esetre sokkal több 
külföldi szüksége van egy nagy bii tokn embernek; a' kis jövedelmű család-
atyának pedig kevesebb. Ezért virágoznak jobban a' kis földniivelés vidé
kén a' városok, 's kevésbé ott, hol a' nagy mivelés tetemesebb. Ezért u-
gyan a' státusnak nem kell a' nagy földinivelést törvényesen s/ámüzni , 
de nem is kell azt czéliránytalan törvények által egyenesen előmozdítani 's 
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fentarlani ha a'nevekedő népesedés érdeke megkívánja, hogy a ' tulajdono
sok száma szaporodjék. Nem a' nevekedő népesedésben, hanem a' vagyon
talanok számának nevekedésében fekszik a' veszedelem. Az ásóval mive
lés sehol sem férhet öszve a1 nagy íöldmiveléssel, mert igen nagy me
zei jószágokon felette költséges. Mihelyt a' fő terméket a' gabonát ol
csón Ui'U eladni , azonnal kárral dolgoznak a' nagy birtokosok, 's jó-
szágjok érett az eldaraboltatásra. Épen a' nagy földmivelő tesz rendsze
rint legkevesebb nagy próbát, 's csak akkor követi azt, midén a!l<icsiny 
birtokos a1 nyereség példáját világosan megmulatja neki. Ha igen olcsók 
a' természetmények, vagy pedig háború uralkodik a' népek köz t , első
ben is a' nagyjószágok tiszta jövedelme 's eladási becse szál le ; pedig 
annak birtokosa vagy haszonbérlője kevésbé tudja sziigségeit megszorit-
n i , min ta ' kik csekélyebb földeket bírnak 's önmagok mivelnek. Kzt 
alaposabban tanítja mindenfelé a* tapaszta lás , mint egy T a m á s , és 
Joung homályos számolásai. Az utóbbi a' Brittusok szokása szer int , min
dég azon esetet gondolja magának , hogy a' földesúr és mivelő két kü
lönböző individuum, 's még is meg csaija magát , midőn azt vé l i , hogy 
a' nagy birtok: a' gabona termesztésben és a' marhatenyésztésben több 
hasznot hajthat mind a' kicsiny. Csak ott alhat hátrább a' kisebb bir
tok a1 jövedelemre nézve, a' hol rósz és tapasztalatlan mivelője vau; te
hát o t t , hol a1 dézma nyomás rabszolgaság majori viszonyok 'sat. nyom
ják , vagy azok csak épen most enyésztek el. A' nagyföldmivelőnek 
nincs mindig hatalmában szántóföldjeit ugy munkáltatni , mint kellene, 
's jószága nagy kiterjedése miatt gyakran nem találhatja el a' vetés, ara
tás , 's hasonló mezei munkák alkalmas idejét. Nagy és kicsiny birtokok, 
nagy és kis mivelés a' föld tökéletesítésére , 's a' polgárok különbféle 
szükségei kieligétésére miodaddig megállhatnak egymás mellett, míg a' 
nagy birtokos ált nem látja, hogy kárával dolgozik, mi a 'gyakor i bei 
vagy külső jíabftna elzáratás esetében könyen megeshetik. Az önhaszon 's an
nak keresése a z , mellynek a' föld czéliiányos 's a1 Környülállásokhoz 
szabott felosztását renszeriut okoznia kel l , a' kisebb birtokok felebi) 
emelkedett árának 1iell a' nagyobb birtokok tulajdonosait arra segíteni, 
hogy jószágaikat az adott szabadságnál fogva felosszák és viszont. Sza
badság a' tőke vagyon 's szorgalom mire fordításában, valamint minden 
más termesztésnél ugy különösen a1 földmivelésnél mint a' termesztés 
ezen legfontosabb agánál is az a' jóltévő törvény melly a' status gaz
daságot elrendeli , hogy az egyes polgároknak, valamint áltáljában a' 
nemzetnek a' legnagyobb hasznokat hajtsa. Tartsák a' kormányok e' 
törvényt mindig szemeik előtt végzeteikben , és csak akkor távozzanak 
el tőle , midőn igen különös esetek — mellyek lehetségét nem Jehet ta
gadni — azoknak alkalmaztatását megtiltják , azon bilincseket oldják fel 
kiváltképen , mellyek még csaknem mindenütt olly keményen nyomják 
a5 földmivelést; tördeljék el a' kor lá tokat , mellyek olly gyakran hát
ráltatják a1 szorgalmat; hárítsák el a' nemzeti használásban gátul szol
gáló akadni vokat ; 's nyújtsanak végre oltalmat 's bátorságot alattvalójik 
minden vélek született vagy nyert jussinak: ekkor követik igazán a' 
status gazdaság első törvényét 's legtükéletesben munkálódnak népeik 
jólléte előmozdítására. 

F ö r . D J U V K r . K S , azon része a' mezei gazdaságnak, _melly az 
egész földmivet magában foglalja. Czélja a z , hogy a földet mesterség 
által olly állapotba helyeztesse, meliyben az ne csak legnagyobb lehető 
bóvségben, hanem egyszersmind Ieg jobb minőségben is teremhesse a' 
mezei gazdasági növényeket. Bár milly egyszerűnek látszik is a' föld 
mivelés a' tudatlan előtt , annak oklatmáriya vagy is tudományos előter
jesztése mindazonáltal bőfoglalatu, hogy arra az öazves Természettudo
mányokból főképen a' növény tudomány (Füvészség, -BotanniaJ , ásvány' 
tudomány (Mineralogia), chemia és természettudomány ( f h ^ s i c a , ) és a' 
ínathematikábol kiváltkép a' földmérés, erőmivtudomány , hydrauli-

2 
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ka 's t. e. előleg megkívántatnak. A' tapasztalásból merített, e's a' tu
dományok által bebizonyított tanutételeknek vagy rendszabás, knak szer
kezete földmivelés mesterségének mondatik, Ha a' főtdmívelést statusgaz
dasági pontból tekintjük, által kell látnunk, hogy az minden pallérozott 
és csak valamennyire is népes országban a'legfőbb szükségletekkel, élelem 
's más szerekkel kedveskedik. Ezért méltaták isteni tiszteletre a' hálá
datos népek azon személyeket , a1 kik a' földmivelésben hasznos iij fel
fedezéseket tettek , vagy azokat nálok divatba hozták, p. o. az Kgyip-
tiek O s i r i s t , a' Sicziliaiak C er e s t, a' Romaiak S a t n r n US t 's i. t. 
Kgyiptben leginkább becsültetett a' földmivelés, a' hol is a' földmives 
kar a nép első osztályát tette. Még a' tudományok is azon alkalmaztatás 
szelént neveztet tek, mellyel a' földmivelésre szolgáltak. Ezen ország 
hajdana ' medig tudnillik földmivelése szüntelen szükséges segédeszközük 
által gyámol i t ta to t t , termékei feleslegével, saját bőnépségénél, né-
melly más országokat is el látott ; és most midőn ott a' földmives meg-
vettetés alatt nyöszörg, a' termés nagyon meg vagyon csökkenve. Mi té
te te t t légyen eddig Európában a' földmivelés felsegitésére , fontossá
gára nézve alig érdemel említést ; de annál inkább az annak elnyomására 
intézett rendszeres munkamód! — A' főldinivelésnél főképen tekin
tetbe vétetnek: a'földnek helyre állítása vagy jóvátétele; az eszközöl
tetik a ' fáknak, bokroknak, 's más egyébb plántáknak kiirtása állal, 
mellyek közül az elsőbbek kivágatnak s ki ásatnak, az utóbbiak 
pedig elégetnek, melly a1 posványoknál bozót, a 'sikon pedig gyepelége
tésnek neveztet ik; a' nagy köveknek eltakarítása ál tal ; a' mélyen fekvő 
he.l)'ek csekélyebb vagy nagyobb fárodságu készületek által csapoltatnak 
le vagy szárittatnak ki. Kevesebb költséggel és fáradsággal kés . i iHi-
n e k uj szántóföldek a' földnek csupán a' niivelő eszközök u. m. eke, ka
pa, vagy kiválképen e' végett készült erőmivek á l t a l , millyenek a' gyep
szegő 's gyepfejtő erőmivek. Minthogy ritkán fekszik az uj szántó lóid 
elég egyenlőn a' továbbadi illő munkáltatásra , tehát idetartozik annak 
elegyengetése i s , a' mi által a' meredek dombok bedöntetnek , 's a' völ
gyeletek betöltetnek. Az illy szántóföld, melly már most uj törésnek 
neveztet ik, még némelly egyébb munkát is kivan minekelőtte hé vettetik, 
ültettetik. Ide tar tozik , hogy neki a. földmivelő szerszátmok gj akor a-
kalmaztatása által egyenlő mélységű és hasonló vegyülelit fell'rieg sze
reztessék. Mert ha a' plánták gyökereikkel nyers földbe ütköznek jak
kor elsinlenek és csak Szaporán kivesznek. Nyers földnek tudniillik azon 
föld neveztetik, meljyet a' levegő nem hatott 's nem szeliditett meg. Ezen 
tulajdonságot minden boritva fekvő földtér felveszi. A' szorgos felforgatás, 
töiniilt darabok ' so l ly göröngyök földréteggé válnak, mell) be a' levegü-
könnyen behathat. Minél több vagy kevesebb az uj törésben a1 nyers 
föld , 's minél mélyebben vagy sikerebben fekszik, minél tömöttebb vagy 
l azább , annál több vagy kevesebb munkát és időt kíván termővé tételé
r e . . — Minthogy az uj szántó földek' telepilése azon kívül , hogy felette 
vesződséges, gyakran több költségbe kerül , mintsem a' már kész szántó
földnek megszerzése, a 'mezei gazda jól megfontolja, e' kettő közül mel-
lyiket kelljen okosan választania. Ugyan ezért rendszerint csak ott tele
pít tetnek vesződséggel uj szántó föíúYk, a' hol azok főképen drágák, 
vagy a' hol azok nagy hasznot igéinek. Továbbá a' már helyre állított, 
vag\ , a' termesztésre alkalmatossá tett szántó föld, a' benne termesz
tendő plántákhoz és a' czélba vett viszonyokhoz képest, mintegy folyvást 
tartó munkáltatást kivan, melly minden uj vetésre vagy ültetésre illő 
rend és mód szerént ismételve elő fordul. Ez a' földnek inunkamives meg 
munkálásában, és szükséges termékenységének fentartásában áll. Kz egy 
részről az által történik meg , ha olly növények termesztetnek , mellyek 
a' szántóföld termékenységét legkevesebbé merítik k i , más részről 
p e d i g , ha a' szántó föld kebeléhe olly szerek kevertetnek, mellyek 
annak ismét annyi táplálatot 's termékenységet kölcsönöznek, a' 
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mennyit a' {benne termesztett növények belőle kiszít tak. Ezen t rágya
szerek hoszszas e's költséges módon szerzetnek m e g , u. ni. a' takarmány 
termesztés és azon alapodó marha ta r t á s , t r ágyahordás , clegytrágyaké-
szités, márga, m é s z , gips , t őzek , iszap és nyáj - és csorda fektetés ál
tal. Ide tartozik még az ugy nevezett zöld trágyázás i s , melly, abból áil , 
hogy a 'sovány földbe olly növény vettetik, méllynek duzzadt, leves száa.t 
és levele lévén , inkább a' levegőből , mintsem a' földből szaporán nevel
kedvén, leggazdagabb korában hengerrel Iéterittetik és alaszántatik 'hogy 
igy a'földkeblében elposhadván, a ' jövendő termésnek szapora táplálatot 
szolgáltasson. Minthogy a' termés a' szántóföld termékenységének' fentar-
tásán épül , ennél fogva a 'plántasor vagy termésváltóztatás főben járó ^do
log. Ezen alapodnak következő földniivrendszerek: ]) A' h á r o m n y o m a s -
g a z d á l k o d á s . Minthogy már azon környületek, melyek alatt d ivatba 
kapott, a' miveltebb országokban és tartományokban megszűntek; 's las
sanként nálunk is szlindögejnek, közönséges volta ellenére is már ritkulni 
kezd, és csak némelly nehéz változata környiiletekben divatkozik; 's a' 
mezei gazdaság előinenetének valóságos akadálya. Három éves forgása 
vagyon: a) ugar, b) őszivetés, c) tavaszi vetés; ennél fogva a1 szakaszok 
is ugarj-öszi és tavaszi szakaszoknak neveztetnek. Mint hogy ezen gaz
dálkodásnál a' szántóföld minden harmadévben nyugszik, és gyümölcs
telen hever; o t t , a' hol a' legeltetés terhe nem sanyarja a' főldmivest, 
és a' javítást nem gáto l ja , már annyiban némü változás t é t e t e t t , hogy 
nz ngarb.m is mindennemű, de nem gabona, plánták termesztetnek. 
Minthogy ugarföldben termesztetnek, ugartermésnek neveztetnek. Leg
közönségesebb ugartermékek ezek, kolompir , répa nemek, k á p o s z t a n e -
mek , dohány, len, borsó, bükköny, [lencse, hajdina vagy pohánka, pal-
lagi csibehur QSpergu/a arvensis 1,.) A' háromszabatu földmivelésnek 
ezen javalata az, istálózással együtt már ma egész ^Németországban dísz
lik , és szinte közönségessé lön. fi' gazdálkodásnak első henye neme 
tiszta háromszaku ugargazdálkodásnak neveztetik , a' második serényebb 
és [hasznosabb pedig háromszaku termő ugargazdaságnak mondatik. — 
2) A ' t e r m é s v á l t o z t a t ó gazdasági rendszernek hosszabb for
gása van , 's legalább is háromszaku, 's az a' t e rmésze te , hogy so
ha sem termeszt egymás után kétszer gaboná t , hanem kevesebbé 
emésztő termést vet k ö z b e , p. o. repcze , őszi gabona, kapált plánta, 
árpa, lóhere , z a b , bo r só , bükköny , rozs. E z e n ; az Angolok által 
az ujabb korban elmésen kiformált és T h a e r által még inkább tö-
kélesitett gazdasági rendszer Németországban közönségesen helyet kezd 
foglalni, a1 henye háromszaku ugargazdaság helyett. Magyarországban is, 
a' szabad használatú jószágokon, méltán divatkozik. Ez jlegkönyebben 
megszenvedi a' változtatást , elősegíti a' kézmivi és] kereskedési növé
nyek termesztését, számos embernek foglalatosságot j ' s élelmet nyújt, 
és a' marhatartást kedvezőleg emeli. ; Er re azonban egészen szabad bir
tok kívántatik. 3) A' k e r i t e 11 -vagy s z a k a s z - g a z d á l k o d á s . 
Ugy látszik hogy ezen gazdálkodás hajdankor Németországban közönsé
gesen diszlett ; mert már Tacitus mondja; „Árva per annoi mulant 
et super est ager« (,,Evenként változtatják szántóföldjeiket, és még fe
les föld is maiad") . Természetes . hogy még akkor nem változtatok olly 
rendszeresen a' gabona és fütennesztést mint most , mivel a' föld feles
leg volt. Ezen föld mivrendszer fen maradott északi Németországban 
mint Holsteinban 's t. m. és az idő változó környületei szerént végre ki
formálódott. giA' múlt század előfelében Mecklenburgban tétetet t a ' főb i r -
tokos által divatba; eleintén heves [ellenkezőkre t a lá l t , de végre oUv kö
zönséges tetszést és követést nye r t , hogy jelenleg ezen rendszer ámbár 
némü változással, egész Mecklenburgban divatkozik, mellyért i s ' a' eaz-
dasági iratokban gyakran mecklenburgi rendszernek neveztetik. (Ma illik" 
a' hol , sok, de nem igen népes föld vagyon, és abban á l l , hogy a' me
ző bizonyos számú szakaszokra vagy kerí tésekre osztatik p. o 10 12 
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1 3 , 1 8 , te lkekre , mellyek közül mindegyik bizonyos évszámig, p. o. 
4, i ) , 0, esztendeig fiitermésre vagy gj epesedésre hagyatik , hogy így 
marha legelőként szolgáljon; azután pedig feltöretvén, néhány évig ga
bona 's egyébb földgyiimölcs' termesztésére forditatik. Kendszelént a' 
szakaszolt földnek fele fii -, másfele pedig gabona termésre használtatik. 
A' fiiszakasz részint szénát terem 5 részint pedig legelőül szolgái. -— 
Végre a1 földmivelés, nem csak vonó marhát kivan, hanem erőmiveket 

, és szerszámokat is. Az elsők közé tartozik az eke : olly erőmiv, melly, 
foganatját tekintvén, ellenzetlen többet t e sz , mint minden egyéb ma-
china a' világon. Alkat ja , és szerkezete puszta tapasztalás által lett az-
z á , a' mi jelenleg. Nevezetes, hogy még eddig egy mathematicus sem 
vala képes az eke1 foganatját annak szerkezetéből szorosan 's kielégitő-
számha venni. Csak ha ez megtörténik, lehetünk Egyesek lehetőleg legtö
kéletesebb ekét csinálni. Végre meg kell jegyeznünk, hogy azon különb
féle munkák, mellyek a' plánták nevekedésekor a' szántó földön tétet
n e k , p. o. a' gyomlálás, kapálás , t ö l t é s , mellyek több növényeknél, 
u. ni. a' kolompimál , r é p á n á l , dohánynál , 'ste. szükségesek, valamint 
a' takarodás foglalatosságai is a' földmiveléshez számlálandók. A' íöld-
mivelés viszonyairól és literaturájaról 1. IYIKZEI GAZDASÁG. 

F ö r, D M í v E i. É s t c ii K M • A, foglalatja mind azon chemiai tanítások
nak és tapasztalatoknak , mellyekből a' földmivelésnél előforduló tárgya
k a t , jelesen a' földmivelés termékei t , és a' földnek külömbféle nemeit, 
azoknak létrészei azoknak vegyülete és szelőknek változásai szer int , es
méri tanuljuk. Ezen a' mezei gazdára nézve egyáltalján szükséges tu
domány elveit legelőször ama hires angol, Davy gyüjté öszve" a' nél
kül azonban, hogy azoknak rendszeres formát adna. Értekezik 1) azon 
szereknek közönséges erőiről,, mellyeknek a' növésbe befolyások vagyon, 
a' nehézségről , öszvefüggésröl, chemiai ronkonságról, hévről , fényről, 
villámsZerességróI, a' mérhető szerekről , az anj'agok elveiről, kivált 
azokról , mellyek a1 növényekben ta lá l ta tnak, azok szövetkezésének 's 
rendelkezésének törvényeiről ; 2) a' növények életmivitéséről, azok alkot-
járol , a' nővén)7 életmiveknek, chemiai szerkezetéről, és az azok
ban találtató alakokról s. t 3) a1 termő földről; 4) a' természetről, a' 
trágyanemekről. D a v y Földmivelési Chemiáját magyarul kiadta . . N e m 
z e t i G a z d a " czimii folyóirásában P e t h e F e r e n c ? , , (II. Chemia.) 

F Ö I . D K A I Z O I . Á S , (í íasonl. F ö l d k é p e k , r é z m e t z é s . ) A ' 
Francziák elsők ebben, nyomokban a' Németek , kik 1818 olta az An
golokat fellülinulják; különösen nyomosán dolgozik a'bajor és aurstiai pat-
tantyusság. A' legjobb franczia földrajzoló Lapie, második Brue; Britan
niában Arrowsmith halála (1823) olta Carj Oroszhonban a ' 20 levélbőt álló 
pétervári földkép orosz nyelven , különös becsű. Manzini, Legnaii, Moino 
'stb* más olaszmivészek is adtak haszálható földrajzokat: a1 németek
nél hí resek: Engelhardt , Klöden, Keichard, Schmid, St ieier , Wieland 
's tb. Több Magyarok közt Korabinszky és Görög nevezést várnak. Igen 
hát ra maradtak a' német alföldiek, kik hajdan olly elől állottak. A1 

rézenrajzolást ( rézrajz , enkyprotyp-os rajzolás) Freycinet Lajos, 
fregata kapitánynak köszönjük, ki Bandin feltaláló utján a' délivideke-
ken munkástárs vala. (1815) Ez abban á l l , hogy a' földkép letétele (pro-
jectio) magára a' rézre tör ténik , melly a' rajzolat könyü felvevésére 
alkalmatos tárgyal bevonatik. Ekkor a' letétel olly könnyű mint a' papi
rosra , és a1 legnagyobb pontosságot váró részek sem szenvednek legke
vesebb hijányt általa , a1 mi a' kifeszített papirosnál nem történt , mivel 
a' levett papiros ös/.szemenve megkisebbült. Ha a1 letétel és rajzolás 
meg tö r t én t , levétetik a' fedő anyag, melly gyenge jeleit adja a' rajzo
l a tnak , elegendőket azonban, hogy a' metsző, ifást és helyezetet betud
jon vésni. Segédeszközöket is gondola ki a' feltaláló, hogy a' mivet 
annál könyebbé tehesse, Brué, i ki a' feltaláló útban Freycinet alatt 
zzólgála , kiada egy rajzgyiijteményt e.' czim a la t t : „állas imiversel"-
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vagy „Carles eticu/irolvpes des cinr/ues piiríies du munde, avec une 
iiiri/ijiemonde etc. (Haris 1815—18). További kimirelődését ezen feltalá
lásnak nem igen látjuk. —• A' kőmetszés nem a' legjobb foganattal hasz
náltalek a' földrajzolásnál. 

F Ö L D R E N G É S , f ö l d i n d u l á s , rendkívüli mozgása a ' földszint* 
nagyobb vagy kisebb részenek. Megelőző jelei többnyire nincsenek, 
ritkán ballatszék előtte tompa moraj a' föld gyomrában, alatta és utána 
gyakrabban; ő sokszor megelőző jele a' tüzokádásnak. A' földrengés 
különbféle idomú; néha alulról föl felé h a t , némeilyj földrészt magasra 
hány, a1 minek hegébe más omlik. Néha csupa billengéshez, hullám
záshoz hasonlít, néha forgó és örvény képű. NéKá hamar megszűnő, 
máskor tar tósabb, majd naponkint , hetenkint stb. viszszatérő. Egykor 
kis körön mutatkozó, néha több világi-észen. Néha a' földszine nem 
szenved általa oszló vál tozást , máskor megnyílik, a' rajta lévő tárgyo-
kat elnyeli és a' támodott üregbe viz jön ; néha belőle légfajok sipítanak 
ki. A' tűzokádók hányását rendesen meg szokta előzni, és a1 tűzoká
dók természetétől csak abban különbözik, hogy ott állandó (?) kráter (nyilasi 
van 's a' hányás viszonyozása vagy ugyan azon he lyén , vagy annak 
közéletén bizonyos. Megegyez pedig vele a' 'földalatti tompa morajban, 
bőgésbeu, mozgásban, vagy a' löldszin emelkedésében , nyílásában ; rugó 
erejii híg testek kihányásában, meggyiiladásban, sőt még néha ásvány 
anjagok kiszórásában is. Ezen jelek öszvevéve "azt látszanak bizonyítani, 
hogy ezen két természeti tünemény ugyan azon októl szármozik, t a 
lán cbemiai munkálattól, de a' mellyct mi még nem,"esmérünk. Hogy 
mélyen, a1 földszinétol távol alant tö r tén ik , gyanítjuk | és következtet
jük. Az utolsó száz esztendőben legnevezetesebb földindulások ezek 
voltak: 1740-ban, melly egész Limát elpusztifá dé-li Amerikában, az 
1755-ki, melly l.issabont dönté halomra, — ezen utolsó Grönlandtól Afri
káig 's viszont Amerikáig terjedt. Hasonló sorsra jutott 1783-ban Cala-
bria , 1812. Caracas tartomány déli Amerikában, 1822 Aleppo Syriában 
és 1829-ben Marcz. 21-kén 's a' kővetkező holnapban Muícia tartomány 
's Valenciának egy .része Spanyolhonban. —j—a. 

Fii i, s 7 i s A i. r. M K R É s , (Geometria subterrauea) Ezen neveztetés 
alatt értetődik a' Geometria \s Trigonometriának a' bányászatra való al
kalmaztatása (ráfordítása), vagy is azon mesterség, melly a' bányaüre
gek irányzatait, a' földszínen helyesen meghatározni 's oztílirányosan 
megjegyezni tanítja. Ezen mesterség olly szükséges a' bányásznak, hogy 
nála nélkül el sem lehetne. Egyébiránt is hányászi találmány, 's neve
zetesen gyümölcse a' német szorgalomnak. Az első, ki a7Jbányászságról 
áltáljában irt;, egy A g r i c o l a nevű német volt. Könyve, latinul Ír
va, 1556 balljelent meg, 's már találtatik benne ezen mesterségnek 
The o rí áj a i s ; de későbben (1586) valami V f n i g t e l nevű német ezen 
mesterséget külön könyvben 's igen nagy bőséggel adta elő. Mai napon, 
valamint a' bányászás egyáltal jában, ugy szinte a' földszinallmérés is 
igen kivan műveltetve 's meg tőkéletesitve. A. F. 

F ii i, n T i v o i. » 1. A !• s i s 
Fö r . D T K N B É H E , azon vonal , melly az egyik földsarktólf* a 'mási

kig gondoltatik a' föld közép-pontján keresztül. Féitengelnek mondatik 
ennek fele, melly az égi testek távolságának meghatározására használta 
tik. (I. För.D). 

För , n V Á R , mezővárosa ' dunántiili kerületben, Tolna vármegyének* 
földvári járásában. Lakosainak száma 77ÜO, kik föld-szőlő- mivelésset, 
halászattal 's örömöst vizafogással fogtalalatoskodnak. A' magyar egye
tem tulajdona. Sóbivatala nevezetes. —.Csongrád vármegyében Földvár 
várának nyomai látszhatok. 

F o r , y i i i í í , s e g é d o l v a s z t ó . így neveztetnek a" chemiában, 
aü érczvisgüás és olvasztás tudományában némelly sós vegyétetek, mel-
lyek az érezek olvadását elősegítik , min t : salétrom, borax, borkő , lug-



22 FOfeYAM FOLYAMSZKLVIÍNY 

só stb, Maga az olvadók is neveztetik igy. —. Üveg folyadéknak nevez
hetnék a' Németek példájakint azon igen kemény ftvegtömeget, melly-
ből a' hamis drága kövek készítetnek. —j—«. 

F o r . V A S . köz beszédben nem igen teszünk különséget a' Folyam, 
és folyó-viz nevezetek k ö z t ; azonban ngy lá tszik , derék folyamnak je 
lesen azokat lehetne nevezni, mellyek szembetűnő nagyságok mellett 
közvetetlen a' tengerbe ömlenek. Csaknem minden folyamok hegyek 
közt , 's forrásokból erednek; néhányan , mint a' Missisipi, a' D o n , 's 
többek tengerekből származnak. Különös , hogy a' folyók sebessége 
nem a,' földszin lejtőssége szerint esik. Igya ' Duna sokkal sebesebben foly 
a1 Kenusnál, noha eimek medre amazénál jóval lejtősebb. A' Duna, Tigris 
és Indus, az eddig esmértek közt legsebesebbek. Mivel rendszerint a' fo
lyó futása középen legerősebb , igy itt a1 viz is sokkal magasabb mint a' 
par t körül ; ellenben a1 torkolatnál középen alacsonjabb 's szinte válut 
fonnál a 'folyam, mivel a1 a' tengervíz, mellyel itt össze elegyedik, k é t o l 
d a l ú i legmagasabbra hág. A' viz menyisége mellyet a' folyamok a' ten
gerbe öntenek, töménytelen. Felszámolták p. o. hogy a' Volga minden
órában 1000. mill. cub lábnyi vizet önt a' Caspiuin tengerbe. —• F o 
l y a m i s t e n e k , régieknél a' folyamok véd-isteni, vagy magok a1 sze-
mélyssitett folyamok. Mint Óczeán fijái, evezővel vagy böségszarvá-
val , sáskoszoruval, egy a' folyamot öntő medencze mellett fekve, ábrá
zoltatnak. / . 

F O L V A X M Í R Ú , oljy eszköz , melly á l t a l a ' fnlyamfutásának se
bessége méretik meg. Erre különösen Pitot csőjét használják, melly 
alól görbe ; ezt a' vizbe ütvén az egyenesen felálló részibe épen olly se-
Késséggel tolakodik fel a' v iz , melly a' folyam baladásával egyforma. 
Van még egy más hasonló, Bouguer találta eszköz i s ; ez egy 1 asz: 
lábnyi lapos plehből á l l , mellynek hátulsó részén egy nyél van. Ha 
ezen pléh a' viz ellen tar ta t ik , ez azt egy tokba nyomja vissza, egy 
aczél-toll ellen, 's belső szerkeztetésnél fogva többé vissza nem jöhet. 
Próbák után ki lehet tapogatni, mennyi nehézség által lehet ezen pléhet 
a' tokba épen olly mélyen lenyomni, mint ezt a' viz nyomása t e t t e ; 's 
akkor e' nehézség a' viz nyomása erejével egyenlő. V. ö. „Kiülners 
Anfangsgründc der Híjdrodymanik."' (más. kiad.) 

F O L Y A M O D Á S {recursus) alatt azon cselekedet értődik, melly 
szerint valaki , jogaiban szenvedett sérelmének orvoslása vége t t , az ar
ja meghatalmazott törvényhatóságu személyt illendően felszólítja. A' 
folyamodás ké t f é l e l ehe t , u. m. személyes és Írásbeli. S z e m é l y e s 
n e k az neveztetik, midőli a' megsértetett fé l , panaszát élő szóval adja 
elő az illető bíróságnak, 's egyszersmind hivatalos segedelmét is igy ké
ri meg-, ha pedig ez levél á l ta l , vagy különben írásba foglalva történik 
í r á s b e l i n e k mondatik, 's ekkor tágasb értelemben azon iromány is 
folyamodás nevet visel , mellyben a' felszólítás foglaltatik. Helyesen 
különböztetik meg az utóbbi értelemben vett folyamodás a' k é r e l e m 
l e v é l t ő l , mert ennek szorosan csak ott van helye, hol a' kívánság 
teljesítése csupán szívességtől 's kegyelemtől függ : holott amaz — min
denkor jogos követelésen alapulván, elégtételt nem kegyelemtől hanem 
szoros hivatalbeli kötelességtől vár. Minthogy pedig minden sérelem 
megorvoslására bizonyos törvényhatóság van kirendelve, mellyet elmel-
lőzni nem lehet 's mellyhez szükségkép legelsőben kell folyamodni: innét 
az illyenek , első folyamodasi bíróságnak neveztetnek. Így a' jobbágyok
ra nézve mindenkor saját földes u rok , a1 városi polgárokra nézve pedig 
ön tisztviselőségök az elsőfolyamodási bíróság. A' nemeseknél a' tárgy 
különfélesége szerint a1 szolgábiró , alispány és kerületi Tábla. Végre 
folyamodásnak neveztetik a1 királyhoz vagy annak helytartóéihoz né-
melly tárgyban intézett Iromány i s , mellyet annak sikeretlenül vissza
ve tn ie , vagy elfogadnia hatalmában áll. .—ÍÍO— 

F o t Y A i u s z K t r É N V QSíro?nprofil') v. keresztrajz, a z , ha a1 fo-
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lyam , vagy csatorna, egyenes szögletre ,*függelékesen ál tmetszre kép
zeltetik. E' rajzolaton a' viz tükrétől a' mederig mind mélységet mind 
szélességet föl vehetni, 's az áltmetszett terület mennyiségét kiszámolhat
ni. A' viz folyásának r a j za , 's a' folyók esésének vizfekti méréssel ki-
tudása után, legszükségesebb a' vizi építéseknél a' folyam minémüségé-
nck megesmerésére az illy keresztrajz. Ebből lehet megtudni azt is, 
hány cub. lábnyi viz sikanilik-Ie minden feladható idő alatt. E' rajz 
készítése nincs nehézség nélkül. Általánfogva a' víztükör szélességét 
egy ponttól másikig trigonometriai méréssel legbizonyosabban megtud
hatni, a' viz mélységét pedig különösen e' végre készített rudak által, 
vagy ha 60. lábnál mélyebb volna a1 v iz , ón golyó által. A7 többi se
gédeszközük bajosabbak, 's még sem biztosak. Többet tudni kívánók 
Wiebelking „Thenr. prajct. Waxser/jaaknwil'-'- Eitelwein „Anweis, zum 
ií ateerbau''' és Silberschlag „Hydrotechnik1-' czimü munkáikban kielégí
tést találhatnak. . j . 

F O L Y Á S , a ' tenger folyása, az az dagadása és apadása. (I. T E N G E R . } 
F o r, v ó 1. F o f' v A M. 
F o r . yó D A R A B S Z Á M . A ' számvedéstudornányában ezen nevezte-

tés alatt ollyan egy darabszámot é r t ü n k , mellynek számlálója egész 
szám, nevezője ped ig , nem mint a' rendes-darabszámok (fractiones 
ronimiines) nál tsak egy egész , hanem egy egész és egy darabszámból 
á l l , a' mint a7 következendő példából lá thatni : 

i + 
i + -

U + 
Í + 

Minden rendes darabszám igen könnyű módon folyóvá változhatik, ha 
az előadott rendes darabszámnak mind számlálóját , mind pedig nevező
jét a' számláló által elosztjuk; ugy hogy a' folyódarabszáiiinak szám
lálói mind egyesekké váljanak. — Ha ellenben valami folyó darabszá
mot megint eredeti formájára vissza kellene vinni csak az utolsó nevezőt 
hozzuk először rendes formára 's osztan visszás rendben minden követke
zendő nevezőjével ugyan azt cselekedjük. — A' folyódarabszámok 
főként akkor igen nyereségesen használ tathatnak, ha valami nagy 
rendes darabszámot leglehetségesebb pontossággal megrőviditni akarunk. 
— Az első Mathemsticus a' ki munkájában folyódarabszámokról szól), 
valami B r o u n k e r nevezetű angoly Lord vo l t ; ő utána pedig főként 
l l u y g h e n s , E u l e r , H i n d e n b u r g ' I L a g r a n g e iparkodtak ezen 
tárgyat magasabb polczra vinni. Albert Ferencz 

F o r, v (i s ó I. G A r, E R i A 
F o r. v i o \ For, V A S . Folyton folyó mennyiségek alatt a' térmérés-

tudományban ollyan mennyiségek é r t e tnek , melyeknek részei szüntele
nül egymás mellett fekszenek. Minden kiterjedés mellyeket ezen tudo
mány visgálata körébe huz , ollyan folyton folyó mennyiség. Magában 
a' természetben azon értelemben folyton folyást nem találni , mert bár
mily sürü 's tömöttnek Jássék is egy test, még is a1 tapasztalás h é z a g o 
k a t is mutat benne. — Más értelemben megint a' folyton folyás-
azon egymásra kiivetkező állapotokra ntasi t tat ik, mellyeknek a1 különb
féle tes tek , bizonyos tekintetben, alája vannak vetve a 'midőn azt kér
dezzük hogy ugrásonként történnek e azon változások, vagy lasan lasan? 
Kgy eső testnek f-ebessége p. o. folyvást nő. Itt tehát axon kérdés támad 
hogy mi kép munkálkodik a1 nehézkedő erő; közben közben vagy szüntelenül? 
A' vizsgálatok 's a' tapasztalás az utóbbira mutatnak minden bizonnyal. 

F O N D , köz fondoknak neyeztetnek Angolhonban azon taksák és 
más köz adók, mellyek a' nemzeti adósság kamatjainak vagy tőkepén-



2 4 F O N P FON/ Í 

ítélnek lefizetésére vannak rendelve: akkor t. i( loitlón a' köz szolgá
latra nevezetes summák vetettek kölcsön, a' köz-jövedelemnek bizonyos 
ágából származó haszon adatolt által a 'h i t e lezőknek , melly a' kamat 
tőkepénz , vagy mind kettő lefizetésére elégségesnek gondoltatott. Így 
minden kölcsönözésnek saját fondja lön. De azon alkalmatlanságok el
kerülése vége t t , mellyek onnan származtak , hogy egy egyes fond nem 
volt elég jövedelmű, midőn egy másik felüleges haszonnal fizetett: 
több fondok kapcsoltattak .össze, 's ezeknek közjövedelméből pótoltat
tak azon fizetendőségtík, mellyekre szánva voltak. Így támadtak az 
együ t t l evő fondok (Aggregáté fund) 1715, a1 déltengeri fond 1716, a' 
közönséges fond 1710; az eltörlési fond (Sinking fund) mellybe megy 
az ugy nevezett három fondnál lévő fölülegesség (Jiberschus.^ is , 
melly eredetikép a1 nemzeti adósság kévesitésére rendeltetett ug j an , de 
az utolsó esztendőkben a1 kormány szükségeire is fordíttatott; végre az 
egybe vett fond, melly nevezet alatt 1786, midőn a' nevezett fondok 
el törül te t tek, a1 közjövedelmek összeságe (a./, évenként megállapitan-
dók kihagyatván) értetődik. Ezen fondból fizettetnek az ország minden 
adósságainak kamatjai 's esendő tőkepénzei , a' kincstár papiros pénzei
nek kamatja, a' civilljsta, minden nyugpénzek, 's más évenkénti kiadá
sok. Minthogy tehát minden országos adósságlevél a' kamatért vagy 
Sókéért bizonyos fondra utasi ta t ik , 's minthogy az is ugy tekintődött 
mint a' fotidnak egy része, reá is ragadt azon nevezet , 's ezen kifejezés-
1000. font a' köz fondokban, azt jelenti mint: 1000 fontnyi tőkepénz, 
melly az eredeti kölcsönözés feltételeinek útmutatása szer int , évenkénti 
5s az ország által fizetendő mennyiségű kamatot hoz. Azon országos 
adósságok, mellyek a tőkepény, visszafizettetéséig kamatolnak , folyvást-
t i r t ó vagy beváltható (perpetuai or redeemable) annuitásoknak neveztet
nek a' finamz nyelven, közbeszédben pedig fondnak vagy tőkének; a' 
köz adósságnak egy kicsin része bizonyos évekig tartandó annuitásokból 
á l l , melly ezeknek elmultával megszűnik. Az illy adósságok beválthat-
lan (irredeemuf/le or determinál e) annuitásoknak neveztetnek, 's h o s 
s z u k r a {lun^nnnuities) szakadoznak e l , mellyek 00 vagy 100 eszten
deig tartanak (Vilmos király idejében 10, 12 és 14 proccnt. adtak; a' 
t tóst lévők mind 1860. szűnnek meg) 's r ö v i d e k r e (schort a) mel-
1 v;-k 1778 azoknak , kik a1 beváltható annuitásoknál veszteséget szen
ved ted , 10, 20, legfelebb 30 évig kárpótlásul engedtettek. Ezeken kivül 
vannak még láfe annuitások, mellyek egy vagy több személynek élete 
fogytáig tartanak. A' legnagyobb részt a' folyvást tartó annuitások te
s z i k , mellyek kamatjaik mennyiségére különbözők. Valahányszor azon
ban az országlás nj kölcsönt vesz , azt a' köz adósság azon részéhez 
veti, melly egyenlően kamatot, az nj kölcsön kamatjainak megfizetésére ren
deltetett vagyont pedig azon fondhoz , melly a' régibb tőkepénzek lefize
tésére volt szánva. Igy egyesittetnek a' régibb és ujabb adósságok , 's a' 
kamatok a' fond öszveséges jövedelméből fizettetnek. Azon munkálkodá
sok , mellyek ezen különféle fondok, de főkép az együvett 3 procente-
sek ügyében: mellyból az országos adósságnak nagyobb része áll) napon
ként tétetnek , felette nagyok , 's a' majdnem vélek való kereskedés ál
tal, melly Angol-honban stock-jobbingnak neveztetik, még inkább nagyob-
bittatnak. Kz abban á l l , hogy két fél, a' tőke jeleit állapotja szerint 
bizonyos summa pénzre nézve egyezetét kö t , niellynek meghatározott 
időmniva be kell teljesittődnie, 's mellynél nem a' tőkepénz, hanem 
csak azon summa fizettetik meg a' mennyivel a1 tőke állapotja az elmú
lás napján a' szerződés idejekori állapotjától különbözik. Ánibár tilal
mazzák a' törvények ezen kereskedés nemét , 's noha a' kötelezés telje
sítése egyedül csak a' felek becsületétől függ, még is kitnondbatlan 
nagy nyerekedés űzetik véle. ( I , . S ' t rnsr 'U' iRosoK) 54. 

F o ü K , (Péter Antal) kölni kereskedő. Azon fenyitő p e r , melly 
ez ember el len, Cőnen Vilmos krefeldi kalmár meggyilkolása miatt 
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1810—tói folyt, 's végre Jun. 9. 1822. hét héti ülés után Főnk halál
ra Keltetésével végeztetet t , az ujabb idők Iegemlékezetesb tünetei kö
zé tartozik; mert ritkán gerjesztett vétkes eset hasonló messzeter
jedt részvételt. Azonban megérdemlé ezt a' tettek és íelvlágit-
hatlunsága által ; de mint próbakő is tekintetett* annak elhatáro
zására , ha a' franczia buntórvénykezés , nyilványos szóbeli vitatásai
v a l , 'a a' (törvénytudatlan) esküdteknek (SchöíFen) személyes belátá
sok szerint hozott í téleteivel, — vagy a' német , titkos nyomozásai
val, 's törvénytudó birák á l t a l , a' formaszerinti törvényes igazságról, 
megállapított törvény szabások után hozott Ítéleteivel érdemel-e első
séget '( 'S ha bár egyes esel illy fontos kérdésnek eldöntésére, nem 
épen elegendő , m é g i s az é* felett megjelent számos iratokban minden 
egyes pont olly szoros vizsgálat alá vet tetet t , hogy jövendőben is ezek
re fognak hivatkozni. —• 

Főnk Péter Antal szül. Goohban Kleve mellett 1781. atyja gazdag 
kalmár va la , jeles nemzetségből. lileinte Rotterdamban egy ottani 
kereskedőháznál társképen á l lo t t , IS09. pedig Kölnbe j ö t t , hol Fove-
aux nevezetes tobákgyártó leányával összvekelt. Plajbászgj árával, mel
lyel előbb űzöt t , 1815 felhagyott, 's krefeldi gyógyszeres Schröderrel 
égettbor 's más italokra nézve közöskereskedést indított. Schröder a' 
gyárolást v i t te , 's éhez az eszközöket OOOO talléron beszerezte, Fonk-
nak pénzt ker i tn i , az eladást (részint tilos u tón ) , 's a' kereskedési 
dolgokat kellete folytatni. De a' nagy nyereség mellett i s , (mellyet 
Főnk csak 18 hónap alatt 20,000 tallérrá tett) egyenetlenség támadt közt 
tök ; Schröder talán kelletinél többet forditott tulajdon hasznára a1 kö
zös pénztárból, de ngy lá tszik , Főnk ellen olly gyanúval é j t , mintha 
ez vele nem egyenesen bánt volna. Végre annyira ment a' do log , hogy 
Schröder, a' Főnk megegyeztével, az ifjn kereskedő Cönen Vilmost, 's 
Klfes nevii segédét , ki előbb Főnk szolgája vol t , 's kit az maga kül
dött Krefeldie Schröderhez , olly utassitással rendelte Kölnbe , hogy 
egy Főnk által hozzá igazított számadást , Főnk könyveiből vizsgáljon* 
nieg. Kifest, (ki talán Schröderben legelébb gerjesztett Főnk ellen 
gyanút) midőn Nov. 1. 1810. Cönennel Fonknál megjelent, Főnk vis
sza iitasitotta, de Cönent a' számadás vizsgálatára elfogadta. Ez Főnk 
ellen legelhatározottabb bizodalmatlansággal kezdett a' munkához, 'a 
abban Főnk számadója Hahnenbein által még inkább erősül t ; az övéi
hez és Schröderliez irt több leveleiben legmegvetőbben nyilatkozott 
Főnk felöl, kit viseletében igen egyenetlennek, majd hizelkedőnek, 
majd hidegnek és gyalnlatlannak festett. Előbb összeveté Főnk bevéte
lé t , mi Schröderre legfontosabb vala — az első jegyzetekkel , és ok-
irományokkal, — 's álmélkodására helyesnek találta. Ezt Nov. 0 el
végezvén, a' F ő - é s Naplókönyvet kére e lő , mellyben Hahnenbein ál-
lilása szerint 8000. tall. csalás rejlék, Ettől hevesen vonakodott Főnk, 
's a' munkát félbeszakasztván, még az nap Neuszba u tazot t , hogy egy 
pár jó barát közbenjárásával , Schröderrel Cőnen nélkül egyességre 
léphessen, Schröder, Cönen által i n tve , semmibe nem ereszkedett, 
hanem Nov. 8. maga is Kölnbe j ö t t , hova Nov. 9-én éjjeli - I I . és 12. 
óra közt Főnk is vissza érkezett. Majd alkupontokat hoza ennek Cőnen, 
mellyek szerint Fonknak az általa 20,000 tallérra számolt égettborbeli 
nyereséghez még 8000 tallért kellé a d n i , de ellenben a1 haszon még 
több el nem adott tárgyakból egyedül neki engedtetet t , 's több elősze
reli egészen részére hagyat tak , n g y , hogy nem lehete mondani , ha 
Főnk ez alku által valódi á ldozatot , 's azzal némi vallomást t e s z - e? 
Erre Főnk és Schröder IFahnenbeinnal és Cönennel tanácsot tártának 
a' Főnk házában ; (később Hahnenbein azt állitá , hogy midőn ide mé
nének , Fonkot és Cönent egymáshoz közelidii tapasztalta) itt Főnk az 
emiitett 8000 tall. fizetésében megegyezet t , de az alku még sem ment 
végbe, inert Schröder még uémílly pontok iránt Cöuennsí szólani ki-
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vánt. Este kevéssel S. óra után eloszlanak, más napra (Vasárn. Nov. 
10.) reggeli 9. órára uj tanakodásnak kell vala lenni; Cőnen és Schrő-
der a' fogadóba ménének, oda ment későn Halinenbein i's, kit Cőnen, 
még mielőtt Főnktől h a z a t é r t , tulajdon lakásán fö lkerese t t , -10 órán 
tul együtt maradának , 's midö'u Hahnenbein haza készült, Cőnen is ka
lapot ve i t , hogy elkísérje, 's egy •»» erőszakos halál elibe siessen. —«• 
Az öreg piacz közepén hagyá -e l Hahnenbeint, 's ismét a1 Molnár ut-
cza felé t é r t , mellyben a' Vendégház mintegy 30 lépésnyire á l l o t t , de 
abba többé vissza nem tér t . Holt tetemét Dec. 19, Köln alatt a1 Maj
nában ta lá lák-meg. Egész öltözetben vala , ruháján, mellyet rende
sen egészen begombolva hordot t , két felső gomb kiszakasztva. Mellén 
a' z seb , mellyben irókönyvét hordani szokta , ü res . 's e' könyv többé, 
napvilágra nem jött. Ellenben arany órája az órazsebben találtatott. 
Fején nagyobb sér tések, a' bal szem fölött egy zuzott s e b , a' fő há
tulsó részén erős zúzás , a' kaponyán egy ("talán már a' vizben történt) 
szakasztott s eb ; a' nyakon, mélyen a' mell felé, fojtogatás nyomai. A.' 
bonezolók ugy ta lá l ták , hogy Cönen e' sebeket még életében kap ta , 's 
azok halálát elkerülhetetlenül okozták -, hogy továbbá a' homlokon lé
vő seb valamelly éles sarkú eszköz (p. o. kádá r -kés ) által történhetett . 
A' kétség, mellyet e' vélemény ellen egy hires boneztudós (Dr. Wal -
ther Bonnban) mozdított , 's azon áll í tmány, hogy e' sebek talán csak 
a 'v iz alatt támadhattak, — ingadozásba egy józant sem hozott sem azon 
meggyőződést, hogy Cönen erösz-ikos halála elszánt gyilkosság által esett , 
meg nem rázta. Mert hogy Cőnen nem készakarva, nem történetből 
veszett a' Rajnába, abból is világos, hogy kapu - nyit tatás nélkül oda 
nem ju tha to t t , pedig azon éjjel senkisem kivánt kaput, nyittatni, Schrő-
de r , 's a' Cönen rokoni és baráti tüstént szorgos nyomozásokat tétettek, 
eltűnésének semmi okát nem lehete ta lá lni , 's majd gyanú támadt hogy 
szántszándékkal végezte te t t^ki , 's csak Főnk vala egyedü l , kiről fel-
lehete tenni , hogy Cőnentál menekedni oka volt. E' gyanút , Cőnen 
három krefeldi barátinak látogatása , Nov. 21. melly alkalommal Főnk 
magát igen különösen vise l te , még inkáb erősi té ; Főnk egy levelet 
olvasott fe l , mellyet e' különös történet felől i r t , azonban s í r t , 's ama
zokat könnyeire figyelmezteté, egy levélkét mutata tovább e lő , mond* 
ván : lássák itt Cőnen saját kezét ! és —» nem vala Cönen keze ; továb
bá számvevőjét h ivá , hogy tőle osuda dolgokat halljanak, — és sem
mit sem hallanak. Mig azonban Cönen holt testét meg nem talál ták, 
nem lehete Főnk ellen törvényes lépéseket tenni, a' politia váltig ipar
kodo t t , hogy nyomba akadjon; egy bordélyházat , mellyben Cönen 
néhány izben volt , 's egy florenczi leánnyal dévajkodott , kifürkésztek, 
de gyanúra semmi okot nem ta lá l tak ; Cőnen azon este nem volt ott; 
minden lakó és szomszéd azt brzonyitá hogy Nov. 9—10 éjjel semmi 
lármát nem ha l lo t tak , mi azon ház helyzete 's építés módja mellett 
észrevetetlen nem maradhatott vala. Hiába tettek - föl 3000 franc ju
talmat. Fonkot és Hahnenbeint a1 politia szemmel t a r t á , 's ez idő
szakból még megjegyzen íő , hogy Főnk azon napon , mellyen a1 három 
krefeldi vendég meglátogatá, Guisez politiatiszthez ment tanácsot kér
ni , mint viselje magát illy nehéz helyzetben; de annak t anácsá t , hogy 
magát a' törvényre bízza , nem fogadta; sőt Schrödert a' kereskedői 
törvényszék elibe idézte ié , 's az előbb annyira óhajtott alkut állhata
tosan k ikerü l te ; egy választott bíróságtól Jan. 20. 1817. Ítéletet is 
n y e r t , (ennél Scbröder Sandt királyi ügyvédet választá közbirőnak) 
melly által az végeztetet t , hogy Schröder a' társaságnak 7791. tal
lé r ra l adós , Fonknak ellenben ugyan azon 16,732 tallér keresete van. 
Hogy e1 végzés a' Főnk könyveinek meghamisítása által oko/.tatott, a' 
kir . ügyvéd Sandt ugyan á l l i t á , de a' vizsgálatban csak annyi sem 
sül t -ki , hogy ez hihető volna. Noha egyedül ebben , ugy , mint Főnk 
egész kereskedői helyzetében fekhetek rá nézve azí ok , hogy Cönentől 
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szabadulni kívánjon; és mi mélyen kellé ennek az ő polgári le'telébe 
kapni , hogy egy gyilkosság eltökélésére v igye , olly tet t eltökélésére, 
melly ellen a' természeti érzés sokkal erősebben dolgozik , mint minden 
felfedezés vagy büntetés félelme. De ha egyszer a' köz vélemény va-
lamelly irányt kapot t , nem lehet rajta többé csendes megfontolással 
uralkodni; felfog az mindent , táplálmanyt von mindenből. Csekély dol
gok elfoigattatnak, idő 's hely összezevartatik, mig valami fontosságot 
nyer. Itt is ugy vala. Mennyi vádlás té tetet t , 's ismét el tűnt , mikor 
szorosabb vizsgálathoz nyúltak. A' megtalált t e s t , a' már fölébresz
tett vélekedésnek határozott anyagot nyiijta. A' homlokon lévő seb 
olly eszközre muta to t t , mellyet Főnk iiószobájában t a r t o t t , 's napon
ként használ t , olly segédre , ki naponként mellet te , 's érdek által hoz
zá csatolva volt , — a' kádárkésre , 's a' bodnárra , Hamacher Keresz
tényre. Tapasztal ták, hogy ezen ember Cönen e tűnte óta korcsmákon, 
és házánál többet költött. Beszélek, mintha találta volna mondani, 
hogy e' felesebb költést Fonknak kell megfizetni. De mind e'- környűl-
mények nem állíttattak elő az esküdtek székénél olly határozottsággal, 
mint azokat egy munkás és ügyes vizsgáló tisztába hozhatá vala. Főnk 
ellen is elválasztóbb törvényes bánást látának szükségesnek. Mihelyt 
a' h i r , Cönen holt;teste meglaláltáról Dec. 22. Kölnbe érkezet t , őrök 
vevék házát körül , 's ellene nyomozás indittatott . Hamachert ' egy 
korcsmában czivakodásra ingerlék, 's ez ürügy alatt Jan. 31 . 1817. 
befogták. Cönen meggyilkolását egyenesen szemére lobbanták , 'g ipar
kodtak nyilatkozásokra birni , mellyeket rósz lelki esméret jeleinek ma
gyaráztak. A' tömlöczben utána hallgatóztak , egy másik rabnak kel-
le bizodalmát megnyerni, de — ugyan akkor Hamacher felesége is igye
kezett a' politia fő tisztjét Schöninget egy ezüst edénynyel megvesz
tegetni, mellyet e1 végre sógorának bizonyos pap 22. talléron adott-el. 
Hamacher sötét és nedves tömlöczben ta r ta to t t ; Mar. 10, ISI7. elkez
dett a' kir. ügyvédnek Sandtnak val lani , 's végre kimondta, hogy Főnk, 
Cönen Vilmost Nov. 9. saját házánál az ő segedelmével valóban agyon 
ütötte. K' \állomás csak Apr. 10. 1817. iratott-le törvényes formában, 
(Sandt attól t a r t o t t , hogy ez a' birói kihallgatás után mingyárt köz 
tudomásra lesz , 'a a1 további vizsgálódást nehezíteni fogja) veleje ebben 
állott: Főnk őtet (Hamachert) már Nov. 4. e rö l te té , hogy Cönent vé* 
gezze k i , de akkor rá nem állott. O azonban Nov. 9. újra Funknál 
dolgozott, 's e z , este 9. órára ismét magához rendel te , Főnk az iró-
szobába vivé, melly Főnk házában földszint a' kapu mellett esik , bort 
tett elibe, mondván, hogy ha Cönen, ki valamit elfelejtett , vissza jő 
és csenget, nyisson ajtót. Cönen tizre egy fertály után , talán tizen-
egyedfélkor el jöt t , csengetet t , Hamacher az ajtót kinyi tot ta , amaz 
Főnk után tudakozódott, ki maga is mingyárt előjőve, köszönték egy
mást, 's Cönen azt monda , valamit felejtett ; e< re Főnk : ugy is gon
doláin, (Nagyon természetelleninek találák, hogy Főnk Cönennek va-
lamelly felejtett dolog elviteléért bizon5'os órában leendő visszajövetét 
előre tudta , de ha őt csakugyan magához rende l te , u»y a1 színlelés* 
re — mert Hamacher ugyan Fonknak meghitt je, de Cönené nem volt 
— e' mód vala azon egyetlen e g y , melly V gelőször s csaknem kizá
rólag ajánlkozott.) Főnk és Cönen azután mindketten a' szobába men
tek, hol dolgoztak; midőn ismét le jö t tek , Főnk a' Schröder égettbo-
ráról, 's hasonlitólag valami igen régi és valódi franczia égettborról be
szélt, mellyet Cönennek kóstolni nyoj tot t ; Cönen elsőbb vonakodott, 
de Főnk unszolta, „ugyan próbálja-meg kedvemért , igazi franczia égett-
bort kóstolánd." Hamachernek azt monda, hozna egy poharat és szir 
vatyut; maga pedig az asztalon feküdt bodnárkést vévé , 's ruhája alá 
rejté. Így mindnyájan a' rakóházba mentek ; (melly terem a1 Fonk-
házban épen a' szolgálók hálókamarája alatt esik) , Főnk szinlelé, mint
ha a' bodnárkéssel a' hordót akarná felbontani, de megfordulván, e' 
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szók köz t : „ N e s z e , gaz e m b e r , itt a' p r ó b a ! í l Cönent íigy főbe vág
t a , hogy ez miugyárt vé rze t t , azután Főnktől mellbe löketvén, ha
nya t t bukott , 's fővel egy közel lévő nyomta ték . kőre esett , .likkor 
Fook Hamacherre kiáltott „ F o g d - be e1 gaz t o r k á t , hogy ne kiálthas
s o n " ; mit ő meg is t e t t , inig kevés vártatva észrevet te , hogy többé 
nem kiál lhat . Főnk Cönen irókönyvét a' mellén való ruhazsebból ki
h ú z t a , Hamacher pedig a' testet egy hordóba dugta , fejét egy zsák
kal körü l teker te , a' hordót szalmával k i tömte , 's befenekelte. Azután 
egymásközt elvégezték, hogy a' hordót Hamacher testvére Ádám á l 
tal v i te i ik-ki a' városból ; e ' testvérét Hamacher más napra v á r t a , 's 
valóban meg is fogadta, hogy hétfőn reggel talyigájával Főnk háza 
előtt Ifigyen. Hamacher Ádám már Vasárnap Nov. 10. Kölnben volt, 
reggel 4. órakor mind a1 ketten Fouk kapujához mentek , Főnk maga 
nyitot t a j tó t , a' talyigát az udvarra to l ták , a' hordót fel te t ték, 's kö
zel Miihlheimhoz a' Kajnához vivék. Eddig Hamacher Adáiu nem tud
t a , mit viszen ; de midőn a' hordót leemelte , 's útjára akara menni, 
Keresz té ly , szorongása közt igy szóla hozzá: , , l t t kell maradnod, a' 
hordóban halott v a n ! " „ I s t e n e m ; halott! ha ezt tudátn vala , fel nem 
tettem volna a' hordó t . " Kire Keresztély a' hordót fe lbontot ta , a'tes-
tet kivet ték, Keresztély egy nehéz követ ke rese t t , ezt szijjakkal a' 
testhez kötözte, 's igy a' Rajnába buktatta. Kereszté ly , hogy a' tes
tet jó mélyre taszí thassa , ugy a' vizbe h á g o t t , hogy ez a' csizmaszá
rán is befolyt. — Ez elbeszélés szerint Fouk mingyárt a' tett után Cö
nen kalapjával és pipájával az ajtón k iment , 's valami 10 perc* imtlva 
nélkiilök tért vissza : Hamacher tehát nem tudta , hova lettek. (C'ö-
n.en testénél ugyan leiének Dec. 19. 1816. egy p i p á t , millyet Cönen 
viselt de ez törvény elibe csak 1822. ke rü l t , rá esmérni nem lehe
t e t t , 's igy ez semmit sem bizonyít. Főnk szomszédja, E n g e l s , ke
nyérsütő húsvét és pünkösd közt egy kalapot huza - ki a' közös kút
ból) Hamachernek F o u k , fáradság és hallgatás jutalmul 100 koronás 
allűrt "gért , 's 30-at nyomon le is t e t t . " — E' vallomást Hamacher 
Keresztély még Maj. 9. is megújí totta, de csak hamar ingadozni kez-
d e , 's elébb a z t , mi testvérét i l l e té , ( k i , mint Főnk számvevője Hah-
nenbein , Ulrich bodnár 's eimak fia, és Hamacher felesége, fogva vala) 
utóbb egész vallomását visszavonta. Most azt á l l i t á , hogy e' hamis val. 
ldmásra a' kir. ügyvéd Sandt ve t t e , az egész elbeszélést az koholta, 
's vele megtannltatta. Főnk védői leginkább ez állításokat fogák-fel, 
Sandtot vádolák , hogy előbbi vitatásainak leplezésére mindent elköve
te t t , cáak hogy Fonkot gyilkossá tehesse. — E' dolog feletti törvény
kezés csodálatos, vonakodó, és ingadozó leve. 1817. üc t . 4-ig Köln
ben a' vizsgáló tisztek keze közt heve r t , ekkor pedig, mivel Kölnben 
a' nagy tekintetű 's kiterjedésű Foveaux nemzetségnek (mellyből Főnk 
felesége vala) befolyásától féltek , Trierbe a' Kerületi Törvéiiyszékhea 
igaziták- De épen itt olly szempontból fogá-fel a1 dolgot az tij vizs
gáló b í r ó , melly szerint inkább az előbbi t isztek, mint Fouk és bűn
társai vétkéről volt a' szó. Egy Ítélet Jun. 23 . 1818. Hatna her ellen 
ugyan a' panaszt elfogadta, de Fonkot és Hahnenbeint a' keresel t e r 
he alól feloldozta. Ujabb gyanús okok mellett ugyan Fonkot másod
szor is elfogták, de a' kölni vádló tanács Ítélete által másodszor ismét 
szabadon bocsáttatott . Hamacher pere Trierben az esküdtek széka 
előtt folyt', 's ott mint Cönen megölésében segéde t , 16 évi közmun
kára kárhoztat ták. Fonkot Nov. 3. 1820. harmadszor zárták he , a' vizs
gála t 1821. Júniusig tartott . Apr. 22. 1822. megnyit tatott Trierben az 
esküdtek udvara előtt a' nyilványos és ünnepélyes törvénykezés , melly 
Jun. 9* azzal f e j ez t e t e t t -be , hogy az esküdtek Fonkot Cönen Vilmos
nak 1816, Nov. 9 — 10. éjjeli szálltszándékos meggyilkolásában , 7. szó-
ra l 5. e l len, vétkesnek nyi la tkozta t ták, 's erre az udvar ellene a' ha
lálos Ítéletet kimondta. — Ez ítélet megseuiuiisitcss végett benyújtot t 
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kérelme a' berlini megvizsgáló udvartól visszavettetett, — Ettől fogva, 
de már az esküdtek előtt folyt perlekede's alatt i s , Forik dolga nyom
tatott iratokban épen olly buzgalommal e's nagyobb szenvedelemmel v i -
ta l ta to t t ; noha azoknak, kik a' törvénykezésen jelen nem vol tak , i té-
letet hozni egészen lehetetlen. Hibázik itt a' vádlottnak 's a' tanuk
nak szemes fiirkészése, viszonyaiknak 's hitelességeknek esmérete, mel-
Jyek csak h i rök , polgári helyzetök, e's személyes felléptük után mér
hetők. De abban kellene állni a' nyilvános - szóbeli perlekedés elsőbb-
gégének, hogy az eldöntés nem holt belük á l t a l , mellyekoél előbb a' 
képzelődésnek kell a' cselekvés csalóka képét magának összerakni, 's 
mcilyekre a' biró meggyőződése O'agy szinte önkénytes vezetése) olly 
nagy befolyással van , -hanem minden cselekvő személyek élő l á t á sa , és 
mintegy az egész tettnek drámai ismétlése által hatáioztatik - el. Innen 
épen olly hirtelenkedés a' törvényt nem értő esküdteket alaptalan Íté
letről vádolni, mint védelmökre szállni. Igaz , hogy a' legnagyobb em
beresmerő fog ott leginkább vigyázó lVnni, hol a' vádlott szabadsága / 
élete, és becsülete felől, illy külsőségekre , m i n t a 1 hang , t a r t ás , arcz-
vonás, 'sat. épített Ítéletet kell hoznia. Hány ember van általánfogva, 's mi 
kevesen lehetnek az esküdtek közt i s , kiknek szeme olly éles és olly 
gyakorlott , hogy a' tettetést a1 valóságtól, félénkségét 's természetes 
megütközést rósz lelkiesniérettől, kajánságot a' jó lelkiismeret szilárd
ságától , az összefüggő előadásban jC gyakorlott hazugot az igaz ember
től , 's az ingadozóban a' megrettent ár tat lant a' gonosztettet palástol
ni akarótól teljes biztossággal megkülönböztetheti 'i .'.És ki dicsekhetik, 
hogy mindent helyesen felfog, híven megtart , a1 felfogott véleményt sem ké
sőbbi behatások által eltöröltetni nem hagyja, sem jobb inditó okok ellen meg 
nem tartja, ha mint Főnk eseténél a 'v i ta tás 7. hétig t a r t , ' s 247. tanú lép-fel? 
Végre nem az ügyvéd ügyességétől 's az előlülő biró előadásától fog-e 
minden függni, nem azon mesterség, melly az, igazságot árnyékba bo
rítja, az elleneket gyanúsokká teszi , a' részvételt , bosznt , 's más in
dulatokat fölgerjeszti, fog-e utoljára mindent elhatározni? Ks pedig 
ez még csak a' kevésbé ártalmas oldal. Mert még veszedelmesebb , ha 
a' nép szava már az Ítélet előtt ha tá rozot t , a1 szent igazság, becsület, 
és élet minden fecsegésnek ki té te tve, a' jbor — és serházak lármája 
közt itéltetik-el. Ennyiben Főnk dolga valóban alkalmat nyújt a' leg-
fontosb szemléletekre. Csak egyetlen egy közvetetten tanú sincs elle
ne , házában Cönen holmije közül s emmi , ugy' egy csepp v é r , vagy 
más gyanút szerezhető sem találtatott. Hány történet vihette a' lelt 
kalapot a' kútba, mellyről egészen bizonytalan maradt , ha az Cönené 
volt-e? Semmi sem áll Fionk e l len , mint annak lehetősége, hogy bő
szít és haszonvágy Cönen meggyilkolására bírhatta , 's a' Hamacher 
Keresztély vissza vett vallomása. Nagyon vakmerő következtetés vol
na , hogy mivel Cönen halálára más ok nem ta lá l ta thatot t , (az orgyil-
Uosság az arany óra meglelte által kizárat ik, a' Schumacher bordély
házakéi! gyilkosságot pedig igazán senki sem hiszi) , 's mivel Fonknál 
részint Cönent érdeklő előbbi nyilatkozásai, részint a1 m ia t t , hogy Cö
nen, kalmári viszonyaiba veszedelmes pillantatod vetet t , a' gyilkosság 
ingei-ének lehetősége feltehető : tehát Kőnk valóban gyilkos. Viselete, 
Cönen eltűnte után minden esetié figyelmet érdemlő, "s a' választott 
bíróság Ítélete rá nézve szinte olly kevéssé e lha tározó , mint a1 keres
kedők abbeli Í té le te , hogy a' Főkönyvben csalfaság nem rejtezhetett. 
Amaz könyvekre volt épitve, mellyeknek poolossága kérdés alá jött ; 
ez csak azon értelemben helyes , hogy a' főkönyv csupa okozatókat 
foglal, nem okokat , mellyekból amazok származnak. De hát ha Főnk 
a' főkönyvbe olly dolgokat jeg3'zett, mellyek nem oda tartoznak, de 
a1 mellyek Cönennek kívánt világot nyújthattak ? Akkor Habnenhein 
igazán szólhatott csalárdságról, melly a' főkön3'vben ta lá lható , noha 
nem abban követtetett-el ; maga Főnk is m e g - e s m é r t e , hogy főkönyvé-
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ben idegen nemű jegyzetek , 's hólt czimzetek írattak, fgy utoljára 
minden csak egyedül Hamacher Keresztelj ' vallomására megyén - ki. Itt 
ismét kétes a' választás Ha szavának vissza vétele igazságos, ugy egy 
t i sz t re , kinek élete eddig feddhetlennek lá tszék, oliy gonosztett mocs
ka es ik , inelly törteimével még a' gyilkosságot is meghaladja. Ha Ha
macher tulajdon szabad ösztönéből tette vallomását, ugy Főnk Cönen 
gyilkosa. Sokat fáradtak, hogy Hamacher előadásában "belső hihetlen-
séget vagy szinte lehetlenséget mutassanak - meg , de nem boldogultak. 
Hogy iga , senki sem ál l i that ja , de azt s e m , hogy igaz nem lehet. 
Főnk , szolgálóji bizonyságára hivatkozott , hogy ő azon este felesége 
oldalától nem távozott. De ezt ezek nem is mondták. Ő 9. óráig i ró-
szobájábah volt, (ml a' Hamacher előadásával összeüt ) , családjával va
csorált , aztán tJalliberttől (mint e' leány a 'Hamacher perében is val
lo t ta) a' házkulcsát 12-töd fél órakor által vette. A' gyermekdajka 
már 10 órakor fekiinni menni l á t t a , egy másik azt áll í t ja, hogy ő (Jal-
liberttel már 10. órakor ágyba ment. Mind ebben nincs lehetlenség, 
hogy Főnk egy fertályig vagy fél óráig a' rakházban volt. Hogy a' 
szolgálók sem Cönen csengetését , 's bejöttét , sem a' fakóházban há-
lókamarájok alatt az elkerülhetetlen zörgést nem hal lot ták, különös eset 
l e h e t , de nem lehetetlen. De a' mi talán legfontosabb, Hamacher 
nem mutathatott semmi he lye t , hol Nov. 9. este lett volna, noha e' 
miatt sokat fáradtak. Ha Hamacher ezen este valamelly ser — vagy bor
házban volt volna, ugy azon köz figyelem mellett, melly mingyárt Cönen 
végnapja után támadt, könnyen található lett vala próba e' környülményre. 
Mind ezeket össze véve , valóban egy é r e t t , 's hidegen fontoló biró sem 
fogja Fonkot a' nyomtatásban megjelent vitáknál fogva kárhoztatni 
merni , 's magok az esküdtek i s , kik csak személyes belátásból mennek 
k i , oliy kevéssé valának i t t meggyőződve, hogy 12 közül .csak a' legki
sebb többség , t. i : 5. ellen 7. találá a' vádlottat bűnösnek. Illetlen e' 
többséget azért szemrehányással bán tan i , mert a ' polgári a lko tmány 
lelke szerint épen azt kell kimondaniok, min ta 1 dolog leikökben feltű
nik. De oliy alkotmány csak ugyan nem kerülheti el a' méltó roszalást, 
hogy illy ingó alapokon a' polgárok becsületét , polgári természeti léte
lét vak történetre bizza. Vagy nem csupa történet - e ' , hogy egyetlen 
esküdt a' hat kárhoztatókhoz , 's nem az öt mentőkhöz á l lo t t , 's igy 
Fonknak egész sorsa ezsn egyetlen embertől függött? Azonban nem keli 
hinni , mintha az angol a lkotmány, melly szerint az esküdtek csak egy
behangzó ítéleteket hozhatnak , nagyobb bátorságot nyújtana. Ott a' 
könnyelműség mind a1 kái hoztatásban, mind a' felmentésben legfőb fok
ra hágot t ; 's álmélkodni fogunk, ha valaha egy figyelmes szemlélő az 
esküdtek kiáltó igazságtalanságait , és csalfaságait, mellyek ott csak
nem minden törvényszéknél tapasztalhatók , fényre deritendi. Egyes ese
tekből , igaz , nem lehet még az egészre következést húzni , 's nincs a' 
fenyítő pernek oliy formája, mellyben bizonyosak volnánk, hogy min
den bűnöst meg kapunk , 's egy ártat lant sem keserítünk. Kivált Főnk 
esetében a' német büntető perlekedés szerint is igen nagy nehézségei 
lettek valának a1 vizsgáló b i rónak, mert a' test késő megtalálása által 
minden bűnösnek hosszú idő jutott a' gonosztett minden nyomainak tel
jes e lhá i i t á sá ra ; de mégis egy illy biró az á l t a l , hogy a' gyanúsoknak 
egész életét , 's hogy minden vallomás eredete' pillantatában legalább 
két tisztet bizonyságul kapott, meghányatot t , 's tovább fokoztatott, a' 
vég ítéletre sokkal biztosabb alapot nyújthatott volna. — S a n d t , kirá
lyi ügyvéd ellen már alig vala vádnak helye ; Fonknak mint kereskedő
nek helyzete pontosan kifürkészve, fontos következtetésekre vihete t t , 
's legalább azon még mindig homályban fekvő környülményt felvilágosit-
ha tá vala , ha Fonknál valóban oliy nagy érdek á l l o t t - e ' koczkán 
a' tönkre mehetés , álarcz - levonás , t. e. f. mia t t , mellyben józan ész
szel egy kétségbe esett te t t re elegendő okot lehetett rolna találni ? Egy 
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summa pénz" elv*sztéséért, nielly még e l tű rhe tő , egy polgár , fér j , és 
atya — mint Főnk vala —• sem fog gyilkosságra vetemedni ; de igen is 
meglehet, hogy ha becsülete 's minden polgári viszonyai veszélyezte.nek, 
a' kísértést nem állja ki. De abban áll a? német büntörvéhykezes jeles 
elsőbbsége, hogy külső kó'rn} ülinények s >ádlások' csalóka szinéie so
ha sem szorítja magát , hanem a' tettet minden közelebbi s távn'ahbi 
okozatokkal az ember' belsejéből iparkodik kifejteni. Midőn Angliában 
a' vádlottnak minden vallomását (/i/ea of guilly~) visszavetik, hogy maga 
vádlója senki se lehessen, Németországban csak a' szabad és telj ís val
lomásra épitnek , hogy senkise kárhoztassék más biró, mint saját l e lk i 
esmérete által. Ex bizonyára sokkal mélyebben van az emberi termé
szetből merí tve, mint ama népitélet njiző já téka , !s azon felül sokkal al
kalmasabb a' dolognak egész összefüggésében felvilágitására. Így azon 
nehéz pont is , hogy jöhetett Cönen .\ov. 9. este még egyszer Főnkhöz? 
sokkal könnyebben felderíthető voli á. Cönen' utolsó levelei egyikének 
(nielly a' Főnk elíen folyt végső feleseléskor többé elő nem jöt t , de a, 
Hamaoher perében Frienben felolvastatott) bizonyos helye már gyaniit itta, 
hogy Cönen a1 kísértésnek csakugyan nem allhata el lent , 's a' Főnk 
megvesztegő ajánlatiban megegyezett. Cőnen ebben nyereségről beszél, 
nielly részére eshető lenne, l larátai a' szerencsi tlen' híréért való idétlen 
buzgalmukból mind ezen n omokat iparkodtak el távoztatni , pedig csak 
ezekben kereshető a' lehetőség, hogy azon este Cönen Főnkhöz, ennek 
előretudtával jöt t- Hahmnbein testvérének azt monda halálos ágyán: 
„Cönen egy Ígéretet akaia elvinni, "s halált vi t t - el ! " Ha.i l lyen összejö
vetel talán Nov. 9. reggel, midőn Főnk és Cönen egyedül szólakozár.ak, 
's a1 Főnk hathatósan sürgette alku- bevezetését készítették, köztök elő
re ki volt csinálva , ugy Cönennek Schrőder tudta nélkül kellé még 
egyszer Főnkhöz igyekezni; erre más ideje nem volt mint e s t e , mert 
más napra meghatározták, hogy végeznek s elutaznak; az alku megkö
tése után pedig nem lehete többé módja Fonkot Ígérete1 teljesítésére 
erőltetni. Jlly késő kimenetelének Schrőder előtt valami szint kellé ad
nia, 's erre Hahnenbeint elkísérni választotta. Sajnálandó, hogy az utolsó 
vitatásoknál e' levélről többé szó sincs, ámbár mivel már ekkor Hahnen-
bein és Schrőder k imúl lak , e' nyom sem igen messze vihetett volna. — 
Még sok hasonló szemléleteket lehetne e' nevezetes biin esethez csatolni, 
niellyeknek végső következeié talán azon kívánság lehetne; hogy bár a' 
német vizsgáló módnak alapossága és meggondoltsága , kivált a' vádlott 
lelki esmeretére hatása, az Ítélet' hozás előtt egy nyilvános fő vitatással 
összeköltetnék, 's ugy mind a1 két perlekedés módjának valódi léiala-

, pos elsősége egylieolvasztatnék! Tudva v a n , hogy Fonknak és Hama-
chernek egy királyi végzés Aug. 10. 1823. nem megkegyelmezett , hanem 
mivel a' tett t. i. Cönen megyilkolása, megmutatva nem va la , őket sza
badoknak nyilatkoztatta, 's más Oct. 9. királyi parancs még a' perkölt
ségektől is felmentette. -J. 

F O N N I és F o \ ó M * c H I N Á K , Fonni ttilajdonképen annyit tesz, 
mint , valamclly szálospelyhes szert fonál- vagy czérnaszálba pödörni. 
Kz nem sajátképen mondatik más szerekről , mellyek nem pelyhesek 
Ugyan, de még is mtsterségesen meg pödörtetnek , mint p. o. az érrzek 
üveg- és más egyébb szerek. A' fonás vagy rokkán vagy orsón tétetik 
közvetetten emberkéz vagy pedig valamelly saját erőmivek , által. A' 
tzokásbeli lenjfonó rokkát bizonyos kőfaragó, név szerént Jüigens ta lá l 
ta légyen fel Wolfenbüttelben 1530-ban. Az orsó mellynek feltalálása 
a1 legrégibb őskorba enyészik, egy altalján előbb való a' rokkánál mi
vel általa finomabb, hajlékonyabb 's lágyabb fonalat pödörhetni , me'ly 
könnyebben meg fejérül és festődik. A1 müszerség minden tökéletesedé
se mellett sem vala képes olly egyenlőn és finomul fontt fanalat pödör
ni, mint a' Hindusok az ő hihetőleg már több ezered ólta mostani n így 
kiterjedéiében divatkozó számos pamukk szöve'seik számára csupa egys/.e-
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ril (gyalog) o rsón , -úgymint azon egyetlen fonóeszközön, mellyet valaha 
esmér tek , készítenek. A' fonásnak inüszerség által való gyarapítása 
1700-dik körül Angliában , a1 tiol már a' 17-dik század kezdetén dera-
kasan divatkozott pamtikszövések , a' fonó kezek liija n i ia t t . kívántatott 
fonat nélkül szűkölködtek , olly érezhető szükséggé leve, hogy ott szá
mos próbák tétettek a' fonásmód javí tására; mig végre 17ü7-ben J a m e s 
J l a r g n e a v e egy még eléa; durva fonó műszert talált fel S p i n n i n g 
j e n n y nevezet a l a t t , melly eleintén csak 8 orsót pörgetett ember-kéz 
által hajtott vi/.egyenü keréknél fogva,, utóbb azonban 80 orsóira szapo
rodott . iVlár akkor felzúdult a' fonóczéh ezen feltalálat ellen; a' műszer 
erőszakosan öszvezuzat ta tot t , ' a szegény l l a r g r e a v e n a k N o t t i n g -
h a i n b a kellett i l lannia, a' hol nagy nyomorúságban halt meg. Ugyan 
ekkorinál- A r k w e i g t is tőré fejét fonórámáján (spinning frame), mellé
nek fellelése őtet örökité, Útmutatója sorsától t a r t v á n , ő is N o t t i n g -
.h a ni I) a kö l tözöt t , és i t t tökéletre vivé csuda t a lá lmányá t , melly sze
rént e g y , valamelly malommá, vagy gőz által hajtott miiszerrel számos 
gyapjú- és pánink szál egyszerre sodratott még pedig olly módon, hogy 
ezen machina minden egyébb emberi segítség nélkül, egyedül a' fonó szer 
felrakását és az esetként elszakadott fonalak kötését kivévén, az egész 
fonást maga végzé. Egyetlen javítás vag3' vá l tozás , melly eddig A r k -
w e i g h t fonórámáján t é t e t e t t , a' nehany év előtt Angliában th e 
t h r o s t l e név alatt fellelt fonó műszeren talál tat ik, m e l l b e n A r k-
w e i g h t találmánya egészen változatlan hagyatot t ugyan miségére néz
v e ; de az azt mozgató készület akként egyszerittetett, hogy annak gyor
sasága könyebben emel te thet ik , és a' fonalak vastagsága, erőssége és 
minősége csekélyebb" köl tséggel ' s vesződséggel változtathatik. (JL, J e n-
n y m as i n á k.) 1775-ben végzé be Bo 1 t o n i C r o i n p t o n Sámuel egy 
műszer feltalálását, melly ni u I e j e n n y nevet kapott , és korán sem 
szolgáltat hason időn annyi fonatot mint A r k w e i g h t fonó rámája; 
de ellenben azon elsőbbsége vagyon, hogy a' legfinomabb fonalak is, 
mellyek a ' fonalat felpödrő orsószárnj' kapcsait és órsótorok eleit ki nem 
á l lha t ják , és a' fonó rámán nem gyakorolhatók, rajta épen maradnak. 
Ugyan ezért diszlettt is 1792-ben bizonyos M a n c h e s t e r i P o 1 1 a r d 
Jonathánnak a 1 m u l e j e n n y n a ' T o b a g o szigeti páninknak fontját 
278 kötetre fonnia, melly finom fonatszál 20 quineen adatott el font számra 
a ' Glasgowi mosolin fábrikasoknak. A ' m u l e j e n n y kezdetben az 
A r k w e i g h t ' fonórámájának é s Haegrcavve' s p i n n i n g j enny- jenek 
öszvétése vo l t , ' 's előkorban a' fonó keze által forgattatott ; azonban 
Glasgowi Will iam Kelly 1792-ben olly műszert lelt fe l , mellyel egy 
nőszemélly vagy gyermek két illy erőmivét, együtt véve 000 — 800 
o r s ó t , forgathatott. Utóbb ugy ta lá l t a to t t , líogy a' fonás végzete előtt 
bizonyos közmunkála t , t. i. a' fonalaknak kifeszitése vagy meghúzása 
(Stretching) a' fonást igen tökéletesiti. Ez a' tulajdonképken erre ké
szült ni u I á j e n n y n akként tör ténik , hogy a' fonál csak gyengéden 
pödörtetik , hogy anntfk terjedése lehető 's tartós maradjon,, és szaka
dása elhárittassék. Ezen főjavításokon kívül még olly nagy tökéietenj-
tések tétettek lassanként a' fonómüvek egyes részein , hogy azoknak 
készítményei kétszerül tek, a' czérnának ára ellenben a' követke
zendő bámulatra méltó viszonyban szálldogált: A1 kereskedésben 
100-dik szám alat t kelt fonálnemnek rendes ára t. i. volt 1786-
ban 38 s i l l ing , — 1788-ban 35 s t i l ing , — 1789-ben 34 silling., — 
1790-ben 30 s i l l ing, — 1791-ben 29 si l l ing, 9 pence , — 1792-ben 
lö s i l l i ng , 1 pence, — 1799-ben 10 silling, 11 pence , — 1801-
ben 8 s i l l ing , 9 pence,- — 1804-ben 7 sill ing, 10 pence, --
1807-ben 6 sill ing, 9 pence. Ez idő olta szinte 4 si l l ingie, 5 pen-
cere leszá l lo t t , következésképpez 33 év alat t közel -^ résznyire-
Egyszersmind azonban annyira javult a' czérna, hogy az aszsznnyok és 
szövők egyenlő munkaidőben majd ugyananyit kereshet tek, mint 25 év 
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e l i t 1 , noha be'rek az idő olta egy negyeddel csekélyebbedett . Franczia-
országba az első fonó mUszer 1787-ben vitetett be Calonne Ur á l t a l , és 
a ' R o u e n i , P á r i s i , L i l i é i , St. Q u e n t i n i A m i e n s i , I . o u v e r -
s i , é s M o n t p e l l i e r i kézmüvekben igen szaporán legnagyobb ha
szonnal gyakorlatba té te te t t . I t t is ellenséges érzettel mutatkozott elle
ne a1 népaly eleintén •, de csak hamar jobb meggyőződésre jutot t . Kevés 
nagy, viz vagy vagy gőz által ha j to t t , ' fonó műszer vagyon divatban 
Francziaországban : hanem jobbára emberkéz, vagy lóerő által hajtatik. 
Mindazonáltal 1817-ben négy de rekas , gőz műszer által hajtott fonó-
mű tétetett ottan divatba. S c h v á j c z b a n az első fonó műszer 1798-ban 
áilitatott fel S z : Gá lon , és vizmalom miiszer által haj ta tot t ; addig 
ezen országban minden fonat egy széles fonómüven, közönséges rokkán 
készül t , a' mi most is ^ résznyire ottan hasonló módon történik. A' 
legfinomabb czérnanemek 80-dik számon feljül a' svajczi kézmüvek fel
dolgozására még most is Angliából kerülnek és szállitatn ik oda. Több 
vizlorgatta nagy fonó műszereken kiviil Svájcában még apróbbak szám
láltatnak, mellyek a' m u 1 e j e n n y neméhez szi tának, 's mellyek W i n -
terthurban 's környékén , a' városban és a' Zürcht CantonbanSz: Gál
ban, Appenzellben , Argauban , Thurgauban , Genfben, Sz : Balásban, 
Baseltól nem meszsze díszlenek. Mindegyik ezen e m b e r - k é z által moz
gatott műszerek közül középleg 216 orsót pörget. Németországban az 
Austriai státusok jeleskednek kiteijedett fonó intézetekkel. Bécs körül 
sok nagy vjzhajtott fonó müvek vágynak, mellyek a1 szövésektől egészen 
elválva tartatnak. Számos apró fonó műszerek, és még derekasab fonó 
népség íoglalatoskodtatik a' P r á g a i , I tut tenbergi , Le t towi tz i , Gréczi, 
Rettenhofi, és libersdorfi tetemes pamuk kézmüvek á l t a l , mellyek együt t 
véve a' többi hason osztályú Austriai kézmüvekkel, 300,000 embert fog-
lalatoskodtatnak. Szászországban némii nagy de foganatlan maradott pró
batételek után az első fonómiiszer Bemard testvérek által Chemitzben 
egy angol műszer által tétetett divatba. Másik is hamar követék őket , 
de a' fonat árra a' kora szaporodás által leszálván csökkenté a' kivánt 
foganatot, 's annyira meggyült az eladandó fonál 's czérna raká lya 
hogy azt csak 1804-ben a' franczia megszálláskor lehete eladni. Na-
p o l e o n Continental rendszere nj életet önte a' német fonatkozatba , mí
vesre a' fiigyesek győzelme az országot 1813-ban újra ki tár ta a' kül
földieknek. K' közben Németországban igen gyarapodott a' müszerség, 
kivált a' fonás ügyében, minthogy Szászországban egy altalján leszál
lolt a1 mübér , nem oknélkül állítják az ottani kézművesek , hogy fona-
taik az aiigolyfonatokkal kiál lhatnának, ha őket költséggel, és a' nyers 
szerek megszerzésével együtt hatolhatnák, vagy talán meg is előzhet
nék. A' szász fonó intézetek smyrnai czérnát fonnak 16 — 40 szám
szakig ; néha n>. g nj orleansit is Pernambueit Smyrnaival vegyí tve, de 
még is rendszerént nem finomabban dolgozva 56 számszaknül. Majd 
minden finomabb fonál Angliából vitetik bé. Burkusországban nagyon 
elősegittetik a1 pamukfonás az országlás által. Az orosz kormány saját 
költségén egy nagy fonó miiszert állíttatott fel Pétervárott ; az orsón i t t 
néha néha pamük is fonállá sodratik. Mindazonáltal még Oroszország 
évenként mind egy 3 millió font pamukfonalat vesz Angliából. Az észak 
amerikai szabda statusokbeli fonó intézetek Rhode - Islandban, Massachu-
setsben, tjjjerseyben, és IJjyorkban még eddig igen nagy költségetkézmi-
vet és tőkepénzt kivannak, hogy a1 külfölddel hason árut tar thassanak. 
A' lennek műszerrel való fonása eddigien nem disz lék , ámbár Napó
leon egy millió frankot ajánlott az ar ra szolgálandó műszer feltalálására. 

F O N T . 1. M K R i. (ÍO és N e h é z s é g. 
F O N T A I N K 1. IJ A FO «T *I •stic. 

F O N T A I N K U L K A u , város a 1 seinei és marnei franczia megyében, 
7100 lak. 's katonaoskolájával. Erdőkkel körülvett mulató kastélya négy 
épületből á l l , mellyeknek talpkövét 1. Ferer.cz teU« le. Az építést ltf 
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H e n r i k , 's XIV éa XV l,ajoi végeztetek el. Itt ölette meg Kristina 
Svédország volt királynéja J654 lovász -mesteré t , gróf Monaldeschit, 
's i t t tékozlották el Montespan 's du Barry asszonyok Kuropa leg
szebb és leggazdagabb országának kincseit- A' fortainebleaui kastély
ban i ra t takk alá 5 Nov. 1702 a' Francz iaország , Anglia, Spanyolország 
és Portugál közt köttetett béke előc/.ikkelyei. Itt tar tot ta Napóleon 
fogságban egynéhány esztendeig 1809 olta VII Pius pápát 's irta alá 11 
April . 1814 a' franczia koronáról lett lemondását. Primaticciotól \s má
soktól készített miv gyűjteményére nézve 1. „Descrijition hütoricgue de 
Fonlainebletiu por f abbé Ouiíóert1'' (Paris 1731.) . L—ú. 

F O . N T A N A (l)umenico) épitő mivész a1 10- században, szül. Műi
b e n , a' Coniotónal, ifjúságában földmérő vol t ; 20 éves korában Komába 
m e n t , az ősöket (antiké) t a n u l á ' s a ' jobbakat az ujabb mivészek közül. 
Montalto cardinal épitő mivészévé t e t t e , és S/.. .Maria Magginre templo
mában egy kápolna 's másut egy palota építését bizta reá. Montalto az 
örökségnek akarván épí teni , addig költöt t , mig pénze — nem lett 's ek
kor a' névörökitő épités félbeszakadt volna, ha F. az ön költségén nem 

égzé. Montaltóból azután V. Sixtus lön; ekkor hálája lantijául megerősí
ti őt hivatalában 's uj palotát épitete vele Diocletian fördóihöz közel. 
V. Sixtus, a ' t öbb pápátol Inában kezdett Pétertemplonia előtti obeliskot, 
mely akkor még részint romok alatt feküdt, fel akará emeltetni. F. 1580 
szerencsésen végre hajtá. Utóbb még három más obeliscot is emele fel F. 
a' romok alól szabad terekre. Többi építményi közt őt és a' rendelőt (ki
vált!) örökre diszesitik a' vatikáni könyvtár hajléka és vizvezető (aqua-
feíice . VIII Cléinens alatt is munkás volt F. épite és azokat jobb Ízléssel 
ujitá. J Végre azzal vádoltatott , hogy közhaszonra rendelt pénzt eitulajdoni-
ta , 's igy a' pápa udvarából elbocsáttaték. A' két Sicilia királya megbiván, 
mint királyi épitőt es földmérőt, 1595-ben Nápolba ment. Itt több csator
nát ép i t é , az áradást meggátlandó, és egy utat a' tengeröböl hoszában 
nem különben a' fővárosi kir. pa lo tá t , melly utóbb nagyon megváltozta
tok. Terve , egy nj kikötőt készíteni, egy holta után mas mivésztől haj-
ta ték végre. Nápolban holt meg 1607-ben -, fija Július Caesar lön helyé
be kir. épitő mivész. F.' Domenicotól egy munka van hátra (kijött Komá
ban 1540.- 19 rézzel) melly ben a' nagy Obeliszk átvitelinek irányzatát Ír
ja le. tózt ünfehalásásnak mondhatni , minthogy az öregebbeknél erre 
nem lele utasítást. 55. 

F O N T A N A (/"e/j'cc). hires a ' szám és természet tudományban, szili-

1736. Pomarolóban Itoveredóhoz közel, olasz Ti ro lban , először Kovere-
doban és Veronában t a n u l t , azután a' l 'aduai és Bolognai egyetemben, 
utóbb Romába , végre Florenzbe ment. Ferenz nagy Herzceg utóbb csá
szá r , a1 Pisai egyetemben a' physika tanítójává te t t e . - II Leopold nagyher-
czeg és császár mint mathematicust Florenzbe h ív ta , meghagyván P i 
sai "hivatalában , 's a1 természeti gyűjtemények rendbe szedését bizta rá , 
melly ma is egy a' sok nézést érdemlő dolgok közül Florenzben. Neve
zetesek ezen gyűjteményben a viasz készítmények, az emberi test l é 
szeit pontosan ábrázolók, II. Jó'sef Császár Bécsben hasonlót készittete 
általa. Nem különben sok növény , mint gomba 's más természeti tár
gyak , mellyek szinöket idővel elvesztik utánoztattak általa viaszból. 
F. több munkának szerkeztetője a' cbemiából . és phisikából; többféle 
tapasztalást is tett a' légfajok és szénsavany használásáról. Munkáiban 
mindenhol éles belátásit és fáradhatatlan ügyelőnek mutatá magát. 
Polilicus ivéleményi némely izetlenséget okoztak neki az utolsó vál
tozó időkben, mellyek Toscanát is meghányták 1799 olta. Megholt 1805-
b'en és Santa Croce templomban temettetett el Galilei és Viviani mellé, j—a. 

F O N T Á N K S ( L O « » * , marquis) régi spanyol eredetű nemzetségből, szül. 
1757. Nior tban; tanulmányai végeztével Parisba ment, hol magátPope „Pró
ba az ember felett44 ezimii munkájának mértékes fordításával, mellyé egy 
lelkes és mélyengondolt bevezetéssel kalauzolt, észrevéteté. Más veisek, 's 
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költői utánazások, jelesen a' Gray liives elegiájáé, majd bizonyos polczflt 
szereztek neki a1i endiilést közvetetlen megelőzött kor1 fiatal iiói és költői 
közt. Kgy nagjobb költeményből , , ,a ' megszabadított görög ország" , 
niel'ytől igen sokat vá r tak , ^ a k töredékek jövének közre., lYjint kötet
lenül iró is csak hamar kora' legjelesbjei közé számíttatott Fontanes . 
Több újságokat v i t t , 's azok közt a' „Mérvűre frangáu" - 1 . Ez időbeli 
legszónokibb irataihoz tartozik egy a' szerencsétlen Lyoniak mellett a' 
eonventhez 1794. nyújtott kérelem, 's egy Washingtont magasztaló beszéd . . 
— A' IS Fructidor Fontanest is számüzé; ő Hamburgba iliant , innen 
Londonba, hol Cháteaubriandal szorosan összeszövetkezett. A 18. l?ru-
niaire hazájának visszaadá. Majd tagja , 's 18U4. elölülője lón a' törvény
hozó testnek. tJjra az Intézethez nevez te te t t , hol helye száműzése alatt 
már betöltve vala , 's az ngy nevezett egyetemnél a1 nagymester fontos 

helyét nyeré ; a z a z , Francziaorszag1 öszves nevelő intézeteinek elöljá
rója lett. E' különböző helyzetekben a' legfontosab Ünnepi beszédeket 
t a r l á , nj meg nj alkalmat nyert bámultatni s/.ónoki tehetségét és ügyes
ségét, mell) ékkel m i n d i g a ' császárt d icsé r te , a' nélkül hogy alacsony 
hizeíkedésekre vetemednék, lllyenekkel gyakran a1 legszabad- elniiibb 
c/.élzásokat tudá egyeztetni , meliyeket Napóleon talán csak neki enge
dett meg. E' nembe legfényesebb beszéde a z , mellyet mint a' töivény 
hozó test elölülője a' császár koronázásakor mondott. A' köztársasági 
p á r t , inelly általlában gyűlö l te , jelesen azt nem bocsáthatá meg, neki, 
hogy Napóleonnak még consulsága alatt ő volt e l ső , ki a" francziákat 
ismét jobbágyoknak (nujets) nevezé. ]810-töl a' Senattisban vala , hol ün
nepi alkalmaknál szónoki tehetségét ismét gyakor használták. ' Kár igen 
nehéznek látszék , hogy F. a' viszaáüitáskor magát fentar thassa, m é g i s 
ki tudta ezt vinni bámulatra méltó ügyeségével , melynél fogva minden 
viszonyokat hasznára fordítni ér tet t . XVIII. Lajos állal Pair és Marquis 
lett. Megholt Mar. 17. 1821. Iratai tisztaság és csin1 | p é l d á i ; ez idő
szak tudósai közt mindig jeles helyet biztositnak neki. Hagyományai 
közt érdekes jegyzetek vannak az ujabb időkről. ./. 

F O N T A N O E S (herczegnő) szül. 1061. Szép volt m i n t á z angva!, 
mondja Choisy a p á t , de hasonló mértékben hiu. XIV Lajos szivét meg
vívta és bevet te , ki Montespán asz. uralkodni vágyó szeszéllyét meginni. 
Mihelyt az ioditolt indulatot ésmeré , átadá magát az in kevélységnek 's 
pazarlásnak, inelly l en je fő vonalit tévé. Százszor viszszafi/eté Montes
pán aszszonynak a' vett megvető pil lántatokat , havankint 100,000 tal
lért elíVcsérle, minden kegymutatás adónője volt 's a' módik szülőanyja. 
.V király berezegi nővé t e t t e , de ebbeli öröme nem soká t a r t o t t , mert 
alig volt 20 éves meghal t , lebetegedés következésében 1681. a' po.-t-
royali apátságban. 

F O N T É N A Y , falu a1 hajdani fiourgogneban, a1 yonnei franczia me
gyében, hol 841 kegyes Lajos fiai közt véres csata történt mellyet a' b i 
rodalomnak 813 Verdimben töi tént elosztatása húzott maga után. Ezen osz-
tályszerént a' franczia birodalomból I Lotharnak a'császári cizmmel olasz-
ország és későbbi Lothar ingia . Lajosnak Németország 'a kopasz Kárólv-
nak Francziaorszag jutott. — Fontenay falu a' hennegani grófságban, es-
meretea azon 11 Maj. 1745 történt ü tköze t rő l , mellyet a1 franczia sereg 
a' cumberlandi herczeg alatt lévő szövetségeseken nyert. / . — ú. 

F o N T v. > K i. r. v. {Bemard le Btivier de) szül. 1657. Kouenben , egy 
kgyvédnek 's a' nagy Coineill e' bugának fia. E' férfi, ki szász éven 
Ki resztül ritka munkássággal , 's egyész kimultáig (1757.) nem gyen
gült testi 's lelki egészséggel b i r t , olly gyengén jőve világra , hogy 
már születése napján halálhoz vala közel. Gyermeki tanulását Rouen-
lnii a' Jes'uitáknál kezdte , s1 midőn 13 éves korában a' Khetoiica isko
lába lépett, már egy latin versezetért ju ta lmat nyert az Academiától. 
A' természeti 's tórvénytndományok végeztével ügyvéd l e t t , első perét 
elvesztette, 's megesküdött , hogy soha többé pert nem fotytat. J674 

3* 
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Parisba m e n t , hol mind költői mind tudományos ni un k áj i által dicsére
tes nevet szerzett. A' „Mercur galant'*;- lia iktatott több rersezeti egy 
igen gyöngéd , 's szemérmes költőt nintata'nak. Még nem vala 20 eszten
dős , midőn a' „ P s y c h e " és „Bellerophon "operáknak nagy részét elké-
kés/ . i tet te, mellyek nagy bátyja' Curneille Tamás' neve alat t jöttek ki. 
1081 előadatá „ A s p a r " szomorú j á t éká t ; ez nem te tszet t , 's esete olly 
figyelmet gerjeszte, hogy maga Kacine is epigrammát ir t rá. Nagy báty
ja hire [iránti buzgalma »' személyes érzékenysége arra vivék, hogy 
e g y felekezetet, melly a ' literatúraiján akkor határtalanul uralkodók' 
nézeteivel el lenkezett , megtámodna. De szelíd erkölcse, 's csenilszerete-
t e , mcllyet minden hiúság' gyönyörénél többre becsül t , nem engedek 
meg, hogy valamelly véleményt szenvedelmesen állítson. A' régiek és n-
jak feletti vitában a' régiek ellenei részére hajlék. J íjon tan a' Cartesins 
philosophiájával e smerkede t t -meg , 's hü maradt hozzá , a' nélkül hogy 
azt védni kívánta volna. Mint költő tüz és képzelődő e rő , -min t tudós, 
találmányos ész nélkül szűkölködött. A' szép tudományokkal szárazan 
és feszesen bán t , a' szigoruknak igen könnyű mázat adott. 1083. jelen
tek meg tőle „Dialógust des mortt", meliyeket kedvesen fogadtak; no
ha a' mindig elmésség és rendkivüliség' vadászása miatt fárosztók ' s n e m 
természetesek. „Entrettens sur fa pluralilé des fnnndes1' (1980. néme
t ü l ; j egyze tekkel , '» rezekkel Bódétól Berl. 1798.) czimii munkája első 
könyv , mellyben csillagászi tárgyak ízléssel és kedvességgel adatnak 
elő. De ez haszonvehetöségét áltudományok azótai haladása miatt elvesz
tet te . Mint a' tudományok academiájának t i toknoka, az ő idejétől szo
kásba jö t t dicsérő beszédek (eloges) által hiresité magát. Egy tudósnak 
sem volt korára olly befolyása mint neki. Ezt életbölcsessége által szin
te ugy megérdemelte , mint erkölcsei t i sz tasága, 's Írásai' kedvessége 
á l t a l , mellyekben a' stylus finomsága és ékessége, legfőbb érdem. Ezek 
tökéletes kiadása, életirásával együtt megjelent I() köt. 1751. Nivernois igy 
festi: „Midőn Fontenelle a' csatap/aczra lépett, már minden jutalom kivolt 
osz tva , minden pálma leszakasztva ; csak mindenesség jutalma vala m :g 
há t ra . Fontanelle mert küzdeni e'/íe, 's elnyerte. O nem csak nietaphysl 
cus Malebranche - s a l , pliysicus és földmérő Newtonnal , törvényadó 
Nagy Péterrel , kormányíi d' Argensonnal , ö minden mindenben,-ő min
den mindenütt." J. 

F O N T E V R A Ü D , Ebrald kútja, Poitou és Anjou határában lévő völgy, 
a 'mayennei és loirei franczia megyében ; 1099 Abrissel Koberttöl bűnbánó 
asszonyokból és leányokból álló klastromi társaság lakhelyévé választatott; 
innen kapta a' klastrom a' fontevrodi szerzet nevet. Az i t t felállított 
épületekben Róbert csak hamar ti'.bb ezer mind két nembeli szerzetese
ket gyűj töt t , kiknek Benedek kemény rendszabásai szerént kellet élniek, 
egyszersmind olly alkotmányt adott nekik, mely szerént az apátzák ural
kodtak 's a' szerzetesek a' fejedelem asszony alatt voltak. Ez a' szer
zet nem csak Francziaországban , hanem Spanyolországban- is elterjedt 's 
amott gazdag.ajándékokat kapott- Fejek 's igazgatójuk a' szerzeteseknek 
az abtissa többnyire fő rangü személy, v o l t , ki minden püspöki törvény
hátóságtól szabad lévén, csak a' pápától függött. Nemének kedvezni a-
karván , későbben a' rendszabásokat lágyí tot ta ' s a' 14 száz. más rendet
lenségek is csúsztak be. E' m i a t t a ' rend tekintetét elvesztet te; hanem 
e' mellett is a' revolutio előtt még 57 klastromai vagy Jpriorságai voltak 
Francziaországban. Azolta egészen elenyészett. /.—>!. 

Fo N T i N A r, i A - K , ünnepek, meliyeket a 'Romaiak a' kutak és for
rások Nympháinak tiszteletére évenkint szenteltek. Szokás volt ekkor 
a' ku taka t , forrásokat megkoszorúzni, virágokat beléjök hinteni. 55. 

F O N T K R Á N Y , S ú r. V K « Y K N , (Aequilibriinii). Ha két vagy több 
erő egymás ellen ugy 'munkálkodik, hogy abból semmiféle mozgás nem 
következik , v a g y , ha mozgás jelen volt az elmúlik; akkor azon állapo
tot a' fentemiitett szóval fejezzük ki. — Az erőmívtudnmányban (Media-
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nicában azon resz t , mely a' fnnteránynak törvényeiről szól Slalihtnak 
nevezzük ha a1 merevény tes tek , és Hydroslalikánah ha a' hig testek
re vannak kiterjesztve azon visgálatok. Albert Ferencz. 

F O O T (Sámuel ) , az angol aristophanes , szül 1719 Truro-n Corn-
wallisban , jó famíliából szármozék. Törvényeket kezde tanulni , de ha
mar bele unt. Előkelő, fiatal hölgyet vön , de érzelmeik nem egyeztek 
öszve. Foot mérsékelés nélkül átadá magát a' gyöngyörködésnek , melly 
olly zavarba ho/.á, hogy csak a' játékszínhez folyamodva segithete ma
gán. Othello szerepében lépé fel , de nem te szhe te t t , valamint hogy 
idegen darabban soha sem játsza különös jó l . 1747 körül a' szénapiaczon 
(Hayniaiket) e g y - k i s színt á l l i ta , mellyben mint játszó és költő lépé 
rel. Darabjai valami közép dolog voltak a' vígjáték és tréfa közö t t , ben-
nök napi dolgokat és élő személyeket vön fel 's annál szerencsésben, 
minthogy különös tehetségű volt niások beszédjének 's magok viseletének 
utánozásában. Első próbája reggeli mulatság név alatt esmeretes. 1748 
Foot sokat örökle ; a1 szint e lhagyá, de forrása kiszárodván újra játszék. 
1752 olta majd Drurylaneben , majd Coventgardenben, 1700 nyáron a' 
szénatéren 's 1762 olta minden nyáron i t t játszék pénzt és dicsőséget 
nyerve. 1706 a' yorki herczeggel vadászva lábszárát e l t ö ré ; a' szinre 
azonban egyre fellépe. Elte utolsó éveiben némelly boszontást szenvede. 
Irigyei gyalázatos vétekkel vádolák-, szomorúsága megszűnő végtaggutát 
okoza; déli frankhonba akara menni , szinét Colman-nak adva át de mái-
Doverben elére a' halál 1777. Egy természeti hja marad t , birtoka örö
köse. Foot kifogyhatatlan eszméit ember v o l t , mind a' játékszínen, 
mind a' társaságban ; de senkit sem kéméle. De az erény szent vala 
B. fitté; csak a' vétket és ostobaságot ostorozá. Eszméjét bizonyítja ezen 
e et. Foot nevetségessé tévé Sandwich grófot, ez vele találkozván meg-
S'óll t á : „Szeretném tudni , hogy kegyed asz—on vagy akasztófán fog 
e meghalni." „ M y l o r d , felele ez mindjárt , — az atlól függene, hogy 
kegyed maitresseivel, vagy pedig véleményivel tartanék e . " Sok tréfát 
fot'lal magában e' munka Cooké-től; ,,Mé/«. of Sámuel Foole."- (London 
1805). F. már első látásra képes vala megnevettetni; — a p r ó , tömött 
alkatú, t e l t a rc / .u ; nagy , pajkos heves szemű Volt; falábáa különös U-
gy+sséggel mozgatá magát. Minden munkáit kiadá Colman 17S5-ban 4. 
kötetben. 55 

F Ő P A P . 1 . P A P . 
F O R B I N , (Lonis Miklós Filep August , gróf) generallientenaut és a ' 

niü-gyüj emény fófelvigyázója Franc/.iaországban, a' Rhone torkolati 
departenientben Roqueban született 1779. Lyon megszál latásakor, mint 
szökevény látta itt atyjának 's nagyatyjának megölettetését 's Boissieu 
festőnek házában lelt menedékhelyet , kinek egyszersmind a1 művészetbe 
lett első bevczettetését köszönte. Midőn későbben egy Toulon és Niz
za ellen intézett nemzeti őrsereg osztállyal táborba kellé szál lnia, Tou-
lonban (íranet festővel holtig tartó barátságot kötött . A' táborozás vég-
zódtével Parisba ment 's Dávid oskolájában mind addig legnagyobb szor
galommal dolgozott, míg a' hadba-menésre kötelező időkort elérte. 
Másodszor is meg kellé hát válnia a' művészettől , 's minekutána egy i-
deig a' lovasságnál szolgálta1 hol generál Sebastiani a' művészettel való 
foglalatoskodhatást néki megkönnyebbítette, kinyerte e lbocsá t ta tásá t , 
's Olaszországba ment. A' császárkoronázás idejekor visszatért Parisha 
's Borgfiese Paulina herczegnének kamarása lön. Viszont katonai szol
gálatba l épe t t , 's több táborozásban részt vön Német- Portugál- éa 
Spanyolországban, de némelly udvari csínok által elkedvetlenittetvén, s' 
bécsi béke után elbocsáttatását kieszközölte 's viszont Romába ment. 
I t t a ' művészetnek adta magá t , mig 1814, a' királyság viszaállittatása 
után Parisba visszament, hol munkáját folytatá, Az akadémia tagjának 
's a' királyi mü-gyüjtemény főfelvigyázójanak kineveztetvén, rendbe sze -
dé a1 szövetségesek által megUritett museuni maradványait. 1817 utazási 
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tet t Görögországban, Syriában 's Aegyptusban, mellyetsok sze'p rajzola
tokkal felkészítve !e is irt. J821 reá bízatott a' müvek mü-emlékek és 
művészet iránti fólvigyázás a' departementekben. A' inuseumnak njabbi 
fölkészítése . melly egy galériából 's 20 termekből fsaién) á l l , az ő 
munkája. U néki köszönhetni a1 nemzeti museum megalapítását is a' Iti— 
xenbuigi palotában, és a' versaillesi iiiiiseiimét. Sieiljai utazása által 
nevelkedett kéz-rajzolatainak gyűjteménye, mellyet Osterwald adott ki 
ezen czim alatt , ,Eiinnerungen aus Scilien.'1 Legbecsesb. rajzolatai közé 
tar toznak: Ines de Cas t ro , Pliniüs ha lá l a , cordovai Gonsalvo, egy r a -
gadó-nyavalyás Arabs. Ifjúkorában néhány játékdarabot i r t , 's Lyon
ban Revoillal közösen egy helyes Vaudevillet : „ S t e r n e , oder die em-
ptindsame Rejse" és egy románt „Kar i Bar'rlmore" czim alatt. —na— 

F o R c K r. i. i s i , (Egidio) olasz philologns (nyelvbnvár) , hires mint 
szótáriró , szül. 1588 egy faluban Tcltre-hez közel , a' hajdani velenc/.ei 
birtokban. Szüléi szegénysége oskola járásban háhál ta ták 's jó felser
dült vala mikor a1 padovai Seminariiiniban latinul elkezde tanulni. Ta 
nítója ezen nyelvben 's nem sokára barátja, Pacciolato volt. F. gyors e-
Jómenetelt -tön á1 régi nyelvekben s' Facciolato használá őt lict nyelvű 
sztltár-a uj , megbővitett kiadásában. A' két barát azután tökéletes la
tin szótár t szándékozék kiadni. De végrehajtása az által megakadáloz-
ta t . ; k , hegy F. Cenedába h iva to t t , mint szónokság tanítója 's a' Semi-
narium igazgatója. De 1731 ben Padovába viszs/.ahivatván elvégzek mun-
kájokat. Czimje ez lön : Aegidii. }<\ircellini totius latinilatis Lexicun 
ele. (Hadova 1771. 4 feliét kötet). F. megh. 1708. 55. 

F O R D Í T Á S . Az idegen nyelven irt munkának a' honi nyelvre való 
jő átfordítása megkívánja 1) az eredeti Írásbeli gondolatok megegyezését 
a7 fordítass 1 áltáljában 's egyesekben. Ebez tökéletes nyelv és dolog-
esmerés kivan tátik. Szói hivség ne törülje a' világosságot vagy értel
mességet. Ellenhibája ennek a' mostanitás (paraphras i ro /ás ) , melly 
által a' gondalat megfoghatóbb l i sz . A' fordítást meg kell külön
böztetni a' magyarázáslól. A.' fordító k0ve3.se még az eredetinek 
homályosságát '« kétértelmét i s ; nem szabad a' szerzőt megjavíta
n i a , 's áltáljában tőle valamit vennie , vagy néki adnia, kivévén 
ha az eredeti nyelven a1 kihagyás az érthetőséget nem sérti meg , el
lenben a' fordító nyelvén homályos lenne. 2) A.' fordilás characteré-
nek és stylnsának megegyezésé az eredetivel. A' fordítás ne csak azt 
fejezze k i , a' mit az eredeti irás mond, hanem azon képet és módot is 
a' mint módja. Tehá t az író tulajdon charactere és stylusa is utánoztas-
sék. Ez természetesen bekorlátozza az irót. li ' végre finom izlés kell 
a1 szerző characteristikája i ránt ; tehetség a 'magá t más állapotjába he ly -
heztetni tudásra és gyakorlott izlés. A' feladás igy történhetik. A'for
dí tó ugy fejezze ki magát , mint azon iró fejtette volna k i , ha a' fordító 
nyelvén írhatott volna; a' hol természetesen a' fordítandó nyelv mivelé-
si fokára, tekintettel kell lenni. Az ezen tekintetbeii fordítási hivség-
ideál itten 's a' különbféle nyelvek szelleme által különbfélekép korlátol-
tat ik. Az idegen nyelv characterét csak annyira utánozhatja a' fordító, 
a' mennyire az az ő nyelve characterével nem ellenkezik. Továbbá a' 
beszéd idom is tartássék meg 's innét vers versben forditassék 's ha le
het ugyanazon mértékben. A' mi a' stylust illeti a1 fordítás birjon az 
eredetinek könyüségével 's természotiségével, a' nélkül , hogy szabadabb 
volna. A' példabeszédek igen gyakran csak hasonló példabeszédek által 
fordi tathatnak, és a' forditás nem r i tkán , nehezebb az írásnál. A' leg
nehezebb feladás benne a' szabadságnak hivséggel való ös/.vekötése. — 
A' fordítási mivnek természetesen mivelődnie kellé , mihelyt egy nemzet 
a1 másiknak mivelését megkedvelé 's elörökleni vágyott. A' tudományok 
története Manethot , egy egyiptomi papot nevez, a' legrégibb forditók 
közül. Ptolemaeus Philadelphus idejében honja történeteit —- íigy mond
ják — görögre forditá. A' görögök törekedtek a' keleti népek kincseit 
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tulajdonokká tenni ; innét I'tolemaeus Philadelphus Moses 5 könyvét 
görögre forditatá, Philo líiblius pedig a' Sanehoniathon anualjait Phoe-
niciai nyelvbhő! tévé át görögre. A' kritica a' fordítást i s , mint minden 
más mivet, szabdák alá rendelé. Már Cicero, Plinius , és Quintjlián be
szélnek a ' j ó fordítás szabdáiról. A' németek között Voss , Sohlegel és 
(iries? nyitottak a' jobb fordításnak utat. Dicsekesznek ő k , hogy nyel
tük gazdagsága, képekkel tel jessége, hathatósága, alkalmatosukká t e 
szi az idegen iró tülekedésének, szóértelmének sói tulajdon szinezetjének 
(cnlorit) kifejtésére is. Az nj nyelvek közül — mondják — egy sem kö
zelit a' göröghöz és romaihoz annyira mhit a' német , charao te r re , a' 
szótagok mértékének felvételére nézve; innét a' régi költőket egy sem 
fordíthatja jobban. — Es sok van a' dologban. A' németek ngy szólván 
az egész világ tudományos kincsét és kevésbe kincsét jobban vagy kevés
bé hiten, áttették nyelvükre , melly azt bizonyítja, hogy nyelvük magas 
lépcsőn áll. Költőik közt Voss , Hortier és Virgilnak ; Fries és Streck-
luss Tasso és Ariostónak, Streckfuss D.mténak , Schlegel és Gries Cal-
deronnak, Schlegel Schakspeainek dicső másolatját adták. Azonban ha 
mi meggondoljuk, hogy minekünk majdnem annyi participiuinunk van, 
mint a' görögnek , több mint a ' r oma inak ; hogy nyelvünkéi öszvehason-
litva a' német szavak tagmértéke nem is mér t ék , hogy szóképxésUük me
zeje végetlen : mi mondhatnánk valamit. Hanem minek a' szavat? — 
Magunk és mások is öiömestebb hisznek a' tet teknek. 

F O R G Á C S , (Giinesi) régi ' s előkelő magyar nemzetség, a ' n ie l ly -
böl főképen emlékesek e' következők : 1) Az esztergami káptalannak I22G 
Iráiika mester részére kiadott bizonyságlevele szerént «z az Ivánka a' 
Hitnt-Pázuán'nemzetségből származott , és Gimes földét adományul nyer
te vala 11. András királytól. — 2) András, Ivánka fia, IV. Béla király 
fő tárnoka, jelen vala 1241 a' sajómell éki gyászos csa tában , és ennek 
szerencsétlen kimente után hű szorgalommal iparkodék, Tawds nevű 
öccsével együtt , a' király megmentésében ; a1 kinek lova midőn már 
nem bírná lábait , leszállott a1 magáéról András , és a' király alá adván 
azt , gyalo folytatta futását; Tamás pedig , a1 ki hasonlóképen gyalog 
maradt vala, utóiérettetvén az ellenségtől megölettetett. A' megmene
kedett András nagy sietséggel a" Turócz vize partján egy hasonló nevii 
várat hányatot t , a' mellybe fogadta az oda érkezett királyt késérőjivel 
együtt, 's a' mellyet azután a1 Királynak általadott, A' tatárjárás után 
IV. Béla ezen első menedékhelyét , melly későbben Znio várának nevez 
tetet t , a 'bóldogs. szűznek szen te l t e , 's a' tnróczi prépostság székévé 
t e t t e ; mentőjének Andrásnak pedig ama1 várához , a1 mellyet ez apai jó
szágán, a 'Gim hegyén , épített v a l a , 1250 költ adománylévele áltál egy 
darab földet ajándékozott , melly hasonlóképen Gimes földének nevezte
tek. Ez az András , a' gimesi vár alkotója, vala első viselője a 'Forgács 
nevezetnek, és törzsökapja a' gimesi Forgácsoknak , a' kik közül sokan 
jelesitették magokat emlékezetre méltó tettek és előkelő országos t iszt
ségek által. Nevezetesen. — 3) Forgács Bálás I Mária királyasszony 
fő pohárnoka, a' ki 1380 Febr. 6- a' budai királyi várban Ersébet öz
vegy királynétól és Gaia Miklós nádorispánytól felszólítva, II. Károly 
Király fejét kardjával bevágta; 's a' ki ugyan abban az esztendőben Hor
vátországban Diakovár tá ján, midőn az utazó királynékat , Ersébe te t 
és Már iá t , megtámadójik ellen védelmezné, megölettetett Jul- 2 5 ( 1 . 
1. Mária és 11. Károly) Bonffni azt áll í t ja, hogy budai tette jutalmául 
ő kapta 1. Mária királyasszonytól Gimes várát , holott ez már az előtt is 
nemzetségéé vala. Meglehet azonban, hogy , idegen kézen lévén, akkor 
váltatott ki az ő számára; a1 mit hihetővé tesz a' Forgács nemzetség 
s/.áimazattábláján Bal ísneve alatt lévő jegyzék: „reciiperavit Gimes . " A' 
közmonda szerént pedig e' szavakkal biztatta őt Ersébet a' király meg
ölésére .• „ V á g d , vágd, Forgács! tied leszen Gimes és Gács ." De Gács 
vára , Bél szerént , az akkori irományokban sehol sem említtetik, és csak 
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a' 17 évszázban került a' Forgácsok birtokába. Egyébiránt a' fenemiitett 
származattábla azt mondja Halasról, hogy nemzetsége czimerét meg
változtat ta , 's az előbbi fejér farkas helyébe Mária királyasszony ké
pét tette 4) Ferencz, Sigmond királyi kincstartó fia, szül. Budán 
1510. Egyházi pályára lévén szánva, Olaszországban Paduában és Bo
lognában űzte a' tudományokat. 1. Ferdinánd Királytól 1555 nagyvá
radi püspökké neveztetet t ; de mivel Nagyvárad Zápolya Sigmond János 
hatalmában v a l a , az ottani püspökszéket valósággal el nem foglalhatá, 
h a n e m , mint posonyi p répos t , Posonyban lakozék. Illy helyezetében, 
egyházi foglalatosságai mellett , országos és hadi dolgokban is szolgála 
1. Ferdinánd és Maximilián királyokat. Midőn pedig 1500 Gregoriancz 
P á l halálával megürült volna a' győri püspökszék; és foganat nélkül kér
né azt Forgács Ferencz a' k i rá ly tó l , a' k i , Cosmo toskánai berezeg 
a ján lásá ra , inkább Delfini Zakariást ültette abba : annyira megszomoro
dott e' hátrahagyatásán a' püspök, hogy 1568 Zápolya Sigmond Já 
noshoz menne által Erdé lybe; reményivén kétségkívül, hogy az el-
törlött nagyváradi püspökség és káptalan helyreállítására bírhatja ama' 
fejedelmet, és megnyerheti tőle azon püspökszék valóságos b í rá sá t , 
a' mellynek ő addig csak czimét viselé. De ebben nem boldogult , ha
nem , Pető Gergely szerént , csak a1 kolosmonoslori apátságot kap
ta a' fejedelemtől. A' következő esztendőben, 1509, nem tudn i , mi 
okból , vagy mi v é g r e , Olaszországba, 's innen Raguzába m e n t , a' 
hol Benessa Péter patr ícius, Sigmond János kir. meghitt e m b e r e , 
házánál mulattában megismertet te vele gazdája Tubero Lajos tör-
ténet i rat já t , és vendégétől felszólitva, megUüldötte annak másolatját 
1579 a' fejedelemnek. Mikor tért vissza Forgács Ferencz Erdély
be nem bizonyos; de Bátori István fejedelemnek 1572 Jul. költ levelét, 
melly által Ungler Lukács az erdélyi szász gyülekezetek egyházi felü
gyelőjévé neveztetett , ő irta alá mint kórlátnok. Az ó ajánlására hívta 
magához ugyan az a' fejedelem Brutus Mihály történetírót Budai Fe 
rencz (Polg. lex) azt állitja , hogy még minekelőtte el ment volna Len
gyelországba Bátori István, eltávozott tőle Forgács Ferencz , és vala-
nielly betegsége gyógyíttatása végett Paduába men t , a' hol 1576 halt 
meg. A' Forgács nemzetség számazattábláján ellenben Bél Mátyásnál 
a' van megjegyezve Ferencz neve a l a t t , hogy Posonyban múlt ki 1577. 
Feljegyezgette ő a' maga idejebeli honi történt dolgokat 15'fO — 71 , 
melly jegyzetek azután bővíttettek és igazittattak a' szerző testvér öcs-
c s e , Forgács Simon, és Bátori István erdélyi fejedelem és lengyelorszá
gi király keze által. Az utolsótól kapta meg azokat Brutus Mihály, és 
jobbára belőlök merítette történetiiatja adatjait. Forgács Ferencz mun
káját , minekutána sok ideig kéziratban hevert volna, ki adta Posony
ban és Kassán Horányi E l e k , e1 czim ala t t : „Francisci Forgachii rernm 
hungaricarum sui temporis commentarii. libris XXII e ms. in lucem pro-
d e u n t e s , " d e , a ' mint Budai Ferencz áll i t ja, „töméntelen nyomtatásbe-
li 's más hibákkal." — 5) Simon, Ferencz püspök testvér öccse hiven 
és vitézül szolgála fegyverével I. Ferdinánd, Maximilián és Rudolf ki
rá lyoka t ; nevezetes részt vett többnyire minden idejebeli csatákban, har-
ezokban, vívásokban és egyéb hadi munkálatokban ; sokat szenvedett és 
sok vérét ontotta fejedelmeinek ügye mellett ; utoljára udvari főpohárnok 
és dunáninnenső kerületbeli fő hadvezér vala. Megholt 159S. Magasz
ta l ta az ő tetteit és jeles tulajdonságait Bocatius János. — 0) Sigmoni, 
Simon fia, kassai fő hadvezér , országbirája, végre nádorispány 1618—• 
21 , a' mikor Nagyszombatban megholt. Mint kassai fő hadvezér ő nyo
mult be II. Mátyás király parancsára 1011 Erdélybe temérdek sereggel, 
Bátori Gábor fejedelem ellen ; de nem csak végre nem hajtotta királya 
kötéselleni szándéká t , Erdély Ieigázását, hanem dicstelen futással is 
kénytelenit tetet t oda hagyni a ' tartományt ( L B E T L E N GÁGOR); a ' mire 
nézve illy gúnyverset koholtak rá aa Erdélyiek: „Perge donmm Forgács, 
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terget 'tua tcrgora korbács ." Mint nádorispány Betlen Gábor fogságá
ba került a' posonyi várban 1619 , és ettől az időtől fogva az erdélyi fe
jedelem pártját köve t te , mig szerencsésen láttatának folyni ennek dol
gai ; azután ped ig , 1621 elején, által ment ismét II. Ferdinándhoz. A' 
mit Forgács Ferencz , esztergami é r s e k , Sigmond testvér öccse , véghez 
nem vihete, hogy t . , i . őt a ' közönséges római hitre t é r í t s e , azt kön
nyű móddal véghez vitte Pázmány Péter. Ugyan ezen Sigmond nádor
ispány vala a' mostani Gácsvárának, Nógrád vármegyében , építője 1612, -
's első birtokosa a' Forgács nemzetségből. •— 7) Ferencz, Sigmond test
vér öccse , nyitriai püspök , esztergami érsek és sarkegyházi pap (Kar
dinál). Mint Rudolf császártól és királytól neveztetett királyi helytartó, 
minden módon gátolni iigyekezett az MI országgyűlés munkálódását és s i
kerét , a' mellyet Rudolf öccse , Mátyás fő herczeg, mint Magyarország 
kormányzója, 1608 első havában Posonyba gyűjtött vala a 'k i rá ly akaratja 
ellen. Ugyan ő II. Mátyás király koronáztatása előtt szóval és írásban, 
de foganat né lkül , ki kelt az 1609 diki koronázáselőtti első törvénytag 
ellen, melly a 'bécsi békekötés szerénti vallásszabadságot fejezé k i ; ko
ronázás után pedig a' nevezett törvénytag e l l en , több egyházi személy
ekkel együ t t , írásba foglalt ellenzetet (protestatio) nyújtott be a' poso
nyi káptalannál. Egyébiránt is buzgó 's munkás ellenállója vala a' pro
testáns hitvallásnak.— 8) Ádám, Sigmond nádorispány fia, udvari fő 
pohárnok, országbirája, 's cs. kir. fő t ábornagy , grófi diplomát nyer t 
III. Ferdinándtól 1640. — 9) András, István fia, a' Forgács nemzetség 
idősebbik ágából , grófi méltóságra emeltetett I. Leopold által 1675. A' 
két utóisótól származnak tehát a' mostani Forgács grófok. Megjegyzés
re méltó az i s , h o g y , a' mióta Gács vára a' Forgácsok birtokába került, 
tehát a' 17 évszász kezdetétől , 's a' 6 szám alat t felhozott Forgács Sig-
mondtól fogva, másfélszáz esztendeig szakadatlan sorral a' gácsi Forgács 
grófok közül valának Nógrád vármegye fő ispánjai . Fábri Fúl. 

F O R G Ó 1 . Ö R V É N Y . 
F O R G Ó P A P I R O S O K olly hitel--és vál tólevelek, mellyek egyide-

ig ugyan valódi pénz helyett vannak , de nincs bizonyos lönd, melly 
azoünak kifi'zettetését bátorságositná. Így p. o. a' váltólevél csak akkor 
igazi hitellevél , midőn azon summa vagyis érték , mellyről kiadat tak, 
annak a' kezénél van , a' kinek azt utoljára kell kifizetni. De ha azok 
csak egy másiknak hitelén alapulnak, ollyképpen , hogy beváltás végett 
utoljára ahoz kelljen vissza kerülniek ki által k iada t tak , 's a ' közben 
lévő személyek, a 'k iknek kifizettetésére azok szolgálnak, csak az in-
dossansban megbízott hitel kedvéért fogadják azt el fizetés gyanánt, vagy 
ha az azokot kiadónak más utón kell gondoskodnia, hogy azok kik az ő 
's köz-kereskedőinek papirosait elfogadják , valósággal kifizettessenek : 
nem egyebek mint puszta forgó papirosok, a r ra szolgálók, hogy a1 kia
dóknak néhány hónapig hitelbeli fizetési eszközt szerezzenek. A' RKVKR-
6ÁK (I. e.) mellyek a' nyngót-tengeri tartományok kereskedő városaiban 
használtatnak, ugyan ezen értelemben vevődnek, csupán abban különböz
vén a' forgó váltólevelektől, hogy ezek más fondot tükröznek elő, nem az t 
a' mellyen-alapulnak, midőn ellenben a' reversekben meghatározottan ki 
van fejezve, hogy csupán csak a' kiadó hitelében gyökereződnek. A' 
papers of circulation, Ángolhonban igen ismeretesek. t 54. 

F O R G Ó szEf . K K I. V i it A R. 
F O R I N T ; fulajdonkép német ezüs tpénz , melly megegyezés szerint 

16 garast vagy krajezárt ér. De más különböző értékű pénzek is viselik 
ezen nevet mind Németországban, mind pedig egyébhol i s , 's részint 
valódi részint pedig csak számolási pénzek. így Aagsburgban 1 forin-
20 garast 's 4 kispénzt jelentő számolási pénz. Baselben 14 gar. 9 k. p. 
(váltópénz 16 gar. 8 kispénz:) Zürichben 15 g. 6 k. p. (Váltópénz ÍJ gar. 
vertpénz 14 gar. 4 k. p.) St . Gallenben 1 forint , 14 garast jelentő szá
molási pénz; Geufhenjl for. — 2 gar.; Brabantban 11 gar. 2 k. p. (vál-
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tópénz 13 g.} Hollandban 13 g.; Liittichben 8 g.; keleti Frieslandban 8 
gar. 4 k. p.; egy lengyel fonrint Danzigban 6 g. ; egy porosz forint Kó-
nigsbergben 7 gar. 6 k. p.; egy lengyel forint (1760 óta) 8 g. (előbb ti 
gar. 8 k. p.); 1 for. Rigában 8 gar.; Triestben 15. g. Eleinte a' forintok 
arany pénzek valtak, mellyek legelsőben Florenczben verettek 1252, egyik 
lapjokon liliomot a' másikán keresztelő Jáuos képét viselve, 'a mintegy 
1 arany értékök volt. Innét még most is vannak lübiai forintok, mellyek 
2 tallért 's 21 garastérnek-, illyenféle pénz volt a' r«jnai forint is. Utóbb 
kisebb, 's amazoknak harmad vagy negyed részét tevő aranypénzek ve
rettek kisforint név alatt. Az első pápai aranyforintok XXII. Jánostól 
v.Iók. Az ezüstből lévő kisforintokat (72 krajczár) a' rajnai választó fe
jedelmek vere t ték , 's megmaradt azon nevök , mellyet még ma is visel
nek. Az aranyból való nagyobb forintok ezután megkülönböztetés ked
véért aranyforintoknak neveztettek. — Törvényeinkben (magyar) Sigmnnd 
király alatt (III. Végz. 7 czikk. ) találtatik legelőszer a' forint nevezet; 
de h"gy már az előtt régen esineretes volt hazánkban, megtetszik az I. 
Károly király és Ippoli Itélőmester között 1342. tett szerződés 10-dik 
§ ából ; melly Törvénykönyvünkbe országgyűlési Végzés gyanánt van 
iktatva. 54. 

Fo R K K r, (János Mik lós ) , mtisika doctor , legnagyobb hanga lite
rátor és történetíró idnkorunkban, szül. Mederben 1740, Koburghoz kö
zel . A' hangában első oktatást a' hamburgi Matheson „tökéletes kar-
meste>é'--ből vett. Kóburgban oskolába j á r t , onnét 17 évében ajánlások 
ál tal mint a1 kar elseje Schwerinbe ment Itt szíva 's hárfajátéka ál t i l 
a' berezegi házba juta. Rábeszélés után Göttingába mene , 's két évigtör-
vényeket taníila, de majd e lhatározá, hogy teljes erőből a' hangán függ. 
Ekkorban i r á : „Miisika/isc/i^krislisc/ie tJibliol/iek''*-yát, mellyben a 'gö t -
tingai tanuló reeensioja Gluch „J/cesteu-}éiől különös benyomást okaza. 
A' concertmester helye megüresülvén Göttingaban, azt Eűlkel nyeré el 
„m us i k a- ig a z g a tó"-czimmel. Haláláig ott vala 's nagy munkáit ot
tan készité, mellyek a' többek közt ezek: „Lilerattrr ifer Mimik"-. , , /?i»-
graphie und charakleristik Sebastian Bac/isíí. Megh. Göttingaban 1818 

F O K B A , Philosophiában a ' Marteriának (I. e.) v. anyagnak ellenté
t e l e , 's a1 cselekvés hatásának, és többfélék egy egészbe kapcsolásának 
módját jelenti : teszen továbbá alakot is. Formaié és Matcriale szinte 
ellentéte ek , 's amaz a lakza to t , határozás t , 's valamelly dolog részei
nek egy'bekötését bélyegzi. —Formal i smus , tudományban, 's jelesen 
a' philosophiában csak az alakzati szükségekre ügyelést és tekintetet je
len t i , V'>gy is azon mód .szemléletét, mint hat valamelly munkásság, tar
talmának 's tárgyának (matéria) elmellöztével; formális philosophia, az, 
melly a' philosophiai esméret formájáról tanit. — Könyvnyomtatóknál 
forma azon oszlopokra, 's barázdákra osztot t , lenyomás végett betűk
kel k i rakot t , 's vas rámába szorított tábla , melly a' papiros- ív egyik 
oldalára nyomatik. Ez másod , negyed , nyolezad, tizenhatod 's a' t. 
r é t ü , 's egyszerre nyomatik le. 

F o n M A r, ív A s alatt értetnek azon külső , nem létalapos környiil-
mények , mellyek valami cselekedethez köttetnek, de a' mellyek annak 
törvényességére megkívántatnak, p. o. a' végrendelést szokott formával 
felbontarii, 's a' t. innen formaliter, forma, vagy bevett módszer in t . 
Formalista ki magát szorosan a' ki szabott formához és módhoz kö t i .— 
Formula, küüinös esetekre meghatározott vagy szokás után bevett szók, 
fordulatok, beszédmódok, Betüszámohísban (Algebra) feladások meg
fejtésére szolgáló mustrák. — Formnlare, szóllásban vagy írásban mustra 
gyanánt változtatás nélkül használandó egész tételek. — 

F O R M E V (János Sámuel) berlini tanitó '« az ottani tudományok 
akadémiájának folyvást való t i toknoka, egy a' vallás miatt Francziaor-
szágból kivándorlón 's burkus tartományokban megtelepedett nemzetség
ből született 1700 Berlinben. 20-ik évében meghivatott a' brandenburgi 
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(a' ílavel mellett) franczia reformata közönség által prédikátornak, hon
nét 0 hét ninlva Berlinbe a' Friedrik városi közönséghez vitetett. Be-
tegesgedése egy hivatalbeli segédnek felvevésére készteté , 's ezen idő-
tói fogva még inkább neki adhatá magát a' literaturának. Több fordí
tásain kívül 1723 Beansobreval 'együtt a1 ^Bibliolheque germanigue-"-t, 
későbben a' „Journal iilteraire de l' Jtlemtigne" és a' ,,Mercure et Mi-
verne-- időszaki írásokat adá ki : 1750 tői 1759-ig pedig Perard-d sy\ a' 
„Xove/le bililiotliéijne germunirjue'i-t. Majdnem ezen időben vá l la ' á el 
a 'directorságot 's első tanítói széket a' berlini fr. gymnasiiimban, mel-
lyet 1739 a' bölcselkedésivel cserélt fel. Midőn II. Friedrik 1740 az a-
kademiát újra t e remte : Fornieyt ajánlá Maiipertnis a' királynak az 
ottani titoknoki és történet-írói hivatalra. Klméje 's munkássága meg-
nyeré a' nagy király hajlandóságát és bizodalmát, 's midőn Jariges ha
lála után 1784 az intézetnek különbféle titoknoki hivatalai egybe olvasz-
tattak össze, ő nyeré el annak igazgatását , folyvást tartó titoknoki név 
alatt. Azon tudományos vitazatokban , mellyek Voltairnek Berlinben tar
tózkodása a l a t t , ez és Maiipertnis között támadtak, "s mellynek a1 ki
rály is nem kevese élénk részese volt, olly vigyázón viselte magát, hogy 
s^m tekintetét el nem veszté, sem a1 király ellene más kifogást nem ta
lá l t , minthogy bölcsclkedési nézeteiben az ő kedvelt Voltairjével egyet 
nem értett. írói munkássága 's a' nagyok kedvezése által F. tetemes 
vagyont szerze magának; 1778 Henriette Marié burkus kir. berezegné
nek titoknoka, 1788 pedig az akadémiában a' bölcselkedési osztálynak 
igazgatója lön. Kzen kivül terhes hivatalokat viselt a' franczia Depar-
tementnél 's tagja volt több külföldi tudós akadémiáknak. Jl. F r id i ik 
holtáig legnagyobb tisztelettel viseltetett i r á n t a , mellyet utódja sem 
tagadott meg ezen nagy érdemű férjfiutól. Megholt Formey Mart. 1797 
kiízel 80 éves korában. Nevezetes a z , hogy ezen német anyától Német
országban született 's ennek határain soha tul nem lépett berlini tudós, 
folyvást 's tisztán németül beszélni soha meg nem tanult, bárha a' greifs-
waldi társaság, a' nyelv terjesztése és tisztítása tekintetéből tagjának 
választá, hanem migdegyre franczia maradt nyelve 'i tulajdonsága. írói 
dolgozásai töbnyire fel vannak jegyezve JWeusel , , ,GeIehrte Deutsch-
laiid"--jában , mellynek nagyobb része franczia kevés deák nyelven ké
szült. Jártas volt a1 görög és zsidó nyelvben is. Akadémiai dolgozásai 
töbnyire a' gyakorlati bölcselkedés körébe tartoznak, vagy az akadémi
ának elhalt tagjairól szóló emlékiratok, 's köz ülésekben tartott beszé
dek , mellyek által sokaknak tetszését megnyeré. A' papi rend iránt 
nagy tiszteletet mutacott, 's szerénysége, minden kitüntetése mellett is 
folyvást nagy maradt. A' „Souvenirt rf' un citoyenlí-ben vonszó tudósí
tások találtatnak felőle. 54. 

F O R M K Y (Lajos János) kir. burk. fő orvosi titk. tanácsnok, szül. 
Berlinben 1760, az előbbinek fija. Nevelését részint az atyai házban, 
részint anyavárosának franczia gymnasiumában nyerte. Itt a' boncz és 
természeti tudományok tanulására elkészülvén 1784 Hallába m e n t , azu
tán Göttingába és 1788-ban viszont Hal lába , hol orvosdoctor lön 's érte
kezést i ra: „ D e vasnram absorhentium indole" 1789 Strasburgon át, hol 
Kpielmann Lanth és Hermann hasznosak voltak neki , Parisba ment. Itt 
tudományvágyának elég eledelt adtak Foureroy , Vicq d' Agyr , Portai , 
Lacepéde, Thouret , de Machy és Cabani ; Ea lande , Thiebanl t , Lag-
range; Bailly de I1 Epéé apát és Goldoni pedig a' legszebb körökbe sze
reztek neki bemenetelt. A' revolutiokor el vágyván i l lantani , feltar-
toztaték , 's a' nép dühétől csak Bailly mentheré meg. 14 nap után sze
rencsésen kiszökött. Ekkor Zür ich , Genf és Bern, München, Regensbnrg-
és Bécs városait meglátogatva haza ment 's tábori gyógyásznak tétetek, 
lliemer főorvos pedig a' kórházok sulos elrendeléseit reábízta. 1791. 
fódandárorvos lett, 1794 Mursinna fősebésszel együtt igazgatá a1 gyógy-
házokat. II. Fridrik Wilhelmtő! udvari orvosnak meghivatván ezen fejede-
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lem [haláláig <»tt maradt. Önkéréiére elbocsáttatok 's a' fű „Collegium-
medicum, fő„Collegium sanilatis" 's az udvari gyógyszertári megbizott-
ságban foglalatoskodott. Azolta Berlinben gyakorlott. Kiadá Berlin o r 
vosi helyleirását; orvosi nap njságot; ujra kidolgozá Ziickert „igazítását a' 
csecsemők nevelésére'-, A' péíervári csász. gazdagsági-társaság jutalmát a' 
szobalég megjavításának szereire őnyerée l . 1798 a' hadigyógj'ászat 's utóbb 
az egész gyógytudomány tanitója lön a' collegium medico-cliirurgicum-ban. 
Tanítója Selle meghalván Nov. 1810 munkaköre jóval tágult. 1801 orvosi 
fő titk. tanácsnok lön , 1803 a' berlini franczia gyarmat orvosa 's 1804 
ben Riemer halála után a' hadi sereg főorvosává, melly utolsó hivatalt 
1805 letövé. 1806 Parisba hivaték tanácskozásra Lajos here/.eggel, az u-
tóbbi hollandi-királlyal. Hat héti ott léte után déli Frankhonba ment, 
az Aixi fördőket megkérésé, de a' burkus franczia háború ki törtétmeg
hallván Schweizen át Berlinbe ment. Octoberben Hatzfeld herczeggel 
's Kircheisen igazsági-ministerrel a' berlini tanácstól Potsdamba Napó
leon ellenébe küldetek. 1809-ben feloldoztatván a' főorvosi collegium 's 
a' főorvosi és seborvosi intézet: F. fizetése járásával nyugalomba tétetek. 
Ekkorban i r á : a' gyermekek vizfőjéről, a' gyógyászok miveltségéról stb. 
1811 a 'gyógyász és sebészeti-intézet viszont katonai gyógyász és seb. 
orvosi academia név alatt felállitatván; F. a' gyakorlati gyógytárnak lön 
tanitója. 1817 a' belső ministerium orvosi osztátáhan előadó tanácsnok 
leve. 1821 vegyületes orvosi munkái kijöttek (Berlin 1823} Utolsó be
tegségében e' munkát dolgozá: „Versuc/i einer Wiirdigung des Pulses". 
Jun. 23-kán holt meg 1823 Berlinben. —j—a. 

F O R M Á M F . T S Z R S 1 . F A M E I S Z É S . / 
F O R R A L Á S a' hig testeknek nyilt edényben addig melegítését teszi, 

míg gőzzé változnak. Ha elegendő meleg, elég soká hat a' !\ig anyagra, 
az az utolsó cseppig 'átmegy gőzbe. Ezen meleg különböző testeknél kü
lönböző fokú, ugy hogy egyik sokkal több meleget kivan a' forrásra mint 
másik. A' forráshoz megkívántató melegség foka forrfoknak (forrás 
pontjának) neveztetik. Különbféle anyagok forrfoka megvisgáltutolt már 
's legalacsonyabbnak találtatot a' szeszeké, magasabbnak a' lUzta vize, 
igen magasnak u' zsirosolajoké. Minél erősebb a' lég nyomása, annál 
magasabb a' forrfok. Léghijányu golóban a' kéz melegsége elég a1 viz 
í'elforralására. Mivel a' higtest elég meleget vévén magába gőzzé átvál
toz ik , innét forrfokánál tovább nem képes megmelegedni. Így a' ki erős, 
bezárt edényben vizet forralna, a' melegítést addig folytathatná, mig 
a' viz vagy egészen gőzzé válna, (ha az eredő gőz számára 
elég üreg van) vagy az eredt gőz tovább melegednék a' meleget 
a' viztől magába véve , különben az edény szitszóratása lesz a1 

bizonyos következés. — A' forraláskor tulajdon zaj hall ik, melly a' 
gözhólyagok eredtétől és a1 léggel öszeütődésí'kkor való elpattanástól 
szármozik. — Az eső lé Fahrenheit mérőjének 212°-nál for r , a' bor
szesz (alkohol) 171° , a' kinesó vagy higany 000-nál. — A' mivészi Che-
miában forralni annyit tesz, mint a1 savakat olvadékjaikból jegesiteni. —j—<r 

F O R R Á S , a ' műszeres testeknek, elhaltok után, más keverékbe va
ló átmenetele. — A' niüszertelen testek a' chemismiis törvényi alatt 
vannak szünetlenül ; de a' növény és állati élet diadalmaskodni látszik 
rajtok. Ezen élet megszűnvén , niüszertelen test gyanánt enged az állat 
és növény az elemzésnek , és más idomokba más keverékbe ereszti része
i t . — A' forrásnak három neme van: a' szesz, eczet és rothadó forrás. 
A' szeszforrásnak a' ezukros növények vannak kitéve 's leginkább a' 
czukkoral olly gazdag szőlő - lé vagy must. A' forró mustnak belső moz
gása van , habz ik , zajog, seprőt hány , mellynek oka a z , hogy a' megt 
szabadult savitó egy rész szénével kapcsolódván szénsavanyt teremt elő 
légidomban, melly a' hordóból kihajtatik 's elpattog. A' Forrás folytá
ban más része a' savitónak öszeköttetik gyulóval és valamelly rész szé-
aővel [carbonium) 's a' szeszt, alkoholt, képzi, az egész'folyó anyag 
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pedig bornak neveztetik. •— A' bor nem marad állandón meg szeszes 
állapotjában, hanem tovább vál tozik , különösen ha elég meleg és savitó 
(levegő) hat reá. Ekkor a1 második forrásba megy á t , az eczetesbe 
t. i . , és újra el-kezd zavarodni , nyálkás szálakot választva színére el. 
Ize savanyúra változik, neve eczet. Ha erre viszont hat a1 lég és me
l e g , a' harmadik forrás következik, u. in. a' rothadó forrás (rotfor-
rás) . ükkor a' g ju ló légidomban elszáll , nem különben a' savitő is 
egyesülve a' kenővel, 's szénsavanyns gázzá változva. Nem minden 
test megy át e' három forráson; az állatok többnyire a' rothadóba es
nek , a1 növények gyakran az eczetesbe. Csak a' szeszes forráson kez
dett megy át mind a 'hármon, — az eczetes még rothadóba mehet; a ' r o 
thadó végez. Nagy föltételei a 'forrásnak a' lég és melegség; nélkülük nincs 
forrás. A' szeszes forrásra megkívántatik 70° F. melegmérője szerint, 
az eczetesre 75—85°. — Némellyek Fonrcroyval még czukor és tészta 
forrást is vesznek fel; de ezek nem valódiak, amazok alá tar toznak, 
amazoknak vegyületi, —j—a. 

F O R R Á S O K a1 földből kicsorgó vizek, melyek többen egyesülve 
esermelyt , folyót , folyamot, képzenek 's a' tengerbe ömölve annak gő-
zölgés által elveszett vizét kipótolják. Magas helyeken , hegyeken, ha l 
mokon legtöbb forrás van, de azért tavakban sőt a ' t enger fenekén is vé
tetett már észre. Törvényeik nincsenek egész világosságban. Nem hatá-
roztatotí m e g , ha a' tenger ád e nekik örök táplá la to t , vagy a' tél és 
hegyek hava , vagy az eső , vagy mind öszve. A1 források némelly tekin
tetben különböznek egymástól, p. o. melegmértékökre nézve vannak : j ég 
hidegek, hideg, hüs-,langyos, meleg, heves források, vegyületeikre néz
ve t i sz ta , sós, va sa s , meszes-, folyások idomára nézve , huzomos és fél-
beszünő források. A' tiszta forrás valamint a' tiszta viz r i tka, a ' hegyek 
között honiabb mint a' lapályokon, sikon. — A' félbe szűnő források mint
egy játszanak vizeikkel, majd kevesebb majd több vizet adva , majd néha 
néha egészen elhalgatva. A' Fonsanchei forrás Nismesnél naponként hét 
órát 's valamit még foly, 5 óráig pedig szűnt Vizsudara karvastagságú 
's az 1755-ki földinduláskor, melly Liszabont megrongá lá , hu/.omossá 
le t t , 's csak 1703 ólta szakad viszont félbe. Okát ezen megszűnésnek 
földalatti barlangokban keresik, mellyek csak megteltek alkalmával ad
hatják a' vizet. De itt vi zont azon kérdés támad , miért nem telnek e-
siek hnzoinosan egyiránt meg. Talán viszont más barlangok miatt? — Nem 
tudjuk teljes o k á t , ez az egyenes felet. —j—a. 

F O R R A S Z T A N I annyit t e s z , mint két darab erezet valamelly lágy 
és e1 végre megolvasztott érczczel , vagy érczelegygyel , melly forrasz-
téknak neveztetik, egymással öszve foglalni. Így forrasztják öszve az 
aranyat ezüsttel ; az ezüstöt ezüstből és sárgarézből lévő elegygyel , és 
akár czinnel i s ; a' vasat rézzel és sárgarézzel 'sat . A' forrasztócsó ar
ra szolgál, hogy az általa fuvott levegőnél fogva a' fénytetem, vagy láng, 
erősíttessék, a' foras/.tékra vezettessék, és igy azt megolvaszsza. 

F O R R Ó G V Ö R G V . Erdélyben születe t t ; 1588-ban a ' jesuitákhoz Iái— 
lőtt b e ; igen kegyes életű , szelid tanulni vágyó férfiú. IVlunkálódásán ak 
fő köre Nagyszombat vol t , hol a' Pázmán szerzetté Aeademiának 15 é-
vig volt igazgatója (rector). Az austriai lelki dolgokat öt teljes évig 
koimányzá. Egynéhány kötet hitbeszédei voltak magyar nyelven készen. 
Megholt october 18-kán J642. 

F O R R Ó F Á T , . Születése helye Háporton. Ifjúsága idejét Bátori An
drás szolgalatjában tőlté , ki Varrni Püspök, kardinal is , 's utóbb erdé-
délyi fejedelem is vala. Annak halála után Bethlen 'Gábor alatt követsé
gi társ volt. Illy hivatala egykor tovább tartoztatván Bécsben, lefor-
dijá Curliiis történetkönyvét magyarra, ntellyet a' fejedelem kinyomatott 
Debreczenben 1519-ben 8. r. Jól költe görögül és latinul. 5.5." 

FoRSKÁ'r, (Péter) , svéd fiivész, Linné tanítványa, szül. 1736, Göt-
tingában tanult és ott 1750-ban ezen versenygést vedé: „fíu/jia de prin-
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cipiis;íiiloiwphiae recenlinris". Ezen franczia munkája : „gondolatok at 
polgári szabadságról'4 mellyet hóimba viszsza mente után otthon adott ki 
viszszatetszett az uralkodó papi pártnak. F. azután tanitónak hivatott 
Kopenhágába , és mivel a' természeti tudományokra szánta ni g á t , Lin
né ajánlására azon aiasbhonba teendő tudós utazáshoz lett rendelve, 
mellyel V. Fridrich dán király kiilde ki. 17öl-ben Niebuhr Carstea-nel, 
van Haven és Kramerrel útnak indult 's Marseille vidékén füvészkedett, ho' 
és Máltán virányt (flóra) adak i . Szerencsésen ért el Egyiptomba és Ará
b i á b a , hol szorgalmasan gyüjté a' növényeket, de pestisbe esve Djerim-
ben , arabshonban a' tudományoknak kora halállal holt meg. Szórt pa-
papirusait Niebuhr ezen czim alatt adá k i : „Uescri/itioitrs animáltam, 
avium, amphibiorum, pisuiuui, inseclorum, qnae in ilinere orientált 
observavit V. Forskael". (Kopenhaga, 1775, 1 rézzel) — hol a ' rendszer 
be iktatott latin, görög és arabsnevekre 300 állatleirás következett és a' 
kahirai emlékezetes szertár „matéria ?«edi'c«"-ja (gyógyszerleírása). To
vábbi „Flóra aegypliaco ara'rica^. Epén ott) „Icanes rerum naluralium, 
quas in itinere orienlali depingi curacit Fortkael" (Epén ott , 1770. 18 
rézzel) . A' rajzolatokat egy szintén elholt ú t i t á r s , Baiirenfeind, készité, 
Haas csinosan metszé. Linné tanítványa 's barátja tiszteletéül egy kül
földi növénynek Forskalea nevet ada. —j—a. 

F O R S T E R (János Reinhold) , szül. Dirschauban Oct. 22-kén 1729, 
's Hallában a ' t e rmésze t i tudományok (burkus) tanítója volt. Családja a' 
skothoni Forester lordok ó házából származék; lengyel-burkus-honba buj
dosott 's az atyja Oanzigban polgár mester volt. Reinhold Berlinben a' joa-
chinthali Gymnasiumban alapos előmenetelt kezde a' nyelvben, időtanban 
's a' népek esmeretében, azután 1748 olta Hallában hit-tudományt tanult, 
1751-ben Danzigba j ö t t ' s lelki a tya lön Nassenhubenban (Nassenhof). Hi
vatalát csak kötelességből folytatá, de kedvencztudomáii) in , - a' száns,-
bolcseség-, országok- és népek tudományán egész lélekkel függött. A' sa-
ratowi gyarmat mibenlétét , asiai Oroszországban, visgálandó, 1765-ben 
elutazott. Tudósitasi tetszettek 's II. Katalin reá b íz ta , hogy több tu
dósokkal együtt a' gyarmatoknak törvénykönyvet készítsen. De munkái
nak méltó jutalma és bér nélkül utaza tovább 's mivel papiszéke már el 
vala foglalva I76ö-ban Londonba ment. Itt magát és tíját Györgyöt utón 
szerezte ritkasági eladásából 's fordításokból tar tá ki. Amerikai papiszék 
ajánltaték ugyan n e k i , demegveté; íija pedig egy Coinptoirbao vett he
lyet. Ő maga mint a' természeti tudományok a' franczia és német nyelv 
t.initója 'Warringoiiba ment Lancashi rban, hova nője és íija követék. A' 
hivatalt letévén is oktatá ott az ifjúságot és nem legkedvesebb körülmé
nyek között élt soká. Cookot mint természet visgáló késéi é második utján 
Jun. 20-kán 1772 indultak el Londonból; 17 éves íija vele. Ezen három 
évig tartó u ta t , leirá György a' íija egy hires munkában (London 1777. 
2 köt. 4. és németül Berlinben 1778 és 1780) , mivel atyja az tit le nem 
írására kötelezé magát. Az atya utóbb az ő gazdag észrevételeit adá a' 
természeti földleírásról, természeti históriából 's bölcselkedésről, mel
l e k e t ezen útjában gyűjtött. London 1778. 4.; németül íija adáki Bei- , 
linben 1783. A' vélek volt földrajzolatja a' Wörliczi gyűjteményben van. 
Jutalmat nem igen nye r t , házi környülállási roszszak voltak, míg nem 
a' halíai egyetembe jővén 18 é v i g , haláláig, annak disze volt. Itt is 
munkás volt, utazásokat fordita , Cookét is a' harmadikat. Heveskedése, 
egyenes szivüsége, já t szvágya , gyüjtésdühe bajt szereztek neki, íija ha
lála bánatot. Dec. 9-kén 1783 holt meg.Éles felfogó e l m e , jó emlékezés
sel volt benne öszvekötve. 17 élő és holt nyelven irt vagy beszélt. A' 
történetekben, füvész és álIat-tuSoinányban századja első feltalálói kö
zé tartozik. Heves zúduló mérsékletü, de jó szivti, nyájos, szolgálatra 
kész és egyre vígkedvű volt. — j—a. 

F O R S T E R (János György Ádám) az előbbinek hja, szili. Nov. 26-
kán 1754. Nassenhaben-benDanziguál , atyját Saratowba követé, Pétervá 
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rótt tovább tanult. Atyja Angolhonba menvén ő kereskedést kezde tanul
ni , de gyenge egéssége félbeszakasztatá azt vele. Atyjához visza tért W a r -
ringtonha, tanulását folytatá, több munkát angolra fordita 's egy közel 
oskolábana' német és franczia nyelvet tanitá. Aljjával együtt 1772 —75-jg 
Cookkal a' földet körül utazta , 1777-ben Parisba m e n t , hal nitg akar t 
telepedni, de majd Hollandba m e n t , 's a' beilini utón volt, midőn a' 
hesseui Landgróf a' kasseli bajnokakademiáiiál a' terme'szeti história ta-
nitószékével megkinálá, J784-ig azt fel is véve', ekkor pedig hasonló hi
vatalra Vilnába ment. Itt orvosdoktorrá lön. Katalin czárné 1787-ben a' 
földet körülakará utaztatni , ' s Fo i s t e r t az uttörténetírójának nevezé ki, de 
az útból semmi sem lett a1 török háború miatt. Viszszatérvén némethon-
ba sok munkát ada ki a' természet históriából és literaturából. A' main-
•iX válosztóherczeg (Kutfürst) első könyvtárnokává tévé. 1702-ben a' 
Frankok Mainzba jővén a' revolutiót hevesen fogadá's a' köztársaságilag gon
dolkodó Mainziaktól Parisba küldetett , hogy a' Conventnél Frankhonnal 
való ^egyesüléseket kieszközölje. Azonban a' Burkusok Mainzot elfoglalák 
's néki mindene elfoglaltatott, vétetett. Elbúsulva szerette nőjétől el
vá l t , ki Huber nevű barátjához ment , ő pedig Indiába törekedett. A' ke
leti nyelveket tanulva bolt el Parisban Jan. 12-kén 1794. F. a' remek
írókhoz tar toz ik ; munkáiban a' franczia könyüséget angol nyomossággal 
kőté. Sok munkái közül ezeket említjük : föld körüli utazásának leírása, 
melly a' természeti tárgyak nevezetes feljegyzése 's mély emberesmeret 
miatt hires ; — „Kleiite sc/irifteni, ei?i JJeitrag zur leander und Vö'l-
herkunde, Xaturgesc/a'rAte und thilosophie des Le6eitiíL. 6 rész ; — 
Ansiv/iten von Xiederrhein, von Urabant , Flandern, Holland Kngland 
und Frankreich in ApriL Mai, und Juni 1790". 3 rész. A' hindus Ka-
lidas Sakontalá-ját ő ülteté át a' németföldre. —;'_<z. 

F O R S T K R (György) azon vakmerő utazásáról esmereles angol, mel-
lyet 1782 Indiából, hol a' keletindiai sereg-osztálynál szolgált, Éjszak-in
dián és Persián keresztül Európába tett. Meggyőzött minden neniü ve
szélyeket és számtalan nehézségeket. Azon tartományoknak, mellyeket 
érintuie kellett , szokásait 's nyelvét esmérvén, keleti ruházatba öltözött. 
A' Seik birodalmát elmeliozvén Kaschemiren, ?s a' szokot karaván ufón 
Kandaháron ment keresztül. Ezen tul nem utazott magánosan többé, de 
mindig bátorságositnia kellé magát utazó társainak kémlelő tekintete e-
lül , és különösen az átutazott tartományok nyelvében 's szokásaiban já r 
tasnak mutatkoznia, hogy mint idegen meg ne esmertessék. Ezen okból 
uémelly szükségeinek kielégítését megtagadta magától , megelégedett a' 
töbnyire rósz eledellel. Egy év lefolytával csak 900 órányi utat tön, el
érve a' Kaspium tenger déli részét. Két év múlva jutott el vissza An-
golhonba, s 178;") egy munkát adott ki a' hindus származásúak mythnlo-
giájáról 's szokásairól , inellyben ön tapasztalásainak tiirténetét is helye
sen közölte; ábrázolatai még tanittóbbak lettek volna, ha ő nyomosabb 
altalános esmeretekkel hír vala. Utazása tnlajdonképen való leírá
sának I. része 1790 jelent meg Calcuttában, a' hova visszatért. Mi előtt 
a' II. részt végezhette volna, megholt Nagpui ban 1782, midőn m i n t a ' 
Matattok Főjébe* menendő követ , utón volt. lizen rész megjelent 1798, 
a' nélkül hogy megtudódott volna, ki által 's hogyan jöttek légyen vissza 
iratai Angol-bonba. Meiner fordítása (170Ö és 1800) azon vonzó muiika, 
nielly az akkori időben még kevéssé esmért SKKKKRŐI. ( I , . e.J esmerete-
ket, és Rohillas becses tudósításait közli. Egy fordítása ezen czim alatt 
. J o j dit fíengale d st. Veterxbourg, ii Iraeers les procincea seplenlr. 
de r Indie. ecl. par Feu George Forsler" ( l 'ar is 1802 , 3 köt. földraj
zokkal) jelent meg. — no—. 

F O R T K f» I A X I. P I A X 0 V O R T K. 

F o ( i n x G L- K R R A (Niocolo) szül. Pistojában 1074. IX. Cleniens pá« 
pa udvarában praelattin, a' 18 század első felebéli olasz költők jobbika, 
ki Ariosto, Berni 's Tasso tulajdonit egyesíteni ér té . Nagy Károly egyik 
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paladinja szerint nevezett költeményében („Kicciardeito1.1) megmutatá, 
hogy Ariosto követhető. Mondják, első énekét egyeste kezdé 's végzé. 
Baráti kívánságára folytatá a' munkát, melly igy 30 énekre nőtt.f De holta 
e lőt t nem hagyá kinyomatni; utána is Carteromaco név alatt jőve ki. (Meg
holt 1735Febr. 17. munkája kijött 1738 2 köt.) A' találás nagyobb ré 
szint övének látszik. Az igazi történettel igen játszik; hőse , ,a ' Richárd" 
Károly holta után thrónra lép. A1 szépidomzati egységgel nern igen tö
rődött; helyhezet festés vala fő dolga. Az elbeszélést kénye szerint meg
szaggatja 's öszveköti Arióstoként. Előadása tréfásabb Ariostó-énál, gu-
nyolóbb mint Berny és Tasso munkáiban. A' ker. vallás megfertőzteté-
sén való csufolás só a' munkában, kis versei, sonettjei, különbféle olasz 
versgyűjteményben találtatnak. 55. 

F O R T U N A , görögül T y c h e , a ' j ó é s rósz sors igazgatója. He-
siod szerint az Okeanos l e á n y a , Pindar szerint a' Párkák testvére 
Temploma volt korint.-Elis-és Smyrnában. Olaszhonbnn ltoma épülése 
előtt tiszteltetek. Antiiinibaii hires temploma volt, ebben két oszlopa, 
mellyek orákulum gyanánt kérdeztetve sors vagy intés által adtak fele
l e t e t ; és volt Praenestében i s , innét , , /Jea I'raene.tlinaií. Komában 
számos egyháza volt. Hajzoltatik két evezővel, jóéval és roszéval; 
utóbb bekötött szemmel, rmldal , kerékkel , golyóval. Többnyire ma
tróna öltözetű. Különbféle drágaköveken más symboljait is látni . p. o. 
egy a' világgolyó felett kiterjesztett kör t ; földgolyót evező gabonakalász 
k ö z ö t t , mellyen kerék áll. Geta Császár egy pénzén mezetlen felső 
testei ül a' földön, jobb karral egy keréknek döl , baljában keblére érő 
bőségszarvat tar t . Szárnyosnak is festetik, de a' romaiaktól soha; 
mer t a1 földet keresztül repülvén szárnyait l é t e i é , Kómába szá l i , örök
re ott maradandó. 55. 

F O R U M , ( t é r , piacz), a1 romaiaknál minden téres he ly , a ' hol vá
sár vagy Ítélet tartalék. Komában a' Forum szép sétáló hely vol t ; s' 
a' város nagyobbodván a' forumok száma, is szaporodott , — utolján 
27-re. A' nagy Forumot már Romulus a' nép g) ülésének szánta , Tar-
qu'nius Piiscus körülveteté fedett sétálókkal , az idő viszonyai ellen vé
dőkkel. Rajta lépcsős emelkedések vo l tak , mellyekről a' játékszínek 
építése e lő t t , a1 játékokat szokás vala nézni. Idővel göröghonból rabolt 
szobrokkal ugy meg rakatott a' fórum, hogy egy részét viszont el kel-
le hordani. Különösen szép volt a' 12 fő isten aranyozott szobra. A1 

romai fórum ma „Campo raccitio1-'- (tehénniező) 's hajdani fényének 
romjaiban búsong — A' törvény nyelvben Forum annyit tesz mint T Ó R -
YIÍNVSZIÍK (1. e.) 

F o s c o r . o (Ugo.) olasz költő és í r ó , szül. Zanle szigetén 1771. 
k ö r ü l , Velenczében, e' kö .társaság megszűnte elölt esztendővel, mint 
drámai kőltö, , , 77 /yes /e j " színjátékával lépett fel, mellyben Alíierinek 
egyszeriieégét 's szigorúságát , és a' Görögöket követé. Azon kedvezés. 
ellen mellyet e' munka n y e r t , maga kemény bírálattal álla-ki. Midőn 
Bon.iparte Velenczé régi alkotmányát eltörlötte, 's nép uralkodást ho
zott b e , Foscolo az uj rendszer mellett igen buzgott ; de az uj köztársa
ságban nyerendő nagy polcz iránti r eménye , Velenczének Austriához 
csutláíával füstbe ment. Szelleme foglalatoskodtatása végett irt egy forró 
szemvedeleminel bélyegzett regét ..Vilimé lettere <f Jaco/jn OrfU-* czini 
alatt. (MajUud. 1802 ) ,, \Vertlitrí<> utánazása ugyan ki tetszik belőle; azon
ban leginkább a1 beleszőtt polgári tárgyak, 's némi zavart honszeretet az, 
a' mi az olaszoknál közönségesen ugy megkedveltetette. K' mellett a'nyelv-
tekintetéből nagy dicséretet érdemel. F. Majlandha ment , hol barátja 
Pino tábornok katonai szolgálatot szerze neki. Itt kallimachusnak Berc-
nice hajáról irt Catullus fordította költeménye felet t , magyarázat for
mában , több tudósok ellen egy gnny-verset készített. Midőn néhány 
f'ranczia hadláb í'ranczia Országba visszatért , F, ez alkalommal élt Pa
ris meglátására. Visszajötte után 1807. nyomtattatta ama kis verscze-
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tet ,,Dei tcpolrri'1, mellyben a' Majlandiakkal rosszul bánt. A* Crilu-a 
pedig verseit, mint darabosakat és kellemetlenül hangzókat, méltán ócsár-
lotta. üzen megboszankodva, elhatározta más pályára lépni. Monte-
cuculi munkáinak az eredeti iratok után kidolgozását vállalá fel ; érdem-
teljes vállalat; de mellyel nem vitt ki a' műértők elégedésére ,_ kik a' 
hadi mesterség alapos esmeretében járatlansággal , '» a' kéziratok hé
zagai kipótlásáhau igen nagy vakmerőséggel vádolák. Montival, kitek 
barátja 's védője vala, azon kapo.lt öszve , hogy midőn aniaí , , / & > " 
fordítását kiadni készült , ő is e' költemény első énekelitek fordítá
sával lépett e lő , 's azokat olly értekezésekkel kisérle, mellyek egyene
sen Monti ellen valának. Azt tartják „Hicciardo™ és ,,.-//«<.-«" két szo
morít játékával is hasonló czélzása volt. De a' kormány, melly itt 
még más tekinteteket is akart l e ln i , azt parancsold, hogy Majlandot 
hagyja el. Hogy a' száműzés nevétől megmenthesse, barátja Pinp meg-
bizottság szine alatt Mantuába kiildé. Itt élt Napóleon meghuktáig. 
Ekkor Olaszország függetlenségéről nagy tűzzel beszélt; 's midőn Mu
rát táborozását elUezdé , az Austriaiak előtt olly gyanússá tette magái, 
hogy Olaszországot elhagyni tanácosnak vélte. Helvetiába , innen 
Muszka országba ment, 's 1817. még Londonban élt. T. 

V ci s s 1 i, t A , legközönségesebb értelemben annyit tesz mint Á S 
VÁNYOK (I. e . ) , néha Kővé VÁI.T TKSTKK ( I . e.) értetnek aiatta. 

F i) s v h N v s K c. , az önmegtartás ösztönének elfajulásán épül, 
mellynél fogva az ezen ösztönnek kielégítésére szolgáló eszközt felcse
réli az ember a' czéllal, 's ahoz képest a1 külső eszközöknek puszta bí
rásokban olly nagy gyönyörűséget talál , hogy azoknak lehető haszná
lását és éld élését nem csak másoktól , hanem önmagától is megtagadja. 
Szélesb értelemben véve a' fösvénység magában foglalja a' vagyon-
kórságot is. De szorosb értelemben a1 bírt jók megtartásán igyek
szik a z ; ellenben a' vagyonkórság a1 bírásra, ha csak egy szempil-
lantatuyi ideig i s , vagy a' magának való tulajdoni tárna iráuyzódik. A* 
fösvény mindenek felett pénzre törekszik, mivel az legderekabb esv» 
köz a1 mi szükségeink kielégítésére. A' fösvénységen tehát értetik 
rendesen a' pénznek, 's mas egyéb külső eszközöknek is telhetetlen 
kiváltása, libben az értelemben a' fösvénység minden gonosz gyö
kerének is' neveztetik ; mert aa embert igaztalanná és szeretetlenné, 
teszi, mind mások, mind önmaga iránt. Azon részint alacsony, ré
szint oktalan es/.közök miatt, mellyeket a' fösvény a' maga szenvedel
mének kielégítésére használ , megvetésre méltóvá és .nevetségessé less* 
ó mások előtt. Legjelesb rajzolatját adá ezen utálatos szenvedelem
nek Molíére az ó , ,L ' avaré" czimü víg játékában A. B. S. 

F o r u K n o i r. t, (János) , angol gyógyász , egy serfőző hja , szül. 
Mart. 8»kán 1712 Carrendben Richmond vidékén, a1 yorki grófságban, 'a 
a' Quakerek richmondi nevelőintézetében nevelteteti, 's egész éle
tében ezen felekezethez tartozék. Kdinburgban gyógyászságot ta
nult-, a1 londoni sz. tamás - kórházban hivatalt nyere, 1740. tudomá
nyos utazást tön Holland, Német és Franczia-országon keresztül; London* 
ban megtelepedett, hol 30 éven ál ta l , mint az akkori gyógyászok leg-
hiresbike, kiterjedt praxist (gyakorlatot) il/.e. Ügyessége , szorgal
ma, jóltévősége a' szegények iránt, kiknek folyvást nagy summát osz"-
ta ki , általános tiszteletet szerzének neki. Midőn 1740-ban a' hártyás 
gyek (angina membranacea) Londonban járványos l ö n , F. annak gyó
gyításában egy uj irányt követe, hánytatókat hasznala és ásvány-sa
vanyákat, betegeit többnyire szerencsésen megmentve. 174S munkát 
ntla ki : ,,A' fenés gyek természetéről és bánásáról" melly sok nyelvre 
lefordittaték. F. kedves tudománya volt a' filvészkedés. 1702-ben L p-
tonban nagy teleket véve 's füvészkertet neveié rajta. A1 londoni lí^-
jobb rajzolókkal rajzoltatá le növényeit, 's holta után 1200 illyen rajzolat J' 
pétenari kabinetbe jött. Az 6 állat .és ásványtára a' lc£u«vez«Uabek 
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közé tartozott Angliában. Ön költségén nagy nevelő intézetet állita 
lel szegény quaker gyermekek számára. ived\es lei vei közé tartozék 
a' négerkereakedés eltörlése. Dec. 16-kán hala-meg 178(). Halála után 
Elliot kiadá orvosi és bölcselkedési munkáinak teljes gyűjteményét élct-
leirásával (London 1781). Németül kijött Altenbiirgban 1785. 2 köt. 

—j~ «t-
F ő T ö n v K N Y s z É K (titkos) , Berlinben azon legfőbb ítélőszék, 

nielly a' Biirkushirodalom azon részét érdekli , hol a' üurkus törvény
kezési rend áll fen. Wár A7ilmos Fridi ik kinyilatkoztatá KÍ70, bogy 
egy fő felein iieli törvényszéket akar allitni ; nielly azonban a' német 
hirolalmi alkotmány szerint csak Kurniarkra nézve történhetett volna; 
Ú-. csak akkor (.1703) állhatott fel a1 főfelebvjieli vagyis fő titkos tö r 
vényszék, midőn már előbb (Dec. 10. 1702/) Leopold császár által a' 
többi birodalmi tartomán) oknak is adatott egy igen kiterjedő feleb-
viteli privilégium (a ' birodalom törvényszékeinek itélbetősége alól való 
felszabadiitatás). Midőn Cocceji az igazság-szolgáltatást megjavitaf 17<18) ez 
is uj törvényszéki rendezetet uyeit. Csak mint harmadik folyamodást] 
bíróság itél azon tárgyakra nézve, mellyeknek értéke 2000. tallér (a ' 
pereknek kevés nemei tartozván, csak i d e , u g y , hogy tárgyokra tekin
tet ne voina, sót némellyek, szinte tárgyaikra való tekintet nélkül , egé-
s/.i n kivétetnek alóla). Uj vizsgálatot nem t a r t , hanemha valamelly 
tárgynak bővebb kifejlődésre van szüksége a'felek között, visszaküldi az 
ügyet az alsóhb folyamodásu bírósághoz; csak a' befejeztetett actak, 
írásbeli tudósítások és correlatiok szerint i t é l , 's elhatározásaihoz so
ha sem kapcsol a lap-okokat . ' I nné t , és mivelhogy a' titkos főtörvény-
szék mellett még olly sok fő ítélőszékek vannak , mellyek a' harma
dik folyaniodási bíráskodásban foglalatoskodnak, mint p. o. a1 fő 
tartomány i Ítélőszékek második senatusa, Königsberg, Mai ieinverder, Stet-
tin , Boroszló , Í-Iogan 's Xlatiborhan, — ollyan tárgyakban, mellyek a1 

kerületjekben lévő első folyaniodási bíróságnál kezdődtek; és-mivel az 
ügyek njabbi mégvizsgál tatása egyik fő tartományi itélószéklől a' má
sikhoz van utasítva: soha sem eszközölheté a' tiikos főlörvénj szék a' 
töi fény tudomány további mivelődését 's egységét u g y , mint más Ifibb 
í télőszékek, p. o. a' párisi par lament , a1 cassatio - udvar , az országos 
kamarai ítélőszék , a' romai Rota (rota romána), üzen behatást inkább 
gyakorta eddig a ' j i is t izininisterium, midőn az Ítélőszékek kérdései
re a' kétes törvény kifejezéseit meghatározá. a' tudtára lett itélőszéki 
helytelenségeket megigazi tá , 's a' törvények hiányait részint hasonla
tosságoknál fogva kiegészítet te , részint kiegészíttetéseket a' törvény
hozás utján eszközlötte. A' főtörvényszék 1824 egy elölülőből (minis
te r i ranggal) és 2() tanácsnokból állott , kik a1 tartományok főitélőszé
keinek legjelesb tagjai közül választatnak. U mellette áll az igazság -
kiszolgáltatása végett 1810. a 'niederrheini nagyherczegségben felállítta
tott revisio- és cassat io-udvar Berlinben (I. KKI.KUVITKM TÓRVKNYSZK-
KKK) és a' poseni nagyherczegség számára egy elölülőből 's 8. tanács
nokból felállított főfelebviteli ítélőszék. !Vlég svéd Pommern-nek 
is meg van a' régi igazságszolgáltatási szerkezete , egy 5 tagból álló 
udvari Ítélőszék (Hofgericlit) és 1 elölülőből 's 3 tanácsnokból lévő fe-
felebviteli ítélőszék; mind a' kettő Greifswaldban. —nv— 

F I I Ü C H É , (Jósef) otrantoi berezeg. Ha hogy a ' történet áltál
jában egy időkor nevezetes férjfijait, nem előbbi vagy későbbi időkor 
szerint í té lhet i , vagy méltathat ja , hanem azon idő charactere szerint, 
meliyben éltek , annál inkább illik ez ollyan időkor férjfijáról , melly-
nek évkönyvei még nincsenek befejezve. Fonché egészen a' franczia 
revolutio időkorába tartozik. Ezen nagy eset belső szükséges. voltát 
's kifejlése módját a' történet - vizsgálat annyira legalább megvilágitá, 
hogy a' történet sinórmériéke ezen eset számára nem lehet a z , melly 
szerint az egy nemzetet e^:;SjTttje*eket i t é l , kiknek élete olly időbe esik, 
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mellvhen a' társasági rend erkölcsi - politicai kifejlődése törvényesen 
halad elő. Valamint tehát a' franczia nemzetet , mellynek rósz szelle
me Fouchét is okvetetlen vezérlé, nem lehet brittus és német nézetek
ből, vagy a' dolgok 1788 avagy 1817-diki állásából tekinteni: épen 
ugy Fouchét sem, s'legkevésbé kell őt csupán rsak ezen revolutio bizony
ságára megítélni , "mellynek épen azért is gyanítsak ön vallomanyai, mi
vel magában hordozta az indulatok 's elvakulás vad chaiacteré t s vala
mint a 'hazugság és erőszakét i s . — nlly cl iaractert , melly a' társaság 
erkölcsi-politicai rendjével egj üt t egyszersmind a' közvélemény igaz
ság-érze lmét is szétduiá. Nyilvános életének csak egy r é s z é t , az nlob
bi t , 1799-től fogva — midőn Napóleon Francziaoiszagon uralkodni 
kezdett , — próbálta mentegetni, 's itt még ellenségei is kénytelenek 
megvallani , , hogy ő sok roszat akadályozott meg , és Napóleonnak több 
mint egy fontos alkalommal szegezé magát rendületlen szilárdsággal e l 
lene. Fouché Jósef szül. Nantesben 1703 Máj. 2 9 , hol 9 éves kora 
után az oratórium atyáitól neveltetvén hajós kapitánynak kellett volna 
lennie. , a' mi atyja is vo l t ; de nem lévén a' tengeri életre elég erős, 
folytatá tanulását Parisban. Ezután lecz.kéket tar tot t a' Metaphysica, 
Physica és Mathematicaból, a' jui l lyi , arrasi és vendomei academiák-
ban. Pap soha sem vo l t , még a' Kevolutio előtt megházasodott , az
után Nantesben mint ügyvéd éit. I t t^J702 az alsó Loirei départ . tag
jává választá a' nemzeti gyűlésnek. 1792. Sept. 20. (következőleg mi
dőn már felállíttatott a1 köztársaság) lépé fel elsőben a' párisi jacobin 
clubban-, a' conventben a1 király halálára szavazott , 's a' néphez való 
appellatio ellen. Leginkább a' nyilvános tanítás kiküldöttségében mun
ka i t , 's szoros öszveköttetésben állt Condorcet - vei. 1793 kénytelen le
vén Neversbe, 's Collot d' llerbois-val Lyonba küldetést vállalni magára, 
kinszerittetett az akkori idő borzasztó rendszere nyelvéri beszélni, azon
ban bátran nyilatkoztató ki magát a' közönséges feladások, az anar
chiái önkény és a1 rablás ellen. 1795 Júniusban, Parisba visszatérte al
kalmával a' jacobin clubb elölülőjévé válasz ta to t t , de kevéssel azután 
Kobespierretől, kinek tyránsága ellen nyilatkozék, bévádoltatot t , hogy a' 
patriótákat elnyomja, 's az uristokratákkal egyetért . Ezért kivettetett 
a' clubból. Kobespierre megbnkta után Fouché a' mérséklettek részére 
látszott á l ln i , de a' köztársaság veszedelmes állapotja miatt a' bor
zasztó rendszer rendszabásai mellett szólt a' szónok he lyen , azért is 
1795. April. 2. Tallien és a' Thermidoriatiok elfogatását kivánák. Mi
dőn ezen kívül még heves repülő iratok is, mint p, o. „Bretagneiak vád
ja"; ,,A' Lyoniak bossznkivánása"; a' Terrorismus felvétele, a' meg
ismert Kouché 'sat. valamint a' gannati lakosok az Allier département-
ban 's a' NLvre départementi kormányszékek Fouché megbüntetését kí
vánták, a1 gyűlés L e s a g e , Boissy d' Anglas 's más képviselők aján
lására Aug. 9. clhatározá Fouché elfogatását, 's Terroris ta létéért kivette-
tését a' gyűlésből. 1795. Oct. 26. a' közönséges bocsánatnál fogva ő 
is visszanyeré szabadságát, 's azután 2 esztendeig privát életet élt. 
Fructidor - 18-ka (1797 Sept. 4.) u tán , midőn Barras a' mérséklettek 
pártján győzött , a 'd i rec tor ium 1798. Septemberben a' cisalpina köztár 
sasághoz követnek nevezé ki. General Joubert, az olasz sereg főkor-

• mányozója, barátja vo l t ; de midőn ezzel F. Renbel , Merlin és mások 
pártja ellen öszveszövetkezett , visszahivaték a' directorium által . 1799 
elején téré vissza Parisba. Az akkori directorium tagjait nem sokára 
azután Siéyes , Dticos, Gohier és Moulins válták f e l , kik Fouchét a1 

köztársaság policzia ininistei évé tevék. Mint ez , r i tka talentumokat fej
tett k i , bátorsággal '» rendkivüles munkássággal párosítva. A' néptár
saságok elnyomására telt rendszübásai miatt a' Manége - Clubtól, és az 
ötszázak tanácsában igen megtámadtatot t ; de ő eltökélve haladt tovább 
utján, 's féken tárta minden pártot. Bonaparte egyiptnmbóli visszatér
te után ő is munkálódott a' consnii kormány felállításán Brumaire 18-kán. 
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Ezért megerősíttetett a' policzia - ministerségben. Beauharnais és Jose-
phine pártja, melly Lucziánnal I'esziilt lábon á l l t , hozzá kapcsold ina
sá t . Felfedezé egynehány királyi ágensek lerelezéseit '.s közzé tévé 
azokat. Megsemmisítette Aréna , Cerrachi, és Topine Lebrun öszve-
esküvéseiket; semmivé t évé , 's törvény elébe idézé a' pokolerómiv fóesz-
közlőjit. Azonban nem igen volt hajlandó erőszakos, rendszabásokra; 's 
kémek, vesztegetés s csábítás által legtöbbet vitt végbe. Midőn sok 
royalistákat védne Bonaparte hosszítja e l len , ezt pedig az összveeskü-
vés félelmével nyugtalanítana , azon vo l t , hogy mind a" két pártnál 
szükségessé légy''' magát. Mint gondolkodott legyen hivatala okfejeiről, 
láthatni azon köziratokból, mellyeket széljel bocsátott. Azonban Na
póleon nem érte vele egyet , hanem külön titkos policziát állított fel. 
Futiché kiesett a' kegyelemből 's 1S02. Sept. 15. a' senatusba tétetett. 
21 hónapig élt kizárva a' közfoglatatosságokból. Akkor Napóleon, Lh-
czián és .lósef tanácsára egyesité a'policziát az igazságszolgáltatással 
Hegnier fóbiró alatt. Azonban a' császári policziarcndszabások miatt, 
's leginkább Moreau pere alkalmával támadt zugások kinszeriték a' csá
szárt , Fouchét 1804 Júliusban ismét a' policzia - ministerium fejévé tenni. 
Savary mindazáltal még is feje maradt Napóleon külön policziájának; 
Foucbénak pedig a7 Temple tötnlöczei voltak igazgatása alatt. Ezért 
vádolták őt W R I G H T (I. e) angol kapitány állított meggyilkolásával, de 
ezen liir eléggé meg van czáfolva. Azon statusrab 1(05. Oct. 27. ma
ga metszette el torkát beretvával. Mig Napóleon hódító lelke a' külföl
dön foglalatoskodott, addig Fotiché hon ta t tá fenn a' csendet. Híjá
ban törekedett a' császár munkásságát a1 belső igazgatásra te l í teni , 's, 
őt Spanyolország elleni szándékától elvonni. Midőn Napóleon 1800 a' 
Duna mellett háborúskodott az Austriajak ellen , és az Angolok Yalche-
rent elfoglalták, Fouché, ki ekkor egyszersmind belső ininister is volt, 
's azon esztendőben otrantoi herozeggé té te te t t , mindenfelől folszólitá 
a 'nemzet i őrséget ; de feJszólitásának ezen szavai ,,mutassuk meg, hogy 
ellenségink visszaverésére nem szükséges Bonaparte jelenléte" a' kegye
lemből ismételt kiestét szülték. Azonban 1810 Juii. romai kormány-
zónák neveztetett k i , de vissza kellett volna a' császár leveleit adnia. 
Mivel pedig ezt állhatatosan megtag.idá, száműzetett aixi semitoiiájába. 
Innét is nemsokára vissza h tv á Bonaparte , de a1 berezeg, nem egj ez-
hetvén meg a' császár nézeteivel, jószágaira vonult. Utóbb Dresdaba hí
va Bonaparte 's 1813. Jiil. Jllyria helytartójává nevezé, de a' háború 
csak hamar kinsz.erité visszamenni Francziaországba. Ezután Nápoly
ba küldé Naptdeon. Végre midőn ez lemondott, Fouché is visszament 
Parisba. Azt tanácslá a' letétetett császárnak , hogy Elba helyett Ame
rikába menjen. vSzintolly okosak voltak tanácsai , mellyeket XVIII. 
Lajos ministerjével közlött ; ha ő reá figyeltek volna, hihetőleg 
nem történendett 1815. a' martiitsi catastropha. Látván a1 berezeg, 
hogy a' régi indulatok helyébe ujak léptek, falura ment. Híjába igye
keztek az elégedetlenek őt szövetségekbe vonni. Levele, mellyel 1814 
Sept. 25. Paris mellett ferriéresi kastélyjából ira a' bécsi bekegyülés 
egy tagjához, némünémüképen magában foglalja politikai hitvallását. 
Bonaparte kiszálta alkalmával el akarák fogni az otrantoi berczeget, 
mivel Yaudeiuont herczegasszonynál egy királyi berezegnek ezt mon
da : „quil était trop tárd póirr qtril pi'it sercir la caute tlu roí ';" de 
elillant egy titkos kimenetelen. Bonaparte tüstént magához bivá; 
de Fouché nem előbb (ogadá el tőle a' policzia ministerii imot, csak mi
dőn Napóleontól hallá, hogy Austria és Angolország titken jóvá hagy
ják az ő visszatértét. Mihelyt pedig a' herc/.eg bizonyos hirt vön azon 
számüzési í téletről , mellyet a' bekegyülés Napóleon ellen hozot t , azt 
tanácslá a' császárnak, hogy ha semmire sem lehet alkudozással menni, 
mondjon le 's menjen az egyesült statusokba. Esmérvén a' közvéle
mény t , erős állást vön Fouché Bonaparte ellen, "a erűt szerze nála a' 
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szabadság okfejeinck. AB ő Unszolására elhatározta magát Napóleon 
a' Waterlooi ütközet után arra, hogy lemondjon. Ekk n- a' kamarák az ot-
1 autói herczeget az ideigleni országlás fejévé tevék. Előmozdiiá ő Na-
poieoo elutaztat l.'gyan ezen időben folyt az alkudozás a/, egyesültek
kel , 's a' berezeg sikeresen küzdött Carnot és egyebek nézetei ellen, 
kik •— még a1 fuvaros veszélyével sem gondolva — a' legvégsőt akarák 
merészelni. Fonché azonban nem kivánta elejéute XVHI. Lajos ország-
láaát visszaállítani. Végre alkudozásba léjjett Wellingtonnal Nenilly-
ben. Paris capitulált , a' franezia sereg a* Loire megé vonult, 's XVIII. 
Lajos az o t ranoi berczeget , ki Jul. 7. hozzá a' fiaocziaoi szági köz
véleményről nyilván i r t , magához hivatá St. - Denigbe 's poliozia 
ministerré nevezé ki. Ezen hivatalában Huet - készítette 's Franoziaor-
szág állapotját tárgyazó két előterjesztést ada be a' királynak , de a' 
mellyek, vakmerőségök által a1 hero/.egre vonák minden párt gyűlölsé
get. Tanácsa , hogy niinden megbocsáttassák , nem kÖvetletétfj 'g mint 
policzia minister kénytelen volt 1815. Jul. 25. egy királyi rendelést alá 
í rni , melly által többek, mint statusvétkesei,, kivétettek a' bocsánat tör
vényből. Nem sokára azután győzött a' kir. berezegi párt gyülölsé-
ge a' ministeriiinion, és Fnuclié 1815. Sept. kivevé elbocsáttatását. A' 
Seine dénárt, követének válas/.iá a ' kamatába ; de a' royalisták gyülöl-
sége miatt nem lépett be abba. Erre a' király követjének nevezé ki 
a' dresdai udvarhoz. De ő is sulyja alá esek az 1810. Jan. 12-ki tö'r-
vénynek, mellynél fogva azokink , kik a' király halálára szavaztak 's 
Napóleontól hivatalt nyertek , Fransziaországból számüzetniek „ 's aján
dékban kapott jószágaikat elveszteniek kellett. F. ezolta Prágában élt, 
familájával együ t t , azután pedig Linzben, \s Triestben holt meg Dec. 
20. 1820.—1815. Atig. másod ízben lépé házasságra Castellane kisasszon
nyal , Talleyrantl rokonával. Gyermekei nevelésével foglalatoskodván, 
mint atya és férj tiszteletre méltó férjfi volt. Külseje mély tekintetet 
és akarati erőt árult el. Középtermetű vol t , inkább sovány mint teljes, 
egészséges erős idegii, beszédjében, melly tompán *s egy kevéssé re
kedten hangzott , s ebes , elhatározott , :s élénk; egész magatartásában 
egyenes és egyszerű. A1 Parisban 1824. megjelent ^WUminres de Jns. 
f'oni'hé duc rí' Olranie'- etc. (2-dik része Brüsselben 1824) nem esmér, 
tettek el ujaitól, kik meg is nyerték a' pert a' kiadó e l len , azonban 
a' belső okok mind e1 mellett is arra látszanak mutatni , hogy ő tőle 
származott a' nevezett munka. Annyi bizonyos, hogy F . , F>emarteau 
nevű titoknokjának dictált emlékkönyvet. L. életét a' ,,Zeitgeiio.i.it!n" 
3. füzetében, F. közleményibűl készitve. 7n. Cl. 

Foi iQüK (Fr id i ik , bárón de la Motte) , kir. btirk. major , a' Jo -
bannitarend vitéze, szül. IJjbrattdenhurghan Febr. 12-kén 1777. A követk. 
hires generál unokája , l.ardal és lantal szerze borostyánt. Kleist 
Henrikkel, az ó szerencsétlen barát jával , a1 Garde cTn Corpsban mint 
hadnagy táborozott a' Rajnánál kilenczven körül ; azután pedig mezei 
cstendben élt a' barátságnak, szerelemnek, múzsáknak, mig nem 1813-
ban királya szózatja fegyverre bivá , hová ő egy válogatott zászlóaljai 
megjelent. Itten mint hadnagy , 's utóbb mint kapitány a' bran
denburgi vasas czered szabad vadászinál , töhb hadi dalt énekelve, 
jelen volt a' nevezetes csatákban. A' kufmi ütközet után betegen fe
küdt, de a' 18 Octoberi dicső csatában jelen volt. Romlott egészségn 
honjába inté. A1 király major czinmiel 's a' Johannita rend keresztjé
vel diszesité. Mint költő ;.J'elles;rin" név alatt lépé fel. N u m a n c i a - t 
Cervantes-tól leforditá és spanyol szellemmel költött. Általa készült: 
Almin, román két kötetben, „Hitlorie ife.i eríehi ftitfer* fratmv irtid, 
einer tclöiien fíerzogiit a;i$ fíretagne'-'\ és több dráma. — Emezek pe
dig éjszaki komorabb szellemmel i ta t tak: „Sigurt?, der Sclilanpetitiidter'-* 
„Albnin, drr Ipngoöctrdenblinig*'' d ráma; .,Fs:h>!iard és Fvnnau >.A' 
'itíjgiii/rii.'- Kedves apró elbeszélési közt emlékezetes: ,.l"rtdi/ie1'-. gyen-
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géd elmés r e g e ; képzelődnének tán legszebb szüleménye. Több 
aluianachba és folyó Írásba dolgozott , sőt maga is szerkeztete illyent. 
Kegényes hőskölteménye „Coruna" czim alatt 1814-ben jelent meg; 
Herlrand da Gnesclin pedig 1821-ben. Sajnos, hogy egyoldalii sokiró-
vá képződék által ; románjait is olvashatlanná teszik feudalos aristo-
kratiai ideái , mellyeket az idő szellemének ellenére mindenhova sző. 
Nője K a r o l i n a ^ szinte híres iró. Kedvesek tő le : Roderich; Die Pran 
des Falkenstein , Fedőre , románok. Utolsó románjai Scött Valter p é l 
dáján épültek. Férjével azonban egy a' so r sa ; szeret tetet t , de nem 
szerettetik. 55. 

F n u Q U É (Henrik Atigtiszt, báró de la Motte) k. bnrk. gyalog 
generál, szül. Haagban 1008, régi normann famíliából, nielly Frankhont 
a' vallás miatt elbagyá. 8 évében Leopnlrt Anlmlt-Dessau berezegnél 
apród lön. Ennek akaratja ellen az 1715. ki svéd háborubanXIi. Károly 
ellen mint közlegény részt vön, 1719 'zászlótartó lett 's 10 évvei utóbb 
hadnagy. A' korona örökös futóbb II Fridrik) bi/.ott benne és I F r id -
rik Vilhelm is megengedé neki , hogy a' korona herozeget fogságá
ban meglátogassa, Izetlenségbe jővén a' Dessaui herczeggel, előkelőjé
vel , dán szolgálatba lépé. De ,11. Fridrik thrónra lépvén viszszahivá 
őt , 's ezredesévé 's igazgatójává tévé egy ujonan felállított ezerednek. 
Fouqué részt vön a 'si lesiai táborozásban 's 1742 a'vitézül védte Glatz vá
rában még jobban kimutatta magát okoss;iga 's vitézsége által. 17öC-ban 
Landshntnál 10,000 emberrel álla sánezokban, de a1 mellyeket nem tu-
da eléggé m e g n k n i ; 30.000-rel támadá meg l.audon 's meggyőzé. Nehe
zen sebesítve fogoly lett. Glatz elfoglalásakor mindenét elveszte 's a' 
habom folyta alatt nem váltaték ki az Anstriaiaktol. A' béke (1763) 
után viszont ezeredjéhez mene Brandenburgba, a1 király kegyelmét egy
re tapasztalva. Megh. IVIajus 2-kán 1774. A''„Mént. du Haron de la 
Motle" (Berlin 1778. 2 köt) magokban foglalják Fouqué levelezését II. 
Fridrikkel . — Unokája (I. AZ előb. CZIKKKT) kiadá Fonqué generál élet-
irását 1825. Berlinben, a' landshnti csata rajzalapjával. 55. 

F O I I Q U I K R - T I N V I I r , K (Antoine Qnentin) egyik szörnyetege 
a* franczia revohitionak, szül. 1747 Hernuelleben St. - Quentin mellett, 's 
ügyvéd volt a1 Chateletnél. Mértékietlen pazér lása , hivatalát eladni 
's megbukni kénytelenité. Mint esküdt a' REVOMJTIO TÖRvéwSzriCNiír. 
(I. e.) halálra ítélés vágya által voná Robespinre figyelmét magára, a' 
ki ezért ugyan csak e' törvényszéknél nyilvá os vádolói hivatalt ada ne
ki. Halomra nevekedtek az áldozatok, 's vérpadra készült minden,kinek jeles 
neve volt , 's aT köz tiszteletre igénye. F. készité amaz utálatos vádat a1 

királyné ellen. Számtalanok azon gyalázatos teltek , mellyeket ezen nyo
morult elkövetett , kinek vérszomja mindég hevesebb lett. Miután Ther-
midor 0-kén még Robespierre , 's a1 revolutio - törvényszék minden tag
jainak halálra ítéltetését is kivántá volna; magát érte végre a' letétel 
- se l foga tás , 1795 Maj. 7. halálra ítéltetvén , gyáván halt meg — 
mint élt, a' guillotine a la t t Z*. Gy, 

F O I J R C R O V (Antal Ferencz) egyik az uj chemicusok elsői közül, 
szül. Parisban Jnn. 15-kén 1755, hol atyja szertáros volt, 's 9-r-l4 évéig 
a' harcourti collegiumban tanult. Hajlandó volt a1 hangára és költésre, 
jatékdarabokon dolgozott , 's maga is színjátszó akart lenni. De egyik 
barátjának rósz fogadtatása a' színen, elijeszté. Végre Vicq d1 Azir, 
kivel a' legnagyobb inegbizottságban élt, a' gyógyászság tanulására ha-
tározá. Az ifjú F. egész tűzzel átadá magát a' boncznlás, chemia és 
természeti tudományoknak. 1777 Ramazzini munkáját fordítva 's nyo
mós észrevételekkel adá ki „Si / r len maladiet des arliaans". 1780 or
vosdoktor 's a1 kar elölülője lön. Híres Chemia-tanitó Macqner ha
lála u t án , 1784, a' királyi növénykertben a' filvészség tanítója lön , 's 
a1 következő évben mint a' tudományok aeademiájának tagja , a1 boncz, 
's utóbb a1 ehemiai oszlá'yba lépé. A' frank szorgalom által uj képet nyer-
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vén a1 Chfcmia, alkalmasabb mivszavakró! is gondoskodtak. Munkájuk 
siketet Foiircroy 1787. láttatá a' világgal, és több munkát ada ki a' 
gyógyításról , természeti históriáról és chemiáról. Leghíresebbek 's 
majd minden nyelvre lefordíttattak e/.ek: fhiMophie chimique (Paris 
1792, 3. kiad. 1800.) és : he^ons iliment. <?' hUtnirt nalnrelle el de 
cliimie. Lavoisier-vel adá k i : Annales de chimie (18 köt. 1789—04). 
1789 válaszlótag lön Par isban, 1793 pedig a' nemzeti coment tagja. 
Végbe vive', hogy a' mérték egyenlítéséről törvényjavalat fogadtassék 
el.* A'jacobinusokkal a' conventbeli hallgatásáért baja volt. Robesplefra 
garázdálkodása alatt F. csak a' közianitáa oomitéjében 's a1 Hection des 
t;rmes-ba.n munkálkodott. A' 9-dik Tbennidor után a' pattantyusságra 
vigyázott, ü rendedé cl a' közmunkák középiskoláját, inellyhúl ulólili 
a' polytechnica iskola származott; ő atapitá az orvoslás három különös 
iskoláját, s a' normáliskolák elrendelésénél munkás társ volt. A1 13-dik 
Vendemiaire után az öregek tanácsába lépé, hol két évig maradt. Ezu
tán viszont tanító lön 's ezen felséges munkát i rá : „SyStéthe des con-
naissanccs chtmiquetií (Paris 1801. fi köt. 4. és I I . köt. 8 rétben.) 
A' 18 briiniaire után ors/.ágtanáesnok lön , 's egy alapzatot készite a' 
közönséges tanítás számára , melly némelly változtatás mellett elfogad
tatott, 1802-ben és 4-hen hivatalosan beutazá egy részét a' départemen-
toknak 's a' lyceumok elrendelését sietteté. A' királyi nniversitásnál 
befolyás engedtetett ugyan n e k i , de i nem mint reménye e*s érdemei kí
vánták. Azonban tanácsnok, irróf, éa s' nemzeti intézet tagjává nevez
tetett. Megh. Dec. 10-kán 1809. ~j—f- i 

F Ő V K 7, V. R I. V E Z É R . 
F o x György 1. QUÍKKRKIC, / , , 
Fo x (Charles James) Ezen, Nagybrittania évkönyveiben halhatat

lan korináoyfi 1748 Jan. 24 szili, mint második fija lóid Hollandnak, és 
unokája Sir jFox Istvánnak, ki a' chelseai ispotályt í lapitá. Attya által 
egészen szabadon neveltetett , 's e' mellett megvolt szokva a 'mulatság f-
lől véleményét megmondani , a1 mi nem csak itélő tehetsége élesítésére, 
de azpn szónoki talentnm kim Ívelésére is igen sokat t e t t , melly által F. 
utóbb fénylett. Az ifjú Fox közönségesen el szokta olvasni atyjának, ki 
egy ideig status titoknok volt, hivatalos leveleit, 's gyakorta igen helyes 
észrevételeket tett azokról. Egykor tűzbe vete egy atyja-készitette sta
tusiratot, mondván: igen gyenge. Meglátogatá a' westminsteri "s etoni 
oskolákat, hol 13 esztendős korában a1 leggyakorlottabb tanulókkal ve
tekedett latin verselésben. A' görög nyelvet i r á , a' francziát pedig csak 
nem folyóbban beszélé anyanyelvénél. Azonban már Etonban mutatott 
hajlandóságot a' pazér lásra , 's atyja bőkezűsége által még inkább előse-
gittetvén sok kicsapongást követett el. Az oxfordi egyetemben annál na
gyobb csodálatot gerjesztettek esmeretei, mivel csaknem minden idejét 
játékra 's más mulatságokra látszék szentelni. Ezután Európa fi tarto
mányaiban utazott , \s noha éldelé mind azon gyönyörűségeket, inel-
lyekkel a' déli vonszó tájékok a' Brittusokat ifjú mámorban csalogatják; 
mind az által még is nagykiterjedésű esmereteket szerzett azon orszásrok 
természeti mivolta, szokásai , niüvészsége, törvényei , 's Uralkodás-mód
járól. Fox , kit atyja Torynftk nevelt, 20 éves Korában, midőn mint való
ságos nyalka legény tért vis«za honjába, belépett a' parlamentbe, mint 
képviselője Midburst mezővárosának. Elejénte a' kormány vészén volt, 
melly ő benne nem sokára legügyesebb védőjét szemléié. De inig a1 kö/, 
ügyekbe erővel "s-belátással ha to t t , azonközben szoros öszveköttetésben 
áltl az uzsoráskodó pénzes zsidókká). így osztá meg életét ezen rendki-
viiles ember a1 legkomolyabb foglalatosságok , 's á' legvadabb kiesapnn-
gások közt. Egyszersmind biztosa volt az admiralitásnak , "s mineku
tána 1772 ezen hivataliéi lemondott volna, a' kincstárnak lón biztosa; 
de midőn 1744 magát a' kormánynak ellene sz/gezte , 's az nppósitio-
val egyesűit, elbocsáttatott. Lord Holland már előbb halt nwg , '« fi j rí -
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nak nagy summa pénzen kivül egy jószágot Is hagyott, egy Cicero Villa Fnr-
iniája mintájára épült házzal együtt, tízeken kivül Fox még a* királyi 
kincstár számvivője is volt lrlaudban. Mind ezen tetemes források csak 
hamar ki levének merítve. Azonban a1 he lye t t , hogy a' reája tóduló sok 
kellemetlenség által elcsüggesztetnék, csak most fejlett ki lelkének egész 
ereje. Az éjszakamerikai gyarmatokkal épen most kezdődött vita olly 
erősen hatott reá , hogy egyszerre mint más ember lépé fel. Hurke és 
más jeles férjfiikhoz csatolta magá t , kik azon igazságtalanságot, mellyel 
a' gyarmatokkal bántak, nyilván kimondották. Fox kevéssel azután mind 
azok csudáitura, kik őt előbb alig vevék észre, talentoma, ereje 's ékes-
sóllása által em«Ittftve, feje lön az oppositionak. Élete előbbi van* sza
kaszából az njba társalkodási nyájasság, nyiltsziviiség, 's az ön ere
jé t esmérő férj üli bátor el határozás ín kiviil, semmit sem vivő által. Bur-
i e v i l egyesülve kilzde North okfejei ellen ; mind a' ketten ellen" s«ege»á< 
magokat egy nllyau háborúnak, mellyel ők igaztalannak 'fi |i»litika elle
ninek neveztek. Végre kénytelen volt lord North, baráta ival együtt , 
lemondani a' ministeri hivatalról 1782 ; Rockingham. vShelhnrne 's Fox 
levének felváltóji. Midőn az első meghal t , F o x , ki Shelburnevel egyet 
nem é r t e t t , a1 magányos életbe vonult vissza. Azonban még is igyeke
zet t rövid kormányzása alatt az Amerikaiakkal és Hollandusokkal békét 
kötni. Shelburne 1783 megköté a' békét Versaillesban , de csak hamar 
kellé harátjaival estyiit (Fi t te l 's másokkal) helyet engedni , a' Coalitio 
név alatt egészen váratlanul öszveszövetkezett hajdapi két erős ellenségnek, 
Nnrthnak és Foxnak. Most a1 portiandi herczeg lett első lordja a' kincs
tárnak , North és Fox pedig két statustitoknok. Fox ezen másodizheli 
igazgatása alkalmával a' keletindiai biliét vivé be az alsóházba, melly 
a' keletindiai társaság kormányát Keletindiában majd nem egészen a1 

niinisteritini kezébe adandó volt. Olly rosszul igazgattattak ugyan is az 
angol országlástól eddig független társasági tar tományok, hogy egy ál-
taljános reform szükségesnek látszott. Fox és North kezet nyújtván egy
másnak .',' áltment a bili az alsóházon. Azonban a' keletindiai kereske
dőtársaság hatalmas érdekesei nem örömest akarák a1 brittus keleti biroda
lom kormányját á tengedni , s kies/közlék, hogy a' király Temple gróf 
áital kinyi latkoztató, hogy a z t , ki a1 bili mellett szavaz . ellenségének 
t a r ánd ja . Így félre vettetett a1 bili, de egyszersmind el is veszté álta
la a1 minister fejedelme bizodalmát , *ii következőleg azzal együtt maga 
is megbukott. Az 1783 esztendő utolsó napjaiban a/, egész ministerinm 
elbocsáttatott. Hitt ismét belépe az igazgatásba, 1s Fox szüntelen küz
dött nagy ellenjével, n v g nem vesztegettethetve pénzzel, czimekkel, 's be-
esiilet pidczokkal. mellyeket a 'minister czélja elérése végett osztoirat^tt. 
Több izben érezé Pitt ellenfele felsőbbségét. Midőn ő Oczakow miatt Orosz 
ország ellen hadat kezdeni , midőn máskor a' span3'olorszácgali békél 
megszegni akará: Fox volt , ki mind a' két háborút megakadályoztatá. 
Végre megunta Fox a' hatalmas Pitt ellen az egyenetlen küzdést. Mis-
ti'isz Aruiestead kíséretében, kit azután feleségének ismert , utazást tön 
Francziaország, Schweicz és Olaszországba. Kiütvén a' franczia revo-
lutio, Pi t t és Fox jóvá hagyák egy nép törekedését , a1 despotismus lán-
czainak széttórdelésére. De midőn az példátlan vétkek /.avarává változott, 
mind a1 ketten megváltoztaták nézeteiket. Kkkor (17!H Febr. 12) Bürke is 
elvált Foxtól . Pi t t hadat k iván t ; Fox ellenben a' felzúdult népet őnsor-
rára hagyni javalá. Foxnak , mint a1 nép jusai rendithetetlen védőjének 
el kellé tű rn ie , midőn ő t , a'politicai fanatismus jacobinismussa vádold, 
's a' király . a' titkos tanácsnokok lajstromából kitörlé.. Ha volt is ereje, 
ezen sérelmeket békével szenvedni, méu is megunta már ellenfele politicál 
nézetei ellen siker nélkül harczolni. 1797 ólta gyakrabban tartózkodott 
falun. Ezen szünidejében, mellyet a' tudományoknak szentelt 's a1 

költésnek, mellyhez mindiir ifjutlrzzel vonzódott, az a' kivánat támada 
benne, hogy mint kormányt! eharaolerét valamelly nagyohb munkával iga-

t 
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zolja meg. A' régi brittus szabadság védlőjét, a' hazai történet legköze
lebb érdeklelte. Ue mellyifc szakaszát választhatta volna annak czélirá-
nyosabban, mint a' dolgok azon fordultát , melly által az angol nemze
ti szabadság voltaképen alapít tatot t? azon fordulatot, melly az utolsó 
Stuartok boldogtalan ideje után a' nagy Oraniait a' bri t tus királyszékre 
enielé. Hogy azonban ezen revolutiót, mint ez az ország előbbi állapot-
jából származott, előadhassa, szükséges volt II. Károly 's II. Jakab 
szomorú idejeket legalább általányosan leírni. Hanem a' haza ügyei "s 
kora halála akadályozák e1 munkának kiterjedés 's előadásra nézve olly töké
letességet adni, a' millyenre képes volt azt emelni. így tehát csak egy töre
dék jelent meg belőle ,,A hittory of the early part of the reign of Ja
mes the second; wilhan introductory clinpter1'- (London 1808); de ez is 
elég n a g y , éreztetni velünk, mennyit vesztettünk legyen a' többivel , ki
vált mivel Fox Hinnének a1 történet e' szakaszabeli részrehajlását felfe
dezi. Fox mint szónok, keveset gondolt, természeti lelkesedése mellett, 
a' szorgosan kiválogatott kifejezéssel 's a ' szoros logicai rendel. Heszéd-
jei ö kötetbe| öszves/.edve jelentek meg Londonban. Pit t végre e lhagyá 
fópolczit , mi után 18 évig gyakorolta volna a1 legfőbb ha ta lmat , 's f'ox-
tól segittetvén (1802 Mart. 27) az amiensi békét köté Franc iaországga l . 
„Kemény ez a' béke'4 kiáltó* F o x , „sok vér, számtalan summa kiméltet-
hetett 's a' béke díszesebben köttethetett volna meg 0 esztendő 
előt t ; de kezdjétek a' háborút, "s jövendőben még keményebb bé
kére kell r lépnetek". Intése sí keretien volt. P i t t ismét :áltvevé 
a' status kormányját, 's az ellenségeskedések kiütése után csak ha
mar megfosztá a' béke szükségét annyira érzett Spanyolokat a' neu-
ti alifástól. Fox ezen rendszabást characteristicai hamisságnak, 's a ' m i -
nisterek magaviseletét igaztalanság 's oklalaiuág szövetének nevezé. A-
zonban nem látá Pit t munkája kimenetelét, m e g h a l t — ' s Fox lépé helyé
be mint statustitoknok. Franc/.iaoi szaggal kötendő becsülettel teljes bé
ke volt czélja, 's ámbár Poroszország politikája ellenséges rendszabások
ra kinszerité a' Franc/.iák ellen, mégis ó tette meg az első lépést a' közön
séges békéié. Azonban jótékony munkálkodása közben , mi után minden 
akadályokat igyekezett volna e lhár í tan i , mellyeket a' vallások különbö
zésevetett az angol és irlandi érdekek egyesítése ellen, miután a' parla
mentet a' rabszolgákkal való kereskedés eltörlésének kinyilatkoztatására 
bírta volna, meghalt vizkorságban 1806 Sept. 13. unoka öccse lord Hol
land karjai közt, 's barátja Devonshire herczeg palotájában. Gyászolá a' 
nemzetezen férjfiut , kiről ezt monda Bürke „azér t szüle te t t , Vtngy sze
rettessék". Haiáljai 1816 Jun. 19. Fox képszobrát bronzból, Mestmor-
cott remekmivét, a' Bloomsbury squaren állittották fel. Fox, consularis 
öltözetben, félig kinyújtott karral tartja a ' M a g n a chartát. 1818 a 'Wes t 
minstert apátságban emeltetett neki emlékoszlop. Életirását I. a' „Ze»7-
genoxen'1 1. kötetében. Z.?. Gy. 

F o v . (Maximilián Sebestyén) generallieutenant és követ a' fran-
czia kamarában, egyik legjelesebb szónoka a 'bal oldalnak, szül. 1775 Feb. 
3 Hamuiban, 's a' la Ferei hadioskoláb.miveltetvén 1791 azon önkénytesekhez 
kapusolá magát, kik a' határokra siettek. 1792 olta az éjszaki sereg pat-
tantyusságánál Dumoiiriez, azután pedig Dampierre, Custine, Houchard , 
Jonrdan és Pichegru alatt szolgált. A' jemappesi ütközetben kapa első se
bét; I794befogatá ama rnszhirü Lebon Jósefa ' convent biztosa, mivel ő el -
lene nyilatknztatá magát. Thermidor 0- ke menté meg a 'kapi tány életét. E-
sután jelen volt a 'Ra jna ' s Mnselsereg 1795, I797-ki táborozásaiban 's legje
lesebben finn tata ki magát 1797 Diersheimnál, midőn a' Rajnán másodízben 
kelnének á l ta l , ' s erre Mureau személyes barátja lön, a' miért Napóleon egy 
ideig csaknem ellenségesen bánt vele. 1798 végefelé Schweiczban szolgált ge
nerál Schauenbiirg alatt, 1799 pedig a' Ptinaseregnél Massena alatt , hol a' 
Limmaton való ál tmenetélre sokat tet t . 1800 a 'rajnai seregnél generál segédje 
r«lt generál Moneey csapittjának, melly Sclnei r /on kérésziül Olasz 
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országba vonult, "s az 1800 ki táborozásban az olasz sereg elócsapatját 
vezér lé ; melly alkalommal Tirolba nyomulásakor az ellenséget Perinél vis
szaverte. Midőn Angulországgal a' háború 1803 ujra kiüte , az úszó ág}'u-
sánczokat igazgatá, mell} ek a'csatorna partjait védek; ezután pedig 1805 
az anstriai bábomban a1 sereg-osztály pattantyusságát, 1807 Törökor
szágba küldő őt Napóleon 1200 pattantyúsból állott segéd csapattal , hogy 
Selini szultántsegitse az Oroszok és Angolok ellen; hanem azon zendülés 
u t á n , melly Selimet a' thronusról levető, visszatért azon csapat Franozia-
országba; csak Foy ezeredes maradt o t t , és segité a' franczia követ ge
nerál Sebastiani igazgatása alat t , Constantinapoly * a' Dardanellák vé
delmezését elintézni, melly olly erős vol t , hogy angol admiral Duckworth, 
ki a' tengerszorulaton keresztül egészen a' fővárosig nyomult hajósere
gével, veszteséggel volt kénytelen visszavonulni, iírre ISOS-iól fogva ISI2-
ig mint generál, a' portugáliai sere:; osztályait vezérlé. 1812 Jul, 21 áltvevé 
Marmont helyeit a' Salamancánál ezen napon megveretett sereg főkormány-
j á t , 's visszavezető azt a' Duero mellé. Mi után Wellington a' burgo'si 
vár ostromlásával (1812 Oct. 21) felhagyni kényteleni t te tet t , viszont 
előre nyomult ő a 'portugáliai sereg j obb szárnyával, 's kies/közié Ocl. 29, 
Fordesillasnál az áltkelt'st a' Dueron. Jósef és Jourdannak , Vittoria 
mellett 1813 Jiin. 21 történt megvereíése után, Bergasánál 20,000 embert 
gyűjtvén, visszaverő a' spanyol sereg balszárnyát , 's annyira véde min
den talpalatnyi földet, hogy Grahani csak igen véres küzdés után vehet
te be a' 'Colosa melletti állást, lízutáiy a' st-Sebestyéni őrsereget erősi-
té meg, 's veszteség nélkül vonult vissza a' Bidasson keresztül. A' paru-
pelunai és Jean-Pied-de-Port melletti ütközetben a' sereg balszárnj át ve
zé r lé , a' többi pyreiiéi csatában is részt vön, 's csak 1814 Febr. 27 ha-
gyá el a' osa'tamezőt, veszedelmes sebe miatt. 1814 és 1815 generalin-
spectora volt a' gyalogságnak 's az 1815 táborozásban egy osztályt ve
zérlé, 's a1 Waterlooi ütkezetben tizenötödször sebesittetett meg. 1819 
generalinspectornak neveztetett ki a' gyalogság 2 és Jö nádi osztályjánál; 
's egyszersmind követnek választatott az Aisné département által. Kzóta. 
mindig fen tar tá a' kamara bal oldalán, szerkezeti szabadelmü charac tétét , 
's nagy szónoki talentumot 's kiterjedt ismereteket fejtett k i , a' politikai 
gazdaság minden ágaiban, mind a' polgári mind a' sereg igazgatásra nézve. 
Különös lelkesedéssel s tűzzel vedé a' ré í i választási, 's azujonczszedési tör
vényt, és a' nemzeti szabadság minden más zálogait. 1823 a' spanyol hábo
rú ellen is dologhoz értő ékesszóllással nyilatkoztatá ki niagát. Mint gondol
kozott legyen ezen férjfiu, ki a' hohenlindeni, ulnii, aus te r l t z i , jenai , 
's friedlandi, valamint a1 portugáliai és spanyolországi ütközetekben 's az 
1814 nevezetes táborozásban, 's végre a' lignyi 's Waterlooi ütközetben 
m i n t a ' legelszántabb harczolók 's vezérek egyike emlí t te t ik , a ' r é g i pri
vilégiumoknak Francziaországban egy párt által nagyon sürgettetetett vis
sza állítása felől , 's még készületlenül is milly élesen, milly elhatáro
zott!;; tudóit légyen ő nyilvánosan beszélni, tndva van, 's kitetszik p. o. azon 
jeles, és országos részvételből, melly parlamenti előterjesztéseit, 's tora el
hunytát követé. Ezen, mint ember és polgár egyiránt tisztelt férjfiu Pa
risban 1825. Mart. 28 halt meg,szívütérdaganatban. A' néki állítandó em
lékoszlopra 's hátrahagyottjai gyámolitására intézett aláirás három hó
nap alatt többre ment 900,000 franknál. ".?. Cy. 

F i s t C A s f O R H (Reronimo) Kora legtudósabb férjfiainak egyike, szül. 
Veronában 1483. Anyjá t , midőn épen karján hordozná, nienykő ülé-
ineg, 's őt legkevésbé sem sértette. Atyjától derék nevelést kapván, Pa-
duábau a' mathematicai, bölcselkedési, és orvosi tudományokra szentel
te magát. 19 évében ugyan ott logica tauitója l e t t ; azonban a' háború 
az oktatást félbeszakasv.tván , az ujon épült norúVnon"! egyetemhez ment 
Fr iau lba , hol „de St/phililide" irt latiit- versezete áital nevét e^ész Olasz
országon esmeretessé tette. Inne/i hazájába térvén, • Verona mellett egy 
mezei lakba költözött. A' hozzá seregi £ betegeknek tanácsot és segédei-
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met adot t , egyszersmind munkáji renbeszedésével foglalatoskodott. III. 
Pál, fó espereslnek, 's a' tridenti eg_\ házi zsinaton első orvosnak nevez
te. A/, ő tanácsára tétetett ez Bolognába által , mivel ő a1 Trientbeu 
1547. uralkodott nyavalyát ragadósnak nyilatkoztatta. Meghalt Ang. 0. 
1553. Honfiai emlékét márvány' oszloppal t i sz te l ték , barátja Kamusio 
pedig Paduában érez szobrot emeltetett neki. F. bölcselkedésben, csilla
gászatban, orvosi tudományban, és, költészetben tündöklött. Írásai közt 
legnevezetesebb az iinint emlitett „Syphilitídis She morl/i gallici libri 
trés'- (Verona 1530). A' verselés gazdagsága, gondolatok nemessége, ki
tétel csinossága, és képek elevensége mia t t , ezt több miibirák Virgil 
Georgicáihoz hasonlították. Öszves inunkáji először Velenczében csak 1555. 
jelentek meg, 's több izben adattak ki. A1 17. századbeli kiadások leg
tökéletesebbek. Menken Frac . életéről és nitinkájiról irt egy niagyaráz-
gatót I.eipzig. 1731, i J. 

F R A C T U R A , a 'könyvnyomta tás mesterségében törött , az az szeg
letes , német irás, a' gömbölyű vagy schwabachi Írástól való különzésre . 
Az öregebb , ugy nevezeit canczellária - irás is fracturának neveztetik. 

F R A K N éi, a' Dunán tul fekvő Sopron vármegyének sopronyi járásában 
vár és mezőváros. A' vár ép karban van; Ksterházy herczeg örökös 
j ava , hol a 'família nagy kincse tartatik. Különös megnevezést érdemel 
a1 gazdag fegyvertár. A' mezőváros alant fekszik a' hegy a l a t t : szép 
gesztenye erdei vannak 

F R A N C I A D. 1. PA R A B u A Y 
F R A N C I A (Francesco) , így neveztetik Iteibolini Ferencz ama ' 

híréi olasz történetfestő, szül. 1450, Bolognában. Araiiymivesnek volt 
szánva. Itt leginkább a' niellirozással foglalatoskodott, niellyben szintolly 
előmenetelt teve mint a' bélyegmetszésben. Vasari után legszebb em
lékpénzeket készite 's a' bolognai pénzverő műhely felvigyázója lön. Mint 
festő majd feliilmulá tanítóját Zoppo M á r k o t , 's kora első mivészihez 
tartozott. Rafael becsülé Í téletét , munkáit pedig közié vele. llemekjei 
hazavárosában vannak; madonnái különösen ollyafi egyszerűséggel 's 
mennyei ártatlansággal vannak muta tva , hogy Rafael e' részben alatta 
van. Sz. Sebesténye a' Mixericordia templomban olly szép vn l t , hogy 
sok mivész példa gyanánt használá ; — ma csak másolatja áll ott. A' bo
lognai oskolának ő a' feje. Igen számos tanítványi között vala önfija is, 
Giacomo Franc ia , ki sok jó képet szerze. 55. 

FR * v v. i s c i P í r . (Jánoi ?) Erdélyben szüle te t t , Altdorfban or
vos dootor lett, előbb a' szélkolikából eredt guta - ütésről értekezvén. Né
metországban nagy tisztességben élt; honjában Brassóban elhagyatva holt 
meg. Egy könyvet ira a z e r d é l y i e m l é k e z e t e s d o l g o k r ó l , 
melly Wittenbergában nyomtattaték ki I6í)0-ben , 12. —j—a. 

F rí: A \ Cl so AN u s o K, Minoriták, magyarul közönségesen szürke ba-. 
rátok. Szerzetté ezt a' sz. Rendet Assziszi sz. Ferencz Neapolban, Por-
tiuncula templom mellett 1208b. Szegénység és alázatossággal teljes le
mondás az élet gyönyöre i rő l , törvénye a' Kendnek; semmit nem bírni, 
az élet szereit koldulva keresni, az Isten igéjét hirdetni , betegeket lá
togatni , gyóntatni , imádkozni, böjtölni, foglalatossága. III. hinocent és 
III. Honoriut pápák kedvczé.seik csak hamar nagy kiterjedést szereztek a' 
rendnek. Rö^d idő alatt 1009 fclastromot számlált , mellyeket a' hí
veknek kegyességök állított egyedül. De az igen szoros törvényt hamar 
megírnák némellyek ; mérséklettebbet kivánának ezek , ingatlan birtokot, 
's bizonyos jövedelmet. Mégis nyerték IV, Jnnocent pápa engedelméből. 
De épen ez adott okot a' szakadásra. Mások t. i. meg nem egyezvén a' 
törvény e' béli tágításában Casariüs vezérlése, alatt magányba vonultak, 
és Ciisarins nevezet alatt 60 esztendőnél tovább elválva éltek. Ha
sonló lélektől indíttatván mások, Clarinusoknak hivattak a' hegylől, 
mellyen laktanak. Végre VI. Kelemen pápaala t t ui szerkeztetést nyert a' 
Kend, niellynél fog\a két ágra oszlanak tag ja i , egyike nz ingatlan hir-
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tokot megta r tá , 's ezek Conventualisoknak neveztettek; a' másik ellene 
mondot t , 's ezek az Observansok. Ezektől szármáztuk a' Capucinusok, 
kiket 1528.b Baschi Máté, mint magában álló társaságot, alapított VII. 
Kelemen pápa engedelmével IJmbriában. A'többi Observansoktól abban kü
lönböznek, bog}' egy fej (Generális) alatt ál lanak: de különböznek öl-
tözetjökre nézve i s ; a' Conventualisok fekete tagos köntöst viselnek vé
kony kötéllel övezve, és csípőben járnak. Vagyon belső ruliájok is. Az 
Observansok verhenyeges köntöst hordanak, közönséges kötéllel övezve, 
törvény szerint mezitlábiiak 's fatalpuak ; ing, gatya, tiltva nekik, de ma 
már engedékenyebbek magok iránt. A' Capncinusok az előbbiektől csak 
hegye.sb cmklájokra 's hosszú szakátokra nézve különböznek, Szerzett 
sz. Ferencz apáqzákat is 1209-ben, kiket ő maga szegény, elzárt asszo
nyoknak, mások Damianistáknak , í'őtemplonijoktól , utóbb sz. Clárától 
Clarisszáknak neveztek. Majd több ágakra oszlottak különféle nevezet 
alatt , mindnyájan pedig Franciscánáknak neveztet tek, és a' 18-dik szá
zadban 28,000-en számláltattak 900 klastromban. Elején koldus kenyerén 
tengődtek, mellyet a' férjfi szerzetesektől kaptak, most bizonyos jöve
delemből élnek. Szerzett végre sz. Ferencz egy harmadik Uendet is 1221-
ben, mellynek tagjai , a' férj fiak Tertiariusoknak , az asszonyok Tert ia i 
riáknak neveztettek; ezek ugyan a' világban maradtak, de sz. Ferencz 
mérsékleti regulája szerint éltek- Közülök eretnekek is támadtak, p. o, 
a1 Fratricellusok ; de támadt törvényszeriníi társaság is, melly a' poeni. 
tentiáról neveztetik. A' Franciscánusok és Capucimuok egész számmal a' 
I8-dik sz. ban 115,000 en voltak 7000 klastromban, Ma már alig van har
madrészük . Legnagyobb virágzásban vannak Amerikában; Jerusalemben 
a' sz. koporsót őrzik; nemesítve áll a' rend kath. Helvetiáhan , hol mind 
a' két nemen lévők az ifjúság nevelésével és tanításával foglalatoskod
nak. — Magyarországban már 1213-ban akadni nyomokra, de törvénye
sen IV. Héla alatt szállottak be. Conventualisok ma már nincsenek, bár 
mi nagy számmal lehettek az előtt. 1339-ben lettek nálunk ismeretesek 
az njra szerkeztetett Observansok {Fralrcs de O/mcrvuntia reformált), 
és későbben szorosb törvényüek (Ueformali striclinrit oitercanlitie). 
Ma öt provinciára oszlanak külön nevezetek a la t t , u. m. Salvatoriánu-
sok, Mariantisok, Eadislaideszek, Capucinusok, és Capistranusok. 
Vannak még itt ott Apáczák is, G. I. 

F m \ c s János Péter) valós, csász. orosz tanácsos és házi orvos, 
szül. a' badeni birtokban Mart. 19-Kén 1740, mint gyermeknek a ' ras tad-
ti oskolában igen szép szava volt , 's a' badeni markgrófné belőle Olasz-
honban;énekcst akara miveltetni. Pártfogója, Dreger generá l , alig vehe-
té rá a' herczegnét ezCn szándék f-lhagyásár.a. Orvossá lön Pont-á-
Moussonban, gyakorlása Pi rmasens , Bitsch és Bruchsalban volt. Orvosi 
tanító lön Göttingáhan 1784, következő évben a' korház tanítója Paviá-
ban , a' honnan 1795-ben mint cs. k. tanácsos és a' bécsi nagy kórház 
igazgatója Bécsbe jöt t . Í .Sándor a' Vilnai egyetembe hivá 1805, a1 másik 
évben mint orvost Pétervárrá. 1808 elhagyá oroszhont 3000 rubel juta
lom pénzzel, 's azolta mint gyakorló orvos Bécsben élt , hol Apr. 4-kén 
1815 meghalt. Bonaparte Parisban akará hivatalra léptetni , de ő az 
ajánlást nem fogadá el- Munkái : Syttem der viedicinischen Polizei, — 
Öe curandit hmninum morfns.—Fija F r a n c k J ó s e f, szül, Rastadtban 
Deo. 23-kán 1771, hires mint orvos és iró, különösen az INDRRMÍS TIIKO-
R ' Í J Í B A N (I. «.), Paviában atyja helyét foglalá el; mint orosz udvari taná
cs n Vilnaba ment. Titkos tanácsossá neveztetett k i , 's 1824-ben v é n-
s é g « és vakultságamiatt bucsut vön 2000 ezüst rubel évpénzzel. Kórhái i 
iro n ínyin kivül nevezetes: ,,/ic)'«e nach Varia und London" kórházi gyó
gyítási intézetek 's tömlöczökre nézve. (Bécs 1801-ben két rész). — 1—a. 

F R \ N c, o i s DE N K i; F c H * T R A v, (Miklós, gróf) tagja a' franczia 
nemzeti intézetnek, szül. Neufchateauhan Lotharingiában Apr. 17-kén 1*50 
polgirs sülöktől. 13 éves korában versgyűjteményt ad i k i , mellyritl 
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Voltaire is hizrlgőleg Ítélt. Több tartoni;ínybeIi academia tagjává ij,e-
vezé. költőt váló belőle; a' mi nem lön. Hanem a' revolutio idején ha
zafiúnak, okos palgárnak mntatá magát. Orlando furioso fordítását ha
jótörés alkalmával elveszte. A' revoliilioban tagja volt az első nemzeti 
gyűlésnek és szabadság pártoló. . .Pamela" drámája 17!J3 jött a' s z i n e , 
ót pedig niérséklettsége miatt fogságba vezeté, Xhermidor Ő k e szaba
dit;! meg, 1797 belsők ministere lön, 's Fructidor ö-ken Carnot hel jet t a' 
directoriumba lépé. Mérséklése innét tí elmozditá -, de 17yS-ban má
sodszor lön belső dolgok niinisterévé. Ö ada most első képet a' mivek 
közönséges kitételére; a1 mi azolta minden 4—5 évben ismételtetik a' frank-
bonban, más országokban pedig ntánoziatik. Napóleon tanácsnokká he-
vezé k i , 1804-ben pedig gróffá. Ezolla visszahúzva magát a' tudomá
nyoknak élt, Megli. jan. 10. 1828. 

F R A N c z r A A C A D E M I A . Parisban 1029 álla fel egy egyesület a' 
tudósok és költők közölt. Kicbelien cardinal pártfogójának ny ilalkozta-
tá ki magát; egy királyi levél 1635-ben „Académit' írai>c,aise"-zé emelte 
's a' tagok számát 40-re határozá. Ezen egyesület lön most frankhonban 
az egyedüli tudományos törvényszék, s birói hivatalát gyakran szigorún, 
folytatá. Sok repülő elmét leperzselt. Első tudományos Ítélete az v o l t , 
hogy a világszerte becsült ,,(Jid*' rósz darab. Kichelieu itéle ugyan is 
általa, a' gyűlölte Corneilleré.1. — Utóbb XIV. Lajos magát nevezé ki az 
Academia védőjének's a' Eouvreban egy teremet nyfrttata néki , hol gyű
lései folyvást tartattak. Osztályairól 's munkálatiról 1. ACADKJIIA. 1795-
ben franczia intézetté változott által (lnstit'ut de F r a n c é ) , mellyre , , a ' 
találások öszvegyüjtése 's a' miv és tudományok tökélesitése" bizaték. 
Napóleon 1804-ben 4 osztályra szakasztá a' nemzeti intézetét: az első 63 
taggal a' szám és természeti tudományok; a' másik 40 taggal a' franczia 
nyelv és l i teratura; a' harmadik 40 taggal 8 idegen társai (Associés^ 's 
60 levelezővel az ó literatura és történetek mivelésében fárodozolt. A1 

negyedik osztály a' szép mivészségnek számára volt 20 taggal , 8 idegen 
társai és 36 levelezővel. — 1815 ben megmaradt az „lusliliil" név, de 
az ó nevezetek vetetlek e l é , n. m. Acari. des Sciences, A. francuise, A. 
des Itttcriptioni et Uelles-Leltres, A. de I'einture et Sciilpiure. — A.' 
„fíiograp/iie des Quarante de V Académie J'rancaise1'1 (Paris 1820) in
kább csípősen mint elmésen iraték. 

FR A N c z i ,A B * N K. Francziaországi bank, Párisi bank. A' r,ox-
noxi RAVK (I. e.) után a' francziát illeti az elsőség , az európai czédula-
bankok között. Midőn 1803 a' szárazon való béke állandónak mutatko
zott, 's az ország belsejében csend uralkodék: rendelést bocsáta a ' f r . 
országiad, hogy minden párisi magán czédula-bankok egy nagyban egye-
sittessenek ezen nevezet a la t t : Francziaországi bank. Ezen intézetnek 
tókepénze 45 millió frankra határoztatot t , 's 45,000 ezer-frankos actiák-
ban (részvényekben) osztatott el. Az intézet 15 esztendőre nyert kizáró 
szabadsagot, vert pénzben is kifizetendő nótákat közre bocsáthatni; e' 
mellett ád az országiásnak sőt UMgáh embereknek is pénzt elégséges bá
torságra , kölcsönöz arany és ezüst zálogokra, felvállalja a' köz-és nta-
gán-esendőségek beszedését, 's a1 jövedelem mennyiségéhez képest a' reá 
utasított fizetéseket is elfogadja 's a' t. Egyszersmind meghatároztatott 
az i s , hogy az 1804-ki dividenda 8 proeenmél töhb ne lehessen, :s a' 
még ezen feljiil megmaradó tiszta nyereség a' közadóssági fondhoz tétet
vén, mint pótló fond tekintessék. Illy környülméi^ek közt kezdé, a' 
fr. bank munkálódását, 's tiszta nyeresége már az első évvégével 4,185,-
937 frankra ment. De 1805 vége felé hirtelen nagy zavarba esett a' 
bank az érczpénzek miatt , 's ezen kétes állapot 1806 annyira neveke
dett, hogy kénylelenittetett a' fizetéseket kész pénzben tenni. Ennek 
leginkább azon tetemes p é n z , mellyet a' bank az országiásnak adott 
az austriai háború folytathatása véget t , a' felette nagy számban kiadott 
nóták, és a' közönségnek a/.on szorongató véleménye voltak okai , hogy 
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a1 bank elégtelen lesz a' fizetésekre. A' folyamatban tüstént elkezdettek 
a' nóták csökkenni, 's csak veszteség mellett váltathattak ezüstpénzre ál
tal ; több bankerottok (megbukások) történtek '5 még inkább mejMTŐsitrt-
ték az uralkodó nyughatatlanságot. Szerencséi'", nem volt tartós ezen 
zavar ; mert a' Francziaországra nézve olly liasznos posonyi béke után 
az országiásnak adott pénzek a' bankba visszafizettetvén, IS07 a' bank 
is elkezdte kész pénzbeli fizetéseit. Azon évben egy császári végzés je
lent, meg , melly által az intézet igazgattatása válttizott, 'a cillyan álla
potba helyezte te t t , hogy munkálkodása körét sokkal inkább niegnagyit-
ha t á ; 1808 pedig arra hatalmaztatott meg , hogy az országnak löhb fő 
városaiban comptoirt alapithasson, melly Lyonban, Rouenhan és Eil le-
ben állíttatott fel. Midőn 1814 ázj idegen seregek Fiancziaországba 
bementek, a' bank tetemes summa pénzt kénytelenittetett az nrszáglás-
nak adni ; az általa akkoriban forgásba bocsátott nóták 's más egyéb 
általvett kötelezések 20 millió frankkal multák felül a' birtokban lévő 
vagyon ér téké t ; mellyre nézve általános aggodalom támadt , hogy a' 
bank , kész pénzbeli fizetései állal rövid időn végkép kimeríti magát. 
Január 18. 1814 jelent meg egy parancs , melly a1 készpénzbeli fizetést 
egészen ugyan el nem akasztá , de "liaponkénti 500,(;00 frankra szoritá. 
Azonban már Febr. olly készületeket tett a ' . b a n k , hogy viszont minden 
fizetéseket elviselhete, még Paris nugszállatása alkalmával is folytatván 
azoka t ; igy szinte annak ellenséges biratása alatt 1815 sem szüntettek 
meg csak egy nap i s , a1 bank készpénzbeli li/.eiései. 54. 

F a A N c z i A B É F Í Í I Ö R v K N y s z K K K K Ezek az angol béketör-
vényszékekkel (1. BKKKTÖRVKSY'-ZKK) majdnem csupán csak névben egyez
nek i i ieg, ámbár a' nemzeti gyűlés 1790 Ang. 2 4 , a' írancziaországi 
törvénykezési uj alkotmány iránt hozott hires törvényében , annak az 
angol alkotmánnyal leendő szorosabb összeegyeztetésére látszik egye
nesen czélozni.; Akkor Francziaország déparlementokra, ezek kerüle
t e k r e , 's viszont ezek cantonokra osztat tak, a' tar tományok, tisztségek 
és uradalmak hajdani különzésének eltörlése végett. Minden cantonban 
egy békebirának kellé választatnia néhány assessorokkal (prnd' hommes) 
együ t t , a1 polgárok ös7vesége által. Ennek foglalatossága a1 személyes 
és 100 livreig menő dolo:: iránti ügyek bírói elintézésében , (50 livreig 
felebbvitel nélkül) , birtokbeli viszálkodások, szóbeli sérelmek megor-
voslásában , 's megbékéltetésben és szószólásban áll. A' békebirák il'e-
tősége későbben a' kisebb pnlicziai vétkekre is kiterjesztetett. Az 1799. 
Decemb. költ consnli rendelés következésében 3 esztendőre, 1802 pedig 
10 esztendőre terjesztetett k i ' a ' békebirák hivatalviselésének ideje; az 
1814 Charte cnnstitutionelle szerint pedig a' békebirák is a' királytól ne
veztetnek ki életek hosszáig. Minthogy egy cantonban a' nép mennyi
ségének közép száma mintegy 10,000 lélekre megy ; tehát igen hasonlók 
a' békebirák azon német tartománybeli tisztviselükhez, kiknek se nagy 
hivatal-körök se gazdag zsnldjok nincs. Minden — valamennyire szöve
vényes perek (100 franknál több értékűek , és az oklevelek valódisága 
i ránt fenforgó vi ták, inscriptions en faux) a' kerületi,törvényszékhez van
nak utas í tva , a' honnét a1 felebvitelek az udvari itélőszékhez (cours d' 
appel) történnek. Sok más olly foglalatosságok, mellnek egyébből a' 
tiszviselőket érdeklik, mint p. o. a' zá log , adó , és egyes közönségekre 
nézve fenforgó ügyek 's a t. nem tartoznak a' franczia békebirák eleibe. 
Így lehetéges az , hogy mélyebb törvény-esmeret híjával , csekély fize
t ésé r t , 's megerőltetése nélkül viselheti hivatalát. Az á l t a l , hogy tör
vényhatósága alól. senki sincs felszabadítva, mégis eléggé fentartatik hi
vatalbéli tekintete; 's ámbárkoránt sem az, a' mi az angol békebiró, 
még is van ezen törvénykezési rendelkezések a' maga nemében igen 
hasznos'fele. L. Biret munkáját „Hecueil général et raisonné de la ju-
vispriidence et des attributions des justices de paix de F r a n c é " (2. R 
Paris. 1S19> —«o— 
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F R A N C 7. IA R O R O K , egyáltalján minden Francxiaországból szállí
tott burok , ugy mint: burgundi , clianipagniai, Languedoc és Viennebo-
rok , Guyenne- vagy IJordeauxborok , Cahors és Montaubani termés, Cha-
rentetermés, az oriéansi és anjoui borok , a' provencci és végre bayon-
nei borok. Rendszerint azon közönséges, setét sárga bor neveztetik 
franczia bornak, melly főképen délnyngoti Francziaországban, sőt még 
éjszakkeleti Spanyolországban is terem , és Európa éjszakán mindennapi 
asztali borként költetik. X 

F R A N C Z I A D B O I M A M I R K N n s z E R , (tizedrendszer). A' revo-
Iutio idején Frankhonban minden mérték és súly, e g y r e , t. i. a1 hossz-
mértékre vonaték össze. Ezen alapmérték neve mélre s a' föld délvo
nal negyedének 10 milliodnyi részét teszi =3 láb 0 hüv. 11, 44 1000 vo
nal párisi mért. vagy 3 l á b , 2 hüv. 2 vonal rajnai. Ezen mérték a ' t i zed 
számolás szerint vagy nagyobbittatik vagy kisebbittetik 's a' latin vagy 
görög tizedes nevezet hozzá adatván készen van a' név. A' latin nevek 
kisebbítenek, a' görögök nagyobbitnak. Latinok ezek : decein, 10; cen-
tuni , 100; mille, 1000; görögök pedig ezek: d e k a , 10 ; hekaton , 100; 
chilion, 1000; myr i a s , 10,000. Innét képződölt : deciméire = 1/10 
niétre; centimetre = 1 / 1 0 0 ; millim. = 1 - / 1 0 0 0 , mint kiselibitők; na
gyítva pedig: dekamétre ,= 10 metre; hektometre = 100 m. childm. 
= 1000 m. myriani. = 1 0 , 0 0 0 m. Es ez valamint az alapmértéknél 'ál la , 
ugy a' többinél i s ; a' honnét csak a' kivánt mérték viszonyát kellé tud
ni az ahipmértélihez. Ez következő volt : 1) a' felszín mértéke Are' = 
nietres; a ' tes tmértek, Síére = 1 köbnietre; a z űrmérték., Litre = 1 
köb decimétre; súlymérték, Vramme = 1 köb centimétre leszállongott 
víz sulyjával. A' pénz is e1 szerént határoztaték meg. Nenielly mérték 
számára különös nevezetek fogadtattak el. Az alap-hosszmértéknéla' mil-
liínétre neve Tra.il (vonat), a' centiniétreé Dnigt (uj) , a' decimétreé 
Vulme (arasz); a' dekainétreé l'erthe ( rud?) A' fölszinmértéknél a' 
hektár neve Aryenl (hold) , az űrmértéknél a ' hek to l i t i eé Selier (vé
k a ) , a' kilolitreé lYínid (tonna?)- A' pénznél a' frank szolgál mértékül 
(sulyja 5 grammé, 4, 1,2 e z ü s t , 1/2 réz) melly tizedre és századra osz-
tatik. A' Kalendáriumnál is 10 lön az osztás alapja. A' 12 hónap kö
zül mindeniknek 30 napja volt, 10 nap egy hetet ( t i z e t ) (Jlecade) tön. 
Az év végén 5, vagy szökő esztendőben 6 pótló nup következett. —_;—a. 

F R A N C Z I A I, I T K R A T u R A , ( F r a n c z i a é r t e l e m b e n , a z a z 
a1 h i t , o r v o s , é s t ö r v é ny t u d o m á n y t k i v é v e ) . Rár melly 
fontos volt is nagy Károly érdeme az elmemivelés és li teratura körül , 
még is azon időben, hgoy Dante az Olaszbonban erős alapot vete a 'hon i 
liteiaturának , Frankhon a' hasobló fokú miveltségtől távolabb ese , mint 
ugyan akkor vSpan) ol- és Portugál -ország. Az éjszaki és déli Frankhon 
egész a' 16-dLk századig literatúrai tekintetben egészen el volt válva 
.egymástól. A' Normannok , kik a keresztháborukkal együtt Európa 
minden népeinek új képzelet-emelkedést szereztek, nagy befolyással vol
tak éjszaki Franklionra; a' c.«událatnshoz való szerelmet már ősi hazájuk
ból magokkal bozák; képzelődések inkább vakmerő és elmésen találó 
volt , mint érzéken)' és heves. Mulatságul hős , csudálatos pajkos elbe
széléseket szerettek, és más mértékű "és stylusu énekeket (chansons) da- , 
loltak min ta ' déliek. Ezek , a' provenceiak (tartományiak) az Oljszok-
nak izlés-testvéri maradtak. I t t a ' trotihadoui ok mivészsége sokkal előbb 
virágzott, mint éjszakon a 'kö l t é s felébredt; de midőn a' frank egyuru 
birodalomnak Paris lön fővárosa, az éjszak győze. Ennek literaturája 
a' középkoréhoz tartozik. Azon regényes szellem , melly akkor minden 
népet hevite , éjszaki Frankhonban összekoté a1 költés érdekletét a1 társa
sági élet minden idomaival. Cgyan azon bajnoki udvariság ömledezett 
versben a' Seinenél , mint Arno és Tajo vidékein. De a' Francziák min
dig inkább megesmérték és szerették az elmés múlatás mesterségét a' 
köitésben, min t a ' mély érzés nyelvét. Csak a' valódi bajnokrege (Rit-
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terronian) durva költésében látá és találá fel szivét az akkori Franc/.ia, — 
de a' bajnokkor megszűntével annak poesisa is megszűnt. A' könnyű, 
vidor Fabliaux-k által belépe a* a' mulattató anekdota stylba. A' már 
12-dik században felállított párisi egyetem a/, oskolai böleseség és hit-
tiidoiniíiiy széke lön. Itt mivelödött ki az oskolai versengés mi végzete, 
és az izlés 's a' nyelv mind inkább az ékesszóláshoz kezdtek hajolni. 
Természetes , nem puffadt czikornyás előadást előbb kedveltek és mutattak 
a' Fraucziák , mint akármelly nemzet. li ' végre vil ígosság, meghatáro
zo t t ság , jóhangzás, szép egybefűggesztés 's könnyiiség kívántatot t , '» 
ezen elsőségek tevék a1 franczia prosat elsővé, remekké, különösen XIV. 
Lajos idejében. Sem ábrándozó sem mélyre merült fejezetnek nem volt 
helye az ó mondásaikban , ngy hogy Voltaire ezen nevezetes mondása: 
, , a ' m i n e m v i l á g o s , n e m f r a n c z i a " egész kiterjedésében alkal-
maztathatik a1 franczia literattirára egész a' revolutioig, mioita a' criti-
c a a ' franczia kifejezéseket sem tartja ugy korlátok között. Hogy vilá
gos képzeletet szerezzünk és nyerjünk ezen literatura nevezetességéről 
(mel ly olly befolyással volt egész Európára), azt 14osztályban adjuk elő, 
használók Chénier : „Tableau historique de la liléralure fruncnise'-' — 
ét. A' ki többet akar olvasni, azt ezen munkára utasítjuk : Hist. lilléraire 
de la Francé, mellyel a1 St. Mami Henedictintisok kezdtek 's az „Aca-
déutie den inscripl. et lielles - lel trés''' tagjai folytattak. 

1 ) F r a n c z i a p r o s a , n y e l v t u d o m á n y , g o n d o l k o z á s 
m i v é s z e t e . Ötven é v r e , minekutána Bacon a^ valódi és bölcs nyelv
tudomány lételét megmutatá , i rá Eancelot „V áme de l'orl-Jluyah'-át 
Arnaud vezetése alat t , a z a z , egy olly közönséges grammatikát , mellyel 
a' Francziák tudományos literaturája kezdődik. Etienne Róbert és Hen
rik irtak először a1 franczia nyelvről II. Henrik uralkodása alatt. Az 
Academia felállítása olta Vaugelas, Cnrneille, Pa t ru , Ménage, Houhours, 
B e a u z i e , Desmarais stb. irtak ezen tárgyról. Girard Synonymes-ei, d' 
Olivet a' hangmértékról (prosodia) való értekezése és Dumarsais a' kép
beli kifejezésekről való észrevételei által gazdagiták és rendesiték a' nyelv 
tudományt. Condillac „Grammaire généraleí> - ja remeknek találtatott . 
Most Oomergue h í r e s , mint nyelvbuvár és okosan újító. Sicard , a1 siket
némák tanítója, sokat i r t a ' nye lvrő l ; híres l.emare „COKIM taéoretique 
et pralique de la langtte francaise'" - e. Elmés és tanító Martnontel ezen 
munkája: ,,Legnn.t d' un /yere". A1 17. század végén kijött „Uictionnaire 
de 1' académie" nagy foganatu volt. Butet a' franczia nyelv viszonyát 
vi'sgálja SL" latinhoz Lexicographiájában De Volney a' keleti nyelvekről 
szóló munkája általános ábécze képét varázsolja elő minden nyelvek 
számára. 

2) F i g y e l ő b ö l c s e l k e d é s . A ' német és franczia philosophuso-
kat épen nem kell ugyanazoknak gondolni , valamint ezen név alatt , 
philosophia és metaphysica, egészen mást ér t a' Franczia, mást a' Német. 
Amaz minden homályosnak, minden ér thete t lennek, ellensége; ez a' 
bölcseséget az érthetetlen magasságban, a'semminél többet kevéssé jelen-
tó nehéz szavak csikorgó összerakásában helyezteti ; amaz az ngy ne
vezett mélységen, szóvakaráson, szigorúságon nevet, ez azokat fajtala
noknak , felszinüeknek, kiáltja. A' Francziáknál a' bölcselkedés is mint 
az erkölcs, mosolygó szint öltöze magára ; emezeknél, nem minden kelle
mes vonás nélkül , komolyabb maradt. Ottan a' természetet igen nieg-
közel i té , itt különösségeket ke rese , — de nem kellemetleneket. — A* 
17 század közepe táján egy természetes életphilosophia fejlett ki a' pár i 
si delibb világban, ellenére az erőltetett és színlett erkölcsiségnek, melly 
a 'vén regényességgel összefüggött. Két pártra szakada tehát P a r i s , min
denik párt feje asszony vol t ; az elmés de 1' Enclos Ninon, bölcselkedő 
barátjával St. - Evremondal az elsőt vezér lé ; a'finom érzésű, szeretetre 
méltó marquise de Sevigné a' másikat. Mindenik egyesület tudományos 
tekintetet n y e r e ; *' nyelv általuk szörnyű lépéseket tön a1 flnomulásbun, 
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a' bölcselkedés küzdve hajlott a' könnyüség és világosság felére. Német 
értelemben kihalt Frankhonból a 'philosophia; de éle azonban a' tettekben, 
az intézetekben. Rettenetesen éret t ki á' nemzet a' kettős önkény éjeié
ből, irtóztató példát hagyva, mint boszultatik meg előbb vagy utóbb a' 
természethez való hivtelenség, és az erőszakos gyermekké tenni akarás . 
Mélyebb bölcselkedést, azaz érthetetlen zavart akarának behozni Descar
t e s , Amaud , Nicole, de la Forge , és a' mély Malebranche, de a 'meg
átalkodott Francziák nem kaptak a' horoghoz. A' 18 század közepén 
kiterjedt hirt nyere az ugy mondták j ó z a n philosophia. Ez az érzé
keknek gyermeke. Mind azt elveti , a ' m i t hamarjában meg nem lehet 
fogni, kivévén a 'mathesis i igazságokat , mellyeknek megtámadása nem 
juta eszébe. Ugy lá tsz ik , hogy a' franczia bölcselkedésnek Locke János 
angol philosophus tudománya szolgál alapul (szül. 1032. mh. 1704). Ez 
1690-ben azon czélt vévé fel e ' munkában: „ V i ' s g á l á t az e m b e r i 
é s z f e l e t t " , hogy az emberi esmeret e rede té t , tartalmát és véghatár 
rait megmutassa, 's az emberrel tudassa , mennyit tudhat. Ebben meg-
támadá a' szült képzetek valóságát , az az o l lyanokét , mellyek születés 
á l ta l , tapasztalás, s 'érzék nélkül az agyban léteznének; sőt ellenkezőleg 
meg akará mutatni , hogy minden esmeretiink és tudomány mik a? tapasz
talást esméri utolsó forrásnak. A' gyermek le lke , —igy szóla , — egy 
homályos üres szoba. Eleinte az érzékek ideáka t . azaz képzeteket bo
csátanak b e , mellyek a' léleknek anyagot adnak ereje gyakorlására. 
Ezután vi'sgálja a'benne és körüle történő dolgokat, Ítélni kezd és hatá
rozni 's utóbb az ítéleteket 's határzatokat tovább terjeszti. Ebben áll 
az elmélkedés (reflexió). így tamada minden esmere t , még a' legma
gasabb is , a7 legáltalánosabb igazságokkal együtt. — Frankhonban Con
dillac (Etienne Bonnot de Condillac. szül. 1715, megh. 1780) elfogadá 
Locke empirismusát 's áltváltoztatá önnön érzékiségévé (sensualismus). 
Ezt tanitá : Lelkünk minden kifejlődésének alapja az érzőerő (lafacnl-
té de sentir). Mindenegyes képzelet, esmeretek, tehetség, sőt az el
mélkedés, végrehajtás és szokás mind annyi átlváíto/.ásai ezenNalapnak. 
Az érzés csak az idomot változtatja e l , mint a' jég változik vizzé olvad
v a , utóbb pedig gőzben elszálva. Irányzatának egyszerűsége , 's előadá
sának világos volta a' legnagyobb részvételt gerjesztek fel. Egy iskola 
feje lön Frankhonban, melly ma is uralkodó. Az ő lelke szerint dolgo
zó cncyklopaedisták leginkább terjesztek a z t , kiváltképen Dide ro t , d1 

Alambert és Helvetius. Sikere a' legfényesebb volt ; a' tudományok leg 
nehezebbike, melly sokakat megvaki ta , mellyel mint valami faló szörny-
nyel vesződtek a' századok, könnyű lőn és világos. Az való , hogy a' 
buzgó kegyes ábrándozásnak igen sokat á r t a , a' kebel némelly gyenge 
világát elfojtá, — hanem terme virágot, gyümölcsöt is", a' diadalmasko
dott igazság nem keveset köszön neki. Ezen enipirismus maradt az u-
tolsó időkig is uralkodó Frankhonban , ellenkezőleg a' német gondolko
zással. A' Kémet t. i. mindent az ész ideáljára, az által a' végtelenre, 
örökre visz vissza , mint minden jelenés egyetlen okfejére. Ennek 
mindent alája ve t , egyél) okát nem adva , mint hogy a' természet belé-
oltoíta vágyat kielégítse. Es ezen félszegségben tetszik magának , be
temeti magát ideálokkal, okosság systemáival, a ' n é l k ü l , hogy kérdené, 
értik e mások, olvasója tudja e köve tn i ; és ezt mind szobájában, Író
asztalánál teszi, — a' világba pedig ki nem tekint. — Az utolsó idők
ben a' népek nagyobb érintésbe jővén egymássa l , a' gondolatokat is köz
lék, kölcsön adák, vevék. Az enipirismust emelni vágytak philosophi-
ává ezek 1) Laromiguiére. Nevezetes ezen munkája : „Leqons de 
philosophie, ou essai sur les facultés de 1' a m e . " (2 kiad. Paris 1820. 
2 k.) Könnyen, világosan i r , — gondosan válogatott pé'dák mindent 
foghatóvá tesznek; de igen bő és messze csapongó, 's különösen a' Német
nek visszatettzőleg popularis. Az esetekről egységre látszik törekedni ' s 
Condillac tanítása ellen leginkább azt vet i , hogy a1 lélek munkásságát 

5 
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nem az érzéstől hanem okfőtől (princípium) származtatja. A' lélek vál
tozva tevő és szenvedő ő szerinte. Az emberi lélekben minden ezen há
rom pontra hárul vissza: az é rzésekre , a' lélek visszahatására, és 
kepzelmekre, ideákra, mint ezen munkálatok sikerére. Ezekhez viszont 
uj képzelmek jőnek , ezekre viszont behatás lesz , melly megint uj kép-
/elmeket szül. És ez igy megy a' végtelenségig. - A z erkölcsi 
ideák az erkölcsi érzésből származnak, valódi okok pedig az okosság hat
hatósága. — A' cselekedés, érzés és gondolkodás ereje az emberrel vele 
születik. De az ideák mind szerzőitek, 2) Uestutl de Tracy fgróf), 
Meni utolsó helyen van az ujabbak között. ,,/rfeo/»g ,ie".je nagyon híres, 
mellynek harmadik kiadása Parisban 1817 jelent meg. Ö is I ocket és 
í'ondiilacot emeli fel végtelenül; az elsőt , mivel első figyelte és irta le 
az emberi é s z t , mint egy ásvány t , vagy növényt; az utolsó pedig az 
Ideológia tulajdon teremtője , 's irányzata eltalált. De néinelly dol
got jobbítani vágy benne. Az érzékenység (sensibilité) , igy szól ő, azon 
t ehe t ség , melly által sok benyomást nyerünk 's annak tudásával bírunk. 
Ezen benyomások az é rzések , és nemcsak a' külső érzékek tárgyához 
tartoznak , hanem a' belsőre is. Az emlékező erő az érzés egy másik 
faja, melly által egy valódi érzésre i ránjzódott emlékezés állal benyo
mást nyerünk. Az ítélő tehetség , 's maga az ítélés is az érzés neme, 
vagy kénytelen következése. Hasonlólag az akarat is az érzés neme, 
müszerzettségünk következése. Testi és elméi erőnk használása akara
tunktól függi csak ez által teremtünk miveleteket e lő , 'a ollyan hutalom 
vagyunk a' világban, melly mindent kiinivelhet, a1 mi körülveszi. Az 
emberi esmeret egész épületének alapját annak niegesmerése tesz i , hogy 
kívülünk léteznek testek. H á m i e1 részben csalódunk, ha a1 testek lé-
t»le csak érzékjáték, ugy phantomoktól körülvéve élünk 's minden esmcre-
tünk csupa chimaeia. .V kiviilünki testek valóságának fő bizonysága 
e z , hogy erőnk van magunkat mozgathatni, hogy a' tagok minden nioz-
dulatja egy belső mozdulástól kísérteti!. , hogy a' mozgás szüntével a' 
belső mozgás érzése is megszün, sőt mindenik, akaratunk ellenére is, ha 
valamelly testbe ü tközünk, és innét a' mivelet alapja egy tőlünk külön
böző test hatalmában van. Hogy a' testek ezt mivelhessék, ellenható 
erővel kell birniok. Akart és érzett munkásság egy részről , és ellenha
tás a1 más ikró l , ez a1 kötél az érző és érzett lény között. 3) i ) e B o n-
s t e t t e n olly joggal itt á l l ha t , mint Rousseau munkái a ' f r anc ia lile-
ra turába számláitatnak. ^FAudes de V hommeií (Genf 1821, 2 köt.) czi-
mtt munkája több tekintetben becses , sok évi tanulás gyümölcse's a' ma
gasabb psychologia lelkében Íratott. Egyes , mély piHantátokkal bir az 
emberi szívbe, és elmés észrevételek soraival, — de ez mind inkább 
szórva van , mint elrendelve. Lélek és test kölcsönös hatással vannak 
egymásra, ugy hogy minden a1 Iélekb"n történő, valamelly miveletet 
eszközöl a' műszerben, és viszontag; de mindenik egy tulajdon egészet 
t e sz , mellynek mozdító okfeje magában van. Az életmiiszer csak moz
gást a d , a1 lélek pedig az elsőség érzése által biratik határozásra , — 
hasonlítástól segittetve. Bohóság volna ezt a' testnek tulajdonítani 's a1 

lelket az automattal felcserélni, mivel mindenik hat a1 másikra. Az ide
ák forrása az érzés. A ' természet három nagy viszonyt tön köztünk és a' 
dolgok közöt t : a) a' kültárgyak 's az érzések műszerei köz t ; b) a' Mii-
tárgyak és érzések köz t , 3) az ember erkölcsi fele 's az ember közt. 
Azon chaosban, társaság nevezetűben , hol minden érzés és érdeklet egy
mást keresztülvágja, vannak néinelly áltvágó pontok, hol ugyan azon ér
dekletek egyesülnek. Ha ezeket követjük , tehát ők egy általános érdek
let első vonalit je lel ik, melly közjónak mondatik. Ez által annak áltlá-
t ísára jutunk , hogy vannak szabályok, meg nem sértődhetők a' társas 
rend eldöntése nélkül. Ezen szabályok, egyszer helyben hagyatva, a'szoros 
kötelességek könyvét teszik. Ez az érzés és okosság összefolyásának 
pontja. A' szereiicce, az érzés és ideák öszvehangzó viszonyából ered. 
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Van az emberben a' fejlődésnek egy okfeje, melly egészen a' társaság 
szerencséjére fan számítva. Ez a' s/.iv. — Bonstetten különösen töreke
dik az érzéseket a' logicusok féloldalusága ellen védelmezni, kik a' lé
lek minden munkáit az ideákból vonják le. — Nevezetesek még a' régi 
Voltairen, llousseaun , Chateaubriand-on, Bonuldon'sa t. kívül ezen ujab
bak : Cábani, Degerando („Hist. comp. des syst. de la p/iilusopkie"-') 's 
Cousin és Azais. 

3 ) E r k ö l c s i ( m o r á l i s ) , p o l i t i c a i é s t ö r v é n y t u d o m á n y . 
Ezen osztályban először is az elmés .Montaigne „Essaisíí - it jegyezzük 
meg, ki az embereket ugy irá l e , a' mint leié. Ezen finom és ön-fejtt 
ember 1533—92-ig élt. Lelke és irása tulajdon , 's kora ingerlő csinja 
által fel van derítve. A1 régiek után mivtlé magát , de nemzetiségét el 
nem tagadva.— Charron „Trailé de la sagesse" - ében több irányzatot 
mutata', de kevesebb tulajdonosságot. Mennyire tiint el Kichelieu alatt 
a1 régi csinosíság a' tanító pmsából , eléggé bizonyiija ezen híres ember 
politicai végrendelése. — Egí igazság sugárzik Pascalnak erkölcsi vi'sgá-
latiból és tudományos fürkészetiből. Prosájának természeti szépsége 
mai napig sem avult el. „Provinciales, oa lettres ccriles par L. de 
Monlalte a un provinciai de ses amis1' cziniii munkájában némelly rósz 
morált rongála meg, és dönte e l ; ez szorgalmasan olvastatfttt; — ke
vés munkában egyesült a' legszigojuabb komolyság a' legkedveltebb t r é 
fákkal egy nagy czél elérésére ugy , mint itt . — Mig e/.en kegyes tudós 
csendes magányban gondolt , munkálkodék, addig a' nagy világban 
ére de laKochefnucauld (herczeg) finom és okos figyelő lelke. Az ő maxi-
mái a' prósák remekei közé *-rt«znak. Metszők és szívtelenek, de saj
nos , a' világfiainál többnyiru cilálók. Általa a' csipős hangot szeretni 
tanulák, 's kelleni által az erkölcsi hevet kipótolni , mellynek az ő vé
leménye szerint , a' vi'sgálásoknál nincs helye. — La Brnyére „Les ca-
ractéresic-e egész Európában hires lön. Duclo.-) utána törekedett . Két 
munka szerze még halhatatlan hirt magának, Pénélon „Télémnqueli ja és 
Rousseau Emil-je. Az első arra volt szánva, hogy a' fejedelmi ifjak-
•ak uralkodási tükörül szolgáljon. JViarmoiitel „ ö é / ú a i V - j e " és , , / -«-
foíw <f un pere á ses enfans"-J3i nem érik ugyan amazokat utói „ de 
tisztesen törnek utánok. A' tanító irók kó'zött-az eszmés St . - Evremnn-
dot említhetni, mint Voltaire előszózaíját.— Fontenelle elől áll, m i n t a ' 
hamis ékesszólás példája, melly egy darabig uralkodó vol t ; hetven
kedik esmeretivel 's untató sületlen tréfával szóla komoly dolgokról, csu
pán tetszeni vágyva. — Utóbb Condoreet özvegye dicsőn fordítá le 
Siniih erkölcsi érzések theoriá já t , 's hozzá a' sympathiáról , vagy érzé
sek öszvehangzásáról szóló leveleket fiiggeszte. — Staái asszonyság min
den munkája felséges nézeteket , uj fordulatokat, független lelket mu
tat , de leginkább az, mellyben az indulatok befolyásból szól, az egyes 
emberekre és a' polgári társaságra. — Figyelmeztetést érdemel de Vol-
ney-től a' franczist polgár catechismusa; St. - Lambert- től : Általános 
catechismus vagy ,,1'rincipes des moeurs éhez. toutes les naiionr."— Ujab
ban Droz tévé magát erkölcsi munkája által híressé* — A' politicus irók 
Frankhonban a' tiszteletérdemló de 1' Hospitáltál kezdődnek. Noha IX Ká
roly a'att a1 törvények leginkább álthágattak, még is akkor kezdődött a' tör
vényadás javilása. Oumniilin, a' legnagyobb törvenytudósok egyike, 
nagy befolyással volt reá. Languet Huber t , Június Brutus felvett nér 
alatt, hires munkát ira a' fejdelein törvényes hatalmáról. l.a Boétie, Bo-
din, Boisguillei t, Lamoignon, d' Agilesseait, S t -P i e r r e és Mélon ezen 
nemben lőnek híressé; 's Sully )tEconnmies royalés-ja i seml i tés tvátUt t De 
mindezeket feliilninlva áll magason Montesquieu e' munkával: , , /Je V 
esprit des lois'' (élt 1089—1755-ig). Rousseau „CniitrtH sncial"- czi-
mü darabban eli'bb alig gyanított igazságokat leplezett fel. Mably sok 
munka, de kivált .1 nlnlirns de l'ho,:inii'' által lön nevezetes. Híre
sek még itten Servan, Dupaty, Forbonn;r<s Tuigot , <!e különösen Nteker 
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Írásai terjesztenek világot a' financziára és ország igazgatásra. Mirabeau 
merész és hathatós irási mindig jelesek maradnak. A1 revolutiu alatt 
egy ezen nembeli iró sem tüntette ki ugy magát éles elme és tagos es-
meretek által, mint Siéyes. — Nevezetes törvénytudók és irók még: Le-
brim , Barbé-Marbois, Rödere r , Dupont de Nemours , Garn ie r , Say J. 
B . , Ganilh és Merl in, P e r r e a u , Bourguignon, Bexon , Pastoret és La-
cietelle. 

4 ) R h e t o r i c a ( s z ó n o k s á g ) , e r i t i c a , t u d o m á n y o s m u n 
k á k . A' két első tárgyban sok a' munka, de nem kevesen veszték el 
hajdani h í reke t , mivel szorult 's féloldalu ítéleteken épültek. Ki aka r 
ná most is a' hősköltemény szabályait Le Bössu-töl, vagy a' játékszínéit 
d' Aubignac abbétól tanulni? — Rollin „Traiti des c7«rfes"-e kedves kez
dő könyv marad világossága miatt. Nevezetes , epochát csináló munkák 
ezek: „Cours des belles -lettresii Batteux-tól ; Dubos munkáji a' köl
tésről és rajzolásról-, Diderotvi 'sgálati a' drámáról ; „ P o é t i k a , és .,Elé-
Merts de lilérature" Marmontel-től ; „Reflexióm sur f usage de V élo-
ejuence" Rapintől, „Trailé p/tilos, de /' cluguetice'í Buffiertől; „Dialogues 
sur l' éloquence" Fénélontól; „Réflexions sur la líhctorique" Fénélon
t ó l ; «,I)iscours sur la tragédie" Corneilletőli „Commentaires sur Cortie-
ille" „Hlélangeíi< „Dictionnaire philosophique^ és „ levelek"— Voltairetől; 
„Essai sur les étogesil Thomastól. H i r e s , fontos és tanitó a' „Traité 
sur les principes de P éloquence de la c/taire et du barreau" Maury 
cardináltól. Az ujabb időkben neveztetést vár : „Wlélanges de littéra-
tureíí, Sua rd tó l , híresek érzékészrevételek, kellemetes irás és miviz-
lések miatt. A1 „Mélanges tirés des manuscrils de Madame Kecker" 
vonszók -, az ítéletek benne néha igen merészek ; a' néha keresett irás 
mindenütt lelkes. Az „Etudes SUT Moliére,"1 Cailhava-tól, ,*TílémoireS 
pour servir a P hisloire de la litéralure frangaise1- Palissottól; 's ,,JWe-
moires" Chamfort- tól , érdemes darabok. Kijelelést érdemel La Harpe 
ezen nagy munkája: „Lycée de litléruturej-' különösen az első fele, 
mert a' második nagy részrehajlással íratott. Staé'I asszonyság „De V 
Allemagne-ja. összekötni kezdé a' franczia eriticát a' német literatu-
rával -, a1 munka finom észrevételekkel, de csalódásokkal is gazdag. Ez 
olta sokat beszéltek a1 Francziák a' romantikáról. — Tudományos mun
kákban, mindennemüekben, igen gazdag a' fr. l i teratura . A' nyelv vilá
gossága , a1 régi classicusok tanulása, igen ügyessé teszi rá. Buffon 
első vo l t , a' ki különös kellemmel és bájjal irt a' természet tudományá
ról-, példáján indultak: Lacépéde, 's a' hasonlithatlan Cuvier; hires volt 
Lavoisier és Fourcroy a' Chemiában; Corvisart és Puységur a' gyó
gyászságban; Millin, d' Agincourt , Landon a' régiségekben és m ű t ö r 
ténetekben: Rousseau J. J. a' hangáról í rásban, valamint Grétry , Ca-
stil B l aze , Julin et Despol in ; Percier , Fontaine, Midié az építésről 
irának híresen; Langlés, Sylvester de Sacy, Chécy a' keleti nyelvekről; 
M a l t e - B r u n a1 földleírásról. Altaljában ezen mező olly bő és tagos, 
hogy minden nevezetes emberét lehetetlen előszámlálni. 

5 ) E g y h á z i s z ó n o k o k (Hitszónokok), n e v e l é s i m u n k á k . XIII. 
Lajos idejében Lingendes tet t ki magáért predikáczióiban és halotti be
szédiben. Macaron közelite hozzá. Bossuet elragada az igazság és ke
gyesség iránti nemes buzgalmával nem kevésbé, mint fényes ékesszólásá
v a l , melly eltörülhetlenül hordozza XIV. Lajos korának nyomait. Hires 
„Orai.ion funébres"- ei nagyon segiték a1 franczia prosa kimivelődését. 
Bourdaloue versenge vele 's elsőnek esmértetek minden franczia hitszó
nokok közöt t ; 1632—1704-ig élt. Anselme és Fléchier kedveltettek,Mas-
sillon nem kevésbé. A" protestáns hitszónokok közt jeles vala Saurin. 
— Nevelő munkákkal gazdag a' franczia l i t e ra tura , millyeneket írtak 
az érintetteken kívül Mad. le Prince de Beaumont, Mad. de Genlis, Bo-
u i l ly , Berquin , Ducray - Duménil stb. „Letlres á Emilie sur la mytho-
logieic Demoustier-től hígak és czéliránytalanok. 
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T ö r t é n e t í r ó k . É l e t Í r á s ok . A ' történeti l i teratárában kell 
a' franczia ékesszólás legrégibb emlékeit keresniiiik. Mémoires-ok 
(emlékjegyzetek) tűnnek itt leginkább ki. A1 Francziának te t szék , és 
többnyire jól elsült , a1 characterek és erkölcsök finom vi ' sgálata , mind 
a' magányos életben, mind a' nyilvánosban, különösen a' hol maga is mun
kásán vön részt. Különös tehetségek van minden egyes dologban az érdek
lőt eltalálni, hanem ritkán ragadtatnak el egy nagy idea hatalmától, vagy 
más nemzetek előmenetelén való részvételtől. A' sokféle Mémoire-ok tanu
lásátigen megkön37ebbiti ezen becses munka: ,.Collectionuniverxr./le de Mé-
vioires relalifs á V historie de Francé,"" hol az első 12 kötet csak a' 
13—15 század végéig tartozókat foglalja magában. (Német fordítását 
Schiller adá). Az emlékírók közt első helyen áll de Joinville János , 
ki sz. Lajos királyt palaestinai keresztes hadjában követé. Ezen 
író egyenes szinil udvarisága igazi regényes kellemmel bír. Hiv buzga
lommal, tudományos emléket akara kegyes királyának emelni. De P i . 
san Kriszt ina, V. Károly udvari csillagászának' leánya követi ő t ; írása 
czifrább , Joinville e r ő s , vig könnyűsége nélkül. De Comines Filep ta
lálva rajzolá a' setét és színlelő XI. Lajost ; ő volt a' legelmésebb, és 
szónoksági 's pragmaticai tekintetben az első minden Mémoires-irók 
közt Frakhonban, a' 13-századtól a '17 vége feléig. Froissart nagyobb tör - ' 
ténetes inunkat i r t , mellyet ő a' csudálatos ingerével a' hős költemé
nyekhez akart emelni. Bayard bajnok életéről szóló mémoire-okban utol
szor látni a' szokott csinkellemet. Brantőme gyalázott emlékeiben ezen 
csinkellem vegyítve van a c)'nikus szemtelenséggel , ugy hogy mását- a' 
történetek nem látták; — IX. Károly és III . Henrik életéről szólanak, 
midőn az erkölcsi romlás borzasztó volt. Sully vonszólag és méltón irt 
koráról. Sajnos, hogy az esmeretben gazdag de Thou latinul i r t , nem pe
dig frankul. Mézerai nyí l tan , őszintén irá a' franczia monarchia tör té
netit. Pelisson inkább dicsérő mint t e t t i ró , midőn Franche-Comté el
foglalását beszéli. Varillas 15 negyedrétü kötetet tölte meg XI. Lajos 
és III. Henrik halála közt való idő tör téneteivel : egy kicsit románosan 
szerété szólani. St.-Réal szerinte képzé magát , de nyelve tisztább. D' 
Orleans Jósef, Dán ie l , Rapin de Thoyrás és Aubert de Vertot mint tör
ténetírók fényiének akkor. Bossuet egyetlen példát ada a1 világ tör té
neti leírásában. Sem az nj sem az ó l i teratura nem ad illy cosmopoliticus 
tekintetet a' nagy világtörténetekről az emberi rendeltetés meséjére tekint
ve. De Uetz Cardinal jól érté mint kell a* legmulattatóbb apróságokat 
elmésen beszőni a' történetekbe. Bougeant a' wesztphali békéről Irt. 
Rollin munkái an ifjúság mulatságára í r a t t a k ; sem elmések, sem mé
lyek és kielégítők, hanem kezdőknek és kedvelőknek jók. Hozzájok csa-
tolódik a' császárok története Créviertől és „Histaire du Bas Empire1-' Lé-
bautól. Fleury Claude abbé (élt 1640—1723-ig) egyházi történetei jelesek. 
Hénauta ' franczia történeteknek időmutatóját készité e l ; Montesquieu ro 
mai lélekkel irt Romaiakról; Voltaire itt is magas helyen áll, mint XII. 
Károly életének leirója, a' népek erkölcseinek rajzolója, 's XIV. Lajos 
idejének leirója. Condillac itt kevesebbé tűnt ki , mint Mably. Montes
quieu: „XI Lajos életének tö r téne t i " elvesztek, 's ezt kétszeresen sajnál
juk, ha Duclosét olvassuk, kinek elméje inkább finom mint érett vala; 
— .,Mémoires tccretsl'-e\ nevezetesebbek. Miliőt előitélettelen , de 
gyenge és félénk, Gaillard hosszasága által más érdemeit meghomályo-
sitja. Riynal az Európaiak két Indiabeli kereskedésének történeteit di
cséretesen irá le. Rulhiéretől a ' I I . Katalint thrónra emelő revolut io , és 
„Lengyelek tör ténetei" igazsággal, kellemmel és tűzzel í ra t tak. Michaud 
„Hűtőire des croú«rfcs"-ja a' francz. nemzeti intézettől elnyeré a' ju
talmat Heeren ugyan azon tárgyú munkája felett. A' Burkushon törté
netei az Egyetlen Fridrik alatt Mirabeautól gazdagok, de a' rendhijány 
érezhető benne. Maga nagy Fridrik is a' jeles franczia irók közt 
van; munkái: „Mémoires de Brandebourga és „Hisloire de mon tevipsi( 
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Thouret kezdőkönyve a' franczia uralkodásbeli revolutiókról különösen 
nevezetes. Igen tanító, mélyen áltgondolt, egyszerű, majd szigorú, de 
pontos, tiszta és jói elsült. Ezen nagy munka a' tömlöczben Íratott, 's 
az író mégis a' halálra hurczoliatott, 's a' hon ellenségének neveztetek, 
midőn azon munkát végzé, mellyben minden rend a' népjogok érzésétől 
's a szabadság szerelmétől ált van hevülve. Anquétil és Desodoards Frank
hon történeteit irák. Kégibb időből még említenünk kell „Hisloire de 
la Régence-t MarmonteItől,'s Saint-Simon,Choiseul herczeg, Aiguillon hercz. 
és Maurepas gróf mémoire-jait. Nevezetes Ségurtől Európa politicai képe 
e 'munkájában: ^Histoire des principaux événemens ilu régne de F. 
Guillaume II., Hoi de Prusse.ií Dicsértetik: „Précis hislorique- de la 
révolution francaise" 2 köt. Habaut St. - Et iennetől , folytatva és vé
gezve az ifjabb Lacretel letől , 5 kö t ; nem különben: „Précis des évé
nemens mililairesii Dumas-tói; Considérations sur les principaux évé
nemens de la révolution francaise" Staél aszszonyság hátrahagyott 
munkája, és „Hist. de la révolution frangaise" IWignettől. Jelesek; Thi-
ers , Montgaillard, Sismondi, Daru, Barante és Capefigue. Végre gazdag a' 
franczia literatura ó és uj derék történetírók fordításával minden nyelvből. 

7 ) M a t h e s i s (a ' 19században). Mind a ' t iszta,mind az alkalmaztatott 
számtudományt olly fényes előmenetellel mivelik a' Francziák ez ujabb 
időkben, hogy a1 borostyánt minden többi nemzetek felett ők nyerik el. 
Nevezetes iróik ezek: L Í P L A C E (1. e.) ki „Mécanique célesle"jében (Paris 
1823 , 5 köt.) a1 legfinomabb és szövetkezettebb égi mozgások örök igaz
ságú törvénykönyvét adá , 's ő azon épületet végzé tökélyes analysisé-
v e l , mellynek Newton „Phylosophiae naturális principia mathematica^ja 
alapot ada. Egy időben , 's csak ama' nagy sziímoló vi'sgálatok sike
rei t fejtve jelent meg ugyan tő l e : ,.Exposition du sysléme du motideíl 

(4 kjad. Paris 1813, 2 k.), mellyhezHassenfratz „Covrs dephytiguecéléé-
te"-je magyarázatul szolgai, (Parisban jött ki 1803). Nevezetesek: „ Traité 
élémentSíire de mécanique-' Francoeur - tói. (4 kiad. Paris 1807) „Méca
nique analytique" Lagrange - tő i ; „ Mécanique p/iilosop/iigueii Pronytól; 
„Principes de V íquilibre et du mouvemenl" Carnottól. A' csillagtanból 
(Astronomie) hires , , / ÍJ írono»ííe"Lalande-tól (Paris 1792.3. kiad, 3 köt. 
4.) „Astronomie théoretique et pra t ique" Delambretol (Paris 1814, 3 köt, 
4.) és Traité élémentaire d" astronomie physiqueíi B io t - tói (2 kiad. Paris 
1811. 3 köt.) A1 számtanos Physica ugyan ezen szerzőnek köszöni leg
jelesebb munkáját: „Traité dephysique expérimentale et mathématique'1 

(Paris 1816 4köt.)Remekek „Traité degéodésieiíPnissantó-és,.Traité de lo-
pographie d' arpentageet de nitellemenl" (2 kiad. Paris 1820,4) A 'hydrau-
licában Prony „Architecture hydraulique'* szinte tökély - mutató; valamint 
a 'had i számtudományos munkák közt „Traité d* art militaire et de for-
tifteation" Gay de Vernon- tó l (Paris 1805. 2 köt. 4) . A' tiszta szám
tanban jó bevezetők: „Théorie des fonctions analytiquesil (2 kiad. Pa
ris 1813, 4) és „T.egons du calcul des fonctions" (2 kiad. Paris 1813, 
4) Lagrange-tól. Ezt legnagyobb bőséggel leirja tovább Lacroix „Trai
té du calcal différentiel et du calcul integrál (Paris 3 köt. 4.) A' kezdő 
munkák közül mindig becsültetett „Cofíra de malhématiquesí' 6 köt. Bezo-
ut - t ó i ; ,,£'**««' de g'éomélrie analyliqae-'' B io t - t ó i (6 k. Paris 1823); 
Lacroix háromszögtana „Traité de trigonométrie rectiligne et sp/téri-
que-'- (7 köt. Paris 1822) és ugyanannak levevő földmérése „Elémens de 
géométrie descriptiveií (4 köt. Paris 1812). Az algebrai iratok 
közül említhetők : Complément d' algébre (3 köt. Par ts 1804) és „F.lé-
mens d? a/gébre*-'- (4 köt 1825) Lacroixtól; Laplace oldó (analyticus) ésokos-
kodó tanítása a' hihetőségi számolásróli,,Essaip/iilosoph.surlespro6abilités" 
(4 köt. Paris 1819) és Lacroix- tói „Traité du calcul des probabilités" 
(Par is 1816; 2 kiad. 1822) befejezésül álljanak itt . 55. 

8. R o m á n l i t e r a t u r a . Ka a1 román név alatt költői gondolatok
kal és képzetekkel gazdag , de rím és mértéktelen irt elbeszélést értünk, 
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akkor ez a' legnagyobb hihetőséggel portugál találmány , m.ert Lobéi-
rátol nem tagadhatjuk meg azon dicsőséget, hogy 6 volt a» Amadis ba j 
nok-román igazi szerzője. Más neme ennek: a' mesés chronicák versek
ben, így éneklé airasi Mousque Filep a1 13 század vége felé Frankhon 
történeteit versekben. A' régi bajnok románok harmadik neme egészen 
különböző a t tó l ; ezek allegoricus személyeket szőnek elbeszélések
be. Az első nemhez tartoznak a' legöregebb franczia románok a' tafel-
rundi (kerekasztali, asztalköri) hősökről , ' s nagy Sándorról (di Cois Laui-
berttől, folyt, du Bernay által). Az asztalköri hősök magokban foglalják sz. 
Graal t , de Leonuais Tr i s ton t , Perceva l t , Lancelotot , mind a1 12-ik 
századból. Ezen északfranki románok eredetileg latinul Í ra t t ak , azután 
franczia prosára fordít tat tak, és még a' 12 században franczia versekbe 
foglaltattak, a' 14-ben pedig viszont fr. prosára tetettek. A' 13 században 
a' 12 frankhoni paire románjai következtek. De nagyobb tekintetet 
szerze egy a1 harmadik nembeli munka: a' rózsáról való román ( a ' 
rózsa románja), melly két századig az elme diadalának tar tatot t F rauk-
honban. Egészen versben van , noha igen darabosban. Az egész egy di-
dactico-allegoricus költemény, mellyet némelly Franczia elég vakmerően 
Dante épen akkor elkészült munkájával egy polczra bátorkodék emelni. 
Lorrls Vilhelni már a' 13 század elsői felében a '4150 versig irá ezt; 100év 
moulva folyattaték 's elvégeztetett Copinel de Meun János által, í z e n 
román fő ideája az , hogy a' szeretés tökélyes mivé legyen. Az allego
ricus személyek csapatonként jelennek meg benne, minden erény és yétek 
személyesítve van, ugy hogy a' kőlcsönkedv is mint líel Acctieil lép fel; 
minden erkölcsösködik 's még is a1 legcsiklandosabb irányzásokkal van 
beszőve, mellyek utóbb durva ocsmánysággal végződnek. Mindjárt ezen 
első költeményben okoskodónak mutatja magát a1 Franczia elméje ; udva
rias helyek jönnek elő benne, de magas lelkesedés nyoma nincs. Még
is minden csuszamló képei és tréfái mellett is annyira csudáltatntt ezen 
román, hogy képeinek is vallásos, erkölcsi ér teimet , becset tulajdoní
tottak De az igazi értelem igen világos vol t , 's pár t kerekedett ellene. 
Elkezdettek a' papiszékekről ezen román ellen beszélni 's igy kezdódék 
a' eriticus viták története Frankhonban. Egy a' legrégibb nyomott kia
dásai közül Parisban jöt t ki 1521-ben félrétben. — Egy bizonyos Gelée Ja
kab iia a' 13 század vége felé egy allegoricus roniánkölteményt: Le ro
mán du nouveau renard". Hihető ez volt szülő anyja ezen német ver-
sezetnek : „fíeinecke der Fuv/is"; Deguillevüle pedig, egy p a p , I330-
ban három nagy . lelki allegóriát i r t , mellyekuek a' szarándokság 
ideája szolgált alapul. Nevezetes még Marg i t , Navarrai királyné, 1. 
Ferencz testvére száz novellája: „IJ heptamérun, ou V histairt des antant 
fnrl unett de trés - illutíre et írét - excellenteprincetse Marguértte de 7 aloit^ 
Heine de Xavarre-' (1559); egészen Boccaccio Ízlésével, 's alig csudálhatni 
eléggé, hogy vetkezhetett egy fejedelmi nő ugy ki az aszonyi gyengéd
ségből. De ő ó franczia nyiltszivüséggel elbeszél illőt és illetlent, a' min 
akkor senki fel nem akadt. Már előbb, VII. Károly a la t t , kijőve a' bur
gundi udvar 100 novellája, és ezen csinkellemü román •> költemények: 
,.Gérard de iVereri" és „Le petit Jehan de Sainlre,'1 mellyeket Tressan iij-
lag kidolgoza ujabban. A' keresztes háborúkban arab költeményekkel 
esmerkedtek meg a' Francziák, és eredetet adtak az utóbb ugy kedvelt 
tündérregéknek. Ezekbe 's bajnok históriákba vonult minden vissza , a' 
mi még hátra volt a' romántos (regényes) ábrándozásokból Frankhonban. 
A' kék szakái , a 'szép Melusine, Octavian császár románjai több mások
kal együtt, majd mind Frankhonból származnak.-Ezen apró romános elbe
szélések nőve: Fabliaux volt. „Bordeauxi Huon" hós r o m á n , , ,a ' dán 
Ogier'-' 's több illy regék nagy Károly paladinjairo] mind a1 15 század 
elején Írattak. Ide tartozik egy erkölcsi asszony - tükör, de la Tour baj
noktól irva, 's nem sokára németre fordítva. Mindezen románokban cluo-
nicai stylus uralkodik. A' 10. század elején újra felébredt Frankhonhan 
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az ezen nemti iratok ízlése, 's akkor elég novellista támada viszont p. o. 
Aoe/ tluFail, de la Molhe fínul/and, Detperiers , Jielleforett, C/tupuis, 
Ta&ourot stb. kik által a' valódi bajnok román a' hamis vagy históriaiba 
ment által . Rabelais a' Jö. század első felében egy nj román nemet vive 
be Frankhonba , a' gnnyrománt: , ,Gargant»a és Pan tag iue l" elmés de 
durva példány ebben. Tarka eredetisége 's a' szörnyűségben kifáradhat-
lansága bámulásra ragad , de semmi gunyjáték nem volt neki alacsony. 
Csapat követői lőnek. Austriai Anna Frankhonba jötte ulán a' pásztor-ro
mánok kedveltettek, a' spanyol példány szerint. De Montreux ,-,Uerge' 
ries de Jnliette"-\z teve a' kezdetet. D' Urfé Honorius volt Astrée-jében 
azon első franozia, ki ezen költemény lelkére és stylus.ira nézve, veteke
dett a 'Spanyolokkal ; ez lelkesedett tapsai fogadtatott. — Szerzője Mar-
seilleben született 's önéletét szövé belé. I t t nincs arcadiai pásztorvilág, 
hanem udvarias bajnoki. Ezen munkának romános érzelgősége a' histó
riának hangjába csapa á l t , melly XIV. Lajos idejében kedves volt. Cal-
prénéde szabadságot vön magának, a' görög és romai történetek egyes 
eseteinek ollyan kidolgozására, hogy csak a' nevek maradtak görögök és 
romaiak. Sok költői ábrándozása volt , de azon felcsigázott párthoz tar
tozék, melly az elmét az izlés számolására diadalmaskodtatni aka rá , és 
a' másik pár tnak , melly csupán az izlés szabályainak megtartásában 
helyezé é rdemét , kezébe játszá a' szomorú győzedelmet. Calprénéde 
utánazót nyere de Scudery kisasszonyban. Ez hét bő és tagos románt ira, 
mellyeknek elseje ,,Clélia t | imaga nyolcz kötetet foglal. Van még tőle: 
,.Conversations et en t re t iens" tiz kötetben, Nála az érzelmek gyengédsé
ge pedant édeskedésbe 's hig szófolyamba vész. Megh. 1701 — 00 éves. 
A' hölgyek (dámák) meghivattaknak vélek mintegy magokat ezen mező ki-
mivelésére 's a1 románt mindig mélyebbre huzák a' valódi élet körébe. 
De Caumonl de la Forte llosalia kisasszony históriai románjai különös 
kedvel fogadtattak; igen tuda nekik igazság - szinezeíet adni. De Ville-
dieu asszonyság a' régi történetek furcsaságaiból csinos novellákot szeré
té készitgetni. Az ő „Gulanlcries Grénadines"- ei spanyol idomnak. Ak
kor igen szeretek a' tiindérregéket. Az arab „ E z e r és egy éjszaka1 ' 
Galland Antoine-tól francziára álttétetve, sok utánozót nyere. Már előbb 
kedvesek voltak: „Ooníes de mamére V Ü»/e," Perrault-tól, és d' Aunoy 
grófné regé i ; d' Auneuil és Murát grófnék , más sokakkal utánok töre
kedtek; d'. Hamilton Antal gróf felülmulá őket tréfával és merész képzel-
mekkel ; sőt maga a' tisztes 'Fénélon is tündérmeséket ira a' Bourgognei 
herczeg neveléseié. De la Fayette grófné románjai igen tetszettek , az ő 
„Princesse de C7e»«í"-Je a1 jobb históriai románok közétar toz ik , ,,Zai'-
d e " pedig nevezetes szép nyelvére 's gyengéd indulataira nézve. A' tré
fás románok száma nem volt olly nagy. Scar ronPá l , a1 ki eszméje és deMain-
tenon marquise-zel való házasulása által esmeretes; minden tehetségét 
fénylelleté „ L e román oomique-jában. Jól érté a' helyezetek furcsasá
g á t ; ötletei merészek, pajkossága néha faragatlan, enyelgése pedig csa
csogó. Le Sage furcsa románjai spanyol utánazatok: ,,Gil BIas"- já t ha
mar olvasák egész Európában , valamint a' Sánta ördögöt is (/.e diable 
íoileux); ezen kívül még hat tréfás románt hagya hátra. Furetiere Antal 
ugy nevezett polgári románja egy darabig olvastatott , azután feledésbe 
ment. A' valódi familia-románt az Angolok találák fel; Prevűt apát le-
forditá Richardson munkáit, és önnön románjai' „Cleveland", „ L e dmjen 
de Killerine," és különösen ,,Manón Lescaul" é rdekle t tek , tetszenek. 
Szinte ugy Segrai novellái. Montesquieu „Leltres persa?mesíi -jábnn 
a' román idom a1 bölcselkedés! gúnynak csak fátyolul szolgál. Voltaire 
elméjének dicső fényes szüleményi ezek: „Candide, Zadig-, Mihrovie-
gat, Babyloni herczegné; itt jelen van eredet iség, csipó természetesség, 
ragyogó eszme, érdeklő ir-idom (stylus). Az , ,uj H e l o i s e" Rousseautól, 
mellj'nek elragadó ékesszólása 's az indulatok forró rajzolatja általáno
san magához ragadá a1 figyelmet , noha a1 hosszú értekezés néha serte. 
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A'második sorban találtatik itl: Marivaux, Diderot (kinek ,,fatalista Jakab
ja" és „ A p á c z á " - ja a1 legelsőbb erkölcsi románokhoz tartoznak; utolsó 
munkája pedig, „Les bijóux indiscrets" - erkölcstelen, nevét szenyitő), t o 
vábbá de Tencin, de Graft'igny, Hiccoboni asszonyok. Igen tetsze „Bel isa i re , 
Incas, - Contes 1110 a u x " Marmonteltől. Flórian ri tka érzelmi - gyengéd
séggel mulata meg , mint mehet a1 históriai román a' bajnokiba ál ta l , 
„tionsalvo de Cordova" - jában; a' pásztorromán megnjitása elsült nála 
Cervantes G al a t h e á j á n ak szabad ál tdolgozásáral , ugy kellemes ^ E s 
t e l i é " - j e á l t a l ; „Numa P o m p i l i u s " - a a ' nyelv példás szépsége nél
kül csekélység volna. De a' legkedveltebb románok a' csapongók ma
radtak , meilyeknek hosszú sora az ifjabb Crébillon munkáival kezdő* 
dik; senki sem tudá a' helyezetek legkicsapongóbb bujásságát olly 
linóm character - vonatokkal öszvekötní. Szemtelenek, fertelmesek 
a?„Liaisont dangereuses," Laclos- tól ; 's , , Jus t ine" . Ezek mellett a' 
jó kedvű , ,Faublas '4 de Coudray Louve t tő l , még ártatlan. Egyik a' 
szorgalmasabb és jobb románirók közül volt a' 18 század második fe
lében , Itétif de la JJrétonne. Két uj iró ezen nemből megszégyenít és 
elhomályosít minden elébbit: de Sainl J'ierre és de C/tateaubriand íl. e.). Az 
első ,,t£tudes de la nalure"- munkájával mély érzésű és éles elméjű iró 
hírére jutot t ; míg „ P á l és Virginia" „La chaumiére indienne"- minden 
szivet megbájolt. Chateaubiiandot vallásos iránya, és heves, ábrándozó 
képzelmei jegyezik ki; „Atala1 4 „ R e n é , " „ .Mar tyrs" munkái olly stylus-
ban írat tak, mellynek érzékeny de néha zordon romantikája előbb esme-
retlen volt Frankbonban. Talált buzgó tisztelőket és keserű feddőket, 
mivel hallatlan dolgot merész le , uj pályára lépni. Az ujabb Írónők 
közt Staé'l asszonyság mint első nagyságú csillag tündöklik; ez is u j i d e -
ákat niere lá t ta tni , uj fordulásokot és merész hatalmas stylust. O in
kább egy nagy világpolgárné, mint franczia asszony. , , C O ; Ú Í 7 Í C , OU l' 
Itali*"képes volna egyedül halhatlanná tenni; „ D e l p h in e" sok szépség, 
gel bir nénielly hijány mellet t , p. o. a' fő gondolat hibás benne. Igen 
termékeny iró még de Genlis asszony is , könnyű és tehetséggel biró, 
de nem elmés vagy mély ; előbbi irományi nagy tapsai fogadtattak , de 
sokat irva ereje oszlik , mellynek példáját látni : „í'ulntyre oa le sec-
ret*'~ és „Diíiers du báron de Holbach" czimü munkáiban. Igen kelle
mesek, szírre szólók, gyengéd fogásnak Cottin asszonyság románjai. 
„Malvina, — Mansfield Amália, — Elisabeth, — Math i lde" mély be
nyomást tesznek és sajnáltatják szerzőjök kora halálát. Ízléssel , finom 
ügyelő lélekkel, 's a' magasabb életviszonyok esmereteivel Írattak Flahavl 
(most de Üouza) assz. románjai - „Adélé de Sénanget, Mademoiselle de 
Tournon, — Kugéne de llolhelin'-1 különösen kitűnők köztök. ,.lJrime-
rose" de V indé - tö l ; „Le négre, comme.il y apeu de bláncs" Lavalléetől; 
„Les rjualre Espaniolsi'és„Le manuscrit trouté an mortt l'ausilippe," Mont-
joye-tól , , valamint „lalérie"- Krüdener asz. - tói az ujabb nevezetesebb 
románok közé tartoznak. A' sokat iró le Brun minden értelemben so
kat szokott megengedni magának. „Tiol de Suzellei' Fiévée-től, tetszik. 
Salvandy hiies lön „ A l o n s o " ál tal . De Montolieu asz. kedves mind , ,Ca-
roline de Liclafield" mind derék fordítása által Lnfontaine, Pichler s tb. 
románjainak. ' 

9. I, ev é 1 - és u t - i r á s . A' franczia levélstylus , mellyet idővel 
egész Európa, mint egyetlent uiánazott, Uichelieu idejéig elég nyers volt. 
A' régi csin feszessé tévé. Maga IV. Henrik is a' hölgyeknek , bajno
ki gyengeséggel hódolva, rhetori finomság né lkü l , de igen bókoló és 
édes kifejezetekben irt. Vonszók és olvasást érdemlők: „Lellres de Henri 
IV á Coriandre a" Andoise, Comtesse de Guic/ia, la mailresse.'-'- (Am
sterdam és Paris 1788). De az akkori hivatalos levelek egészen a' szo
kott curialis styltison vannak. Még Malherbe ódaköltő leveleiben sincs 
meg a1 könnyüség. De Uichelieu hivatalos leveleit is férjfias meghatáro
zottsággal , könnyűséggel és nem kellem nélkül irá. Tömött ékesszólás, 
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világos, nyomós elmetekintetek jelelik leveleit. Példáján általános tö-
rekedés kezdődött a' tudós fők közö t t , kellemes levelezővé válni. A' 
nemzeti i rány az lévén, hogy mindenben ki kell tiinni, a' mi világosság, 
eszme és könnyüség által ajánltatik : leveleket irni közönség számára, 
lön a' legújabb tudományos módi Parisban, és benne magát finom világ-
emberének mutatni, hízelgőbb rol t a' költői hirnél. A' Bet esprit szó most 
lön szokásbeli, és kettő ezen szép lelkek közül , kik Richelieu alatt leg-
finomabbaknak tartattak az udvarban, fersenytek a' levelii ásban. Balzac 
mintegy hivutalbeli buzgósággal dolgozott, hogy szépen, czifrátlanui és 
komolyan irjon mint Cicero- ,-csudál tatot t , de száraznak találtaték. De 
Voiture Vincze veszedeljies versenytársa lön , mivel vunszóbban tuda 
enyelegni. Igen elmés vol t , de ritkán minden erőltetés nélkül természe
t e s , uávarisága keresett va la , mives periodokba szőve , ' s a ' legkikeres-
tebb antithesisekben előadva. Törekedtek sokan ezen két ember jelességeit 
összekötni. Costar Péter nagy finomsággal, t i s z t án , kellemesen iis, 
de leginkább kitűnt néhány finom érzésű, nagy elméjű asszonyság, 
kik közt elöl fenáll a' szeretetre méltó SKVIONK marquise (I. e.) Emiit
jük még de f Espinasse kis issz. és du Deffand assz. leveleit. Sinon de 
l' F.nclos levelei bájoló kellemmel bí rnak, de sokan kételkednek hi
telességekről. Különösen kitűnnek Babét levelei az érzelmek és ki
fejezések finomsága által. Racine levelei igen becsesek tei mészetes-
ségek és világba mélyen látások miatt. Biclielet példánylevelek gyűj
teményét adá k i , 's egész tapsai fogadtatott. Pajkos hiúságot mutata 
Fontenelle „Lettrei galanies" füzetében. Chaulieu csábítgató példát 
a d a , mint kell a' leveleket versekkel beszőni. A' jó levél irás mivé-
szete a' nevelt Francziák között már előre fel volt téve-, Voltaire le
veleiben is inkább a' lelket mint a1 levélstylra különös tehetségét csu
dálták. A' Chaulieu kezdte szokás, levelekben okoskodni és tréfálni, Gres-
set által a' franczia társalkodás lelke szerint egészen kitökélyesiüetett , 
ki egy volt a' legfinomabb fők közül, 's hasonló csinu vig elbeszélések, 
különösen „ V e r t - V e r t " czimü munkája á l t a l , kitünteté magát. Dorat, 
Sedaine , de Pezay e' nemű kedves leveleket irtak. De Bernis ab
bééi igen gazdagoka ' szép leírásban. Montesquieu „Llttret persannes'-'yÁt 
mint a' tetsző irás példányát említjük. — Utazások leírásában gazdag 
a' franczia literatura ; mégis felesleges volna őket előszámlálni, mint
hogy a' l iteratura valódi szellemére nem a' legnagyobb befolyásuak. Igen 
hires munka „ a z i f j ú A n a c h a r s i s u t a z á s a " a 1 tudós é s elmés 
Barthélémy abbétól, ki 1710- 95-ig élt. A' „Letlres sur V Italie" Da-
patytól kedvesek. Volney , Denon, Delaborde 's mindenek lelett Hum
boldt és Biinpland a' legjelesebb uj utazási írók közé tar toznak, vala
mint a' régiség esmereteire nézve Millin utijegyzékei egyetlenek. E' rész
ben jó utasítást ad: „'Annales des voyttgesí' Mal te-Brunlól . 

10) A ' f r a n c z i a l y r i c a i ( l a n t o s ) é s e l b e s z é l ő p o e -
s i s. Az éjszaki franknyelven lévő költemények dalok voltak. 
Nem lehet időrendi szorossággal meghatározni, mikor szűnt meg 
a' Seine és I.oire parti nép az ős Roland éneke idomában 's rtimlott la
tinban énekelni. Bizonyos, hogy a' 13 században a' provencei költés 
igen nagy befolyással volt az éjszaki frankra. A'legrégibb franczia poe-
sis esmeretére. igen jól vezet : „ D e / ' origine de la langue et poésie fran-
(•aises'- Fauchet Clnudiustól. A' románok és fabliaux-k sokkal idős
bek az éjszaki Iiteraturában a' daloknál. A' provenceiaknál pedig a' 
valódi költés ft-jlett ki e lőbb, és mulató tudománynak (gaya ciencia) ne
veztetek, 's déli regényes lélek vala benne. Filep Auguszt uralkodása 
a l a t t , a' 12. sz. vége felé mentek (hihető) az első Troubadourok éj
szaki Frankhonba. De T r o y e s , ki az asztalköri (Tafelrundi) románokat 
éjszakfranki versekbe á l t t evé , ntánozá először a' provenc,ali éneklést 
franczia versekben. Alexander , a' normann , kitől az alexandrinusok 
neveztetnek, 1180 és 1223 közt éleFilep Auguszt udvarában; e1 költé és 
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éneklé nagy Sándor t e t t e i t , Filep tetteire játszva. A ' n a v a r r a i király, 
Thibaut , Castiliai Blanca számára dalokat készite egyszeri! proven-
<;ali idomban , de néha a1 canzonokhoz közelítő változásokkal. Majd 
minden énekének, bár melly kUlönbö/ő volt is mérték i d o m a , öt s t ro-
phája van, 's az ötödik után szokásként a1 provenQali ragasztok Ce"~ 
voyj jön, mellyet az Olaszok is megtartottak canzonjaikban. K/.en nyelv 
annyira különbözik a1 mai francziától, mint a' sváb Minnesanger-eké a' 
mai mivelt némettől. A' frank Trouvére-k és a1 déli Trouhaüourok mi-
rész-testvéreknek köszönték egymást. Thibaut király dalai egysze
rűn daloltattak hárfától vagy hegedütői kisértetve. Brulez-től (Gasses-
Brulez) még mintegy ötven dal lételez ; ő Thibaut barátja volt. Neve-
zetesb lön regényes viszonyai miatt COUCY (1. e.) várnagy. Messire Thi-
erry de Soissons azon bajnoki költőkhöz tar tozot t , kik szent Lajost a' 
szent háborúba követék. Ezen időből közié Roqiiefort: „Poésies de Marié 
de Francé, poé'íe aiglo -normand du XI11. tiécleii (Paris 1820. 2 r . ) 
Több fr. költő énekei az utóbbi 14 századból hasonló tagmértéküek az 
ó spanyollal. Egy hölgy is nevezetes lön ez időben, mint kö l tő , ne
ve: Doete de Troyes. Áz igaz történeteket is szokás volt költés által 
elrutitani. Így Arrasi Mousque Filep versekben rongálá a' frank törté
neteket. Az allegóriák kedveltettek. FROISSART (1. e.) hires mint történet-
Író ; még hiresb mint természetes költő, ó vezeté a' provencjal pász
torköltést a' frank literaturába. Verseinek egy részét románidomban 
adá e1 czim a la t t : „Meliador vagy a' naplovag." , ,A ' szerelem édene; 
— a 'há rom Már ia" örömmel fogadtattak tőle. A' versben irt tréfás fabli-
aux-k igen kedvesek voltak a' 12 és 13 században, néha leirhatáson tul 
Illetlenek. Voltak erkölcsi és guny-regék is, (fabliaux), nem különben 
Contes dévots , mellyben két szerzetes Coinsi és Farsi lrttek híresek. 
A' 15 század volt a' provencei ' lyraköltés virágideje éjszaki Fraukhon-
ban. A' t r ióiéi t , quatrain , az ugy hívott királydal , eszme játékokkal 
mulattak. Minden mesterkélést hihetlenül magasra emeltek. A' 15 szá
zadban az orléansi herczeg, ki az azincourti ütközetben angol fogságba 
esett, jel^s volt énekei igazsága és mesterkétlen kelleme miatt. Ezen Fran
ciaországot majd kidöntó had idején sok fejedelmi énekes vol t . János 
és Filep burgundiai berezegek, Anjou-i René, Lotharingi János. Mun
káik ezen czimü kéziratban léteznek „Balladier ;" de magasabb elmét 
nem kell köztök keresni. Ezen korba tartozik du Vallon - Chalys Clo-
tüde is. Alain Chartier nem igen dicséretes. Villon vad eszmékkel 
éneklé ön pajkos tetteit. Coquillart, Cretin vagy Du Bois és Bordigné 
nevezést érdemelnek. Ezen utolsó regéi Faiseu Péterről a' német , ,Eu-
lenspiegel 'hez hasonlittatnak. Michault ( „ L a danse uux avei/glei"') d? 
Avvergne, Olieier de la Marche, Cliaslellain, <T Amhoite síi. a' 16-szá-
zad elején éltek. — A' b á t o r , gyakran meggondolatlan, de nemes és 
szeretetre méltó 1. Ferenczel utolszor csillámlott á' régi bajnoki dicső
ség világosan az életbe fel; maga is költő volt , és előmozdítója minden 
szépnek, nagynak. Ó vezeté be a' görög és romai remekek (classicu-
sok) tanulását, 's igazsággal neveztetett a' tudományok atyjának) (/« 
]>ére des lelíres). Medici Katalin a' sonetteket kedvelteté meg. Marót 
János; és fija Marót Kelemen olly epochát csinálnak, hogy követőiket 
Marotistáknak bivják. Navarrai Marg i t , Stuart Már ia , franczia 
verseket költenek. Jodelle költővel kezdődik a1 fr. sonettirók iskolája; 
í és barátjai kép/.ék az ngy nevezett hét csillagzatot. Köztök első volt 
Ronsaid 's még a' jövő században is a' fr. költők fejedelmének monda
tott; nevezetes még Bellay és Bai'f- Azonban ujítóra lett szükség, ki 
a' latinozó költői irást vissza simítsa. Hlyen volt Ber t rand , Despor-
tes, és Mal/ieróe, ki mindazáltal nem a' képzeletek magasságában 
volt nagy , hanem mint er i t i rus , szó és szótag-tyrann. 1627-ben holt-
meg. Uegnier remek gunyköltő és erkölcsrajzoló. Viaiid, Malherbe 
versenygő társa. Racan és Mairet mint pásztorköltők híresek, Gom-
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baud és Brebenf mint epigramma-irók. Aristoteles poeticájának befo
lyása a' ÍV. költésre a1 10 században már el volt határozva, llacine 
lyrai költeményi több nyelvszépséggel mint v költői érdemmel bírnak. 
Közönséges kedvelést nyere Lafontaine János (1621 —94-ig élt). Boileau-
Desprémx minden czifrázást és ábrándozást gyttlöle, kevés phantasiáju, 
de annál élesebb vi'sga eszii volt. Criticai szabályai annál inkább mun
ká lkod tak , mivel maga pontosan követé őket. Gunyjai 's versekben irt 
poeticája hiresek. Tanítványi büszkélkedtek az ő józanságában 's egy 
oldaluságában Benserade tetszék kedveskedő dalai által. Az enyelgő 
költők között főbbek: Lul l ie r , Chapelle társnévvel , Bachauniont, Chau-
lieu és l a F a r e . J . B , Rousseau hires ódaköltő. A' poésies fugilives mindig 
inkább kedvehet tek, ' ski tüntek ál ta luk: Pavillon , Des Joetaux, St.-Pa-
vin. Segrais eclogái kedvesek lőnek, de még kedvesebbek Deshouli-
éres asszonyságéi , ki 1034—94-ig élt 's gyengéd asszonyisággal festé 
a1 pásztori jelenéseket. Fontenelle czifrált i dyllái hideg udvari hangon 
Írattuk. Esmere tes , hogy Voltaire itt is fénylett , valamint ezen mon
dása i s nevezetes, hogy „ni i n d e n m i v e i t n e m z e t e k k ö z t a ' 
f r a n c z i a l e g k e v e s e b b é k ö l t ő . " Vallásosán költenek: l.otiis 
Racine és Ke F ranc de Pompignan marquis. Kellemes idyllákat irtak; 
Berquin , Guadeloupei Léonard , 'sLevesque Róza kisassz. mind annyan 
Gessner követői. — Az uj költők között Lebrun ódái talán a' legmaga
sabb reptüek a' franczia földön. Az Ep/'lres Ducis és de Fontanes-tól 
jelesek. Eegouvé ékesen ira és kedvesen; érté versei hangoztatását. Há
rom munkája: „Les souvenirt," „ L a mélancolieic és „ L e mérite des 
femmes"- különösen jól fogadtattak. Flórian , Arnault és Ginguené me
séi Lafontainéi után készül tek, nem különben Andrieux-éi is. A'számos 
könnyen és mulattatón költő franczia irók közt fők: Lafontaine, Vergier, 
Voltaire és Flórian, Raynouard ezen költeménye : „Socrale au lemple 
fP Aglaureí:' az academia első jutalmát nyeré el. Többször nyere ju
talmat egy fiatal, jó reményű ifjú i s , M i l l e v o y e t. i , kitől „Amour 
maternél" és „Belzunce" sok tiszta és gyengéd érzést mutatnak. Fab-
re Victorin és de Lancival Luce versenyegtek vele. De Boufflers és 
Parny megmutatják , hogy semmi komoly környiilmény meg nem változ
tatja a' nemzet élősdi szerelmét a' könnyelmű iránt. Boisjolin , Tissot 
és Mollevanr, Popét , Virgilt és Tibullt forditák le. A' költő nők közt 
nevezetesbek: de Beauhainais , de Bourd ic , de Beaufort , Dufresnoy, 
deSalni , Verdier és Baboisassz. e' két utolsó különösen mély érzésű elegiá-
kat ira. Fő elegiaköltőnek B é r t in (megh. 1790) tartatik. Chenier egy 
a ' legjobbak közül , különösen idyl lákra; L a m a r t i n e egyedül áll a1 

lyricusok között. Viennet („Exilés de P a r g a " ) , Fatiriel BKRAMJKR (1. 
e . ) , Barthélemy 's mások a'pillantat behatásinak sokat köszönnek, 

11) H ő s k ö l t é s ( e p i c u s k ö l t é s ) . Ebben a 1 franczia lite-
ra tura igen szegény. Desmare t s -de»S t . - Sorlin János, Richelieu ked-
vencze, első bátorkodott egy regényes nemzeti hősköltemény által a' fr. 
poesis mezejét öregbíteni (megh. 1676). Boileau igen üldözé ő t , 's 
a' kicsufolt Desmaretsnek más hijánya még sem volt, mint a' mivel 
mások igen nagy bőségben bí r tak: eriticai figyelem és józan okos
ság. Az ő teremtő phantasiája minden fr. költőt meghomályosita. 
„Clovis"- nevű hőskölteménye nem bir ugyan okos a lapza t ta l , hanem 
költői ötletekkel, találásokkal gazdag, 'g a' csudálatosnak ingerétől ált 
van hevülve. Desmarets költeménye gépelyzetit részint a' keresztyén 
égből , részint a' regényes tündérvilágból szedé. Mélyen alatta maradt 
Chapelain János , ki Arc Johannáról kezde egy eposzt r imezni. melly-
hez hosszaságra és unalmasságra csak „Alarich , vagy a' megszabadított 
K o m a " hősköltemény S c u d e r y - t ő l , hasonlítható. Egy negyedik eposz 
ugyan azoji időből: „St.-Louis, ou la sainte couronne reennquisej' Le 
Moine Péter j esui tá tó l , ki 1601—72-ig élt. Képzelődése nem volt 
olly gazdag és merész, mint Desmaretsé , de nem is olly vad. Limo-
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j o n - d e - S t . - Didier ötödik munkát ada ezen nemben, Chlodwig történe
tét újra kidolgozva; csak az első 8 ének van kinyomtatva, 's költői ké
pekben szegény. „ F r a n c i a d é " Ronsa rd - tó l , uemsül t jó l el. „ T é l é m a q u e " 
Fénélontól igazságtalanul számláltatnék ide. „ H e n r i a d e " Voltaire-
től legjelesebb ezen mezőben, jól kigondolt a l apú , vonszó characterek-
k e l , jól eltuliílt leírásokkal gazdag; a ' nyelv tiszta és n e m e s , de a' 
költői báj egészen hibázik* Különösen háborítok az allegoricus szemé
lyek. „ P u c e l l e " Vol ta i re től , elsült és legjobb tréfás hősköltemény 
a' Francziáknál , de az erkölcsiséget sértve szerzője nevére mocskot vo-
na. Tliomas nagy Péterről kezde egy eposzt irni, de bele halt. Du Boc- ' 
cage assz. irá: „Colombiade , ou la foi portié au nouveau 7nonde;" né-
melly szép festés van benne. „ L e s Helvét iens" Massontó l , inkább tör
téneti, mint hősköltemény. A' „ M a r t y r s " Chateaubriand - tói Télémaque 
osztályába tartozik. A' hős i - t r é fás költésben Voltairen kivül Boileau 
(„Lutr in") és az ujak között Pa rny nevezetesek. Ez utolsónak mun
ká i : , ,L« guerre des Dieux," „Les Rosecroix," és „ L e paradis perdu" 
nagy tehetséget mutatnak , noha a' t iszta érzést megsértek. „Les 
amours épiques" csak episodok, mellyeket Parceval de Grandmaison 
más költőkből szede. „Aihille a Scyros J' de Laucival tól , szép he
lyekkel bir , ha alapzata hijányos is. B a o u r - Lorniian „Poé'mes Gal-
l iquts 4 ' -e iben Ossiánt követi. „Chevaliers de la Table Konde"' CrenzéMe 
L e s s e t - t ő l , 1811-ben nagy és méltó kedvezéssel fogadtatott. Kevésbé 
voltak szerencsések, valamint valóban kevésbé vonszók, az „Amadis 
de Gaule," „ P Ö Í V Í de Cfiarlemagneíi ugyan azon szerzőtől. Ezen 
munkák (de Lessetéi) a' romántos bajnoki világnak összeségét magok
ban foglalják 's a' fr. szép literatura nevezetesebb szüleményi közé 
tartoznak. 

12) O k t a t ó é s l e i r ó p o e s i s . Brebeuf, a ' k i 1618 — 6 1 -
ig é l t , először tűnt ki e' részben; munkája : „Entretiens solitaires." 
„Art poélique" Boileau - tói ide tartozik. Az oktató satyrában Gilbert 
volt híres, ki ifjúságában megholt. Említést érdemelnek: „La lieligion" 
és „La gráceií az ifjabb Racinetól ; „Discnurs sur P homme," La re-
ligion nalurelle,11 és „Le désastre de Lisbnnne-Í Voltairetől ; „La gran
dé ur de Dieu dans les merveilles de la nutureil Dnlardtól. Wa te l e t 
tanitó verseket irt a' fes tésről , mint Dorat ÍJ próbálá a1 színjáték theo-
riáját tanitó versidoniban irni. Az Angolok leiró költeményit a ' F r a n c z i -
ák nagyon utánozták , különösen Thomson évszakaszit. Ide tartoznak: 
„Les saisons"- S t . - L a m b e r t - t ő i ; „Les moisil Rouchertól. Bemard 
és Lentiéire tanitó versei : , , L ' art d1 aimer1'' és „Les Fastes"" Ovid 
után Írattak. Delille különös kellemet és kedveltetést ada nékik , ki e' 
munkáiban; „Les jardint" és , ,L 3 homme des champsíi Virgil mássá 
tön; ezek pedig: „Le maikéin- et la pitié," és , ,La conversation'1 osz
tozott kedvezést nyertek; e' nagy költeménye ellenben: , , L ' imagination," 
melly a' szép különösségekre és episodokra nézve igen gazdag , általá
nosan csudáltatott. Lebrnn-nek egy derék nagy költeménye csak r é 
szint esmeretes; n e v e : „La natureíc és négy énekre oszta t ik: „ L a vie 
ehampétre," „La liberté ," „Le génié," és , , L ' amour.íC Jelesek 
ezen versek: ,,La navigation1' l isnienardtól; , , L ' astronojnie-<- Gui-
dintől; „ L e mérite des femmesíí Legouvétól; „ L e génié de V homme," 
Chenedollétól; „Lies trois ages',i Koux-tól . Delille utolsó nagy mun
kája „Les trois régnes de la nalure'-' gazdag rajzszépségekkel , tetsző 
öszvekiitéssel 's ingerlő leírásokkal. — Lamartine itt is fénylik. 

13 é s 14) D r á m a k ö l t é s é s s z i n j á t é k . A ' fr. játékszín 
története sok fr. írótól le í ra tot t , kiket Blankenbmg feljegyzett Sulzer 
„Szép mesterségek theoriájá"-hoz adott tudományos toldalékiban. Fő 
munka pedig : „Histoire du théatre franqais depuis sori origine jusqii' 
á présem" (Paris 1734 és 1756, 15 k ö t . ) , Parfait tes tvérektől , ki
adóitól ennek i s : „Dictionnaire des théálres de Paris, conlenant toutet 
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Itt piéces qui ont éti représentées jusqu' a présent, det fait* anced. tur 
let auteurt, acteurs, actrictt, danseurt, danseutet, compositeurs de 
ballett'1 etc. (Paris 1756 én 1758, 7 kötj . A 'menny i r e a'színjáték hala
dása a' drámaköitéstől függ, ide tartoznak a' fr. dráma költést érdek
lő munkák, p. o. Fontenelle- , Suard- , La Harpe - , Lemercier és Schle-
gel től , („Tanítások a' drámai l i teratúraiéi és mivészetről") . Azonban 
a' Francziák magok megvallják, hogy drámájoknak és játékszíneknek 
tör tenetét huzamosan adni nehéz. A' legidősb pont , hol á ' já tékszín
nek nyoma la tszik , nagy Károly ideje, ki a' his tr iókat , mint a' sze
mérmet megsértőket eltiltá. Ezen parancsnak vala sikere, mert Károly 
ideje után sem látszik jó darabig nyomok. De a' nép a' megizlelt já ték 
szerelmével nem hagya fel, és igy támadt p. o. a' bolondünnep, hason
lító a' Carnevalhoz, mellynek alkalmával a1 templomok is lármás és ga
rázdaságot üzó személyekkel teltek meg. Eudes de Sully , párisi püs
p ö k , nyomosán kikelt 1197 körül ezen dísztelenség ellen, de tartós si
ker nélkül , mert 200 évvel utána még létezett ezen ünnep Frankhonban. 
A' troubadourok is beszélgető verseiket magok el szokták játszani, 's ők 
nyerték elós/.ör ezen nevet : ,,/e» Comiques" az az vigjátszó (komoe-
diás). A' drámáskodó troubadourok között Faydi t , neveztetik. De 
ezen drámák a' legidomtalanabbak voltak, a' mellyek csak l ehe tnek ; ' s 
Frankhonbaii is valamint a' többi Európában csak a' 14 század végét 's a' 
15-dik kezdetét lehet a ' j á t éksz ín eredete idejének mondani , mikor a' 
mysteriumok kezdődtek. Mint az ó időkben a' vallásból eredt a' szin, 
ugy az ujakban is. Fejlődésének képe ez: V. Károly uralkodásának 
vége felé, a' haza térő búcsúsok énekei gerjesztek fel a' beszédes ének 
ideáját , melly szent tárgyú -volt és mysteriumnak neveztetett. A' ben
ne játszó személyek V. Károlytól levél által „S z e n ve d é s i t e s t v é 
r e k n e k " (confrérie de la pástion) neveztetnek, mivel a' megváltó szen
vedését tetszve játszák előtte. VI. és VII. Károly 's XI. Lajos ural
kodása alatt ezen társaság előlépéséket tön , noha a' hazát polgári há
borúk enlészték. De majd gun} helyekké fajzottak el ezen játékszí
nek , hol a' másnak szen t , nevetségessé t é t e t e t t , kicsufoltatott. — 
Eleinte a' szenvedési testvérek az útszákon játszottak , majd a' sz. há
romság kórházában színt nyertek , hol ünnepeken játszottak , utóbb pedig 
a' fiútel de üourgogne egy része adaték nékik ál t . Az itteni színben 
a' nézők fel felemelkedő sorokban voltak mint m a , mellyek kö/.ül a' leg
felső paradicsomnak neveztete t t , a' másik Heródes palotájának stb. A1 

bibliai lényeknek, személyeknek mássa i , képei bőségbén voltak jelen; 
a ' poko l a' szin közepén sárkányidomban volt, a' darabhoz tartozó ör
dögöknek ez vala a' tanyája. Volt még egy fiiggeHkes rejtekhely is, 
hol a' szemérmes dolgoknak kellé történniek. A< szin két oldalán pa
dok, valának, hová a1 mondóját végzett játszó leüle. — Ezen myste
riumok továbbá nem jelenésekre osztat tak, hanem napo!;ra. Egy játék 
annyi nap t á r t a , a' hány osztálya volt, 's egy illyen napi osztály (jour-
née) gyakran olly soká játszék, hogy félbe kellé szakadnia, inig a' ját
szók falatozva éhöket elverték. Históriai darabok ada t tak , de szoros 
igazságra nem vala tekintet. Heródes p. o. gyakran pogánnyá, a' ro
mai helytartó ludaeában pedig muhanípdánussá tétetett. Legkülönösebb 
volt a' szomorúnak a' tréfással vegyítése ; mert míg p. o. egyik martyr 
halált s/.envede , akkor már a' „bajazzA41- nevettetésról gondolkodott 's 
nem ritkán nevettetett. Tarkább példák sem hibáztak. Több jelenés 
énekeltetett , néha egész kartól. A' versek többnyire jambicus rendek 
voltak, változó hosszúságnak. Es ez vala a' mivészet csecsemő kora. — 
Utóbb a' szenvedési testvérek játékai mellett a1 Bazoche-éi támadtak, 
melly ügyészekből 's más igazságbeli tisztviselőkből állt őszre, kik már rég-
olta azon joggal bírtak', hogy a' közünnepeket ők rendelhetek el. Pe
rekkel halmozva lévén, szép Filep a l a t t szabadságot nyeltek neven-
dékek félfogadására, kik nekik segédül voltak 's egyszersmind hivatal 
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ra készültek. Az ügyészek irói (Clercs) utóbb társaságot (Gilde) kép
zettek, mellynek feje, a' Bazoche királyának Qle roi de la bazoche) ne
veztetett, 's a1 szenvedésiek szerencséjét látván; nj játék nemet találtak 
ki.- a1 m o r a l i t á s o k a t és farce - okát, 's „ Clercs de la Bazoche"- név 
alatt amazokkal vetekedve játszottak. Eleinte magányos házokban lép
tek fe l , inig nem utóbb a' várban engedtetett meg nekik egy szin ké
szítése. A' moralitások aliegoricus — erkölcsi személyeket képzettek, 
— bennek a' bűnök 's erények személyesítve jónek elő. Még az igé
nek személyesített formáját is léptették elő. —• A' farceok ( t r é f á k ) , az; 
előbbinek utójátéki voltak és különböző nemre osztattak fel, tör téne
tiekre, mesésekre , vígakra stb. Ezek apró versbe szedett tréfajáté
kok voltak, bennek a' yalódi életből vett characterek telve gúnyoló paj
kossággal 's tréfás erővel példáztattak. Legnevezetesebb közülök Patelin 
ügyész tréfajátéka (bohózata), melly hihető 1480. játszatott először és 
Brueys és Palaprat által újra kidolgozva ma is él a' fr. szinen, sót 
nagy befolyással volt a1 Francziák utóbbi tréfás drámáinak irányzatára. 
Blanchet Péter mondatik szerzőjének. A' kettős beszélgetés már is azon sza
bad könnyűséggel bir benne , melly azolta mindig különös érdeme volt 
a' fr. vígjátéknak. Ezen bohózatjátékok két évig léteztek Parisban , de 
személyes gúnyokra 's illetlenségekre vetemedvén köz boszonkodásra ad
tak okot , a1 parlament pedig többször becsukatá szinjeket , sőt Aug. 
14-kén 1542-ben kenyér és víz melMtt becsukata minden t ago t ; 1545 
pedig egészen eloszlatott. Vele majd egy időben tárnada egy harma
dik egyesület, , , g o n d t a l a n g y e r m e k e k " neve alatt [Enfani sarui 
souci). A' tagok jó házakbeli ifjak voltak, igazgatójuk „ b o l o n d o k 
f e j e d e 1 m e" (l'rince des sots) , játékaik „ b o l o n d s á g o k" (soties*). 
Ezeknpk czélja nem egyéb v o l t , mint az ostobákat kicsúfolni, 's egyes 
személyeket vagy a' nagy világ egész csapatjait minden kímélés nélkül 
gnnyolni. Itt is a' személyesített allegória használtatott. Ezen bolond
ságok annyira tetszettek, hogy a' bazochok a' gondtalanoktól engedel
met kértek bolondságaik játszhatására. VI. Károly alat t privilégiumot 
nyere ezen pajkos csoport. De ez is veszedelmes szabadságra rajzott 
el, 's Ferencz a l a t t , játszandó darabjukat a' parlament censurája alá 
vetették, és midőn álarczok 's felírások által a' gúny személyeit még 

iis esmeretesekké tudák tenni, nj parlamenti törvénynek kellé e'.en vissza
élést gátolnia. Legfényesebb korok XII. Lajos alatt vol:, 's kevéssel az
után Marót Kelemen , a' híres költő 's kedvese a' nagy Valóig Margit 
királynénak, társaságokba lépé. Eloszlott a' társaság 1612 ben. 
Ezen két utolsó ingyen já t szo t t , nem ugy a' Szenvedésiek, kiknek kí
vánatit a' parlamentnek kellé sokszor mérsékelni. üllenben ezer livre 
esztendei adó mellett ( a ' s zegények számára) , privilégium adatolt ne
kik minden megfizetett j á t ék ra ; melly okból minden já t szóka t , kik idő
ről időre Parisba jöttek , onnét kiszorítottak. Hlyen magányos társa
ság volt Pontalais Jánosé, l.i egyszersmind költő és színjátszó volt, 's 
idejében egy a1 legeszmésebb fejek közül. XII. Lajos és 1. Ferencz 
alatt élt 's sz. liustach templomához közel egy kis liidnn adá já tékai t . 
Egy darabja sem maradt máig fen. — Azonban a' könyvnyomtatás 
Franklionban is minden tudományos dolognak 's a' színnek is fordulást 
ada. A' görög remekek, a1 latin darabok megesmertettek. Sophocles 
és Euripides több tragoediája, Terencz vígjátéki lefordíttattak. II. Hen
rik alatt Jodelle lépé fel (megh. 1557) vígjátékaival, mellyek a' régi 
remekek példáján készülve, meglepők voltak, 's a' fr. drámai poesisnak 
utat mutattak. O elég merész volt a' régiek nyomán menve reformálni. 
E' nembeli darabok közt elsők ó t ő l e : „Eugéne ou le rencontre-'- víg
játék és : , ,a ' fogoly Cleopatra" szomorú játék. Ebben Jodelle maga 
is mint játszó lépé fel 1552. Ezen darab , melly a' régi szín hanyat
lását vnná maga után, a1 legnagyobb taps között adat;:|f II. Henrik je 
lenlétében, ki a1 szerzőt 500 tallérral jntalmazá meg. Jodelle utolsó '» 
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legjobb munkája — Didó volt, nagy költői szépségekkel. Néhány 
évtizeddel Jodelle után Spanyolhonban Eope de Vega , Angliában 
Shakspeare élt. Jodelle Aristoteles három egységét elfogadá, — a" tisz
ta históriai í rás t valas/.tá, minden csudást kirekeszte, forrásul a' görög 
és romai történeteket Vévé, de a' régi Görögöket tarkán keveré uj Fran-
cziákká. Pályáját barát jai , az ugy nevezett íranczia hétcsillagzat [La 
Vléiade frangaise) folytatá ; kö/.ülök a ' jövő században' mint első fény 
Ronsard dicsértetett. A' többi öt tag ez volt: du Bel lay , de Bai'f An
tal , de Thyard Pon tu s , Belleau Remi és Daurat János. Jodellehez 
kapcsolák még magokat: La Peyrouse , Medea szerzője (1555); Grevin, 
vigjatékiró; Massin - d e - S t . - G e l a i s , S o ph o n i sb e szerkője ; de la Ta-
ille János, a' „ L a famine" tragoedia irója; Garn ie r , kinek munkája „Hip-
po ly t e " első csinu, ki mindenféle nemzetet a' színre bátorkodék állí
tani , és de la Rivey Péter; — 's igy a' 16 század második felében kezde 
a' fr. dráma igazi lépésekkel közeliteni a' hajdan tökélyeihez. — A' 
nyomban következő drámaköltők nem voltak olly szerencsések egész 
XIII. Lajos idejéig, p. O. Hardy Sándor, ki 800 darabot ira, mellyekből 
40 ma is él ; Nepée , Theophil stb. Közelebb jöttek a' czélhoz : Mai-
r e t , Ilotrou ( „ V e n c e s l a s " ) Durye r , Baro stb. Végre a ' hatalmas 
Corneille jelen meg , minden előtte voltak meghomályositója. Ő hatal
mas characterekkel méltólag tudá az indulatok merész nyelvét beszél
tetni. O mutatá először meg nemzetének, mi a' tragicus erő és styl 
nagysága; maga még is feszes törvények és előítéletek jármába simult. 
Egyedül őt nevezik a' Francziák nagynak a' költők között. Legszebb 
munkáinak tar ta tnak: „Medea , Cid, Cinna, Polyeucte , Rodogune." 
Racine János korának embere lön , a ' t ragoediában a7 Francziák kedven-
cze. „Az ellenséges t e s tvé rek" „Andromache" kedves darabok tőle. 
„Atha l i e" a' remekje. Voltaire a' harmadik nagy tragicus , felhevült 
irigyléssel törekedett elölhaladotti után és „ Z a i r e " 's „Mahomet'*' csu
dált remekek lőnek. Voltaire a' szin tágítását 's ékesitését siirgeté, de 
az öltözetek (costums) igen Ízléstelenek maradtak ; görög és romai tra-
goediák utifiakkban és alongeparókában adattak. Csak a' revolulio 
alatt irta ki Talma, Dávidtól vezéreltetve, ezen dísztelen szokást , Clai-
ron adván reá az első helybeli alkalmat. A1 második osztály
ba ta r toznak: Corneille Tamás, Lafosse, G u i m o n d - d e - I a - T o n c h e , Le-
f ranc , Laharpe , Lemier re , de Belloi stb. A' polgárj érzelgő szomorú 
játékot Diderot vezeté be „Pe re de famille" és „Fi ls naturel-'4-je ál
tal- Az uj tragicusok közül nevezzük: Ducisr, ki Shakspeare sok da
rabját francziára forditá 's az ,,Abufar i 4-ban sok eredetiséget muiata; 
Arnault-ot, kinek „Mar ina , CiHcinnatus. (Jsk r, Les Vénitiens , és Ger-
manicus" czimü munkái gondolatteltségre, erőre és érdeklő jelene
tekre nézve jelesek. Dicsérettel fogadtattak „Mór t d' Ábel", és ,,Hpi-
chari-s et Né rón ; "—Etéoc l e és Polynice" és „ L a mórt d' Henri IV. 
tőle vannak. Lemercier ennél előbb tön próbát a' drámában még 
mint gyermek; „Lévi te d' Ephraim'- ' s „Agamemnon" csudaltattak. Utób
bi munkái kevésbé tetszettek. A1 „les Templiers" Itaynouardtól sze
met vontak magokra. , ,Abdelasis" Murvilletől; — ,,Jósef," Baour 
Lormiantól és „ A r t a x e r x e s " Delrieutől te tszet tek, de kevésbé 
mint „Manl ius" tragoedia, mellynek hőse Talma kedvencz szerepe lett. 
„Mar ié Stuart ' 1 Lebruntől Schiller után zajgó örömmel fogadtatott Pa
risban. Ez és , ,Sy l la" J o u y - t ó l ; Vépres Siciliennes,íl „lJaria"- Dela 
vigne-tiA ,,Clovi.i'1 Vt'ennel - tői fő szomorú daraboknak tartatnak. Ezek 
által lépést tesz a' fr. tragoedia a' classicusok keskenyen szabták hatá
rain t u l , 's tovább száll a' szónoki szép hangzástól, melly eddig egye
dül tévé valóját. — M i történt a' fr. vígjátékkal, eleinte mindjárt é-
rintettük , 's hogy kezdődött a' bazochok bohózata 's a1 g o n d t a l a n o k 
bolondságai áltoi. Jodelle ezt is újra teremte. „Eugen apát ja" Feren-
czet utánozza s a' várost uralkodót jól mulatá: ez az első rendes nem-
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zfti rigjáték allegória nt-lklil; az eszmék benne n y e r s e k , miveletlenek. 
1562 olta la Taille testvérek Írtak vígjátékot prosában. A' kedves pász-
torkó'lttíst is össze vágytak kötni a' drámaival. A' moralitásokbúi pász
tori játékok lőnek, szentesek, — egyiigyük! de la Rivey Pé te r folytatá 
a' valódi vigjátékirást. 1552 bérbe kiadák a' Szenvedésiek privilégiumo
kat egy vigjátékos csapatnak, melly, a1 „Troupe de la comédie frangaite" 
ma is áll. A' hotel de Bourgogneban játszot t . Kevéssel erre III. Henrik 
beárasztá Frankhont gunyjátékosokkal, kiket Velenczéből hozata. Ezek 
„igelosi"1 czimet vettek fel, melly annyit tesz, mint tetszeni vágyó. Já t 
szani kezdvén minden hozájok tódult. Minden nemű bohózatok igen 
kedveltettek ; Richelien maga is elhallgatá. Az olasz harlekint a' bo
hó szinen Tabarin és Turlupin pótolák k i , XIV. Lajos idejében igen 
kedvesek. Corneille érzé először a' valódi charac ter - darab szükséges 
létét; a' vígjátéknál kisebb előítélettel vala baja mint a' szomorúnál. Gyer-
mekvisgái a' tréfa mezején finomabbak, illendőbbek mint a' Frankhon 
akármelly- volt vígjátékában. 18 éves korában irá „Melite*'- jét. Utóbbi 
darabja: , ,a ' h a z u g " egy remek munka a ' fránczia vígjátékban, „ < í » -
<?romerf«"-ja á l ta l , mint énekes játék köl tő je , epochát csinált. Racine 
vígjátéka: „Les plaideurs" csekélység u g y a n , de tele van igazi comicus 
erővel, ügyetlen marad , mint vigköltő Pocquelin Ker. J á n o s , Moliére 
név a la t t , ki 1620 szül. „V étoardi1' volt megesmertető darabja. Nem 
.sokára az ő színe lön Parisban a' legkedvesebb ; társasága ezen becsület 
czimet nyeré: Comédiens ordinaires da roi. Tellyes erővel ' s minden köl
teménytől elősegítve fejté most Moliére ki gazdag lelkének belsejét. 3 5 víg
játék van tőle. Maga is mindig tapsai j á t szo t t ; szelleme tehát annál inkább 
ragadt társaságára. „Tarluffe'' *s „Misanthropeií darabjai á' nagyon 
tréfásokhoz tartoznak. Vígjátéki másik osztályba jőnek a1 nem versbe te t t 
nagy characterdarabok , hol „V avaré'-' „George Danáin" és „ t e bour-
geois gentilhowme" leghíresebbek. Pajkos szeszélyének legtágosabb 
mezőt engede Moliére a' vig mulattató darabokban , hova gyakran mu-
sikát és tánezot is kevert. Idetar toznak : „Lesfourberies de Scapin'i „Mon-
sieur de I'ourceaugnac" és „Le maiadé imaginaire"; a1 tréfás siker i t t 
olly polezra emeltetet t , a' millyent az ógörög komödia szünte olta nem 
esmértek. — A'fránczia vigjáték-költők legszabadabbak maradtak minden 
félszegségtől. Szövődött darabok nem tetszenek annyira^ mint a1 charak-
terfestők; ezek nemes vagy alacsony tréfások voltak. Kedveltettek a' 
„Vicces a secnes détac/iées,'laz az tréfás jelenetek a' te t t egysége nélkül, 
valamint a' közmondások , paródiák, közbe vetett játékok. Az olasz szin 
is ada segedelmet , hogy a' nemzeti ment maradjon a' félszegségektől. 
Az utóbbiak közül Moliérehez senki sem közelite ugy mint a' nagy elméjű 
KíoNARn (1. e. é l t , 1647-1709-ig). Tréfás helyezetek kitalálásában kimé-
rithetetlén vala Dancourt. Le Grand „Ami de lout le mondeií - ja m a i s 
örömest láttatik. Báron, kedves vigjátékos, Moliére után nem sikeretlenül 
törekedett. Dufresny szép társasági darabokat i r t . Montfleur volt első, 
ki a1 Spanyolok példájaként vig közdarabbal félbeszakasztott tragödiákat 
irt. A1 finom l.e Sage is örömest utánozá a' spanyol költőket. Sok tréfás 
énekjátékot irt az országos vásár theátromára. Destouches első kezde a' 
dráma ezé járói okoskodni, a' vígjáték valódi ideáját elesmerni, 's a' t r é 
fás sikert az erkölcsinek alája vetni. Érzékeny jelenéseket szerété fel
hozni. De olly finom characterfestó mint Destouches, alig van minden 
nemzetek vigköltői között is. A' kedvelt bohózat (FarCe) költőkhöz tar
toznak t Bergerac, Boursanl t , Brueys , La F o n t , Pa l ap ra t . ' s az ifjabb 
Corneille. — Corneille „Andromedá"- ja olta énekjáték is sok íratott , (L . 
FRÁNCZIA MUSIKA). De Sourdene marquis 1669 az Acadcmie royale de mu-
tique-t alapitá. Quinault gazdag fantáziá ja ' s melodiás költése egészen 
alkalmatosak voltak, ó t a ' legnagyobb énekes költővé tenni . , Duché, 
Campistron és Fontenelle utána törekedtek. Ezen utolsó pásztorjátéki 
cnak azon erőltetett időben tetszhettek. Houdart de la Motte minden 
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dráma nemben dolgozot t , de különös kitünés nélkül. A' tréfás opera ugy 
származot t , hogy 1707-ben a' (kedves) vásári színjátszóknak a' beszélve 
játszás elt i l tatván, vandeville-jaiknak jobb egybefüggést adtak, 's an be
szélgetést néma ábrázolat által pótolták. Ez annyira t e t s z e t t , hogy a' 
kemény parancsot hamar viszavették. D' Orneval, ki ezen színekre so
kat i r t , az olasz álarezos charactereket még részint megtartá. l,a Chaus-
sée az érzékeny játékot nemesité szép versei által. Marivaux vig darab
ja i becsesek. Boissy és St.-Foix igen eszniés vigdarabokat irtak. Piron-
t ó l , a' kimeríthetetlen elméncztől csak egy darab é l : ,,/vfl métroma-
nie"- (megh. 1773). Gresset „Mér / tan /" - ja is becsültetik még. Sedaine kis 
énekes és vígjátéki tetszettek. Beaumarchais darabjai kellemesek, külö
nösen „Barbierde Scville'-'-je 's ennek folytatása „Le marinké de Figa
ro". Ez utolsó darab, megjelenésekor 73-szor adatott egymás után. Col-
l é , Fagan , Moissy és Fabre d' Eglantine a' legújabb szakaszban fényle
nek. Az utolsótól leginkább tetszet tek: ,,L' intrigue épistolaire" és „Les 
précepteurs."' Cailhava, Laujon , J jaya , de Neufchateau Ferencz az uj 
kedves játékköltők. Colin d' Harleville korán elhalt, igazsággal 's in
gerlő festésekkel teltek ezen darabja i : „Vieux céli6alaireíl, ,.L' incon-
stant," , , / j ' optimiste" és „Les chateaux en Etpagne'*. Andrieux szé
pen i r ; különösen tetszők e' darabja i : „£.e.s élourdis" és „l.e souper e(' 
Auteuilii. Picard igen te rmékeny , ki 40-dik éve előtt már 35 vígjátékot 
ira. F l ins , í h é r o n , Koger , különösen pedig Monvel, Duva l , és Etien-
ne kedves vigdarabokat adtak. A' tragicus hemercieris irt két vigdara-
bot „ P i n t ő " és , , P J a u t e" különösségek által vonszók. Hibotté első da
rabja , ,L ' assemblée de familleií tetszék. Az ujabb érzékeny drámák közt 
emlékezetesek: „Mélanie''- Laha rpe - tó l „£ , ' abbé de V Epéé'-'- Bouilly-
t ó l ; „La mórt de Socrale"- de S t -Pier re- tő l . A' komoly opera költői 
ezek: Jouy ( „ F e í í a / e " ) , Etienne, Esménard és Hoffman ; a' tréfáséi pe
d i g : Monvel, Marsoll ier , Duva l , Dieulafoi, Piis , Seribe és Barré. —• 
Még egyszer visszatekintvén a" fr. dráma l i tera turajára , lá t juk, hogy 
Cornei l le , Rac ine , Moliére és Voltaire voltak a' fr. szin állapotjának 
képzői, mert sem az idegen Shakspeare, sem a' honi Diderot, Beaumar
chais , Mercier stb. nem tudák azt elváltoztatni. Csak a' vig darabok
ban mentek Moliére characterfestéseitől a' szövődött darabokra (Intri
gue) á l t a l , vezetők lévén: Andrieux, d1 Harleville, Duval , Picard stb. 
De a' szomorúban az amazoktól adott pálya járható csak; a' legkisebb 
letérés az izlés ellen tett hibának tartatik. 

A' játékszín maga, vagy mind az, a ' m i a 'színi előadás mesterségét 
i l l e t i , társlépéseket tön a' drámai köl téssel , mint mindenütt, ugy Frank
honban is. Jodelle társasága nevezé magát először Comédietis névvel. 
Már az újság ingere hozzájok voná a' sokaságot. De az irigylő szenve-
dési testvérek jól fentarták privilégiumokat, 's a' Comédiens-oknak eltilta
tot t Parisban a' já tszás . Ellenben amazoknak is megtiltatott 1543-ban 
í g y udvari parancs által a' mysterinmok előadása, meghagyatott pedig, 
hogy díszes világi darabokat játszanak. És ezzel elmúlt a' szenvedést 
testvérek aranykora. Jodelle vígjátéki egészen más irányt adának a1 nép 
Ízlésének. Ezt látván 's a' győzetést bizonyosnak tartván, magoktól félre 
állottak a1 Szenvedésiek, azon udvari parancsot színlelvén okul. Játék
színeket a' Comédiens-oknak kiadták bé rbe , két lózsit tartva meg önszá-
mokra. A' Comédiens-ok tehát most a' hotel de Bourgogneban játszottak, 
's így támadt a'7V/e'«7re francáig. A' g e l o s i k is nem sokára megnyiták 
előadásikat a' hotel de Bourbonban, 's mivel neveknek megfeleltek, min
den hozzájok tódult. Más játszó társaságok , ha a' tartományokból Pa
risba j ö t t e k , kiszorítanak a1 Comédiens-ok által, kivévén a' vásár idejét, 
hol a' privilégiumok félbeszakadtak. De épen ezek nyertek egy nem cse
kély fontosságot. Mert egy illyen vásári játékszínből {Thédlre de la fői
re') nem csa'* egy másik állandó szin eredt du Marais név a la t t , a' Szen-
<edésiekkel tett egyesülés által, kik mindegyrefprivilegiiimok 's a 'hotel de 
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liomgognei szín birtokában voltak; hanem ezen vásári darabokból egy nj 
neme származott a1 játéknak. A' théátre du Marais is állván, Moliere 
vásári alkalommal fel kezde lépni Parisban, tetszék, 's a' kedvező udvar-*.' 
túl szint nyere a' Palais royalban. Moliére halála után egy kevéssé 
félbe szakadt ez, de újra felálla a ' d u Marais színnel egyesülve. Xil l , La
jos alatt végtére a' Szenvedésiektől minden játszók megszabaditák ma
gokat, és a' Théátre francáig tagjai „ki rá ly i játékosoknak (Troupe roya le )" 
neveztettek. Azonban az olasz játszók változó szerencsét láttak. A' 
g e l o s i k olly kevéssé voltak állandók, mint egy második társaság, melly 
lül)2 olta, de állandó hely nélkül, játszék Parisban. Egy harmadiknak 
végre jobb szerencséje volt. Váltva játszott a1 fr. társasággal, 's midőn Mo
liére halála után a' két fr. társaság a' Théátre francosban egyesült, a' 
hotel de Byurgognei szint ez nyerte el. Ezen szín a1 théátre Halién* 
melly XIV. l,ajos alatt Maintenon assz. miatt bezáratott. Az országló 
berezeg megnyittatá, 's azolta neve lön: Troupe italienne de S. A. le duc 
rf' Oríennf, fíégtnt de Francé. Ezen két színen kivill 167S olta egy 
harmadik is keletkezett , a' tréfás ope ra , melly szinte a' vásári theá-
trumból emelte feljebb magát. Sok finom és fúrt fejű, nevezetes fr. köl
tő pártola ezen szint, 's igy lépé életre a' „Théátre de V Opera comi-
</itr..íí melly még is csak 1715 olta viselé ezen nevet. Ezzel egy idő
ben támadt a' komoly opera is , Mazarin cardinál egy illyen társaságot 
iiiván Olaszországból-ki, melly Orpheust és Eurydicet adá. Ez által 
indíttatván Pe r r in , próbát teve a' franczia operával , mellyre 1669-ben 
kir. privilégiumot nyere , szine p e d i g , királyi hanga academia nevet. 
(L. B í t i . K r , FRANCZIA M Ö S I K A , NOVERR O P E R A , PANTOMIMIA stb.) . 
Mind ezen szineken a1 jelenkorig számos nagyhírű játszók léptek fel. 
A ' t héá t r e fransais-on ki nem esméri Ba ron t , Lekaint , F i e u r y t , Ta l -
mat , Gaussint, Dnmenil t , Clairont , Raucour to t , Diicbesnoyt és Geor-
gest; vagy a' théátre italien-ról Car l in t , L e l i o t , Kiccobinit stb. (L . 
PARIST JÁTÉKSZÍN). 55. 

F I I A N C Z I A r. I T B K A T U R A A' LEOUJARR i DŰKBBN. A' l i teratnra 
is részt vön Frankhonban azon gondolkozásból, melly az egész nem
zetet ugy meghányta. Áltáljában azt mondhatni az utolsó időkbeli tu
dományos munkákról , hogy a' köz részvételt annál jobban megnyerték, 
minél inkább érintek az idő politicáját. Az utolsó időben az économie po-
lilique -bői megjelent szörnyű számú munkák is ezen állítás igazságát 
jelentik. Az újságok, mellyeknek száma neri fogy, nem létezhetnének, 
ha ezen tiirekedéíre tekintettel nem volnának, 's a' gyenge oldalaknak 
nem hízelkednének. Sőt még az erkölcsi és vallásos irományokban , élet-
leirásökban, szomorú já tékokban, énekekben és románokban is fellelhető 
ezen pnliticai alap. Mivel pedig illyen vitában Csak a' fényes szónokság 
nyer figyelmet, nem fogunk csudálkozni, hogy a1 remek elbeszélő példá
nyokat a' multakból most újra nyomtaták, és kapva kapák a' Francziák* 
mint Voltaire. Rousseau, Beaumarchais, Diiclos, Andrieux, Gilbert, Féné-
lon, Necker, Ségur stb. munkáit. Ezeket és a1 franczia törvényszéki beszé
deket („f.c harreau francain ou collection des chefs d' oeuvre de V clo-
quence judiciaire en Francé'-', „Annales du barreau francait" stb.J 
készakarva terjesztek, hogy az övékkel meg nem egyező szellem, 
melly Lord Byron zordon költeményiben, Scott Walter romániban 's a' 
Németek lefordított munkáiban létez, a' frank földre rontólag bé ne csusz* 
szón. Ezen aggodalom tűnik ki Desmarais munkájából: „Considér ationt 
rntr lu liltéruture et tur la société en Francé au 19-me tiécle,, (Paris 
1821). Sót még a1 nyelv használatában is támadtak Stael assz* pályáján, 
kik a' rég szokottól el mertek és vágytak távozni. így Lavaux („A 'OK-
téan iictionnaire de la langue franc."') a 17 és 18-dik századbeli írók 
szókincstárából megmutatá a' franczia academia szótárának szükvoltát, 
és az idomok 's szóképzetekben amazoknál esnieretlen gazdagságot mu-
tata me:j. Volney tervei végrehajthatlanok maradtak; nyelvbővi tés he" 
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lyett nyelvzavart okoztak volna. Sokat használt azonban |a ' nyelv kes
kenyebb körében a' régiségben jártas Pougens: „Trésor des origine* 
de dictionnaire grammalicai raisonné francais," 4, melJy nem nyert ugyan 
olly nagy közönséget, mint Mésangére „Dictionn. des proveries francait" 
(3 kiad. 1823) de a' tiszteletben egyre emelkedék. A' nyelvtudományok
ból kedveltettek Lhomond-tól „Gramm, franca ISIondintúI „Grammaire 
franc, demonstratíve (8. kiad. 1822). 's Cousin metaphysicai vissgálódási 
igen szembetűnők voltak, ki P la tó , Proclus, Descartes fenhéjázó munkáit 
elterjeszté. A'nagyobb mozgás, melly e' részben a' philosophiában de Ge-
rando, Larómiguirée, Destutt de Tracy , Azai's („Syj/eme universel de phi-
losnphie" 8 köt. 1824), Toussaint („Éssai sur la vianiére, dönt les sensa-
tions se transforment ea idée*íl, 1824) által előhozaték, a'franczia bélyeget 
magán hordozza. Mind a' közönséges j o g , mind pedig a' franczia, törté
netileg és rendszerileg alaposabbá miveltetelt. Az egyháziak törekedé-
se a' világiak figyelmét a' vallásra vonta, 's mig Constant Benjámin e' 
munkában : „De la religion considérée dans sa sonrce, ses formes et 
ses dcveloppemensií (1825. 2 k) szokott éles elmével foga t á rgyához , ad
dig Mennais abbé , olvasott „Eltai snr /' indifférence en matiére de re-
ligion^-úban és — , ,De la religion considírée dans ses rapports avecV ordre 
politique el c«'i>»7"-jében megmutatá, milly távol vannak még az egyenes vizs
gálódástól, 's helyette melly gyakran munkálkodik a' tekintet. Swedenborg 
munkáinak fordítása is az időt bélyegezi a'felvilágosodott Frankoknál. A' 
nevelési írásoknak száma nagy , a? Soriété de la morale chrétienne munkál
kodik •, de a' franczia könnyelműség nyakasságához tartozik, a1 kezdett pá
lyából egy könnyen ki nem térni. A' franczia nép a' közönséges élet lelkében 
neveltetik fel; mert alsó és felső törvényszékei nyitva állanak előtte, hol a' 
törvényesség vagy törvénytelenség, jogosság vagy jogtalanság kérdéseit 
a1 leghíresebb férjfiaktól hallhatja fejtegetni, 's igy méltósága és köteles
sége érzetében okik be a' világba. Gyakran vitattatott az emberiség sza
va az első franczia ptfirek 's követek körében, mikor a 'Görögök felszaba
dítása jöt t javalatba, és a' néger rabszolgaság eltörlése. Mély benyomáso
ka t tön ez a' nép valójába. A' görög uj történeteket a' többi népek felett 
legelőször a7 Francziák adák ; p. o. Raffenel: ..Hist. des éeénememt de la 
Gréce" (Paris 1823, 3 köt.) Dnfey, Ponqueville „Hist. de la régéné-
rat. de la Gréce'-' (uj kiad. 1826), és azon időben, mikor Michand 
„Hittoire des Croisades" (4 kiad. 1826. 8 k.) Lebeau „Hist du fías-
£mpireií-je 's Villemaine „£««e«r i j " -a a' nem rég multat a' jelenkor 
szemei előtt tar tot ták. Híres Mollien „Voyage dans la républ. de 
Colombieíc-}e. A' régibbek sorába tartoznak F r é r e t , Clavier, Pet i t , 
Radel , Poirson és Cayx munkái, 's a' franczia történetek kidolgozása. 
A' régibb idő gyűjteményi mellett („Collection des chronigues nalionales 
par BucJion'i; „Collection des mémoires relatifs á t his tőire de Francé, 
par Guizot""; „Collect. compl. des mémoires relatifs á l' listoire de 
Francé par Petitot"; „Depót des chartes et des lois , tovt nationales qn? 
itrangéres, dirigé par Constantin"') méltó fényben állanak ezen ujak: Col
lection des mémoires relatifs a la révolutioníc; „Mémoires particuliers 
pour servir ál' liist.de la revolution" — és Dtifau és Delbare, Lacretelle 
és Sismondi Simonde munkái Frankhon 's a' francziák történeteiről, nem 
különben a' franczia revolutio története Mignettől (3 kiad. 1825), Thiers 
Rabaut 's Lacretelle-től. Tekintetbe jöhetnek szinte az ó história szá
mára i r t : „Hist. des Duci de Bourgogne de la Maison de Valoislí Ba-
rante-tól ; „Hist. de Bretagne*' Daru- tő i ; „Hist des rois et des ducs 
de Bretagne" (1829) de Roujoux-tól; „£•«* Juifs rf' occident ou reclter-
ches sur F état civil, le commerce et la liltér. des Juifs en Francé, en 
Italie et en Espagne pendant le mnyen. age1' Beugnot-tól; „Hist. des e.r-
péditions maritimes des Xormands et de leur établissement en Francé au 
Jime siécle." Deppingtől; „Histoire de la S.- Barthélemy <f aprés les 
ehroniquM'L (1826) és „Mém. et eorrétpondance de Duplessis-Mornay 



FUANCZIA MUS1KA *> 
pour tervir á'V histoire de la reform." stb. ralamint Napóleon számos 
actái és t e t t« raj/.olati, niellyek Ségur és Las Cases olta napfényre jöt
tek. A' belső dolgok minis terének buzdítására sok tet t és emlék által 
híres környék megvi'sgáltaték, leiraték, éspedig az emlékek iránt tiszte
lettellévő szellemmel. Ide tartozik: ,.Hist. physique de Varit;" „Hist. 
des entirons de Parii** Dulaure tó l ; „Monumens de la Francé par Al. 
de Laborde"; „Anliquités de P Alsaeepar Oolberry et Schweighauser." 
„Hitt. de f itniversité de Parissí Dubarle-tól. — A' drámaírók között 
Soumet és Viennet a' régi tragoediák dicsőségéhez törekednek, mig 
Seribe, Delavigne, Gábriel és Edmond (Jocko, drame á grand spectacle 
szerkeztetói) a' világ minden részeiből a' legkülönösebb eseteket, bobóságo
kat öszveszedve, a' tapsot bizonyosabban elnyerik. Hijányos még ezen 
mező, 's nem tudni Geoffroy ííCours de littérature d r untat ique"-\e, 
vagy Lemercier „Remarques sur les bonnes tt les mauvaises innovationt dra-
matiquet"-je fog e segíteni a' hijányon. A' gyászolt Talma legalább szán
dékozott „Reflexiont sur Lekain et sur l' art thédtral" - jában mivé 
beszélményit (traditio') frntartani. A' külföldéi volt gyakori és 
nagy é r in tés , sok régi képzeletet kihajtva ujat teremte helyébe, mel
lyel a1 régihez hivek regényesnek (romantisch) mondanak. Az nj 
pártnak (németesnek) LAMARTINK (1. e.) a' feje a' „Miditationt poi'tiques"-
szerzője, a' másik pedig DELAVIGNK (I. e.) ki a' t,H1esséniennes','-t i rá. 
Mindeniknél derültebb H é r a n g e r , a' „Chansont" és „Chansont nou-
velles" irója 's kedvesebbje a1 közönségnek, mint a' királyiaknak. Hogy 
a' franczia musák komolyan is tudnak szólni, Foy és Girodet halálá
nál kitetszett . Ezen panaszok a' remek kor munkáihoz hasonlíthatók. 
1825-ben 03 volt azon munkák száma, mellyeket, a' Ribliographie de la 
Francé11- .,1'olygraphes"- czim alatt jelelt ki. A' távolabb régiség emlé
keit is életre hozza a' franczia szorgalom , mint ezeket „Román du re
miid , publié <f aprés les manuserits de la bibi. da roin< Méontól; , , / í e -
cheichet sur les auleurs dans lesquels Lafontaine a jut trouver les sujett 
de tesfables" Giiillaume-tól. — A'valódi litteratura történetének gazdagí
tása gyanánt tekintethetnek: „Hitt. liléraire de VIlalieíí Salfi-tól;,,/?!*/-. 
de la littérature grecque par Schoel,ii „F.ssai sur la littérat. persanné"-
's a' bő tartalmú közlések a' „Journal asiatique" 's több más folyó Írá
sokban. A' franczia könyvkereskedés hathatós törvényekkel lévén bizto
sítva, a' legnagyobb vállakózásokba ugy ereszkedik mint a' legegy esebbekbe, 
's kiterjed az egész világra. Az utolsó időben rajzoló és festő szellem ural
kodik leginkább, 's remekmiveket szül, a' millyenek p. o, ,,Ln mois á 
lenise , par Forbin et Dejuinne'1; „Album du Loiret"; „Album JSorde-
lais;" „T'ues pittoresques de la Francé;" ,,lues inédites de Francé;" 
t,Kxcursion sur les cöles et dans les porit de íiormandie"'; „l'ues des 
cöles de Francé;'1 „l'orls et cöles de Francé;"" „Souvenirs pittoresques 
de la Touraine"- stb. Vö. „Cours de littérature, faisunt suile au 
Lycée de la Harpe" (Boucharlattól (1826, 2 köt.) 55. 

F R A N C Z I A M U ' S I K A ( H A N G A ) . A ' s z e r i n t , a 1 mit Strabo, Diodor 
's többek beszélnek, nem szenved kétséget , hogy a1 Gallok is esmérek 
és szerették a' hangmivészetet. A' bárdok is a' Celtáknál vagy Gálok
nál léteztek. A' romai elfoglaláskor elhagyák ezen bárdok és druidok 
hazájokat, 's a1 hanga első nyomát a' Frankok között akkor találjuk, 
midőn az mondatik , hogy Pharamondot a' hadi sereg e lő t t , hadi hanga 
zajában kiálták ki fejedelemnek. Clovis király keresztelése is a1 rheinui 
St . - l lemy templomban hanga által dicsőíttetett , melly a' királyt annyi
ra érdeklé, hogy azután különösen pártolá a' mu'sikát. Egy békekötésben 
azt kére Theodorich, keleti Góthok k i rá lyá tó l , küldjön neki egy jó 
hangatanitót és énekest Olaszhonból, papjai és énekesei tanítására. 
Acnrédes énekes Frankhonba jöt t tehát, és ott szelídebb 's kelleme
sebb hanga stylt hoza bé az eddig esmertnél ; a' hangmiv kísérője lön 
minden isteni tiszteletnek. Az orgona Pipin alatt hozatott be ; t. i. Con-
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stantin keleti császár kiildé 757-ben Pipinnek, ki azt a' St. - Corneille 
templomnak ajándékozd Compiegneben. Midőn nagy Károly a1 husvétot 
Komában ünnepelte, versengés támadt a' fr. és olasz énekesek között az 
igazi énekről. A' császár igy h a t á r o z á e l : a' legjobb viz a' forrásból 
jön. Azért Adrián pápához folyamodott, 's általa két jól kitanult olasz 
énekest , Theodort es Benedeket , kiválasztató., hogy Francziaországban 
állítanák vissza az igazi gergelyéneket; — az egyik Met/.ben, a' má
sik Soissonsban leve egy hangaoskola fejévé. liobert király öszve-
kelése Constance-val , Vilhelm, provencei gróf leányával , Hgy tekinte
tik, mint nj hangáiziés epochája. Kevéssel utána énekes és hanga társa
ság szövetkezett Provenceban, troubadourok, chantierek neve alatt; ver
set költenek ezek és eléneklék. Mások Jongleurs vagy Ménétriers nevet 
vettek fel 's énekeiket hangaeszközükkel kisérék. Róbert , Hngo Capet 
fija, maga is költő és hangász vol t ; nem különben Thibauld navanai 
király. A' szép Filep alat t (1313) játékszint állítanak fel , hol hangás 
tiindértörténeteket adtak. V. Károly igen szerété a' hangát, 's asztalát 
fuvola concerttel szoká végzeni. Sz. Lajos idejében csak templom-mu'si-
kából álla az egész mivészet. Utóbb a1 templom-ének ékesebb lön és 
czifrább ; a' nép között pedig világi énekek, szerelmes tartalmit dalok 
(Lai í ) terjedtek e l , ntellyeknek melódiája csak lasanként vált el a' tem
plomitól. A' hárfa, vagy a' mi hegedünkhez hasonló viola kiséré őket. 
I. Ferencz, ezen mivészség barát ja , tulajdon kart állita fe l , mellynek 
feje Monton volt; — Févim , Arcade t , Verdelot , Goadimel, hires han
gászoknak tartattak akkor időben. Az első hires szerző líiomel Ant. 
vo l t , egy idejű de Prez Josquin belga hangászszal , ki 1450 körül szül. 
kora első hangásza, 's XII. l.ajos karmestere lön. I. Ferencz magával 
vivé hangászait Olaszhonba, 's igy Bolognában X. Leo karával egyesi-
t é , mig mindenik uralkodó ott mulatott. Ezen körülmény, 's a' Medici 
Katalinnal jö t t hangászok viszont jobb ízlést adtak a' fr. hangászságnak. 
IX. Károly szerété 's gyakorta a' hangát és költést; ekkor állita fel Baif 
Ján . Ant. magányos acadentiát ön házában, hová a' király is heten
ként egyszer játszani megjelent. Du Laiiroy Eustach, IX. Karolj 'és i l l 
Henr ik ka rmes te re , derék hangamivész volt; az ó No»l-ok , a1 részint 
ma is esntertlek, azon áriákból szedettek, mellyeket Lauroy IX. Károly
nak készite. A' ballet muzsikának kedveze az udvar. Lothringi Károly 
III. Károly mostoha húgával öszvekelvén, az első fényes ballet adatott, a' 
hangát hozzá Beaulieu és Kaimon irák. Baif költő és hangas/.erzo volt, 
'« az operát Parisba törekedett általoltani. IV. Henrik kevéssé ^ecsülé a' 
mu'sikát , de annál inkább kedveié Medici Mária. XIII. fajos kedveze a' 
drámáknak és hangának, — 'smaga is több éneket szerze. XIV. Lajos izlése 
és pomnaszerctete a' hangát is emelé. Mazarin olasz virtuosokat hiva 
meg és operákat adata , p. o. Orpheust Zerlino-tól. Cambert lön a' inn-
'sika fő ügyelője, 's Perrin két első operáját szerkezteté , mellyek 1659 
rés 1671-ben adattak . 's melly próba igen érdeklé a' Francziák nemzeti 
szellemét. 1699-ben Perrin privilégiumot nyere az énekes játékok kö
zönséges helyen való adására , 's e' végre Cambertel egyesült. Pontoné 
lön első operájok, 's tapsai fogadtatott. De Lnlly-ig a' fr. hanga csak 
gyermekségében volt. Ez lön a' nemzeti izlés teremtője (szül '633 
Florenczben, 14 évében Frankhonba ment \s életét ott végzel. 0 hoza 
merészebb dissonanczokat a' hangába, 19 operát kész i t e , többnyire Qui-
nault-lól, 's még 20 balletot , különbféle ritotettet, sonatákat, con-
certeket. A' rythmusos declamatori hangastylt ő alapitá meg; ő a' 
menuette feltalálója, mellyet 1663. XIV. Lajos egyik kedvesével Ver-
saillesban tánczola először. — Az orchesterbe a' fnvó eszközöket vi
vé bé. Lttlly halála után voltak ugyan ntivészek Frankhonban, de 
nem voltak elég elmések, hogy a' hangát tovább léptették volna. 
Az 1683. Dijonban született Kanieau lön, mint alapos orgonaját
szó, hires Par isban; mint theore t icus , nagy érdemet szerze az 
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általános bassz rendszerével; mint szerző, minden korabelit meghouiá-
lyosita. 50 esztendős volt, mikor (1733) első operáját , ,Hippolyte és 
Aricie" adá ; 22 illyen szerzemény követé ezt, 's hirét messze szár-
nyaltatá. — Rousseau J. J. ki a' valódi olasz hangának minden érde
meit érzé és esnieré, világos versenytársa lön. Maga szerzé ezen ope
rá já t : „ L e devin du village", melly nagy benyomást tön; „Pygmal ion" -
jában pedig a' melodrámát teremte. A' franczia hangát megtámadván, 
az olasznak pedig hízelkedvén, sokaknak boszonkodását és Üldözését 
magára vonta. Az o p e r a c o m i q u e ekkor vált külön; Philidor és 
Monsigny ennek számára dolgoztak. Példányul az Olaszokat vették. De 
mindenek felett való a' ír. hangára Gluck óriási lelke. 60 éves 
korában (1774) jöt t Parisba, hol először Iphigenia Aul isban adatott tőle. 
Az ő tulajdon Ízlése, hangaszavának mindent magával ragadó ékesszó
lása, styljá magassága, kifejezetének szivet áltjaró igazsága, uj emelke
dést adtak a' drámai hangának. S é m a ' melódia, sem a' harmónia nem 
uralkodik itt kitünőleg, hanem az egész egy kellemes, uj köl téssé, föl
döntúli nyelvvé változik. Méltó versenytársa volt Piccini. Követőik is 
versenglek 's figyelmet vontak magokra. De ezen két idegen nem folya 
be állandólag a* nemzeti íz lésre , melly az egyszerű, érzésteli ro -
manzát , az apró vidor népdalt (vaudeville) az enyelgő tánczmelodiát 
kedveli ; a' nagy énekstylt pedig, a' valódi templomhangát idegenen fo
gadja. Gluck olta a' legnagyobb operakészitók a' kifejezés igazsága 
után törekedtek; csakhogy a' characteristica többnyire törtéuetbeli ese
tekre épill az énekes játékban, 's könnyen a' feszesbe vagy túlságosba 
csap által. Szeretik a' meglépéseket 's feltetsző sikert, innét az ő gyak
ran megszakadó melodiájok, erőszakos áltmeneteleik 's erős ellenkezésök 
a' hathatósban 's lágyban. — Az uj valódi fr. hangaszerzők közt neve
zetes G r é t r y , ki először 1768-ban lépé fel. Stylusa rendkívül egyszerű 
és igen csinos: a' kifejezés igazságának mindent feláldoz. Érdeklő me
lódiái újra hangzanak a' szívben. Tréfás operái osztatlan kegygyei fo
gadtattak. A' tragicusban czélját nem érte el ; , ,Richárd oroszlánsziv"-
ben pedig tetőt ére. Lé lek re , érzésre testvér Dalayrac v e l e , talán ke
vesebb comicus erővel, de valódi kel lemmel 's érzési igazsággal. Mon
signy, mindeniknél idősebb, kifejezése hevességéért becsttltetik., Della 
Maria Olaszhonban tanult ; kora halálát sokan sajnálák. Gaveaux, Solié 
stb. kis operákban kedvesek. Méhul a' legnagyobb fr. hangaszerkezte-
tőkhez tartozik; Gluck ada neki philosophiát a' mivről. Boyeldieu nyá-
jos roniánczai által kezde hires lenni. „Jean de Paris'--ban te tő téré . Isouard 
Nicolo (Máltai) Olaszhonban mivelé magá t , hol operái kedvesek voltak. 
Sokat ira a' párisi tréfás operának. Rerton szorgalmatos munkás ; da
rabjai szép énekekről híresek. Catel ,,Harmónia kézkönyve" által hires. 
A' szent szerkeztetők között nevezetes Gossec és Le Sueur. Ezen utolsó 
operákat i r t , de csak komoly 's nagyokat ; slylja egyszerű , tiszta és 
gyakran nagy, de néha a' törekvés miatt hideg és üres. Még említe
nünk kell egy hires Olaszt, ki Parisban mivelte magát , \s kinek remek mi-
vei az ottani hanga állapotjára a' legnagyobb befolyással vannak. Ez 
Cherubini. Munkáiban fantaziahév ^iralkodik, mint egy Francziáéiban sem. 
Reá Gluck, Mozart és Haydn hatottak , mint Onslow és Bochsa eszköz
szerkeztetőkre is. Kedves a1 rossini-skodó Auber is. «— A' fő hanga-
előmozditó intézetek közé tartozik Frank honban a' jól elrendelt C o n s e r -
v a t o i r e ; eredetét a ' revolutionak köszöné, melly minden volt concert-
intézetet elronta. 1793-ban kezdődék mivelődni; a' legderekabb mivé-
B/.ek lettek tanítókká benne, 's a' legjelesebb virtuosok jöttek belőle ki. 
Mozart és Haydn symphoniáit sehol sem lehete érdeklőbben hallani, 
mint ezen nevendékek concertjeiben. Egy olasz conservatoire sem volt 
illy nagy alapra építve. Nevezetes franczia virtuosok énekben : Garat, 
L a y s , Lainez, Elleviou, Mart in, 's asszonyságok: Branchn , Armand, 
Maillard, Dure t , l l imm. P i a n o f o r t é t i : Adum, Jadin , Kalkbrenner. 
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L i b h á r f d n: Mara, Naderman, Bochsa, Dalvimare, Vernier. H e g e d ű n : 
Hode, Kreuzer, Baillot, Lafont; B ő g ő n : Duport. Fuvalon: K l a r i n é t o n : 
Lefeb vre és Duvernoy; II a u t b o 1 s-n: Saientin, Garnier; K ü r t ö n (Wald-
horn) Duvernoy, Domnich ; Fagott-on : Ozi és Delcambre. A' Parisban 
készült hangaszerek között nevezetesek Erard fortepianói és lábhárfái 
(Pedalharfen), mellyeken Frankhonban igen örömest játszanak. 55. 

F R A N C Z I A K A M A R Á K . 1 . K A M A R Á K é s O R S Z Á G R E N D K I . 
F R A N C Z I A N Y E L V . Galliában a ' legrégibb Időkben a ' celta nyelv 

diszlett. Maradványa legsokább létezett Jlretagnebun, 's Parisban egy 
celta academiát állítottak fe l , hogy az őslakosok nyelvéről és régiségei
rő l vi'sgálódjék. A'Romaiak benyomulásával Caesar alatt a' romai nyelv 
lön uralkodó; a' nyugoti birodalom elhunytával ez is elfajzott. A' ger
mán száj elrontá a' la t in t , keverve lön még frank, burgundi , kelet és 
nyugoti gothus szavakkal , mondásokkal. Ezen uj nyelvet ltoniauzo-nak 
h ivák , melly két fő fajra oszlott. A' déli nyelvet langue d' Oc-nak(oc-
u g y , igen i s ) , az éjszakit langue d' Oui vagy d' OtV-nak (oui igen is) 
nevezek; emebből fejlődött ki az uj franczia nyelv. A' 12 század elején 
S t . - Gilles Ri imund, provencei gróf, egy birodalomban egyesité a' déli 
fr. tartományokat, 's Provence-nak nevezé, 's ezolta a' két nyelv proveu-
ce-i (proven^ali) és franczia nevet kapott. Az ma is nyelve a' népnek Pro-
venceban, Languedocban, Cataloniában, Valencia-, Majorca-Minorca-
's Sardiniában. A' 13 századlian hatalmasabb lön az inkább prózai éjsza
ki franczia nyelv. A' conteur-ök nem csak áltcsavargák az országot, ha
nem Paris széke lön az oskolai bölcselkedésnek, a' hová tolakodva jöt
tek a' Francziák, és a' hol nevelő intézetek állíttattak fel az ifjúságnak. 
Az Oui nyelv eredeti characterétől függe a' mivelésnek egy része, melly -
re a' fr. l i teraturának jutnia kellé. Származása olta hibázott ebben az 
olasz és spanyol nyelv teljes hangesése. Inkább a' latin szavak rövidíté
s e , mint hangos áltképzése által eredt. A1 Frankok és Normannok elcsip-
kedék a' latin nyelv characterizáló végszóiagait, 's áltváltuztaták a' tom
pa germán félmagánhangzóra, melly utóbb a 'szokott kimondásból is eltűnt, 's 
csak az ének 's helyes irás számára maradt fen. Ezen különbségeket 
elmellőzvén, a1 fr. Romanzo szintazon grammaticai typusou készült , mel
lyen az olasz , spanyol és portugál. Akkor még a' több tagú szavakban 
a' szótagok mértékére vigyáztak. Hihető, hogy a1 latin rhythmus nem 
holt ki előbb a' fr. nyelvből, inig nem a' tompa félmagánhangzó elharapásában 
szépséget kerestek. Mikor lön kedvessé ezen szokás , nem tudjuk; vél
jük , hogy Parisban e r e d t , mivel a' párisi nép nyelv-patois-jában minden 
tompa E elenyészik. A' szokás eltörlé a' nyelv mértékeit. Az igazi 
rhythmus helyére önkényü árnyolása lépc a' magasnak és alantinak, az 
erősnek és gyengének. Így lön a z , hogy a' Francziák a1 költésben nem 
igen ha lad tak , az ékes irást és ékes szólást pedig nag\on kedvelék. 1. 
Ferencz fr. nyelvtanítót rendele 1539. Parisban , számkiveté a1 latint a' 
törvényszékekről , oklevelekből. Richelieu cardinal a" franczia academi
át felállítván, a 'nyelvet tökéletessége fokához vezeté (történt 1635). E-
zen academia lön a' nyelv és l i teratura főtörvényszéke. Sok jót te t t , de 
rosszat is eleget szült. A' nyelv kiterjedési szabadságát gátolá ; további 
kifejlődését rnegakadályoztatá, a' nagy elméket nem engedvén a1 szabott 
h i t á ron tul lépni. Az udvari nyelv csinos, mivelt, társalkodásra ügyes 
és rendkívül meghatározott. A' tudományok, a' társalkodás , birodal
mi szövetkezések könnyen, határozottan adattak r a j t a ; de a' hol a' fan
tázia és a' mély érzés hatalmas kifejezéseket kívántak, ott szegényen 
álla a' nyelv; gazdagon pedig a' semmit nem jelentő, czifra, édes udvar
ló kifejezésekben. XW. Lajos alatt általánosnyelvvé kezde lenni a' franczia, 
elősegítve a' sok Frankhonba utazók , refugiék, franczia nevelők és hí
res franczia irók által . 1735 olta diplomatiai általános nyelv lön; — a z 
előbbi békekötésekben gyakran a1 latin használtatott. A' revolutio a 'nyel
ven is ujita, de nem álíandólag; szavai, kifejezései hamar kihaltak. Szó-
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tárai között első az Academiáe'. melly először 1094-ben jelent meg, 2 köt. fél
rétben. Nevezetesek még : Hichelet szótára (újra adva Goujet által) , Fu-
retiér-é (újra adá Basnage Beaural és La Kiviére), Trevoux-é. Németek 
számára készite Schwan, des deux nations, és Mo/.in apát . Az ó frank 
nyelvre nézve nevezetes: „Hecherchea dea antiquitéa de la lungue fran-
faise, vii üict. gauloia par 1'. B." (Borelle P é t e r , Parisban 1007 4) Jó 
nyelvtudományt i r t ak : Vai l ly , Kestaut , de la Vaux, Mozin, Girard sy-
jionima szótára (újra adá d' Olivet, azután Bauzée, 's utoljára Kaubaud) 
igen becses. Nyelvbirálók: Vaugelas , Bouhours , Boisregard, Degé-
rando, de Bellegard apát. Idegeneknek hires és használható munka : 
„S«r les germanismes e.t galltcismes'': Mauvillon-tól és Vber den Worl-
reiclhum t/er deulsv/ienunrlfrainzüsiscfien Sprache" Kolbetól. A' nyelv 
gazdagságát a' társaságos életbéli kimondásokban, mutatja : Dictionu. 
comique, salyrique, erilique, úurlesque, Híre el jiroveríial, par J'hili-
bcrt Joaep/i le Roux. 55. 

F R A N C Z I A O R S Z Á G . 1 . F r a n c z i a o r s z á g t ö r t é n e t e i 1789-
ig . 1 ) L e g r é g i b b t ö r t é n e t e i . Egy német népekből álló szövet
ség , ,Frankoknak" , szabadoknak nevezé m a g á t , midőn a1 Longobardo-
kat szerencsésen meggyőzte. Ez a' Frankok szövetsége a' Lalin torko
latjától a' Rajna hosszában terjedt e l , 's a' Chauzok , Sigamberek, At-
tuar iak, B r ú d e r e k , Chamariak és Chattokból állott. Minekutána sok 
rablásokat követtek volna el Gallián keresztül, sőt a' Pyrenéken tul is: 
véres háborúkat viseltek Gordian, Maximian, Posthumius , Constantius 
és Caesar Julián romai császárok legiojival Gal l iában, a1 bataviai szige
teken és Britanniában , hol a' Szászokkal együtt Carausius álcsászárnak 
segítettek. Megkülönböztették közöltök magokat a ' S a l i a i a k , a ' Saale 
melléki vidék lakosai , kikkel Julián véres harczba keveredett, midőn a1 

Scheldeig előre nyomultak. Ezek a' 4. században a' romai birodalom 
nyugoti részén szintolly félelmes szomszédok voltak, mint a' Góthok a' 
keletin, 's már letelepedtek belga Galliában és a' Somme körü l , midőn 
a' Merovingek nemzetségéből származott nagy Ctu.onowio, (1. e.) a' sois-
sonsi ütközetben, 4S0, Syagriuson, a' romai fővezéren győzödelmesked-
vén, a' Romaiak uralkodásának Galliában véget vete. Éz a' 20 eszten
dős hóditó, hatalma alá hajtá az Alemannokat a' zülpichi ütközet után 
(490) a' Rajna mind a' két partján, 507 a' Britusokat Armorioában (Bre
tagne), 's a' Westgóthokat Aquitaniában (Garonne partmelléki tartomány 
a' Pyrenékig). Rokonait, a' Frankok különbféle nemzetségeinek fejedel
meit , is elháritá útjából fortély és gyilkosság által. Rheimsben (490) 
fejére tévé a' Frankok koronáját, megkereszteltetvén, 's a1 csudaolaj
jal * ) , niellyet, a1 rege szerint egy galamb h o z o t t , felkenetvén előbb 
magát Remigius püspök által. Chlodowig felváltóji ezért illy czimet 
kaptak a' pápától: Iegkeresztyénibb király 's elsőszülöttje az egyháznak. 
Az ő dynastiűja (a' Merovingek) 752-ig birá Frankországot Galliában és 
Germánjában. Chlodowig négy fija Austrasiára és Neust r iára , avagy 
keleti és nyugoti monarchiára oszták az országot , 's az utóbbit ezen 
felül Qrléans, Soissons és Paris országokra. Ok elfoglalák Thiiringiát 
és Burgundot; hanem az ország sokszoros felosztásai , az innét szárma
zott familiai háborúk 's rokongyilkosságok, a' királyok erőtlen uralko
dása , 's az Arabok becsapásai Spanyolország felől, egészen elgyengiték 
az országot. Azonban még is öszvetartá egy ideig a1 Major-domus-ok 
(fő udvar mesterek, házi mairek , innét utóbb Maires du palais) ereje 
az egészet. De épen ezek tasziták le végre a' merovingi dynastiát az 
uralkodó székről. Közöttök kiváltképen heristalli Pipin, Károly Martell, 
Karimáim és Pipin a' rövid vagy kicsiny, szereztek magoknak nagy ne-

) A' rovoliilioluui , ijg? innndják , megmente egv rheiraji polgár n' 3Z- olnios edény c««-
rejieit , 'a a' Ji Minő volt sz. o!ajcsepp.cket. Ezen cseppet tetetéuek X. Ciic-ly t o i o n á -
íáiakor az ÚJ olajo* üvegbe. 
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vet az ország történeteiben. Heristall a' Frieseket tévé adófizetőkké ; 
Martel! az Arabok hódítási czélzatoknak vete véget , toursi győ/.ödelme 
á l t a l , mellyet rajtok 732 vet t ; ő a' Frieseket egészen meghóditá, a' 
Szászokat adófizetésre kinszeri té, 's előmozditá a' keresztyénség elter-
jesztetését sz. Bonifácz, a1 Németek apostola á l t a l , a1 ki karimáimban 
és Pipinben még nagyobb pártfogókra talált. Végre kénytelen volt a' 
gyenge 111. Childerich a' királyi ékességet szerzetesi csuklyával cserélni 
fe l , 's P i p i n , a' Major domns, lépé fel a' királyi székre , a' pápa 
helybenhagyásával 752. Ennek véréből származtak a' Karolingiak, kik 
a ' franczia koronát 235 esztendeig viselték. Nagy K á r o l y , a ' h j a , az 
Ebrotól az alsó Elbeig , a1 Saaletól a' Rábáig , 's az északi tengertől és 
az Kydertől egész a' (•'ariglianoig Nápolyban, minden tartományon ural
kodott Neki, Franczia-, Német- és Olasz-országok urának, a d á l l l . L e o 
pápa 800 a' nyugoti romai császári koronát, 's a' kelet (Constanlinopoly 
és Bagdad) tisztelettel 's barátsággal viseltetek iránta. De már fija és 
felváltója, a' kegyes Lajos (814—840) alatt felbomlott a' monarchia. 
Lajos fijai, véres viszálkodás u t á n , feloszták az országot a ' v e r d un i 
egyezség által (843) , mellynek következése volt a1 német és olasz ko
ronák elválasztása a' francziától. I. Károly, a' kopasz melléknevü, kapa 
Francziaors/.ágot. Ezen egyezséggel. 843, kezdődik a* tulajdonképi fran
czia királyság történetírása. Vö : Sismondi „Histoire de Francé*' (1822, 
5 kö t . ) . 

2 . K o p a s z K á r o l y t ó l C a p e t H u g ó i g (843—987). Kopasz 
Károllyal kezdődék az ország hanyat lása , miolta kénytelen volt 877 a' 
grófokra 's herczegekre hivatalaikat örökösen ruházni. O alatta s/.erzé 
magának a' nemesség azon just is , hogy csak akkor tartozzék az ország 
zászlója alatt megjelenni, midőn az öszves haza ellenségei, mint a' Nor
mannok és Arabok, fenyegetődnek becsapással. De szint ezen veszély a' 
Normannok részéről arra is birá a' függetlenségre vágyó bá róka t , hogy 
magoknak várakat építsenek. Ezek nem sokára legjelesebb védbástyáji 
levének a' feudális nemességnek, 's egyszersmind kinszerilő várak az 
elnyomatott nép ellen. A1 királyi hatalom csupa suverainitássá , az az : 
feudumosztogató urasággá allyasodott. Vastag Károly egyesité ugyan 
nagy Károly országait ; de ez nem sokáig t a r t o t t , mert letétele (887) 
után, Burgund elvált Francziaországtól , '» Odo , Paris grófja , kit nagy 
tulajdonságai miatt a ' f ranczia rendek királyjoknak választottak, kény
telen volt Francziaország koronáját együgyil Károlynak, az ellenpárt 
kedvenczének engedni, több éri háborúskodás után 897. így ugyan még 
uralkodtak a' Karolingiak Francziaországban 987-ig; de a1 fő nemesség 
já tszot t a1 királyiszék hatalmával , az ország nagy jószágain megoszto
zo t t , 's a1 korona vAalljai (legnevezetesebbek valának: Franc ia , Bur-
gnnd , Gasc.ogne, Normandia , 's Aquitania (Guienne) herczegei , Flan
d r i a , Vermandois , Champagne, 's lsle de Francé és Toulouse grófjai) 
annyi tartományt ragadtak végre magokhoz, hogy az utolsó Karolingi 
már csak Soissonst , L a o n t ' s némelly más apró tartományt birt. Lotha-
ringia Németországhoz kapcsoltatott. Az ország ezen szerencsétlen álla-
pot jában, mind inkább hanyatlott az uralkodó dynastia tekinte te , inig 
végre V. Lajosnak, a 'henyének, halála (987) után C a p e t H u g ó , lsle 
de Francé hatalmas herczege, Paris és Orléans grófja, emelkedett a' ki
rályi székre ; Lajos bályja , Károly, Allotharingia herczege, olly szin 
a l a t t , hogy mint Ottó német császár vazallja', Francziaország királyja 
nem lehet , a' koronaöröklésből kizáratván. így foglalák el a' Karolin
giak helyét a 'CÍPKTINGIICK (I. e.). Ekkor a ' s ta tus a' feudális aristocra-
t ia által korlátok közé szoríttatott gyenge monarchia volt. Az elosztott 
birtokzsákinány szerzőji közül ugyan i s , kik már kopasz Károly alatt 
nyertek örökös b i r toko t , negyven hatalmas vazall támadt , a' számos hi
vatal- "s hadi nemesség k ö z t , 's a' korona birtokosa csak mint primus 
inter pares uralkodott. IC szerint a' királyok a' korona minden jusait 
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mintegy kivívni kénytelenittettek a' kevély báróktól mind addig , inig 
végre országos rendek (Élats généraux') fejlettek ki ezen formátlan álla
potból. (VÖ : FllANCZIA ORSZÁGI.ÁS), 

3. A' m o n a r c h i a m e g e r ő s i t é s e 's a1 f e u d a 1 i s r e n d e k 
k i f e j t ő d é s e (987—1328). Már a' Capetingek első fő lineájabeli örö
kös királyok is megszorították a' korona vazalljainak ha ta lmát , egyes 
nagyokkal a' többiek, 's az egyházzal a' világi vazallok ellen lépvén szö
vetségié. Ez által koronabirtokokat .'» regálékat szeieztek magoknak. 
A' status maga a1 ]2 század táján csak mintegy 8 vagy 9et foglalt ma
gában a' mai départementok közül , talán 1 '/.. milliom lakossal. Benne 
Amiens , Laon , Beauvais, P a r i s , Melun , Orléans, Nevers 's Moulin vá
rosai voltak. Ennyire csökkent a1 korona tulajdonképi birtoka az ural
kodásra vágyó nagyok hatalmaskodása által. (Ezen kerület mostani la
kosainak száma mintegy 8 milliom). Birt ugyan is akkor : 1) Thie r ry 
d'Alsace, Flandria grófja, felségi hatalommal löot a' mai départementok 
közül, mellyeknek most 5,000,000 lakosok van; 2) Thibaut , Champagne 
grófja, 7 départ. Mezieres , Chalons, T r o y e s , Chaumont, Chart ies és 
Blois városaival 's 1,800,000 lakossal: 3) Burgund herczege, Ö départ. 
(Burgund herczegségét 's a' Franche-Comtét) 2 mill. lakossal. Franczia-
ország egész déli része több felségi jussal biró nagyoké vo l t , nevezete
sen Toulouse , Languedoc , L y o n , 's Provence grófjaié., 's a' t. Azonban 
az ország legtetemesb része az angol király (II. Henrik) birtokában volt, 
ki a' mostani départementok közül 28at b i r t , mcllyékben ma 10 ' / 2 mil
liom ember lakik. I de t a r t oz t ak : Nantes , Bre tagne , Guere t , l.imoges, 
a' Garonne torkolatjától fogva forrásáig, 's Carcassafietól fogva Bayonneig 
minden tartományok, 's északon Boulogne. Mind ezen tartományokat 
npródonként kellett a' királyoknak a' korona számára ismét megszerezni. 
A' keresztes háborúk kedveztek ezen szándéknak, mert Suger apát VI. 
Lajos alatti rövid kormányzása olta a 'rabszolgaság lassankénti enyészése, 
's a' szabad városok emelkedése előre készitettt a' nép polgári lételét. 
II. Filep Auguszt, a' hóditó (1180—1223) alatt az ország egyenlőjinek 
(pares regni) száma 0 egyházira '* C világira szoríttatott. Ezután IX. 
l.ajos, a' szent, (1270) i'ij tórvényszoJgáltatás behozatala által több erőt 
adott a1 királyi méltóságnak. III. Filep (f 1285) alatt a nemzetségi 
nemesség ellen levélnemesség - osztogatás által lij ellensúly támadt. Még 
fontosabb volt IV. F i l ep , a' szép, (f 1314) alat t a 'harmadik rend (7 ' í e r s -
élal) avagy a' városok követeinek behozatala az egyházi rend és nemes
ség országgyűléseibe, 1301 olla. (1. MtRTii'S és M A J I S MKZŐ). Ezen 
feudális rendek segélyjével ellene szegezé magát IV. Filep Vi l i . Boni
fác/, interdictumának és a' papságnak. Ugyan ezen Filep a' párisi par
lament törvényhatóságát a' korona minden tartományjaira kiterjeszté. 
Azonban az egész még most is ellenkező részekből állt . 's a' T E M P L A -
RM;SOK (I. e.) 1314 történt kegyetlen kiirtása, csak egy vonása azon kor 
történeteinek, mellyben nem igazság, hanem hatalom 's erőszak ural
kodott. 

4 . F ran c z i a o r s z a g h a d i h a t a l m a ' s h ó d i t ó p o l i t i c á j a . 
A' Valóin hát, a' Capetingek férj fi ágának második lineája. alatt (1328— 
1589), melly a1 rendek megegyezésével, VI. Filep (111. Fi lep ' unokája) 
személyjében juta a1 királyi székre , az Anglia elleni háború szövélneke 
bevettetett a' franczia monarchia formátlan silkolmányjába, a 'nemességet 
lázadásra gerjeszté, 's a' harczolókat rablókká , a' parasztokat pedig az 
inség nyomása által vad állatokká változtatá. III. Eduárd angol király t . i . 
igényt formált, mint IV. Filep franczia király leányjának fija, a' franczia 
koronára; mert a' saliai törvény, melly a' koronanröklésből a' leányágat 
kizárja, még akkor nem volt országos törvény. Azonközben, hogy ő, a' 
creeyi győzödelmes , Calaist elfoglaló (1317) , 's az elfogott János királyt, 
a1 jót, a 'bretignyi békekötésben. 1300, Guienneés más tartományok An
gliának engedésére kinszerité, a 'bajtársságok zsivány csapatjai pusztilot-
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ták Francziaorssiágot, 's a' Jaquerie, egy dühös parasztokból állott se
reg (1358 kőiül) véres boszut vett az elhatalmazott nemességen. V. Ká
r o l y , a 'bö lcs (f 1380) 's connetableje a' bajnok du Guesclin, csakrövid 
időre tudák a' rendet helyre állítani. Mert a' dühös VI. Károly (t 1422) 
blatt az Armagnacok ideje látogatá meg Franc iao r szágo t ; a 'nagyok közt 
polgári háború ütött k i , mellyet Orléans és Burgund gyilkos kézzel vi
se l t ek , '» mellyben V. Henr ik , Anglia királyja, mint VI. Károly' veje, 
a' dauphin (koronaörökös) 's utóbbi király VII. Károly elmellőztével a' 
franczia korona öröklését elnyeré. V. Henrik még VI. Károly előtt meg
ha l t , 's az ő kiskorú hja, VI. Henrik, Francziaország' legnagyobb részé
től királynak választatott, sőt 1431 Parisban meg is koronáztatott. Ekkor , 
a1 háború, pártszellem és erkölcstelenség féktelensége közt, annyira felbuz-
ditá egy szilz (1. JKANNK n' ARC) a' Francziákat a' Dauphin ügye mellett 
1 4 2 9 , hogy az Angolok, Calaist kivéve, mindent elvesztenek Franczia-
országban, a1 mit eddig birtak. Szaporiták ezen időben a' királyok a1 ko
rona tartomány bir tokát , p. o. VI. Filep 1349, a' dauphiné megszerzése 
á l t a l ; *s a' háború just ada nek ik , a9 rendek megegyezése nélkül adót 
szedni. VH. Károly legelső alapita 1444 álló sereget. Ezolta mindig vi
lágosabban törekrének a' franczia k i rá lyok, a' rendek jogainak elnyomá
sa által belől korlátlan hatalomra, kivül p e d i g , hogy az elvadult nemzet 
háborús szellemét zsákmányra in tézzék, uj meg uj hódításokra. Ama' 
czélt fortély és erőszak által érte el XI. Lajos (1401—85) despotica or
száglása , kinek fő regulája e' vol t : „Uisstmuler, c* est regner." O alat
ta keletkezett a' 280 esztendeig tartott egyenetlenség a' Habsburg házzal, 
midőn ez Burgundot merész Károly halála (1477) után, öröklés által ma
gának' megszeizé (1. NÉMKT.U.FÖI.U) . Ellenben a' fija 's felváltója Vili . 
Károly (f 1498) kicsikará Bretagne öröklőnéje kezét , 's igy egyesité ezen 
herczegséget Francziaországgal. Ezután békét kötött Austriáral Senlisbau 
1493 , 'a 1494 Nápolyba ment hódí tani , mint örököse az Anjou ház igény-
jeinek. Ezzel kezdődött a' franczia királyok hódító politicája Olasz- és 
Németország 's Németalföld el len, mellybűi végre Európa ujabb politicai 
rendszere származott. O utolsó ivadéka volt a' Valois ház főlineájáuak. 
Utána ezen nemzetség mellékága, az Orléans h á z , következett 1498. A' 
jó érzésű XII. LAJOS (1. e . ) , ki Annával , Bretagne örökösnéjevel lépé 
házasságra , nem ismeré őseinek niacchiarellismnsát, 's az ország sokat 
köszönt neki a' belső rend elintézésére nézve ; de minthogy statusait na-
gyobbitni vágyot t , káros háborúkba keveredett. Fentartá ugyan famíliái 
igényjeit Mailandra, ezen herczegség elfoglalása á l t a l ; 's a' nápolyi király
ságot is meghóditá 's megosztá catholicus Ferdinándal , a' spanyol ki
rállyal , de csak hamar bajba keveredett ezen szövetségesével, ki tőle ná
polyi osztályrészét elragadá. Elveszte ezen felül Mailandot 's genuai 
feudális felsőségét is azon háborúban, mellyet II. Gyula pápának ó elle
ne Spanyolországgal, Aust r iával , Angliával, Helvetiával s Velenczével 
kötött szövetsége ellen viselt. Felváltója I. Ferencz (1515-^-47) 's ennek 
rija II. Henrik, öt háborúban viaskodának V. Károly 's II. Filep hatalma 
ellen; de hasztalan léptek szövetségre a1 Kapuval. I. Ferencz ellenben 
Örökre egyesité a' Bretagne herczegséget a1 koronával, 's a1 királyi ha
talmat korlátlanná tévé; mert a' hatalmas vazallok udvari tisztségeket' 
vállalának magokra , 's kicsinyenként a' parlament is megtanula a' kirá
lyi akarat szerint cselekedni. II . Henrik szerencsésen kiragadá az Ango
lok kezéből Calaist (1558); azon szövetségében pedig , mellyre a' német 
szabadság védelmezése végett Móricz szász herczeggel lépett , a' me tz i , 
touli és verd un i német püspökségeket hóditá meg. I. FERENCZ (1. e.) alatt 
a' reformatio terjedésével kezdődtek a' vallás miatti üldözések F r a n c i a 
országban. Ö, és felváltója II. H E N R I K (1547—59) 's II. FERENCZ (t 1500 
1. e.) megégettetek a' Ca|vinistákat. l l ly kevéssé tudá az 1. Ferencz alatt 
Francziaországban virágozni kezdett lelki 's erkölcsi mivelődés, a 'fanatis-
mus kegyetlen characterét szeliditni. Egyébiránt ezen időben kezdődtek 
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a' statusadósgágok, mellyeknek irtóztató terhe a' királyi széket 250 ér 
múlva megbuktatás 's a' cselszöve'ny szel leme, párosodva erkölcstelen-
seggel , veszedelmes befolyást szerzett az asszonyoknak, az udvari és sta
tusügyekbe. IX. Károly országlása (mellyet az ő kiskorúsága alatt kirá
lyi any ja , Medici Katalin vitt) azon vérözön által különbozteté meg ma
g á t , melly a 'vallási háborúk alatt Francziaországban 's ennek gyalázatjá-
ra 1562 olta kiontatott. (I. VÉRMKNYEKZŐ). A' Guisek uralkodásvágya ki-
sznritá a' ve'rszerinti kir. herczegeket , a' Bourbonokat, mivel Hugenot
ták voltak, a1 királyi szék közeléből , 's annak megszerzésével foglala
toskodott. Az erőtlen 111. Henrik Guise herczeget orozva, ennek testvé
ré t , a' cardinál t , pedig tömlöc/ben öleté meg (1588). B' volt Parisban 
a' Liguisták kö/.t jelszó a" királygyilkolásra. (1589) (I. III . és IV. H E N R I K ) . 

5 . F r a n c z i a o r s z á g e u r ó p a i f ó h a t a l m a s s á g a ' B o u r 
b o n o k a l a t t 1 7 8 9 - i g . Kétszáz esztendővel a ' revolutio előtt lépé 
fel Francziaország királyi székére a1 Capet nemzetségbeli első Bourbon, 
IV. avagy nagy H e n r i k , Navarra királyja. Ez ismét rendet hoza a ' 
zavarba, a.' catholica hitre t é r t , 's előbbi hitsorsosit a' nantesi edictum 
védelme alá állitá (1598). A' bölcs Sur,t,Y-vel (1. e.) egyesülve fára
datlanul munkálódott az ország javán. Ekkor gyaniták a' Francziák leg
elsőben a' gyarmatok fontosságát; elfoglalák Keletindiában Pondicheryt , 
Nyugotiban Martiniquet, Guadaloupet, Domingot, 's Északamerikában 
Quebecket. IV. Henrik meggyilkoltatása (1610) után, XIII. Lajos alatt , 
ingadozott a' franczia országlási rendszer , mig annak az első minister 
cardinál RICHEMKU (1. e.) szilárd irányt adott. E z , a' harminczeszten-
dős háborút Anstria és Spanyolország gyengítésére használá. Ben az 
országban a' hajthatatlan despotismns azon rendszerét te remte , melly az 
autocratiát Francziaországban tökéletes lábra ál l í tot ta , hanem végre ma
gát a' királyi széket is 'edöntötte. Az ország rendjei 1644 gyűltek ösz-
ve legutolszor. Iticlielieu terveit MAZAHIN (1. e.) fejté ki egészen XIV. 
LAJOS (I. e.) alatt. A' westfaleni béke (1648) megszerzé Francziaor-
szágnak Elsaszt, Sundgaut , 's a1 me tz i , touli és verduni püspökségek 
törvényes bir tokát ; a' Spanyolországgal 1659 kötött pyrenéi egyezség 
Franc/.iaországhoz kapcsolá Német-Alföld egy részét 's Roussillon gróf
ságát. Mazarin halála (1660) 's a' pénzügy főügyelője Fouquet (1661) 
megbukta után , Cor.RERr (1. e.) a' miveltség és jóllét magas fokára 
emelé Francziaországot. E z , az ó nagy ideájit mindenütt 's mindig 
győző munkássággal tudta létesitni. Mellette Louvois (1. e.) a1 hadise
reget szedé rendbe; Ti i renne, Luxembourg , Cat ina t , Boufflers és Ven-
dome fővezérek a' gyözödelmet Francziaország zászlójihoz lánczolák; 
Vauban pedig erősségekkel övedzé körül az országot. Így Lajos a' vi
lág nagy Ügyeibe elválasztó szóval avatkozhatott. Hanem a' nantesi 
edictum eltörlése (1685 * ) , az idegen ügyekbe keveredés , 's mindenek 
felett a' spanyol öröklési háború (1701—13) megsemmisítek Francziaor
szág nagyságát. Lajos ministerci 's fővezérei nem valának többé , 's 
cabinetjét le Tellier gyóntató a tya 's MUNTENON (1. e.) asszony igazga-
ták. Lajos halálakor, kit a' Francziák valamint IV. Henriket nagynak 
hívnak, 1715 nem kevesbet tet t a ' s ta tnsadósság 4500 miliőm livrenél. 
Utána másodunokája XV. Lajos következett. Az Orléans berezeg regens-
sége, Law részvényrendszere , a' gonosz Dubois kormányzása, berezeg 
Bourbon Lajos három éves ministeri országlása , a' tiszteletre méltó 
Fleury példás gazdálkodása 's igaz politicája, a1 hires Pompadonr mar-
quise ártalmas befolyása, 's az ó kedvenczének, statusminister berezeg 
Choiseulnek munkás élete: ezek teszik főpontjait azon .kor rajzolatjának, 

") L. RnlHeresnek ezen , h i te l re mellé knirőkliől aictjetl , r i tka munkáját ; . .Ke la í rc i sse -
menj hisior. siir les eauses de la révocalion de l ' é d i t de Nantes el. sur ]' éi;ii des p ro 
testáns en Francé ele. '1 iT88. A' francjiia protestánsok hét riagv kivándorlás:! ál tal i6fi6, 
ifiéi , i6(i5 . afíísS , i 7 , 5 , ,TS4 »a ,-44 ,,..;* m 0 g szár cser aíorgalmas polgArt'i rragj gaz
dagságot , 'a erkölcsét vessté el Franc*inor»íag. 
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mellyben az ország j a v a , ' a lakosainak boldogsága minden szenvedély 
nek —• sokkal inkább mini valaha — játékai szolgáltak. Lotharingia és-
Corsica megszerzése, az állandó habozás Francziaország gyarmati rend
szerében, mellyre kivált az aacheni (1748) és párisi (1703) békekötés
nek tetemes befolyása vol t , továbbá azon háborúk következései , mel-
lyeket Francziaország a' lengyel királyválasztás miatt 1733, Anstria 
öröklési törvényje ellen 1740, 's Anstria mellett 175G—63 visel t , a' 
Jesuiták szerzetének eltörlése, a' Bourbon házak famíliái szövetsége, a' 
mind egyre nevekedő despotismus, melly főképen a' számtalan Lettres de 
cdchet-ban, a' legnagyobb gyengeség és gyáva hatalom ezen eszközében 
nyilatkozék; 's végre Montesquieu, Buffon , Vol ta i re , Rousseau 's több 
illy nevek, ezek a' nevezetességei XV. Lajos országlásának , a' ki min
dennemű pazérlás , esztelen vállakózások, 's olly emberekbe bizakodása 
á l t a l , kik az ő kötelességeivel iszonyú játékot üzíek, a' népet lenyom-
masztó adóval terhelé, 's adósságra adósságot halmoza. (Vö. XIV. és XV 
LAJOS). Ennek unokája 's felváltója XVI. Lajos alatt történt egynémelly 
jó. De mind a z , a' mit Maurepas és Vergennes, Turgot és Neckev te
vének, csupán leplezője (palliativum) volt egy orvosolhatatlan bajnak. 
Az Amerikaiaknak Angolország elleni szabadság-áizdésébeu való részvé
tele (1778—83) által ön megbukását sietteté Francziaország. Neoker 
elhagyá a' pénzügy ministersége veszedelmes hivatalát , 's felváltója Ca-
lonne utánozhatatlan ügyességgel tudá a' nyilvános kincstár Kavarodását 
még egy ideig eltitkolni. Knnek javaltára öszvehivatának az ország 
nagyjai (notables) Versaillesba (Febr. 22. 1787); hanem ezek, igen jól 
ismervén á' nép érzeményit , nem fogadák el a' ministernek birtok- ' sbé-
lyeg taksa iránti ajánlását , sőt inkább az ország minden rendjeinek ösz-
velnvatását nyilatkozák szükségesnek, Calonne erre elbncsáttalék, 's 
Brienne , sensi érsek, lön első minister. Brienne a' 140 miliőm livrenyi 
esztendei hijány fedésére nagy takarékosságot , uj adókat 's kölcsönö-
zést j ava l t ; a1 személyes szakmányok pénzbeli adóvá változtattatának; 
's a1 király a' Calonne javulta taksákat , miután ezeket az ország nagyjai 
megtagadták, a1 párisi parlament á l ta l , az ő jelenléte alatt tartandó 
ülésben (_lit de Justice) akará belajstromoztatni. De a' parlament ellent-
álla állhatatosan ; 's ezért Troyesba küldetett. Innét csak hamar vissza
hivatván szint'oily kevéssé engedett. Még 450 miliőm livre kölcsönvéte-
le is e lve t t e te t t , . ' s a' pairek fejének, az Orléans herczegnek , és még 
két parlamenti tagnak elfogatása nem birt ni is következéssel, mint hogy 
a' parlament az elfogató levelekkel való visszaélést kárhozta tá , mellyre 
a' király minden parlamentek el törültetését , 's egy — csupán az ő aka
ratjától függő — törvényszék {cour pléniére') behozatalát rendelé. Egy 
Brienne és Breteuiinek ezen munkája köz elégedetlenséget szült. A' 
rennesi nemesség becstelennek nyilatkoztatott mindenkit, a' ki ezen tör
vényszéknél helyet fogadna el. Ez által az ország egész szerkezetét ve
lősen megsértettnek láták a1 F rancz iák , és soha sem beszéltek Ejszak-
amerika megszabadításáról élénkebben 5s nagyobb részvétellel , mint 
most; Montesquieu, Voltaire, d 'Alembert , Diderot és Rousseau szorga
lommal olvastatának, el tagoltatának, 's az ő — gyakran merész — 
gondolataik hasonlítgatva állittatának a' valóság mellé. A1 dolgok ezen 
mibenléte nem maradhata titok az első minister e lő t t ; ennél fogva enge
dett ő a' nép szavának, 's az ország rendjeinek öszvehivását javalá , va
lamint azt i s , hogy addig minden fizetések részint korlátok közé szo
r í t tassanak, részint egy egész esztendeig felfüggesztessenek. Ezután 
kilépett hivatalából, mert a' király csupán a' hires Neckernek, fcil most 
a' pénzügy generaldirectorságára és statusministerségre ismét visszahí
vo t t , személyes hitelén épité reményjét. Eljött e z , 's Francziaország 
statn«pénztárában 419,000 livre kész pénzt ta lá l t ! Első lépései ezek 
volté k : a' fizetések felfüggesztését visszavette , a' királyt a1 régi parla
mentek visszaállítására b i r á , 's stz ország nagyjait ismét öszvegylijté 
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(Nov. 6. 1788), hogy az országrendek organisatioja felöl valamit végez
zenek. A' tanácskozások folytatása alkalmával a 'po lgár i rend [Tiert-
élat) azt kiváná, hogy a' két privilegiált r endde l , a' nemesi és egyhá
zival egyenlő számmal képviseltessék, a' parlament pedig megkéré a' 
k i r á ly t , osztatná el az adót minden rendre egyenlően, adna sajtószabad
ságot , 's törülné el az elfogató leveleket (letlres de cac/tet), ez uttal a' 
pairek és nemesség minden eddigi elsőségeikről lemondván, s birtokaikat 
önkényt adó alá vetvén. Erre az országrendek 1789 Maj. 1-jére hivata
liak öszve, 185 esztendő olta legelőször. A' követválasztás munkája 
nagy és heves mozgást szüle egész Francziaországban, !s Parisban már 
hangosan beszéltek a' ,,nép barátiról 's ellenségeiről." Az országgyűlés 
Maj. 5-kén nyittatott meg Veisaillesban a' király által egy beszéddel, 
mellyet az a' thronusról mondott. Ezen kérdés : fejek vagy rendek sze
rint történjék-e a1 szavazás, heves vitatásokat okozott ; a' polgári rend, 
niellynek követei közé MIRABBAII (I. e.) is tar tozot t , Abbé Sieyes taná
csára Jun. 17-kén n e m z e t i g y ű l é s n e k nevezé magá t ; a 'nemesség 
és papság egy része egyesült vele, 's — kész volt a' revolutio. 

11. F r a n c z i ao r s z ág 1789-től f o g v a 1814-ig, vagy a ' f r a n -
c z i a r e v o l u t i o a ' r e s t a u r a t i o i g 1814. — A ' ííanczia revolutio 
a' polgári társaság történeteiben főidőszakot tesz. A' ki azt véletlenül 
támadt esetnek nézi, sem a 'multakat nem vizsgálta meg, sem a1 jövendőbe 
nem tud tekinteni. Szenvedélyből 's balitéletből a' jelen pillantat embe
rei munkájának néz olly e se t e t , melly századok kebeléből keletkezett. 
A' játszókat tartja a' darabnak. Így ítélt ezen nagy történetről Staé'l 
asszonyság ,,(^onnidérations sur les principaux événemr.n> de la révnlulion 
/ ranf«íse"-jében (mellyel öszve kell kapcsolni Bailleulnek azon munkára 
irt „Examen vriligueií\ét'). Nem tegnapi véletlenségek rontották le a' 
Bastillet, 's szaggatták szét JVlaupeou edictumát a' parlamentekhez; 
nem a' pénzhijány (deficit), nem a' rendek öszvehivatása dulá el a ' feu
dális monarchiát; a' harmadik rend megkettőztetése nélkül is lett volna 
revolutio. A' pénzhijány nem ok volt, hanem következés; ngyan ollyan 
országlásmód , melly azon hijányt szül te , szült volna csak hamar mást 
i s ; mert pazérlás az önkény hü társa. *) A' franczia revohitioban há
rom különböző irány fejlett k i : a' monarchiái , democratiai és katonai. 
Ennél fogva következő szakaszokra oszthatni annak le í rását : 

1 . A ' s z e r k e z t e t ő n e m z e t i g y ű l é s t ő l f o g v a a ' k ö z t á r 
s a s á g f e l á l l í t á s á i g (1789 Jun. 17.—1792 Sept. 21.}. A ' nemzeti 
gyűlés 600 követéből álla a' harmadik vendnek , 300 nemesből 's 300 pa
piból. Ezeknek kebelében a' nem privilegiatusoknak a' piivilegiatusokkal, 
az elnyomatott népjusoknak a' nemesség és papság feudális elsőségeivel 
v»ló küzdéséből fejlett ki lassanként az ellentállás a' királyszék ellen, 
inel'ya' feudalismust tar tá alapjának. Azon pillantatban, midőn a' nép kép
viselői a' király határozásai ellen tovább folytaták üléseiket, "s ezen esket 
kimondák : hoj;y addig el nem válnak, míg a' cnnstitutiot el nem végzet
tek (Jun. 20. 1789); midőn a1 polgárság (Jun. 23.) jogát a' király szeme 
előtt megtaitá, 's a'' félénk király kénytelen lett a' nemességnek 's pap
ságnak parancsolni, hogy a' harmadik renddel egyesüljenek (Jun. 27.): ek
kor az eddigi egyedül uralkodásra kimondatott az ítélet. Ezen lépések hi
hetővé tevék a' királynak közeledését a' nemzet dolgához, de egy 20000-
ből álló tábor Öszvehuzása Broglio marsai alatt, valamint Necker hirtelen 
elbiicsáttatásu, annál inkább ingerlék az elméket. A' lármaharangok meg
kondultak, 's midőn a' király azon kérést , hogy a' seregeket bocsássa e l , 
megtagadá, zendülés támadt Parisban , hol Desmnulins Camill a ' n é p e t 
elókészíté (giiiil. Apr. ö-kén 1794). A' bastille elfoglaltatott (Jul. 14 . 
1789), nemzeti őr állittaték Lafayette alatt , 's Lajos kinszeritteték Necker 

*) A* ..Mcmoíres dtt Du: de I.auzim"-oöl lehet a* revolutio előtti idő zabolátlan erlöl-
««ai! megismerni. 
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visszahívására, seregei elbocsátására 'a a' nemzeti kokárda felvételére; 
a ' m i é r l a' 4. augustusi nemzeti gyűlés után, mellyben Noailles vi-
comte elfogadott ajánlására a' feudalrendszer e l törü l te te t t , ezen czim 
adaték nek i : szabadság visszaszerzője, Mig ezen indulatzavarban , ,a i 
emberi j o g o k " megesmertettek , a' kivándorlás napról napra nevekvék, 
de az erőszakoskodás is. A' kenyérszükség zugolódást okoza Parisban, 
3s a1 Versaillesi játékszínt bankettnek hire azt egész a' dilhösségig emel
te az udvar és királyné ellen, ügy népcsoport Versaillesba ment Parisból, 
Oct. |5-kén, 's kinszeríté a' királyt lakhelyének a' Tuileriákba átvitelé
r e , Oct. 6-kán. Követte őt 19-kén a' nemzeti gyűlés, hogy az országnak 
törvényes szabad igazgatást adjon. Fő pontjai ezen szörnyű viszonyvál-
tozásnak'^az első actákban ezek voltak: Francziaország 83 département-
ra osztása, a1 papság 3000 millióra becsült javai behuzása; a' király volt 
czimjének „Francziaországés Navarra ki rá lya"erre változtatása:,,Francziák 
k i r á l y a " ; a' pártoknak cinbbokba ál lása , mellyek között a' JAKCIBIXO-
KÉ (1. e.) leghatalmasabb lön; nj constitutio elfogadása a ' k i r á ly részé
r ő l ; ezen polgári eskü: , , a 'nemzethez , királyhoz és törvényhez h i v , a1 

constitutiot megtar tó" ; az egyesület ünnepének regényes tartása a 'Mars-
mezőn (Jul. 14-kén 1790). Rendelései pedig a' nemzeti gyűlésnek azon 
első időkorban ezek voltak : A' civilliste meghatározása a' király házi 
i-zükségeire (25 millió Jivre évenként) ; a' király és papi birtokok nemzeti 
vagyonokká neveztetése; a" r ang , születés és czim által való különbség 
el törlése; a' klastromok behuzása ' s lakosinak élelembéradás ; azon vég
zet , hogy a' papok a' polgári esket tegyék l e ; egy magas nemzeti Ítélő
szék a1 nemzet felsége megsértőji ellen ; a' bőrön, olajon , szappanon, 
keményítőn, són 's dohányon volt adók megszűnése; a' douane-oknak az 
ország belsejéből a' szélekre való ki tétele, a' telekadó behozása, a' mes-
terségi levelek , bélyeg és jegyzőkönyvi fizetés behozása, és az assigná-
ták készítésére való végzés Mirabeau ajánlása szerint. A' második act a* 
nemzeti gyűlés ezen rendelésivel kezdődék , hogy a' király 20 órányinál 
tovább ne menjen Par i s tó l , ha pedig az országot elhagyná 's a' nemzeti 
gyűlés hívására viszsza nem t é rne , a' thront elveszti. A' pápa képének 
elégetése Parisban, jel volt a1 vallásban történendő revolutióra; a' Corde-
liers-ek clubbja gyűlölséget gerjeszte a' népben királya iránt. Lajos meg
szökött Par i sból ; de Varennes-től visszahozatott (Jnn. 25. 1791). A' 
népet csak alig tudta az által lecsendesíteni, hogy a' Sept. 3-kai (1791) 
constitutiot, melly őt a' földi és tengeri erő fejévé tette 's hat mioistert 
ada neki segédül, a' nemzeti gyűlésben Sept. 14kén esküvel fogadá el. 
Ezzel bezárá (Sept. 30.) a' szerkeztetó nemzeti gyűlés üléseit. Ennek 
helyébe Oct- 1. 1701 a' törvényhozó nemzeti gyűlés álla fel. Azonban 
a1 kivándorlott nemesek és papok száma igen megszaporodott. Kőztök va-
lának a' király tes tvérei , a' Provence és Artois grófok; Condé herczeg 
fijával és unokájával, a' Bourbon és Enghieni herczegekkel és Broglio 
marsai. Ezek Koblenzben és Wormsban franczia linea seregeket gyűjtőt , 
tek, és több német fejedelpieknél segedelmet kaptak (Würtemberg, Zwei-
l írücken, Baden, P a r m s t a d t , Spe i e r ) , kik eddig bírtak a' franczia föl
dön, de az egyesülés által birtokoktól elestek, és saját 's a' császár bele-
szólására ' s közbevetésére, hogy az a' békeczikkelyeivel ellenkezik, egyéb 
választ nem nyertek kárpótlás reményénél. A' belekeveredés 's a' Bour
bonok megmentése e lhatároztatot t , mivel a' többi országok csendessége 
sem vala biztos illyen csaló példák mellett, 's a' Jakobinusok törekedése 
ijesztő volt, 's a' szerencsétlen XVI. Lajos sorsa érdeklett. Még is azon 
határozás , mellyet Anstria és Burkusország Pillnitzből Aug. 27kén 1791 
a' király testvéreihez küldtek, igen általános és feltételes volt. A' nem-
jteti gyűlés békés indulatját világosan monda ki 's kiszabá, hogy Fran
cziaország elfoglaló háborút soha sem visel. Annál nagyobb volt az ud
vari nemesség 's a' legtöbb kabinétek gyülölsége, az nj rend alapjai el
len Francziaországban. Még Lajos ön vallása, hogy a' constitutiot önké-
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nypsen fogadá e l , sem tudá őket megbékéltetni. Orosz- és Svédország 
egyenesen a' kivándorlott herczegek visszahelyheztetése téget t tőnek 
kötést (Oct. 19. 1791). Híjában kiilde leintő leveleket testvérihez a' ki
rály és végzeteket a' bujdosók ellen, i e?ek egyre siettek német fejedel
mek 's Oroszország segítségével egy királyi sereget gyűjteni. Midőn te 
hát Párislian Febr. 7-kén 1792 az Austria és Prnsszia közt való védfrigy 
tudva lön, győze azon p á r t , melly a' második nemzeti gyűlésben a' ha
dat kívánta, és Dumoiiriez niinister javalatára Francziaország a' Magyar 
királynak hadat izene Apr. 20-kán 1792. Most a' Francziák elleni frigy
hez Hessenen 's Sardinián kivül Oroszország Jul. 14-kén 1792, és 1793-
ban a' Németbirodalom is hozzá állott. Ezen had alatt Francziaország-
ban a' Jacobinusok pártja vett erőt. Ezek a' királyi széket el akarák 
dönteni, 's befolyások által a' nemzeti gyűlést is igazgaták. A' Tuileri-
ák megtámadása (Aug. 10.) a' népuralkodásnak alapitá meg a' diadalt. 
(L. PKTIOV). A' szerencsétlen Lajos mint hazaáruló vádoltatott a' nemze
ti gyűléstől, 's famíliájával együtt fogva vitetett a' Templeba. A' düh fő 
fokára lépé , niidőn a' Hurkosok Francziaországban előre nyomultak 'a 
Lafayette a 'sereget elhagyá; mert most azon hir terjede el, hogy a' sza
badság legvesztdelmesb ellenségi a1 fővárosban élnek. Feltűnt a' vére* 
2-dik September [1792), hasonló az Armagnaci naphoz (Jun. 12. 1418), 
mellyen embertigrisek sok ezer fogolyt öltek le Parisban, mellyre Rheims-
ben 's több helyeken hasonló vérjelenetek történtek. A' nemzeti gyűlés 
eske (Sept. 4.) , ,hogy minden királyt gyűlöl és minden királyi hatalmat, 
és soha meg nem fogja engedni, hogy idegen szabjon törvényt a' Fran-
cziáknak" azon következést hozá, hogy a' nemzeti convent, melly a1 

második nemzeti gyűlés helyébe lépe t t , illését vSept. 21 kéu 1792 ezen 
végzéssel nyitá meg: a' királyság eltöröltetett, 's Francziaország ezentúl 
egyetlenegy, oszthatatlan köztársaság. Ezen nap oltá kezdődék a' köz
társasági időszámlálás, és tárta .Fan. l-ig 1800. 

2 . A ' f r a n c z i a k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e t e a ' c s á s z á r s á g 
f e l á l l í t á s á i g . (Sept. 21 . 1792—Máj. I8-ig 1804). Győzedelmi hirek 
ünneplék a' köztársaság születését. Custine Mainzot elfoglalá, az ellen
ség letakarodott Francziaország földjéről. Dumoiiriez győze Jemappesnél. 
Ekkor a' nemzeti convent, minden szabadságért küzdő nemzetnek 
segedelmet i gé i t , a' franczia seregektől elfoglalt országokban minden a' 
feiidal rendszerből származó tehert megszüntetvén. Egys/.er'smind halálos 
büntetést szaba minden kibujdosónak , XVI. LAJOST (I. e.) halálra itélé. 
A' convent nagyobb része igájában volt azon vad csoportnak, melly a' 
király fejét k é r e , 's büszkeségében a' convent hadat izene az angol és 
spanyol királyoknak, és az öröklő helytartónak (nem a' népeknek) (I. 
BRISSOT). Most Portugál , Nápoly, Toscana és a' pápa is a' Francziák 
elleni szövetségbe lépé; csupán Velencze ismeré a' köztársaságot meg. 
Belső háború is támadt : a 'Vendée fellázadt, a' király halálát megboszu-
landó. A' köztársaság elveszettnek látszék. Ekkor az ijedelem és kétség
beesés kardjával övedzé fel magát. A' hegy pártja földhöz sujtá 
a' mérsékletieket, GIRONDISTÁKAT (1. e.) Eg-y revolutiós ítélőszék állit-
taték fel, 's az ijesztés fijai DANTON, ROBESPIKRRE és MARAT (1. é.) guillo-
tinnal vezérlék a' nemzetet. Mária Antónia királyné, ura halálát szenve-
dé Oct. 16.1793; ezt követék Egnlité Orléans 's a' kegyes Erzsébet, ' 
XVI. Lajos testvére; minden templom becsükaték Parisban ^ minden tem-
plomeszköz nemzeti vagyonnak határoztaték , 's a1 hajdani fő templom
ban Nov. 10-kénaz ész ünnepét ülék meg. A' gyarmatoknak is hasonló 
népuri igazgatást adtak, és mindén feketének szabadságot: jelt a1 fe
jérek megölésére (I. HAITI) . Legvadabban a' volt-nemesek üldöztettek. 
Ezekben csak a' jogok százados elnyomóit láták, 'S most a' visszafizetés 
boszuja gyakoroltaték. Kilencz hónapig tárta ezen ijesztő systema , míg 
azonban Itöbespierre ünnepeket rendele a' természetnek , a' fővalónak, 
hirnek , erénynek 'stb , mellveknél a' guillotinról folyamként csurga «' vér 
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s a' rettenetes d' Herbois Collot kartácsai pattogtak , különösen Lyon-, 
Bordeaux-, Nantes-és Toulon-ban stb. Robespierre elesek (Jnl. 27.1794 , 9 
Therniidor) és az irtóztató idő szelídült. Méga'jacobinclubb teremé is be-
záráték egy ideig, 's a' revolutio-itélőszék újra képzeten. A' nemzeti con-
vent nem esmere már semmi néptársaságot meg , 's minden isteni tisztelet
nek szabadságot engede (Febr. 21 . 1795). Azonban némelly csatára kelt 
még a' dolog a1 mérséklés szelleme ellen felkelt ijesztési férjliakkal 's Ja-
cobinusokkal (p. o. Maj. 20. 1795). Egy uj (a ' h a r m a d i kJ szerkezet 
határoztatok meg a' franczia köztársaság alaptörvényének. Hasztalanul 
törekedtek a' párisi sectiók a' királyság visszaállításán. A' convent meg
győzé őket Barras és Bonaparte által (I. e.) a 'véres Vendemiaire 13-kán 
(Oct. 5.1795). E r r eOc t . 26-kán eloszlott é s az lg a z g a tó u r a l k o d ás 
kezdődék. („Mém. sur ta Convention el le Directoire'1, Thibeaudeau-tól, 
Paris 1824, 2 k.) A" törvényhozó test álla most a' vének tanácsából 
(250 tag) 's az ötszáz tanácsából. — A'végrehajtó igazgatás (Barras, Reu-
hel, Carnot, Laieveillére-Lepaux és I.etoiuneur) lecsendesité Vendéet; de 
az assignaták helyett Injába hoza mandatákat forgásba (Márt. I I . 1796). 
Csak a' financzia szükségét neveié vele, nielly a1 köztársaság kettős bu
kásából eredt. Akkor tartá (Oct. 6. 1796) a'tudományok nemzeti intézete 
első ü lésé t , és egy nemzeti egyházi tanács álla fel, a' tridenti concilium-
ra esküdve. A' Fructidor 18-ki (Sept. 4. 1797) revoltitió megerősité az 
az igazgatás hatalmát. 

Mig a' belső igazgatás ennyi változáson ment keresztül, a' franczia 
fegyverek Savoyát és Nizzát, Belgiumot 2-szer, Németországot a' Raj
náig és Németalföldig elfoglalák. Nagy vezérek győztek gyakorlatlan 
seregekkel Carnot hadi cseles vezetése alatt. Uj hadi rendszerüknek és uj 
hadimi vöknek nem állhata ellent az ó európai tactica. Az egész nemzet 
csapatokhan kelé fel 's 13 sereg győzelmet kiizde a' köztársaságnak a' 
Hannoveraiak, Angolok, Hollandusok, Austriaiak ésBurkusok felett. Erre 
Toscana (Febr. 9. 1795) békét köte a' franczia köztársasággal. A* fran
czia fegyverek szerencséje Németalföldön, és részint még. némelly fel 
nem tár t esetek Burkusországot is békére birák (Apr. 5. 1795) Ba
selben. Azt tévé Spanyolország Jul . 12-kén , Hessenkassel Aug. 28-kán. 
Azután egy határvonal (demarcatiolinea) biztossá tévé éjszaki Némethont 
a' középiségről (neutralitas) Burkusország védelme alatt. Sót a' mi több, 
a1 Németalföldiek véd és daezfrigyre léptek Francziaországgal Anglia el
len ; Austria, Angol és Oroszország pedig erősen egyesültek a1 baseli bé
kekötések után (Sept.28. 1795) Francziaország kezdődő uralkodását meg-
akadályoztatandók. A' milly szerencsések voltak az uj Frankok a' száraz föl
dön, olly szerencsétlenek valának a' tengeri harezokban. Anglia egész erővel 
törekedett nagyobbítani hatalmát a' tengeren 's a' két Indiában. De Fit t 
végrehajthatatlan kikoplaltató rendszere más birodalmaknak is ugy ária, 
mintFrancziaországnak. Az Angolok kiszállásai sem segittettek a' kirá
lyiaktól a1 remény szerint. Hanem a' franczia gyarmatok nagy része an
gol hatalom alá ju to t t , 's az Angolok ráütése a' touloni 's bresti flottára 
mély sebet ejte a' köztársaság tengeri erején. Austr ia , Burkusország és 
Sardinia többnyire angol segédpénzel folytaták a' háborút. Ellenben a' 
köztársaság papiros pénzel 's a' hadi szükségek beszedésével tuda magán 
segíteni, előállítván és eltartván az öszveirás álta! képzett sia-egeket. A' 
leggazdagabb segédforrást az elfoglalt ellenséges tartományok nyujták, 
különösen Holland, Néinethon és Olaszország. Végre Bonaparte kivívta a' 
békét. Azon gyózedelmek, mellyeket 1796-ban Olaszhonban Montenotte-, 
Millesiino, Lod i , Arcole , Rivoli és Tagliamento-nál 11 hónap alatt ara-
ta , Károly főherczeg némethoni győzödelménck 's Moreau hátrálásának 
ellenére i s , a' Leobení alkudozásokra (Apr. 18. 1797) vezet tek, mellyre 
végtére a' C»MPO FoRMiéi béke (I. e.) Oct. 17.1797 's a' Rastadti német 
gyűlés (a' békekötésre szolgálandó) következett. Az alatt pedig Franczia
ország és Spanyolhon szoros kötésre léptek (Aug. 19. 1790), nielly okból 
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Anglia ' Spanyolországnak hadat izent. Velencze népurisittaiék, azután 
Austriával megosztaték, Genua liguriai köztársasággá vál toztaték, Fran
c iaország és Sardinia közt frigy köttetek. Holland pedig mindig több 
gyarmatot veszte el az Angolok mia t t , kik az egyedüli kereskedést elfog-
luUk ; egyenetlenség eredt Francziaország és Éjszakamerika közölt. De 
az uj köztársaság elrontá a' szárazi békét, elfoglaló politicája által. Ro
ma köztársasággá változtaték (Febr. 10. 1798), Schweiz meggyőzetek, 's 
ezen gondolatnak : Bri tanniát , Francziaország ezen örökös ellenségét, ha
talma legbelsőbb idegénél , Indiában megtámadni , Bonaparte egyiptomi 
tiiborazúsa által kellé valósulnia. De a' frauezia flotta Nelson által Abu-
kirnál megtöretvén 's a' vezér Syriában nem szerencsésen hadakozván, 
Anglia ösztönözésére 's annak segédforrása által a' második frigykötés 
származott . A 'Por ta hadat izene Francziaországnak; a' rastadti német 
gyűlés két franozia követ megölése után eloszlott; Austria és Oroszor
szág a' Portával egyesültek, Nápoly magára vállalá a' pápa boszuját. Most 
a' köztársaság elnjomá frigyesét, a' sardiniai királyt (Dec. 17SJ8), hogy 
felső Olaszhont megtar thassa, és a1 köztársasági seregek diadalmasan vo
nultak Nápolyba, hol a1 parthenopei köztársaság felállitaték. De a' sze
rencse hamar megfordult. Az Ausztriaiak 's Oroszok 6 főcsatában győz
tek 's visszahóditák Olaszországot 1799. Csak Holland és Schweiz tar-
taték vitézül meg, az Krímétől, ez Massenától. Ekkor Bonaparte, Egy i i -
tómból Siéyes és Bonaparte Luczián által visszahivatván, a' köztársaság 
igazgatását átvevé. 

A' Directorium eloszlaték, 's a' 18. Brumaire (Nov. 9. 1799) consuli ural-
kodást 's a' negyedik szerkezetet adá Francziaországnak. Ez már közelítő 
az egyuri idomhoz. Három 10 évre választott és újra választható con
sul vévé át az igazgatást ; de ezeknek elseje, Bonaparte Napóleon, ma
ga nevezheté és leteheté az ország tanácsosit , minis tereket , követeket 
's a' szárazi 's tengeri hatalom tisztjeit; és a' többi uralkodási dolgok
ban is ó határoza e l , mivel a' másik két consulnak (Cambacéres és L e -
brun) csak taiiácsló szava volt. A' törvéuyhozó hatalmat a' 100 tagú tör
vényszék gyakorlá és a' 300 tagú törvényadó t e s t , mellyekévenkint ötöd 
részig megujittattak. Amaz a' consul ajánlotta törvényeken vi tázot t ; emez 
határozatitkos szavalat á l t a l ; de törvényt egyik szék sem hozhata java
latba; consulok , törvényadók, tribünök nem a' néptől választat tak, ha
nem a' megtartó tanácstól (Sénat conservateur) , melly 80 , legalubb 40 
esztendős tagból á l lo t t , kik az első consul , a' triblinatiis 's a' tör
vényadótest javalata szerint magokat választák. Mind ezen székek ki voN 
tak a' felelés terhe alól véve. De ezen igazgatás tetemes változást szen-
vede 1802. Aug-ban, midőn Napóleon örökös consullá leve ; már ,most az 
igazgatás nevezé ki a' canton gyűlések és választó collegiumok elölülőit, az 
első consul pedig következőjét és a' tanácsnokokat. A1 törvényadó testet 
összehivá, együtt tartá és eloszlatá az uralkodás tetszése szerint. Alig 
foga Bonaparte az uralkodás fékét m e g , minden életibb idomot ölte 
magára. Uj sereget gyüj te , mellyel , Austriának és Angliának haszonta
lan ajánlván a1 békét , átmene a' havas Bernhardon., a1 eisalpini (ulpesin-
íreni) köztársaságot visszaál l i tá , Marengonál gyóze (Jtin. 1 4 , 1 8 0 0 ) , 
mellyre Moreau Hohenlindennél (Dec. 3. 1800) az austriai háborút elha-
tározá. A' Vendée lecsendesittetett; Éjszakamerikával baráti frigy köttetek. 
Austria kénytelen volt Angliától elválni , 's a' Némelbirodalom nevében, 
a' Lunevillei békét (Febr. 9. 1801) aláirni. Ez a' köztársaságnak adá a 
Rajna balpartját 's a 'Rajna völgye lön Némethon és Francziaország határa. 
Ezen békére következett a' nápolyi, orosz, török 's az amiens-i békeAn-
golhonnal (27. Maj. 1802), valamint a' Vll. Piussal kötött concordatum, 
melly a' római hitet viszont uralkodóvá tet te Francziaországban. Ezolta 
13 éven át a' hódoltató diplomatiája vezeté Európa állspotját. Az etru-
riai királyság felállittaték 's a' parmai herczegnek engedtetek ; a1 Német 
birodalomnak a1 nagy pótló alapzat iraték e lébe ; Schweiz „mediatio-
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ac ta- t" n y e r e ' » szorosan öszvekötteték F ranc iao r szágga l ; Holland mini 
Francziaország része használtatott, 's Parisból nyere constitutiót; Piemont, 
P a n n a , Piacenza egyesültek Francziaországgal , 's az első consul 1802-
ben az olasz köztársaság elölülőjévé neveztetett. Magában Franciaor
szágban r e n d , bátorság és nyugalom tért a' revolntio zajának helyébe. 
Sok elszállított engedelmet nyere• a' hazatérésre, a'szökevénylajstrom ke
ménysége szeliditteték, a1 becsülete/.red alkotása (Maj. 19. 1802) öszve-
köté a' népet és sereget az uralkodás fejével. Midőn most a' háború vi
szont kiüte Angliával (Maj. 18. 1803) 's öszveesküvések belülről félelmet 
gerjesztenek , ekkor fogékony lett a' nemzet azon képzeletre , hogy Fran
cziaország boldogsága egy erősebb uralkodási rendszertói filgg, melly 
egyszer'smind a' főnek is teljes bátorságot ád , 's igy könnyű lön , az 
untalan zavar ijedelmi után a' köztársaságot császársággá változtatni. 

3 ) F r a n c z i a c s á s z á r s á g t ö r t é n e t e i a ' B o u r b o n h á z 
v i s s z a á l l í t á s á i g a 1 k i r á l y i m é l t ó s á g b a . (Maj. 18. 1804 — 
Maj. 3. 1814). Maj. 18-kán 1804. megjelent azon tanácshatározás , melly 
Napóleont Francziák császárává, és a1 csász. méltóságot famíliájában 
örökösnek határozá; a' civilliste ugy maradt a' mint 1791-ben rendel
t e t ek , t. i. 25 millió livre évenként. Egyszersmind felállitattak : a' biro
dalom nagy méltóságai (Grands-Oigni ta i res) , a' nagytisztek, és a' magas 
csász. ítélő udvar , melly a' császári família 's az első országos hivatal
béliek vé tkérő l , felségárulásról, 's áltáljában minden a' birodalom vagy 
császár ellen tet t vétekről ítéljen. A' választó collegiumok is bizonyos 
szerkeztetést nyertek. A1 tanács megmaradt , de a' tanácsosok válasz
tása és száma a' császártól függe ; a' törvényadó test is á l l a ; de a' 
t r ihuna t , melly egyedül mere már csak ellenvetést tenni , eltörültetek 
Aug. 19. 1807. — Dec. 2-kán 1804- felkenetett a1 császár nejével együtt 
Vl l . Pins pápától Notredame templomban. A' koronázást Napóleon ma
ga végzé. Három hónap múlva (Mart. 18-kán 1805) a' franczia császár 
Olaszország királya is lett. Majlandban (Maj. 26-kán) a' vas koronát 
fejére tévé 's annak rendjét alapitá. Jun. 4-kén a' liguri köztársaság, 
Jul. 21-kén Panna és Piacenza Francziaországgal, Guastalla pedig 
(Maj. 24-kén 1806) az olasz királysággal egyesitetctt. A' császár egyik 
húga , Bacciochi E l iza , l.uccát és Piombinot mint herczegséget és fran
czia feudumot nyerd birtokába. Austria örökös császára és sok német 
fejedelem megesmérek Napóleont császárnak; de az orosz és svéd követ
ség elhagyá l 'ar is t , a' franczia követek pedig elhagyák Pétervárt és 
Stambolt. Svédország segédfrigyet köte Angliával, Oroszország pedig 
harmadik .egyesületre lépé Angliával (April. 1805) Francziaország ellen. 
A' Francziák t. i. már Jun. 5, 1800. elfogtalak Hannoverát. Azon felül, 
a 'mennyire csak fegyvere k iha to t t , sikerbe hozá Francziaország az an
gol kézmivkereskedés tilalmát a1 legnagyobb szigorúsággal, 'i Angolhont 
átszállással fenyegeté. Pitt tehát Austriát is az egyesületbe huzá (Aug. 
1805.) Ekkor a' franczia sereg Boulognei táborából útra ke l t , Ndmet-
honba tartva. . A' háború rövid tartású volt. Egy austriai sereg maga
megadása Mack alatt l'lmnál (Oct. 17.) 's az austerlitzi csata a' po-
sonyi békdt szülék Dec. 26. 1805, melly által Austria 1000 nsz. mf. '« 
3 millió lakost (köztök a1 hiv tirolokat) elveszte. Napóleon ezen béke
kötésben királyi koronát és hatalmat ada hiv társainak, a' Bajornak és 
WUrtembergínek; nem tett különben Badennel i s ; mindeniknek földjét 
és népét szapoi i tá , valamint az olasz királysághoz is 500. nsz. mfdet 
ada. Ellenben a 'Bri t tusok győzedelme Trafalgarnál (Oct. 21. 1805) hat 
évi készítés gyümölcsét semmibe dönté. Francziaország elveszte ezen a1 

napon 1654 ágyút, 15,000 embert és 60,000.000 fr. ráfordított pénzt. Most 
megváltoxatá rendszerét az Angolok ellen Napóleon. A' tapasztalás ál
tal megtanítva, hogy tengeren semmi erőlködés után sem köthet ki az 
Angolokkal, a', szárazon akará őket meggyőzni. Ezen p lánt , mellynek 
Wgrehajthatásáa talán maga is kételkedett , de a' melly egyedüli ut 
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vala az Európának törvényt adi ia tásra , elérni gondola, ha a' agarad 
hatalmasságokat kinszeritené az Angliával való közösülés egész félbe-
Bzakasztására, Ezen czélra Hanrioverát áltengedé Burkusországnak, 
inelly e1 miatt Angliával háborúba keveredek. A' nápolyi uralkodó fa
mília letétetett, fenyítő például annak, ki Francziaország rendelésivel el
lenkezik ; Bonaparte József Nápoly és Sicilia királya lön (Márt. 30. 
JSOG.J Bonaparte Lajos hollandi k i r á ly ; Napóleon mostoha hja Eugen 
(Beauharnais) császári herczegnek fogadtatva, Olaszhon alkirálya és a* 
bajor király sógora; Berthier Sándor , Napóleon haditársa Neufcliate-
li herczeg lön, Talleyrand, a' külső dolgok ministere 's beneventi her-
czeg; Bernadot te , pontecorvoi herczeg ; Murát Joachini klevei és ber* 
gi nagy berezeg; Beauharnais Stephanié pedig, a' franczia császárné 
kis öccse , mint fogadott berezegné, a' badeni örökös herczeg jegyese lön. 
Mindazoknak, kik az uj dynastiához kö/.vetetleiiill tartoztak vagy vele 
máskép kötésben voltak, egy szövetkezéses rendszertől átkarolva Fran-
cziaországhoz kellé köttetniek. Ezen alapon állíttattak fel a' nagy 
birodalmi adományok, adaték a' csász. famíliái intézet Mart. 3ü. 1806. 
És az eddigi sulyegyeni rendszer igy semmisitteték meg. Bavaria , WUr-
temberg és Baden öszveköttetése a ' n a g y b i r o d a l o m szövetkezés! 
rendszerével, és Hannoverának Burkusországgal egyesülése megszag-
gatá a' német birodalmi tes te t ; Napóleon kieszkö/.lé most a1 r a j n a i 
e g y e s ü l e t felállítását, mellynek alapezikkelyei a ' franczia császárral, 
mint az egyesület védőjével Jul. 12. 1806 meghatároztattak. Erre 11. 
Ferencz Aug. 6-kán a' német császári koronát letevé. Azonban F o x 
Talleyrandot a' császár élete ellen szőtt összeesküvésről tudósítván , a' 
kölcsönös bizodulomnak egy kis szikrája ébredt fel; Oroszország, kivel 
Posonyban béke nem köttetet t , alkudozásba lépett ; de Fox angoí mi* 
nister halála 's a' dolgokon történt fordulás, megsemmisítek a' sikert. As 
orosz császár nem erősité meg az Oubrilből jött praeliuiinüriákat; Lati-
derdale, angol niinister is visszahivaték, 's már 1806-ki ősszel Burkus-
ország, Orosz-, JSvéd és Angolországokkalkiszálla a' csatatérre Francziaor
szág ellen. A' burkus kabinét ugyanis , azon hirre , hogy Francziaor
szág Angliának Hannoverát visszaajánlá , fényi tő készületeket tön 's éj
szaki egyesületet sürgete , ellenére a' rajnainak. Napóleon elfogadá a' 
kihívást, a ' j ena i és friedlandi csata megtörtént , a' Burkusok irtózta
tón leverettek , a1 király fele birtokát elveszte. Három német fejedel
mi ház (Hessenkassel , Braunschweig, Orania) kitörülteték az uialko-
dók sorából, 2 uj király ("szász és wéstfali) egy varsói herczeg és 
danzigi köztársaság léteit nyere. A ' ra jna i egyesület 11 fejedelmi ház 
hozzájárulásával szaporodott, és a' t i l s i t i béke (Jul. 7 /9 , l£07) alapja 
az volt, hogy Orosz és Burkus ország a' szárazi frigyhez léptek Anglia 
ellen. Austria középi maradt , más időre várakozva, hogy Francziaor
szág hatalma ellen tett feltételeit végrehajtsa. Alig tévé Napóleon ma ' 
gát éjszakon és keleten bátorságba, midőn a' pyrenei félsziget állapot-
ja uj liódoltatásra ingerié. Portugália csak szinlőleg hasonlott meg An
gliával , egy franczia sereg átvonult Spanyolországon és Portugáliát 
ellenállás nélkül elfoglalá, az uralkodó ház Brasiliába szökött (Nov. 
1807). Egy famíliái egyenetlenség a' nudridi udvarban alkalmat ada 
Napóleonnak álarc/.os bíró képében a' dologba avatkozni. A' gyenge 
IV. Károly lemonda B a y o n n e - b a n a' spanyol koronáról Napóleon 
javára; hasonló csikartaték ki a' spanyol herczegtól; József a' nápolyi 
király, spanyol királlyá lön, a1 hergi nagylierczeg pedig nápolyi király-
lyá. De ezen spanyol dolgok a' habsburgi ház famíliái érdekletét érin
tek meg, 's a' félsziget népének bátor ellentállása 's viléz harczai a' 
franczia seregekkel, kedves alkalmul látszanak a' bécsi kabinetnek a1 német 
és olasz országi újrend megtörésére. És ámbár Napóleon az orosz csá
szárral Erfurtban öszvejött (Oct. 1808) , ámbár onnét alkudozások tör
téntek Becsesei és Londonnal, ámbár Paris és Pétervár szorosabban 
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ösíveköt te t íek, \s Napóleon a' félszigetben előmeneteleket te re ; Aus-
tria még fs , nj frigyben Angliával, fegyverhez nynli Áprilisban 1809; <ln 
meggyőzetek '»a ' bécsi békében (Oct. 14. 1809.) 2000 usz. infdet, negyed
fél millió lakosokkal veszte , mellyek a' határos birodalmakhoz, adattak; 
az illyriai királyság támadt , az egyházi birtokok (Maj. 17-kén 1809) 
Francziaországgal egyesittettek, nekünk pedig a' tengerrel minden egy-
beköttetésUnk megszakasztaték. Rendíthetetlen erősnek látszék most 
Francziaország hatalma Olasz és Németországon ; az anstriai császár jó 
birtokú ugyan, de Napóleontól függő birodalmak közé szorítva; az éj
szaki hatalmas csász. személyes barátság által a1 franczia uralkodóhoz 
kötve, Sveciát kiuszerité a' szárazi frigyre Anglia ellen, mig a' Porta, 
habozva Anglia és Francziaország közt, az orosz megtámadások által 
a' valani nagyba kezdéstől elyonaték. Francziaországban végződött-
nek hitték a1 revoltitiót, midőn a' császár, volt nejétől elválva, Mária 
Louisa anstriai fólierczegnét (April. 1. 1810.) eljegyzé. Már előbb is, 
hogy thrónusát külső fénnyel és hiv pártokkal körülvegye, egy rende
lés által (Mart. 1. 1808.) a' herczegi méltóságon kivül , mellyel a' haza 
hősei jutalmaztattak meg, öröklendő nemességet is állita fel Napóleon, 
a' constitutio elleni tanácsvégzés által Aug. 14-kén 1806. De ezen nj 
nemesség különbözött a' régitől , mivel bizonyos vagyonhoz köttetet t , a' 
nélkül, hogy az adózásban, tisztségekben, öszveirásban, hivatalokban, 
töivényszékeknél 'stb. valami elsősége lett volna; ha az alapja, a' va
gyon, megszűnt , vége lön néki ig. A' becsületezred 's a' vas korona 
rendjeihez a' bécsi táborban (1809) még a1 három arany gyapjúét adá.— 
Napóleon az igaagatás más ágaira is kiterjeszté teljes figyelmét. Az 
igazságnak nyomós ut szabatok uj törvénykönyvek által, a' törvények 
végrehajtása pedig a' törvényszékek 's minden alsóbb kérelmek rendbe-
ezedése állal megállapitatott. Az uzsora gá t lására , (Mart. 17. 1808.) 
rendelés bocsá ta ték , melly a' földnépét a' zsidók nyomása ellen bá
torságba helyhezteté, 's a' császár végre nem hajtott kedvencz vágyai 
közül volt , a' zsidók politicai és erkölcsi újjá születését kieszközlerti 
egész Európában. (1, ZSIDÓK) . Épen olly munkásán dolgozék a1 mestersé
gek és belső kereskedés felelevenítésén ; innét erölködék a1 használható pót
lók (surrogatum) betevésén a' tiltott gyarmatszerek helyébe; innét tön 
olly nagyju ta lmát a' legjobb lenfonógépely feltalálójának, innét a' sok-' 
féle ép i tés , p. o. csa tornáké , utaké. De kevés sülé jól e l , mivel min
dennek kinszeritő parancsok 's katonai szabály szerint kellé történni. 
Mart. 17. 1808. egy császári egyetem állitaték fel , melly név alatt a' 
birodalombéli minden tanitóintézetek egybe köttettek öszve. (I. FONTA-
NKS, FOURCROY). Minden viszonyokra nagy befolyással voltak azon ren
delések , mellyeket Napóleon a' gyarmati szerekkel való kereskedés 
iránt ada, 's egyeseknek ugy ártottak mint az egésznek ( 1 . SZÁRAZ
FÖLDI RENDSZER , GYARMATI POKTÍCKA'K), Anglia a' berlini és majlandi 
rendeléseknek az ő titkos tanácsa intézeteit szegezé ellenek, és a' 
szárazföld több pontjain üzé a' kereskedést. Napóleon erőszakos 
szerekhez nyúlt ez ellen, 's ebben kell az 1812-ki háború okait keresni. 
M á r a * holland'- franczia frigyben, Mart. 16. 1810. áltadá Holland Bra-
bantot , Seelandot, Schouwen sziget te l , Geldern részé t , a' Vaal bal 
partján fekvőt; mellyre az I809-ki angol megtámadás ada szint. Midőn 
azután , 'hl, 1. 1810, a1 hollandi király, lija javára a' koronát letevé, 
a' rambouilleti végzés által Jul. 9 1810, Holland Franc/iaországgal 
egyesiteték. De mivel Anglia hajthatatlan maradt kabineti parancsola
tinak végrehajtásában, azt hirdelé Napóleon, hogy a' német tenger part
jainak közvetetlenill az ő felvigyázása alá kell j u t n i . és innét az Ems, 
Weser és Albis" torkola t i , a' Hansavárosokkal (600 nsz. mf. 1 millió la
kos) hallatlan önkénnyel Francziaországhoz köttetének (Dec. 10. 1810), 
a' mi már előbb (Nov. 12. 1810) Wallissal tö r tén t , hogy a' Simplonl 
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ut egész biztosságban legyen. *) Ezzel Sszveköttctcaben álla a' Triano
ni kereskedési á i rszabás , mel ly , minden frigyes birodalmakra rátolva, 
a' gyarmatszerekre olly vámrendet s / a b a , melly ezeket a' szárazról 
nzámkivetendé, sőt a' fontaineblean-i végzés a' Francziaországban 's frigyesei 
tartományában lévő angol gyár- és kézmiv-portékák elégetését rendelé. 
Magában Francziaországban szigorún végrehajtaték ezen parangs ; né- i 
melly főszerekre nézve pedig, mint czukor, dohány, indigó , fii fa mo/.-
ditaték, hogy azok hon termesztessenek. Az uralkodás javára még is 
kivétel történt, 's a1 behozás megengedtetek. Éjszaki Németország ÖSB-
vekapcsoltaték a* nagy birodalommal, a' melly több frigyes fejedelem
mel is kárt s/.envedtete. Az igért pótlás nem kisebbité a' dolog rútsá
gát. A' legnevezetesebb megrablott herezeg az oldenburgi vo l t , atyafi 
az orosz uralkodó h á z z a l , 's már is féltek a' békéért. De minekelőtte 
ezen félelmek valóságba átmentek , uj reménnyel biztatá a1 császárt a' 
romai király (I. I IKICHSTÍDT) születése. Már 1800 , mikor az egyházi 
birtokok fianczia tartománnyá l e t t ek , meghatározta to t t , hogy a' koro
na örökös czimje: r o m a i k i r á l y l e g y e n , ' s minden fianczia császár 
uralkodása első tiz évében Romában megkoronáztassa magát. 

A' spanyolországi dolgok, mellynek lakosi váratlanul nyakasán ál
lottak a1 Francziáknak ellent, és a1 napról napra nevekedő hihetőség, hogy az 
éjszakkal is háború Utend k i , nem a' legszebb reménnyel biztattak. A7 

barátság ugyan nem vala még Pétervárával megszegve , és a' svéd thron 
örökösévé a' Poutecorvoi herezeg, Napóleon rokona választat é k , de Sán
dor nem akara többé Paris czéljainak eszköze lenni. Azon felül Go-
thenburgon és sok balti öblön által nagy kereskedést űztek az Angolok 
gyarmati szerekkel Oroszországba; melly dolog miatt panasz tétetek a' 
stockholmi 's orosz udvarnál. Midőn most Oroszország 1810 és 11-diki 
kereskedési rendelményi 's az oldenburgi heiczeg sorsának helyben oem 
hagyása Sándortól, Napóleon gyanúját felgerjesztették, ki Éjszakámé
i-lka részéről az angol háborút bizonyosan t u d á , elég bátor lön ez a' 
megsértetik hangján szólani Oroszország ellen, finnek következése uj 
bábom l e t t , melly 1812 kezdődék, 's mellyben a' rajnai f r igy , a' var
sói berczegség, Austria és Burkusország segédseregeket ada Francziaor-
szágnak. Mint húzódott ezen had a1 hajdani orosz fő városig, mint for-
dula meg a' füstölgő Kreml romjai a l a t t , mint vonult vissza a' lipsiai 
sirniezőkön Montmartre-ig I. OROSZ MCMKT HÁBORÚ 1812—15. Majd egész 
Európa felkelt Napóleon és Francziaország ellen. 812,000 ember in
dult a1 hódoltató elalázására, és 9 hónapi vérengzés után győzedelmesen 
álla a' fianczia húsz évi dicsőség rongált diszein. Ezen hadra a' Tra -
chenbergben, Silesiában tartott haditanács szerint (Jul. 12. 1813) Aus
tria 202,000, Oroszország 249,000, Burkusország 277,000 embert ada , 
Svédország pedig 24,000-et. És Pitt nagy szava beteljesedett: „Minden 
igazgatások közt a1 katonai önkényes legrövidebb ta r tású ." Mart. 3 1 -
kén 1814. bementek Parisba az egyesül tek, és Sándor ezt nyilatkoztatá 
ki társai nevében, hogy most már nem Bonaparte Napóleonnal , sem 
famíliája valamelly tagjával alkudoznak, hanem Fraucziaországot csak 
ugy esmérik e l , a' mint az a' k i rá lyok alatt volt, — hogy továbbá azon 
országlási idomot meg fogják esmérni , mellyet a' fianczia nemzet ma
gának akar adni , 's innét a' fianczia tanács meghivatik , rendeljen a' 
birodalom igazgatására 's egy constitutio elkészítésére ideigleni kor
mányt. Erre nézve öszvegyült a' tanács Április elsőjén Tal leyrand elöl-
ülése a l a t t , kinek négy más taggal együtt az ideigleni kormány á ta-

") A' íranezta császárság Napóleon alatt most 100 dcpartemenlT>ól ál la. A' dé | a r temen-
tnk száma azon iclö olla , hogy a' királyok a' hatalmas korona - vazj l lokat meghóditák 's 
a' Brilloktól a' fr. tartományokat viaszávetlék . 82 volt. Ezekhez Némethoo még 39-et 
ada iá milli.i' l akossa l ; 24-et Holland , 18-at O l a s z , i -e t Spanyolország. Ezek közül a" 
királyok 38-al foglaltak e l . a' l 'rancziák 1799-ig l 7 í t . Napóleon padig »7-ol-. ki nagy 
t á ro ly birtokát majd egészen b i t i . 
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datott. A' kővetkező napon őt és famíliáját a' franczia thrónusróf le-
esettne k nyilatkoztatá ez ki. Ezen határzatot megerősite' a' törvényadó 
test 's az ideigleni kormány ezt, és XVIII. hajós királyi székre hiva
tását közzé tette. Napóleon azonban hja javára lemonda a' koronáról. 
Feltétel nélkül tévé ezt Fontaintblauban April. 11-kén, mivel vezéri vo-
nako dtak továbbá érette a' haza ellen harczolni. Egy azon napon szer
zett egyezés szerint Elba szigete adaték neki tulajdonul. A' revoliitio 
első időszakaszáról fő munka ez : „Hist. de l' as-iemilée couttituanle^' 
Lameth Sándortól (Paris 1828, 4. köt.) . Ezen idő literaturáját meg
találni ebben: „Napóleon und seine Zeit, Sc/triflen von und ülier ikn.'-
A' Barriére és Bervi l le- től kiadott: ,,/We'm. sur la revolulion frangaise"-
hoz tartozik az igen szükséges : „Introduction ou lubleuu eomparatif 
de mandatt et pouvoir* donnés par lei provinees á leurs députés aux 
Etats - Généraux de 1789 par F. Grille." (Paris 1825 ,2 köt.). Fő 
képes könyv: „Esguisses histor. des princip. événem. de la rev. frang."" 
D u l a u r e - tói (Paris 1827. 34. ÍUzet). 

111. F r an c z i ao r s z á g t ö r t é n e t e i az 1814' v i s z s z a á l l i -
t á s {reslauratio") o l t a 1820- ig . Az ó feudális uraság el volt törül
ve -, helyébe a' törvényes egyuraság (monarchia) lépett. Hogy Kényura
ságra el ne fajuljon, XVIII Lajosnak egy kormányzási alap terjesztetett 
e l ébe , 's tőle elfogadtatott. így a' 'Bourbonok visszaállitattak a' franczia 
királyi székre, 's Lajos Május 3-kán 1814. bement Parisba. Egy kor
mányzási ajánlat , melly April 5-kén a' tanácstól, (i-kán pedig a' tör
vényadó testtől elfogadtatott , nem nyeré meg XVIII. Lajos helybenha
gyásá t ; ellenben mint Francziaország és Navarra királya Május 2-kán 
St. - Quen-ben egy nyilatkoztatást ada ki, mellyben az uj országlási idom 
alapjait nyilván kinumdá, mint azt Artois gróf, öntestvére, már előbb 
megtéve ; az oklevél szornsabb elkészítését pedig, mivel a' tanács a' 
sietés nyomait mutatja, magának tartá meg. Ezen uj kormánylevél Jú
nius 4-kén áltadaték a' királytól a' nemzetnek. Benne foglaltatnak a ' sza
bad, határozottan egyuras kormány alapjai, mint : mindenek egyenlősége 
a' törvény e lő t t ; egyenlő köteleztetés az ország terheihez, egyenlő jog 
minden hivatalra; személyes, vallásos, sajtó szabadság; a' birtok sért-
hetlensége ; feledékenység a' múl t ra ; az öszveirás eltörlése; a' király 
gérthetlensége, ki a1 végrehajtó hatalommal b i r , a' fegyveres seregek 
feje , hadat izén, frigyeket kö t , hivatalokat osz t , törvényeket ajánl és 
őket kihirdeti. A' király a' törvényhozó hatalmat a' két kamarával gya
korol ja , de az adók törvényének előbb a' követek házába kell mennie; 
a' két ház is javaihat törvényt ; a' királynak uralkodása tartásáig 
civillistet rendi 1 a' törvényhozóság. A' király összehívja a1 kamarákat , 
paireket nevez, öröklőket vagy személyeseket; eloszlatja a,' gyűléseket, 
feloldja az alsó h á z a t , de 3 hónap múlva köteles ujat öszvehíni; csak 
egy időben tarthat mindenik ház ülést; a' követek háza a' választó colle-
giutn által kinevezett követekből áll öszve, évenként egy ötödje meguji-
t a t ik , minden követ legalább 40 éves legyen, és 1000 fr. egyenes adót 
fizessen. A' király a' választó gyűlés (collegium) elölülőit kinevezi, 's 5 
az alsó háztól ajánlott követ közül az alsó ház elölülőjét. A' cancella-
rius a' felső ház elölülője. A' telekadó csak egy esztendeig áll stb. 
Maj. 13-kán az uj ministeriumot (Talleyrand, d'Anbray", Montesquieu, 
Lonis stb.) rendelé e l ; Aug. 3-kán uj országtanácsot. Egy második 
jendelés az udvart illeté. Itt az ó nemesség visszalépe régi személyes 
előjogaiba. A' hajdani királyi rendek (a' Í Z . lélek , a1 katonai érdem, 
Lajos és Mihály rendjei) visszaállíttattak, a' becsület Ieg.onak új di«z-
czim adaték, ti. m. IV. Henrik képe, és egy u j , az ezüst liliom becsü-
Ietjegye alapitatott. A* szövetségesekkel Parisban Maj. 30-kán 1814 
kötött béke Francziaországot 1702. Jan. eisei határaira szoritá vissza; de 
még is megtartá Íj Avignont és Venaissint, noha a' pápa ellene protes
tált (1. „Reflexióm snr let protestations du í'ape Vié VII,, rehtlitti 
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á Avignon et\au C. de Venaissin'-' Moureautól, 1818); 2) Mempelgardot 
hasonló zárhelyekkel; 3) fél Savoyát (Annecy és Chamberyt) ; ellenben 
Nagybrittanniáé maradt Málta ; Francziaország átadá neki Tabago és Sz . 
Lucia s/.igeteit, és Isle de Frantje-ot. A' többi gyarmatok visszaadat
lak Francziaországnak, melly a' rablott mivek birtokában is maradc. Az 
ország rendbeszedése végett több rendelés jött, p. o. uj hadisereg állításá
ról toborzás (Werbung) ál tal ; a' romlott financzia helyre hozásáról stb. 
De mivel a' nehéz környülniények az adók megkönnyebbítését nem enge
dek, meg kellé tartani a ' nemzettől ugy utált d r o i t g r é u n i s és a ' 
dohány zárkereskedést. A' királynak 25 millió rendeltetek évenként, a' 
ÖO millió adósság pedig , niellyet a' külföldön csinált, a' közönsége* 
kincstárra titasitatott. Az igért sajtószabadság censura által határ közé 
szoritaték ; ' s több policziafogás sem tetszett a' Franc/dáknak, kik, különö
sen Parisban a1 régi idomok visszatéréséhez nem tudtak szokni. Azon 
felül nagy volt a' nézetek különbsége a' királyi família tagjai és a' mi
nisterek között. Látszék a' papság mozgó uraságvágya, a' vakbuzgalom 
gőgös emelkedése. Elégedetlenséget szüle azon nagy kitüntetés, niellyet 
az ó nemesség és a1 visszatért szökevények majd áltáljában nyertek. 
A' nemzeti gőgöt megsérté a' király egyenes kinyilatkoztatása, hogy a' 
koronát az angol uralkodó berezegnek köszöni. Leginkább ped^g a' hadi 
sereg ingereltetett. kinél hajdani dicsőségének emléke hatalmasan élt, most 
pedig fel leve oldva, zsoldja, élelempénze megkevesitve, tekintete és 
befolyása szűkülve, sőt még kedves küljegyeit másokkal, mellyek ellen 
hajdan dicsőn harczolt, kellé felcserélnie A' hajdani nemzeti vagyonok 
birtokosi féltek annak elvesztésétől. A' nép nyugtalan és elégedetlen 
volt az adók tartós terhe mia t t , mellyne.k könyebbitése néki megígérte
tet t . Ezekből mintegy kivehetni, miért fogadtatott olly lelkesedéssel, 
szívességgel az Klbából Martius l-jén lS15-ben a' franczia széleken elő
tűnt Napóleon; mint mehete , a' hozzá csatolódó katonákkal egy csepp 
vérontás nélkül egyenesen Par i sba , 18 napi ut u tán , Márt. 20-kán. A' 
király kevés híveivel Genthe szaladt. Napóleon azonnal eltörlé a' királyi 
uralkodás igen sok rendeléseit , a' két kamarát elos/.latá, 's uj ministe-
riuniot neveze ki. Igére, hogy a' párisi béke által adott határokkal beéri 
's uralkodását szabad alapokra épitendi. De a' különböző pártok re
ményének ó sem feleihete meg, 's annál kevésbé hárithatá el Francziaor-
szágról az uj háború veszélyeit. Mert mihelyt Napóleon elbai megszö-
kése Bécsben tudva lön. a' szövetséges uralkodók ott jelenlévő ministerei 
(Mart. 13. 1815) Napóleont a1 közbéke háboritójának és ellenségének 
bélyegzék. Erre Anstr ia , Orosz, Angol és Bnrkusoiszág uj szövetséget 
kötöttek (Mart. 25. 1815.), mellyben kiki 150,000 embert igére Napóleon 
ellen. Nagy erőlködéssel készüle ez a' háborúhoz, niellyet olly közeinek 
nem gondolt. Egyszersmind a' constitutiós törvényekhez egy toldalék
levelet isfüggeszte Április 22-kén, 's a 'Marsmezőt öszvegyiijté , melly Jú
nius első napján azt el is fogadá. (I.. M*RS v. MÁJUS-MKJÍŐ és CKNT 
jnims). Ez után megnyitá Jun. 7-kén az ujon un választott kamarákat. 
De a', sereg nagy hajlandósága mellett, a' nép többi osztályaiban nem lele 
mindenütt igazi iparkodást szándéka előmozdításában; legnagyobb nehéz
ségvolt a' szükséges segédszerek szűke és hijánya. Éhez még az já
rult , hogy Murát önbuzdulásábol történt hada Austria ellen (April.1815) 
Napóleon titkos alkudozását a' bécsi udvarral haszontalanná tette. 

A' szövetségesek seregei egy hosszú lánczot képzettek a' franczia 
széleken, melly Ostendétól, Schweizon át, Olaszországig n_\ult. Az Ango
loknak és Kurkusoknak, kik Németalföldről vonultak elő Wellington és 
BlUcher alatt , fóerejét szegezé Napóleon ellenek. Néhány küzdés után 
az előcsapatok között Jun. lö-ke'n megtámadák a' Francziák Thuinnél a' 
Sambre mellett a' Burkusokat, és viszszaverék. 10-kán a' Fieurusi sikon 
nyert Napóleon a' Bu-kosokon egy uj gyózödelmet (L. Lio*v és Qiu-
TRKRRAS). De 18-kán W*TERLoo-nál ( t e . ) teljetnen megveretek. A' sző-
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vetségesek majd minden ellentállás ne'lkül haladtak Paris felé. Napóleon 
látá , hogy Francziaország az ó számáráéi van vesztve ; tehát Jun. 21-kén 
egy a' franczia néphez irányzott kinyilatkoztatás által letevé a' koronát, 
fiját egyszersmind II. Napóleon neve alatt császárnak kikiáltván. Most 
egy gondviselő kormány véve' át az igazgatást , mellynek feje Fouché 
volt. Napóleon Amerikába akara hajózni, de ezen nt el lévén metszve 
előle , az angol száguldóknak megadd magát. A1 száz nap történeteit 
lásd Constant Benjámin és de Chaboulon Fleury Írásaiban. — Azonban 
a' szövetséges had Paris környékére ér t , hol Blücher és Wellington Da-
voust marsallal Jul. 3-kán hadiegyezésre léptek , mellynél fogva a' fr. 
hadi seregek a1 Loire megé vonultak, Paris pedig a' szövetségeseknek 
átadaték. Ezek 7-kén bementek Parisba, a' következő nap pedig XVJII. 
Lajos viszont székére üle. Azután uj követkamara neveztetek ki, a 'Loire 
megett álló hadi sereg eloszlaték, 's uj sereg képzésére parancs adaték. 
Napóleon pártosi ellen szoros visgálatok kezdődtek. (L. XVI1Í. Lóó's). 
Francziaország állapotja szomorú volt; o t t , hol a' szövetséges seregek 
állottak, fegyver parancsolta csend urallodék — és ők az ors/.ág két har
madát lepek he, — a' többi részeken pedig a' pártok nyugtalankodtak és 
vérengzést is okozának. A' szövetséges seregek nem bántak többé ki
méivé Francziaországgal , mint tavai. Különbféle alkudozások után köz
tök és XVIII. Lajos közt egyezés alapitatott meg Parisban Nov. 
20-kán, mellynek főbb czikkelyei ezek: Francziaország határai legyenek 
mint 1790-ben; de Francziaország elveszt négy várt (Landau , Philippe-
v i l l e , Saarlouis és Marienburg-ot), Bouillon herczegséget, a' Lauter bal
partján fekvő részét az airajnai départementnak, Gex tartomány egy ré
szét , 'g a' tavai neki hagyott részét Savoyennek (431,000 lakost öszve-
sen) ; kötelezi magá t , hogy a' hiiningeni elszórt erősségeket semmi má
sok által ki nem pótolja három órányira Baseltől; lemond jogairól a' 
monacói herczegség i ránt ; a' szövetségeseknek 700 millió fr. adót fizet, 
3—5 esztendőre 17 várt ád nekik által, 's ezen idő alatt 150,000 szövet
séges hőst táplál. Igére továbbá a' fr. igazgatás , hogy egyesek, gyü
lekezetek és intézetek igazságos keresetinek (a' szövetségesek tartományi
ból) eleget tesz, és a' l i teratura 's miv minden hajdanában rablott kínoséit 
visszaadandja. Ez utolsó még az idegen seregek jelenlétében végre 
hajtaték. Végre a' rabszolgakereskedéssel okvetlenül fel kellé hagynia. 
Ezen alkut Richelieu irá a l á , ki a' Septemberben felállított uj ministe-
rium feje volt. A' nemzet elégedetlen vol t , de a' reactio szava, melly 
a' CH.I.IBRK iNTROiíVABr.E-ban (I. e.) mutatkozott, elfojta minden ellenmon
dást. Az Oct. 29-ki (1815) törvény azon szörnyű hatalmat is adá az igaz
ga tásnak , hogy mindazokat befogathatja, kik gyanúsoknak tetszenek, habár 
a' király vagy ország ellen tett vétkök be nem bizonyitatik is, vagy kö
zönségessé nem tétethetik. Végre a' kamarák a' királytól elébek adott 
borsánattörvényt megsulyositák, Jan. 6-kán 1816, melly szerint mind, 
kik XVI. Lajos halálára szavaltak, vagy a' 100 nap . alatt hivatalt 
vála l tak, örökre számkivettettek az országból. A1 királyiak ezen győ-
zödelmét sok ezer biró és más tiszt letétele követé. Még sem voltak a' 
királyintuliaknak (ultraroyalista) eléggé királyiak a1 ministerek és más 
tisztviselők (L. U L T R A ) . Ezek az '789-dik előtti állapotját Francziaor-
szágnak hagyák csak helyben, mint egyedül törvényest. Minden, a' mi 
az«>lta történt, 's minden egyesnek részvétele abban, gouoszág volt elöt-
tök. Azért e g é s z e n t i s z t á k n a k {plein pur.i~) vagy valódi francziák-
nak azokat nevezek, kik részt nem véve a' revolutioban, soha magokat 
meg nem fertőztet ték, és már az első constitutio ellenségi voltak; ke
vésbé tisztáknak pedig azokat, kik ugyan az első rendek gyűlését kíván
ták , de abban hiven a 'k i rá l lyal tartottak. A1 többiek mind többé vagy 
kevesebbé gyanúsak voltak az ő szemeikben, és nem jó f ranciák . Kllen-
kező volt a* T ú l i a k elleneinek nézete. Ezek mind abban , a' mi 25 
év olta t ö r t én t , a' nemzet történeti kifejlődését láták ; minden Franczia-



FttANC IAÖIÍSZÁG TÖKTIÍNETEI 1 0 7 

mik kötelessége volt, — mondák—ezen kifejlődésre dolgozni. A' ki ez 
idő alatt hazáját el l iagyta, szolgalatja alól magát elvoná, vagy a ' m i 
több, ha valaki az ellen jött, akármiilyen volt légyen is az igazgatás ido
ma , az hazaáruló volt. Így mindenik párt öndolgát nevezé igazságos
nak , a'-másikét pedig árulásnak. A' ministereknek a' t ú l i a k tói min
denik kamarában volt megtámadtatása, 's végre az 5. septemben határozó 
lépést sziilé (I. XVIII. L A J O S ) , melly által a' király a' követek kamará
ját feloldá. Azután az uj kamara ülését Nov. 4-kén 1816 ollyan beszéd
del nyitá meg XVIII. I.ajos, melly Francziaország kedvezéstelen létét 
nyilván Játtatá. Az 1817 ki budget sokkal erősebb valá , mint az 1816-
k i , mivel az előbbi három évbeli hibázatot (deficit) pótolni kellé. A' 
kamarák leginkább a' választó collegiumokkal, financziával, a' mi . 
niateiek feleletterhével 's a' sajtószabadsággal bajlódtak. A' szabad
ságiak (liberálisok) megnyerek ugyan a' Febr. 5^ki 1817, (választó
törvényt és a' Mart. 6-ki 1S18. ujoncztörvényt , de hasztalan vivák a' 
kivételi törvényeket, mellyek a' charta teljes erőkiterjedését korlátozák. 
A' túliak még is sokat vesztének tekintetekből, midőn áskálódásaik 
megesmertettek a7 grenoblei (1810) és lyoni (1817) bujtott zendülések-
ben. Az 1817 kamara ülésében, melly Máj. 17-kén 1818 rekesztetek be 
á' ministeri párton volt a.' szavak többsége. Azonban habzott az igazga
tás a' két ellenkező nézet közöt t , ruig 1818-ki Júliusban a' fejér öszve-
eskiivés kitudódván, melly által a' túliak a' szövetségeseket részekre 
akarák vonni a' Charta eldöntése (elrontása) vége t t , inkább a' szabad
sági és nemzeti párthoz hajlott. ( L . DECAZKS) . A' szinlőleg meg
állapított belső csend mellett végrehajtá a' ministerium, hogy az elfog
laló sereg egy ötődje visszahivassék ; "s igy tavaszszal 1817 30,000 hős 
visszatért. A' rinuncziái nehézségek pedig (1817-re) Haling londoni és 
Uope amsterdami banquier kölcsöne által elmellőztettek. A' financziák 
rendességéhez való közönséges bizodalom még jobban rnegerősödék, mi
dőn az uralkodás 1818-ki kölcsönéhez franczia kereskedő házakat is eresz-
te , mellyek még többet is ajánlottak, mint az uralkodás kivánt, 's a' 
kötelezést kedvezőbben tevék a' külföldieknél. Ellenben a' 24 millió 
évkamat kölcsöne, melly az elfoglaló sereg 1818-ki elmenetelének végre
hajtására elmulhatlanul szükséges va la , a' szóban lévő hatalmasságok kí
vánságára csupán Baring és Hope házakkal köttetett meg, noha Lafitte, 
J'eirier Casim. 's más franczia pénzváltók az egész summát jutalmasabb 
feltételek mellett akarák átvenni; egy környülaiény, melly F r a n c i a o r 
szágban olly nagy kedvetlenséget szüle , hogy a' mondott idegen keres
kedők a1 summa egy részét franczia házaknak átengedek. A' franczia 
birtokokról való kitakarodással,melly az aacheni fejdelmek gyűlésében (Oct. 
9. 1818) végeztetett 's azon évben végre is haj ta tot t , függésben vala a' 
liadbecs megfizetése-, 's a1 magányos követelések kielégítése, mellyet az 
Idegen hatalmasságok alattvalói a' fr. uralkodás és nemzet ellen tet tek. 
Itten a' franczia diplomatica győze. Hát ra tartá ugyan is ezen, az 1814, 
Maj. 30-kán Francziaországtól átvett, 's az 1815-ki kamaráktól és az 
1815-ki 20. Nov.-i alkudozás által megesmért kötelezést, a' liquidatio 
munkálatánál, melly a' követelt 1000 millió frankot 1390-re szál i tá , 
egtfsz 1818-ig; és még most is, mivel Oroszország és Wellington arra szo-
valtak, a' többi commissariusoknak (meghízottaknak) be kellé azzal ér-
niek, hogy a ' t i sz ta 1390 millió helyett 16 millió 's 40,000fr. év!.amatot 
kaptak , melly a' vásári árr szerint 275 millió frank tókepénznek felelt 
meg; következésképen a' törvényes követelésnek heted részével be kellé 
érmek. Angliának brittus alattvalók követelésében, egy különös meg
egyezés által 3 millió évkamat igértetett. Végtére Aachenben a1 még hátra 
lévő franczia adó, 280 millióról 265 millió frankra szálitaték. Mos! Fran
cziaország mint ötödik hatalmasság lépé Nov. 12-kén az európai főhatal-
masságok békefrigyéhez (I. QI]AÍ)RIIPI,K-AI,I.IANT,) és alá irá a' keresztyén 
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uépjogok nyilatkoztatmányát, mintalapját az európai politicának, Aachen
ben Nov. 15. 1818. 

Most Francziaországban a1 re'gi királyiság szelleme kelt fel, 's Hiche-
lieu herc/.eg, első minis ter , ellene monda a' constitutiós rendszer to
vábbi kimivelésének, valamint az eddigi választás-idom megtartásának. 
Ennél fogva meghasonlás lón a1 ministeriumban, inig nem Decemberben 
1818 Decazes minister a' választási törvényre '» a' szabad alapzatokra 
nézve teljes győzedelmet nyere a' tuliakon (ultrákon). XVIII. Lajos Üec. 
28-kán.Liij ministeiiumot neveze ki (a' harmadikat 1815 o l t a ) , hol Ki-
chelieu helyébe Dessolles marquis fgeneral és pair) ült elöl; Corvetto 
helyett Louis (báró) a ' f tnancziát , St-Cyr marsai a' hadi dolgokat, Lai-
né helyett Decazes a' belsőt (a1 közönséges policzia ministeriuma felol
doztatván) és pecsétőr Deserre az igazság kiszolgáltatását igazgatá. 
Hanem a' királyintuliakkal és a' függetlenekkel vagy szabadságtuliakkal 
való kettős vitában csak Nov. 19-ig 1810, tarthatá meg magát ezen ini-
nisterium Dessolles, St-Cyr és Louis, kik a' charta szabadelmü teljesí
téséért szaval tak, kiléptek belőle; Pasquier, Latonr-Mauboiirg és Koy 
helyökbe léptek, 's Decazes első minister lön. Ez, mivel a' szabadságtuli 
párt semmi-, mértéket nem látszék kivánatiban esmérni , Deserre és Por
tállal együt t , a 'mérsékel t jobb oldalhoz állott. De az uj iiiinislerium 
mérsékelt királyigága miatt szinte ugy megtámadtaték a' királyintuliak-
tól (,V legszélső jobboldaltól) , mint a'függetlenektől (legszélső baloldal). 
Mindeddig ugyan i s , különösen a' második ministerium alatt (Itichelieu 
és Káiné) , hogy minden párt megtámadását meggyőzhesse, több 
kivételt tuda az uralkodás a' cbiirta határozatiból tenni , többek közt a1 

szigorú rendeléseket a' nemegyenes provocatio (kihívás) ellen ; censurát 
az újságok és politicai tartalmú folyóirások ellen. Innét örök háborgá
sok lön a1 szabadsági ujságleveleknek (Minerte frani-aise, Bibliát hiqut 
historique, C.enseur européert), a' ministeri [Journal des debaltes) és 
király intuliak leveleivel, mellyek , m i n t a ' : Quotidienne, Conservateur, 
Drapeau blanc'sat . magát a1 chartát is megtámadták. Lelkes írók, mint: 
( (instant Benjámin, Vomte és Dunoyer, a 'szabadságiak szellemével Ír
tak ; Bonáld, Fiévée és Chaleaubriand az ultrákéval. Mivel pedig az 
írók gyakran máskép értik a1 törvényeket , mint a' birok és koronaü-
gyész , nem ritkán lön pénzbüntetés és fogság a' szabadabb iró dija. De 
a' kamarák berekesztésével (1817) feloldattak a' prevőtalitélőszékek, és 
az eddig eleibek tartozott hibák viszont az assisek elé utasíttattak. A1 

Napóleontól visszaállított „droit <f' aubaine"' is eltöröltetek 1819. A' 
régi rendszerhez ragaszkodók titkon mindenben ellendolgoztak, különö
sen a' papuri (theokratikus) párt el akará dönteni a1 constitutiós rend
szert a' peres de la foi-nak missioi és oskolai munkálatival. A' nemzet 
nagyobb része pedig egy tiszta constitutiós gondolkozású ministeiiumot 
k ívánt , melly a1 chartát hasonló szellemű nemzeti rendelményekkel kö
rülvenné, és az által a' túliak törekedését kijátszana, kik a ' r ég i feudal-
létet vissza akarák hozni. Sót léteze egy titkos kormány is (Gouverne* 
ment oeculte) , mellyet Vitrolles báró az Ultrák akaratja szerint vezete, 
mellynek védelme alatt az uralkodási tisztek visszaéltek hatalmokkal. 
Különösen pedig a' eriminalis törvényszék szenvedett a' nagy vétkeknél, 
épen meg nem egyezhetőleg a' személyek azon szabadságával, mellyet 
a' charta megesniere (L. liertontól : „Observ. erit. sur la procédure eri-
minelle rf' aprés le code gui regit la Francé" , és Berengertől : „De la 
justice criminetle en Francé " Paris 1818); a' charta eltörlé a' confisca-
t ió t , de a' Nov. 9-kén rendelt szörnyű pénzbüntetések confiscatióhoz ha
sonlítottak; kínzás neme volt azon szoros e lzárás , le secrel , melly né
ha évekig t á r t a , mígnem az ártatlan szabadnak Ítéltetek; a' fogházak
ban összevegyitettek vétkesekel és csupán vádoTtakat, halálra ítélteket 
's csupán befogtakat. A' megelégedetlenség másik oka az volt , hogy a' 
nemzet eg)ik felsőségét sem nevezé ki. A' falusi csősztől a 'municipal-
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tisztig, a' maire-ig, minden tiszt a' kormánytól választaték, és a1 dé-
partement-tanácsnoki départementjok nevében mondák ki a7 nemzet aka
ratját, a1 nélkül, hogy hatalmaznunk lettek volna tőle; innét ellenkezék 
az ő szavok olly gyakran a' többség szándékával. Egész tanácskar nyi-
latkoztatá ki magát a' concordatum mellett és a' védhimlő ellen! Sőt a' 
nemzeti őrsereg is , nielly tisztjeit nem nevezheté k i , nem mindenütt ál
litatott fel birtokosokból a' birtok védelmére, ugy hogy néniéily dépar-
tementban csak egyik párt (fegyverese lett) csapatja volt. Ezért történ
hetek annyi erőszakoskodás sok részén Francziaországnak a' protestán
sok ellen büntetlenül. Elolvasván, a' mit Aignan, a' franczia academia 
egyik tagja , erről mond .- „De /' état des protestáns en Francé depuis le 
séiziéme siécle juscju'' a nos jours1' (1818) azt véli az ember , hogy a' 
Dragonadok idejébe hátrált vissza. Az uralkodás végtére ezen iszonyok
nak véget vele , de a' Trestaillon-ok és más gyilkosok nem büntettek 
meg. *) A' privilégium baráti aristocraticus szellemének leginkább a' 
St-Cyr ujoncztörvénye valá gyűlöletes, nielly a' hadi szolgálat régi 
egyenlőségét visszahozta. A1 nemesség igaztalan hátratevésről panasznl-
kodék , a' birodalmi kalendáriom pedig azt bizonyitá, hogy a' praefec-
turák hét nyolczadát és a' legnevezetesebb maire hivatalokat ő birá. O 
vala feje a' katona osztályoknak, légióknak, gendarmerie-törvényszék- és 
követségeknek; sőt a' íinanczia igazgatásban is találtaték. Ellenben a' 
nép is neheztelé, hogy a' polgári egyenlőség nem létez, a' végrehajtó 
hatalom pedig ollyan rész kezében van , ki vesztett jogai miatt gyűlöl
séggel viseltetek az uj kormánytörvény iránt. Éhez jöt t , hogy a' hatá
ros népek policziai rendeleti , nevezetesen a' frankfurti végzések, a' két 
párt indulatját ellenkező oldalról bizgaták. Végre a' sok per hevité az 
elméket, gyilkolás, felségsértés, árulás , a' missionariusok garázdáji és a' 
követválasztáskori megvesztegetés miatt, Így zavarodott öszve mindenek 
szava, igy cseréltetelt fel a' mivelt, szorgalmatos középosztály kivánatja, 
melly igazi constitutiós törvényadást és kiszolgáltatást óhajta a' kama
rákban és miinsteriiiniban, — a'szabadságtuliak heves fejezetivel, és 
nem hallgattaték meg. 

Francziaország belső dolgainak történetében legfontosabb tárgy tehát 
a1 constitutiós rendszer által majd többé majd kevesebbé határzott tör
vényadás és kiszolgáltatás. Ezen belső politicai élettel kölcsönös vál
tozó irányban áll a' külső , vagy Francziaország állása az nj európai bi
rodalomrendszerben. A' mint t. i. Francziaországban a' szoros fejedelmi 
okfő minden ágára jobban kiterjedt a' belső igazgatásnak, és az által ha
talmasodott, ugy egyszersmind mindig szorosabban köté magát az euró
pai szárazi rendszerhez. Már Francziaország egyesülete az európai fő-
hatalmasságokkal Aachenben 1818 , őt olly politicára kötelezé , melly a1 

belső kormány kimivelését az állapító rendszer {Slu/>ilitiit*'y*tem) egynri 
alapzatival öszvehangzásba hozza. Minél hevesben vitatá tehát a' köve
tek kamarájának bal oldala az ó részint szabadságtuli veteményit, 's a' 
ministeriumot ezen tekintetben akará öszvetétetni: annál i nkábba ' ka
mara közepének nézetihez álla az igazgatás, mellynek tagjai mérsékel
ten királyiak voltak , nielly által a' szorosan királyiak nag)' része is a 
jobb részről a' ministerium kedve szerint kezde szavalni. De az ed
digi választási rendszer igen kedveze még a1 szabad szellemű néppárt
nak, 's innét az uralkodás gondolkodék egy, a' képviselő rendszert jobban 
koriátló választási idomról. Azért egy uj választó törvény által, a' gaz-

*) Csak akkor hagytak hókét a' protestánsoknak , midőn a* Bevenne í hegvek lakosinak 
nagy száma Nismes városát igy fenyegette: . .Harminczezer férjfin áll készen a' boszu éa 
kétségbe esés fegyvereivel , leszálandók hegyeikiöl , ha testvéreik boldogsága kívánja.*— 
Az angol tnelhodisfák igen munkások voltak ekkor , hogy a' fraiicziaországi protestán
soknak segítségül 's védőimül lehessenek- A' protestánsok- , c le rus- . miss ionar iusok- . 
'• a* coneordatuinról Francziaországban a' teslauratio után I. e. munkát i „Die Hiera r -
cnie und ihre Bundpsgenniseti in F rankre ich" (Aaran 1890). 
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dagabb telekbirtokosok aristocratismusának a1 követkamarai választásra 
való győző befolyást meg akará szerezni, és egyszersmind a' közvéleke
dés kétes szavát kivételi törvények á l ta l , mellyek a' személyes és a' 
csak most meghatározott (Jun. 9. 1819) sajtószabadságot illeték. ha
tárok közé vágya szorítani. 

IV. F r a n c z i a o r s z á g t ö r t é n e t e 1820—1829. A z 1819-ki 
ülésben (Nov. 29. 1819 — Jul. 22-ig 1820) a' leghevesebb pártvita tá
madt a' választásidom elváltoztatása felett. A* szoros királyság befo
lyása először is Gregoire követ kizárásával mutatta magát; de a ' jobb ol
dal még sem hajthatá vég re , hogy méltatlansága mondatnék alapokul. 
Ezután a? két párt vádokkal (ámadá meg egymást, 's Decazes elölülő már 
néhány törvényjavalatot készi te , hogy .mindenik oldalról a' mérsékelte
ket szorosabban kösse magához, midőn egy fanaticus véres tetie (Febr. 
13. 1820) , Berry berezeg meggyilkoltatása, az egész nemzetet megrez
zente, 's a1 két oldal tuliait a' leghevesebb elkeseredésre birta. De La-
bourdonnaye megUéré a' kamaráka t , segítenék azon rendelményeket éjiő, 
mellyek a' királyi széknek és az egész mivelődésnek veszedelmes tanítá
sokat elnyomnák. Különösen a' jobb oldal gyülölsége fordult Decazes 
elölülőre. Ez ugyan elébe terjeszte a' kamarának egy uj választó és két 
kivételi törvény-javalatot; de látván, hogy a' többséget elveszte, le
mondott Febr. 18.kán. Helyébe Richelien berezeg lépé Febr. 20. 1820. 
mint a' ministertanács elölülője és Simeon gróf, a' belsők ministere. 
(Ötödik ministeriuin). Most az elválasztó vita történt azon három tör
vényjavalat felet t , 's a' szoros királyiság diadalmát huzá maga után a' 
szabadságiak pártja felett. Törvényadás és végrehajtás mind inkább in
kább az aristocratico-monarchicusok kényéhez haj lot t , és az uralkodás 
ereje és befolyása, Deserre ékesszólása és 1822 olta Viliéle tehetsége 
által mindig nevelkedett , a' né lkü l , hogy a' charta megsértetnék. Az 
első kivételi törvény (Loi sur la liberté individuellé) Mart. 26-ról 1820 
a' ministereknek hátaimat ada , hogy a' felségárulás csupa gyanújára, 
3 ministertől aláirt parancs á l t a l , minden bevádoltat elfogathat, ki leg
alább három hó múlva törvény elébe idéztessék; de ezen törvény csak 
a1 következő ülés végéig legyen sikerű. Híjában törekedtek az ellenzés 
(jtppositio) első szónokai, kik ezen törvényt az egész nemzet vádjának 
tekintek, melly által az az önkénynek adatik á t , megmutatni , hogy a' 
létező törvények elegendők a' háborító czélok megakadályoztatására. Még 
hevesebb volt a' vita a' második, kivételi törvényről 31. Mart. 1820 
(Lni tur la publication des journaux, éerits périodiqties, dessins ele), 
melly a' censurát visszaállitá. Minden párt elégedetlen vala ezzel. A' 
bal oldal figyelmezteté a' ininisteriumot a' még hibázó törvényekre a' 
helyigazgatásról , nemzeti ő r rő l , esküitekről ?stb. Ellenben felszólná 
az uralkodást , változtatná meg rendszerét , melly a' constitutiós szabad
ságot és a' charta alapjait — a' thrón és nemzet közös kezességét —, 
fenyegeti, és oltassa el inkább a' nép nyugtalanságának vulkánját, a' 
helyett hogy befalazza. Még a' közép igen tisztelt tagjai i s , kik a1 

charta alapzatinak igaz kifejlődését nyomós keménységgel v i ta ták , az 
ugy nevezett Doctrinaires, már Decazes kilépte előtt tőle elváltak és 
többé vagy kevésbé a' bal oldalhoz közelitettek; a1 honnét most a ' b a l 
közepet (centrumot) az igazi középtől , hol a' ministerileg gondolkodó 
mérséklett királyiak vol tak , elkezdek megkülönböztetni. De Deserre és 
Pasquiér a1 szavak többségét megtarták a' kamarákban. Azonban a' mi
nisterek nem használák önkényesen vagy egyoldalúkig azon hatalmat, 
mellyet a' személyes szabadságról ada nekik a1 törvény. Az njság- vagy 
censura törvény pedig nagy befolyású vol t , mivel a' szabadsági újságok 
i ránt legszigorúbb lévén, a1 közeli választásoknál az uralkodásnak nagy 
hasznot hajta. Legsikeresebbek voltak következései az uj választól örvény
nek (Jun. 29. 1820), mellynek második javalaíja Simeon ministertől April 
17-kén előterjesztetvén, az okoskódók (doctrinaires') és szabadságiak leg-
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hevesebb ellenállása és a' ffivárosbeli nyugtalan jelenések mellett csak 
némelly változással mehete által. Ez a' követek számát 258-ról 430-re 
neveié', kik közül 258-at a' közcollegiumok, 172-őt pedig a' départemen-
tiak választanak. Az utolsók a ' legtöbbet adózó választóférjfiakból állának, 
kik a' választóknak negyedrészét tevék, és a' kiknek kettős választó sza-
vok volt, egy a' kerület i , más a' departementi collegiumban. A' nagy 
telckbiitokosok azolta lenyomó befolyásuak voltak a' választási több
ségnél. Mert Ternanx szerint a' választók a' közadónak 40-ed r é 
szét fizetek csak, 's e' szerint 39 adózó rész ki vala zárva. A' választ
hatók száma, kik 40 évesek 's 1000 's több fr. adót fizettek, egész 
Franeziaországban csak 16,062 volt. Már 1820-ban 220 uj követ között 
csak hárniincz 's néhány vala szabadsági ; 1821-ben 87 közül két har
mada a ' jobb oldalhoz szegődék. Sok ellenszólás, ennek pedig sok hi-
vatalbcli letevés lön következése. A' nagyon királyi vagy szabadsági 
katonatiszt kitörliltetett Az uralkodás alig gyóze az öszveesküvésekre 
vigyázni. A' többek közt az Aug. 1820 leg feltűnőbb volt. Sok tiszt és 
altiszt fogaték el , mivel a' seregeket Paris körül hivtelenekké akarák 
tenni; a1 hirlelt buzditó, Nantil kapitány eltűnt. Mivel ezen felségáru-
liísi esetnek a' pairek kamarájától kellé megítéltetni, ezen alkalommal 
ő azon országjogi alapvéleményt á l l i t á fe l , hogy a' pairek udvarát azon 
jog illeti , hogy meghatározza, ha valljon valamelly eset olly nrmü le
gyen, hogy a' pairkamara birói vizsgálata alá tartozzék. Ezen esetben 
a' kamara a' tettet valónak t a l á l á , 2 távollévőt halálra i t é l t , 6 távollé
vőt pénz és fogsági büntetésre. 

A' királyiak részekről minden esetet használtak, hogy a' ministeri . 
umot szorosabb rendszerre birják, 's a1 jobb oldal nevezetesebb követi 
azon iparkodtak, hogy a 'ministeriumba léphessenek. Ezzel boldogul
tak is mindjárt az 1820-ki ülésben (Dec. lö-től 1820 — Jul. 31. 1821). 
Mert már Dec. 2I-kén ministeri országtitoknokokká választattak Lainé, 
de Villéle, és Corbiére. Ezen szónokok által akaiá az akkori ministe-
rium bizonyossá tenni magát a1 jobb oldal vezetéséről; de Donnadieu, 
Delalot, Vaublanc 's tb. ellenkezést képzettek a1 ministerium ellen, és a' 
két oldal öszvetartani látszék a' ministerium megbuktatásán. — A' 
baloldal különösen az uralkodás nagy befolyását támadá meg a' válasz
tó collegiumokra nézve. Azonban gyenge volt; a ' j obb oldal szava 
győzött. A' kamara tehát egy levélben a' királyhoz , azon kívánságát 
terjeszté elő , hogy egy jó keresztényi, monarch. nevelési rendszer ál tal 
javítsa meg az erkölcsöket, a' minek az oktatásra befolyása lön. Az 
öszveeskiivési hirek azonban tartottak ; a' pártok róla pereltek , a' mér
sékelt szabadságiaknak pedig nem volt más czél szemük e lőt t , mint a' 
mit Constant Benjámin egykor a' választótörvényt illető hires beszédje 
végén monda: „Les Eourl/ons, rien que les Bourbon* avec la charte, 
íoulc In r/inrle sous les Bour!ions.íí 

A' legfontosabb tanácskozások a' külső dolgokot i l le ték , és a1 köve
tek jogát goiidolatjaik szabad kimondására. Royer-Collard az ellen
vetés theoriáját a' legnagyobb pontossággal kifejté. De Dese r r e , a' 
nagypecsétnr, ékesszólása minden fegyvereivel vivá a' bal felet, 's olly 
szerencsésen, hogy a' kamara rendpolicziája eresebb szabályokat kapa, 
m e l l e k a' heves pártvitának elejét vennék. A' censuratörvény 31 . Mar-
tiustól 1820 meghoszabbitaték. Az ülés befejezése előtt kevéssel (Jul. 
31. 1821) meghasonlottak egymás közt a' ministerek, részint rendszerök 
kifejtéséért áltáljában, részint azon részvételért , mellyet a' portefeuille 
nélküli ministerek az igazgatásban nyerjenek. Villéle tehát és Cobiére 
lemondottak, 's a' ministerium ütődésbe jött a' jobb oldallal. Még is olly 
bizonyosnak tartá a' ministerium léte lé t , hogy az 1821 ki ülést előbb 
megnyitá, hogy az 1822-ki budget még az év vége előtt eldöntessék. 
A' cenanra példátlan kemény lön a' constitutio elleni újságoknál. 
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Az uj választás nagy szaporodást okoza a1 szoros királyiaknak, 
kik a' ministerium ellenségi voltak ; gyengiile pedig a' bal oldal és a' kö
zép. AK 1821-ki ülés megnyittatván Nov. 5-kén, a ' j o b b oldal tagjai szo-
rosabbamegyesültek, szótöbbséget nyerendők.— A'I.AIHACHI BIÍKKOYÜI.K-
SKN (1. e) mutatott politicájával az uralkodásnak, különbféle okfőből, 
mindenikg párt elégedetlen volt; innét ezen visszatetsző hely a' király-
\voz Nov. 26-kán küldött adressében a' követek kamarájának : „Xous vnus 
í élicüons , Sire, de vos relations conslamment amicates avev les puis-
sunces etrangeres , dans la juste conjiance, que la paix si precieuse »' est 
point achelée par des sacrifices incompatibles avec l' honneur de la na-
tian et la dignité de vptre Louronne^1- — Deserre a' nagy pecsétőr 2 
törvényjavalatot t ön , nielly a' censurát meg akará hosszabbítani az 1826-
ki ülés végéig , és a1 sajtóvétkek törvényéhez erősebb toldalékokat vá
gya tenni. De mindenik oldalon ellenkezésre t a l á l t ; a ' j obb Oldalról, 
Delalot ada jelt a1 megtámadásra, követék öt Donnadieu gen . , de l,a-
bourdonnaye és Castelbajac ; a' bal oldalról pedig Cliauvelin a1 ministe 
rium változtatására veté pillantását. Ez nem állhatvan ellent a' két pár* 
megtámadásának , sem a' kamarák eloszlatását nem mervén meghatároz
ni , — az udvari párt győze , inelly a' ministériumot kemény kiiályiak-
ból kiváná összelenni. Tehát minden minister elbocsátást vön Dec 27-
kén , még Deserre i s , kinek királyisága minden kétségen felül, és Roy, 
kinek érdeme a ' íinancziánál becsillhetlen. A ' h a t o d i k m i n i s t e-
r i u in tagjai lőnek: de Peyronne t , az igazságszolgáltatásnál; vicomte 
de Montmorency, a 'külügyeknél ; Belluno hercz. marsai, a 'hadi dolgoknál; 
Corbifere gróf, a' belügyeknél; de Clermont-Tonnere, a' tengeri erőnél, 
Vilifele a' Íinancziánál. Elbocsáttatott egyszersmind a' policzia igazgató 
lUoutiier b á r ó , a' párisi policzia feje, Angles g i ó f ' s t b . Decazes helyé
be vicomte de Chateaiibriand mene mint követ Londonba. A' kemény 
királyisági rends/.er egészen fóhatalmu lón , a' jobb oldal nyugodtnak 
lá tszék , a ' b a l igen gyenge ellenzést tön. Az uj ministerium' mindjárt 
visszahnzá a' censura hosszabbításáról tett javalatot Eebr. 5-kén 1822. 
Ellenben a1 sajtóvétkesek megvizsgálása az esküttektől elvétetek ; — az 
1822-ki budget pedig ezen környülmények kö/.ött nem vétethetek elő; 
a' kamarák az igazgatásnak provisoriumot engedtek. — Az nj kormány
rendszer nem volt rósz befolyással a' közös hitelre ; de a1 tartományok
ban ki kilobbant a' népuri (democraticus) párt elégedetlensége. Sőt 
]82 l végével a' saumuri hadioskolában öszveeskiivés fedeztetek fel a' 
tisztek és katonák közöt t , az ifjú Napóleon j a v á r a ; és 1822-ben több 
bujtogatás egyszerre a' belforti , saumur i , neubreisachi és metzi várőr-
ség közö t t , hol a' háromszínű zászlónak kellende lobogni; nyugtalan
ság volt Grenohleban, Bordeaux-, Rennes-, Rochelle-, Nantesben. Berton 
gen. öszveeskiivése valóban ki is ütött Febr. 24-kén, de szándéka Sau-
miirre nem sült e l ; ugy szinte Cáron Elsassban zendülést támaszta. 
Parisban a' missionariiisok nyugtalan jelenésekre adtak okot ; a' tanulók 
gyakori zaja az orvosi kar feloldását szüle Parisban (melly még is IVIar-
tiusban 1823 újra intézet ten, visszaállitaték) és az uj tör ténetek, ter
mészeti jog 's bölcselkedés tanításának megtiltását. Egyszersmind több 
département gyujtogatással háborgattaték. Ez mind ingerié a' fanati
kusokat (szorosan királyiakat) és heves feddésekre ada alkalmat a1 sza
badságiak ellen, kik elkeseredve 's minden tekintetnélküli indulattal vi-
taták a' revolutio kövefkezésinek jóvoltát. A' bal oldal mindig le lévén 
szavalva, 's gyakran a' rendhez intetvén, meghátározá a' nemszava-
lásf. A' pairek kamarájában is győze az aristocratia. Többek közt ezen 
végzést hozá , hogy polgári adósság miatt a1 pair ne fogathassék meg.— 
Maj. I-jén bezáródott a' zajos ülés. 

Az uj követek választása majdnem egyedül a' kormánytól v e z e t n é k , 
rs noha Parisban az ellenzés kinevezettjei (oppositiacandidatusaí) győztek, 
még is az uj 80 követ között csak 31 ellenkezék a' ministeriumnial. A' 
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király a'louvrei terembenJun. 4-kén 1822 nyitá meg az 1,822 k a m a r a 
ü l é s t , mellyAiig. 17-ig tárta a. e. és már Jun. 11-kén kinyilatkoztatá 
Viliéle, hogy a' U év olta szükséges volt provisorium megszülték, 's ő 
az 1823-ki budgetet előterjesKté. Tehetsége és mérséklése ezen minister-
nek olly hatalmat szerzének neki a'közönséges dolgok vezérlésében, hogy 
Sept. 4-kén elölülővé teve őt a' király a' minister-tarráiesban. A' ^Journal 
dés débats1' által a' közvéleményre is tuda mivelni, ,D*Í a' jobb oldaltu-
liai elégedetlenek voltak mérséklésével. ,,Mi emeltük őt fel , '1 mondák a1 

salonokban, , , ' s most midőn fen van , háíat fordit a' lépcsőnek." Vilié-
le ugyan is nem teve mindent, a' mit kívántak, és a' mit teve, nem tör
tént nekik elég gyo r san , — mert Viliele szinte most látá jól á t , hogy 
Franciaországban lehetetlen tiszta királyi vezérlés. Az 1822-ki tanács
kozások a' vámintézeteket i l l e ték , mellyek Angolhon és néinelly szárazi 
hatalmak tiltórendszeréhez alkalmaztatva , a1 kereskedési szabadságod 
még inkább korlátolták. A1 külpolitica is Görög- és Spanyolországra nézve 
heves vitatásokra a d a o k o t , meily által a' financz törvény elővétele hát-
ráftaték , mellynek elfogadásával az ülés végződött. — A' két párt szem
rehányásai már is igen felhevítek az elméket, 's annál inkább függőben 
lön a" figyelem a1 felségsértési per által Berton 's más öszveesküdtek el
len, kik Oct. 6. és 7-kén 1822 Poitiersban és Thouarsban a' vérpadra 
léptek. 

Az JS23 ki ülést (Maj. 9-kén végzódék) 1823 Jan. 28-káii a1 k i rá ly 
olly beszéddel nyitá m>g, mellybeii ő 100,000 Francziamenetelét hirdeti 
.Spanyolországba, ezt riuropával megbékéltetendő , — — az az benne a' 
iiépiiii alapzatokat eltörlendő. Az oppositio tehetetlen volt Azonban Vil
iele i s , ki nem minden feltétel nélkül akará a' háborút , nem tuda meg
egyezni a' veronai congressről visszajött Montmorencyve! (küidolgok mi-
nis terével) , melly jegyzék küldessék a' spanyol királyhoz; 's mivel az 
ő mérsékelt kifejezési! uyilatkoziatása a' királyiul helybe hagya to t t , 
Montmorency elbocsátást kére, Chateaubriand pedig helyébe lépett. A' 
kamarának további viíatmányibah az 1824-ki budget , az 1823 ki rendkí
vüli kiadásokra 100 millió hitel-rendelés, a' veteránok összehívása, 's a1 

két kamara dotatiója fordult elő, 's Áprilisig a ; sürgetőbb javalatok cse
kély változás mellett elfogadtattak. A1 békepárt igen nagy elméket 's 
tapasztalt férjfiakat mutata mindenik kamarában, közlök Lainét és hires 
generálokat. A' követek kamarájában Manuel, rendéei követ , ki tavai 
már Fiaiicziaország irtózásáról (répugnan^e) szóla a' Bourbonok ellen , 
kétértelmű kifejezése á l t a l , melly a' franczia hadat veszedelmesnek F e r 
dinánd részére , 's a' revolutióban is a' szövetkezeitek hada miatt szük
séges védelemnek látszék tartani a' király megölését, annyira ingerié 
a' jobb oldal dühét , hogy meg sem hallgatva, és a' szabályokra nagy te
kintettel nem is léve, a' jelen ülésbőli kizaratását Martz. 3-kán végrehaj
tok. Mivel Manuel 4-kén viszont elfoglalá helyét , a 'gensdarme-októl k i 
vitetek a' teremből, a1 nemzeti őrség vonakodván ezt tenni. A' bal oldal 
ekkor, kevés tagot kivévén, elhagyá a' kamarát ; de amazok 's a1 kö
zép bal fele nem szavalt. 62 tag procestatiót (ellenkelést) nyujta be 
Manuel kizáratísa ellen. A' 100 millió hitel törvénye , a' veteránok be
hívása stb. elfogadtaték. Csak egy gyenge ellenzés vala még a' béke mel
lett a' jobb közepén , hol Belláit és Lainé ültek. A' fanaticusok még 
sem békültek meg Villéle-lel ; Labourdonnaye nyilván kimondá boszon-
kodását a 'char ta ellen,'s a' nemzeti javak vissza nem adásáról a' szöke
vényeknek [énügrantu). Utoljára az 1824-ki budget vétetek elő. Mivel 
ez mindegyre 900 millió kiadást t é v é , a1 követek kamarájának híradója 
ezen nagy summát a' revolutió következésének monda. .Labourdonnaye 
a' legnagyobb hévvel szóla Viliéle miníster félrendelményi ellen. Hata l -
nfasabb rendeléseket kivána a' királyi szék megerősí tésére, a' bujdosók 
vagyoninak eladását törvénytelennek monda, és a' bábom siettetését 
silrgeté. .' , • 
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A' háboru elkezdódék és sikere (1. SPANYOLORSZÁG 1823-ban) »' Bnnr-
bonház diadalma lön ; az egyuri alapzat megerősítetek ; Angoulénie ber
ezeg fővezér , vitézsége és szelídsége által megnyeré a' franc/.ia seregek 
bizodalmát, hívséget. Belluno herczeg helyébeDamas báró lön mindjárta' 
had kezdetekor hadiminister. Mérsékelt uristocratismns lön a' kormány rend
szere. Az uj választótörvény következésében pedig bizonyos többségetnjc-
re a' követkamarában. Midőn az I824-ki ülés Márt/.. 23-kán a. e. a' ki
rálytól megnyittaték, a 'szabadságiak száma csak 17 vala. Innét tavali adós
ság pótlásul könnyen nyere Viliele 107 millió f r t . , \s a' minisleriumnak 
a' választó kamara teljes hétévi megújítását illető javalata I>1. SKPIKNNA-
I . I T É ) országos törvénynek fogadtatott el. Így a1 niinislerek blzoeyosak 
voltak a' szavak többsége felől. A5 spanyol háború 207.827,000 franknji 
rendkívüli kiadást okoza , áltáljában pedig többe került 400 milliónál; 
Spanyolország azonban nem vala köteles többet visszafizetni 33,877,700 
fr.-nál. K' miatt gazdálkodásra vala a' minister gondolni kénytelen és 
javalá , hogy az országtól rendelt ötös kamatok Karmosakra száli
tassanak , a1 mit a' követek kamarája elfogada , a' paireké pedig 
Jun. 3-kán visszavete (I. KAMATSZÁMÍTÁS v. KSNTKKKDCC.TIO). Mivel Cba-
teaubriand ezen kamatszálitási törvényt nem vi ta tá , megszűnt 4? külső 
ügyek ministere lenni. A' ministerium minden többi javalata nagy szó
többséggel elfogadtaték; de a' választó kamara titkos kirendeltsége elvé
té Labourdonnaye javalatát a' szököttek kárpótlására nézve. Az filés 
Aug. 4-kén záraték b e ; utána a' kormány megnjitá Alig. Iá-kén a' kö'/.ön-
séges írások censuráját; hihető, mivel a 'k i rá ly súlyosan beteg volt. XVIII. 
Lajos meghalt Sept. 16-kán 1824, 's tes tvéreX.Károly lön király. Ez mind
já r t kinyilatkoztatá szándékát , hogy ő a' chartát meg akarja erősíteni; 
a1 daiiphint (Angouléniei herczeget) a' ministertanács tagjává neve/é "s 
már Sept. 29-kén eltörlé a' közönséges Írások censuráját. Clermont-Ton-
nfere gróf hadiminister lön; Oondeauville herczeg a 'királyi háa ministere, 
Damas báró a' külső ügyeké. Viliele a' király bizodalomban megfészke-
lé magá t ; ellenei között Chateaubriand a' ., Journal des dé6als"-l>an leg
fentebb szavú vala. 

Az 1825-ki ü lésben, melly már Dec. 22-kén 1824 megnyittaték 's 
Jun. 13-ig tár ta 1825 teljes diadalt nyere Viliele. A' választó kamarában, 
hol 320 ó privilegiatus ü l e , MARTIQNAC ( l . e . ) szónoksága segité. Hasz
talanul kelt ki F O Y (1. e.) generál a' szökevények kárpótlásának törvénye 
ellen , kiknek az ország javára eladott birtokaikért 1000 millió frankot 
kívántak évkamatokban adatni. A' KAMATSZÁLITÁSTÖRVKSYK (I e.) is átment; 
de végrehajtása nagy nehézségre talála a' közvélekedés el lent állásában. 
Hogy a' catholicus ist. tiszteletnek nagyobb tekintet szereztessék, a1 szent
ségtörést erősebben büntető törvény hozatott. Mindjárt az 1826-ki budget 
elfogadása után fényesen megkoronáztaték a' király Maj. 29-kén Rheims-
b e n ; uj és súlyos vala a1 király e ske , hogy a1 charta szerint uralkodik. 
Már azApril . 17-ki (1825) rendelés által megesmeré a 'k i rá ly H W T I ( l . e ) 
függetlenségét; utóbb a' Délamerikai köztársaságokkal való kereskedés 
nyere kedvezést; azoknak hallgató megesmerése pedig a' 18. Octob. 1826-i 
czikkelyek által történt meg, minekutána Villele és Canning hasztalan tö
rekedtek a' spanyol udvart ngyan ezen lépésre birni. Ezzel pedig össze
függésben volt egy hajózási frigy Nagybritanniával, és kereskedési 's 
barátsági frigy Brasiliával. A' nép nagyon örült a' kormány ezen rend
szerének , melly a' kereskedést és mivészi szorgalmat annyira tekintet
be vévé, 's haszontalan szóla ellent a' Contraoppositio az 1826-ki ülésben 
(kezdődék Jan. 31-kén, végződék Jul. 6-kán a. e.); a'ministerium még 31 
uj pair nevezés által erősité magát. Az elsőszülöttek elsőségi jusáról és 
a' substitutióról szóló törvény csak az utolsó pontra nézve fogad'taték el; 
minthogy azon első sziilöttség jushan a' nemzet, aristocratia magvát gyanitá. 
Innét ezen javalatot elvété a' pairkamara Apr. 8-kán 1826. A' többi tár
gyak között leginkább magokra vonták a1 közfigyelmet Ouvrard pere és Mont-
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losier feladása, hogy Francziaországban a' tovább harapódzó jesuitismus 
a' galliai hitszabadságot fenyegeti; — énnek következésében de la Mén-
nais apát a1 galliai egyház alapjainak megtámadása miatt vétkesnek 
találtatva megbüntettetek. Ouvrard pere a' spanyol hadra tett kiadásokat 
illeté , hol az igazgatók hibái, henyesége 's heveskedése által több millió 
veszteség támadt. Bele keveredtek maga Bellnno a' hudiminister, Guu.r.K-
MISOT (I. e.) majorgenerál stb. Titkosan menvén ott is itt is a' dolgok, 
a' vitatás ellankadt, 's a' pairkamara Ítélete Aug. 3. arra mene ki , nincs 
elegendő ok , hogy Giiilleminot és Bourdesoult generálok ellen törvénye
sen dolgozzanak , vagy a' vádolt Ouvrard , Tourton , Sicard stb. ellen a' 
kendéit ügyet folytassák stb. — A' Görögök dolgáról lévén szó, Viliéle 
a/.t nyilatkoztatá ki lS26-ki Júniusban, hogy a'kabinétek bölcs diploma-
ticája majd véget vet a' szenvedéseknek. A' censura visszaállitaték. — 
A' közvélemény pedig a1 ministeritimot mindig jobban kezdé vádolni az 
absolutismus és JOSUItismus miatt 1827-ben erős sajtótörvényt javáltak 
ugyan a' ministerek, de a' pairkamara olly sok változást tön hozzá, hogy 
az viszont visszavétetek. Egész Haris tapsolt ezen diadalnak . és midőn 
Apiil. 29-kén 1827 a' király a' nemzeti őrsereget visgálá, néhány szó 
hallatszék a' ininisterium ellen; — ezért az egész sereg feloldoztatott. 
Kz még inkább ingerié a' gyűlölséget az akkori uralkodás ellen. Ekkor 
tájban (JUH. 15. ]S27) izene hadat az Algieri Dey (1818 olta Hussein-
hasa) Francziaországnak , a' tett károkért elégtételt nem adva. Algier 
hasztalan záraték be 1829-ig. Kgyszersmind a1 londoni békitő frigyet kö-
té Francziaország Angliával 's Oroszországgal a' Görögök ügyében. Azon
ban Viliéle a' követkamara feloldását (Nov. ü.J 1827) 's 76 uj pair 
kinevezését megnyeré a' királytól; de az azon feloldás által szabad lett 
sajtó öszvekfíté magát a' nemzet boszonkodásával, 's az uj kamara válasz
tása olly kedvezetlenül esett a' ministeriumnak k i , hogy Viliéle 's tár
sai Jan. 4. 1828. elbocsátásokat benyujták. Az uj ministeritlmot (9-dik 
1814 olta} la Ferronnays , Portalis, Martignac, R o y , Hyde deNeuville, 
St. - Cricq , Caux, Feutrier és VatismeniI képzék, a' várakozásnak meg 
nem felelve. Spanyolország még is magára hagyaték, a' jesuviták gyűlései, 
tanodái a'Jnn. Ki. 1828 rendelés által eltörültettek ; Morea franczia seregek 
által a' török-egyiptomi seregektől megszabaditaték (1 GÖRÖGÖK r.ÁZAiiíst); 
Midőn la Ferronnays Januariusban 1829. rósz egészsége miatt a' ministe-
riumból kilépett, Portalis vezeté a' külügyeket; Bonrdeau jlistiZministef 
lön, de az igazgatás pályája bizonytalan. Martignac ugyan 1829-ben ja
valatot tön a' községi - és departementi törvényekről, de a' kamarák kí
vánt változtatási visszavevésre birák a'ministereket. Végre az 1830-i bud-
getnél nagy lön a' panasz az ártalmas tiltó 's monopnli szabályokról, a' 
szőlőmivelés és gyárok csökkenéséről, az adók nyomásáról, 's a' spanyol 
veszteségről, hol 80 millió ígértetek a' meghatározott 95 mii), helyett, 
annyira hogy a' ininisterium eloszlását várták, melly otthon egyik párt
nak sem tön eleget, kívülről pedig az angol és orosz politica között ha
bozott. Guilleminot gróf ugyan is visszatért Júliusban helyére Stambulba, 
Polignac herezeg pedig mindig inkább közelite az angol ministerium né
zetűié/. , melly őt a' franczia ministerek fejévé szándékozott tenni. Erre 
törekedtek Parisban is az udvari és apostoli párt. Elsült. Alig (tatarozta
tott az 1829-ki ülés 31. Jul.-ra a. e . , már Polignac Parisban volt. Min
den minister elbocsátást vön; Portalis a' cassatiottdvar 1-ső elölülője lett, 
's Aug. 8-kán X. Károly a' 10-dik ministeritimot nevezé ki. Polignac en
nek feje lön , mint külügyek ministere; Courvoisier nagypecsétőr5 Bonr-
inont gr. hadiminister; de Rigny nem fogadá el a* tengeri erőt és gyar
matokat; de Labourdonnaye a1 belső ügyeket vezérlé} Montbei az e g y 
házi ügyeket, a' közönséges tanítást "s az egyetem nagy mestere hi
vatalát, Chabro) gr. a' hnanrziát. 

V. F r a n c z i a o r s z á g t ö r t é n e t e i 1830 o l t a . Nevezetes és érdek
lő időszak ez; alig vatr, a' kire behatást nem tett volna, de igen kll-

8* 
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lönbféle húrt érinte meg a'szivekben, örömöt, boszut, teleimet, vágyat 
gerjesztve. — A' IO-dik ministerium különböző benyomást tön Frankhou-
biiu. Magasan hangzott a' királyiak tapsa; a' nép komoly lön 's látá kö
zelgetni jogai védésének idejét; iszonyodék Polignactól 's a'Waterlooi hü-
telen Bourniont-tól. A' közlevelek gúnyolva festék a' ministerek tehetet
lenségét , Bourmont különösen kitétetek a' szégyenpolczra; mondatik, 
hogy a1 hol Viliéle nem boldogult, ott Polignae nem arat . A' ministe-
rek eleinte meg akarták vetni ezen néppartot , mellyet borsárusnak 
{boutiquiers} csúfoltak , de sokat még sem tűrhetvén, de Labourdonnaye 
erősb rendszabasokatkére. Polignae megtagadá. Vita lön; ez győzött, an
nak helyébe Guemon de Ranville lépett. — A', követ-választás ideje jöt t , 
's minden erőlködés ellenére a' nép győze ; a'' bal oldal rettentő többségű 
vala. Károly személyesen nyitá meg a' kamarákat egy beszéddel, melly-
nek egyik nagy sulyu részében olljy tűzbe j ö t t , hogy kalapja leesék ke
zéből , 's az orléansi herc/.eg Filep Lajos által vetetek fel. A' pairek 
nagy része 's a' követek jobb oldala hangos örömmel fogattá a' beszédet; 
a' többség nem. Az adresseben 221 követ azon feleletre szaval t , hogy 
Polignae ministeriuma nem állhat meg Frankhon javával. A' király ezt fel 
sem véve a' kamarát elhalászta. Hogy pedig a 'következő ülésben nagyobb 
sikerrel dolgozhassanak, a 'ministerek egy íe.lhivást Írattak a'királlyal alá, 
mellyben ez meginti a' F rancz iáka t , hogy más érzésű követeket küldje
nek , inig a 'départementok igazgatói parancsot kaptak a' választások ve
zetésére. Hogy a' győzedelemuiel és kincsekkel visszatérendett sereg ra
gadó hív legyen, a' két évig hasztalan zárt Algier lealázására küldetek. 
Győze ez , bevevé Algiert, de a 'Francziák nem örültek a' diadal szédítő 
hírének. Júniusban a' követválasztás kezdődék. Az előbbi 221 nagy ré
szint újra választaték, és sok , előbb királysági követet küldött választó
ság, most szabadságit váiaszta. Károly megintetek hiv embereitől, de a' 
húrt feszíteni hagyá. A" ministeriumban hasonlás lön , Chabrol és Cour-
voisier az erőszak ellen nyilatkoztaták ki magokat. Polignae utolszor 
győze , amazoknak helyébe Peyronnet és Chantelanze jöttek. Júliusban 
homályos hire futott , hogy az alkotmány ellen nem sokára csin követte-
tik el ; 23-kán a' bank zavarban vol t , a' fondók estek. Rothschild bárót 
azonban Peyronnet minister igy vígasztala*, „semmi igaz nincs a' beszéd
b e n ; mig érilminister vagyok, a' törvény pályája el nem hagyatik stl>." 
A1 2ö-ki Moniteurben közöltetek a' ministerek tudósítása a' királyhoz, 
mellyben ók javalják n e k i , kérik és intik ő t , hogy mint minden rósz 
rugóját tiltsa el a 'saj tószabadságot a' folyóirásokra nézve, és pedig a' 
14-dik czikkely értelme szerint , nielly igy szól : , ,A 'k i rá ly bocsát ki a' 
birodalom javára szolgáló minden parancsot és rendelést." Aláir tak: Po
l ignae , Chantelauze , d 'Hausses b á r ó , Peyronnet gróf, Monthel, Guer-
non-Ranville gróf, Capelle báró. A' király hajlott; 0 rendelményt (ordoíi-
nance) bocsáta közre. Az elsőnek első czikkelye igy hangzik : , ,A ' folyó 
sajtó szabadsága fel van függesztve ;" többi czikkelyeiben a! tiltás tovább 
fejtetik, a 'bün te tés kiszabatik, stb. Második rendelmény: ,. A1 départe
mentok követeinek kamarája fel van oldva." ,— A' többiek választások
kal 's előléptetésekkel foglalatoskodnak, de nem a' nép stylusában. A' 
választási törvény megváltoztaték, ,'s ez lön a' nép jogaiba a'legnagyobb 
bevágás. A' Moniteur közié őke t , 's irtózást szüle. Azonban ezen or-
száglási folyóirást kevés ház járatja Parisban, 'a igy a1 szörnyű esetet a' 
város egészen csak este felé tudá meg. A' boltok ekkor becsukattak, szám
talan nép tódolga az utszákra , a' nmeitek szórnom képpel . a' köznép 
káromkodva. A' katonák nem mozdultak tanyaházaikból, policaia szolgák 
pezsegtek. Négy óra tájban a' királyi palotához (palais rmial) tódult a' 
sokaság , hol csapatonként hallgaták és biiálák a' rendelményeket. Volt, 
ki mnndá .* „15 év olta nyúztak, tele a' mér ték , esniek kell." Mikor pedig 
hangosan kiáltanák k i : Kljén a' charta! egy csapat gens d' armerie elle
nek rohant. A' nép h á t r á l t , a' királyi palota k e r t j é b e , onnan tovább 
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Hazamentében lámpákat tőre, egy része pedig az elyziumi mezőkre ment 
Polignacot lesendő, 's kevésbe mult, hogy el nem fogta. Éjjel a1 szabad 
újságírók összejöttek , ' s ellenző levelet készítenek el, mellyben törvénye* 
ellenállást hirdetének a' törvénytelen parancsnak, éspedig a' következen
dő újságok szerkeztetői: a' Nat ional-é , Globe , Tribüné, T e m p s , Revo-
lution , Journal du Commerce, Figaro, Journal de P a r i s , Courrier fran-
Qaís, Courrier des Electeurs-é 's a' Constitutionnel 2 szerkeztetője. Es 
27-kén is kijöttek a1 szabad újságok, kivévén a' Debats-t és Constitution-
nelt, noha Mangin 26-kán este kemény rendeléseket hirdettete ki az il-
lyen újság osztói ellen az útszán vagy kávéházban. Reggel 27-kén nagyobb 
lön a' mozgás. Az utszák tele voltak a' bezárt műhelyekből kijött munká
sokkal , tanulók 's különösen gyógytanulók látszottak, hevitve a' népet. 
Tizenegy órakor a1 National sajtója elbontaték, 's valódibb részei elvitettek 
policzia emberek és katonák által. Tizenkettődfélkor hasonló történt a' 
Temps redactiójánál, hol erővel törtek be a' házba. Hét óráig erőlköd
tek híjában (azonban a' szerkeztető enniek adott az éhes katonáknak); 
utóbb egy Pein nevű lakatos hivaték a' felnyitásra, de ez előtt felolvas
tatván a' betörési tolvajság ellen szóló czikkely a1 büntető törvénykönyv
ből , a' lakatos nem foga a' dologhoz , hanem kalapját lévevé 's elment. Az. 
egész városnegyedben nem találtatván felnyitó, azon ember hozaték e l , 
a' ki a' gályarabok lánczait üti fel. Ekkora ' fosztásnak divatja lön. Dél
ben minden apró bolt is becsukaték. Nagy sokaság tódult Polignac háza 
felé, melly erősen volt óva lovas és gyalog hősökkel; ablakai behajgál-
ta t tak, a' kapu előtti nagy lámpa összetöretek. A' segédül jött linea sere
gek csendet szereztek, 's a1 minister erős védelem alatt a' Tuih riákba 
ment. Az első verekedés a' Palais-royal előtt történt a' tüzesen széleszte-
ni vágyó katonák és a' polgárok közt, de csak puskatussal, kardlappal és 
bottal , kővel ; vér nem folyt. Dél után (27-kén) a' baloldali követek ösz-
vegUiltek Perrier Kazimirné! 63-an, ellenniondást szerkezteitek 'a írtak 
a l á , hogy a '25-ki rendelmények a' franczia alkotmánnyal ellenkezők, 
az ta ' legnagyobb zavarba döntők. Négy órakor folyt az első vér a' kir. 
palota e lő t t , hol a' királyi őrség harmadik ezredéből vala egy dandár 
felállítva (mind vendé' i) . A' gens d' armerie rendet akarva csinálni, kö
vekkel köszöntetek, a' segítő őrség nem kevésbé; ez tüzet ada , sokan 
lehulltak, 's a' mi több asszonyok és gyermekek is. A ' d ü h , „bosziit" kiál-
ta. St. - Honoré utsza elzáraték, a' nép véd- és zár-dombokat csinált ben
ne. Linea sereg jővén ellene ,,éljen"-nel fogadtaték és visszatért. Helyé
be az őrség és láncsások nyomultak és — győzve. A' láncsások irtóztató 
vitézséggel vagdalak le mind , kit utol élték. A' megszalasztott nép a1 

lámpákat öszvetöré , a' boltokat felnyitá, fegyvert és port szede. Este 
a' győzedelem a' királyé. Polignac tudósitá némellyekről a' királyt, 'g 
javalá, bizza a1 párisi vezérlést a' raguzai "herczegre, Marmont marsai
r a , ki 1814-ben a'szövetségesek iránt nagy barátságot niutata , Par i s tá l -
taladva nekik. Ennek nehezen esett az elfogadás, de engede. Polignac 
örült és St.-Cloudból a' Tnileriákban öszvegyült ministertanácsba ment. 
Itt elvégeztetek , hogy holnap álgyukkal hozzák eszére a ' népe t , —Mont-
bei ellenkezett benne. Azonban a' nép sem vala gcndatlan az éj homályában-, 
vezérek és egyetértés keres te te t t , a' nemzeti őrsereg elkezde rendelkez
ni; 28-kán 4 órakor az egész város mozgásban volt. A' munka a' királyi 
stb. czimek letépésével kezdődék. Minden szegleten nyomtatott levelek 
fllgtek , a' nemzeti őröket egész testben léteire hivók. Egyesek mutaták 
is magokat 's éljen tapsai fogadtattak. 8 órakor mindenfelé kezdődék a1 

csata, hol seregek voltak felállítva. A' sz. Antal külvárosiak a' boule-
vard felé jó renddel jöttek, de a' vasasoktól puskalövöldözés után vissza
hányattak; csak a1 háromszínű lobogó vivője nem há t r á l t , hanem egyik 
térdére bocsátkozva zászlóját a' földbe flté 's vasas lábú lovaktól tapod-
taték össze. St. Antal utszája is csatatér lön; ablakokból, tetőkről hula 
golyó, kő, tégla stb. a' katonákra, kik megszaladtak's közülök sok elfő-
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gaték ; Kardél mente" meg őket a' felgyilkolástól A' Boulevardon egy 
500-ból áiló roszul fegyverkezett csapat megtámadá ifjú tüzes vezetője 
(Thomas Aiigustin) alatt a' vasasokat, kik tüzet adva némellyeket elej
tet tek 'a azután vágtatva rohantak elő. De a' rohanás ki lett állva 's eme
zek lovakra ültek győzelmük jeléül. Feljebb a' Boulevardon egész nap 
tárta a' csata a' Vendéeiek ellen , mig este a' nép győzve foglalá el az ör
sereg állását. A' Seine bal oldalán St .lacques és St. Merceau külvárosiak 
könyvkereskedésből élvén, még hevesbek voltak , kenyerük elvesztését is 
féltve. A' polytechnikoni tanodához folyamodtak vezetőkért, — de 27-kéri 
hasztalanul , ellenben 28-kán itt is győze az indulatok hulláma; 200 ifjú 
hamar elszéledt az egész városban, vezetői a'csatá/.óknak. Hlyen vezérek
kel haladtak elő a' külvárosiak. A' töltéseket katonák tárták elfoglalva; 
átverettek a' Seinen. — Egy csapat a1 schweiziak *anyájára ütött Bá
ty ion utszában. JEzek, kétségbeesetten védendők magokat , a' fejér lobogó 
mellé feketét tőnek és szörnyű vért ontanak ablakaikból. A' közel házakat 
elfoglalván a ' n é p , a1 tetőkről lövöldözés leve, de a' schweiziak jobb 
állásban voltak. Végre kiperzseltettek. Egy 18 évü ifjú terpentin- 's szurok
kal megöntött szalmát vivegolyóesó közt a' kapuhoz és meggynjtá. A 'bő
tök jó rendben 's tüzelve hagyák gyorsan el tanyájukat, és a' város kö
zepébe vonultak. A' Seine nagy szigetén, hol a' főtemplom 's az érsek 
palotája van, 9 óra olta tartott a' csata. A' zajharang meghnzaték, a' 
háromszínű lobogó a' torony tetején kifilgesszteték, mellyet a' geng 
d' armerie híjában törekedett levenni. Az érsek lakja elfoglaltaték , 's 
mivel puskaport és fegyvereket találtak benne , feldiilaték. Ezen szi
getről egy kis hid visz a' Gréve-térre , hol a' leghevesebb csata volt. 
A' hal oldaliak késedelmeztek a' hídnak neki menni , mig egy ifjú e' szá
rakkal előre t ö r t ; „Utánam! a1 golyó megöl , de nem fáj. Ha elesem, 
emlékezzetek r á m ' s nevemet, mclly d'Arcole, adjátok e ' h idnak" — a1 há
romszínű lobogóval előre t ö r t , de lelöveték. Példája azonban dolgozék; 
a' hid meg lön véve. Véresebb 's véresebb lön a' csata. Mat ágyúval ál
la a' téren egy nagy sereg , a' kartácsok szabadon dolgoztak ; hatszor ve
tetek be 's vesztetek el a' városháza, mig estennen a1 népé maradt. Des 
Victoires térén a' polgárok alkudozásba ereszkedtek egy tüzelni megszűnt 
linea ezreddel , de az eddig henyélt marsai (Marmont) oda ervén a' lán-
csásokkal , egy schweizi és a 'gárda első ezredével , mindenoldalról elkez
dődött a' tüzelés. A' polgárok jó rendben hátráltak , magokat a' mnllék 
keskeny utszákban besánczolva. A' helvetáknak parancsolat adaték a' ki-
hajtásra, de a'magasról jöt t golyó, 's kő vészeső által megugrattak, 7s egy 
ágyút is hátra hagytak. A1 marsai szerencsésen előre tört Joquelet «*-
száig, a' Börze közeletéig, de záralomra [barricutle) találván, a' k ő ' s go
lyózáportól nu'gfuttaték. A'győzelem a ' n é p é ; a' lemenő nap sugaraiban 
büszkén lobogtak a' három szinü zászlók. Nem kevéssé segité ezen győ
zelmet elő Coffin d' Orsigni azon ravaszsága, hogy helytartó igazgata'st 
hirlele k i , mellynek fejei: Eafaye t te , Géra rd , Choiseul heiczeg. A 'kö 
vetkező éjjel az elszórt katonatanyák foglaltattak el. Az olvasások lakol
t ak kegyetlenségükért, a' többi hősök szabadon bocsáttattak. Fő munka 
pedig a' város és utszák elzárása volt , a' mi ugy végbe ment , hogy a1 

város megvehetéséről szó sem vala. 
Heggel 2CI-kén csak a' Eouvre , Tni ler iák , Palais royal ' s S t . - H o n o -

íé utsza egy része volt megveendő. A' katonák fáradtak, éhesek, tik
kadtak voltak, ' sa 'megelégedetlfnségjelei tadák; némelly tiszt elbocsátást 
k é r e , mini : Raoul de la Tour du Pin , Tnrgot, F n m a t , Roir selet. Min
den hjv maradt Iinea-hős 2() , az őrség pedig 28 frank jutalompénzt ka
pa fejenként. A1 polgárok és nép egymást kézzel , ápolgatással , étellel , 
itallal segítek. Négy órakor a1 notre-dame-i harang kongani kezdett, és reá 
a1 c s a t a , — rendesen vezéreltetve a' helytartó igazgatástól. A' Békeut-
sznból, levont puskagyilokkal (hajonet) békülve vonultak el a1 katonák. 
Gérard megyeri a1 majd vihatatlan Louvrét a' helvetáktól és őrségtől. 
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A' tuileriák ellen is Gérard jőve délben. A' polgárruhába áltöItözöttSchwei-
stiak, testőrök 's tisztek nagy garázdaságot vittek itt végbe , de a' győ
zelem Gérartlé 's a' népé. Epén mikor egyet ütött az óra, függesztetek fel 
a' háromszínű lobogó a' franczia marsalok fényes teremé fölé. Ágyúdör
gés , puskaropogás és örömkiáltás köszönté ezen jelenést. Három órakor 
nem vala már ellenségeskedés, nem vita Par isban; uj uralkodás kezdő-
dék ; követek siettek ez uj hírrel minden részeibe az országnak. Este fe
lé minden jelen volt követ iisszegyülekezék , a' távolabbról egyre ujak 
jöttek, 's a/.on határzatot bocsáták k i , hogy X. Károly megszűnt ural
kodni. Kste u1 város örömzajjal volt t e le ; ének, köztársaság, orléansi her-
czeg forogtak az ajkakon. Jul . 31-kén ne'melly felhívások, 's az újságok 
előre késziték az elméket az orléansi berezeg számára. Nevezetes czikkelyí 
közle ezen dologról a' Courrier, mellynek végzete így van: „Mer t még is 
az egyuri alkotmányos kormány (monarchieo-conttitutionale régimen) a' 
legjobb, a' mit Frankhon belső csendé, és a' külső barátságos viszonyok 
fentartása végett ki lehet gondolni ." Dél felé a' követek először gyűltek 
öszve a' revolutió olta szokott ülteremökben. A' pairek majd elholt kama
rája is életjelt adva összegyűlt a' luxembourgi palotába, §t.-CIoudból al
kudozási feltételeket akarn hozni , de a' követek kamarája nem alkudo
zot t , hanem az orléansi herczeget helytartói kormányzónak (général-lieu-
tenant) elfogadá, *s a' fő hivatalok betöltettek. Az igazság kiszolgáltatá
sára Dupont de l 'Eure választaték, a' financziához Louis b á r ó , a' külü
gyekre Bignon ; hadi minister lön Gérard ; a' tengeri erőké Rigny, a' ta
nításé Gnizot (kedvesíró ,protes táns) , a 'be lügyeké ' s közönséges munkáké 
Broglio. Bavoux lön policziapracfectus, Chardel póstaigazgató, Delaborde 
a' Seine departement práefectusa.— Gérard a' hadi seregeknek parancsot kül-
d e , hogy a' vaugirardi táborba gyűljenek, becsületszavát adva , hogy 
testvérek gyanánt fognak tekintetni. Lafayette szivhóditó felhívást ereszte 
hozzájok. A1 holtak eltemettettek ; felírások ez leve.- , ,A ' s z a b a d s á g 
é r t e l e s e t t F r a n c z i á k n a k . " Pénz szedetek a ' szegényebbek, ' s a 1 

megholtak özvegyei, árvái s zámára ; sok adomány jőve b e , de elvevő 
alig találkozék ; senki sem akart pénzért szolgált lenni. Éjfél tájban ér
kezett az orléansi herczeg Parisba. A'követség reggel hozzá inene, a ' h e l y 
tartói kormányt ajánlva neki. Ív/, igy végződő felszólításban felelt : , ,A 
n l i a r t a e z u t á n i g a z s á g l e s z " , ' s elfogadá a ' hivatali. — ( I . F I I . E P 
liuos) — De nem csak Parisiak voltak X. Károly rendelményi elle
nére , hanem a' tartományokban is majd mindenfelé lázadás támndt miat
tuk, és pedig igen sok helyen előbb mint sem a' párisi történetik tudva 
voltak. Mindenfelé a' nép lön diadalos. X. Károly ped ig , ki még 28-kán 
és 29-kén szokásaként St. - Clottdban vadásza 's estenként visztezett , lassú 
lépéselvkel kiindult többénem önországáhól. Rambouilletből felhívást kül-
de Aug. 1-sején l .afayettehez, mellyben az orléansi herczeget helytar tó i 
kormányozóvá (générallieutenant) nevezi ki, 's magát halálig küzdendőnek 
monda, ha szabadságát érinteni akarják. Lafayette a'levélhozó nagy nó
gatására felelt neki , de szavait igy végzé : ,,Minden békülés lehetetlen; 
Károly's nemzetsége megszűnt uralkodni." Aug. 2-kán a' letett király az 
orléansi herczeghez irt, unokája javára a' koronáról lemondó. Boszonkm' 
va hallá ezt Paris. Coigni 'ment , hogy lemondási oklevelet vegyenjtőle, 
!s »' korona gyémántjait visszanyerje. Hasztalanul. Ekkor 6000 nemzeti 
őr rendeltetek, hogy a' kívánatnak súlyt adjon ; 30,000 ment. Ezen so
kaság czélját az nap nem érvén, Coignéres faluban éjelezett , közel Ká
rolyhoz, ki jobbnak látá a' kívánatnak eleget tenni. Meglön. A 'népv i sz -
szament, Károly pedig a1 tenger felé folytatá ntját, igen lassan, szeren
csés változást reményivé. Aug. 5-kén átment Thilliéresen , 7-kén Aigle 
kis városba ju to t t , 10-kén Falaison ál talhaladott , 11-kén Virben hál t , 
13-Uáu Valognesben vol t , hol a' szombatot és vasárnapot tölte ; az, utolsó 
nehéz utat Cherbourgig Ki-kán téré , hol délután 2 órakor az övéivel ha-
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jóra ült, 's a' franczia föld virágos partjaitól kedvező szelek hajták ide
gen honba. 

A' kormányzó (Filep Lajos) 3-kára összehivá a' kamarákat. 2-ka'n 
előző ülés tartaték ; 7-kén a' végzések készen álltak , niellyek szerint a' 
Charta megujitatott , nevezetesen a' 6-dik czikkely el töröl te tek, melly igy 
hangzott : „ A ' c a t h o l i c a r o m a i a p o s t o l i v a l l á s a ' b i r o d a 
l o m v a l l á s a ' ' ; a'8-dikhoz ez adatok: , ,a ' c e n s i i r a s o h a s e m h 0 -
z a t h a t i k t ö b b e ' b e " ; a ' 14-ikben e z van: , ,a ' k i r á l y a z o r s z á g 
f e j e s t b . — a' n é l k ü l , h o g y a' t ö r v é n y e k e t v a 1 a h a f el f üg-
g e s z't 'h e t n é , v a gy v é g r e h a j t á s o k a l ó l v a l a k i t f e l s z a -
b a d i t h a t n a " ; 32-ben: , , A ' p a i r e k ü l é s e i ny i I v án y o s ak . ' 1 

Adattak még különös rendelések a1 chartához ; 's végtére ha ezeket szabadon 
elfogadja, Louis Philippe, férjfiágra, örökösen „ F r a n e z i á k k i r á l y á 
v á " rálasztatik. Ezeket a' pairek kamarája (Chateaubriand virágos ellen
vitatása mellett is) elfogadá még az n a p : 9-kén délután a" telt teremben 
Filep Lajos ezen királyi esket létévé : ,,Az isten jelenlétében esküszöm, 
hogy az alkotmánylevelet (constitutionális chartát) a' követek kamarájá
nak kinyilatkoztatásában tet t minden javítással és változtatással együtt 
hiven megtartom ; csak a' törvények által 's a' törvények szerint igazga
t o k ; mindenkinek jó és szoros igot (jogot) mondotta 1 mint őt i l leti ; min
den dologban semmit szemem előtt nem tártok , mint a 'F rank nép javát és 
dicsőségét." Utána a' kir. czimek é l j - e n kiáltozás között általadattak 
ne!n. 10-kén mindenik kamira hűséget eske a! királynak , a' chartának 
's a' törvényeknek. 11-kén a' király uj miuisteriumot rendele, elsőt a' 
revolutio olta. Duponi de l 'Eure nagypecsétőr maradt , Géraid hadi mi-
n i s t e r , Broglio a1 tanításé 's egyszersmind az országos tanács elölülő
j e , Louis flnanczia ministere lett!} • Móló a' külügyeké, Guizot a' belü
g y e k é , Sebastiani tengeri min. Már ezen ministeriuni elkezdé hagyogatni 
a ' revolut io pályáját, Filep Lajos, Francziaországot a' többi Európával 
nagyobb összehangzásbahozandó, uj, kevert ministeriumot vágva alkotni. 
Meglön. Benne a' Globe szerint csak 3 tag tartozék a' baloldalhoz: T^ajitle 
financzminister, Drtpont nagypecsétőr és igaza, minister. Wlerilhou a' köz ta
nítás ministere és az országos tanács elölülője. A' többiek ezek voltak: 
Gérard hadi - , Sebastiani tengeri- s gyarmati minister, Maison a' kül-, 
Montalivet a' bei-ügyeké. Nov. 3-kán a' kamara öszvegyült, Perrier elöl
ülő lön. Tanácskoztak az újságok jótállásáról, magokról az újságokról, a' 
sajtófenyitékről, a' sajtolok monopoljáról, Júliushoz nem leghívebben. Utóbb 
Soult marsai lön hadiminister, Sebastiani pedig ál t lépea' külügyek minister-
ségébe. Az exministerek ügye folytattatni kezdett ; a' nép- őket méltóknak 
tar tá halálra,ésLuxembourgná! csak a'nemzeti őr tuda rendet tartani a 'reájok 
törekedő népnél. Dec. 20-kán nagy lön délest a' csoportozás; ezen kiál
tás harsoga: . . H a l á l P e y r o n r t e t r e , h a l á l Po 1 i g n a c r a , h a l á l 
a1 mi n i s t er e k r e" ! D e a ' nemzeti őrség széthajtá a ' zajgókat. 21-kén 
a' per meghatárzódván még zajosbak voltak a' csapatok , de. a' rend visz-
szaál la ; a' ministerek Vincennesbe elvitettek. 22-kén hatalmasan dolgo-
za a' nemzeti őrség a' rend visszaállításán , noha hoszonkodott, hogy a' 
minjsterek olly könnyen átcsúsztak. 23-kán a' király mindenik ezerednek 
ön tanyáján teve köszönetet , Dupin pedig a' követek kamarájában aján-
l á , hogy a' nemzeti őrségnek derék magaviseletéért köszönet tétessék. 
Az első minister hasonlót ajánla az ifjúság részére. Ellene szóla a' jobb 
közép, 's különösen vádolá az ifjúságnak egy felhívását, melly igen köz
társasági ír-idommal felszólítja a1 kormányt és kamaráka t , vegyék a' 
thrónt kellő intézetekkel körül. Nevezetes a ' t anodák (oskolák) ekkori el
lenszólása, 's Francziaország jövendőjén bizonyos szint rezegtet. Lafayet-
t e , a ' júliusi épület hatalmas oszlopa, kénytelen volt a' nemzeti őrség 
fővezérlését letenni. Dec. 23-kán számlálá el indító okait a' követek ka
marájában, és érzékenyen bucsut vön a' párisi 's frankhoni nemzeti őr-
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ségtól. Dnpont i s , amannak bajtársa, bényujtá elbocsátását; a1 juliusi 
nap az év utolsó napjával lebucsuzni látszott. 

Az 1831-ki év első napja egész fénnyel 's pompával ünnepeltetek a' 
franczia udvartól. A' kamarák üle'sei tunyák, a' franczia ne'p szeme Bel
giumon 's Lengyelhon'on függ. A' tanulók - le lki t ' korlátók közé akarják 
szoritani. A'községek kormányáról törvény vitatik , nem a' nép Ínyére. 
Jan.2(i-I>án törvény hozaték a' 8zeméIy,-butor,-ájtó,-abIak 's patentadó iránt. 
Febr. l-jén az isiaelita papoknak fizetés rendeltet ik; 11-kén a' budget 
adaték e lő , melly iszonyú nagy =•£ 1,177,151.035 frank. Febr. 14-kén. 
a' Herry herczeg halotti ünnepe lázadást szüle. A' nép a1 Bourbonok 
buzgólkodó barátit a' templomban megtámadás az érsek házát bevevé,— 
a1 nemzeti őrség rendet csinála. 15-kén a' zavar megújult; a1 st. germai-
ni l'Auxerrois egyház falakig elpusztitaték, nem különben az érseki pa
lo ta , mellynék tetejét is a' Seinebe hányták. A' keresztek leszórásával 
's az őrség munkájára viszszatére a' rend. 16-kán a' k i r á ly , szokás sze
rint köszönetet tön a' nemzeti őrségnek; czimeréből kénytelen vala a' 
liliomokat kitörülni. Utóbb a' kamara eloszlása sürgettetek ; Odillon-
Barrot letétetek a' seinei pjaefectnráról; Merifhöu elbocsátaték ,' k i tBe -
renger és Lafttte is (Maj. 10-kén) követtek. Mart. I3-kán uj niinisterium 
hirdettetek k i , hatalmas az emelkedő és zajlohgó elme korlátozásában. 
Tagjai, a' Perrier választották ezek : (Perr ier a 'belügyek ministere), Eouis 
báró financzmin , Barthe igazs. minister 's az országi tanács elölülője, Mon
talivet a' köztanitás és cultus min., Argont a' keri'skedés és közmunkáké, 
Rigny tengeri min., Soult marsai hadi min , Sebastiani a' külügyeké. Ezen 
egyesület mellékneve: juste milien (igaz közép); Julius emberei nincse
nek benne ; — a' néphevc bün előt te ; vágyja i „szigorúság és nyugalom 
b e n , béke kivül." A' nép nem bizván benne,,1 társaságok (associatio) 
támadtak, Frankhon becsületét és nyugalmát fentartandók. Perr ier kikelt 
ellenek; szava nem használván a' résztvevő tiszteket letevé hivatalaikból. 
Az elővett budget 1,434 millió frankot teve; April. 6-kán per kezdődék 
a' decemberi zajongásnál befogtak ellen , kik félelem nélkül igen nyíl
tan , szabadon vallottak. Egyik azt monda: , ,esztelenség volna a ' k ö z 
társaság végett összeesküdni, mivel ez a' nemzet akaratjából is ki fog 
csirádzani. Habozva 's baklőtten hozattak ítéletek ; a' szóban voltakat 
majdnem halálra ítélek ; a1 nép zuga , 's az ártatlanoknak határzottakat 
diadal kocsin voná a' város egj ' részén keresztül. A' nemzeti őrség ren
det tárta i t t , amott szerze !6-káii hagyobb tolongások voltak , kardal 
többen véreztettek meg; 17-kén a ' se regek fentarták a' rende t , de nem 
csupán a' nemzeti ő r ség , melly az igazgatás dolgában lomhának nmtatá 
magát, hanem Perr ier egész h a t a l m a , a' linea s e r eg , huszárok stb. 
Április 20-kán a' király személyesen zára be a' kamaráka t ; 30-kán rén-
delmény adaték, melly a' Decemb. 3Q-kán 1830 ban megígért tiszteivé
nyeket (decoratio) a' júliusi hősök számára meghatározá, 's 1500 jutal
mazandó nevet foglala magában. A1 tiszteivény neve: J u l i u s i k e 
r e s z t . Egyik oldalán ez álljon: a' Francziák királyától adaték. A1 

megtisztelt esküdjék hivséget a' királynak, engedelmet a' törvényeknek. 
Ellensznlás lön; kévés fogadá el. A' nagyobb rész öncsináltajegyet horda 
ez oldal - felírással: „Védőinek a' háládatos haza ," Hátulsó felén három 
egymásba font borostyán vala ez írással : , , 2 7 , 2 8 , 20 Jú l ius , 1830: 
haza, szabadság;".— a' szélén pedig: A'- francziák királyától adaték .— 
Május elsején a' király névnapja volt, a' polgár-kirá lyi udvart egyurí 
fényben mutatva ; 5-kén Napóleon halálának emléke ünnepeltetek. Nagy 
tolongás volt a' Vendőme téren. A' lerontott Napóleon szobrának felállí
tása meghatároztaték , 's reá segédpénz szedetett. Kste felé koszorúzó 
nép jőve a 'szobor-talpazathoz, gyöngyvirág- és rózsa - koszorúval fedve 
azt. Kzen jelenés ismételtetek egész 9-dikig , mikor esti 10 órakor egy 
boros csapat jőve oda , a1 marseillaiset énekelve, 's a' köztársaságot és 
népurodalmat éltetve; de tovább tánczolva elcsendesedett. 10-kén a' bé-
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kés sokaságot seregek nem ereszték a' helyhez; tódolgás lön; Lobau 
ralórli orosz segedelmet találva k i , fecskendőkkel mosatá szét a' népet, 
a' mi azután a : justemilieu pattantyusságának neveztetek. 11-kén a' l i -
rághozó sétálókat radul fogadák a' katonák ; tipratás , kardlapozás stb. 
történt: 12-kén még több lön a' sétáló, 's koszorúzásnál súlyosabbat, na
gyobbat forgata elméjében, de katonaság nem jelenvén m e g , a' csend 
háboritlan maradt. 15-kén a' király vizsgálatot tárta a' nemzeti őrség 
fe le t t , de igen kevés őr jelent meg; 16-kán Normandiába utazott 2 hétre. 
A' Vendée zajgot t , Május vége felé a1 déli d. :partementokban is nyug
talanság kezdődött. A' követválasztásnál bajlódások történtek, az adat
ván leginkább fel nekik, hogy az örökös pairség ellen szavaljanak. 
A' ministerek , kivált P e r r i e r , ellendolgoztak; a' szabadságiak pedig a' 
nékik kedvező újságokat fele árron küldözék a' tartományokba. Jun.G-kán 
Kilép Lajos a1 déli vidékekre útnak indult. Nyers igazságokat hal lá; 
leginkább a' Lengyelek segítésére ösztönöztetek. — A' Jul. 14-ki ünnepet 
(a1 Bastille bevételéért az első revolutióban) összeköté a' lavali három 
nagy napéval. Azonban zaj lön a' nevezett napon; a' kormány 
é h e s , dologtalan embereket vásár la , kik a1 háborgókkal verekedtek. 
Július 23-kán összegyűlt a' kamara; a' király személyesen nyita 
meg egy hosszú beszéddel, mellynek egyes tetsző részei zajos örömmel 
tapsoltattak meg, hol p. o. a' köztársaságról 's a' belga várak eltörülé-
séról volt a ' s z ó . A'Lengyelhonról szóló hely, mély csendéi hallgattaték 
meg. A' pairek kamarája is ez nap nyilt meg. Eljött azonban a'juliiisi 
revolutio első évünnepe. Meghatároztatott, hogy az első nap gyászünnep 
legyen az elestek emlékezetére, kik a' Pantheonba tetessenek által ; hogy 
a' Bastille téren emlék emeltessék számokra; — a' második napon nép-, 
a' harmadikon hadi ünnep legyen. Ugy lön. Tiszta fénnyel kelt a1 nap 
a1 dicsőn kéklő égen, 's mosolyga a' nagy nemzeti ünnepre. Paris csupa 
élet vala. A' király maga tévé az emlék alapkövét le. A' Pantheon fel. 
ségesen volt ékesítve, homlokzatján e' felírás látszék arany betűkkel : , ,A' 
nagy ferjfiaknak a* hálaadatos h..za". 2 órakor ére bele a' k i rá ly ; 400 
hangász hallata a' marseillaiset; a 'nép bele zendült. A' második nap a1 

legzajosabb öröm napja volt. Este fénytenger világita mindenfelé; az 
elysiumi mező tündérkert gyanánt ragyogott az éj szépségében. A' har
madik nap mását nem látá Paris a' csász. idő o l ta ; 100,000-ből álló se
reg suhant el a ' k i r á l y előtt, ezt harsogva: ,,Éljen a' király! Éljen Len
gyelhon!1 ' A' nemzeti őrség pattantyussága kardot rántva kialtá a 'király 
előtt ez utolsót. — Az ülések folyamatba eredtek. Elölülő lett az alsó 
kamarában Girod de l'Aine. Aug. 4-kén kineveztetek a' felelő addresse 
biztossága; 9-kén viták voltak az elkészült addresse felett: híres beszé
dek ta r ta t t ak kevés siker mellett Perriertől és Thierstől ; 10-kén : Lara-
b i te , Clauzel, Sebastiani, Lamarque , Maiiguin 's B i g n o n - t ó l ; 11-kén 
Pagétől. 12-kén a/, addresse egyes czikkelyei vetettek e lő , melly alka
lommal Perrier a' nemzeti őrség számát megmondá (tön. 3,575,000 em
bert) . — — A'franczia külső politicában a' n e ni a v a tk o z ás uralko
dott. Jul. 13-kán egyezés lön Frankhon és az amerikai Egyesületek közt 
azon számolásra nézve, mellyet az utolsók az 1812 és 1813-ki elfogla
lás miatt tettek. Frankhon 25,000,000 frankot fizete, kedvezőbb keres
kedési feltételeket kapva. Az egyesület ellenben megegyez^ más fél millió 
fizetésben, hogy némelly családot (família) kárpótoljon azon segítségért, 
mellyet a' függetlenség háborújában némelly Amerikainak tett. Algierban 
a' gyarmatitás nem legjobban akara elsülni, diszleni, minthogy a 'Francziák 
kényurakat kezdtek játszani az Arabokon, ijesztve, kardal tűzzel ural
kodva. A1 kamara -ü lés heves vitákkal volt tele. Perrier ministeriunia 
tüzes ellenkezőkre ta lá l t , kiknek fejek Odillon- Barrot-, Maiiguin és La
marque voltak. Az előfordult tárgyak közt fő helyet érdemeltek : Belgium 
és Lengyelország ü g y e , a' Pairek örökössége, 's Napóleon és X. Károly 
famíliájának kizáratása Francziaországból, 's a' belső zavarok. A' két 
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első pontra nézve sokkal világosabban nyilatkozék a' köz vélemény, hogy
sem a' követek kamarája az ellen cselekedhetett volna. Ez tehát a' kor
mányt hatalmas közbenjárásra szólitá fel , 's a' Belgák és Kengyelek 
ügyét sajátjának vállá. Hanem Perrier messzelátó e s z e , 's Franc/. 'aor-
szágot minden ellenségeskedéstől óvni óhajtó igyekezete, mind e' mellett 
is kieszközlé, hogy a' követkamara a' ministeriumot véglépésre nem szo-
ritá. De nem igy volt a' dolog a' pairek örökösségével. Itt nem állhata 
ellent a' ministerium a' követek házának , melly azt Oct. 10-kén eltörlé. 
Mig a' törvényhozó test e' tárgyakkal foglalatoskodék , az alatt L j - ó n 
ban , hol az nj változásoka' gyárokat nagyon megcsökkenték, tetemes 
lázadás ütött ki. A' felziidult gyármunkások bérek felemeltetését kivár 
nák , 's minthogy ezt a' gyárbirtokosok nem teljesítették, Nov. 23. fegy
verre kelt a' dolog, még pedig olly tűzzel , hogy a' hadi erő sikereién 
ellent nem ál lhatván, kénytelen lön a' városból kivonulni. Alig ért e' 
gyászos eset hire Par i sba , azonnal I yonha rendeltettek az orléansi her- t 
czeg és marsai Soul t , a' hadi minister, kik a1 lázadást szerencsésen le
csendesítették. Ez is sok vitára nyujta alkalmat a' törvényhozó testnél, 
mi azonban a' folyamatban volt tárgyak haladását nem akadályoztaté. 
A' pairkamara a' pairi méltóság örökósségének eltörültetését Dec. 27-kén 
kininndá. Kire csendesedni látszott a' Francziaország belsejében előbb 
már kitöréssel fenyegetett vulkán; mindenek szemei A n c o n á r a valá-
nak függesztve, hová a' franczia kormány , a' pápai birtokok lecsillapí
tása végett, segéd sereget killde gen. Cubiéres vezérlése a l a t t ; ki a1 fran
czia lobogót azon vár fokára 1832-dik évi Febr. 18-kán szegezé ki. Ez 
is uj meg uj fejtegetések tárgya lön a' követek házában, a' nélkül mind
azáltal , hogy a' ministerium közép ösvényének ártalmára vált volna. 
Mauguin heveskedését Perrier éles esze torlá vissza. A! pairkamara Mart. 
22-kén fogadá el azon törvényt, melly Napóleon és X. Károly nemzet
ségét Francziaországból örökre száműzi. Haragra 's buszúra lobbanta ez 
a' N a g y e m b e r buzgó követőjit , de kitöréstől tartóztatá őket a ' eho-
lera , melly Európa nagyobb részét megjárván, Franczianrszágban Apr. 
elején mutatkozék, 's keve'ssel azután dühösen öldöklé a' népet halomra, 
nem kedvezve szegénynek, gazdagnak. A' párisi köznép, mint Európa 
némelly más fővárosinak lakosi, a' soha nem látott jelenetet emberi fon-
dorgás miiének gondolván, erőszakoskodásokat l.övete e l , 's csak fegy
veres erő által csillapitatbatott le. Maga Perrier ,t az első minister is 
cholerába esek Apr. 7-kén, épen akkor, midőn az ország belső állapot-
jának az ő eszére 's munkásságára legnagyobb szüksége volt. Mert kö
zelitett már a 'Ber ry herczegné a' déli partokhoz, zendiilést támasztandó 
Francziaország déli részeiben, fija — az úgynevezett V. Henrik—-kirá
lyi székre emeltetése végett. Az első e1 szinti lázadás Apr. 10-kén Mar-
seillehen iite ki, de minden siker nélkül. Nem sokára azután Vendéeban 
termett a' Berry herczegné, 's felzendité a' népet a' kormány- , 's ennek 
rendelményi és katonáji ellen. Erre hadi erő küldetek a' déli tartomá
nyokba. Mind ez mind Perr ier eKő minister halála (Maj. I6-kán) za
varba ejté a' kormányt , melly azonban előbbi rendszerét fen ta r tn i min
den módon igyekezett. Ha már eddig is kedvetlen volt Francziaország 
belső állapotja, nem kevéssé neveié a z t , a' Jun. firkán Kamarque gene
rál temetése alkalmával, a' nép és katonák közt támadt versengés's vér
ontás, melly számos polgárok életébe került, 's Paris városának ostrom
állapotba tételét voná maga után. Erre számtalan elfogattak hurczolta-
tának az ostromállapot következésében hadi törvényszék elébe, "s halálra 
vagy hosszas fogságra itéltetének közülök többen. Azonban a' Cassatio 
ndvar a' hadi törvényszékeket törvényteleneknek i t é lé , 's íteleteiket 
megsemmisité, mit látván a' kormány, megszünteté az ostromállapotot. 
Most a' Vendée zavaros állapotja lön azon pont , melly a' Francziák fi
gyelmét leginkább magára voná; midőn pedig a z , a' hadi erő sikeres 
ntunkálódása á l ta l , szerencsésen lecuillapittatott, a1 választandó ministe-
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rium leve tárgya a' köz reménynek 's fe'lelemnek. Perr ier oskolájában 
köz bizodálomra számot tartható ember nem lévén, az ellenkezők vagy 
a1 doctrinairek közül kellé választani. Az utóbbiaké lön a' győzödelein 
Oct. 1 1 . , marsai Soult vezérlése alatt. Ezeknek eddigi fő tette az a' 
szövetség, niellyre Angolországgal olly végre léptek, hogy a' Hollan
diakat az antwerpeni fellegvárból kiszorítsák, 's a' Belgiummal leendő 
békülésre erőhatalommal is kinszeritsék. Mint fog ez eszközöltetni? 
mint fog a' ministerium a1 Nov. 12-kén beállt kamara előtt megállni? 
mint Francziaország Európával összeférni? ezt a1 jövendő sivatag homálya 
fedi. 55. 

Francziaország mostani állapotja megismerésére szükség a' revolu-
tio előtti és utáni állapotját tudni. 

F R A N C Z I A OR s z Á Q A' S E V « I , | ] : T I O E L Ő T T . I. A l t a l á n o s 
t e k i n t e t b e n . Korunknak minden politicai tárgyai közt, egy sincs 
nevezetesb, mint a' francz. revolutio okai és maradandó következései-
rőli alapos Ítélet. Mert abban fekszik a 'felelet ezen kérdésre: 1) fél
hetni-e a' közönséges polgári állapot ismételt megzavarásától, és 2) mi 
módon lehet azt elhárítani ? Helytelen eszköz nem csak igazságtalanság, 
mivel a' nemzetek iránt érdemetlen bizodalmatlanságot muta t , hanem, 
ha a' természet szabadság megszorításával 's érdemetlen keménységgel 
j á r , egyenesen a z , mi áltál a' féltett zenebona siet tet ik, 's veszedel
me neveltetik. A' jns e' tekintetben igen alsóbb rendű dolog. Jól kor
mányzott nemzet , azon vélemény á l t a l , hogy a' nemzet polgári alkot
mányá t , mihelyt kedve kerekedik , megváltoztathatja, épen olly kevéssé 
hag}'ja magát elcsábitatni, bátorságos 'sjó rendű állapotját revolutio ve
szedelmeivel felcserélni, mint egy rosszul kormányzot t , 's jelen :411a-
potját tovább nem szenvedhető, a' jus ideája által hátrál ta that ik , hogy, 
mikor sikert remélhe t , önerejét vagy való vagy képzelt bajok eltávozta
tására ne használja. A' fő kérdés tisztán cselekvő: van e a' nemzetnek 
olly közönséges oka a1 megelégedetlenségre, melly képes legyen na
gyobb sokaságot arra b i rn i , hogy a' kormány ellen való felzendülés 
által é le té t , vagyonját szerencséltesse. Krre sok ke l l , kevés is elég, 
a' mint vesszük. Egybe sereglett számos népséget fellázzitani könnyű, 
és épen azért nagy városokban, hol számos a' pórság, valaki helyes 
jelszót találni tud , könnyen gerjeszthet veszedelmes zenebonát. De a1 

kormány ellen olly el lentállást , mellyhez tartó és hideg vérű igyekezet 
szükséges , eszközölni vajmi nehéz ; sőt különben lehetetlen , hanem ha 
a' nemzet magával e lhi te t i , hogy valamelly fő jusában meg van sértve. 
Minél tudatlanabb a' nemzet , annál könnyebb valami ollyas közönséges 
sérelmet vele elhi tetni : noha ellenben meg felvilágosódottabbat kormá
nyozni bővebb tudomány , ügyesség és a' kötelességnek szoros telje
sítése nélkül lehetetlen. A' franczia revolutio minden ujabb kori európai 
nemzeti mozgásoknak kezdete , és még korántsem sziint meg vagy magá
ban for rn i , vagy más országokra hatni , főképen a z é r t , hogy a' revolu
tio mestersége ott kapja mes te re i t , 's minden nagyobb népzendülés ma
ga pirtfogojit. Hanem ez az utóbbi környülmény csupa történet. Sőt 
franczia propaganda is más országban revohitionalis mozgást legfelebb 
segí thet , soha sem termeszthet ; mert utoljára is mindazon a1 kérdésen 
fordul meg : ha valamelly országban vannak-e olly nevezetes és közön
séges sérelmek, mint Francziaországban, a1 revolutio előtt, a1 kor
mányzás minden részében voltak. A' revolutio előtti állapotnak, 's a1 

revolutio által történt változásoknak politicai megvizsgáltatása tehát meg
mutatná : 1) hogy Francziaországban az egész polgári alkotmánynak 
szükségesképen meg kellett vál toznia , és 2) hogy sok a' revolutioban 
történt változás , a' revolutio tévedéseiben és vétkeiben épen nem kö
zösül , sőt igen sok jót foglal magában, és 3) hogy a' revohitionalis 
forrást teljességgel nem a' hajdani igazságtalanság és rósz szokás hely
reállítása által lehet elfojtani, hanem azon jónak , melly a' revolutioból, 
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s ü t , sokról mondhatni, a1 revolutio daczára e r e d t , oltalmazása és 
gyarapítása által. Hlyen öszvehasonlitásból kitetszenék, hogy a' mosta
ni országláa, alkotmányi korlátjai közt i s , sokkal hatalmast) , mint XV. 
és XVI. Lajos alatt vol t , és hogy ezen hatalma épen amaz alkotmányi 
határokban fekszik. 

11.) N é p a 1 k o t m á ny. A' franczia történelvizsgálók megegyez
nek abban, hogy az első uralkodó házbeli frank királyok alatt örökös 
nemesség nem volt , hanem hogy a' szabadközségi alkotmány itt i s , na
gyobb meg nagyobb körökön á l ta l , a' polgári községben is megtarta
tott. De Nagy Károly utódi alatt kezdtek az országi hivatalok örök
ségbe járn i , és a1 Frankok köz szabadsága elenyészett a' va/.allatusban, 
a' gyengébbnek már egyetlen oltalmában. Minden embernek szükségké
pen volt feudális u ra , minden, földnek feudális tulajdonosa (Xulle térre 
siins seigneur). A' 987-ki polgári vál tozás, melly a' harmadik uralko
dó házat emelte a' th rónra , egy felől ezen közönséges feudális uraságot 
hozta tökéletességbe, más felől pedig a' korona közvetetlen vazallusai 
függetlenségét állapította meg , kik közt a' leghatalmasbak fejedelem és 
országi pairképen , tellyes fóhatalommal bírták tar tományaikat , ismét 
az ottani főurak és nagy, birtokosok által korlátozva. Épen ezen jókori 
és tökéletes formálása a* főhatalomnak mozdította elő Francziaország 
polgári egységét. Mert minekutána a1 királyok ezen főhatalrnasságokat 
egymás után, akár a' korona , akár házok r é szé r e , szerencsésen meg
szerezték, nem csuk szóbeli feudális urai (mint a' német császárok a7 

megszüntetett herczegségekben) le t tek, hanem hathatós fejedelmei. A' 
nép szabadsaga ezen változások által semmit sem nye r t , mert már az 
előtt a1 vaziillalusban elveszett volt. A' nagy feudumnk a' koronára 
száltával, megszűnt az ország-herczegi kar. Helyébe állottak eleinte 
a' királyi berezegek, későbben némelly külföldi fejedelem (150ö-ben Kle-
vei Kngelbert, mint neversi herczeg és franczia pa i r ) ; végre, a' 16-ilc 
század közepe táján kezdtek a' k i rá lyok, az eddigleni alsóbb rendii 
nemességből a' tehetósb nemzetségeket pairségre és herczegségre emel
ni , a' nélkül mindazáltal. hagy a1 régi országi pairekhez hasonló ha
talommal bírtak volna. Ezek közt báró Montmorency volt az első. 
1789-ben számi ihatott 44 világi pair , 's közülök Uzes herczeg (Crussol" 
1572) a' legrégibb, Choiseul és Coigny herczegek (1787) a' legújabbak. 
Ellenben a' ti egyházi p a i r , a' rheimsi érsek és 5 püspök, Capet Hugó 
nemzetségi birtokában, a' legrégibb idők olta tárták meg pairségöket. 
A' világi pairek (kik közt a' párisi érsek 1690 olta mint St.-Cloudi her
czeg ült) csak az alsóbb nemesség első rendjét alkották ; volt azonban 
kőztök 6 nemzetség (a ' Lotharingi , Savoyei . Grimaldi, Rohan , T re -
monille , és Latom- d'Auvergne nemzetségek Francziaországban birtokos 
ágai) mellyek főhatalmu fejedelmi rangúaknak tekintettek. Az első or
szágrend volt a' papság, melly áltáljában , ha nem is nemesi ranggal, 
legalább nemesi személyes szabadsággal (adózás és egyéb országi te-
hertöli mentséggel) és az országgyűlésben első szavazattal élt. A' régi 
francziaországi papság, melly a' tulajdonképen való országi rendet al-
kotá . és Ki érseki 's 100 püspöki megyebeli plébániákból és monosto
rokból állott, megkülönböztetett azugy nevezett külföldi papságtól, a ' I I . 
Henrik olta egybekapcsolt tartományokban (2 érsek és 22 püspök). 
Kzen papság jövedelmét Necker 130 milliomra becsülte, 's fekvő jószága 
arányát a' világi urak birtokához mint 1-et 5 3/4 -hez. Azon része pe
dig, melly a1 plébánosokat, az igazán munkálkodó és tiszteletre méltó 
papságot i l let te, 40—45 mill. tétetek. Apátságokat , azokon kivül, mel
lyek valamelly szerzetnek főlakjai valának (mint a' Carthusianok mo
nostora Grenobleben , a' Cislercitáké Citeauxban Dijon mel le t t , : a' 
Praemonstratensiseké Premontrében Soissons mellett 'stb.) a' király osz
togatta , részint jövedelemképen {cnmmenda'), részint hivatalképen. 
Amollyan számláltatott 2 2 5 , többnyire bő jövedelmű, mivel az apát 
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(commendalor) az egész apátság jövedelmének harmadrészét húzta , a' 
nélkül, hogy a' monostorban lakni, vagy törvényét , mellyre való felvi
gyázás a' priort i l le t te , tartani köteleztetett volna, üzen Cominendák 
nem voltak egyebek, hanem penziói intézet a' nemesség kisebb fijai számára, 
csak ,a? szegényebbek adattak polgári rendit tanult embereknek. Jöve
delmük ( t . i. az apá toké , 's tehát a' monostorokénak •/•> része) szá
mát az 1789ki ^Almanac royal'' a' római szék régi taksája szerint , ke
vés híján 8 mill.fr. teszi. Szerzetes apátság volt 30S, t. i. 115 ba rá t , és 
253 apáczamonostor. A' papság ezen nagy jövedelmével , kétség kivül, 
jó részt vett az ország terheiben is. Az I. Ferencz által rája vetett ti
zeden (az első becsülő biztos P a s c h a l nevéről, úgynevezett Decimé 
pato/ialine, melly azonban a' papság jövedelméhez képest irányon alól 
vala) kivül , a' papság rendszerint minden 5-dik esztendőben úgyneve
zett d>ns graluitt ordinairet fejében 15 —18 miiI. fizetett, néha dunt 
graluitt extraordinairet-t is ado t t , mellyet a' kormány, kamat nélküli 
kölssön gyanánt , hosszas határnaponként visszafizetett. A' papság ezen 
pénzeket szinte kölcsönözni szokta vo l t . 's 1789-ben 136 mii. tartozott, 
mellynek kamatjára és lefizetésére minden egyházi jószág évenként bizo
nyos mennyiséget tartozott fizetni. Az úgynevezett külföldi papság, né-
melly tar tományban, közönséges országi adót fizetett. Az egész sum
m á t , mellyet a ' papság évenként adni tartozott , Necker („•Jdminislra-
linn det fináncéi"1 1. 127) 11 mill. becsiili, melly azonban nem az or
szág pénztárába folyt , hanem magától a' papságtól felgj üj tetet t , adós
ságának kamatozása és részenti lefizetése végett. Azon kivül, a1 mit az 
ügynevezett külföldi papság adó fejében fizetett, a' többi papság éven
ként mintegy 3 '/a mill. vitt az ország pénztárába. Már a' revoltitio 
előtt szűnt meg a' nemzet alsóbb rendéiben a' papsághoz való hajlandó
ság. A' barátok s z á m a , melly 50 év előtt 80,000-re ment , 20,000 nél 
is alább szállott. A' főpapság pedig , tékozlás és erkölcstelenség által 
n 'gyobb részint közönséges megvetésre jutott. — A' n e m e s s é g külön
böző értelmit a' szerint, a' mint vagy azokról mondatott, kiket a' törvény 
szer in t , vagy azokról , kiket születés szerint illetett. Mert mivel vagy 
4000 hivatal u tán , hol megszerzés, hol 20 évi viselés á l t a l , törvény 
szerint lehetett az ember nemessé (többnyire maradékra nézve is) és a' 
királyok nemesi levelet gyakran adtak : a' nemesség száma felette sza
porodott. Nem csak minden ministeri, statustanácsosi, a 'pár is i és más 
némelly parlamenti tanácsosi , számvevői , adótörvényszéki , főbírói hi
vatal ; sőt némelly városi senátorság, királyi titoknoki czim, és a' párisi 
parlament melletti első csatlósság adott nemességet. Üzen hivatalokat, 
pénzen vet ték, 's addig viselték, míg a1 nemesség meg volt szerezve, 
azután ismét eladták. Hanem a' régi nemesség ezen ujonezokat nem es
mérte hasonlójinak ; az ügynevezett So/ile-ite de robt a' társaságban meg 
nem esmertetet t , 's minden törvény mellett Montlosier még most is azt 
mondja: „Tout cela retta dánt la rolure.1-' A' ki 2—300 esztendős 
nemességet muta tha to t t , valamit é r t ; valóságos jó nemes csak az volt, 
kinek nemessége eredetét vagy épen nem , vagy csak regélyesen lehetett 
megmutatni, mint az úgynevezett „premiert //áront de la c/trétienté" a' 
Montmorencyakét. Csak régi nemesség, vele született jusánál fogva, 
járhatot t be a' királyhoz, és még XVI. I.ajos alatt rendeltetett , hogy 
alhadnagy senki se lehessen, a1 ki legalább négy izi nemességet nem 
mutathat. A' felsőbb rendű nemesség számára minden esterednél másod 
ezeredes kapitányság (Colonel en tecond) ho/attaték b e , mi által az il-
lyen úrfi katonáskodása ott kezdődött , a' hova más csak sok esztendei 
szolgálat után juthatott . Csak néhány esztendővel a1 revolutio előtt még 
az is rendel te te t t , hogy minden egyházi prebenda, kivévén a1 plébániá
k a t , egyedül a 'nemesség kisebb fijainak adassék. Herczeg, gróf, mar-
quis (véggróf), vicomte falgróf) , bá ró , ezek a 'nemesség cziinei; a' 
négy utolsó közönségesen jószághoz kötött , és rangra nézve semmi kii-
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lönbséget nem adott. Az egy herczegi czimmel j á r t némelly különigaz, 
netezetesen a' damákra nézve , kik a' királynénál t a b o n r e t - e n ülhet
tek. Volt háromfelé herczeg: Duc el pair, lliie héréditaire non pair 
1759-ben 15) és duc a brecets et irevets d? honneur, kik résszerint htT-
czegi csini nélkül , berezegi jussal birtak. Nevezetesb azon jus , melly 
mindenféle nemességgel volt öszvekötve. A' nemes ember ment v o l t a ' 
legnagyobb országi te rhektő l , kiváltképen a' birtokadótól (taille), ka to
náskodástól , uttöltéstől [corvées), katonai szállástól ' s tb. Capitatiot, 
azaz bizonyos rendű vagyonbeli adót fizetett ugyan a1 nemesség, de ez 
a' biitokadóval semmi irányban és rosszul kivetve vala. A' földbirtok
nak Francziaországban legnagyobb részét a1 nemesség, a' papság és né-
inelly rendek (a' máltai vi tézek, Sz. Lázár vitézei 'stb.) b i r t ák , 's job
bágyaikon a' közönséges Töldesuri j u soka t , bíróságot, feudális uraságot, 
vadászatot 's tb. gyakorlottak, mellyek csekélységben i s , p. o. galamb és 
tengeri nyúl kizárólagi tartásában, tulságig mentek, és a 'szegény jobbá
gyot sanyargatták. Némelly vidékenmég a' rabszolgaság is fenállott, melly 
1779-ben minden korona jószágon eltörültetett . Mennyire mehetett a' 
nemesség jövedelme, bajos felvetni. Necker az egész földbirtoki jöve
delmet , a' királyin, máltai rendén és a' papságin kiviil, mintegy 400 
mill. teszi , mellyhez még a' papi dézmát is hozzá kell számlálni. Hogy 
ezen jövedelem nagj'objj j 'észe a' nemességé volt , onnan is kitetszik, 
hogy a' revolutio idejében valamennyi dézma és feudális adózás ingyen 
eltörültetvén, 's 17i!0-ki Május olta 1801-ig 2609 mill. áru nemzeti jószág 
eladatván, a' régi franczia tartományokban még is hátra maradt 
340 mill. árú föld (az újonnan elfoglaltakban 160 mill. á ru) és 200 mill. 
áru erdő , noha ezen jószágok csak igen olcsón adathattak el. Régi feladá
sok szerint , ha csakugyan hitelt érdemlenek , a' nemesség eránya a' 
nemtelenségliez ugy volt, mint 1 : 250-hez, melly azonban különbféle vi
déken különbözött. Noha tehát a' nemesség, részint mint egyenes föld
birtokos , részint mint valamennyi egyházi és országi hivatal foglalója, 
az ország jövedelmének legnagyobb részét maga szed te , 's a' földnép
nek és a' városi szorgalomra alig hagyott az élet legelső szükségeit mi
ből pótolni: még is nem csak minden illendő erányzatn részvételt az or
szág terheiben megtagadot t , és valamint az előtte gjülöletes Necker, 
ugy az udvarnak és az aristocratiának hódoló Calonne igyei ezeteit sem
mivé te t te , hanem soha meg nem szűnő telhetetlensége által épen ugy 
nevelte az ország ba já t , mint az udvar pazérlása XV. Lajos a l a t t , és 
az országiásnak, aristocratia szülte rendetlensége. — A' h a r m a d i k 
r e n d h e z az tar tozot t , a' mi a' papságon és nemességen kivül a ' n e m -
/éthez számláltaték, azaz több mint 29/3o része az egész nemzetnek; a' 
honnan Sieyes 1789-ben kijött illy czimü kimondhatatlan következésü 
könyvében: „QiS est ce gue le tiers-état"" ? igen helyesen igy tehette 
kérdéseit és feleleteit: , , I ) Qu'1 est ce gue le tiers-état 'i — Tout! 2) 
Qu'a-t-il-cléjusgii' a present duns P ordre pnliligue? fíien! 3) Que 
drniaitde-1 -il? — A élre rjuelque cliose J.'" Mi által ő nem csak a' revo
lutio valóságos t i t ká t , hanem a' restauratio utáni tusakodás tá rgyát is 
megjegyezte. Mert azután i s , mint eleinte, nem a' királyt , nem a' 
kormány hatalmát, nem a' koronát érdeklette a' viadal, hanem a' feltá
madó aristocratiának azon előigazait és nyereségét , mellyek által az or
szág 1789 veszedelembe merül t , *s későbben uj zavarba keveredett. A' 
harmadik rend magában foglalá, a' revolutio e lő t t , a' polgári társaság 
különbféle szakaszait, a ' legszegényebb földmivelő és legcsekélyebb vá
rosi kézmivestől fogva a' dúsgazdag kereskedő és a' legjelesb tudósig. 
Idetar toztak, társaságbeli állapotjokra nézve , azok i s , kik törvény 
szerint nemesi jussal bir tak, de mint ujonezok a' nemesség által megve-
tóleg hátra nyomattak. Innen kétszeres neheztelésre lón oka a' nem
zetnek. K' rendet nyomta az egész országi adó t e r h e , megkeserítve a' 
földesurak dőlj fössége , és kény ha ta lma, önkényes igazság - kiszolgálta-
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tásabeli> visszaélések, a' kormány részéről pedig' épen olly fonák mint 
önkén} es adószedés módja által , meliynek szükségképen való követke
zése lön közönséges elszegényedés, és tökéletes nyomorúság. Ezekből 
eredt végre ama' kegyellen diihösség, mellyel ugy a' földmivelő nép, 
mint a' városi pórság eddigi maira rohant , mikor egyszer a' támadásra 
jel adatott. A' harmadik rend felsőbb tagjai ellenben , miveltség és tu
domány á l t a l , sokkal feljebb állottak mint a' nemesség legnagyobb ré
sze , és ez még is igyekezett aristocratiáját feltartani, minekutána az 
minden alapját elvesztette. Vagyon és elmebeli miveltség , elejétől fog
va azok az egyetlen ,valódi.alapok , mellyekre az embernek felsőbb ál
l á sa , a 'polgár i tá rsaságban, épül; és a' kettő közül az utolsó mindig 
a ' leghathatósb. Mivelt és ügyes ember e lőt t , a1 közönséges hivatal és 
disz felé az utat elzárni, az országból néhány nemzetségre nézve mint
egy haszonbirtokot csinálni, szintolly igazságtalan, mint sokára lehe
tetlen Necker, midőn az ország pénzdolga rá bízatot t , azon egyetlen 
embernek tar ta ték , ki az országot megmenthesse, és még is sokáig ta
gadtatott meg tőle azon rang (minister c./.ítu, ülés és szavazat a' oabi-
netben) mellyre hivatala tekintetének legnagyobb szüksége vala, csupán 
csak polgári születése miatt. A' kormány csak réss/.erint ismerte meg a' 
veszedelem igazi oká t ; az udvar elmerült az aristocratia minden előíté
le tébe ; és a' király hatalma csekélyebb volt , mintsem hogy ott is, 
a' hol jót aka r t , a' parlament és az udvari nemesség egyesült ellcntállá-
sát meggyőzhette volna. 

111. O r s z á g i a l k o t m á n y . A' revolutiót megelőző legújabb 
időben egész munkák Írattak e' kérdésről , van e'' Francziacrszagnak 
alkotmánya, avagy határtalan e a' királyi hatalom? Legnevezetesebb 
munka a' franczia közönséges törvényről a' „Maximes du inait JHI/J-
lic frangnis" (Bt üssél 1775. 2 k. 4.) Aubry , Mey , és Maultrottól 
tulajdonképen nem egyéb , mint tudós értekezés a' korlátlan királyi 
hatalom el len, és a' parlament azon igaza mellett, mellynél fogva ez 
királyi parancsolatot nem köteles elébb kihirdetni, míg szükséges vol
táról meg nem győződött, és a' hirdetés előtt legalább felírást tehet 
ellene. Bizonyítják ezt a' szerzők a' bibliából, a/, egyházi atyákból, 
és a' leghiresb ujabbkori theologusokból, de mi t ö b b , az ország iro
mányaiból is. Staelné asszony ezen kérdéssel, „C'oa* idératinn* tur la 
révolulionií munkájának egy egész fejezetét be töl t i , és midőn a1 mi-
nlsterek (mint Calonne) a' királyi hatalom alkotmányi korlátjait tagad
ták , akkor épen az előigazos rendek, a' parlamenttel együt t , igyekez
tek leginkább azokat bebizonyítani. Monthion, gróf Artois canczellár-
ja , még 1796-ban czáfolta meg Calonne tanítását , Londonban nyomta
tott illy czimü könyvében: „Rappopt h Sa Mnjesté Loui* 7\Vlll." 
Habár tagadni nem lehet , hogy Francziaország alkotmánya haj
dan ugyan azon szabad községi alapon állott,- melly minden régi ger
mániai alkotmányok tulajdona; 's meliynek későbben a' feudális rend
szerben is némelly nyoma f'entartatott, és hogy még IV. Henrik ide
jében az ország rendjei j u » a , az adót kivetni, megismertetett : mind
azáltal másfelől az is igaz, hogy Francziaország alkotmányi intézetei 
soha egybehangzó egészet nem te t t ek , hanem csak egyes , egymással 
ellenkező, különböző időben á l lapí to t t ' s jelenkorra nézve egészen ha-
szonvehetetlen darabokból állottak. Mert minden korlátja a' hatalom
nak , különben is inkább a' theoria , mint a' gyakorlás sajátja, mind
jár t a' tartóság és hathatóság legelső tulajdonsága nélkül szűkölködött; 
t. i. nem az egész nemzetet i l let ték, hanem csak egyes rendeket, és 
mindig a' nemzetnek legkisebb részét : a' honnan azon b>csök i s , mel
lyel a' közvélemény bennek helyheztetni lá tszot t , csak múlékony volt, 
és a' revolutio első veszedelmében már is elenyészett. De másodszor 
a' nélkül is szűkölködtek, a' mi a' közönséges életnek erői és rendet 

"adhat. A' kormányt akadályoztat ták, de az igazságtalanságtól nem 
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tar tóztathat ták; ső t , mivel a' kormánynak az ő • kötelesség! igyekeze
teiben is akadályára szolgáltak, azt különféle hatalmaikodásra és vis
szaélésre kényszeritették: az országlás minden része i , a' kormány
zás , a' törvényhozás, az igazság kiszolgáltatása olly zavarban voltak, 
hogy egyik sem haladhatott bizonyos és törvényes utón , és még is más 
felől annyi v o l t a ' határozat lanság, hogy az által az országlásban min
den egyesség megrontatott, és a' legjobb gondolkodású minister igye
kezete megsemmisíttetett. A.) A z o r s z á g r e n d i i n t é z e t r e nézve, 
a' némelly tartományokban fenmaradott tartományi rendek különböztek 
az ország közrendjeitől. Amazok azon időkbőt származtak, mikor a1 

t'ranczia nagy feudális herczegségek majdnem olly függetlenséggel 
á l l tak, mint a' németországi fejedelmek, és azon tartományok a' ko
ronával egybeköttetése után is megmaradtak Ar to i s , Bourgone, Be-
a ra , Bretagne és Laiiguedocban. Ezen tartományi rendekhez tartoztak 
a1 papság, a' nemesség és a' városok, de más kötelességük sem volt, 
hanem az adót kivetni és beszedését kieszközölni, a' honnan az adó dolgá
ban, a' tartományok ^szerint, olly különbség támadt, melly az igazgatás 
költségét nevelte, és sok más és nagy kárt okozott. Egyik ártalmas követ
kezése p. o., voltak a'belfoldi vámok ( T r a i t é s ) mellyek által az ország 
három részre oszlott 1) provinces des cinq grosses férmes, 2) reputées 
étrangéres, és 3) íraitées comine élrangires, melly felosztás Colbert 
és utódi minden igyekezete mellett is megmaradt. (A' sóadóíól ( g a b e II e) 
alább fogunk szólani). A'tartományoknak is voltak régenten országrendjei, 
mellyek azonban jókor megszűntek. linyésztökre legtöbbet tehetett azon 
környülallás , hpjgy V. Károly (1373) minden püspöki városban két or-
szágiendü biztost nevezett, az adó kivetésére és körülte támadható vete-
kedések eligazítására. Idő jártával ezen biztosok (Elus) állandó adósze
dő székekké változtak, millyenek minden fő megyében felállíttattak, ' u ' 
mellyek szerint Francziaország, a' mennyire tartományi rendjei voltak, 
171 választoltságra (EXecttoÚr) oszlott. A' mellett a' nép választási igaza 
egészen elenyészett , és a' választottságok tagja i t , kiktől a' főadószedii 
székhez hivatkozni lehe te t t , a' király nevezte. Egyébiránt az egész tar
tományi igazgatás a' királyi intendánsokra volt bízva, melly hivatalt lti-
chelieu (1037) alkotá tökéletesen. Francziaországban volt 32 főadósze-
dői hivatal, generalitas, 's mindenikben egy intendáns vitte a' fő kor
mányt, Olly nagy, egyetlen egy t isztre, minden ellenórség nélkül, bizott 
hatalom; azon nehézség, mellynél fogva az intendáns ellen a' minister 
előtt boldogulni nem lehetett, egyetemben az ő gyakori tapasztalatlan
ságokkal és változásokkal, számtalan visszaélésre, és zsarolásra adott 
okot. Azért estek az intendánsok közönséges gyülölségbe, és Necker gon
dolatját, a' tartományi igazgatást a' rendekre bizni , a' nemzet általában 
kedvelte. Tudni illik ó azt javasolta 1778-ban , hogy minden tar tomány, 
ban tartományi gyűlések {atiembléet provinciáiéi) állítassanak fel, mel
lyek az ország három rendjéből választassanak, ugy hogy a' király ele
inte minden tartományban 16 embert (3 papot , 5 nemes, 8 polgári bir
tokost) nevezzen, ezek pedig a' többi (32 —3ö) tagtársaikat. (Már her-
czeg Koiirgogne, mint XIV. Lajos reméuylett utódja, és a' Dauphin, 
XVI. LajOs apja e' félét gondoltak.) De Necker ajánlását legázolta a' 
parlament és a' főurak ellenmondása. Egyedül felső (iiiieníieben e's 
Berryben állottak fel olly assembléek, és nagyot használ tak, mint azt 
Necker ( , ,üe /' administration des fináncéi,,*'' II. eh. 5.) megmutatta. To
vábbi kivitelét ezen intézetnek, melly által a' tartományi igazgatás col-
legialis alkotmányt, és az angol békebirák negyedévi gyűléseihez és ftx 
esküdt bírák nagy székéhez hasonló rendelkezést nyert volna, Necker el-
bocsátatása (I7SI) szakasztotta félbe. Folytat tatot t az, midőn Necker (1788) 
másodszor lepett a' ministeiinmba, 's végrehajtatott a' revolutio alatt 
az úgynevezett Con'eils gene'rtnix á l tal , mellyek hathatóságit azonban 
Bonaparte, helyre állítván Préfect név alatt az intendánsokat, nagyon 
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meggyengitette. Mindazáltal még most is vannak minden départementban 
8 Conseits généraux, és minden alpraefecturában Conseils <i' arro/i-
disnement az adó kivetése és minden egyes departement és járási köz 
költség elrendelése végett, — azonban mind a1 kormány nevezi k i ; 's e' 
szerint nagyon távol vannak az igazi községi rendelkezéstől. — A' k ö-
z ö n s é g e s , o r s z á g r e n d e k e t (Etats géncraúx) legelőször IV. Filep, 
a' szép (1285—1314) hívta öszve a' három rendszer int , 's az ő uralkodá
sát tigy lehet tekinteni , mint áltmenetélt a1 feudalizmusból az alkotmá
nyosságra. Mert ezolta a' pairség nem volt egyéb, mint üres méltóság, 's 
régi igazaihói semmit sem tartot t meg , egyedül ülést a' iegfóbb törvény
székben , mellyel Filep Parisban alkotott 's törvénytudó birákkal felké
szített. Hanem az újonnan behozott ors/.agrendek közt a' pairek, ki
ket F.ilep a' kiholt hajdani fejedelmek helyébe emel t , semmi tulajdon 
és független helyt nem foglaltak. Egyáltalján ezen rendek közül senki 
sem örökös , sem hivatali szavazattal nem bír t ; mind a' választástól füg-

,gött. A' papság , a' nemesség, és a ' köznép öszvejövén, országgyűlés 
hirdetése ut;án, megyék szer in t , ott választott mindenik rend külön an
nyi követe t , a ' mennyit aka r t , vagy a 'mennyi kívántatott , ugy hogy a' 
követek száma mindig változott. Hlyen országgyűlés áltáljában 1302-tól 
1014-ig tar tatot t 3 3 ; az utolsón volt 140 p a p , 132 nemes és 192 közem
ber, a' kik meg nem egyezhetvén, a' gyűlés siker nélkül eloszlott. Még 
csak XVI. Lajos alat t igyekeztek a1 parlamentek, ellentállásöknak az 
ujitó ministerek ellen, az által nagyobb erőt adni , hogy az adó dolgában 
az országrendek hozzájárulását szükségesnek állították. Az előtt mago
kat a? régi pairi tanács folytatásának, apróbb országgyűlésnek mondot
t á k , és egyszer (1528) valósággal mint különös r e n d , hivattak meg az 
elobbkelők gyűlésére [Assemblée des SolaLlet); sőt ezeknél fogva még 
azt is v i t a t t ák , hogy a' király és országgyűlés adta törvény is csak ak
kor legyen teljes e re jű , ha az ő jegyzőkönyveikbe való beiktatás ál
tal kihirdettetett. .Hanem e' hatalomra csak ugy kaphattak volna, ha 
mindig a1 nemzet igazi hasznát tekintették, és egyoldalú karlelket annyi
szor nem mutatják volna. Azért híjában is szegezték magokat ellene 'a 
kormány rendeléseinek. XIV. Lajos az ő ellenmondásoknak egyszer
re véget vetet t , midőn 17 éves korában a' parlamentben megjelent , 's 
a z t , parancsolat! iránt engedelmességre kinszeritette. Nem állott ugyan 
a1 kormány hatalmában a' parlamenteket e l tö rü ln i , mint XV. Lajos 
a l a t t , Meaupou canczellár által (1771) kétszer,és egyszer XVI. Lajos 
alatt ( 1788) , Brienne minister á l t a l , történt. Hanem a' parlamentek 
ellentállása fő ereje nem annyira a' közönséges alkotmány szellemé
ben , mint inkább az ő k , egyfelől a' nemességgel, más felől pedig 
az ügyvédséggel való szoros öszveköitetésében gyökerezett. Egyszer 
sem vihette ki a' kormány , hogy az ügyvédek vagy a' Meaupou al
kot ta uj parlament, vagy Brienne nevezte Cour pléniére előtt megje
lentek volna, 's az által e'beli rendeléseit visszavenni kénytelenittetett. 
Midőn tehát a 'pa r lament magát előbbi állítása el lenére, uj adózás ki
hirdetésére elégtelennek találván , országgyűlésre hivatkozott, azt hitte, 
hogy a' két felsőbb rendben olly hatalmas segítséget kap a1 ministerium 
el len , hogy ennek minden, az aristocratia kicsapongását, a' nemesség 
adómenlségét, az országos hivatalok örökösségét 's tb. fenyegető szándé
ka , elnyomatik. Hanem épen ez okból a' kormány is uz országgyűlés 
meghívásában láthátá azon egyetlenegy eszközt , melly ötét , a' harma
d i k r e n d á l ta l , az aristocratia ellen fentarthassa, a' mire azt már ÍV. 
F i l e p , hatalmas vazallusai ellen használta volt: de ugyan is azért 
kellett a' köznép követei számát megkettőztetni, s mind a' bárom rendet 
egy házba gyűjteni (a ' mi állal tuiajdonképen csak a' régi szokás állita
tott he ly re ; Baillet „Üruit public francai*," 1. 98) , hogy a1 köznépi 
követek azon hatalomra kaphassanak, melly őket , mint a' valóságos 
nemzet képviselőjit illette , s mel lyre , ha a' kormányon segíteni akar-
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t a k , szükségök volt. Mindazáltal e' jó szándék is semmivé lön, mivel a' 
király nem mert a' nemzet királya lenni , sőt az udvar arra vette, hogy 
ő let t legelső ellenkezője ministereinek. — B.) Már az eddig.mondot
takból i s kitetszik a ' t ö r v é n y s z é k i a l k o t m á n y tetemes hijánossá-
g a , mivel nem egyedül saját czéljának szolgál t , hanem a' kormány és 
törvényhozás dolgába is olly szerencsétlenül elegyedett. De még más 
környülállások is voltak, meilyek miatt a' kormány irányzata a' törvény
székekhez igen zavaros lett. Épen azon részekben, uiellyekre nézve a' 
törvényszéknek a' kománytól függenie kel l , uralkodott majdnem tökéle
tes függetlenség-, ellenben magában az igazság kiszolgáltatásában, a' mini
sterek gyakran törhetetlen erőltetést követtek el. liz az egész törvény
széki dolog, mellynek legnevezetesb részei még mindig a' iéudalismus 
romjai alatt hevertek organisatiójának volt természetes következése. 
Nem is említ jük, hogy Francziaországban az igazság kiszolgáltatása 
mindig a' földesúri hatalom egyik ágának tekintetet t , 's e' szerint a' 
Juxtive seigneuriale az első törvényszékek voltak-, mert ezen bajon lehe
tett volna a' birák helyes allópontja és rajtok való szoros felvigyázás ál
tal segíteni: hanem épen ezen felvigyázás hibázott egészen, ss a' bírák 
tökéletes függésben voltak a1 földesuraktól. A' bíróságnak alsó, felsőbb 
és legfelsőbbre való felosztását, meilyek közül az első határtalan fő
benjáró bírósággal b í r t , sem akarjuk itten fejtegetni. A' Seigneur bas 
justicier ítéletét a' Seigneur huul justicier, egyébaránt közönségesen a' 
királyi főtisztségek (liailliages et Sénérhuussées) eleibe lehetett feljebb 
vinni. Az utóbbiak nem voltak puszta uradalmi tisztségek , hanem az ő 
birói (láthatóságok a' vazallusok jószágaira is kiterjedt az á l t a l , mivel 
bizonyos vétkek, cas royaux, a' földesúri biróságböl ki voltak véve. A' 
királyi uradalmi alsó törvényszékek többnyire udvarbiróságok (Prévotés) 
voltak. A' fótisztségben tíailli vitte az elolülóséget, a' ki nem tartozott 
törvényt tudni; 5s illy esetben az igazság az ő nevében, törvénytudó hely
tartója [Lieutenunt du robe) által szolgáltatott ki. A' nagyobb városok 
főtörvényszékeinek II. Henrik 1551-ben, p r é s i d i a l név a l a t t , collegi-
alis a lkotás t , egy elölülőt és legalább 6 tanácsost ado t t , hogy ezen hi
vatalok eladásából szép sommákat nyerhessen. A' legfőbb törvényszékek 
voltak a' parlamentek, meilyek 1302 o l t a , különböző időben, a' koroná
val egybekapcsolt hajdani feudális herczegségekben felállíttattak. Mind 
eredete idejére (1302) mind köre terjedtségére nézve legelső helyet fog
lalt köztök a' PÁRISI P I R L A M Í S T (1. e.). Megyéjéhez tartozóit több mint 
fél Francziaország, lsle de Francé, Picardie, Champagne, Lyon, Berry , 
Bar, Percbe, Poitou, Anjou, Touraine 's több tar tományok, a' perleke
dők legnagyobb terhére, mivel az igazság után messze földre kellett utaz-
niok. Volt e' parlamentnek 1 első elölülője, 9 elölülője de Grand1 C/iambre » 
8 elölülője a' többi 4 senatusnál vagy kamaránál , és 116 valóságos t a . 
nácsosa, kik 7 senatusban dolgoztak. Azon kivül volt mellette egy 
sereg alsóbb rendű tisztviselő és ügyvéd (subalternes, procureurs •, és 
avocats'). A' nagy senatus 9 elölülője különös gömbölyű sipkát viselt , a 
honnan Présidents a mortier neveztettek. A1 párisi parlamentben ülhetett 
minden királyi herczeg és minden p a i r , a1 ki 25 esztendejét feljülmulta. 
Kisen parlament azt á l l í to t t a , hogy a' többi parlamentekkel (Toulouse 
1441, (irenoble 1453, Bordeaux 1462, Dijon 1476, Rouen 1499, Aix 
1501, Rennes 1553, Pau 1620, Metz 1632, BesPrc.on 1674, Douay 1686 
és Nancy 1775) egyetemben csak egy egészet a lkot , melly csak annyi 
részre oszlik : de a' kormány ezt soha meg nem ismerte. Olíy sok 
tanácsos és dolog (mert a' többi parlamentek is hozzájok képest jó) meg-
voltak rakva) az igazság kiszolgáltatásának nem kevés kárával járt-, és 
noha közönségesen igen jeles és derék emberek ültek a' parlamentben, 
még is találkozott mindig tudatlan és megvesztegethető. Az udvar 
mindig fizetett egynehányat , 's évenként nem kis summát költött r a 
jok. Valamennyi par lament , mint legfőbb tö rvényszék , t ' t a r sunte 
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raine-nek neveztetet t , melly nevet némelly más tartományi törvényszé
kek is használtak. Ezen snuverainitásnál fogva, némelly igen külö
nös j m t is gyakorlának. A' mioisterium semmi befolyással nem birt 
a' parlament munkálkodása fagy. tagjai választásába, csak hogy a' 
a1 királyi Ügyvéd1, Avocat és procureur gé/iéral, köteles volt , az 
elölülővel felváltva , minden félesztendőben egyszer a'' becsuszott vissza
élésekről beszédet mondani , 's azoknak orvoslására ajánlást tenni, liz 
Parisban szerdán, a' szünnapok után , szokott történni ; a' honnan ezen 
dorgáló beszéd Mercuriu/e nevet kapott. A' parlamentek azon hatalmat 
is tulajdonították magoknak, mellynél fogva a' törvény értelmétől el
távozniuk e's aequitas s/.erint itéJhiek l ehe te t t ; a 'mi ellen a1 tartományok 
gyakran panaszkodtak, 'a e1 közmondás támadt: Difik nous garde de /' 
équité du< partement.," Abban is különös elóigazat helyeztettek, hogy 
büntető határozásaikban a1 vetek nemét , Úgy mint az alsóbb törvény
székek szoktak , soha meg nem nevezték , hanem a' büntetést csak áltál
jában pnttr les cas resullans du procés mondták. A' parlament és a' bí
rói hivatal függetlenségét még az is nevelte, hogy minden biró hivatalát 
tökéletes sajátul bírta. Ezen adása vevése és örökösödése az országos hi
vataloknak, kivévén a1 ministeriiimot, az intendantiát és olly hivatalt, mel
lyel teljességgel iiszve nem fért, a1 legrégibb időkből származot t , mikor 
t. i. hivatalok is feudumba és haszonbérbe adat tak; hanem már XII. La
jos és I. Perencz alatt kezdett igazán rendszeresen gyakoroltatni , mint 
pénznyerési eszköz. A' rendek minden gyűléskor kérték ezen szörnyű, 
visszaélés megszüntetését, :s kívánságok néha be is teljesedett, mint III. 
Henrik a la t t : hanem részint az , hogy a' vevők pénzét nem volt miből 
visszafizetni , részint pedig', mivel a' pénzkeresetnek ennél könnyebb 
módja nem lévén, időről időre az eladó hivatalok száma megszaporita-
t o t t , e' bajt csak a' revolutin törülte el. Csupán csak a' törvényszékek
n e k , a titoknoki , ügyvédi és jegyzői hivatalokkal együ t t , tartozott, az 
ország 450 mill. , ;s itt csak az •vétetett számba, a' mi egyenesen az or
szág pénztárába - fo lyt ; nem pedig az i s , a' mit az eladók felszedtek. 
JV. Henrik a1 szokást törvényessé te t t e , 's bizonyos Panlet tanácsára 
még oda is magyaráz ta , hogy a' tisztviselő örökösei is eladhatták a' 
hivatalt , ha jövedelmeinek tizedrészét (aiinuel vagy Vaule/le) a' királyi 
pénztárba fizették. Azoknál is , kik vétek miatt hivataloktól megfosztat
tak , megmaradván az eladás j u s a , könnyű általlátni, mennyire mehe
tet t a tisztviselők függetlensége, ugy hogy még a' törvényes engedel
mességet is levetkezte. Mer t , mivel minden hivatalt meg kellett venni, 
a1 jó magaviseletet senki sem találta szükségesnek az előmenetre. Leg
első ártalmas következése esten szokásnak volt a' hivatalok mértéktuli sza
porítása. Minden hivatalban ismét volt k é t , három, sőt négy tisztvise
l ő , kik negyed, fél és egész évenként egymást felváltották. Illy módon 
az ország pénztárainál is többnyire két vagy három Szedő is vol t , kik 
közül egy csak egy esztendeig viselte a' pénztarnak gondját , azután a' 
másiknak adta állal , mi által a 'pénz dolga véghetetlen zavarodásba jutta
tott . Azon kivül a1 kar és osztály - lélek , mellyet a1 fótörvényszékek po-
liticai befolyásra való töíekedése mind inkább nevel t , mód nélkül gya
r a p o d o t t , és pedig nem a' nemzet hasznára. Az egész birói kar, minden 
a1 parlamentek egymás közt és az elölülői törvényszék, az ügyvédek 
' s tb . közt való czivakodás mellett , ugy tekintette magát , mint egy egé
szet , melly minden tagját , szembetűnő igazságtalanság esetében is ugy 
a' kormány, mint a' nemzet ellen tartozik védelmezni. Azért volt olly 
nehéz az alsóbb birák ellen,- a1 felsőbbek előtt boldogulni, és nem egy 
ártatlan lett a' törvényszékek makacsságának, büszkeségének és hatal
maskodásának áldozatjává. (1. LtmriRK). Voltaire és Llnguet szüntelen viv-
tak ezen birói dispotismus ellen , mellynek , a' XIV. Lajos alatt költ fő
benjáró törvény (ordonnaiu-e criminelle , 1670) kettős kinzás és a1 birói 
ha tha tóság kiterjesztése állal , különösen kedvezett. Halálra akár melly 
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csekély vádolás, vagy az előadő előleges balvéleménj e köv?tke»ésébe-M, 
a1 vétkes megvallása nélkül i s , lehetett í té ln i , és több igazságtalan 
vesztés a' franczia főbenjáró bíróságot közönséges bizodalmatlanság és 
utálatnak tette tárgyává. A' polgári perlekedés hosszas , formalitásban 
fojtott és felette költséges volt. jt'izetése u' birónak csekély vala ugyan, 
<le volt sok accidentiája, p. o. gyümölcs, csemege, fiiszer (innen Epices} 
melly lassanként kötelességgé lett , 's nevezetes soinmákat elnyelt. A' ro
vást napszám (vacation) szerint írták , 's a' parlamenti tanácsosnak 
egy napért 10 '/* livr. járt. Nem volt szokat lan , két három száz vaca-
tiót felrovni. Az első elölülő, törvényes képzelet á l t a l , minden par
lamenti foglalatosságban jelenvalónak tekin te te i t , 's ugyan annyi vaca-
tiót húzott. D' Al igre , az utolsó előtt való parlamenti e lölülőről , ki
kiáltott fösvéiiységü emberről , azt mondták, hogy az ő vacatiója 17GS-
tól 1785-ig ráment 400 esztendőre. Különben a' vacatiót csak a' mun
kás ember nyerte meg. Hanem a' parlamenti hivatalokkal a' nemesség, 
adótóli mentség, nagy tekintet 's egyéb előigaz j á r t , és azért azok k ö 
zönségesen 60,000 livr. áron adattak el. Parisban az elülülőség bele került 
500,000 livrebe. A' parlamenteken kn ül voltak hasonlóképen igen népes 
tó törvényszékek, az ugy nevezett Chambres des comptes , a1 számadá
sok megvizsgáltatására és jóváhagyására , Pa r i sban , Di jon, Grenoble, 
Aix, Nantes , Montpell ier , Klois , llouen , P a u ^ D o l e é s Metz városai
ban, és 13 Vours des airíes az adó dolga kdriilti biróság vége t t , mellyek 
közül azonban csak a' párisi , montprllicri , bordeauxi , clermonti és 
moiitaubani alkottak különös széket, a' többi 8 vagy a' parlamenttel vagy 
a' számadói székkel voltak öszvekapcsolva. Ezen hivatalok is hasonló 
elóigazokkal bírtak , és a' párisi cours des aide.s különös tekintetben tar
t a t o t t , minthogy mindenkor a' nép pártját fogta a' pénztári tisztek és 
haszonbérlók zsarolása ellen. A' C/iaml/res des comptes ellenben nem bir
tak illyjó fairrel. Étien hivatalokat közönségesen meggazdagodott polgárok 
vették fijaik s zámá ' a , hogy könnyű szenei szép jövedelemhez és rang
hoz jussanak ; egyébiránt a' számvevői tanácsosok tudomány vagy észről 
nem szoktak volt híresek lenni. „Eh\ mcssieurs , »»'_/' ovais eu de l' es
prit, m' aurait-on mis partni J J O K J ? " igy felelt egy a1 legutolsó keresők 
közül,, midőn tudatlansága szemére hányatott. l)e valamint ezen inté
zeteknél fogva a' törvényszékek, a' kormányra nézve, altaljában felet
tébb függetlenek lévén, a' törvényhozást és politicát a ' jóhan is akadá
lyoztatták, az ártalmast pedig cinem hár í tha t t ák ; ugy ellenben a' kor
mány befolyása a' bíróság dolgába is kelleténél nagyobb volt. Alsóbb bí
ró ellen minden intendánsnál lehetett panaszolni, és hogy az igazság dol
gában felettenagy a'személyes tekintet , közönséges nehezteléssé vált. A' 
kormány önkényes parancsolatok által gátolta az igazság menetelét, mi
dőn az úgynevezett' Leltre* de cachet által véghetetlen hatalma alá szorí
totta az egyes emberek személyes szabadságát ; de épen ezen az utón nem 
ritkán a' vétkest is, e' féle önkényes elfogadás által, a' birói kézből kira
gadta. Havalaki valamelly p e r t , kiváltképen főbenjárót, rendkívüli né
zetek szerint akart í té l te tni , különös küldöttséget adatott magának; a' 
mi azonban későbbi időkben ritkán engiídletett meg. A' parlamenti hatá
rozások megsemmisítését lehetett a1 királyi tanács (Conseil du roi) előtt 
kérni, melly többnyire szívesen adatott. A' C o n s e i l (azon osztálya, 
mellynek neve Lonseil privé vala , és a' canczellár vagy pecsétőr elölülé-
se alatt 21 tanácsos, maitres des reqiicfes és intendánsokból állott) igen 
gyakran semmisítette meg a' fő törvényszékek végzéseit , mindazáltal 
önmaga határozásai (nrréts') alapossága tekintetéből, olly rósz hirii volt, 
hogy közmondássá lett : ,, Ilraisonne comme vn urrét du conseil:'-' A' 
Conseil prisc-ben «' mailrei des requéles voltak az előadók, "s illye-
nek szolgáltak 78-an 1789, par quariier. E1 szüntelen öszveiitközés a' 
kormány és a1 törvényszék köz t , mindkettőre nézve legártalmasb követ
kezést vona maga után; a 'kormány hatalma szintúgy elgyengült, mint 
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a' biróság tekintete. A' n é p s z a v a , valahányszor valamelly rendet illető 
dolog fordult e!ő, mindig részrehajlással vádolii a' parlamentet. A' fran-
czia országiásnak egyik alapos ismerője Pfelfel (kinek értekezései, Aus,-
traiier neve alatt , Schlözer „Staatsanzeigen" eit különösen diszesitették), 
nekik tulajdonira, hogy a 'pénztár dolga és a' Cataslre javításhoz nem jut
hatott , minthogy nem csak ő közönök voltak a' legnagyobb birtokosok, 
hanem a' személyes tekintet rendszerénél fogva egyszersmind mind ma
goka t , mind az öveiket minden törvényes adózás alól tudták megmenteni. 
A' franczia kemény fendalismus is annak volt következése, hogy minden 
felsőbb törvényszékben nagy birtokosok ü l tek , vagy legalább, a' hivata
lok eladhatása és azon mesterkélés mia t t , mellyel a' parlamentek uj nem
zetségeket magoktól távoztatni tudtak , nagyobb része amazokhoz tar
tozott. Egyébiránt a' parlamentek mindenbe elegyedlek. A' párisi p o. a' 
Jansenistáknak pártját fogta Beaumont Kristóf (17Ö4) párisi érsek ellen. 
Az érsek elti l totta a' jansenista papokat a' communio kiszolgáltatá
sá tó l ; a1 parlament ellenben főbenjáró üldözéssel fenyegette az érsek
nek engedelmeskedő papokat ; a' királyi tanács megsemmisítette a' parla
ment parancsolatjait , melly azokat más nap megújította. „Ezen anar
c h i a , úgymond Voltaire 1775-ben (Histoire da parlament de Paris} nem 
tar thatot t soká. Vagy a' kormány volt kénytelen a' szükséges hatalmat 
ismét felvenni, vagy az uralkodásnak kellé a' parlamentre általmenni. '1 

Az első nem tör ténhete t t , a1 második revolutióra vezetet t , melly tehát 
eredetére nézve, egészen a1 felsőbb rendek munkalatja vala. 

IV.) O r s z á g l á s é s k o r m á n y á l l a p ó t j a . Noha a 1 nemes
ség és a1 parlamentek aristocratiai , azaz köz vagy inkább kizáró ural
kodásra törekvő vágyása által a' kormány mindenképen akadályozta
tot t : a1 nemzet szavának (nemzet eszének) még sem volt semmi törvé
nyes útja módja, mellyen magát kinyilatkoztathatta és a' kormányt ha
ladásban tar that ta volna. Azért kényhatalmas is volt a' kormány né-
melly tekintetben, h a b á r a z uralkodó szándéka még olly messze járt is 
minden kényhatalomtól. Így mutatkozott az 1) minden önállásu m u n i -
c i p a l i s a l k o t m á n y eltörlésében, melly minden alkotmányban, 
a' monarchiáiban i s , az első lépcsője a' közhatalomnak. Minekutána 
a' harmadik nemzetségi franczia királyok a' virító városi szabadságban 
az első támaszt lelték a' vazallusi aristocratia ellen, a' városok községi 
alkotmánya is jó ideig , háborgatlan szabadság és erőben , gyarapodott. 
A' városok magok választottak elöljárót; többnyire királyi helybenha
gyás sem volt szükséges; magok szabtak magoknak statútumokat, önvé-
delmezési igazzal éltek, 's nem a' legkisebb helyet foglalták el a' föl
desurak sorában; pénzök és fegyveres népeik miatt, a1 királyok előtt 
sokkal becsesbek voltak mint akár a' nemesség, akár a' papság; a1 14. szá
zad olta , mint harmadik r end , ültek az országgyűlésen. I. Ferencz 
és II. Henrik alat t történtek a' legelső sérelmek a' városi szabadságon, 
a1 mint az azok ellen hozott törvényekből láthatni. XIAr. Lajos uralko
dása e1 részben is rontott. O a1 városokban is örökös és eladó hivata
lokat hozott be (kir. ügyvéd, városi j e g y z ő , biró (ma i re ) , tanácsos), 
melly által a' választási szabadság elveszett: némelly városok azonban 
ugy tárták meg régi a lkotmányokat , hogy a' királynak ama' hivatalok
ért járó sommát magok fizették meg, 's az által azután is szabadon vá
laszthatták tisztviselőjiket. Ide tartozott P a r i s , hol az első tisztvise
l ő t , a' kereskedők elöljáróját (l'rcvot des marchands) ugyan a ' k i r á ly 
nevezte , hanem a' 4 polgármester az elóbbkelő polgárok f n o t a b l e s ) 
által választatot t , a1 26 tanácsos és a1 16 fertálymester pedig hivatalai
kat^ örökösen birták. Altaljában véve azonban még is igen keveset ért 
az egész municipalis rendtartás. — 2) A ' t a r t o m á n y i i g a z g a t á s , 
mint már emlí te te t t , egészen az intendánsok kezében vol t , kik me
gyéjükben meglehetős basa forma hatalmat Űztek. Az ország pénzdol
ga , részint örökös, részint eladó hivatalképen, királyi tisztviselők bir-
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tokában volt, vagy bérbe adatott , a' mi a' régi alkotmány legnagyobb 
bajaihoz tartozott. Azon, már emiitett szokás , hogy a' királyi pénz
tárok két, sőt három, egymást évenként felváltó, szedőre voltak bizva, 
a' legügyesb financzministernek is lehetetlenné tette a1 felvigyázást, mert 
az egészet csak minden negyedik esztendőben lehetett á tnézni : ide sem 
értvén azt, hogy a' tisztviselők serege temérdek költségbe került . Az 
emésztési adó , azaz a' sókereskedés, a' korona dohány monopóliuma, 
a' belső vámok, Paris városa eledeli vámja ( a c c i s e ) , és az italvám 
a' vidéken, haszonbérbe adattak. Nem annyira a1 44 főbérlő {fermiers 
généruu.r) 's tisztjeik serege ón visszaélése vonata rajok a' nép gyűlöl
séget, hanem inkább maga az adó elrendelése. A1 kormány igyekezett 
ugyan a1 főbérlóknek olly vékonyra szabni a' nyereséget , a' mint csak 
lehetett, de. a' következés még is m u t a t t a , hogy temérdek és könnyű 
jövedelem maradt számokra , és egyenesen ők ártottak legtöbbet a1 

kormány közönséges tekintetének, az ő, a' nép kárával keresett gaz
dagságok esztelen Tékozlása által ; habár néha olly érdemes férjfiak is 
találkoztak köztök, mint Helvet ius , Lavoisier, de la B o r d e , 's néha né-
mellyek jóra is használták kincseiket. A1 nemzet őket az ország nadá-
lyainak csúfolta; ő k , mint pazérlók , os tobák, pénzökben durván busz-, 
kék , kegyetlenek, állandó személyek voltak a' játékszínen. Hanem 
ezen pénztári haszonbérléseket a' bölcsek Ítélete is ká rhoz ta t á , annyival 
inkább, mivel az ország jövedelmének épen ezen ágában a' beszedési 
költség legtöbbre ment; melly , Necker szer int , I6£ századrészt te t t , 
midőn a' közvetlen adó az országnak csak 6 »/s századrészbe került. 
Hanem ők a1 Francziaország valóságos uralkodóival, a' nemesség és 
az udvari pajtásságokkal ( c o t e r i e s ) olly szoros öszveköttetésben állottak, 
(mivel , valaki csak némelly befolyással b í r t , nálok nyílt erszényt ta
lált) , hogy egy ministér sem merte ezen ország oszlopait, mint gunyol-
va neveztettek, megtámadni. ,,Az iir csudálkozni fog ," mondi egy
szer egy udvari ur de la Borde udvari pénztartóhoz ( b a n q i ü ' e r ) 
„hogy én , noha nincs szerencsém az urat ismerni , 100 Louisdort ké
rek az úrtól kölcsön." — ,,És az n r , " felele amaz , „még inkább fog 
csudálkozni, hogy é n , szerencsém lévén az urat ismerni, kérését tel
jesítem." Necker csupán csak a' földbirtoki és jövedelmi adó és a1 

vámok melletti tisztek számát 250,000-re t e sz i , noha nagyobb része 
mással is foglalatoskodott. — A' k ö z é p p o n t i k o r m á n y a ' király, 
vagy inkább a' ministerinm és az udvar kezében volt. Ámbár az utol
só időkben a' király akaratja volt egyetlen kutfeje a' törvénynek 
(si veul la roi, ti vént la loi), még is felette nagy lelkierő kívánta
tot t , a' királyi háznép és udvar öszvetett befolyása meggyőzésére. Az
ért is híjába bizakodék a 'min i s t e r a' király segedelmére, mellyre szük
sége volt , ha valami visszaélés vagy rendetlenséggel harczolni indult. 
Jó vagy rósz minister, mint Turgot és Necker , mint Calonne és Brien-
ne, nem állhatott meg változtatás nélkül, 's egyik i s , másik is rajta 
részlett. Az (első helyen, a' kormány dolgában, állott tulajdonképen az 
ország cunczellárja, a' külső, a' királyi udvar i , a1 tengeri és a' 
hadi dolgokra ügyelő országi titoknok, és pénztár főőre vagy főigazga
tója [coniroleur vagy directeur génh-al des ftnáM-éV)'. Ezen hat osz
tálybeli főtiszt (chefs de dépnrtement), noha nem mindig ministeri 
rangn és az országtanácsba (cnriteil d' état) bejáró volt , korlátlan ha
talommal hírt. ltendelése királyi név és aláírás alatt j á r t ; de a' király 
nem maga irta alá nevét, hanem a' ininisternek bélyegé volt a' király 
nevével, mellyet ő saját neve aláírása által megerősített. Tömlöczöz-
tető parancsolatot azonban egyedül a' királyi udvari országtitoknok 
adott. Ministeri rangot a1 király, minden Írásbeli kinevezés nélkül , az 
iíltal adott;, ha valakit a' conseil rf' élül ülé&ébe meghívott; ?s ez egyszer 
megnyerve, csak teljes perbeli kárhoztatás mellett volt visszavonható, 
Honnan az elbocsátott ministert egyszersmind számkivetésbe kellé kill-
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den i , ragy tartózkodását Paris k ö r ü l , bizonyos távolságra megtil
tani. A' conseil <T état Ülésében a1 király előadást tartatott magának 
a' ministerek ál tal ; többi osztályai pedig voltak a' conseil des dépéc/tes 
a.' külső dolgok számára ; a' conseil des Jlnances és a' titkos hadi tanács, 
mellyekben valamennyi minister és országtitoknok üléssel és szavazat
tal birt. De conseil d' état nevet egy más hivatal is v ise l t , melly a' 
fócanczellár vagy a' pecsétőr előliilése a l a t t , országtanácsosok és iuát-
Ires des requéles-bői állt, ' saz alsóbb birák ítéletei megsemmisítésével, a' 
felsőbb birák elleni kifngáskérelmekkel , vagy a' bíróságok közti vete-
kedésekkel foglalatoskodott E z , az előbbenitól való megkülönböztetés 
véget t , conseil <í' état prité vagy conseil des partics hivatott. (Még 
inas főtörvényszék volt a' Grand conseil, melly 5. elölülőből, 54. taná
csosból ' s tb. á l lo t t , a hathatósága az egész, országra , különösen papi 
jószágok , megbukott kereskedők, uzsora , némelly vazallust tartozások 
:s lb . e' félére terjedt). Végre az ország canczelláriájában (grandé 
c/iancellerie] , mellynek tagjai valának a1 pecsétórző canczellár, 2 
grands rapporleurs , 4 grands atidieuviers ' s tb. , minden nevezési,' neme
si, törvényesitésl , honosítási 'stef, levél készült, vagy netalán félre vet
te te t t , l ia már ezen tenger országi hivatalt és tisztviselőt az angol 
országi intézetek egyszerűségével öszvehasonlitjuk, ez oldalról is meg
kell győződnünk , hogy a' franczia országlás inkább arra használ
tatott , ne hogy a' főbb rendek elegendő hivatal nélkül szűkölködjenek, 
mintsem hogy az ország dolgai jól igazgattassanak. Ezen okfő , Frsn-
cziaországnt a' nemességnek nagy feudnma , és a' nemzetet annak 
rabszolgai pórsága gyanánt tekinteni , mind az országi adó szedésében, 
mind az ország pénze költésében szorgalmasan gyakoroltatott. — 4) 
Az a d ó terhe egyedül a 'nemtelen rendeket nyomta ; a1 nemesség és a' 
papság majd semmit sem adott. Mert a1 mit a' papság fizetett , leg
nagyobb részint ismét a' papságra , a' kisebb benencjatíisók és a' plé
bánosokra m e n t , 's a' főpapok jövedelmét egy cseppet sem csonkítot
ta . Egyébiránt azon m ó d , melly szerint az egyház temérdek jószá
gából folyó jövedelem használtatot t , legtávolabb esett az egyház va
lódi czéljától , mivel , mint már eml í te te t t , csupa penziói intézetté let
tek a' nemesség kisebb fijai számára, kik illy módon ineggazdagitva, 
bujaságra és erkölcstelenségre nézve minden egyéb rendet meghaladtak. 
— Legelőször is minden nemtelen birtok számtalan vazallust adózással, 
urdolgával és egyéb földesúri szolgálattal tar tozot t , 'g rendszerint 
ilézmát is adott. Ezen földesúri igazokból vette a' papság és a' nemes
ség jövedelmének legnagyob részét , niellyeket a' revolutio elejénte cse
kély pótlás mellet t , azután ingyen eltörült. Mindazáltal még is ma
radt több mint 3000 miit. frank értékű papi és nemesi birtok , azon kí
vül , mellyet a1 ki nem bujdosott nemesség megtartott. Mert 1790. Má
jus 17-től 1801-ig 2609 mill. áru nemzeti jószág (papi és kibujdosott 
nemesi birtok) adatván e l , még is maradt még 340 milliomnyi, a ' r é 
gi depar tementekben, melly a1 restauratio u t án , a' hajdani birtokosok
nak visszaadatott. Levonván ezen birtokot az egész Francziaország 
földbirtokából , legfeljebb egy harmadrész marad meg a' nemtelen bir
tok részére. Már egyedül ez fizetett adót (taitle), melly, mint föld-
birtoki és kereseti adó vegyülete, évenként 05. mill. tett . Más adó 
neme, a' fejadó (capitation) mind a' nemest mind a' nemtelent érdek-
lé ugyan különbség nélkül , de sokkal csekélyebb v o l t , mint amaz, és 
többet sem tett 41 mill. A' harmadik vagyonbeli a d ó , a' t iszta, külö
nösen földbirtok! jövedelemhez volt szabva , 's eleinte a' tiszta jövede
lemnek 'fio részében állott , a' honnan a' neve l'iiigliénie. Későbben 
megkettőztetett (les deux vingliéme)\ nzután 'f,n részével megszaporit-
talot t (4 sous pour livre en sus du premier vinglicmes~) és 1782-ben még 
egy harmadik vivgtiéme is rendel te te t t , mellynek csak a' há
ború végéig kellett volna tartania. A' nemesség, ez adónem alól tör-
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vényesen Ugyan nem volt felszabadítva, hanem különféle Sszveköt-
tetésel által könnyen megszabadulhatott. A' deux vingtiémés, a' 4 sous 
pótlékkal együtt, 50 mill. haj tot t , melly szerint az egész nemzet j ö 
vedelme csak 500 mill. tet t volna, a1 mi felettébb kevés. Pfeffel pél
dát m«n.1, hogy némelly földesurak , kiknek jövedelme öszvese,n 4—5 
mill, t e t t , ezért csak 44,000 livr. adót fizettek, 'a következésképen az 
országot , tartozásaik s/m részével megcsalták (-Schlőzer , Utantsan-
zeigen, XII. 136. ) , annakokáért ezen adó terhe is megint a' nemtelen 
vagyonra há romlo t t , és már ebből is elegendőképen kitetszik a' nép 
szörnyű nyomorult állapotja. Valamennyi íöldbirtoki a d ó , a' revolntio 
előt t , hajtott 210 mill. l iv r . , 7s ennek a' nemtelenség bizonyosan több 
mint 3/4 részét fizette , noha a' földbirtoknak 'fs vagy talán 'fi részé
nél alig volt több az Övé. De éhez járult még 1) Az u t t ö í t é s [eor-
r««s), mellyel kizárólog a' paraszt tar tozot t , '» mellynek é r t éke , Ne-
cker szerint, rá ment évenként 20 mill. fr. A' jobbágyság véres veríté
ke töltötte mind azon pompás u t a t , melly Francziaurszágot minden fe
lé hasogatta, de csakugyan leginkább a' gazdagok hasznára, minthogy 
a' mellékes u t , mellyre a' közembernek legnagyobb szüksége vagyon, 
csinálatlanul hevert. — 2) Másik nagy teher volt a' katonaság szál
lása , melly ismét egészen a' dolgozó népet nyomta , mivel a' nemesség 
vele nem tartozott. A1 katonának, a* szálláson kívül, tüz , v i l ág , só 
és mosás jár t , falun lovasnak takarmány is. 3) Hasonlóképen egye
dül a' köznép tartozott katonáskodni. Evenként 60,000 ember sze
dete t t , és sors szerint. A* szolgálat 6 évig tartot t . KI lehet gondolni, 
e1 szedés mennyi zsarolásra szolgáltathatott -xlkuhiiat. De a' m i , mind 
szöjnyü mennyiségre, miud beszedés módjára nézve , a* népet csaknem 
kétségbe ejté, az vala a1 n e m e g y e n e s (indirecte) adó. A' tartományok 
közti belső vámokat már említettük; ezek is az országos haszonbérhez 
tartoztak. Az italadót, némelly más megrovással együtt, a 'kormány szed
t e , 's 52 mill. kapott belőle. Ellenben a' dohány monopólium , a' vám 
mind a' határon mind a1 tartományok közt és a' gyarmati jószágoktól , 
különösen pedig a1 sóadó, 44 országos haszonbérlőből álló társaság ke
zében vol t , kik utoljára 186 mill. fizettek érte az országnak. Ennek egy 
egész harmadrésze esett a* s ó r a , olly dologra t. i. melly gazdagnak sze
génynek csaknem egy mértékben szükséges. De azou 60 mill, l iv re , 
melly a1 sóért az ország pénztárába folyt , korántsem volt mind , a' mit 
a' nép sóért fizetett; minthogy még a' haszonbérlők nyereségét , az al-
BÓbb tisztviselők fizetését, a' kerülők és a' lopódzó sókereskedést gátló 
katonaság zsoldját is meg kellett adnia , melly áltáljában 20 mill. szá
mitatott. Egy mázsa s ó , melly szabad kereskedésben 1 ' / a livr. áron, 
sőt, ha a1 sófőzést nem akadályoztatták volna, némelly tartományokban 
még olcsóbban lett volna kapható , a' s ó a d ó (ga&el/e) m i a t t , némelly 
tartományban 62 livr. emeltetett. Emlékeztetés nélkül is szembetűnő, 
melly nagy kárára vált azon mesterkélt drágaság a' mezei gazdaságnak, 
de még is legnagyobbra a' nép erkölcsének , 's az ő viszonyának a' kor
mányhoz. Mert épen ezen adóra nézve lett a' régi tartományi rendtar
tásnak a' legképtelenebb rendszer a' következése. Egész Francziaország a' 
BÓkereskedés tekintetében ha t , különfélekép egymásba vágó részre osz
lott e l : 1) Vrovinces franches , azon kerületek, hol a ' sókereskedés sza
bad, tehát a1 só természeti árában maradt meg. Hlyének voltak rendsze
rint azon tar tományok, hol a' só készül t , Bre tagne , Poitou egy r é s z e , 
Navarra, hol a1 só mázsája 1 'fi l ivr . , és a' Francziaalfóld, hol 7—-8 
livr. áron adatott. 2) J'rovinces redimtes, II . Henrik alatt egyszerre 
1,700.000 livr. fizetvén, magokat a' sóbérléstől megváltották. Ezek a' 
sót Saintonge és Poitou tengeri sófózéseiből hordták , bizonyos vám mel
lett , mi által mázsája mintegy 6—10 livr. ment ; 'a ide tartozott Gnien-
ne, Poitou, Auvergne 's áltáljában a' déli tartományok. 3) Alnorman-
dia maga főzött tengeri s ó t , mellynek negyed része hajdan az ország-
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nak j á r t ; későbben ez is pénzbeli adóvá változott , 's a' só árát 13 15 
livr. emelte. 4) Fays de salines , mellyek belföldi aknákból nyertek s ó t , 
mint Elsasz , Franche-cornté, Lothringen és a' három püspökség (Metz, 
Tóul és Verdiin) , fizették a' sót 1 2 , 15 , 27 és 30 livr. 5) Vaya de pe
titéi gabelles (némelly csekélyebb különbséget elmellőzvén) Provence, 
Languedoc , Danphiné, Lyonnais, szóval a' délkeleti tartományokba járt 
a1 só a' tengeri sófőzésekből, 22—40 livr. áron. 6) Puys de grandén ga
belles , t . i . az éjszaki kö/.belső tar tományok, Isle de Francé, Normandie, 
Picardie , Champagne, Orleannais , Tonraihe 'stb. öszvesen 'A az or
szágnak, legnagyobb adót fizettek a' s ó é r t , 'g azért is az egész sóbér-
nek (40 mill.) =/,- innen jött . Ára pedig vol t , a' tartományokhoz képest , 
54—.62 livr. Ezen rendtartásnak leggonoszab következése az vol t , hogy 
a' nép harczban állott a' kormány ellen, és hogy a1 sóval kereskedés 
(faux saunage) minden szegénységre ju to t tnak , minden szökevény go
nosztevőnek , minden csavargónak menedékül szolgált. A' ki Bretagne-
ból Mainebe vagy Anjouba egy mázsa sót hozott a 'határon keresztül, egy 
óra alatt 17 tallért n y e r t ; sőt egy két font a' tarisznyában is szép nap
számmal fizetet. Ennek meggátlására számtalan tis/ . t , és mivel a' csúsz
tatok fegyverben j á r t a k , sok katona is volt. szükséges. Így tehát a' kor
mány maga nevelt magának egy sereg vakmerő 's elszánt embert , kik
kel a1 törvényszékek szüntelen bajlódtak. Közönségesen 1800 illyen go
nosztévő volt a' tömlöczökben, és szerencsés esztendőnek tartatott , melly 
300-náI többet nem küldött a ' g á l y á k r a . A' bünte tés , akár mi kemény, 
nem ijesztett: mert a1 kisértet még nagyobb vol t ; a' vétek pedig nem 
látszatott egyébnek, mint ellentállásnak a' kormány igazságtalan nyomása el
len : minthogy pedig a' bérlők minden esztendőben , hátramaradt adó fe
jében , száz meg száz embernek minden vagyonkáját e ladat ták, tehát az 
inség és kétségbeesés olly keresetre haj to t t , mellybcn a' nyereség a' ve
szedelemmel bőven felért. — Még egy igen sulyoj terhet kell említenünk, 
a' közönséges gabonazár t , még a' belföldi tartományok közt is. Colbert, 
a' ki kezdte , ezt gondola, hogy eltiltván a' k ihordást , olcsó ár t csi
nál a' gyárházok számára. A' mi az ő igazgatása alatt tévedés volt a' 
rendszerben, u tód i , 's nevezetesen XV. Lajos alatt uj zsarolások forrásá
vá lett. Az intendánsok különös engedelme nélkül nem volt szabad gabo
nát más tartományba vinni, ők pedig csak jó fizetésért adák ezen sza
badságot. Pénzes emberek pedig öszvevevén a1 gabonát , az árát igen fel-
hajták , hogy azt , ők okozta drágaság idején , a' kormánynak , melly az 
ország tára rovására a' kenyeret mindig ugyan egy áron tartani igye
k e z e t t , temérdek nyereséggel eladhassák. Hogy XV. Lajos , különös er
szényéből, ezen speculatiób un nagy részt ve t t , ismeretes dolog. A' mezei 
gazdaság egészen megromlott , és sok vidéken, kiváltképen nagyvárosok
ban , nagy inség t ámad t ; a' honnan megtör tént , hogy , midőn T u r g o t , 
XVI. Lajos a l a t t , ezen gabonazárt megszüntette, az ő ellenségei a' népet, 
saját java ellenére zenebonára fellázíthatták. Fenmaradt ugyan 1774 olta 
a' szabad gabonakereskedés az országon belől , de a'' kihordás tilalma 
nem szűnt meg , és az egyszer letiprott és annyiféle más bilincsben fetren
gő mezei gazdaság, olly hirtelen nem kaphatott fel. A'fővárosnak ele
gendő kenyeret szolgáltatni igen nagy gondba kerü l t ; azért is igen kön
nyű vala, népére mesterségesen eszközlött inség á l t a l , rája jjjeszteni; 
a' minthogy ez valóban eszközül használtatott azelső rettentőség meg
ind í tására , és a' nép dühének a1 kirá'yi ház ellen fordítására. Ezen 
rövid leírásából az adózási rendtartásnak könnyen kitetszik , melly 
iszonyú mértékre nevekedett légyen Franciaországban az alsóbb ren
dek szegénysége és nyomorúsága a' revolutió előtt. A' gyarmati rab
kereskedést azzal szokták volt mentegetni , hogy hiszen a' rab dolga rend
szerint sakkal jobb, mint a1 franczia paraszté. ^Nyomorúságból" , mond
ja Staé'l asszony {CoMtdéraliom tur la rávnliition , I. eh. 0.), ,,eredt 
tudatlanság, a' tudatlanság pedig nevelte a' nyomorúságot; ha tehát va-
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laki kérdezi , miért viselte magát a1 nép a' revolutiókor olly kegyetle
nül , semmi egyéb okot nem találunk, hanem hogy szegénység és nyo-
ínoruság erkölcsi romlottságot is vontak magok után , minek anyival is 
inkább kellé megtörténnie, mivel XIV. La jos , sőt I. Ferencz olta, a' nép 
erkölcsi 's vallási nevelése egészen el vala mellőzve." — Erre ugyan sokan 
azt felelték, hogy Francziaorsziíg most áltáljában több adót fizet, mint 
1789-ben. De azon ellenvetés alaptalan. Mert igaz ugyan , 1789-ben csak 
585 mill. jött az ország pénztárába; hanem oda számlálván az eltörült déz-
mát és feudális adózást i s , ' s felvévén ezt i s , hogy most az adótóli sza
badság megszűnt és az adó minden jövedelemre irányosan van felosztva, 
senki sem fogja tagadhatni , hogy a' munkás rendek most sokkal kevésbé 
terheltetnek, mint a ' revolutió előtt. —Azon kivül 5) az o r s z á g p é n 
ze p a z é r l á s a is megszűnt, nielly a ' korm;inyt disztelenitette. Mert 
semmi sem keseríthette el a' népet annyi ra , mint mikor l á t t a , mire fe
csérel tett el az olly nehezen behajtható adó. XIV. Lajos háborúi , épület-
jei, fényűzése még sem séi tet te annyira a1 nemzet józan érzelmét , mint 
egy Pompadoui-, egy Dubarry kevély pazérlása XV. Lajos alatt. O alatta 
csúszott be az ország főpénztára számadásiba egy uj szokás, nielly a' leg
nagyobb rendetlenség kútfeje és takarója l e t t , az úgynevezett ylcrruits a 
comptant, azaz a' királynak saját nyugtatványi felvett kész pénzről , mel-
lyet azonban korántsem ő vett fel valósággal , hanem ez csak arra való 
volt, hogy a' költség tá rgyát ne kellessék a' számadásban megnevezni. 
XVI. Lajos nem pazérlott, sót személyére nézve, mindenben gondos házi 
atyja volt népének. A' szerencsétlen Mária Antónia királynéról is , ujabb 
időben egy igen bizodalmas tanú (Campane asszony) sikeresen mosta le a' 
fecsérlés piszkát , mellyet a' közvélemény, már jókor a' revolutió előtt , 
rákent. Manem az ártalmas acquits á comptant (vagy , mint későbben 
nevezte t tek , ordonnances au porlevr) még XVI. Lajos alatt is gyakorol
t a t o t t , és az illy módon az ország pénztárából húzott sommák, mellyek 
hova lett fordítása, csak részszer in t , a' király titkos tárkönyvéből (az 
úgynevezett/íVre rotige} k i te t sz ik , rámentek 1779-től 1787-ig SfiO mill., 
és ezen nagy pénz t , kivévén a ' kü l ső dolgok titkos köl tségét , többnyire 
az udvari urak penzioji és ajándéki emésztették meg. Ezen kegyelmek 
tele kézzel osztogat ta t tak, ugy hogy senki sem mondhat ta , ki legyen 
a z , a' ki just nem tarthat ra jok; Necker \>edig(adm.ini*tral'ion• de.i finán
céi, 111. 95) külön fejezetben értekezik a' főurak kérelmiről, és a1 finan-
niinister kötelességéről, azok ellen törekedni. Valaki penziónak vagy 
ajándéknak helyes okot nem adhata , a' királyt valami eladó jószággal 
vagy jussal megkínál ta , 's e' c/.im alatt mindent kapo t t , a' mit kért. 
Egy királyi herczegért , két esztendő a l a t t , 16 mill- adósság fizettetett 
meg; de másoknak i s , mint p. o. Sa r t ine . a' haszonvehetetlen miuister-
nek, hasonló czélra, nevezetes sommák adattak. Ennek sem volt egye
dül a' király gyengesége mindennek o k a . hanem főképen az aristocratia 
hatalma, mellyel talán se Kichelieu se XIV. Lajos már nem tudott volna 
megtörni. De a' királyi família igen is azt vél te , hogy a ' th rónnak csak 
a' néptol , nem pedig a' felsőbb rendek aristocratiájától van miért tar ta
n i , noba már régen az előtt egy a1 legbölcsebb franczia publicisták közül, 
D'Argenson minister {("onsidérations svr le gouvernement de la Francé, 
1704) igyekezett ezen előítéletet elenyésztetni. Az i g a z . hogy a ' r e v o 
lutió, mellyet a1 parlamentok és a" főrendek, országgyűlést kívánván, 
teremtettek, egyszer neki dühülve , a' püspöki székekkel , és a' nemes
ség feudális uraságával együt t , a' thrónt is öszvetépte. 

F R A N C Z I A R E V O L U T I Ó K Ö V E T K E Z É S K I . Az imént előadott 
általános, 'smélyen érzett sérelmek mellett csak gyengeinditás kellett a1 nép
nek, hogy erővel visszavegye, a ' m i t az úgynevezett előbbkelők, századokig 
tartott b i tang]^ ál ta l , tőle elragadtak , t. i. a' szabad községalkotmányi 
igazat. Neki volt erre készítve a' polgári társaság minden rendje , a' 
szegény nép a' nyomorúság á l t a l , mellynek okát , a' rettentő országter-
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he t , közelről l á t t a , a1 felsőbb polgárság azon boszuság által, mellyet 
a' nagyurak hatalmokka! való dölyfös visszaélése gerjesztett . Híjában 
igyekezett a' nemesse'g, a' polgárságra hányt legalábbvaló nevezések ál
t a l , azon különbséget még tovább is fentartani, melly alól a' polgári 
rend magasb miveltsége minden alapot elmosott. Ámbár a' népnek na
gyobb része oskolai tanultság nélklil szilkölködék (a ' franczia közember 
talán Európában a' Iegtudatlanabb volt) , mindazáltal bizonyos practicus 
ész-béli pallérozódás megvolt minden rendben , és mivel leginkább onnan 
felül hallatszott, miként ' tegyen az országnak javításra szüksége, ter
mészet szerint minden Rousseau és Voltaire nélkül is, a' társaság eredeti 
és szükségképen való állapotja let t a1 közönséges gondolkodás tárgyá
vá. Az ország szerződés általi megállapítása, a' közhatalom alkotása 
a' nemzet akaratja á l t a l , nem uj philosophns találta gondolat; sőt a' 
legtermészetesb és legrégibb megfogás , mellyet Francziaországban, a1 

népre nézve sokkal nagyobb befolyású írások, mint Rousseau „Contrát 
tocial-ja, ébresztettek fel , t. i. Fénélon és Bossuet és Massillon mun
kájú Bossuet „l'otitique tire'e de fécriture tainle"-je tele van olly hel
lyel. Fénélon „Direclions pour la conscience d'un ro»"-jában (Direct. 
3 6 , 1. 65.) egyszerűen ezt mondja: , , C est un cont rút fait avec les peu-
ples pour les rendre vos tvjets; commencerez tous par violer votre titre 
fondáment alt lls ne vous doivent Pobéissance que suitant ce contrdt, et 
si vous le violez, vous ne tncritez plus qif ih Vobserveni'..''• Massillon, 
az ő böjti prédikácziójiban [,,1'etit caréme1-), ezen valóságos népkönyv
ben , egyenesen arra emlékezteié a' k i r á ly t , hogy hatalmát csak a' 
nemzet választásának köszöni, '» így végzi szavait : „ E H un mot, com-
me la premiere source de leur autorilé vient de nnus, les rois ifen doi
vent fairé usage que pour notts." Alig vitték ki tehát a' parlementek az 
országgyűlés meghívását , már is mindenütt mutatkozott ezen ideák pra
cticus következése. Nemzeti fegyverről elég volt egy JVIirabeaunak szó
lani, (178Ö. Juliusb.), már is egész Francziaország fegyverben állott. Ezen 
általános, ugyan azon egy n a p , a ' száron álló gabona felgyújtása ró I el
terjesztett hamis hírek következésében történt fel fegyverkezése a'községek
nek, és azt nyomban követő fellázadása a' jobbágyoknak földesuraik ellen, — 
ezek tartoznak a' revolutionak legíitkosb és legnagyobb következést! ' tör
téneteihez. Hány várat dultak fel , hány levéltárt égettek m e g , nem 
mondják ugyan a' revolntio történétiróji, de már akkor is lá tszot t , hogy 
a 'községek azon okleveleket akarták semmivé tenni , mellyeket a' földes
urak feudális igazaikról bírtak ; ez nem volt egyéb , ha előleges végre
hajtása azon határozásoknak, mellyeket a' nemzeti gyűlés 1789 Ang. 4. 
éjszakáján '» következő napokon, a' feudalismus eltörültetéséről hozott. 
Ezen határo?ások foglalják magokban a' revolntio igazi alapját és tartal
má t : mert ók állították helyre a' feudalismus által eltemettetett földbir
tok] szabadságot, ők törtek ntat azon községi alkotmánynak, mellyen 
Francziaország ujabb országtörvénye alapul. Eleinte a' rabszolgaság, 's 
a' mi helyét foglalá , töriiltetctt e l , 's minden egyéb földesúri tar tozás 
megválthatónak rendeltetek. A' földesurak kizáró hata lma, galambot 
tartani 's vetéskor is a' földekre bocsátani , melly csekélységnek látsz
h a t n é k , de még is számtalan sérelmet okozott, egészen megszüntetett. 
Következett a' vadászat: mindenkinek megengedtetett tulajdon földjén 
akar miféle vadat megölni, ha csak a'policzia rendelését megtartotta. A' 
földesúri bíróság is el törül tetet t , 's uj törvénykezés módja felállítása 
rendel te te t t , melly nagyobbára még most is fenáll, 's a' nemzettől a' 
revolntio adta legnagyobb jótétemények közé számláltatik. Ezután meg
szűnt minden egyházi t ized; ellenben az ország vállalá magára az egy
házi személyek és épületek ta r tásá t , szóval az isteni tisztelet költségét. 
Világiak birtokában lévő tized megváltható lett. Bírói és városi hivata
lok eladhatósiga, a' nemesség és a' papság adószabadsága, a1 polgári rend 
kizártsága a ' k a t o n a i , udvar i , felsőbb egyházi hivatalokból, némelly tar-
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tományok különös alkotmánya, a' pápa annatáj i , 's az egyházi rendel
kezés több e' féle visszaélése eltörültetett . így tiint fel a' dolgoknak uj 
rendje, 's a1 revolutio megvolt tökéletesen. Hogy későbben, midőn a' 
feudális tartozások megváltása csak nehezen ha lada , azok minden meg
téritek nélkül megszüntettek , ez a' dolg '>•< természeti haladásának csak 
erőltetése volt, korántsem az uj alkotmány . 'endszerének megváltoztatása. 

A'mi már a 'revolutio közönséges következeseit Francziaország alkot
mányi irányaira illeti , a' legnagyobbak ezek : !•) A' f ö l d b i r t o k k ö-
z ö n s é g e s b f e l o s z t á s a . Már megmondtuk, .'iogy 1790-tól 1800-ig 
2ÖO0 mill. áru nemzeti jószág eladatott. Ez nagyobfcára egyházi és monostori 
jószág volt , mivel a' kibujdosók jószágától alapos előítélet tar tózta tá a' 
vevőket. Mind ezen jószág rendszerint igen olcsón köl t , mert birtoka 
is kétséges, pénzes vevő is r i tkán volt. 1800 vége feje' há t ra volt még 
700 mill. áru nemzeti jószág (340 mill. a' régi , 160 mill. az újonnan hó-
ditott tartományokban, és 200 mill. országerdó. Még e' közi is sok egy
házi jószág találkozék , melly részint a' becsület l ég ió , részint a' sena-
torok dotatiójára fordíttatott. Kgy régibb munka szerint ( , ,£« cahinet 
ifu roi-'; idézve lánnaeus ,^Netitia regni i<VaMce'aeu-jében, Strassburg 
1054.) az ó francziaországi egyház jószágaihoz tartozott 180,000 fen* 
(Inni, 's közüle 83,000 fóbiróságos, 249,000 majorság, 1,700,000 hold 
szóló (azonkívül 400,000 holdnyi szőlőből '/s vagy '/4 termést kapott) 
600,000 hold pusz t a , 135,000 hold t ó , 900,000 hold r é t , 245,000 hajtó 
kerek őrlő és papiros malmokban, hámorokban'stb. , 1,800,000 hold erdó, 
1.400.000 hold legelő; majdnem az egész ország felülete neki dézmázott, 
's egy, birtok sem találkozott, mellyen az e l h í z n a k vagy záloga, vagy 
jövedelme vagy fundatioja ( 5 , 10—15 Sout misére, mécsesre 'stef.) nem 
lett volna, még a' királyi jószágokat sem vévén ki. Ezen egész nagy 
jószágtest tel iát számtalan nagyobb és kisebb birtokra osztatván fe l , 's 
hozzája járulván még 2.) minden feudális tartozásnak el tórültetése, 's a' 
földbirtok tökéletes felszabadítása, előállott a ' s z a b a d g a z d á k r e n d 
j e , mellybert az országnak valóságos ereje gyökeredzik.. Mennyire ment 
légyen ar földbirtok felapritása, kitetszik abból, hogy 1820-ban, az adó
zó birtokosok közt , kiknek száma öszvesen 5 mill. t e s z , még: is csak 
90,879 volt , a' ki 300 és több frankot fizetett, 's következésképen a' kö-
vetválnsztásban részt vehetett. Ezen • szám is azo l t a , osztályok által, 
még kisebb lett. (Az 1818-ki adólajstromban 10,414,121 adózó á l l , 's azok 
közt csak 40 ,773 , ki évenként 500 fr. fizet, 's ezek öszvesen Út viszik 
a' birtokbeli adónak, az apró birtoknak pedig {jielile propriclc) 4/s j é t . ) 
Mivel tehát (1822-ki budget) az egész földbirtok csak 210 milliót adó
zik, a' revolutio előtt pedig a' sokkal kisebbik része 170 mill. fizetett, 
látni való, hogy a' mezei gazdaság terhe nagyon megenyhült. De az 
öszvehasonlitás csak akkor lesz tökéle tes , ha a' dézma , urdolga, kato
natartás, feudális tartozás is számba vétetik. Ezen felosztása a' földbir
toknak kisebb darabokra, mellynek természetes következése a* földnek 
jobb mivelése és nagyobb haszna, egyik legfőbb oka annak i s , hogy 
Francziaország népessége 40 év olta ' / s nyivel megszaporodott. Nagy volt 
a' vetekedés 1789-bén , van-e Francziaországnak 20 mill. lakosa? A' kik 
azt , a' legbiztosb kútfőkből mer í tve , legtöbbre t e t t ék , 25 mill. mégsem 
mentek feljebb. Most , a1 revolutionak minden iszonyú pusz t i t ásaés 25 
esztendős véres háború után, 1829-ki népszámitás szerint van 32 mill. 
lakosa. Mi korántsem tartjuk az ország legfőbb czéljáijak e' nép sza
porítását; de többnyire még is bizonyos jele az a'jólétnek. Bátorságba 
tette ezen birtok felosztását a1 franczia polgári törvén)', melly 3.) á l t a 
l á n o s o s z t h a t ó s á g o t r e n d e l t m i n d e n j ó s z á g r a n í z r o , 
Fideicomniissuiii állapítása már a' revolutio előtt is szoros korlátok közé 
volt szorítva; hanem az 1792 August. 25. és Oclob. 25-K' törvények áit.il 
egészen megtiltatott Napóleon ugyan helyreállttá 1807 olta u' uiajo-
rátokat, a1 reslauraüo utini törvény azokat pedig nem csali meg u i t u l -
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t a , hanem 1817 August. 25-ki rendelés által a' pairekre nézve némUké-
pen szükségessé is tet te . Ezután senki sem lehet pa i r , hanem ha ma
jor i tó l fundált. Hanem az e' módon a' közönséges kézről kézre való 
járásból és osztályból kifogott földbirtok, mind számára , mind mennyi
ségre nézve, iráuyzatlag még sem igen nagy: mert egy berezegi majorát 
csak 30,000, marquisi és grófi 20,000, vicomtii és bárói 10,000 frank 
esztendei jövedelmet kívánt. Hanem a' nemzet ezt sem szerette, 's 1831-
beu meg i s szűnt. 4.) A ' t ö r v é n y s z é k e l ő t t i e g y e n l ő s é g e t 
is a' revolutio hozta be Francziaországba. Sem akármiféle adószabad
s á g , sem privilegiált bíróság nincs: a' legnagyobb mint a' legkisebb egy 
biró eleibe tartozik, !s a' törvényszékek még most is megtartottak vala
mit azon község-alkotmányi természetből, mellyel a' revolutio azokat 
öszveköttetésbe hozta. 

A' hely szűke nem engedi, hogy azon nagy és igazi megújítást, niellyet 
a ' revolutio, félretévén némelly pártok gyalázatos cselekedeteit, Francziaor-
s/.ágbafeltiinteteU, mind előterjesszük. Arról,a ' mi polgári és fenyítő törvény
re nézve tör tént , lásd C*S>.ATIOTÖRVKXYSZÉK ÉS CODKS czik. A' régi 
tárvényhez képest , a' törvényhozás egysége, a' törvényszékek függet
lensége, a' fenyítékre nézve legalább irányzatlag , a' régi collegialis ön
kény elhár í tása , felette nagy nye re ség , noha még a' restauratió 
után is ártatlannak büntetése nem volt épen hallatlan, 's kivaltképen a' 
politikai vétkek üldöztetése igen gyanús utón indult m e g , nevezetesen 
a' mentésnek, épen olly menthetetlen mint czéliránytalan akadályoztatása 
által ( 1 . ASSISKK, E~ui;i)TKK S Z É K E , J U R V ) . A' pénztárok és a' 
számadás dolga, az országiásnak egyik főága, leginkább Napóleon
nak köszönheti jobb elrendeltetését. Millyen zavaros volt az előtt (leg
alább 9 esztendő-kellett az ország főszámadása tisztára viteleié), olly 
i'fyszerü és rendes most. (Xeuge/iaur „Darstellang des Verfahrens im 
Cas.ien- und Rechnungswesen bei der franz. I'erwtiltung", lireslau 1820, 
jó áltnézetet szolgáltat róla.) Az ország pénzének hovalehető kqlí,sége 
el van rendelve a' C IVÍU. ISTA (I. e.) , és a' nyilvános számadás által, 
mellyel a' mínisterek évenként a' budget előterjesztése alkalmával a' 
kamaráknak tartoznak, habár az ő VKLEMSTTKKHÜK (1. e.) az alkotmányban 
még most sincs tökéletesen tisztára hozva. A' még határozatlanul ma
radt dolgok közé tartozik a' municipalis alkotmány i s , melly már szinte 
c é s z e n elenyészett. A' községi tanácsosok 1814 olta nem neveztettek 
annak rendje szerint. A' községi alkotmánnyal szoros öszveköttetésben 
van a' tartományi alkotmány és igazgatás (1. 1'RÉKKCTURE) , sót magát 
az országgyűlést akkor itéled meg leghelyesben, ha ugy tekinted mint 
ama nagy országi községet, melly tői minden köz és nemzeti dolog vég
ső elhatározását várja. I ' . 

F R A N C I A O S Z Á G O E O G R A P H I A I ÉS s T A T I s T r i i * !, i. » P o i-
j A. Francziaország Napóleon alatt az é. sz. 41 ° 14'-tól—53° 43 '- ig 's a' h. 
13°- tó l a' 26-ig terjedt. Mintegy 14,000 nsz. mf. (maga Francziaország 
13 824, 's a1 feudális fejedelemségek és Jonia 119 nsz. mf.) foglalt magá
b a n , 42 '/a mii. lak. kik közé az illyriai tartományok lakosi (1 ' /a mii .) 
nem számláltattak. Ezek közt 28 mii. francziául, (i ' /a mii. olaszul, 4 f* 
mill. hollandi 's flandriai nyelven, 4 mii. németül beszélt. A' franczia bi-
rodáloninak 's szövetséges statusainak népessége kerek számmal 88 mii. 
tett . Ezen roppant 's foglalt birodalom három részből állott. A) Alpe-
seken inneni vagy szorosan vett Francziaországból, 104 departementtel; 
l i) Alpeseken túli Franciaországból ; e' 4 fő kormányzásra osztatott, 
mellyek Olaszországnak elfoglalt tartományiból alkottat tak, 's 14 dep. tet
tek ; C) Rajnán túli Francziaországból, melly a' hollandi tartományokat 
's a' német tenger partjait foglalta magában. A' hollandi és német,' fő 
kormányzásból, ' s 7 dep. állott. 20 Nov. 1815 olta Francziaország ismét 1700 
előtti határai közé szoríttatott; mindazáltal Avignont és Venaissint, 's Möm-
pelgardot más helyekkel együtt megtartotta; ellenben keleti határain négy 



FltANCZlAOilSZ. GEOGRAPH. ÉS STATIST. ÁLLAPOTJA 1 4 3 

várról , a' bouilloni herczegségről 'sat. kénytelenittetett lemondani. Ré
gi gyarmatjai közt, meílyeket visszakapott , a' keletindiaiak és afrikaiak 
nem igen nevezetesek. Amazok közé tartoznak : Pondichery , Karikái és 
Malié, néhány S u r a t e b e n V másutt lévő kereskedő helyekkel; ezeket Bour
bon szigete , néhány guineai sáfárságok, Senegal és Gorée szigetei (Se -
negambiában) teszik. Fontösabbak a1 nyugotindiai gyarmatok: i) St-
Pierre és Miquelon apró szigeteik Ujfundlandnál, a' halászhelyekkel, 
mellyek igen jó alkalmat nyújtanak hajós legények nevelésére; — 2) Cayen-
ne , vagy franczia Guiana; 3) Martinique ; 4) Guadeloupe; 5) Deside-
rade ; fi) les Saintes ; 7) Marié galaiite. A' gyarmatok ös/.veséggel 850 
nsz. mf. feküszuek 350,000 lak. — A' franczia királyság (a' h. 13° — 
25° 's az é. sz. 42 = —51° közt) most 10,080 nsz. mf-den fekszik 's 
30,820.700 lak. számlál a' gyarmatokon kiviiJ, ezekkel együtt pedig 
31,241,000-et. Corsicával, ide nem vévén a' gyarmatokat , 80 departe-
mentre (megyére) 's 23 katona-osztályra (mindenik egy marschall vagy 
vezérhadnagy alatt) osztatik. Legnépesebb depart. az éjszaki SO5,704 lak. 
Közelebbiek ezután: a' seinei (párisi) 821,700; alsó-seinei 055,804; pas 
ile. caíaisi 020,584 lak. Legkevesebb a1 nép száma Corsicában, u. m. 
ISO,348. — A' franczia nemzet képviselőji a' pairek és a' megyék hét 
esztendőre választatni szokott követeinek kamaráji. Az utolsók számát 
az 1830-ki választó-törvény 430-ra emelte. 1825 a' pairek kamarájában 
a' Francziaország canczellárja , 2 Fils de F r a n c é , 8 királyi vérből szü
letett herczeg, 2<J9 pair, érsek, püspök, he rczeg , maiquis, gróf, vicegróf 
és báró ült. — Francziaországnak számos és czélirányos csatornái ösz-
vekötik 's virágzóvá teszik a' belföldi és tengeri kereskedést. A' langűe-' 
doci csatorna (canal du midi) a' Garonnenál fogva (Toulousenál) öszve-
kapcsolja a' földközi és atlasi tengereket. A' charolaisi vagy du centre 
csatorna öszveköti a 'Lo i r e t a 'Saoneval , melly Lyonnál a 'Rhőneba ömlik; 
's a' briarei csator. egyesíti a' Loiret Seinevel, melly vizét a' la Manche csa
tornába önti. Francziaország földje , kivévén a*.pusztákat(Landes) a' nyűg. 
parton 's a1 hajdani Champagne pouilleusét, valamint déli Francziaországnak 
is egy részét , termékeny térség ; csak délen és kel. húzódnak á ' l ozé -
r e i , auvergnei (a ' Mont d1 Or ra l , Cantallal és Puy de Dóméval) hegy-
lánczak 's a' Sevennek (a1 Cóte d1 Orral) a1 Pyrenéktől az Alpesekig. Az 
utóbbiak mellékágai a' Jura és Vogések. Éjszaki Francziaórszágban az 
Ardennek egy része nyomul be az országba. Eghajlatja a' legszebbek és 
legtermékenyitőbbek közé tartozik földünkön. Fő termései : gyümölcs, 
olaj-gyümölcs (hires a' provencei faolaj) és bor. Öt miliőm arpensnyi sző
lőhegyei észt. 10—18 mii. műid bort adnak, mellyből észt. átaljában 120 
mii. frankot érő vitetik ki. A' gabona-termesztés és baromtartás mindig 
tökéletesittetnek. így a' többek közt a1 revolutio olta 50,000 hold mo
csáros föld száraztatott ki. Az ásványok országa csak vasat, egérkövet, 
kőszenet, salétromot, márványt , puskakovát 'sat. ád. Forrási és kősó
ja is van. A' belső kereskedést 18 nagy uj katona- és országutak, 500 
órányi hosszú más fuvarozó u t a k , 80 hid 's 30 csatorna, mellyek közül 
7 egészen el van végezve, 300 zsilippel, mozdítják elő. Francziaország
nak 24 kereskedő kikötője van. — A' köz pénztár , a' Gaetai (Gaudin) 
herczegnek, ki Napóleon a la t t fáradhatatlanul dolgozott a' status igaz
gatásának ezen ágát jó állapotba helyezni, tagadhatatlan érdemei mellett 
is, igen rósz állapotban volt a' Bourbonok királyi székre lépésekor. A' 
királyok uralkodása alatt Louis , lloy és Vilifele ugy megtöltötték azt, 
hogy a1 franczia kivándorlottakhak , kik fizetéseket a' külföldön elvesztet
ték, mint az özvegyeknek 's megholtak gyermekeinek is kártérítésül, 250-
től 1000 frankig menő penziók rendeltethettek egy 20 Juí. 1821 hozott 
törvényben, a' köz pénztárból. Az 1815-ki budgetben lévő J30 mii. hi-
jány (deficit) 's a' status adósságának fizetésére (1817 a' tőke 2340 mii. 's a' 
kamat es/.t. 117 mii. fr. tett) bizonyos jövedelmek mutattattak ki. l i á 
néin ázolta 1823 a' spanyol háborúra 's a' kirándorlottak kárának meg. 
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térí tésére tett killcsönözések miatt annyira fe lhágot t , hogy 1825 a'fun
dált adósság kamatja 211 mii. frankra ment ; mindazáltal 40 frank 
a' semmisítő fnndusra rendeltetett . Öszveséges jövedelme 1825ben 
981,500.33 tV. volt. Jövedelme 1824: 904,971,000 fr. hágott ; a' hon
nan 1826 a' földadóból 18 mii. fr. engedtetett e l , minekutána 1821 ol-
ta 19 mii. frankkal kevesebbittetett. 1832 évi köl tsége , meltyre a' 
kamara jövedelmet is rendelt, 1.233,000,000 fr. — Az 1818-ki katona-ál-
litásra nézve hozott törvény, 's a' 28. Oct. 1820 költ királyi végzés szerint 
a' szárazi hadi erő uj alkotmányt kapott '» békés időben 240,000 főre ha-
tározta to t t , kik közül mindazáltal 60—80,000 mindig otthon v'aii szabadság
gal. Az éjsz. 's kel. határok megerősítésére egy, Marescot vezér előliilése 
alatt lévő biztosság plánt készített; mert Vauban erősség-lineája, Franczia
ország Landauról , Marienbergról és Philippevilleről lemondván, nagy 
hézagot kapott, mellyben uj erősségeknek kell épittetniek. Azon hármas 
l inea , melly által védetik franczia Flandern és Artois , 's melly Euró
pában legáttörhetetlenebbnek tar ta t ik , megmaradt. Francziaországnak 
106 vára van; ezek közt 5 e lső , 6 második, 23 harmadik, 's 72 negye
dik rangbéli. — Tengeri ereje 1826-ban 42 linea-hajóból , 34 fregátból's 
209 kisebb hadi hajókból állott. A' hajó építésben szükséges dolgokat 
külföldről kfill bevinni. Fő kikötői szerint Francziaország dünkircheni, 
havre i , bresti , 1' orienti, rocheforti és touloni tengeri kormányzásokra (prae-
fecturákra) osziatik. Minden Francziországban esztendőnként készíttetett 
mivek 's portékák becse 2000 mii. frankra, 's az azokkal foglulatosko-
dók száma 1,747,000-re tétetik. A' nyereség 700 mil-ra becsültetik. Leg
jelesebbek azok közt a' gyapju- és pamut-, selyem-, vászon portékák, 
arany , ezüst mivek. A' franczia szorgalom szüleményeinek Napóleon ál
ta l bevitetett kitétele , minden 4 észt. szokott tör ténni , minekutána 25 
Aug. 1819 megujíttatoíf volna. A' földmivelés javítására 's tökéletesíté
sére Jan. 1819, a' belső ministeriumnál földniiveló tanács állíttatott fel, 
melly minden megyében öszveköttetésben van egy gazdag földbirtokos
sal. Kaschei-:ire kecskfi'k is jó előmenetellel tenyésztétnek Francziaor'-
szágban, hova azokat 'TEÁSAUX (1. e.) gazdag fábrika's vitette be Jauber* 
ál tal . A' nemzeti szorgalom és kereskedés előmozdítására kiváltképen 
sokat tett egy közönséges kereskedés- és manufactura-taiiúcsnak felállí
tása (23 Aug. 1819), mivel a' szorgalom szüleményeinek kitételekor 
a' jutalmakat 's más serkentő eszközöket egy középponti ju iy (ceiitral-
ju ry ) itéli meg. Ezen kívül Nov. 1SI9 a' mesterségek tökéletesítésére 
egy szabad oskola is köttetett öszve a' Conservatoiiv des árts et métiers 
nevű intézettel. Egyszersmind Parisban 's a' departementekben több bá-
torságositó intézetek állottak elő. A' szárazi kereskedésre nézve mindaz
által a' be- és kivitelt különbféle rendelések nehezítik, p.o. a' német ter-
mesztmények bevitetése megtiltatott, 's a1 4 Jul. 1821 hozott törvény ál
tal a' gabona be- és kivitele az á r rá tó i függővé tétetett , bár a1 határta
lan mesterségi és kereskedési szabadsághoz ragaszkodók a' kamarákban 
tüzesen vitatták, 's a' status-gazdálkodási theoriának minden okaival tá
mogatták is ezen princípiumot: „Tiaissez entrer, (aissez sorlir , luissez 
passér." Ezen tilalmak előtt 1820 Francziaország bevitele 471, ' s a' kivi
tel 601 mii. fr. félül volt. kzenkivfil a' koronának dohánnyal való mást 
kirekesztő kereskedése, melly az elsaszi dohány-termesztésnek igen káros 
volt, 1819-tól 1826 1, Jan-ig megnyujtatott, annyira, hogy a' dobííny-ter-
mesztés addig csak nvolcz depart. engedtetett meg. A' gyarmat-keres
kedés a* telepítéseknek és plántálásoknak Guianában és á1 Senegal folyó-
jáuál 1819 olta lett terjesztése által, mindig inkább szélesedik, mivel most 
a' többek közt a' Senegalná) csupa szabad Négerek mivelika' pamut-, in
digó-, cr.iikor- és kávépláritálásokat. A'rabszolgákkal kereskedésnek mind
azál tal nieg kellett tiltatnia, 7s lia megtörténik, megkell bUnttltetnie, 
az Arigolbrszággál kötött egyezések szerint. Hanem semmi sem segitette 
a' nemzeti jóllét 'á gazdagság nevekedését annyira, mint a' földek szét-
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osztása, *) mesterse'g- levelek adása, az ez által szaporodott népesség, a 
tőkepénzek gyors forgása, a' belföldi hajózás megkönyebbittetése, 's ben 
a' vám alól való felszabaditatás- Ezek által lett az, hogy a' status hi
te le , a' jövedelmi (financz) kormány jó rendbe hozatván, bár a' nemzet 
4 észt. alat t , 1815-től 1818-ig, taksa fejében 3500 milj fr. fizetett, min
dig inkább erősödött , jóllehet néha valainellyik ministernek megbukása, 
vagy az utolsó időben a' spanyol háboru 's más okok, a' pénz becsét igen 
alá szállították is. így bírhatta el Francziaország adósságainak te rhé t , a' 
mennyiben nagy tőkepénzesei magok átvették a' kölcsönözéseknek egy 
részét. t 

Az igazság kiszolgáltatására 's belső kormányoztatíísára nézve Fran-
cziaország, az 1832-dik Aug. 9-ki statustiirvénynél fogva, a' mi a' főpontokat 
illeti, elébbi alkotmánya szerint maradt. Király nevezi ki a' bírákat \s 
békebirákát. Rendkiviili biztosságok kinevezését a' státustörvény tiltja. 
A' töi'vényke/.és feje az ország canczellárja. Mindenik megyét (depar-
tementet) a' praefectus kormányozza, kit fontos hivatalában egy prae-
fecttisí 's megyei tanács segítenek. A' praefectlisnak minden kerületben 
(aiTODjüssement) van helytartója , alpraefectus névvel, 's e' mellett egy 
kerületi tanács. Mindenik városnak, mezővárosnak 's falunak van elöl
járója, maire névvel, 's egy vagy két segédje, policzia-biztosa, a1 népesség
hez képest, és helybeli tanácsa; a' 100,000 lakosú városokban egy)tó 
policzia-biztos is van. Mindenik cantonban van egy béketörvényszék; 
mindenik kerületben egy törvényszék ; 's mindenik departementben egy 
criminale fórum; ezeken kivül vannak felebbvivő itélő székek vagy 27 
felsőbb királyi törvényszékek is. Legfőbb törvényszék a' Parisban lévő 
itélet-mondást semmisítő, vagy CASSVI'IOTÖRVKNYSZÉK (I. e.). A' nyomta
tás szabadságával visszaélések megítélése előbb a'jurytól elvétetett, mivel i-
gen engedékeny volt itéletmondásában;sőt dePrad tu ra t , ki a 'választás tör
vényéről irt munkájáért perbe idéztetett, felmentette. Ataljában nem szűn
tek meg a' hasonló perek, 's az Ítéletek gyakran kemények voltak , de 
többnyire a' liberálisokat vagy szabadság mellett buzgólkodókat érdeklet-
ték. E' mindazáltal nem tartotta vissza azt a' pártot, hogy írásaiban sza
bad gondolatokat ne terjesszen e l , 's a' de Pr'adr, K é r a t r y , Kenj. Cpn-
stant, F iévée , Guizot és Bignon fontos munkáji elfelejthetetlenek marad
nak ezen idő históriájában. A' sajtó perek 1830-ban ismét a' Jury Íté
lése alá ada t t ak .— A'criminalis iörvényszolgáltatásban lévő '» gyakran 
ostromlott visszaélések közül, legalább a' tömlöczök állapotja figyelem 
alá vétetett. Korlátok közé szoríttatott a' s/.Uk fogság (mise au secrét) 
kínzó keménysége, 's a' király megerősítette a' tömlöczök állapotjá-
nak javítására czélzó egyesületet, mellynek közzépponti tanácsa hajdan az 
Augoulémei herczeg előlülése alatt tartá a' párisi érsek palotájában üléseit. 
A'status uj alkotmánya szerint a ' romai catholica apostoli vallás a' Fran-
cziák többségéé; mindazáltal minden vallásnak egyenlő szabadság és u-
gyanazon védelem igértetett 's adatott . Előbb az ugy nevezett missio-
nariusoknak renkiviili egyházi gyakorlások 's bncsnjárások engedtették. 
1822 az „Almanac du clergé de F r a n c é " szerint 35,286 pap Volt szol
gálatban. A' seminariumokban, collegiumokban 'sat. lévő papi hevendé-
kek száma csak 25,437-re ment ; az érsekeké 9 's a' püspököké 50 volt. 
Af papság öszveséges fizetése 34,127,700 fr. A' franczia egyháznak a' 
római udvarral való öszveköttetése' még mindig az 1801-Ui concordátu-
mon alapul ; mert a' XVI11. I.ajos házi ministerétől gróf Blacastól Í8I7 
készített nj concordatum nem fogadtatott el a' nemzettől. Napóleon alatt 
az egyházi dolgok egészen az országlás kezében voltak. A' császár ne
vezte ki az érsekeket, 's előtte tették le ezek a' hűségi esküvést. Az ér-

M IÍÍ.JO Frailcziaorsz.ístuak 3d,4^5,iai lak. volt, kiknek egyedül a' földbirtok T,58O*,6OO,OT!> 
lr. )bt4dfllmct hozott; 3' földbirtok IO.'ÍOO.OOO szemelv közt volt elosztva 
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sekek nevezek ki ugyan a' megyéjekbeli papokat, de a' császár erősitette 
meg azokat hivatalokban. A' reformátusoknak (2,300,000), egyházaik van
nak , mellyek egyszersmind consistorialis egyházak és synodusok; 0011 
emberre számláltatik egy consistorialis egyház , mellyek közül 5 teszi 
egy synodus kerületét; mindenik synodiianái van egy consisturiiiui. A/, 
ágostai vallástételt követőknek (1,100,000) is vannak cousistoruuuiU, 
mellyek inspeotiokra Osztattak s fő consistoriumok alatt vaunak. A' 'si-
dókat (00,000) a' párisi consistorium kormányozza. — Az előbbi országlás a' 
catholica egyház boldogiiására törekedvén, mindent t e t t , hogy a cath. 
papság külső állapotját javitsa ; de a' franczia követ gróf Blacas , a' ki 
e' végre Komába kü lde te t t , alkudozásainak csak az a' következése lett, 
hogy a' pápa 1819 a' megürült érseki és püsppki helyek ideigi betöltését 
az 1801-ki concordatum szerint jóvá hagyta. Erre a' király szaporitá 
a' paphelyek számát. De még 1821 , mint gróf Simeon minister elóadá, 
4000 vicarins volt Francziaországban, kik a' statustól észt. 250 fr. nál 
többet nem kaptak ; számos falukban pedig épen nem volt p.ip; sok tem
plom lerontatva vagy dűlőfélben volt; s 50 püspöki és érseki szék Fran
c iao r szágra nézve, nielly hajdan 13ö egyházi megyét 's főpapot számláit 
kebelében, nem látszott neki elégnek. Innen 4 Jul. 1821 a' papi penziók
ra nézve az a' törvén}' hozatott , hogy a' statusra visszás/álló papi fi-
zetések 's esztendei jövedelmek 12 uj püspök, 's lassanként 18 más 
püspökség fizetésére, továbbá a' csekélyül fizetett vicaríusok jövedel
mének nevelésére, uj papok fizetésére, a' még meglévő szerzetesek és 
apáczák állapotjának jav í tására , végre püspöki templomok 's egyházi é-
pületek építésére fordíttassanak. Egyszersmind a' király megi rősitette 
jusá t a' romai udvar iránt; mert miiiekutána Kómából Ocl. 1822 vissza
tér t követe , Blacas d' Aulps hercxeg, az országnak a1 papai szikkel 
való öszveköttetését ugyan ott megállapította volna, XVIII. Lajos a' pá
pa 18. Oct. 1822 költ bullájának kötelező erőt engedett ugyan, mindazál
tal a' benne lévő claiisulákat, formulákat s kifejezéseket nem hagyta jókká, 
a' mennyiben az ország törvényeivel 's a' franczia (gallicana) egyház 
szabadságaival ellenkeztek. Ezen bulla által Francziaors/.ágnak egyházi 
megyékre lett osztatása végre megállapittatott, 's most 14 érsekség van 
benne Az érsekeket , mint a' püspököket is a' király m vezi ki. — A' 
tanitás egy 8 Apr. 1824 költ kir. végzésnél fogva a' nemzeti palléro/.ódás 
ministeriumának felvigyázása alatt van. Most minister az universilás 
nagymestere. Minden tanító intézetek feje a' kir. unirersitas. Ez 3 ke
rületre osztatik, mellyekben 26 academia van. Az academiák a' miVink-
hez hasonló karokból állanak. 17 város hajdani alkotású universitásait 
visszakapta. A' nép oskolái igen rossz álapotban vannak. Még 1821 azt 
monda a' minister a' kamarában vagy országgyűlésén, hogy 25,600 hely
ségben (és igy felénél többen, mivel Francziaország 44,000 községre osz
tatik) épen nincs oskola. Hogy az országlás a' zendülésnek gyökeiét 
is kiszaggathassa, a'kőrzönséges tanítást a' catholica egyház felvigyázása 
alá adta. Már 1819 panaszkodott gróf Marcejius a' követek kamillájában 
az oskolákba és ifjúságba becsúszott isientelenség, erkölcstelenség és ze-
nebonás lélek miatt. Híjában védte Cuvier a' tanitás módját. A' politica 
beavatkozott az ó és uj tanítás-mód közt fenforgó perbe , még az első os
kolákra nézve is, hol a' freres des écoles chrétiennes vonogaták magokat 
a' kölcsönös tanitás-niód elfogadásától; mindazáltal végre alávetek ma
gókat a' közönséges tanitás biztosságának. Az ugy nevezett peres de la 
föi, a' Jesuiták, 's ezeknek baráti is mindig több több befolyást nyertek az 
oskolák le lkére; a1 honnan Koyer.CoIIard . k ivo l t 1815 olta a' tanitás 
biztosságának elölülője, Sept. 181ü lemondott hivataláról, 's helyébe, a' 
híres Cuvier, egy református, jöt t . De mivel az országlás közvetetlen 
befolyással akart b í rn i , hogy a' tanitás vallásos és monarchiái lelket kap
jon, 's a' tanulókat, kik főképen a1 párisi és grenoblei törvényes osko
lákban , mint az orvosiakban i s , sok rendetlenséget követtek e l , tudó-
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Hiányaikra szorítsa és szorosabb felvigyázás alá vesse: tehát 1 Nov. 1820 
a' közönséges tanítás biztosságát kir. tanácsosa változtatta, melly a' régi 
csiisz. universitás helyére lépett; elölülővé Corbiére választatott 's a' köze
lebbi felvigyázás püspököknek adatott áljai tulajdon megyéikben. Végre 
li>24. XVIiJ. Lajos alamisnása Frayssinous abbé, hermopolisi püspök, az 
ország pairje, neveztetett ki elölülővé 's egyszersmind az universitás nagy
mesterének méltósága ismét visszaállitatott. Az uj előlülő azonnal k e 
rengő írást bocsátntt ki az érsekekhez éspüspökökhez , kiket felszólított, 
hogy a' kö/.önséges tanításnak vallásosabb irányt adjanak, mivel lonto-
sabb dolog az ifjuságot a' szerzett tudomány ellen felvegyverkeztetni, 
mint lelkét kifejteni :s előtte az emberi esmeretek pályáját felnyitni. E' 
végre nem csak sok gondolkozó fők 's tisztelt irók mozdittattak el a' ta
ní tástól , hanem a' törvény-oskolákkal 1819 öszvekötött természeti és nem
zeti jusok tanitószékei, 's a' párisi nagy normális oskola is eltörültetett 
1822. Ellenben a1 malhesisre 's physicára nézve sokat tett az országlás. 
>'iii.yci\i.i' (1. e.) kapitánynak földkörül lett utazása nevezetes pont XVIII . 
Lajos uralkodásában. •— A' tudós egyesületek feje a' Mart . 181(3 újonnan 
alkuitatott franc/.ia kii', intézet , melly 4 academiat foglal magában, n. ni. 
a° tiuloinányokét, a' franczia academiat, a 'his tór ia és l i teratura acad., 's 
a' festés, képfaragás és hangmivészség academiáját. — Vitézi rendjei : 1) 
a' szent léleké, melly legnagyobb tekintettel b í r ; alkotta 111. Henr ik , 
mivel piinköst napján először Lengyelországban, azután Francziaország-
ban lett királlyá -, a' honi vitézek száma 100-ra van határozva. 2) 
A' szent Mihály rendje , mellynek XI. Lajos adott léteit 1409, Mihály 
arkangyal , mint Francziaország védő szentje tiszteletére. XIV. Lajos
tól újíttatott meg 1005. Nagymestere a' király. XIII. Lajostól JÓ Nov. 
1816 megerősített rendszabási szerint lUÜ-nál több vitézei nem lehetnek. 
Mind azok, kik a' szent lélek rendjét megkapják, elébb a' Mihály rend
jének vitézei lesznek, 's királyi rendek vitézeinek neveztetnek, de azon 
számhoz nem számláltatnak. Egyébaránt ezzel a' renddel tudósokat, mi-
vészeket 's hasznos fedezéseket szokott a1 király megjutalmazni. 3) A' 
szent Lajos rendje , mel lyet , mint katonai érdemrendet , XIV Lajos al
kotott 1093 . a' cath. valláson lévő száia/.i és tengeri tisztek megjutal
mazására. A' r e n d , mellynek nagymestere a1 k i r á ly , 3 osztályból áll , 
u. ni. nagy-, közép- és kis keresztes vitézekből. Eleinte a' becsUiet-legio 
rendjének helyébe kellett lépnie, de most gyakran az utolsóval együtt 
viseltetik; tagjai közt sok külföldi katona is van. A' protestáns vallásit 
katonatisztek számára XV. Lajos 1759 külön rendet alkotott, du méri te 
militaire rend névvel. XVIII. Lajos megújította 25 Nov. 1814. Eddig; 
Csak külföldi, nagyobbára porosz tisztek kapták. 4) A' szent Lázár rend
je , melly mikor alkottatott légyen? bizonytalan. IV. Henrik egyesitet
te ezt 1008 az általa alkottatott boldogságos szűz Mária rendjére!. Mind 
egyházi, mind világi személyeknek adatott. 1789 olta senki se kapta 
többé. 5) A' becsület-legio kir. rendje. — Francziaország legújabb álla
potját esmertetik Kératry és Fiévée munkáin kivül „Annuurie histori-
guiii'- Lesurtól; „ D « gouvernement de la Francé depuis la restauration 
el du ministére aetuel', Guiznttól (Par is 1821); Costaz „Wlémoires SUT les 
ptoyeni, nui ont ámené le grand développement que V indust rie franqaise 
aprin depuis vingt aus; suivie de la légiilation relatíve atix fahriques etc" 
— A' törvény-alkotmány fogyatkozásait Legraverend adja elő ezen mun
kájában : „Des laeunet et dei hesoins de nolre légitlation politi-
(j\ie et criminelle''', (Paris 1821); a' törvény-szolgáltatás hijányait 
Feuerbach fedezi fel e. m. „Uier die Gerichtsverfassuug und dal ge' 
rie/ttl. Verfahren Franhreiclis", (Gieszen 1825) Francziaország politi-
cai-ecyházi életére né /ve , főképen Parisban, 1, „Xouvellei lettres pro
vinciales , sur les affairei du lemps, par V auleur de la réve politique de 
V Europe", (d' Herbigny , Paris 1825). Mint a' franczia megye-kormá-
nvozásra nézve most fenálló törvények 's rendelések abc rendben l é ' 
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vő repertóriumát, igen lehet ajánlani Pechartnak a ' be l ső ministerinni 
néhai al-elcilülójének „Dictionnaire de V adminislration déparlementalr-" 
(Paris 1823) ezimii munkáját. — Legújabb 's legjobb földabroszai Fraiiczia-
országnak: a' Paulmiertől 's Eugfene de Branvilletől 1823 nlta kiadatott „\«w-
vel Alias de Francelí (mindenik depart. külön darabban) ; továbbá Au-
picktól e's l 'errottól ,,0</r/e« de S6 départ. el des coluniet franc,, pre-
védées de cartes de la Gaule, de la Francé ancienne el de la Francé ac-
<ue//e'c '(statist. históriai táblákkal , Paris 1824—20); végre Mondómétól 
„Carte topoprapk. physique et mililaire, en 60 feilill. de la limité des 
royaumes de Francé el des Vays-fías''. (Bilissel 1S24). L-—n 

F R A N C Z I A O R S Z Á G r. Ás. Kzeu kifejezés alatt szorosabb értelem
ben , 's a' belső kormányzáshoz tartozó uralkodási rendszer kizárásával, 
azon mivelet értetik , mellyet a' franozia cabinet külső és belső erőbeli 
viszonyához képest szokott gyakorolni. Belőlről a' királjok politicája 
eleinte függetlenségért, azután korlátlanságért , 's végre a' Bourbon ház 
viszont felállíttatása u tán , a' törvényes királyi szék hatalmának ön-ál
lásáért törekedett. A' feudal aristocratia bilincseitől való függetlenséget 
már az első Capetingek kivívták magoknak , a' királyi szék örökölhető
ségének megalapítása által. 997 ó l t a , Capet llugo halála után, 200 évig 
szüntelen a' fiu követé atyját az uralkodásban. Ez egységet eszkö/.le 
az országnak 40 nagy korona-vazall alatt lévő 's össze nem tartó részei 
között. VI. Lajos idejétől (1103) fogva a' városokba való összegyüleke
zel 's egy testté létei is igen gyámolitá a' királyi szék tekintetét a' feu
dal aristocratia ellen. Még inkább nevekedett a' királyi hatalom Filep 
Auguszt ' s ennek utódjai a l a t t , 23 nagy grófságnak a1 koronára való vis-
szaháromlása által (1180 — 1310). Egyszersmind a' bárók feletti bírás
kodást is megnyeré a ' k i r á l y ; 's az országnak királyi törvény-tartományok
ra való felosztása, összefüggést 's egységet szerze hatalmának. Ugyan 
ezen uralkodási 's nagyobbitási terv (plánum.) szerint tulajdonita magá
nak a' korona több királyi haszonvételeket, mint p. o. a' pénzverés és 
adószedés jogát. Hasonló sikerrel alapitá meg Kilép a' szép Onegl>-
1314) a' királyi hatalomnak a' hierarchiától való függetlenségét. Ezen 
időtől fogva, a' pápákkal tett töbh izbeli concordatnntok által mindegy
re fen titdá az országlás tartani a' franczia egyház szabadságait; mind
azonáltal csak XIV. Lajos alatt 1682 erősíttetett meg tökéletesen azon 
esmeretes négy czikkely á l ta l , melly azt minden későbbi alkudozások
ban is épen tartá. Végre a' királyok politicája belőlről is korlátozatlan 
hatalom után igyekezett. A' nemzet 1302 tői fogva három országrend
ben gyülekezett össze. A' Valois-k országlástudománya változó követke
zésekkel küzdött el lene, míg végreXI. Lajos (1461 — 83) a1 korlátlan ha
talom alapját letevé utódjai számára ; azonközben a' királyi haszonvéte
lek szaporodása folyvást t a r to t t , 's egy állandó katona-seregnek (1444-
tól) képzetese szolgált a' királyi széknek elnyomási eszközül. Lassan
ként a' parlamentek (különösen a' párisi) is politicai testet illető jogo
kat nyer tek, a' városi hatalom ár ta lmára; midőn pedig már ez megsem
misí t tetet t , földhez sujták a' Bourbon házbeli királyok hatalmi szavuk
kal amazt is. De a' parlament mindig viszont újra feltenyészett, mig 
részint ezen kiizködésből a' revolutio vele együtt kisarjadzott. — XI. 
Lajos idejétől fogva nyilván csalárd és erőszakos lett a' franczia ország
lás , de egyszersmind , hogy a' nemzet figyelmét, a' királyi hatalom bel
ső nevekedéséről zsákmány és hír állal elvonhassa, kivűlre czélzó hó-
doltatási vágyba merült. Ezen irányzat határozá el a' nép jogainak le
hanyatlását. Ellenben VIII. Károlynak \s utóiljainük Olaszországot tár-
gyazó hódoltatási vonataiból fejlett ki 1494 óta a1 nemzetnek hadi di
csőség után sóvárgó é rze te , 's az ezzel összefüggő Spanyolország és 
Austria elleni politicai féltékenység, a' franczia cabinetet az európai nj 
politicai rendszer középpontjába helyezteté. A' Hclvetákk3l való kato
nai capitulatio (mellyet XI. 1-ajog kötött elsőben 1475) megmutatá a' 
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franczia országlásnik azon erőpontot, mellynél fogva Német és Olaszor
szágot megrázhatá. I. Ferencznek (inegli. 1547) a' Kapuval és a' külföl
di protestánsokkal való összeköttetése talál tata el vele azon titkot: háló
jával egész Európát körülfonni. Legfőbb czélzata , Austriának és 
Németországnak sok részre osztatása által okozandó elgyengitése, 's éj-, 
szaknak — a1 magyar- lengjél és svéd országos pártoskodásba való 
avatkozás által leendő vezérlése volt. De mind eddig sokkal inkább csak 
egyes királyoknak liarczra vágyását 's az édesgető környülállásokat kö
vette, hogy sem valanielly terv szerinti igyekezet világos szemléletére 
juthatott volna. Egyszersmind a' polgári és vallásbeli háborúk, mellyek 
a 'Bourbon házat királyi székére emelték, az udvar politicájának, 's al
taljában a' népnek telette szenvedélyes és zivataros charactert ad t ak , 
melly, minekutána Hichelieu által a' hideg és józan ész szániolatainak a-
lája ve t te te t t , a' franczia országiásnak feszülés! 's emelkedési erőt köl
csönözött, melly végre Európa sulyegyenét sarkaiból kivetette. Hiche-
lieu (megh. 1642) a' reformátusok lefegyverkeztetése, a' nagyok ostromlá
sa, a' parlamentek és papság meghódítása által tökéletességre vivé a' 
belső kir. hatalom korlátlanságát, a' már IV. Henrik által eszközölni 
szándékozott llabsburgi ház megalázása után pedig, Francziaországnak 
Kuropa sulyegyenén tullialadását valósította. Ettől fogva azon diploma 
ticai formát öltötte magára a' fr. országlás munkálkodási folyama, melly 
által a' külső országok viszonyainak elintézése, minden más országlási 
munkálatok között annyira elsőséget nyer t , hogy a 'külső politicának 
minden egyéb kormány-ágak alája vetették magokat, 's néki szolgáltak. 
He ugyan azon Hichelieu, ki a' polgári háború által felingerlett erő-ér
zethez a' despotismus okfejeit hozzá csatolta, a1 franczia cabinet-
be olly — Európában félelmet 's viszálkodást terjesztő — machia-
vellisniust hozott be , melly egészen ellenkezett IV. Henriknek \s nagy 
elméjű ininistereinek (Sul/y-nek, Villeroi-nak, .leanninnak és d' Ossat-nak) 
egyenes, és inkább bátorságosilásra mint hódoltatasra czélzó, politicá-
jával. Mert Hichelieu félvén a' béke nyugalmától , csak a' nemzetek vé
rengző dulatásai között gondola magát bátorságban lenni , kik között 
titkos hirlelói á l ta l , vagy minden ellenállást porba döntő erőszakkal, 
meghasonlást készített. Azért a' franczia politicának igyekezete a' west-
fali béke óta mindenkor a' kivülrőli hatalomban és tekintetben való 
nagyobbulást tárgyazá, '« a' mintatereknek önhasznu uralkodási vágj-jok 
kész-akarva keverte az országlást viszálkodásokba, hogy a1 királynak 
annál tovább elkerülhetlen szüksége legjen reájok. Titkos és nyilvánva
ló bujtogatok járták keresztül egész Európát ; szinte Erdélybe Lengyel
es Oroszországba eljutottak; Sveciában felingerlették egymás ellen a' 
pártokat, 's Persián keresztül egész Indiáig 's Chináig behatott a' fr. di-
plomatica fonadéka. Hichelieu a' franczia országiásnak vakon elszánt és 
álnok charactert adott -, ő utána lYlszarin , személyisége által a' hideg 
udvariságnak tetszetős alakját tudá vele egyesitni. Félénk hitetlensége 
az egyezetek kétértelműsége alá re j tezet t , vagy időt igyekezett nyerni, 
linoinau kijelelt álutakon, ez élj a elérésére. Az erőszaknak és csalárdság
nak ezen kettős nyomát a' fr. országlásban egészen az 1814-ki restaura-
lióig láthatni , csakhogy az idő és körülmények szerint majd az egyik 
majd pedig a'másik tűnt ki világosabban. XIV. Lajos alatt annál nagyobb 
behatásit volt az udvar fényénél , a' fr. nyelv és szokás közös léténél, 
és a' nemzet harcz-hiréuél fogva annál gyorsabb és elhatározóbb , mint
hogy a' nagyság csillámaival vévé magát körül , sőt néha időben a 'nemes 
lelküség vonatait is szinlelé. A' niinwegeui béke után elszánt desposticai 
lön. Lajos ministerei kények szerint magyarázták az alkukötéseket. 
Kröszakot, hirleléseket, megvesztegetést, titkos felboszontást és csa
lárdságot egyiránt használtak, hogy c/.élhoz juthassanak. XIV. Lajos 
esztelen politicája maga megbünteté ugyan magát u to l jára , de fényes 
példája elcsábító volt a' többi statusokra nézve. Mert minden cabinetet 
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elkezde most a' nagyobbitás szomja epeszteni, *s azon szenvedély, hogy 
egymást kölcsönösen megrabolják és lealázzák. Innét származott a1 szün
telen változó szövetségek j á t é k a , melly az egymás ellen múnkál&dó 
erőknek csak látszatólag adott sulyegyent , mig azonban Németország 
négy század lefolyta alatt, a 'revolutio előtt 8,270,000 lakossal biró darab 
földet vesztet te l Francziaország által. A' mi XIV. Lajos időkorában 
a' fr. országlást különösen jelessé teszi , az , hogy a' diploinatirai miv-
eszköz behozatása után a' köz egyezésekhez k ü l ö n ö s — , nem sokára 
pedig titkos czikelyek is ragasztattak. Az előtt Kichelien szinte ál-
egyezeteket is kötöt t , hogy alattok az igazit elrejtse! Most ugyan a' 
franczia hódoltatási politica egyszersmind a1 kereskedési hasznot 's ten
geri és gyarmatok feletti hatalmat is t á rgyazá : de nem egészen vigyázó 
és erős terv szer int , m>rt az ország nagyobbitása és a' szárazföldi érde
kek szüntelen fő czéljai maradtak. 

A' franczia diplomaticai oskolában Richelieu óta feltűnt nevezetes 
kormány-férjfiak között említést érdemelnek: a' Bassompierre-k, a' két 
<T Avaux, Servien, Lyonne , d' Es t rade , Courtin, Pomponne, Croissi, 
T o r c i , 's Janson és Polignac cardinálok. Ezek közül a' nemesielkü és 
szigorú Torci (XIV. Lajos ministere) ezt szokta mondani; „Que le meil-
leur" moyen de tromper les cours , c' était d' y parler toujours vrai!" 
Ellenben XIV. Lajos halála után a' franr-zia cabinet Dubois cardinál ál
t a l , valódi értelemben megbecsteUnittetett. Csalás és durva hazugság, 
az országos levelek meghamisítása , elvetemedett embereknek hivatalok
ra léptetése, és mindenfelé elsz'élesztett megvesztegetési és kémlelési 
rendszer, jelelik ezen ár/íiba bocsátott minister kormányozását , kinek 
kedvelt mondása, mellyet az uralkodóba még nevelésekor bele nyomott, 
az volt : ,,Que pour devenir un grand homme, il fallait étre un grand 
scélérat ." Dubois megbélyegezte nevét a' történetírásban, ámbár a' hár
mas és négyes szövetség köttetésekor — melly Franciaországnak An
gliával 30 é ' ig tartó békeséget szerze — kimutatott ügyessége és mun
kássága nem tagadtathatik. Még is vele együtt 's alatta dolgozott az 
önhasznát nem vadászó Pecquet. Következve ismét visszaszer/.é knropa 
előtt a1 fr. cabinet tekintetét a1 -békeszerető és igazságos characterii car
dinál Fleury. Ezen nagy meggondolásu , de egy kevéssé elhatározatlan 
minister, volt a 'béke közbenjárója 17ÍO-ig, midőn a' két hírre vágyó Bel-
le-Isle a' jó lelkű öreget az austriai öröklési háborúba bele keverte. Mint 
diplomatictis nagy e lmék , ó kívüle még Moiville, Chavigny, Villeneuve, 
marquis d' Argenson és marsall Adrién de Noailles mutaták ki mago
kat . De nem sokára Bernis és más mini-;terek alatt bizonyos gyengesé
get és pontossági hijányt árult el a' franczia cabinet, melly részint a1 

hadakozásbeli balesetekből származott. XV. Lajos t e h á t , olly király, 
ki rendszerint máskép Bzólt és cselekedett hogysem a1 mint gondolt, egy 
titkos diplomaticai cabinet felállítására határozta el magát , mellynek 
nvunkálódása a1 külső dolgokra ügyelő minister herczeg Clioisenl előtt 
nem csak hogy tudva nem volt , hanem gyakorta annak ellene dolgozott. 
Herczeg Conti 12 évig (1743-tól fogva) vezeté annak külföldi alkudozá
sait Austria el len, melly nem volt siker nélkül; ő mivelte ki Lengyel
honban a z t , a' mi Francziaországban éjszaki rendszernek neveztetett. 
Végre a' versaillesi udvarnak a' bécsi cabinettel Maj. 1. 1756. kötött 
egyezése ezen titkos diplomaticának , mellynek első személye akkor gróf 
Broglio volt , Francziaország jól tudva volt érdekének egészen más irányt 
adott , mellyre marquise Pompadour különös behatással volt. Mind 
a' mellett nem ritkán történt meg az , — p. o. a' Jesuiták eliörültetése 
iránt folyt igen nevezetes országos levelezés alkalmával —. hogy a' mi
nister a1 külső dolgokra ügyelőknek ollyan leveleit, mellyek nem a' sta-
tustanács és Pompadour értelme szerint roltak irva, megváltoztatá és 
sajnt nézetei szerint felelt reájok, ugy . hogy azok azt gondolrák , hogy 
homályosan fejezek ki magokat , vagy hogy nem értettek meg. Végre 
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még az unVarnnkoknak (Höílinge) és a1 király nószasszonyainak (Bulil-
weiber) áskálódásai is beié vegyültek a' diplomaticába. Ennek a' kö-
etkezése volt 170O. statusminister berezeg Clioiseulnek száműzetése, ki 

'várhat pazarló, de le'lek, character , hivatalviselés által jeles, és az ön-
haszon keresés szenyétől ment férjfiu volt. Kgyedül ez tndá azon za
varokat kikeríilni, mellyekbe a 's ta tust a'franczia fegyverek szerencsétlen
sége vivé. Az ő igyekezete az volt: Anstriával és Spanyolhonnal szö
vetkezve Anglia túlmenő hatalmát lesül veszteni, "s 'iroszoi szagnak a' 
Lengyelek és Kapu ellen intézett lépteit feltartóztatni. Kedvezőbb viszo
nyok között , korának legnagyobb koimányíia lett vulna. Az ő eltávo
zása után mindig láthatóbb lön a' fr. cabinet gyengesége és bátortalan 
léte, valamint szinte könnyelműsége is. Innét származhatott Lengyelor
szág felosztatása. Gróf Matirepas inkább engedett a' történeteknek, hogy
sem azokat vezérelni igyekezett volna. A' komolyabb, a' méltóságot és 
finomságot mindenütt a' formában helyeztetve lenni vélő gróf Vergennes 
pedig, minden munkássága mellett is, minden politicáját csak az eltűrés
ben helyezteté, mellyre őt Francziaországnak külső és belső helyezteté
se kinszerité. Legnagyobb hibája az volt . hogy az Ejszakamerikaiak 
felszabadulását Angolhon ellen gyámolitni javaslá ; ez érlelte meg közv«-
tetlenül a' i evoliitiót. Az ujabb időben jeles országiási irományaik által 
kitűnt férjliak közül Praslin , Nivernois, Chavigny, Havrincourt, Vau-
guyon, Bieteuil , Choiseul-Gouffier és Rayneval érdemelnek említést. 

A'revolulio á l t a l , melly a' régi udvari politicát semmivé oszlatta, a' 
franczia 01 szaglás is tökéletes átváltozást szenvedett. Minden eddig szun
nyadozott rugói, láng-elme és e r ő , vakmerőség és agyarkodás , újra 
megfeszültek. Szenvedélyes és egyszersmind heves egymásra hatások 
á l ta l , a' legvadabb körülmények dagályaitól szorí t tatva, hideg intézők
nek éles tekintetei által vezéreltetve, 's a' legerőszakosabb fegyver dühé
től űzetve, olly diplnniaticai rettentőséget nyer tek , melly gyakorta még 
a' fegyver erejét is felülmulta. A' revoliitionalis országlás mindazáltal 
válto/.utá formáját, a' revolutio különböző időszakainak characteréhez 
képest. Az első, vagy is a' szerkeztető nemzeti gyűlés , tiszta igye
kezettel legjobbat akart eszközölni ; azonban tapasztalás nélkül 
és felzúdulva kezdett azon munkához, mellyre elégtelen volt. Egy 
diploiuaticai kiküldöttségnek felállítása á l t a l , az elhatározatlan király 
caiiinetjének titkaiba avatkozott , mellynek a 'nemze t előtt gyűlöletes 
gyengesége már 1788. a' hollandi nyughatatlanságok által elárultatótt. 
A' külső ügyek ministerei Montmorin és Delessart, áldozatjai lettek a' 
nép gyülölségének. 1792 Dumouriez vette által a1 statusügyek vezér
lési t , 's ő vele kezdődik az n j , a' fegyverövedzte revolutioi diplo-
matica formája. Az alkudozásokba, az uralkodások tekintetével 's az 
előbb megtartatni szokott illendőséggel ellenkező szólásmódot hozott be^ 
melly által legelsőben is Sardiniával történt a' meghasonlás. Midőn azu
tán a' kormányzásának titkos kiadásaira rendeltetett sommá másfél mil
lióról ötödfél millió livresre emeltetet t , a' német herczegekkel való kü
lönös alkudozásai által , a' birodalom avatkozatlanságát (neu t ra i i l as ) 
igyekezett megnyerni, melly a1 nemzeti gyűléstől az egyezség megsér-
letése által inegbántatntt. Azután hadra szólilá fel Austriát. A' külső 
Ügyek igazgatása a' király kezeiből kicsikartatolt, 's egészen a' nemze
ti büszkpség behatása alatt állott, mel lyeta ' burkus hadi vezérnek, her-
czeg Braunschweignak Jul. 25. 1792 tett kinyilatkoztatása a' legvadabb 
elkeseredettségig felingerlett. Végre a' franczia monarchia romlása min
den európai országlást megrendite. Midőn azonban a' népuralkodási re -
volutionalis pnliticát az angolhoni kereskedési és gyarmati (colonialisj 
országlás meggyőzte, az a'szárazföldön ujabb hódoltatásokra tüzcltetett, 
'» belőle is viszont csak a' franczia szárazföldi rendszer fejlődött ki. A' 
directorimn azt republicanismus, Napóleon pedig egy testbe kapcsolás 
és szövetséges kötelek által igyekezett nagyobb sikerrel megalapitni és 
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kiterjeszteni. Borzadás nélkül mondott le az és ez, a' népek jogaira és 
hivségre való tekintetről. Ország-nagjobbitás által édesgetve, liberális 
képzetekkel csalogatva, vagy pusztulással fenyegetve vonták el a' fejedel
meket a' népektől, vagy ezeket amazoktól. Végre mind a' fejedelmek, 
mind a' népek megbuktak. Így uralkodott hajdan Roma Görögország 
városain 's Ásia, királyai felett ! Oe Napóleonnak zabolátlan akaratja 
vas ököllel rontá össze a' revolutio munkáját , az örökölhető királyiszé
ket. Hijában int', az okos Talleyrand, hijában a' vigyázó Fouché ! Mi
dőn azonban Moszkvának tüze eges.-, Európa egére fellángolt, és az éj
szaki Németország népeinek bátorsága uj lelkesedéssel emelkedett : a' 
katonai diplomatica megszűnt, hanem a' népek győzedelme után, a' szo
kott orsíságlásmódhoz tértek vissza az udvarok. Talleyrand törvényes
ségi (Legitiinitát) okfeje, visszaállitá a' Bourbonok királyi székét, 's ez
zel együtt a' régi franczia diplomaticát is. fiz eltulajdonitá a' nemze
teknek azon jogát , hogy magoknak és a' királynak constitutiót adhassa
n a k , "s ezóta egy párt, szint olly elkeseredetten mint okosan, a" régi ál
lapot helyreállításait dolgozott. Ellenben még mindegyre ballható volt 
mind a1 két kamarában a' liberális képzetüeknek vakmerő beszéde, és 
XV1I1. Lajosnak felvilágosult e lméje, Decazes tanácsára egy ideig erős 
kézzel fogta meg az alkotmányi oklevelet, hogy magát a' pártosok cso-
portozásai közben, az ingadozó királyi széken megtarthassa- Most a' 
franczia országlás a1 belsőre nézve alkotmányinak, a' külső viszonyokat 
tekintve pedig, Chaumont egyenese által megköttetettnek mondathatott. 
Midőn azonban az aacheni congressus által 1818, a'franczia cabinet a' töb
bi négy hatalmasság rendszerével megegyezővé, 's a' keresztény népek 
jogaival, legalább a' betűk szerint, összeillővé té te te t t , és a' csend be-
lőlről megerősittetettnek látszott: ekkor az uralkodás a' kamaráktól va
ló nagyobb függetlenséget óhajtott, 's az e' béli győzedelmet a' válasz
tási forma eltörlése által nyerte, fizentul a' külső politicaban is (Lay-
bacliban és Veronában) inkább csatolta magát a1 szárazföldi három nagy 
hatalmasság rendszeréhez, mintsem azon okfőkhez , mellyeket az angol 
rniiiisterium követ. Csak azon időtől fogva kezdett a' ír. ministeriiim 
Canning jeles politicájához közelitni, hogy az igazi saját status-érdeket 
szemei elől egészen el ne veszítse, mióta Nagy-Britania által spanyol 
America függetlensége elesmertetett. 1.,. Flassan „Mist. générale et 
raisonnée de la diplomatie franchise (1772-ig, 2. kiad., Paris 1811, 7-
köt.) V.ö. FRANCZIAORSZÁG 1814-től fogva, XVHI LAJOS , és FRANCZIA
ORSZÁG A' RKVOt.UTIO KLUTT- JIO . 

F R A N C Z I A O R V O S I K S S E R O R V O S I T U D O I I Á X V . Casper m e g 
jegyzése szerint a' franczia orvoslás mezején most nyughelyet lelni, 
honnan visgáló szemekkel nézhetünk a1 múltba. A' franczia orvosi en-
cyclopaedia elkészült (gigászi munka), 's hibái mellett is nagy kincs ma
rad az orvosi tudományokra, 's kivált azoknak Frajikhonban volt kifejlő
désére nézve. A' gyógyszertári chemia előrehaladását bizonyítja az nj 
franczia országos pharmacopoea (szerkészitési rendszabás). 1820-ban 
minden franczia egyetem megtijittatott, 's egyszersmind visszaálla a ' r é 
gi Académie de médecine et de chirurgie, 's a 'mi ezen körülmények kö
zött legfontosabb lehet, Broussais tudománya, mind azon szépítéssel tar-
kitással lépé itt elő , melly az uj gyógyrendszereket követni szokta. — 
A' mit Hoflinann , S tahl , Bo^rhave a1 17 század végén tettek és taní
tot tak, az Frankhonba is befolyt, 's kivált a' montpellieri oskolába, melly 
akkor majd első volt egész Európában. Az itteni leghíresebb tanítók 
Bordeu és Barthez, Stahl tanitmányihoz szítottak. Parisban tisztább lön 
az orvosi tudomány. Hiv tapasztalás lön a' vezér. Haller tudománya, 
a' pbysica , chemia mivelödése Guyton, Lavoisier, Fourcroy 's mások 
által segedelmet nyujta. Condillac érzekisége (sensualismusa), melly 
ma is uralkodó rendszer a' franczia bölcselkedésben, kezet foga a1 gyó
gyítással. Ezen bölcselkedés, a1 franczia character belsejéből teremtve 
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elő, melly a' természettuliság (melaphysicismus) finom fogásit megvetve 
a' valót keres i , semmi tudománynak nem leliete olly kedves mint az or
vosinak. Kzen okból miveltetett ki Frankhonban legink;íbb azon tudo
mány , nielly az érzékeknek közel szüleménye. Bicliat munkái remekek 
a' boncztudomáiiyban; az általános anatómia, vagy a ' t es t rendszereinek 
taní tása , és a' hasonlító 's betegségi boneztan, esmertető vonat a' fran-
czia orvosi tudományban. Minden nemzet becsülve vévé Por t a i , Senac, 
Corvisart, Recaiuier, Bayle, Laennec, Dnpuytren, Lallemand, Hochoux, 
Serien, Moulin , Cloquet, Chaussier, Brechet stb. munkáit. Az első he-
vülésben rendesen ki szokott az ember csapni; nem csuda , ha a' Fran-
cziáknál is ez történt Casper ezen Ítélete szerint: , , a ' betegség szüle
ményét a' betegséggé át akarják változtatni, és mindenütt , a' hol eddig 
szorosan nem esmért kóranyagot leltek, mindjárt uj ön iieuiU betegséget 
akarnak a' nosologia tárába betolni."—-Az anyag iránt való különös sze
retet oka egyszersmind: miért híresebbek a' Francziák régi idők olta a' 
sebészségben mint a' gyógyászságban. Már a' IG század olta voltak a' 
Francziáknak híres , epochát csináló seborvosi (Faré A.), ' s a ' 1 8 század 
kezdetétől fogva, mikor Le Clerc, Lotiis l 'e t i t , Brissot , Anel , Garen-
géot, St. - Yves stb. éltek, Frankhon Angliával vetekedék az e'beli elsősé
gért. A' 18 század vége felé a' tudományokat nevezetes találmányokkal, 
feltalálásokkal és tapasztalással gazdagiták Ledran, Louis, Daviel, Antoine 
P e t i t , Pouteau, franczia seborvosok. A' nagy Desault- tal , a' Francziák 
gőgjével, uj időkor nyilt fel a'seborvoslásnak , és a 'gyógyászságon győ
zedelmeskedett. Moutpellier hanyatlot t , 's Par isban, mint az élet köz
helyén, annyi a' híres seborvos, hogy hozzá egy várost , Londont sem 
hasonlíthatni. Csak néhányat említünk: Beauchesne, Rover , Breschet, 
Chaussier, Cnllerier, Demours, Desgenettes, Dubois, Dupuytren, Itard, 
Lagneau, Lar rey , Percy, Richerand , Roux stb. L. Ammon-tól: „Para l 
lelé der deutschen und franzó's. Chirurgie.'1, (Leipzig 1823). — A' szeiu-
gyógyitásban a' Francziák rettenetesen hátra vannak, hátrább az An
goloknál, Németeknél, de a 'hallás és a1 fül bajai gyógyításában elsők. 
Hasonlíthatatlan munkát irtak erről Monfalcon , Saissy és l tard. Az el
me tébolyodás esmeretében, tanításában, felső helyen állanak viszont a' 
Francziák. Valamint minden emberi jognak olly hatalmas pártolói a' 
Francziák, ugy ők voltak e lsők, kik egész figyelmet fordítottak a' té-
bolyodtakra. A1 vélek szeliden , emberileg b á n á s , az ő ajánlások, az ű 
munkájok. (Pinel!) A' párisi bolondintézetben 2000 tébolyodott számlálta
tik évenként. A' bőrnyavalyák tanításában híresek a' Francziák, 's köztök 
Alibert és Biett. A! köz-gyógyítás és az orvosi policzia, 's kivált ezen 
utolsó, nagyon hátra vannak. Parisban magában majd ellenkezőleg 
van a' dolog. A' revolutio előtt 's még 1789-ben i s , a1 párisi 48 hospi-
tiumban 20,000 szűkölködő élt ; most midőn a' csinosság nagyobb, és a' 
tartás jobb, egyszerre csak 15,000 szegény vetethetik fel 24 kórházba \s 
hospitiuniba. Jan. l-jétől 1804, Jan. 1-jéig 1814-ben 352,915 ember á-
polgattatott a' párisi kórházokban. Az e' végre szánt intézetnek 8 — 9 
millió jövedelme van évenként (Casper szerint). Kiki adózik erre tudta 
és nehezére esés nélkül, mert minden mulatság (a' közönséges) a' kór-
liázok számára adót fizet. Az orvosi policzia pedig nem szoros; i— kon
tár gyógyászukkal forr Paris. . , —j—« 

F R A N C Z I A O S K O L A vagy rajzolás. A ' r ég ibb időkben a ' Roma
iak által nyert Gallia egy kis képzeletet a' mivészségről. A' frank mo
narchia alatt igen alacsony lépcsőn álltak a1 mivek, de a? akkor épített 
templomok és apáturságok aranyalapu festésekkel ékesittettek. A' F r e -
degiindok korában musiv festések díszlettek, nem különben az Uvegfes-
tés is szorgalmasan gyakoroltatott. A' Cartlingok idejéből majd semmi 
mivészdarah nem maradt hátra, mivel csak Martel Károly, Pipin és nagy 
Karoly képei készíttettek. Kegyes Lajos szerété a' miveket, 's a1 szent 
képek tiszteletére 824-rben conciliumat hiva Parisba, Az ekkor követkt>-
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zett normann pusztítások viszont elrezzenték a' miveket. A' visszatér 
lőnek első nyomai több csinos miniatmfestésben á l l , mellyek nis is kin
csei a*királyi könyvtárnak. Köztök megjegyezzük a' négy evangélista kéz-
iiatját Lothár császár képévei, és kopasz Károly bibliáját. Kzen fejedelem 
annyira szerété a' miveket, hogy Göröghonból hiva ki mivészeket. Hódító 
Vilhelm alatt sok fresco festés történt. VII. Lajos uralkodása alatt különö
sen Suger apát törekvése által, elkezdtek a'mivek virágzani, nevezetesen 
a1 becses üvegfestés. Az emaillefestések is tökéletesedtek's F.mmixáe hi-
mnges név alatt lőnek esmeretesek. IX. Lajos alatt még szerencsésebb 
időkor kezdődik; történetei 's a' szent földre menetelei gazdag tárgyat 
nynjtának a' mi vészeknek. V. Károly mindent elkövete a' mivek serken
tésére. Idejének sok nyomát lelni frescofestésekben , szőnyegekben 's 
íniniatiirákkal czifrált kéziratokban. Az arci Johanna története sok fes
tésnek lön t á rgya , ' s azon emlék, mellyet VII, Károly 1458-ban az orle-
ansi hidon készitete, a' második bronz emlék Frankhonban. A' jó René, 
a1 költő fejdelem, maga is a' 15 század hires festői közé tartozott. Aix-
han önkészitette képét fentartották. De csak első Perencz alalt tisztult 
ki a' mivizlés, 's itt kezdődik a' valódi festéstörténet Frankhonban, 
és pedig olasz befolyás által. Da Vinci Leonaid 1515-hen Frnnkhonba 
jőve 's a1 király karjain halt meg. Del Sarto András néhány évre szol
galatjába lépé. Kosso de Rossi, Maitre Roux név a l a t t , 1530-ban első 
udvari festő 's minden szépítés felügyelője lön Fontainebleau-ban. Mi
vel a' -festést héjazattál (Stuckaturarbeit) szeretek öszvekötni. I. Pe 
rencz e1 végre Primaticciót hivá meg, 's kamarássá tévé. Ezt több 
olasz mivészek követék, egész mivész gyarmatot képezve, mint hajdan a' 
Görögök Romában. Minden Franczia ezektől tanult. Clouet Ferencz, 
Janet név a l a t t , és lyoni Corneille voltak az első honi jobb ábrázatfes-
tok. Jelesek lőnek most a' Prancziák az ilveg. emaille és miniatűr fes
tésben, valamint a' szőnyegszövésben. Törekedések inkább az ékesi-
tésre min ta 1 magasra volt irányozva. Bramante , kire II. Július pápa 
a1 vatikán ablakainak befestését b iz ta , Claude és de Marseille fr. mi-
vészeket hivta Romába. Cousin Jánossal (1589-ben még élt) elkezdő
dik a' hiresebb fr. festők sora. Alapos esmeretei voltak az építésről 
's perspectiváról. Üvegfestési, különösen St. Gervais temploma Parisban, 
hiresek. Olajfejtése: az u t o l s ó Í t é l e t , a ' Minimek sekrestyéjében 
Vincennes-nél , első nagy históriai festés. I. Ferencz felhivá őt 's tár
sa i t , készítsenek versengve nemes mivdarabokat, ó öszvegyiijté azokat, 
valamint Leonardo , Raphael, Angelo sok felséges darabját, 's ez lön a' 
párisi múzeum a lap ja .—Fremine t Márton (szül. 1507. Parisban) egészen 
Angelo szerint mivelé magát, 's IV. Henrik alatt első udvari festő lön. 
— De hamar elkezde a' fr. mivészség betegeskedni, mintegy melegházi 
növény. Ezt leginkább elömozditák a' kicsapó erkölcsök II. Perencz 
és IX. Károly alatt. A' miv lealacsonyitatott buja mutatványokra Are-
tino ideái szerint, elveszte pedig nemességét, t isztaságát; a' rajzolat 
tisztátalan vo l t , a1 színezés erőtlen, öszvehangzatlan. Vouet Simonban 
CI583—I64I-ig élt) nagy nemzeti mivészt láta Frankhon, ki oskolát 
kezde, s az Ízlést tisztitá. Keletet látá, Velenczében, Honiában mivelő-
dött. Stylja nemes, hathatós. Oskolájában nevelődtek: Le Brun, Le 
Sueur . Mola J B . , Mignard . du Fresnoy , Chaperon , Dorigny 's ön
nön tetvéri Vouet Aubin és Claude. Hires kortársai voltak : Jouvenet, 
Allemand , l 'err ier , Valin stb. Ez utolsó tanítója volt a1 nagy Pous-
srvviK (1. e.) kit fr. Rafael névvel köszöntenek. Ez Andelyben szü
le te t t , Romában nevelődött, de nagy érdemeit XIV7. Lnjos csík pom
pát vadászó udvara nem esmeré meg. Ó volt első tájfestő a' hősstylban. 
Taní tványa, Dughet , ki Poussin Gaspardnak is neveztetik, jó táj-
f"stő vala. A' többi hiresek ezek : Le Valentin , Caravaggio követője; 
Blanchard a' fr. Ti t ian , legjobb színező időkorában; Gelée Claudius, 
a' legtökéletesebb tájfestő. Chanveau szerkeztrtése tüzéért dicsértelik. 
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A'Mignard-ok (7.) Troyesból Champagneban jelesek ; az öregebbik, Mik
lós, ki avignoni Mignardnak neveztet ik, leginkább ábrázatfestő volt; 
az ifjabbik, Pé te r , Mignard le Romáin név a la t t , derék ábr tza t - és 
nagy fresco-festésekről bires (élt 1010 — 1695-ig}- Az ó darabok 
csaló másolásához is különösen érte. Botirdon Sebest, is nevezést ér
demel. De legnagyobb volt az akkori niivészek között Le Sueur (é l t 
JO 17 — Iö55-ig). Tanulás végett Parist nem hagyá el. Rafaelt tanu-
lá. Styljában valami rendkívül egyszerű , nemes , csendes van; rajzo
latja t iszta, szinezeíje szelíden egybe olvadó , noha egy kevéssé hig. 
Hires azon 22 példáinja , niellyek sz. Bruno életét példázzák. Az 
irigységgel sokat kellé küzkődnie. Hires volt LK BIUIN KÁ'R,OI.'V (1. e.J. 
Mind ezen mivész már niivelve vo l t , mikor XIV. Lajos tltrónra lépett , 
kinek csak külfényre irányzott Ízlése a' valódi iniveszetnek nem legked
vezőbb vala. Csak Le Brun ünnepié alatta diadalát. Hi res remek mi-
vét, Sándor i , ki Dárius elfogott famíliáját meglátogatja, a' király 
•Zeniéi előtt festé. Mindenütt — számtalan munkáiban — elme, tiiz és kön-
nyiiség látszik, hanem valódi fr. izlés i s . a' játékszinihez való haj tás . 
Colbert ministerre nagy befolyással lévén, általa Romában és Parisban 
mivész academiákat alapi tata , 's ez utolsó igen ellene dolgozott a' sz. 
Lukács régi ac'adeiniája czéh kényjének. Le Brun után a' francziák el
tértek a' jó út ról , megszűntek a' nagy olasz mivészektő) tanulni. Le 
Brun sok derék ifjú mivésszel a1 rézmetszési tanitatá m e g , hogy mun
káit szaporíthassa. Ezek között hiresek : Gérard Audran , Mariette 
J., Le Brun Gábor. — A' jövő idő nevezetesebb mivészi : Mola , Cour-
tnis testvérek , Bnurguignon név a l a t t , nagy csatafestők; Coypel Noel, 
és fija Antal. A' Boulogne-nk famíliája gazdag volt jó mivészekben. 
Vivien, Jouvenet, Cheron, Parrocel , Syives t re , de Laigil l iére , Ri-
guurt , Andié , La Fage, h i resek, de a' tulajdon Ízléstől nem szabadok. 
Kgészen ennek hódolva >deje kedvencze lön W a t t e a u , 's csupa apró t ré 
fás tárgyakat frste a' legei öltettebb gratiával. XV. Lajos alatt a1 tü
körben bujálkodás, a' pastell festés, és a' Cameenképek kedvelése annyi
ra uralkodott, hogy az igazi mivet egészen elnyomta. Loiipt találá 
ekkor tájban fe!, mint kell a 'pas te l l - színeket állanditani. Vanloo fa
mília kezde a' hanyatló mivészet ellen dolgozni , valamint Pesne Ant. 
és Subleiras 's Le Möine ; szándékok elsült volna, ha Huet Kristóf és 
Bouclier Fer. a' miv teljes romlását nem okozták volna. Ezen utolsó 
[élt 1704 — 1770-ig) a' legerkölcstelenebb darabok által jobban meg
fertőztette a' mive.t , mint akárki valaha. Attiret (szül 1702) 1737-ben 
Pekingbe hivatott a1 uiissioiiaríusoktól ; munkái a' császárnak és na-
gyoknakigen tetszettek, 's ott festő oskolát állita a1 császártól mandarin
nak kineveztetendő, de meghalt 1763. — VER<-KT JÓSKK (I. eO , újra 
kedves a' tájfestésekben. Caylus Jó'sef, élt 1092 — 1765-ig, régiség 
búvára volt; jutalmai buzditák a1 mivészeket. Grenze , ki gyakran 
giatiafestónek neveztetet t , kedves festőjök volt a' Francziáknak. Hí
ven rajzolá házi köreiket. O alkotá azon kedves nemet , melly Tafile-
anx de génre név alatt esrneretes. Vien, szül. 1716, az izlés javító
ja lön , az íij oskola nestora , apja. Egyszerűség, tiszta ra jzo la t , a' 
természet hív utánozása, nem kis erényei. Tanodájából jőve ki D Á V I D 
(1. e.) az nj oskola alkotója. Egykorúak vele: Vjncent, Regnault és 
Ménageot. A' revolutio kiütvén, a' nemzeti gyűlés 1791. minden mivin-
tézetet felbonta. A' dúló szabadulás a' legszebb miveket e l ron tá , de 
a' hevülés a' mivészekre is kihata, 's szép nj példányokban lát tatá ma
gát. A' hazafiak köztársasági mivészek egyesületét képzék , hová 
minden polgár szabad bemenetellel bira. A' revolutio fű történeti fog
lalatoskodtatok a' mivészeket. Suvée lön a' romai fr. acad. igazgató
ja. Napóleon igazgatása alatt minden megtétetett a' mivek előmozdí
tására, és néhányan gyorsan 's remekül fejték ki tehetségeiket. Leghíresebb 
festő oskolák voltak Dávidé, Regnault-éés Vincent-é. Dávidéból jeles Dro-
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uais, ki mint Harriet, Frankhon kora halain dísze. Gérard, IV Henrik Pa
risba menetelét festé; Gros , Ingres , Peytavin , llennequin, Bertlion, 
Serangel i , Mad. Lavil le. Lerohlx, Mad. Angelique Moogés, Mad. Bar-
bier- Valbonne, van ű ré t és Hicliard. Kegnault oskolájából ezek hí
resek: Guérin, első rangn mivész; Kandón, Menjaud, Blondel, Mo-
reau 's különösen Le Févre Róbert. Nómivészeket is teremte Reg-
nault és pedig sokat, mint. Mad. Auzon, Lenoir , Romany; és kis assz. 
Lorimier , Kenőit, Davin - Mirvaux 'stb. Vincent, La Giénée , Taillas-
s o n , Peyron , Monsiau, Le Thiers és Prudhon a' nevezetes régibb mi-
vészekhez tartoznak Parisban. Girodft (megh. 1821), mint történet-
festő, Isabey és Angustin mint miniaturfestők, Drolling mint társalko
dás! darabok festője, Redonté mint derék virágfestő, Valenoiennes mint 
tájfestő, Claudet assz. mint Greuze nyomába l épő , Kngler assz. mint 
emaillefestő és Desnoyers 's Berwick, mint különösen jó rézmetszők, iga
zi díszei az nj oskolának. A' párisi múzeumban volt összehalmozása 
minden országbeli remek miveknek a' munkásság fényes sikerét hamar 
lát tatá. De a' mivészség csendes szent szellemétől ritka van ihletve 
ezen mi vészek közül; jobban játékszint rajzolnak, mint természetet. — 
A' valódi régit is csak Dávid kedvelteté meg a' franczia mivészekkel. 

F R A N C Z I A S Z O B R Á S Z S Á G 1. M l V É S Z K K AZ VI I D Ő B E N . 
F R A N C Z I A TÖRVÉN V és T Ö R V É N Y H O Z Á S 1. C I I I I E i> K 

C i N Q u K. 
F R A N O K P Á N I , romai patrícius nemzetség, mellynek a ' 7 évszúz 

előtt P i e r l e o n vala a ' neve . Az emiitett évszá/.ban a' Tiber árja 
sok romai lakosokat megkárosított "s élelmöktól megfosztott; melly al
kalommal P i e r l e o n J o r d á n sok ízben kenyeret osztogatott a ' fogyat-
kozóknak, 's e ' jótékonysága miatt k e n y é r s z e g ő n e k nevezte el őt 
a' romai szegénység. Maradéka fentartotta e' diszes nevezetet , 's a' 
Pierleon nemzetség Jordántól szakadt egyik ága azontúl Frangepáni ne
vet visele. A' magyarországi történetesmeretbcn is tündöklik a' Fran
gepáni nevezet. Veglia, dalmátföldi sziget, birtokosi t. i. későbbi év-
százakban Frangepáni grófoknak neveztettek. Ezeknek származatjok, 
eredeti nevük és polgári helyczetökre nézve eltér egymástól a' törté-
netkutatók és irók vélekedése. Azon oklevelek , inellyekben megvet
hetni a' történetesméreti tartomást el, két nyomtatott kiitfőiratban talál-, 
tatnak. Az egyik: Balthas. Adatni Kercselich de regnis Dalmatiae, 
Croatiae, Slavtniae noiitiae praeliminares. A' második: Joannis Lu-
cii de regno Dalmaliae el Croatiae libri sex. Főképen tekintetbe veen
dők pedig im ezek: a) III. Béla 1193. megajándékozza vegliai Bertalan 
grófot a' modarasi grófsággal (Keres. 107 1.) ; hihetőleg azért való ju
talmul , hogy testvéreivel együtt vagy visszafoglalta a' Velenczeiektől 
Vegliát , vagy, elpártolásra szorgalmaztatván tülök, megmaradt a1 ma
gyarországi király hűségében. — A.) II. András 1209. vegliai Jerindóra, 
Bertalan egyik testvére fiára, kiterjeszti a' modarasi grófság örökségét 
(Keres. 188 I.) — c) 111. Honorius pápa 1221. H. és S. (llieronyniiis 
és Stephanus?) vegliai grófokat sz. Péter oltalmába fogadja, 's meg
erősíti négy dalmátföldi sziget , F a r a , Brazeu , Corzula, Laugustra, 
b i r tokában, a' mellyeket , a1 breve kitétele szerint , II. Andrástól nyer
tek vala. (Keres. 208 1.) — d) IV. Béla 1251. uj adománylevelet ád veg
liai Fridrik , Bertalan és Jerindó testvéreknek a' modarasi 's vinodoli 
grófságokról, melly utolsó, a' levél kitétele szer in t , II. András ado
mánya vala. (Keres. IÖ2 1.) — e., Ugyan az 1260 ismétli Frangepáni 
Fridrik és Bertalan részére a' vinodoli grófság feletti adományt, kiszab
ván e' birtok határait (Keres. 195 1.) Úgy látszik, hogy csak ekkor ju
tottak az adományvevők a' nevezett grófság valóságos bírásához. — f.) 
Ugyan az Sejne városával (másképen Senje, későbben Segnia , Zeng) a-
jándékozza meg vegliai Fridriket és Bertalant (Luc. lib. 4, cap. 8.), 
ínég pedig , a' mini Lucius tar t ja , Veglia helyet t , mel lyet , .a' magyar 
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királyhoz ragaszkodások miatt , a' velenczei köztársaság, mint adomány-
zó u raság , tőlük vissza vett va l a , holott e' körűlállásnak semmi nyoma 
nincs magában a' levélben, a' melljet Kercselics egyébiránt i s , belső 's 
külső okoknál fogva, egyenesen hamisnak és költöttnek állit. Az aláirt 
időadat szerint készült ez az oklevél Anno Domini 120O, regni autem 
n o s t r i 2 0 , holott IV. Béla 1235 vette álíal az uralkodást. Annyi kitet
szik egy későbbi oklevélből, mellyet felhoz Keres. 218 I,, hogy 1271 
a1 senjei tanács és polgárság vegliai , modarasi 's vinodoli G a h a n gró
fot örökös podestájává választotta , 's V. István magyarországi király e1 

választást ugyan abban az esztendőben megerősítette. '8 innen lehet az, 
hogy Sigmond király (1. alább k alatt) senjeinek is nevezi vegliai Miklós 
grófot — g) Rainerio Geno velenczei herczeg és az ottani tanács , haj
dani vegliai Bertalan gróf fiát, Schineliát, és hajdani vegliai Guido 
gróf fiait, őseiknek a' köztársaság iránt bizonyított hűségükre 's érde
meikre nézve, megerősítik Veglia 's a' hozzá tartozó szigetek birtoká
ban 1200. (Lnc. ugyanott). De ez az oklevél is gyanús: mivelhogy annak 
derekán több helyen Comes Venetiarum fordul elő , holott homlokán és 
sarkán Dnx Vénet, van í rva ; mivel nem igen hihető, hogy a' melly esz
tendőben Magyarország királyától olly diszes diplomát nyertek a' vegliai 
grófok, ugyan abban Magyarország természetes ellenségétől és Dalmát
föld birtokára nézve mindenkori vágytársától is vettek volna adományle
velet ; mivel a' Frangepániak irományai közöt t , mellyek a1 magyar kir. 
kamara levéltárában tar tatnak, 's a' mellyeket Bittér Pál I Leopold en
gedelmével szorgosan átnézett (Offuciae Joannis Luci i , MS.), sem e z , 
sem a1 fentebbi oklevél nem találtatik. Kgyébiránt az oklevél igeszöve
tében figyelemgerjesztők e1 szavak: ,,debeant Comitatum manute-
nere et defensare bona fide, ad nostrum nostrique Comitis Ven. hono-
r e m , excepla cornnala persona et ipsius exercilu manifesto"1 melly 
utolsók alatt csak a' magyarországi király ér tetődhetik, 's a' mellyek-
ból kitetszik, hogy az adományzás minden esetben alattomos va la , 's a' 
kitüntetett zárék csak a 'végre vétetett fel a' levélbe, hogy a z , ha ki
tudódnék a' dolog, mentségül szolgálhatna a1 magyarországi királyok 
előtt. — h) Sigmond császár és király 1412 vegliai Miklós gróf részére 
(Nicolaus, comes Veglie, Segne, Modrnsie e t c ) , benyújtott okleveleinek 
szorgos visgálata után (v is is , auditis et diligenter intellectis juribus suis), 
megerősíti királyi előzőjinek Vegliát illető adományleveleit. (Keres. 209 
1.) — i) Frangepiini Bernardin, vegliai gróf, Modarasban 1481 költ ki
váltságlevelében megesméri Ostreherics György érdemeit , a' k i , mint 
helytartója a' Frangepániaknak Veglia szigetén , „de qua primarium pa-
trimonii et nobilitatis Fragepani habuere t i tu lum" ügyessége, szemeg-
sége 's vitézsége által megmentette 's a' Frangepániaknak megtartotta az 
álnok és szilaj ellenségtől megtámadott szigetet. (Keres 216 I.) — k) I 
Mátyás kir. 1481 új udománylevelet ad Frangepáni Istvánnak és Ber -
nardinnak az előbbi oklevelekben megnevezett ősi jószágaikról. (Keres. 
225 1.) 

A' felhozott oklevelek visgálatának kerekednténye e' következőkből 
áll. A' Frangepániaknak, mint a' magyar korona allattavalójinak, elsű 
birtokok Veglia szigete va la , mellyet 1193 előtt nyertek valamellyik 
magyarországi királytól, de mellyiktől , nem tudhatni. Veglia után a' 
modarasi 's vinodoli grófságokkal és némelly szigetekkel ajándékoztattak 
meg, a' senjei örökös podestaságban pedig megerősíttettek a' magyaror
szági királyoktól. Jó ideig csupán csak ezen adomán} birtokaikról, külö
nösen Vegliáról, neveztettek; a' Frangepáni nevezet pedig 1481 előtt 
csak egy oklevélben fordul e lő , t. i. a' IV. Bélától kei fiit 1260-dikiban; 
de hogy ez a' nevezet akkor sem vala uj és szokatlan . kitetszik Rogeri-
us szavaiból (Super destructione Hungáriáé per Tartania facta, cap. 40 ) : 
..donec rex Béla, maritimis de part ibus, per •— —• Dnminot de Fran-
grpnnibus mnltis agminibiis militum adjulns , in Hungáriám venit." Ro 
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mából szakadások és az ottani Frangepániaktól származások szóhagyo-
mányon épü l , hiteles iromány által nem támittatik , hacsak néniüleg 
oda irányzónak nem tekintetik 111. Honorius pápának c> alatt felhozott 
breveje. Más részről a' visgálatot Engel állítása sem biija meg'((i'éicAicK-
te des ungrisclien Reichs 1, 209 ) , melly szerint Se h in el fa Bertalan 
nyerte volna 111. Bélától Í193 a' inodarasi grófságot, kevéssel azután 
pedig S c h i n e l l a Miklós pénzen szerzeit volna magának Komában bi. 
zonyságlevelet a' felől, hogy a' 8 c h i n e 11 a nemzetség a' Frangepáiii romai 
patrícius nemzetségtől szárniázik: mert a' S c h i n e l l a név a' felhozott 
okleveleknek egyikében sem fordul e lő , a' Lticiifsí oklevelek másodikán 
kiviil, *s ebben is személynévnek, nem pedig nemzetségnévnek van (éve; 
az ügynevezett Schinella Miklósnak állított cselekedete pedig semmi lőr-
ténetesmereti bizonyság által nincs támítva. A' vegliai Frangepániak 
végre folyvást a' magyar korona hivei valának ; és ha netalán valamikor 
megeset t , hogy némellyek közülök, a' Velenczeiek elhatalmasodása mi
at t a' dalmátföldi teiigerinellékeu, birtokoknak megtarthatása végett, alat
tomban a' köztársaságtól adoniányoztatták meg magokat, ez az adomány-
zás és a' rajta alapult függés ugyan abban a' homályban, a' inell}ben 
támadott vala, foganat nélkül elenyészett. Frangepáiii Jánosnak egyes 
világos tette sem szült következést nemzetségére nézve; a' k i , iniilón 
Veglia lakosai tőle a' Velenczeiekhez elpártoltak volna, ezektől elcsábít
tatva ama' szigetbeli birtoki jogát pénzen eladta a1 köztársaságnak , és 
maga is Velenc/.ébe ment lakni 14S0: mert különben a ' k ) alatti ado
mánylevélnek nem lehetett volna Helye; 's maga is János , megbánván 
idő múlva t e t t é t , oda hagyta Velenczát , és Németországban liaU meg 
sanyarú állapotban. Nem valának tehát a' vegliai Frangepániak egyszers
mind, két egymás iránt többnyire ellenséges hatalmasság alattavalóji, a' 
mint Lucius tar t ja , midőn irja : „ l t a Comites Veglieuses, Nobiles Vene-
ti effecti, iifter Comites Venetos pro Veglia, inter Comites verő Croatos 
pro Segnia oensebantur." Egyébiránt a' vegliai Frangepániak különböző 
rendes lakhelyeikről mellékesen czetinai , tersákti 's szluuiaknak is ne
veztettek. Egyebek felett emlékezetre méltók közülök : 

11 F r i d r i k és B e r t a l a n . Ezekhez menekedett a ' Tatárok elől 
futtában ÍV. Béla király; ezek őt szívesen fogadták és vendégelek Veglia 
szigetén, vizén földön vitézül védelmezek, a' fogyatkozónak 20 ezer 
markát érő arany és ezüst edényeket ajándékoztak, a1 Tatárok eltakaro
dása után pedig fegyveres csapatjaikkal kisérték vissza Magyarországra, 
's e1 szives és eltökélett felszállások által érdemelték meg a' szorongó ki
rá ly ama' háládatos jóakaratját és kegyelmét, a' mellybol eredtek a' fent 
előhozott kiváltságlevelek , a' mellyek másodikában illy kifejezéssel él 
a' király : , ,Deus niisericordiae et consolationis misit ad nos , tainquam 
ex coelö , consolandos , i l lnslres, magnificos et eximios viros, Frideri-
cum et Bartholomaeum Frangepani ." E' felett , mint Pető Gergely irja, 
megszegett a' király egy czipó kenyeret, és annak egyik felét oda nyújt
ván nekik, esküvéssel fogadta, hogy, valameddig csak egy czipó kenyere 
leszen, azt is megosztja veiek ; 's e' fogadásának emlékéül olly cziinert 
adott nek ik , a1 mellyen két oroszlány egy egy czipót tart első lábai kö
zött. E' két Frangepániak egyike vala a' legközönségesebb vélemény 
szerint a z , a7 ki 1246, a' néinetujlielyi csatában (1. IV. BKI.A) Baben-
bergi Fridiiket agyon szúrta. Megfutamodtak vala t. i. már a' magyar 
h a d a k , a' midőn egy kun katona há t ra fordu lván , a' hevesen üldöző 
herczeg paripáját nyíllal főbe lőtte ; Frangepáiii pedig, megsejtvén a' ló 
lebuktat, oda ugratott neki szegezett dárdával, 's azt Fridiik szemért ke
resztül ennek agyába döfte. Némellyek Mikola v. Miklós nevű vitéznek 
tulajdonítják e ' te t te t . .— 2) M i k l ó s , horvátországi bán 1284-től fogva, 
megjegyzésre méltó a' miat t , hogy neve bele van szőve a' lorettói B. 
Sz. hajlékáról szóló sz. mondába. Tursellinus Horatius szerint t. i. ,(Lau-
retan. hist. l i t . 1, cap. 4.) 1201 Máj. 10. láthatatlan kezek a' d.dmát 
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földön, egy Teisactum városa mellett fekvő kies halomra letettek egy 
kisded házat. Sándor korbávi püspöknek, a' ki c'pen akkor Tersactumbaii 
súlyos betegségben fekvék, álonijelenés által tudtára adatott »' történet, 
és hogy a' szóban lévő ház , a' boldogs. szil/, hajdani l a k a , Názáietból 
angyaloktól tétetett által a' tersakti ha lomra, mivelhogy G'aliléa Muha-
med felekezete birtokába került vala. Felébredvén a' püspök, 's egésszé-
ge hirtelen megtérését érezvén, megjelentette a' ti.dgut Frangepáni Mik
lósnak, a' ki, hogy bizonyosságot szerezzen e' barnító dologban, Sándor 
püspököt négy példás jámborságti követőkkel Názáretoa küldötte. A' JNá-
záretiak megmutatták a követségnek a' tí. Sz. hajlékának üres helyét, és 
megmondották az épület eltűntének napját. Megmérték már most a' kö
vetek a' házhely szélét és hosszát , 's a' talpfalak vastagságát, és haza 
jövet mindenben pontos megegyezést találtak. Három esztendeig és hét 
hónapig a' t r s a k t i halmon álla a' sz. hajlék; 1294 pedig onnan épen 
olly bámulatos módon el tűnt , és Olaszországban termett Keceanati mel
lett, Loretta nevű áhítatos és istenfélő asszony erdejében. Frangrpáni 
Miklós már most az eltűnthez mindenben hasonló házatskát l a k a t o l t a ' 
tersakti halomra, felette pedig pompás templomot: ép í t te te t t , mellyet a' 
tersakti boldogs. szűznek szenteltetett. — tí' szeat monda azonban csak 
I 151 után támadhatott, legalább addig esmeretes nem vala a/ dalmát föl
dön: mert a' magtalan Frangepáni Márton , a' kitett esztendőben , Nóvi 
várában költ adománylevele által (Keres. 467 I.) megajándékozza sz. Fe
renc/, kisebb szerzeteseit a' tersakti várához tartozó fold egy részevei, és 
kijelenti eltökélett szándékát , azon a' boldogs. szűz tiszteletére szent
egyházat és monostort építeni tuipalattól fogva, a' nélkül, hogy legki
sebb említést tenne valamelly előbbi szentegyházról , melly azon a' he
lyen valaha állott volna; a' mi pedig elkerülhetetlennek látszik, ha Fran
gepáni Miklós fentebb emiitett épületének csak Ilire is lengett volna 
akkor. Fz a Frangepáni Márton építménye lett azután az ó és sok nemT 
y.etségebeliek temetőhelye. — 3) J á n o s, a' ki 1 Mária királyasszony 
kiszabadításában a' novigradi fogságból foganattal munkálodék, és azt 
hathatósan előmozdította az á l t a l , hogy Horváti János t , az ellenfél fő 
emberét, Pochiielnél megverte, 's fogságra kerítette 13S7 (1. 1. MÁM*.) 
Ezen és egyéb érdemeire nézve illürföldi bánná neveztetett, és Sigmond 
kir. 1391 költ diplomája által mindennemű bányák mivelésére felhatui-
maztJtott a' maga örökös jószágain, az érexadó alól pedig felmentetett. 
— 4J K r s é b e t , Miklós bán leánya , Czillei Fridiik gróf felesége, za
bolátlan és feslett életű férjétől először elűzetett , azu tán , mind a' két 
félről való rokonság eszközlése által annak házához visszakerülvén , tő
le agyon késeltetett J423; nielly gonosz tet te miatt maga ugyan C/.illei 
Fridiik nem lakolt , hanem Veronika nevű ágyasa , a1 kinek ösztönzésé
vel menté ő magát, vizbe fulasztatott. — 5j K r i s t ó f , a' k i , midőn I. 
Maximilián c ászár hadakoznék a1 Velenczeiekkel, a1 császári hadak 
egyik csapatját vezérelte, és többszöri győzedelme után az ellenség fog-
sigába került, mellyből felesége ravaszsága által szabadult meg, a' ki a' 
velenczei fogházba férje látogatására bebocsáttatván, e*t, asszonykön-
tösbe öltöztetve, ki tudta onnan szöktetni. Haza térte után II. Lajos 
magyarországi király meghagyásából Jaicza várát felszabadította a' Tö
rökök megszállása alól 1524; melly tettére nézve T ó t - . Horvát- és Dal -
mátország oltalmazója disznevezetét nyerte. Jelen vala J525 Budán a' 
Királyi tanácsban , midőn a' pártos hatvani gyűlésre nézve teendő lépé-
srk felelt folyna a1 tanakodás. Fz alkalommal, midőn valamelly dolog
ban hevesen ellene mondott volna Szálkai Lászlónak, az esztergám! ér
seknek, ez is neki tüzesedvén, megragadta Frangepáni szakálát , a' ki 
viszont hangos csapást ejtett az érsek pofáján. A' k i rá ly , mind a' két 
féltől elégtételért sürgettetvén, vétkesebbnek Ítélte Frangepánit , az egy
havi méltóság megsértése miat t , és a' várbeli csonka toronyba záratta; 
a' honnan néhány napok múlva némelly fő emberek kérelmére kibocsát-
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tatván, elhagyla hosszúságiiban honját, és atistriai Ferdinánd szolgalat
jába állott. De 1526, II. Szolimán közelítése hírére, Horvátországba ment 
katonaszedés véget t ; a1 mohácsi csatában mindazáltal, még készületlen 
lévén, részt nem vehetett; utána pedig Zápolya János mellé állott, és 
jelen vala Székesfejérvaratt ennek koronáztatásan ; melly ulán arra ser
kenté az írj királyt , hogy vetélkedő t á r s a , atistriai Ferdinánd ellen meg-
tátftadólag vigye a' dolgot. Jóllehet pedig tanácsa élnem fogadtatott, mun
kás hive maradt mégis János királynak, mig I5'Í7 Várasd vívásában egy 
ágyugömböly véget nem vetett életének.— ö) F e r e n c z , kalocsai érsek 
és egri püspök I. János és I. Ferdinánd királyod idejében. Amannak élté
ben vele tar to t t , és több rendbeli követségben Vitte ügyét ; halála után 
pedig, a' nagyváradi békekötés értelmében vetvén meg magát, Ferdinánd 
részére á l lo t t , és mint ennek követe 1541 a' regensburgi gyűlésen V. 
Károly császár 's a' németbirodalmi rendek előtt törökelleni segedelmet 
kérő beszédet t a r to t t , a1 meilyet megolvashatni Kercselics fennevezett 
munkájában 375 1., meghalt Posonyban 1543. — 7) K a t a l i n , a' Mo
hácsnál elesett Perényi Gábor itgocsai 's mármarosi fő ispány felesége, 
özvegységében a' szent írás olvasására adta magát, és abban találta l'ő 
gyönyörűségét. Figyelmének illy irányzatában rá akadt ő valahol sz. Pál 
apostol leveleinek valamelly régi magyar fordítására , melly még gót he
tükkel vala irva. Pártfogója lévén a' reformáliónak, általadta ó a' ta
lált kéziratot udvari papjának, Komjáti Benedeknek, azzal a' megha
gyással, hogy azt a' sajtó által közölje a' világgal. Komjáti a' kéziratot 
bajosan olvashatónak és hézagosnak , a' fordítást nem mindenütt helyes
nek , az igézetet (stylus) elavultnak találván, asszonya jóváhagyásával 
ugy használta a' kéz i r a to t , hogy annak segedelmével uj fordítást készí
t ene , meilyet a' grófné költségén kinyomtattatott Krakóban Viktor Jero-
nim műhelyében 1535. Ez a' legelső magyar nyelven kijött szentirásfor-
ditás megvan a1 pesti kir. egyetem könyvtárában. — 8) F e r e n c z , 1507. 
fogva Draskovics György bántársa az illür földön, vitézül és foganatosán 
vedé az alája rendelt tartományt a' Törökök ellen, a mire nézve IIIin-
föld paisának neveztetett. Meghalt 1572. — 9) F e r e n c z , Zrínyi Péter 
sógora 's bajtársa , ezzel együtt hóhér pallosa által végeztetett ki Né-
metujhelyen 1671. (L. ZRÍNYI P É T E R . ) Fábri Pál. 

F R A N K (Bálint). Erdélyi titkos tanácsos, szebeni király biró, a7 

Szászok ispányja. Tudományos ember vala és a' tudományosoknak ked
velője, pártfogója. Latin nyelven irt munkája illy czimet visel: „Kre-
viculus originum Xalionum in Tramihania, praecipue Saxnnicae.'1 

Kolosvárott 1697. 12. Helmstadtban pedig ugyan akkor negyedrétben nyo
maték ki. 55. 

F i t t N K n (Auguszt Hermán), hallei tanító és az ottani árvaház ala
pitója, egy a' legmunkásabb emberek közül. Szül. Mart. 23-kán 1665 
Lübeckben, Góthában tanult e lőször, utóbb megkérésé az erfurt i , kiéli 
és lipsiai egyetemeket , 's leginkább a' hittndományt tanulá és az ó '« 
Uj nyelveket. I.eipzigban hires tanitó lön a' biblia magyarázásában, el-
lenségi elől Erfurtba ment papnak. Itt annyira hires beszédeket tárta, 
hogy nem-hitsorsosi önfelekezetökért félve a' városból elküldetek. Sok 
felé hivatva Haliéba m e n t , először mint keleti nyelv tani tó , utóbb 
mint pap Glaucha külvárosban. Itt lön ő atyja először egy két árvá
nak , utóbb tizeknek, százoknak. Készvétel követé munkáját, 's az ural
kodás minden segítsége nélkül bámulandó intézeteket alapita tökéletesíti. 
Kegyeskedését némellyek színlelésnek magyarázák, azonban ugy látszik, 
tettei alatt nemes sziv mtinkálkodék. i r t latinul és németül. Meghalt Jun. 
8-kán 1727. 

F R A N K É (Sebestyén) , világkrónikának szerkeztefője; talám első 
irt német általános történeteket. Protestáns pap vol t , de nyughatat
lan fej; perelni, bujdosni volt kedves foglalatossága. Donauwörthön szül. 
Svábországban, életét majd Straszbttrgban, m*jd Ultiibaii és Baselben, 
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legtőbbnyire pedig Norimbergában tölte. Ugy látszik, Baselbe* halt meg; 
J545 mint könyvnyomtató és áros. Sok munkái közt ezeket nevezzük meg* 
„(Jironica , Xeytbuch und Gencliichlbibel von anbegyn bis aufdat jahr 
1531" (Straszburg 1531 's másutt) . ,,Sprivhwórter , Sc/tűne Weiie Herf 
lic/ie Cliigreden und Hofftprüch1' (Majni Frankf. 1541). Nyelve hatal
mas , eszmés és velős. Chronikájában egyenes szivüieg, sőt durván iá 
pártolja az igazságot. 

P R A N KK NB K RG (Sylvius Fridi ik La jos , báró) az ősi Frankenberg: 
nemzetség azon ágából született 1728, inelly a' 11. században Sileziában 
megtelepedett. F. Gotha és Altenburg körében érdemekkel fénylő status, 
minister volt. Atyja mint ielvigj ázója a' landgraf-hesseni sehmalkaldi 
uradalomnak, a1 fiu pedig mint tanácsnok 's későbben a' hanaui consisto-
riumnak elölülője, kopenhageni 's bécsi követségében szerzett magának 
Hessen előtt érdemeket. III. Fr id i ik által 17(55 a' herczegi szász-gothal 
titkos-taniícsnoki collegiiimba tétetett által . 17SS óta mint statusminister 
állt ezen legfőbb országos törvényhatóság elején, 's az 1789-tól fogva 
annyira szövevényes viszonyokat, olly vigyázattal 's bölcs mérséklettel 
vezeté, hogy berezegjenek tartományai rendithetlenii l , az ország alkor-
mánya pedig 's uralkodási kormány , sérelem nélkül maradtak. Mint az 
adócollegium feje, a 'pusz t í tó hadak súlya alatt , 's a1 kei esésmód akado
zása mellett is fen tudá tartani az ország hitelét; sót azon ,kiyü) segéd
szereket talált a' nevelési köz-intézetek megjavítására, 's más egyéb köz
hasznú rendkivüles kiadások elviselésére. Midőn már három berezegnek, 
névszerint Fridiiknek, Krnesztnek és Atigusztnak, egyenlő szorgalommal, 
hivséggel és sikerrel szolgált, még el nem gyengült lelki és testi erőben 
halt meg az 1815 év elején. —no— 

F R A N K H Í R T (a 'Ma in mellett) m i n t a ' német szövetség gyűlései
nek h e l y e , első a' szövetség 4 szabad városai, 's kereskedésére , a' mes
terségek virágzására, gazdagságára és szép környékére nézve egy Né
metországnak megnézésre méltóbb városai közül. A' Main folyójának tá* 
gas völgyében fekszik, bájoló tájékon, meliyet szép fákkal diszlő ország
utak hasitnak különbféle irányokban, 's pompás mezei és kerti házak, 
szép mulató ker tek, gazdag gabona mezők , gyümölcsösök 's szőlők di-> 
szesitnek. Kurhessentől, Hessen-Darmstadtól és Nassautól vétetik körül. 
Szorosan véve Frankfurt a' Main jobb partján fekszik, mel ly hajókkal 
fede't folyón egy 330 lép. hosszú 's 14 bolthajtáson nyugvó kőhíd viszi 
az utast keresztül, egyszersmind öszvekötvén Frankfurtot a' balparton 
fekvő Sachsenhausen nevű külső városával. Elébbi várfalai lerontattak, 
's kiszáraztott sánczaiba fák plántáltattak, és bástyái helyén most leg
szebb házak állanak. Frankfurtnak Sachsenb.ausennel 200-nál több ut-
szája, 14 temploma, 3500 háza (mellyekből Sachsenhausenre 400 j ő ) 
és 50,000 töbnyire lutheránus lakosa van. A' catholicnsok száma 5,800, 
a' reformátusoké 2 ,000 , 's a1 zsidók*; mintegy 6,000. Utszái jól ki 
vannak rakva 's részint jól világosi itatnak. Közönséges épületei ke
vésbé fényesek, mint egy olly gazdag várostól várni lehetne. Szent Ber
talan templomában, melly a' catholicusoké, 's közönségesen káptalani 
templomnak neveztetik, koronáztattak hajdan a' romai német császárok» 
A' nagy Károly maradéki közül választatott elsőbb csiszárok idejében 
kezdett építtetni, hanem mostani épitésmódját 1415-től 1509-ig kapt*. A' 
benne lévő sok emlékek közt legnevezetesebb Günther császáré. A1 Rö-
mer, a' város tanácsháza, több épités módok keveréke , mellyek öszre-
illő egészet nem tesznek. Az arany bulla még most is benne tartntik, 
Thurn-Taxis palotája, a1 herczeg primás hajdani lakhelye , mellyben 
tartja most a' német szövetség ülései t , egy a' legszebbek közül. F r a n k 
furtban jó tanító intézetek, több közhasí.nu 's tudós egyesületek 's né
zésre méltó gyűjtemények vannak, min t : a' város és tanács 100,000 kfi* 
tétből álló könyvtára; a1 szép mesterségeket előmozdító múzeum, a1 réz* 
nietszések, festések, rajzolatok és régiségek gyűj teménye , melly az 
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1816 meghalt pénzváltó ST.VoEi.-é (l .e.) volt ; végre Gerning pénz, festés 
és régiségek gyűjteménye, egy pillangó gyűjteménnyel, melly talán el
ső Európában és 50,000 darabot foglal magában. Jótevő intézetei közt 
kitetsző Senkenberg nevelő háza , egy fiivész ke r t t e l , könyvtárral, 
bonczoló színnel 's jeles polgári kórházzal. Mesteremberei 's mivészei 
szépet 's jót készitnek; sokféle fabrikái közt legfontosabbak a' dohány 
és tobák 's fekete réznyomtatáshoz való fekete szin fábrikák. Még fonto-
sabb a' kereskedés , nullyet Frankfurt részint közvetőleg, részint köz-
vetetlenü), Európának minden tájékaival, sőt a' világnak más részeivel 
is üz. Nem kevésbé nevezetes itt a' váltó-, könyvkereskedés 's a' status 
kötelező leveleivel való kereskedés is. A1 kereskedést a' Mainon és Rajnán 
févő hajózás, két vásár, és az itt keresztül menő fő országút igen elő
mozdítják. Mulatóhelyei Oberrad, Bornheim, Hausen, Bockenheiin, Rö-
delheim, Offenbach, Sandhof és Niederrad ; távolabbiak: Hanau , Wil-
helmsbad, Homburg és Wisbaden. — Dicséretes Frankfurtra nézve , , / ÍM-
sichlen von Frankfurt a. M. und der umlieg. Clegemlen" v. A. Kirchbach 
(Frankf. 1818). Frankfurt 1254 olta császári szabad birodalombeli város 
volt, (származását leirja Fichard), 1806 a' herczeg prímásnak adatott, és 
a' franczia hatalom megtöretése után 1815 a' német szövetség szabad 
városává 's gyűléseinek helyévé tétetet t , ' s Jul. 18. 1816 democratiai mal-
kodásformát vett fel. A' német szövetség 4 szabad városai közt Frank
furt viszi az előlülést , a' szövetség gyűlésében a' többivel együtt 17-
dik helyen ül. Az egész gyűlésben magának egy szava van, és a' váro-
sou kivül 4 ' / 2 nsz. mf. bir 13,000 lakossal. A' szövetség seregéhez 473 
embert ád a' 8-dik sereg-osztályhoz. Oct. 1822 Frankfurt 000 katonát 
tartott . Adóssága, melly 1823 még 8 mii. for. t e t t , észt. kevesebhedik. 
A' posták kirekesztő használásáért Thurn és Taxis herczeg észt. 10,000 
for. fizet. Jövedelme átaljában 270,000 for. észt. — A' német kereskedés 
gyarapítására 1819 Frankfurtban társaság állott f e l , német kereskedési 
és mesterségi egyesület névvel. A' frankfurti Journal legrégibb nyomta
tott újsága Németországnak (1615 olta). Frankfurtban van a' régibb né
met történettudomány 1819 alkotott társaságának, ülése is (I. NKMET 
TÖRTÉNETTUDOMÁNY). L—«'. 

F R A N K F Ü R T (odera i ) , kereskedő város Brandenburg tartomány
ban az Odera mellett , 16,300 lakossal; fán gymnasiuma, gazdasági tár
sasága, bábaintézete, zsidó könyvsajtója, Leopold herczeg emlékére épi-
tetet t saabadoskolája , fürdeje, gyá ra i , 3 nagy vására. Látogatást érde
mel benne Kleist és braunschweigi Leöpold emléke, 's közeletén a' ku-
nersdorfi csatamező. Az egyetem Breslauba tétetek által 1810. 

F n * N K r. IN (Benjámin) szül. éjszakanierikai Bostonban, Jan. 17-kén 
1706 szegény szülőktől; papságot tanula , de a' szükség azt elhagyatá 
vele, 's ő atyjának gyertyát segíte önteni és szappant főzni. Üres órái
ban szorgalmasan olvasott; Angolhonból megjött bátyjától pedig a' könyv
nyomtatást megtanulta. Tryonnak a' növényi élelmet ajánló irása arra 
vévé , hogy mig sajtoló társai ebédre mentek, ó maga készité mérsékleti 
növényi ebédjét pénzt és időt gazdálkodva magának. Ekkor Locke vis-
gá i t , Xenophon nevezetességit, Shaftsbury és Collin munkáit olvasá. 
Már előbb a' költéshez fogott. Két balladája, mellyet akkori történetre 
épite és maga á ru lga ta , t e t sae t t , és tovább is versíró lett volna ő, ha 
atyja el nem ijeszté, hogy minden költő szegény. Midőn 1720 v. 21 . a1 

bátyja újságot ada k i , mellybe vigdarabok is felvetettek, színlelt kézzel 
ira egy darabot , az ajtó elé tévé, 's örömére elfogadva látta. Ezt tovább 
gyakorlá, mig utóbb magát megesmerteté. Bátyjával egyenetlenségre lép
vén, Bostont elhagyá. Philadelphiában talála munkát, szép esrneretségek-
be jöt t , 's tanulását folytatá. Keith Will iam, a ' tartomány igazgatója, egy 
leveléből kiesmerte Franklinnak mélyebb elméjét, 's b iz ta tá : alapítson 
könyvsajtót, 's 100 fontot kölcsönöze neki, hogy a' szükségeset vásárol
ja be Angolhonban. F. előbb Reád kisasszonyt, gazdája lányát elvévé. 
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elutazott, de reményei megcsalták. Zavara annál nagyobb lön, mivel úti
társát , Halphot is kellé táplálnia. Fr. ekkor Wollaston munkáján a' ter
mészeti vallásról dolgozott; róla kiadott munkája néinelly üngol tudó
sokkal megesmerteté. 18 havat Londonban töltve 1726-ban Philadelphiába 
visszatért. Útjában Denham kalmár kereskedő könyvtartója lön; de ez nem 
sokára meghalván, viszont sajtóiévá lett. Azonban Junta név alatt egy ifjú 
emberekből álló társaságot alapita, hetenként öszvegyülőt, erkölcsiségről, 
politicáró), physicáról 'stb. tanakodót.Végre könyvnyomó intézetetállita fel, 

' és egyszersmind fellépe mint poliiicus iró, közkedvezést nyerve. Volt fe
lesége, Miss u r a d , Londonban léte a l a t t , őt hidegnek ta lá lván , újra 
férjhez mene, de szerencsétlen házasságban éle. F r . érdeklődött , a' vi
szont elváltat megkinálá kezével, 's elvévé 1730. Azonban dolgai igen sze
rencsésen folytak; papiros kereskedést is kezde Űzni. Pennsylvaniai ú j 
ságában és esztendei almanachjában ri tka belátását megmutatá, 's 1743. 
reá bizaték, hogy az amerikai bolcseségi társaság alapját szorosabban 
dolgozza ki. likkor kezde a' villanyossággal foglalatoskodni 's törekedé
sét a' legjobb siker koszorúzta. Az oxfordi egyetem törvények doctorává 
hevezé ki 1702-ben. Már most két pártra szakadtak az amerikai hazafiak 
(patrióták) és az angol ministerium kedvelői, 'a mindenik párt igyekezett 
egy ollyan férjfiat nyerni, ki a' legjobb sikerrel vigye dolgaikat. F r . Lon
donból megjötte után minden angolamerikai gyarmat főpóstamestere lön, 
de ezen igen jövedelmes hivatal nem bóditá el hazája javától. Midőn a' 
gyarmatok nyugtalansága nevekedvén, a' rendek háza minden tartományi 
ágenseket maga elé h iva ta , a' nehézségeket megvisgálandó, — Fr . 1707 
Pennsylvania nevében jelent meg, és nyiltan 's mély belátással szóla az 
igaz dolog mellett, 's mindenütt lelkesítő Írásokat bocsáta honfijaihoz. Az 
udvar letevé hivataláról; ő pedig a1 befogástól tar tva, visszatére Phila
delphiába, hol a' congress gyiiléskedett. üzen idő olta hatalmasan dol
gozott a' függetlenség kieszközlésében, 's 71-dik évében Parisba ment, 
eleinte titkon alkudozó; de midőn XVI. Lajos a' saratogai csata után 
1778. a1 13 egyesült statusokat e lesmerte , a' tisztes ép ősz, mint hazája 
meghatalmazottja lépé fel a' fényes versailiesi udvarban, 's köz becsülés 
tárgya lön. .Imi. 20-kán 1783 a' béke előzetit aláirá az angol commissa-
riusokkal Par i sban , mellyek honjának a' függetlenséget megadák. O 
visszatére Philadelphiába, hol kiki törekedve jelenté ki tiszteletét irán
ta. 78-dik évében még Pennsylvania elölülője volt a' gyűlésben, 's egész 
haláláig polgártársai javával foglalatoskodva, hasznos intézeteket teremt
ve, eltűnt munkás pályájáról a' nem munkálkodás éjébe April I7-kén 1790. 
A' physica a' villámvezető (villámfögó) és a' VILLANYOS SÁRKÁNY (I.e.) 
feltalálását köszöni neki; ó magyarázá első meg az éjszaki fény természe
tét. Az electricitas theoriáját ezen czim alatt fejté k i : »frett> exp. and 
oit. on tleclrieity in several lettért e í c . " (London 1751, 4.) F. egy gaz
daságos kemenczét talála fel , a' harmonicát tökéietes i té , de feltaláló
jának hibásan tartatik. A' nemzeti gyűlés Frankhonban 3 napi gyászt vön 
fel érette. Fr . időkorának legjelesebbéi közé tartozik. Éles elméjű, nemes 
szívű volt. Sólyom szemekkel látá által nagyban és kicsinyben az élet 
viszonyait, az igazság pályajárói le nem lépet t , szive az emberiség ja
váért szüntéig melegen vert. De egyszersmind azon boldogok közé is 
tartozott, kik niunkájokat sikerrel koszorúzva látják. Erényét esmérte a' 
haza 's hálás tisztelettel volt i r án ta ; ő pedig virágzásnak indulni látá 
azon iij nemzeti vetemény!, mellyben annyira munkás va la , melly vég
hetetlen fává nevekedendő 's a' világ zivatarai ellen távolinak közelinek 
ernyőt adandó. Nagy természetvisgáló, kellemetes erkölcsi iró volt. 
Szórszálhasogatásba nem ereszkedve egy életphilosophiát képeze, melly-
nek az életre alkalmaztathassa mindig állandó marad, llusohlithatlan 
vala az erkölcsi tanítás kifejtésében és annak a' barátság és közös szere
tet kötelességire, az idő használására, a'j jóltevés boldogságára, a1 társa-
Sági erény édességére való alkalmaztatásában. Példás darabok ebben: 
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„Az Sreg Henrik példabeszéd)." ,,A' jó Richárd bölosesége." Holta 
után írásinak gyűjteménye kijött Londonban. D' Alambert a' franczia 
academiáha volt bevételekor így köszönte- a' nagy férjfiut: „Eripuil cot-
lo fulmen , tceplruinque lyrannis. —j—o. 

F it * s K o K , német népség. Először K. n. 238 olta jelennek meg av 

históriában. A1 Rajna és Weser közt laktak 's néha a' Weseren átmen
vén az Elbéig is elkóboroltak. Már a' 4 száz. beütöttek Galliába 's az 5 
száz. elején kezdtek belgiumi Galliába is benyomulni (I. FRANCZUORSZÁG) 
Azon nagy tar tományból , mellyet á' Frankok későbben a' Rajnánál az 
Alemannoktól elvettek , uj tartomány lett rajnai Frankén (Francia rhe-
nana) névvel. A' későbbi Frank tar tomány, utóbb fiankeni kerület, ak
kor még nem volt a' Frankoké, hanem egy része volt THÜRINOKNNRK (I, 
e.) , mellytóT hihetőleg nagy Károly alatt szakasztatott el. A 9 száz. ta
lálunk a' német históriában fiankeni herczegse'get, melly későbben a" 
Hoheustaufenek famíliájára, melly bírta a' sváb herczegséget is, s zá l t é s 
a' hohenstaufeni ház kihalásával eltűnt. 

F IUNKBN, FRtsKRMi KKRÜr.ET, egj' a' Németbirodalnmnak 1800 előt
ti 10 kerületei közül , Németországnak legszebb tájékán feküdt, ke
lettől nyugotra a' Maintói öntöztetve Schwaben, a' rajnai tartományok, 
Saxonia, Csehország és Bavaria közt, mintegy 490 nsz. nifnyi nagy volt, 
1,500,000 lak. Most Frahkennek legnagyobb részét a' bajor király birja, 
mintegy 430 nsz. mf. 1,200,000 lak. ;" többi része Wür temberg , Baden, 
Hessen-Darmstadt , Porőszország, Knrhessen, és a' szászlierczegi házak 
közt osztatott el. L—«'. 

F RA N K o v!r c z M á t y á s , Flaccius lllyricus név alatt is esmeretes. 
SzUl. Istriának Allíona nevíl városában 1520. Nevelését nyerte a tyjá tól , 
's ennek kora halála után mailandi tudós Ascerius Ferencztől ; Vélenczé* 
ben tanító Egnatirfg ker. Jánostól. 1539 Biselbe j ö t t , utóbb Tübingába 
Garbitius földijeihez, ki a' görög nyelv tanítója volt. 1541 Wittembeigában 
Luthert és Mtlanchtont ha l lga tá , ' s vélek megegyezett. Itt megházasodva 
1544 közönséges tanító lön 's Melanchton kedveltje. 1516 a' had alat t 
Bruiiswikba ment, 's Heve mint tanítóé még inkább elhiresedett. 1047 visz-
szatére Wittemhergába, *s alig lelt el egy esztendő, Magdeburgba költöz
k ö d ö t t , a' niagdebiirgi centuriákat (egyházi történeteket) kiadandó. 1557 
a' jenai uj oskola rendbeszedésére meghivatott , de öt év múlva Stregel 
Victorral öszvezörrenvén Ratisbonába ment. Megliolt 1575-ben. Sok mun
kái közt ezeket nevezzük : „Iíegulae et traclaiu* de sermone sacrarnm litl 
terarum. Magdeburg 1551. „De materii* ét mfti* leienliarum atque er-
roriíut philnsojihiae in ref/u.i divinis1'. Jena 1550. 55 

F R A ti N H o F K R (Jósef) D. kir. bajor academicus és prof., a' ba-
jörkorona polgári érdemrendjének és a ' k i r . Danebrog-rend vi téze, szül. 
Straubingban Bajorországban Mart, 6 rkán 1787. Korán atyja foglalatos
ságait kellé Űznie, ki üveges voit-, 's ezen okból Fr . az oskolába nem 
igen mehetett. Midőn 11-dik évében szüleitől megfosztatott, egyik tutora 
esztergályosságra határozá; de ezen munkára nem volt eléggé erős. így 
tehát inasképen Münchenbe hozaték 1799 egy tükörkészitőhez és iiveg-
köszörüshez. Mivel inaspénzt nem fizethete, 6 évig fizetés nélkül kellé 
dolgoznia. Ez idő alatt soha sem eres/.té mestere az Unneposkolába, ugy 
hogy F r . majdnem egészen tudatlan maradt a' számvetésben és írásban. 
Szerencséjére Július 2I-kénl801 mestere háza bedűlt-, — ő is az omla
dék alá temettetek. Több mint négy órai munka után hozaték ő vesze
delmes sértődés nélkül napfényre. Baumgarlner, az akkori policzia igaz
gató és mostani épitőtanácsnok, igen foglalatoskodott az ő megmentésé
vel. Jósef Maximilián király gondoskodást parancsola a' gyermek gyógyí
tásáról ; felgyógyulta után kérdezősködött betemettetése alatti érzései
ről ; 18 arany ajándékkal bocsátá el. 's az árva gyermeknek atyául igére 
magá t , ha valamiben szükséget látand. Ezen pénznek jó részét azon 3 
év a l a t t , meilyet még a' mesterénél kellé töltenie, £«pticus üvegek ké-
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szitésére foi dltá vasárnaponkéut, 's egy opticustól engedelmet nyere esz
közeinek ünnepnapi használására. Azután üvegmetsző gépelyt csinálta-
ta magának, inellyet kőmetszésre is használ t , a' nélkül , hogy ezen mun
kát valaha látta volna. Ezt megtudá Utszschneider, a' gyermeket szinte 
szemüggyel tar tó , '» mivel Fr . az oplica és számtan theoriájában esme-
retlen lévén, sok akadályra ta lá l t , megvevé neki az öntanulásra szüksé
ges könyveket, és F r . minden szóbeli tanítás nélkül behatott Kastner, 
Klügel, Priestley lelkébe. Mestere ugyan igen keményen niegtiltá neki 
azok tanulását, de ő annál nagyobb hévvel tanula ünnepenként titkon 
idegen házakban. Igy nem sokára megesnierkedett a' mathematicai opti-
cával 's szerzeményét pénze maradékával a r ra forditá , hogy inassága 
utolsó félévétől magát felszabaditú, 's opticus köszörügépelyt szerze. Soha 
metszést nem látva, elkezde éiczre metszeni, mintákat készítendő szép 
látogató levelek nyomására, 'svisgálatihoz pénzt szerzendo. A' kiütött há
ború elrontá tervét 's szűkölködni kezdett. Még sem bátorkodott a' ki
rályhoz közelíteni, hanem viszont üvegköszörülésre és tükörcsinálásra ad
ta magát , ünnepein pedig mathesist tanula. Ekkor 1806-ban Schiegg prof. 
esnieretet vön róla, 's megvisgálá theoreticus tudományit. Kevés idővel 
az előtt készité el Reichenbach György az ő osztógépelyét, 's más miv-
szereit , mellyek szükségesek az astroiioinicus és geodeticus eszközök ké
szítésére , 's társaságba lépé Utzschneiderrel és Liebherrel. Mivel a' hadi 
időkben nem lehető Angolhonbúi kapni a' csillagásza eszközökhez szük
séges opticus üveget, épen elkezde Iteichenbach egy uj nemű opticus 
köszörű gépelyt készíteni, Schiegg pedig, ki a 'reichenbachi intézet erede
tében igen munkás vala, Fraunhofert ajánlá mint opticust. Most F r . ki-
számolá és köszörűié az első nagyobb, a' budai csillagász toronyba 
rendelt eszközök üvegeit. De nem csak a 'szegleteszközök üvegei t , ha
nem minden más opticus eszközöket is kellé készíteni. Tehát IJtzschnei-
der , a' hajdani benedictbeurni klastrom u r a , hol ő már üveggyárt alko-
t a , tőkepénzt rendele egy opticus műhely kész í t é s i r e , melly 1807 v.égé-
vel F. igazgatása alatt Benedictbeurnbe jött . F r . most sok munkást ok-
tata, 's csupán az üvegeket szálitá a' reichenbachi intézetnek Münchenbe, 
melly az alatt igen bővült. De Febr . 7-kén 1809 Utzschneider, Reichen
bach és Fraunhofer társaságba álltak öszve, 's a1 minden dioptricus esz
közök intézetét alapiták Benedictbeurnben. F r . theoreticus munkáiban 
a' catoptricával is foglalatoskodott, a' mint ezen nyomtatatlan írása b-i-
eonyitja : „EMer die Ahweichung auuser der Axe 6ei Telesvopspiegelii.1 

(1807). Azonban a' társaság megállapitá, hogy az ujlag alapított intézet
ből a' catoptrica kimaradjon. — A' mint tudva van , az optica gyakorla
tában a' legnehezebb feladások közé tartozik a' nagy objectivák gömbölyű 
(tphaericus) fölszinének simítása (JJo/íere«), mivel a' simitás által a' köszö
rülésben nyert fölszineket Tészint elvesztik. Fr . egy gépelyt talála fel e' 
végre , melly által nem csak az objectivák szine nem rontatik el , ha
nem a' simitás elkerülhetlen hibái is mindenféle tekintethen javíthatók, 
's mellynél a' pontosság nem függ annyira a' munkás ügyességétől. 
Hasonló nyereség van a' tőle más opticus czélra talált köszörű és si-
mitó gépelyeknél. Egyszersmind uj módon visgálá meg Fr . a' tőle hasz
nált üveget a' benne lévő vonatokra 's hullámokra nézve, mellyek ál
tal a' világ (sugár) rendellenül töretik meg 's elszélesztetik. Azt találá, 
hogy az Utzschueidertől Kenediotbeurnben készítetett ilintüveg több mázsá
jában, gyakran egy darab sincs ezen hullámzatoktól menten, lizen üve
gek tehát az ó nagyra törekvésének nem felelvén meg, 1811-ben maga kez-
de el ilintüveget olvasztani. Második olvasztása megmutatá , hogy egy 2 
mázsát elfogadó edény fenekén szinte olly sugártörő erejű darabok le
hetnek , mint annak színén. De a' következő olvasztások, noha egészen 
ugy tétettek, nem voltak használhatók, sem az egyenlő törésre , sem a' 
vonatokra 's hullámokra nézve. Nagy sokára viszont nyere egy tökélete
sen elsült olvasztatot, de még most is csak történetből 's csupán fárad-



166 FRAUENHOFER 

ha t l an , hosszú 's mindig nagyban tett risgái után (4 mázsárai mindig) 
esmerkede meg a' rontó okokkal, mig végtére teljes bizonyosságot nye-
re . Minthogy az angol crownüvegbert is vannak vonatok és hullámok, őt 
a1 nagy objectivákba használásra ügyetlenné tevők, Fr. ezen crownilveget 
is maga kezdé olvasztani. Az itt magokat előadó nehézségeket is meggyő
zé az ő eltökéltsége. — Azon o k , mellynél fogva az anyagok törő és 
szinszélesztő ereje pontosan nem határoztatliaték meg, nagyobb részint 
abban alapodik , hogy a' szinspectrum nem bir éles határokkal , hogy 
egyik színnek átmenetele a1 másikba csak lassanként történik, 's innét na
gyobb tükröknél a1 törésszöge (szeglete) csak 10 vagy 15 minutumra mé
rethetik meg szorosan. EJzen akadályt elkerülendő, Fr . sok risgát tön, hogy 
egyenlő (homogén) világot mesterséggel teremtsen, a' mi közvetlen el nem 
sülvén neki , egy készítményt talála k i , melly lámpavilág és prismák ál
tal czélhoz segité. Ezen visgák folytában feltalálá az állandó világos vo
na to t , melly a' tükör orángjában van, ha a' tüz világa által támasztatik. 
Ezen vonal szolgált utóbb neki az anyagok teljes (absolut) törőerejének 
meghatározására. — Azon próbák, mellyeket F r . tett , visgálandó, ha a' 
napvilágnak szintükre (spectruma) ugyan azon világos vonatot adja e az 
orangban , mint a' tüz v i lága , a1 számtalan állandó homályos vonalok fel
találására vezeté a1 tökéletesen egynemű színekből álló napvilági spectrum-
ban. Ezen feltalálásnak fontos következés! voltak ; csak általok lön lehet
séges a' világ (sugár) útját minden szinárnyolatok számára szögleteszkn-
zöjkkel > egyenesen követni. Ezen visgálatit leirá Fr. egy értekezésben, 
melly francziára, angolra, olaszra leforditaték (kijött a' ,A)enkschriften 
der k. bairitchen Academieií 5 kötetében , 's Gilbert „Annalen der l'hy-
sik^-je 55. k.). A' tudományok müncheni academiája ekkor tagjává vá-
las/.tá (1817). A' mondott foganatok inditó okul származtak a' törésen 
és visszahajtáson kivül más törvények visgálására is, különösen a'világ-
hajlásra nézve, a' mellyeknek szerencsés sikere őt azon rendkívül kü
lönbféle tünemények feltalálására vezeté, mellyek a' meghajlott sugarak 
kölcsönös öszvehatása által támadnak, és mellyek által p. o. tökéletesen 
egynemű szintükröket tuda előhozni prismák nélkül. Mivel ezen tükrök, 
mellyek csupán igen finom, egyenközü (parallel) egészen hasonló szá
lokból álló rostélyokból készülnek , azon homályos feszült vonalokkal bír
nak , mellyeket előbb a1 prisma által támadt spectrumban ta lá l t , 's kö
vetkezésképen a' világ utjának követésében a' szegleteket rendkívüli szo
rossággal meg lehete határozni , 's igy a' vi|ág ezen képesítésének különös 
szabályai rendkiviili pontossággal származtathattak a' visgálatokból (Vö. 
F r . leírását a' „Denkschriflen der k. bairischen Acad.1-1 8 kötetében). A' 
világosság eddig esmért törvényi ollyanok voltak, hogy a ' sugár természe
téről sok hypothesis vetethetek alapul. Fr. theoriát kercse az uj és zavart
nak tetsző sugártörvények számára , é s a z t t a l á l á , hogy a 'hul lámzás (wn-
dulatio') tétményéből egész megelégedésig magyarázhatók. A' világ előbb 
esmért törvényiből több légi tünemény, p. o. az udvarok 's melléknapok 
támadása stb. alig vagy épen nem fejtethettek ki. Fr. kifejté őket a' fel
találta törvényekből. Értekezést ada ezekről Schuhmacher „Astro-
nnmitche Abhandlungen" - jában ; az nevezetes még , hogy a' szftk-
séges eszközöket és gépelyeket , 's még a' fontos rézlapokat is ma
ga készité. A1 tőle feltalált vagy m*gjobbitott, egész Európában elterjedt 
opticus szerek közé t a r toznak : a' heliometer (napmérő; esmértetése van 
Lindenau báró„Zeitscfirift fiir Ailrnnnmie"- I köt. 97 lapján); a'viszon-
zó lámpa filarmicrometer (I.- STRÜVR értesítését Schuniacher ,,.4strnnomi-
lehe Nachrichten" 4 számában) ; az általános mértékben mérésre szánt 
achromaticus microscop ; a' gyürümicrometer; a' lámpakor és hálómicro-
meter („Aulronom. Nachrichten"- 43 sz . ) ; a' dorpati csillagtorony szá
mára készített nagy parallacticus refractor (Struve leir ta) , stb. — Utol
jára a1 bajor király rendelésére, egy nagyobb parallacticus refractort ké
szité 12 párisi hüvelyk nyílással és 18 lábnyi égető távolsággal, melly-
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nek mechanismusát még jobban tőkéletesité. Az Igazgatása alatt olly hí
ressé lett opticus intézet 1819 Münchdhbe tétetek által , hol most 50 em
bert foglalatoskodtál. 1814-ig ez vala firmája: „TJtzschneider, Keichen-
bach és Fraunhofer; azolta pedig ,,Utzschneider és Fraunhofer ." Fr. 1813 
a' bajor kir. academia physicai kabinetjének conservatora lön , 1824-ben 
a' polgári érdemrend vitézéve tette a' király. Több külföldi tudós társa
ság nevezé tagjává. Testi gyengeség, nevelve a' ház ráomlása, sok el
me erőltetés "s az iivegkemencze gőze ál tal , siettetek halálát, melly Jun. 
7-kén történt 1826. Sirja épen az egynéhány nappal előtte elhunyt Kei-
chenbach mellett van. Felülírása ez : „Jppruximavit sidera."" 

Í ' H A V S S I M I I ' S [Denis de) hermopnli püspök, X. Karoly volt fran-
czia király udvari hitszónoka 's 1828 a' párisi egyetem nagymestere. A' 
concordat bevétele után (1802) , melly a' romai egyház papjainak vissza 
adá a' szabadságot a' hivatalban való nyilván eljárásra, több előjő
vén közülök a' rejtekhomályból, 's kisebb elmével mint tűzzel a' philoso-
pbia ellen, mint a' Frankhont érő bajok egy kútfeje ellen kikelvén , Fr . 
is elólépe a' kezdett pályán, 's a 'mondottak között nem utolsó helye lön. 
Hitbeszédi „ K e sz é lg e t é s " szerény c/iin a l a t t , kapva kapattak ' u ' 
St . -Sulpice temploma, hol ő lépé fe l , Jegtömöttebb volt. Az egyetem 
nj elrendelésénél (1807) a' hittudományi részlet (facultai) tagja lett-, a' 
Knurbnnok visszatértével pedig fényesedő pályája az udvarba vezeté. Igy 
lön udvari hitszónok (prédikátor) , czimes püspök, az egyetim nagymes
t e re , végre 1822 a' franczia academia t ag j a , noha neve a' tudományos 
világban izületien vala. Nem tagja a' Cungregationak, nem tartozik a' 
Jesui tákhoz, kiknek Frankhonban voltát 182ö-ki Júniusban a' követek 
ülésén megvallá. 1828 Villele-lel együtt kilépe a' ministeriumból. 

Fa K DKG o s i) K. Ha a' történetek tisztán jöttek le hozzánk, ugy 
egy asszonyi szörnyeteg áll előttünk, ki kezét orozó gyilkolással gyakran 
bemocskitá, és büntetlen szállá sirjaba. Nője volt a' Soissonban lakó frank
királynak Cliilpericbnek , ki Clilotar fija volt, Siegbertnek pedig testvére. 
Szül. 543 (szülei esmeretlenek), Chilperich első nejeinél udvari leányzó 
volt. Magát a' thrónra emelendő az első nőt ravaszsággal , a' másikat or-
zó gyilkolással mozditá félre. Chilperich égett érte. linmrhild p e d i g , a' 
meggyilkolt testvére és Siegbert nője, férjét boszura és háborúra ingerié. 
Chilperich megveretek, Tournaiban vivaték, de a' már nőjévé lett F re -
degomde Siegbertet or-gyilok által elemé.sy.teté, zavarba jöt t katonáit meg-
szalasztá, Parisig előnyomult, ' s i t t Brunebildot leányival együtt fogságba 
ejté. De Chilperich utóbb visszaküldé lirunehildot Metzbe , hol fija Chil-
debert 575-hen királynak kikiáltaték. Ezután Chilperich első házasságbeli 
gyermeki estek el Fredegonde féltő és vért szomju/.ó gonoszsága által. — 
Ezek közül Merove , a' legifjabbik , reménnyel gazdag ifjú volt. 
Utoljára egy tiltott indulatot kielégítendő, férjét száná véráldozatnak ; 
Chilperich a' vadászaton egy öldöklő kéz alatt esek el. — Fr . uralkodó 
és ltjának II. Chlotárnak gyámanyja lön , Guntram, orléansi király 
segedelmével. Az ellene támasztott hadakban győzedelmes, 597-ben meg-
bala, (55 esztendős) , virágzó birodalmat hagyva maga után. Brunehild, 
az anyának halálos ellensége, a' fiún akara boszut állani, 's 11. Clilotart 
oszágától megfosztani, de vazalljaitól elhagyatva Chlotartól megfogaték , 
vad lóhoz köttetve halálra hurczoltaték, teste pedig elégettetek 613. 55. 

V RKIJ E R I K S no ti D , szegények gyarmatja Hollandnak Drenthe 
uevü megyéjében, Zwolletól és Stenwycktől nem messze, Overyssel é sGrö -
ningen határában. A'haza baráti (kik közt volt Van dem Vosch) t. i. egye
sültek 1818, hogy az ország puszta tájékain, a ' izegények polgári és er
kölcsi javulására földmivelő gyarmatokat telepítsenek. Ezen jótevő tár
saságnak elölülője a1 király második fia Fridiik herczeg volt. A1 társa
ság a' drenthei mocsáros megyében 2 észt. aiatt 600 hollandi hold föl
det tett mivelhetővé 's 200 házat épí te t t , hol mint egy 1500legnagyobb 
szükségben élt 'szegény talált menedékei és foglalatosságot. Az egyesü-



*Ö8 PRED1AN1 FREGATTÁ 

let tagjai 1821, 24,000-en voltak , kik közül mindenik , belépésekor bi
zonyos csekély summát tévén l e , hetenként is 1 stiibert (8 pfenning) fizei. 
A ' törvényeket 's esztendei köl t ségeta ' képviselők gyűlése rendeli el; 's 
a' végrehajtó hatalom egy igazgató, 's több felelet alatt lévő tisztek és 
egy t anács , nielly vigyáz a' bevitt rend fenállására, kezében van. L K e -
verberg gróf ezen munkáját „De la colvnie de Frederiks - Oord et des 
moyent de suivenir aux besoins de l' indigence, par le défrichement de> 
terres incultet" (Gént. 1821). Ezen tudósítás szerint mindenik 
az 1500 megtelepedtek közül lakhelyet , földet 'a földmivelő eszközöket 
kap. A' ki a' földmiveléshez nem é r t , oktattatik benne, mint az asszo
nyok és gyermekek is a' szövésben 's fonásban. Az intézet elöljárói szo
rosan vigyáznak az uj lakók viseletére 's lakhelyeik belsejére, hogy azo
kat rendhez, tisztasághoz és takarékossághoz szoktassák. Csak ahozké-
pest engedtetik, vagy tagadtatik meg birtokjok szabad és független hasz
nálása a'- lakóknak , mint magokat viselik. A'gyermekek, kik 7—8 észt. 
korokban hetenként 10—15 s tüber t , sőt 1 for. is érdemelhetnek, a 'ház 
tar tásra rendelt jövedelemnek egy részét, serkentés vége t t , megtartják. 
Csiknem minden házban találtatik rendkívül való foglalatosság , mellyet 
a' lakók önkényt választottak. 1818 l .Dec.-tól 1819 1. Apr.-ig 52 uj lakó 
h á z , másoknak tett mezei munkájávat 's len és gyapja fonásával 5000 
for. többet szerzett. Egy háznép öszveséges jövedelme 725 for.-ra téte
tik , mellyből a' vetés, trágyázás és kézi munka értékét lehúzván , mint
egy 550 f. t iszta jövedelem marad. Az uj lakó mindazáltal a1 ruházatjára, 
élelmére és készitetlen materialék megszerzésére kapott előfizetés fejébea 
»' társaságnak 700 f. tartozik fizetni, mellynek visszafizetése az nj la
kóknak a' lehetségig megkönnyittetik. .Itil. 1820 adósságok 'A - ét lefizet
ték. Rendkívüli esetekben pénz kölcsönöztetik, hat . i. a' gyarmatban sze
gényeket kell gyámolítani, midőn mindenikért 25 fit. kell észt. fizetni, 
melly nem csak a' felveendő tőkepénz kamatját fedi, hanem feljül is ma
rad belőle, a' mi az öszveséges adósság lefizetésére rendelt pénztárba folyik 
's 1824 többre ment 80,000 fr.-nál. A' társaság egy különös szükség ese
té re rendelt segítő pénztár állítására, maga számára mivelteti a' gyarma
tokkal határos földeknek egyrészét. 1825 Hollandban 10 illyen gyarma
tok telepittettek. A' szegény zsidó újlakokból szorgalmatos földinivelők 
lettek. Zsinagógáik és oskoláik vannak. A' gyarmatokban 50 szegény né
met famíliák szórattak széljel, hogy munkásságokkal 's takarékosságok
kal a' többieknek jó példát adjanak. 1825 már 12,000 idősebbek 's ifjab
bak táplál ta t tak 's neveltettek jobb emberekké ezen gyarmatokban. L—ú 

F B E B I U I {Enegildo'). A'nciro név alatt esmeretes, Hianchi che« 
micus tanítványa Pisában; 1817-ben Egyiptomot beutazta. Lord Bel moré
val pedig Nubiába u tazo t t ' s Belzonival a' chefremi második pyramistmeg-
visgálá. Azután Palaestinát, Libanont, Syriát, az Euphrat vidékeit ' sPa l -
myrá t látogatá meg. 1817-ben a' Nílushoz téré vissza, az Izraeliták utján 
Arabiát , azután viszont Eg3Íptoinot uta/.á be régiségei 's ó földleírása 
tekintetében, hol természeti és régiségi ritkaságokat gyüjte. Végre Abys-
siniába, Semlaarba, Afrika belsejébe utazott. Az Animoni Jupiter templo
mának (lomjainak) leírása olasz folyó Írásokban 's a' többek közt a' 
„Gtoifriate eneiclopedico diXapoli'í-bnn kijött (1821). Cailliaud beszéli, 
hogy Fr Nabiában járvány láztól megtámadtatott , láztámadás alatt min
den í rása i t , 18 hónapi szorgalma gyümölcsé t , elégeté; reá megbó
dult stb. 55. 

F R K G A T T A J olly hadi ha jó , melly nagyságára nézve a ' lineahajó 
után következik , egy vagy két fedezete (i erdecke) van 's 20—40 ágyút 
hordoz. — FREGATOS, spanyol hajónem, mellynek hátulsó része négy
szegű , 4—500 tonna terhet bír meg, 's töbhnyire hadi seregek átszállí
t á sá ra , vagy a' gályák' kiürítésére használtatik. — FRKGATTK nevet 
visel az állatok között azon tengeri madár , melly mintegy tyúk nagysá-
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ga , *» olly hosszú szárnyú, hogy klterjesztetvén, egyik szárnya régétől 
a' másikig 14 lábat tesz (Pelecanü* egüttt'ut L ) 54. 

F R K I H K R O , 4 inf. Drezdától, 3/s mf. hyug. a' Muldától , a' Müna-
bachnál , kerületi és bányaváros a' Szász királyság érczhegyi keiiilelé-
ben. Létét ezüst bányái felfedeztete'sének (a' 12 száz.) köszönheti. Ás
vány-gazdagsága sok 114 lakókat csalogata oda, 's már a' 10 század első 
felében mintegy 30,000 lak. voltak. A' harmincz esztendős iiáborn ide
jében sokat szenvedett. Most 1300 háza 's 12,000 lak. van , kiknek fő 
keresetmódjok bányászság 's az ezzel járó inesterst'gek üzése. Utszái 
többnyire szélesek 's egyenesek, házai részint szépen épültek ; áltáljában 
szebb belseje, mint külseje, hol a' sánczok, tornyok és várfalak a' kö
zépkor váraira emlékeztetik a' nézőt. Nevezetesek benne: a' Freuden-
stein nevil várkastélyban lévő gabonatár; 5 temploma, mellyek közt a* 
fő templomot szép orgonája, nézésre méltó prédikáló széke és IV. János 
György, 's Móricz választó, fejedelmek, :s WKRNKR (I. e.) hiies inine-
ralogus emlékei nevezetesitik; a' bányász academia, Werner muzeumá-
val és más academiai gyűjteményekkel; a 'bányaszoskola; gyninasiuni ; 
és tanítókat nevelő intézet. Vannak a' városnak fonóházai, csipkeíábri-
kái, posztómannfjfturái, leoni paszomantfábriUája, sörét öntése (a ' két 
utolsó egész Szászországban csak itt talál tat ik}, plajbász és óntajték-
fábrikái. L—«'. 

F R I Í R E T (Miklós) Parisban szül. 1088. F ia volt egy parlamenti 
flgy védnek, de ó elhagyá az ügyészkedést , hogy magát a' történettu
domány és chronologia tanulására adhassa. Már 10. esztendejében ol
vasta Scaligernek, Ushernek , Petaunak '» más nagy chronolognsoknak 
legjelesb munkáit , 's azokból kivonatokat készített. Kollin szerint mi-
velte magát. A' feliratok (.Insc/irif'ten) academiája, 25 évii korában 
vévé őt fel tagjának. Beléptetésekor tartott beszéde miatt : „Snr V ori-
gine dei FranQais" melly épen olly tudományos volt mint dölyfös, '• 
a' herczegeknek az uralkodókkal való viszonyairól nénieüy illetlen ki
fejezéseket foglalt magában, 0 hónapig a' Bastilleben bűnhődött. Csu
pán csak Bayle volt majdnem azon egy i r ó , kinek olvasása néki itt meg
engedtetett, de ezt olly szolgalommal o lvas ta , hogy majdnem könyvnél-
kül tndá. Mennyire sajátjává tette légyen ennek okfejeit, bizonyítja 
„Leltres de Trasyfiule á Keucippe''- és hátrahagyott Írása-. „Examen det 
a/iologistes du C/iristiavismeil. Mind a ' k é t — e g y i r á n t vallástalan mun
kában, valóságos rendszerben jelenik meg az atheismus. Szabadsága vissza-
uyerése u tán , reá bízta Noailles marschall gyermekeinek nevelését; de 
e' mellett is szakadatlanul folytata tudományos munkálódását. 1723 vissza
tért atyai házába , 's a' régi nemzetek chronologiáját tanulta. Ugy ta-
lá lá , hogy a1 mindenek között legidősb aegyptusi történetírás Kr. e. csak 
2900 évvel kezdődik, 's hogy a' chinai Kr. e. 2575 évnél felébb nem megy. 
Ezekróli értekezései és Írásai , 's mások Newton ellen, nagy részét te 
szik az academia ekkori időbeli emlékiratainak. Épen illy serényen 
foglalatoskodott ő a' fö'dleirással; iratai között 1757 keze által készült 
földrajz találtatott. Ezen kívül egy tudományban sem volt járatlan , 's 
jól tudá vinni a' tollat. 1742 állandó titoknoka lön a' feliratok akadé
miájának. Megholt 1749. Munkáinak egy kiadása Parisban jelent meg 
4 köt. 1792; egy Gyűjteménye 20 köt. 1795; egy bővített és rende-
íet t Gyűjteménye („Oeuvres complétes de Fréretíí') jegyz. és vil. Cham-
pollion - Figeao által Parisban jeleni meg 1825-tól fogva 20 kötetben. 

— n o — . 
F R I S R O N ( E l i e ) szül. Qnimperben 1719, a ' Jesuitáknál tanult, 

XIV. Lajos collegiumába is járt egy darabig, hol Brumoi és Bougeant 
ízlést gerjesztenek benne a' literátor* iránt. 1740 njságleveleket ada 
ki : „l.ellres de Madavie la ('omteise". A' grófnénak kellé az okosság 
és ízlés példányának lennie, 's valóban nagy lelket és eszmét is mutata 
levelezésében. Némelly i rók , kikkel leveleiben nem igen kegyelmesen 

/ 
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bánt, régre hajták, hogy fel kt-lle hagynia relék; de 1749-ben viszont 
kijőve változott czim alatt: „Leltrés tur quelques teríts de ce lempi'-''-
mellynek kemény eriticája több félbeszakadást okoza, mindig a' közön
ség boszonkodására. Stanislaus király, ki a' szerzőt szerété, törekedett, 
hogy ezen kedvel olvasta munka meg ne szűnjön, 's Fréron becsukatását 
is meghátrál tata. 13 kötetet kiadván újságából, cziniét erre változtatva: 
„Annié, littirairt" 1754 olta haláláig, 1776, rendesen folytatá. Esz ég 
tehetség, vidorság, igaz íz lés , régi véleményekhez ragaszkodás, heves
ség az álbölcsek 's ujitók ellen : ezek voltak tulajdoni a' félelmes újság
írónak , ki különben szelid lelkű 's a' legkellemesebb társalkodó vala. 
Legkeseredtebb ellensége Voltaire volt, ki 1750-ben „Sktil/w^ czimü da
rabjában a' szinte hozta fel. Ugyan is ö Voltairet fényes költőnek ne-
vezé, de kisebbnek mint Corneille, Boileau, Racine; kellemetes de nem 
eléggé szoros és pontos történet-írónak, 's áltáljában inkább a' literatura 
tyrannjának mint királyának itélé. Voltaire eleinte nem látszott ügyelni 
reá 's a' lelőtt nyilakra, de ezen vígjátékának: „Laftmme gui a1 rai-
son" csipős eriticája annyira felboszontá, hogy több újságban közié 
egész boszonkodását. Fr. lúggal mosva felelt, 's mivel a' darab rósz volt, 
könnyen részére hóditá a' közönséget. Voltaire nem vedé darabját, csak 
a' eriticust törekedek nevetségessé tenni. Minden iv nj gúnyt (satyra) 
hoza ellene. Részint boldogult is ellene, 's az „Anni* liltiraire" kia
dóját részrehajlónak hirdetve előfizetői számát kevesbité. Voltaire-en ki-
vill Laharpe is az encyclopaedistákkal együtt a' eriticus ellen felkelve, 
ha gyenge oldalát sejdítek, egész a' személyességig ereszkedve sérte
gették. 

F R I Í R O N (Louis Stanislaus), az előbbi' fija, szül. 1700; atyja ha
lála után az „Annit lilliraireí--t. 1790.- ig folytatá, mellyet az ő neve 
alatt Hoyon apát, azután Grozier, utoljára Genffroi ada ki. O maga 
1789 olta az ,,Ürateur du ptupíe^-t adá ki. Mint párisi követ a' nem
zeti gyűlésben, mint a' cordelier és convent tagja, egyet értve dolgozott 
hajdani tanulótársárai Robespierrel. Maj. 31-ke után 1793 déli Franczia 
országba küldetek másokkal, 's Toulon 's Marseille-ben a' terrorismus vé
rengző rendelményit régrehajtá. Visszatérte után gyanúba jött Robes-
jiierre előtt; tehát munkás vala ó is azon szerencsés történetben, melly 
Frankhont megszabaditá hóhérától. Xhermidor 9-ke után a' terroiisták 
ellen nyilatkoztatá ki magát Fr. A' jacobinusok azon vádjától , hogy 
Kobespierret csak azért támadá meg, hogy őt kövessék, hiában töreke
dett magát kitisztítani. Viszont elővéve az „Oraleur du peupleli-t; de 
ez egy fiatal, azonban már jeles tehetségű legénytől Dtissaulx-tól szer
keztetek. Némelly mondást kivévén, mellyet az idő környülményi pa
rancsoltak, ezen Orateur az elsőnek visszavevése ; majd mind azokkal 
iiiegbasonlitá ó t , kik relé egy véleményben voltak. Másodszor küldetve 
Marseillebe 1795 meggátla egy vad visszahatást. Ezután visszavonulva 
é l t , mig nem Napóleon 1802 a' sz. domingói expeditiokor azon sziget 
aligazgatójává tette. F r . elutazott Leclerc generállal, de két hó múlva 
bele halt a' szokatlan ég viszonyaiba. F'eje, szelid érzésű szivének el
lenfele volt. A' revolutió alatt , ugy mondják, nyereség végett a' mo
narchiái és köztársasági újságoknak ugyan azon időben ké&zite czikke-
lyeket. 

F R K S C O , (fresco-festés, mészfestés) azon neme a' festésnek, melly 
viz színekkel tetetik uj , mésszel kevert föveny alapra. A' festő ezen 
vakolatból (meszes föveny) naponként csak annyit hányat fel, a1 men
nyit az nap befesthet. A' megszáradás miatt sietnie kellvén, a' KA IO
NOKAT (I. e.) használja. Ezen festéshez igen nagy szinesinerés és gya
korlottság kívántatik ; mivel a' javításnak helye nincs. A' szinek már 
előre összekevertetnek," 's ugy vitetnek fel; a' homályosabb képzetek
nél míg lehetséges egy kis utóbbi segítség. A' fresco festés igen tartós. 
Mondják, nagy Constanlin idejéből vannak még maradványok. A' 16 szá-
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zadban újra kezde virágzani. Millyen méltó a' fresco feste's mivészi 
kézre , Angelo és Uafael példái bizonyitják. A' vSixtini kápolnát kellé 
festeni; Sebastiano, velenczeí festő, olajba akará festetni 's a' fal arra 
is készítetett. „Mit"? bele szól Angelo, „az olaj feste's asszonyoknak, 
lelketleneknek 's napszámban kevélykedő férjfiaknak való, mint Sebastio-
arii)." Valóban, inirel itt a'szemcsalásnak helye nincs, ezen hijányt 
a1 kifejezés nagysága által kell a' mivésznek pótolni. A' fresco festés 
közelről durva; távolról akar láttatni. — Idővel még is elhalványulnak 
a1 vizszinek a' gipszalapon i s , valamint az alap is lehull. A' vaticani és 
Sixtus kápolnájai felséges mivek már is enyésztekhez közelítenek. 55. 

F R K i; i) K N T H A r. i v í z , austriai Silezia magasabb hegyei közt forr 
ki 's az erősebb vasas vizek közé tartozik. Só kevés van benne, de szén-
savany sok, és szénsavanyos vasag nem kis mértékben. Készeinek viszo
nya 24 latban e1 következendő : szénsavanyos magnesia 1,07 gr. (szem), 
mész 1 , 4 8 ; szénsavanyos vasag 0 , 2 5 , kénsavanyos mész 0 , 3 7 ; szóda 
0 ,17; sósavanyos szóda 0 ,07 ; kovaföldből 0,17. — Szelíden erósit; az 
érzékenyebbek is könnyen isszák. —j—a. 

F R K Y A . 1. É J S Z A K I M YTHOT. OGI A. 
F R R Y C I N K T (Lajos), természetvisgáló, földet körülhajózó, fran-

czia hajóskapitány stb. szül. 1775, életét a' tudományoknak szentele 's 
Kamiin kapitány expeditiójában részt vön. Ezen utazás leírását Peron 
és Lesueur adák ki, hozzá |a' földrajzokat Freycinet készité gjönyöriln. 
(L. i^Voy. de decourertes aux terres australes 1804, 4. redige prtr Peron 
et continué par Louii de Freycinet." 2 kiad. átlássál. 2 köt. Paris 1824). 
Clement-tel egy uj bánásmódot találtak fel, melly a' tengervizet ihatóvá 
teszi. 18-dik Lajostól 1817-ben mint fregatkapitány a' déli tengerre kül
detett Uránia corvettcn, melly Sept. 17-kén Toulonból elevezett és Nov. 
13-kan 1820 Haviéba haza érkezett. Teneriffán 6 napig maradt, Bio-
Janeiróban 2 hónapig, Isle de Francéban 10 hétig, a' Tengeri borjak 
öblében (hol már Baudinnal volt) 2 hét ig , Coupangban (Timuron) 3 hé
tig, Dielyben (Timoron) 4 hétig; Kavack szigetnél uj (•uiiieában, az 
egyenlítő alatt 3 hétig; a' Marianaszigeteknél majd 3 hónapig; a' Sand-
wirhszigeteknél 3 hétig, Jackson kikötőben (Neusüd>vales) 3 hónapig. 
Ionét Uránia Dec. 25-kén 1819-ben a' d. sz. 59° - i g hatott, és a'tüz-
honi (Feuerland) szigeteknél a1 da bon titccéi öbölbe szált , de innét 
egy zivatar által a' nagy tengerre vettetett, és a' Malvinaszigeteknél a' 
Franczia öbölben (Haie francaisé) Febr. 13-kán hajótörést szenvedett, 
de minden jószág és vagyon szerencsésen megmentetett. Két hónapnál 
tovább voltak ezen magányban, míg nem egy amerikai hajó oda vetődött, 
mellyet Fr. megvett, La Physicienne-nek neveze, 's rajta Április 27-kén 
1820. tovább indult. A1 Ld Plata vizén, 1, Kio-Japeiróban 3 hónapig 
tartózkodott. Haza jővén , mint szokás , a' hajótörésért törvénybe idéz
tetett, de legnagyobb tisztelettel feloldoztatott. Utjának czélja volt, a' 
föld idomát és a' magnesi erőt a' déli félgolyón visgálatok által megha
tározni, mellyel ó vizi ügyeleteket, időjárási jegyzéseket, helyek meg
határozását és természeti tárgyak gyűjteményét köté össze, 's mind azt 
ugy hajtá végre, hogy általa becses helyet nyert a'természeti tudományok 
történetében. Ö La Caille ezen állítását, hogy a' déli félgolyó nagjobb 
boltot képezzen, nem találá valónak. Hanem La Caille, korának leg
nagyobb és leggondolkozóbb fljai közül egyik, majd fél esztendeig tar
tózkodott a' C a p - n á l , Fr. pedig csak négy hétig. Fr. észrevételei a' 
magnetismusról különös becsiiek. Megmutatják, hogy"a' déli félgömbön 
az éjszaki félgolyónak átmérőleg ellenébe menő mozgás van. A' mágnestű 
naponkénti billenései kicsinyek voltak a1 napforditók között, 's a1 tő hajlá
sai, mellyeket Fr. megmért, bebizonyítják a' magnesi egyenlítő tulajdon 
gíibüllét a' déli tengeren, mellyet Coqk Írásai is mutatni látszottak. 
Hnza még magával 55 üveg tengeri vizet, 's visgálat tetetek, ha valljon 
a1 déli tenger sóra nézve gazdagabb e. Kéziratjai ezen útról, 31 ne-
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gyedrétll kötetben, a* franczia acadentlánál vannak letéve. Rhböl ké
szült ezen munka: i,Vóf. autour (In monde fait p. o. du ftoi tnr len Cor-
vétlen de S. M. füranie etc. pendant les uitnies 1817—20, par M. L. de 
JFreycinet.''1- (Paris 1825). —j—a. 

F R K Y R K (D. Manuel) szül. 1765. Osunnán Andahisiában, a' pyrc-
néi hadban mint ifjú tiszt visgálá erejét. 1798 őrnagy volt a' spany. 
huszárok ezredében; a' függetlenségi háború is látá 1808-ban vitéz
ségét , 18Ü9 ben pedig mint ezredes Abailia alatt Vesédé ezredét, líri-
gadás generál Jön és Blake generál lovasságát vezeté. A' Franeziákat 
minduntalan háborgatva Godineau osztályát Gibraltártól Sevilla kapuiig 
követé 's annyi kárt okoza nek i , hogy a' vezérlő, Napóleon haragjától, 
félve, magát agyon lőtte. h\ marsai de Cnmpo, átvevé 1811 a' harmadik 
haditest kormanyál, 's a7 Franeziákat kiszoritá Granada tartományából. 
Észt és bátorságot leginkább az. Oeamtai csatában mutatott. Aug. 30— 
31-kén hadi fordulati által s o h t tett sz. Sebastian elfoglalására. Emel
kedve sz. Ferdinánd katoiiai rendjének nagy keresztjét nyeré meg 1813. 
Ballesteros generál elbocsátása után ő kináltaték meg a' hadi ministerium-
u ia l , de nem fogadá el. Midőn az I820-ki zendiiléskor a' királynak egy 
bizodalmas és vitéz vezérre volt szüksége, a' választás ő reá esett. Se
villából felhívást (proclamatiót) bocsáta vitézeihez. De nehéz volt a ' se 
regeket olly seregek ellen vezérleni, mellyek kevéssel előbb egy tábor
ban barátkoztak. Alkudozással liitszék azt elnyerni törekedni, a' mit 
erővel kétle elnyerni. Rendelései várt sikerüek leendének, ha Galicziá-
ban 's más helyeken zendülés nem történik. Minekutána Februariitsban 
León szigetét a' szárazról bekerité, 's ltiego generált a' rondái hegyekbe 
llzeté, Mart. 7-kén követek jelentek meg nála Portó Santa Mariában, kik 
•ok cadixi hajós és pattantyús tiszt«k erőltetésére a' constitutio kihirde
tését kívánták. 9-kén maga ment Cadixba, 's az ottani dologkörnyülmé-
nyek 's Abisbal generál kivánása által arra határzá magá t , hogy másnap 
a' constitutiót kihirdetteti. Szükségesnek tart ja, ugy irá a' királynak, 
azon újítást, mivel a' polgárháborúnak csak ex veszi elejét; annál in
kább mivel Abisbal útban van, kinek az őrizetre nagy a' befolyása. 
Oe az ünnepre más napon megjelenvén, a* cadixi vérengzés történt, melly-
nek oka még leplezve van. A* rend alig állitatik he ly re , már az őrizett 
tisztek hozzá jö t tek , fogatná el azon pattantyustiszteket, kiknek politi-
cai véleményi gyanúsak. F. eleget tön kérésüknek. A' vérengzést tett 
csapatokat elutaztatá. 14-kén végre vévé a' királyi határzatokat Márt. 
7-kéről, mellyre a'cadixi constitutio kihirdettetek és reá esketek. Néhány 
nappal utóbb elvétetek tőle a' vezérség 's megfogaték , minthogy a1 ca
dixi vérengzés szerzőjének ő tartaték (Vö. ,,Defensin del General 
]). Mannel Freyre". Madrid 1820.) Azolta kegyelmen kivül vol t , mig 
a' királyné által f. e. Nov. 7-kén Uj-Castilia főkapitányságára nem emel
tetek. 

F n i r t R t K (I. vagy veresszakálsO , Fridrik sváb herczeg fia 's 1147 
olta sváb herczeg, 1121 szül. III. Konrád császár 's nagy bátyja halá
la után 1152 császárrá választatott. A' hohenstanfeni házból lévő csá
szárok közt második, '» Németországnak leghatalmasabb 's legmélyebb 
belátásu fejedelmei közül egy volt. Szerencsésen harczolt 1157 Bolíslav 
lengyel királlyal :s Csehországot királysággá tette. Figyelmének fő tár
gya Olaszország vol t , hatalmát megakarván benne állapítani. Hat Íz
ben kellett neki ezen cze'Jjára Olaszországba bemenni, hogy Lombar
diának felzendült városait , mellyek kereskedés és mesterség-iizés által 
gazdagok és hatalmasok lettek, 's ennél fogva elkevélyedvén , független
ségre vágy tak , megzabolázza. Kiváltképen Mailand szegezte magát el
lene parancsolatinak , több városokat hatalma alá hajtván. A* császár 
kemény ellenállás után 1158 megadásra kinszerité a' pártos vá ros t , "s 
midőn másodszor is fegyvert fogott (1162) ismét megvette a z t . 's né
hány templomain, klastrouiain , külső városain "s egy Ottó császár tisz-
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feletére felállított kapun kivii l , égésien lerontotta. Breseiának és Pia. 
cenzának erős falaikat be kellett huzniok , 's a' többi városok, mellyek 
a' zendülésben reszt vettek, jnsaik 's szabadságaik elvesztésével adóz* 
tak. Hanem III. Sándor pápa , kinek Franc iaországba kellelt szaladnia, 
a' császárt 1108 ismét egvházi átok alá vetette. Lombardia városai újra 
össveszövetkeztek, a' maiíaudiak városokat ismét felépítették ' s U 7 6 Cre-
monánál a 'császári seregen győzedelmeskedtek, a 'mit békekötés követett, 
melly a' császár, III. Sándor pápa és a' lombardi varosok közt 1177 
Velenczéhen köttetett meg. Csaknem 20 észt. tar tot t hadakozásnak ke
vés sikere volt a' császárra nézve. Azonközben F r idnk Lübecket és Re-
grnsburgot birodalom városinak hirdefte W, '« ezzel a', császár s nemet 
fejedelmek közt lévó közép rend talpkövei Jetette , a' mi a császár ha-
talniát nagyobhitá 's a' polgári rendet feljfbb emelte. A bajor es szász 
herczegségeket, mellyeket oroszlán Henrik bv*, egymástól 1180 elvá
lasztván, Fridiik ez által hasonlóul hatalmasabbá lett ugyan; de egy
szersmind a' már elébbi uralkodók alatt támadt G I / S Í . F és Gima.r.iN (I.e.) 
pártok ez által még inkább elkeserittettek egymás e.'Ien. Azon hí r re , 
hogy Saladin Jernsálemet a' keresztényektől ismét e lvet te , B a papa 
ösztönözésire, felvállalta Fridrik a' keresztes sereg vezérlését s 150,000 
emberével, ide nem számlálván a' sok ezi r önkényt válalkoztakat , meg
indult napkelet fe lé , minekutána 1187 Németországban a' kí>Z béke 
helyre állott volna. A' görög császár Saladinnal 's az iconiiim^sultfnna.1 
alattomban öszveszövétkezvén, igyekezett a' német sereg előhaladásáí 
gátolni. De Fridiik szerencsésen benyomult Ás iába , két izben megver
te a' Törököket Icnniumnál , benyomult Syriába, *s szerencsés csatázásai-
nak közepette, Jun. 10. 1190 ugyan ott SeleiicMnál megholt a' Calycadnus* 
ba fúlván, mellyen lovával keresztül akart úsztatni. Fridrik v i téz , ada
kozó, szerencsében 's szerencsétlenségben egyiránt állhatatosfejedelem 
volt; de ezen nagy tníajdonságaira kevélysége 's uralkodás vágya , me>-
lyek voltak tetteinek fő rugói , nem kevés homályt vetnek, Jiúmuiásra 
méltó emlékező tehetsége vol t , 's időkorához képest ritka esmeretekkel 
birt. A' tudósokat, főképen történet írókat , kiknek munkáiból merité 
azon nagy ideát egy császárról , mellyel országlása alatt valósitni igye
kezett, igen becsülte. Tulajdon unolwi-öccsét, Ottó freisingeni püspököt 
nevezte ki történet-irójává. Melly igen kedvelte légyen az épités mester
ségét, még most is bizonyítják a' tőle Gelnhaiisenben építtetett birodal
mi palotának nevezetes omladékai. (,,A'«i.?er Friedrichs I. Rarbarosia^ 
l'alatt in der Burg zu Geln/iauscn, von Bern/i. Hundiliagenií Mainz 
(1819), Nemes és méltóságos tekintete vo l t , '» bár a' pápákkal ellensé
geskedésben élt i s , buzgóbb tisztelője volt a' vallásnak azoknál , kik azt 
csak más czélok elérésére kívánták használni. A' császár halála után a' 
keresztes had czélját nem lehetett elérni ; vitéz fia Fridrik sváb herczeg 
ugyanis, a' ki a' fővezérséget á l tvet te , 's a' német rendet alkotta, 
döghalálban hasonlóul meghalt 1191, 's azon hatalmas seregnek, mellyel 
Fridrik Németországból elindult, csak csekély maradványi jöttek 
vissza. TJ—ti. 

F R I D R I K (Jl. hohenstanfeni) veres szakáin Fridiik unokája , Je -
siben (az anconai maikságban) szül. Dec. 26. 1194, VI. Henrik császár 
és a' Normannok királya Roger leányának Constantiának (a' Faro di 
Mes8i'nán inneni 's tnli Sicilia örökösének) fia. A' közép korban (talán 
nagy Károlyt kivévén) egy fejedelemnek sincs azon világhistoriai fon
tossága, mint II. Fridriknek; mert senkinek életével sincs a' legneveze
tesebb történetek szakadatlan láncza ugy öszveköttetve, mint az övével, 
és az ő hosszú uralkodásával, melly 1209-tól 1250-ig terjedt. Ez az idő
pont volt ugyanis a z , mellyben VII. Gergely 's III. Innocentius a' papi 
hatalmat csak nem lehetetlennek tartott magasságra emelték -, mellyben 
a' vitézi rendek (a' hitetlenek ellen való csatázásra 's a* pápa hatalmá
nak kiterjesztésére), m i n t a ' koldulórend 's eretnek nyomozás alkotása-
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ban , az egyházi alkotmány borzasztó oszlopai és gyámnlai felállíttat
t a k ; meilybenaz európai emberiség, a' keresztes hadak által egymással 
szorosabban öszvekapcsoltatott; mellyben a' Waldensisekben és Albigen-
s isekben, minekutána már némelly egyes vallástis/.titó elnyomatta-
tott, mindazáltal elfelejtetten maradt volna, a' középkor protestantismusa ki
derül t ; mellyben a ' lovagság (Kilterlhum) fentebbi, vallás által megne-
mesitett helyezetét és plános alkotmányt kapot t ; mellyben a' szabad 
polgári rend mindig szerencsésebben fejlett k i , 's Németországban Fr i -
driktöl az aristouratia ellen segi t tetet t , felső Olaszországban ellenben, 
mint pápa eszköze, nyomattatott ; mellyben az erőszak jusá t , midőn 
annak volt igazsága, a' ki erősebb v o l t , először kezdette a' Fémek tit
kos törvényszéke elnyomni; midőn az universitások munkásságba hozták 
a' vizsgálódás lelkét ; midőn a' Provenc,áIok éneke Német- és Olaszorszá
gokban hont :s a' császároknál 's királyoknál becsUltetést és gyakorol
tatást n y e r t : ez időpontban nőtt fel 's élt a* hohenstaufeni ház nagy 
t a g j a , II. Fr idr ik! Nem n a g y , de jól alkotott testű, szőke, szép hom
loka , csak nem antik állású o r r a l , szeme '• szája nyájas és barátságos, 
erővel teljes és magának mindent hirtelen megnyerő férjfiu volt Fridiik. 
Nagy nemzetségének fényes tulajdonságait egyesitvén magában, merész, 
v i t éz , szabad gondolkozású, legjelesebb lelki tehetségű esmeretekkel 
teljes fejedelem volt ő, alattvalóinak különbféle nyelveit t ud ta , mint a' 
görög, romai , o lasz , német, franczia és arab nyelveket; e' mellett ke
mény, nyájas és adakozó, vigan élő, pulya 'g élni szerető volt. Lelké
hez hasonló erős testtel birt 's kellett is egy olly fejedelemnek bírnia, a' 
ki a' már akkor szét szakadozott Németországban igen elhatalmasodott 
aristocratiával , felső Olaszországban a' nagy erőre kapott democratiával, 
közép Olaszországban a1 nagy tekintettel 's hatalommal biró pápával 
megvívni , és legdélibb örökös statusában hat különbféle nemzetet ma
gok közt egymás iránt megengesztelni, 's belső kötelekkel egy egésszé 
öszvekötni akar t ; a' kinek mind v i lág i , mind egyházi fegyverekkel, 
ellenkirályoktól, egyházi átoktól 's interdictumtól ostromoltatván, most 
győzedelmesen, majd meggyőzetve, 40 észt. küzködnie , egy fiúnak 
fel lázadását , legkedvesebb barátjának áru lásá t , 's méreg-keverését, kü
lönösen kedvelt fiának elvesztet megérnie , 's az ezekből származott fáj
dalmakat kiállania, ég éltének utolsó szempillantásában, azon keserű meg
győződéssel kellett a' tüzesen tar tot t kormányt 's császári pálc'zát le
tennie , hogy súlyos küzdése sikeretlen volt. Fridrik ]209-ig , midőn 
alsó Olaszország és Sicilia kormányát maga vette á l t a l , III. Innocentius 
gyámsága alatt volt. Hanem már Nápollyal és Siciliával lett megaján-
dékoztatását 's a1 4 esztendős gyermekének megkoronáztatását , legfon
tosabb egyházi jusainak feláldozásával kellett a1 császárnénak Constan-
tiának a1 pápától megvásárolnia. A' nagyok meghasonlása, mellyen a' 
pápa igen kapot t , megosztották a' tar tományt , 's még akkor is dühös
ködtek kebelében, midőn Fridr ik 15 észt. korában 1209. tanács és ve
zérlés nélkül , maga vette által királyi pálczáját, mellynek sem pénz 
sem hadi erő vagy statnstanács által nem szerezhetett tekintetet. Atyjá
nak VI. Henriknek halála után IV. Ottó kerítvén a' császári méltóságot 
erőszakosan kezé re , midőn a' német rendek ezen választása a' pápának 
nem tetszett volna, Innocentius, ki a' llolienstaufenek Nápolyban való 
uralkodása olta Lombardiában Németország ellen mintegy védfalat hú
z o t t , maga felszólította az ifjú Fridiiket a' német császárság elfoglalá
sára. Nem a' nevén, hanem a' dolgon alapult az ó politicája. 1212 a1 

welf part leselkedései közt , mintegy csudálatosan védetve megjővén 
Fridrik Németországba , a' Hohenstaufenek pártja nyilt karokkal fogadta, 
és a' sváb herczegség megesmérte őtet született herczegének. A1 vitéz, 
de büszke Ottó többeket ellenségeivé tévén magának, 's szerencsétlen 
és oktalan táborozása Francziaország ellen hatalmát megtörvén, Fridrik, 
Kiinekiitáanü magát keresztes hadra kötelezte volna, 1215 megkoronáz-
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tátott Aachenben. Ottó félig elfelejtve holt meg szász birtokában. Kél 
11. m. a' német és siciliai koronák lévén fején, Fridriket az a1 remény 
kezdte táplálni , hogy idővel egész Olaszországot hatalma alá hajtja, 
Lombardiát megzabolázza, és a' hatalmas egyházi fejedelmet a' keresz
ténység első püspökévé fogja lealázni. De elesmerte időszakaszát, melly 
az ő nézetét és felvilágosodását még nem fogadhatta e l , V olly bal í té
letek jármában nyögött , mellyeket ó már meggyőzött , a' honnan leg
alább két emberkort kellett volna neki élnie , hogy czéljára juthasson. 
Plánjához hasonló megfontolással készült ő nagy feltételéhez. 1220 leg
idősebb fiái Henriket romai királlyá választatá a' rendekkel , 's az e' 
miatt megharagudott uj pápát 111. llonoriust azon mentségével engesztelte 
meg, hogy ezen lépését a' keresztes táborozás elnmlhatatlanul szüksé
gessé te t te , 's hogy ő Siciliát soha sem fogja a' birodalomhoz kapcsolni. 
Erre fel sem vévén , hogy a' Mailandiak tőle a' vas koronát megtagad
ták , Komába men t , megnyerte 1220 a ' császár rá koronáztatást , és mint 
dicsőségesen megkoronázott császár, ugy tért vissza Németországba, 
mellyel csaknem mint földönfutó hagyott el. Első foglalatossága i t t 
a1 keresztes hadra készülés és a' birodalomban lévő rendetlenségek el
tör lése , 's a ' j ó rend helyrehozása volt. Hanem a" rosznak gyökér* az 
alkotmányban volt , 's a' pápának a' birodalomban lévő jósaival olly szo
ros öszveköttetésben ál lot t , hogy Honorius mind e ' , mind a' keresztes 
had halasztgatása miatt zúgolódni kezdett. Fridiik azonközben kötetvén 
a' német rend nemeslelkü nagy mesterének Sal/.a llern annak tanácsát, 
feleségül vette Jolantát , a' jemsalcmi királynak (de csak névvel) Brienne 
Jánosnak leányát, 's ipa czimét felvette. Maga a' pápa is jóvá hagyta a' 
haladékot, melly Fridrik tartományinak nagy hasznára volt. A' mil-
lyen tibetien volt a' pápa a'birodalomban lévő eretnekek el len, kiknek 
még gyermekeik i s , ha szüléiket fel nem ad t ák , második izig megfosz
tattak minden hivataloktól, olly kímélve scálilá a1 szabad lelkit Fridrik 
az Arabokat Siciliából alsó Olaszországba, hol leghűségesebb's leg
hasznosabb alattvalóivá formálta azokat. Uj törvénykönyvének l to-
maiakra, Görögökre, Németekre , Arabokra , Norniannokra, Zsidókra 
és Francziákra egyiránt a lkalmazta thatnak kellett lenni , 's a' fenállót, 
a1 mennyire lehet , még is kímélnie. llly értelemben dolgozott az 
ő Petrus de Vineise, a ' k i mint tanuló Bolognában koldult, I2:il-ig az uj 
törvénykönyvön, melly remek, ha a' tárgy nehézségét tekintjük. De 
mit tehet a' legjobb törvényhozás, ha a' nép pallérozottsa'ga nem eniel-
kedhetik fel ahoz? Azért alkotott Fridiik a' régi világ paradicsomában, 
az ó Nápolyában , 1224 universitást, melly sok későbbi hasonló intéze
teket messzire felülmúl. Az orvosi tudományra nézve virágzott a' sa-
lernoi hires oskola Nem kevésbé fénylett Fr idi ik udvarában a' szép 
beszéd mestersége, mint Németországban, 's Fridriket méltán lehet a' 
pallérozott toscanai költés feltalálói közé számlálni; a' képző mesterség 
Fridiik pártfogása alatt hires mivészeket mutat Nicolában, Masncciöban, 
és Tomaso da Stephaniban; a' capuai és nápolyi mivgyüjtemények is, 
mellyeket ő Aiigustánál (Siciliában) ásatokkal szaporított, neki köszö
nik léteket. Az I227 re határozott keresztes had kiütése előtt Fridrik a' 
démonai közönséges gyűlésen ki akarta tapogatni a' Lombardiak érzé
sét, 's egyszersmind magát királlyá koronáztatni. De ezt megtagadták 
a' Mailandiak, 's megújítván 15 várossal kötött szövetkezéseket , Henrik 
királyt Németjeivel együtt nem borsáták által a' birodalom gyűlésére. 
Ezért a' birodalomból számkivettettek; hanem Honorius reájok nézve 
kedvező Ítéletet hozott. Nyilván mindazáltal nem hasonlott meg a' csá
szárral. Egészen másként gondolkozott az őtet követő IX. Gergely, ki
nek minden czélja határtalan hatalom volt. Szünetlen sürgetvén a' meg
ígért keresztes hada t , Fridrik eltökélé magát a r r a , de már Olaszor
szágban ragadó nyavalya dühösködött seregében, 's maga Fridrik is 
betegen ült hajóra, a' honnan 3 nap múlva Otrantóban kiköt te te t t , mi -



4 7 3 Fít lDUlK (JT.) 

vei betegségn nevekedett. A* hajósereg Morea elől visszatart 'Í a' ke
resztes hadból semmi sem lett. Ekkor Gergely tele torokkal szórta át-
!<át az ártatlan 's magát hij;íban mentegető császárra , és tartományira 
iuterdictumot tett. Fridiik tehát 1228 ismét elindult. Gergely alattom
ban a' jerusalemi patriarchának 's három vitézi rendnek megparancsolta, 
hogy a' császárral mindenben ellenkezzenek , 's Fridiiknek örökös tar
tományit katonái és Brienne János által elfoglaltatta 's pusztíttatta. 
Mind e' mellett is reá ment Fr id r ik , a' mit a' nemes Gottfried berezeg 
után (1099) senki sem tet t , hogy Kamftl egyiptomi szultánnal megegyez
vén , 10 esztendőre fegyvernyúgvast kötött , 's Jerusalemet, a' szent hc-
Jyeket , a' J»>ppe, Betlehem , Názáret és Acre közt fekvő földet, Ty-
rust és Sidont (két legnevezetesebb tengeri városokat) megtartotta. A' 
nép örül t ; a1 patriarcha és vitézek ellenben csikorgatlak fogaikat mér
gekben. Jerusalemre , hol Fridrik a' koronát Mart. J8. maga tette fel 
fe jére , mivel nem volt p a p , a' ki csak misét is mondjon, interdictum 
t é t e t e t t , sőt Fridrik maga is elárultatott a' szultánnak, hanem a1 nemes 
lelkű saracenus maga adta ezt tudtára neki. Nyil sebességgel sietett 
vissza Fridrik alsó Olaszországba, 's hijában alkudozván Gergellyel, 
visszafoglalta örökös t a r tományá t , 's megsemmisítette a' pápának min
den fortélyát , a 'k i kénytelenittetett őtet 1230-ban az egyházi átok alól 
feloldozni. Csak a' Lombardiak maradtak siketek a' béke szavára. El
zárták fia e lő t t , midőn Kavennába birodalom-gyűlésre akart menni, az 
utat, és Gergely ösztönözésére semmit sem akartak hallani a1 békéről, 
sót midőn végre Fridrik a' pápát a' Komaiakkal megbékéltette, ez kö
szönetül a' fiát, Henrik kirá lyt , igyekezett ellene fellázítani, melly 
esetben nyílt karokkal leendő fogadtatást ígért a' megvakittatott her-
czegnek a' Lombardiak részéről. Már Németországban is nagy volt Hen
rik pá r t j a , midőn hirtelen ott termett Fr idr ik , 's az elcsábíttatott Hen
rik v'rdsf". fter) bocsánatot atyjától. Hanem a' megvakittatott ifjú má-
sod izben is el akará oltani atyja éJefének vi lágát , mint irják méreggel, 
midőn a' szerencsétlen fin feleségével 's gyermekével együtt San-Felice-
be (Apuliában) küldetett örökös fogságra, minekutána a' inainzi biroda
lom-gyűlésen J235 romai királyi méltójágátóll atyja kívánságára megfosz
ta tot t volna. Ezen gyűlésen a' belső békéről 's igazság kiszolgáltatásá
r ó l , kereskedésről , mellyrtek fontosságát kevés fejedelem esmérte ugy, 
mint Fr idr ik , 's földmivelésrJl is gondoskodott a' munkás császár. Kk-
kor elég erősnek lenni hiyén magát a' Lombardiak ellen , hadra készült 
Aiigsbtirgban 1236. Ezzelino da Bomano (veronai nsnrpator) barátsága 
's felső Olaszország gibellini érzésű városaitól leendő segittetése . sze
rencsés kimenetellel biztatták őtet. Az elkezdett hadat mindazáltal fél
ben szakasztotta a' birodalomból számkivetett utolsó babenbergi Fridi ik
kel austriai herczeggel folyt rövid csatázása, 's Konrád nevű második fiá
nak'romai királlyá választatása (1237). jíov. 20. 's 27. 1237 Corte-Nou-
vánál (az Oglio mellett) nyert fényes győzedelme megtörte végre a' 
Lombardiak:hata lmát , 's Mailand, Bologna, Placenzia és Brescia , 's 
minden más városok megadták neki magokat. Gergely haragja nőtt, 
főképen midőn a1 császár törvénytelen fiát, Entiot , Sardinia királyává 
nevezte k i . 's Lombardia há t ra lévő részének elfoglalására készült. Vi
rágvasárnapján 1239 újra átkot mondott Fridr ikre ; de e ' folytat ta a' 
hadat:, mindazáltal Ezzelino titkos árulása miatt nem igen szerencsé
sen. Hoo-y a' hadat csirájában elfojtsa , hirtelen a' pápa ellen for
dult 1240, Spoleton keresztül az egyházi statusba nyomult , elfoglalta 
l lavennát , 's a' pápát fővárosában megreszkedtette. Roma ekkor bizo
nyos zsákmánya lett volna Fr id r iknek , ha vérontás nélkül 's az egyházi 
atyák gyűlése által nem akarta volna a' dolgot elintéztetni. Mennyire 
elesmerte Fridr ik Gerge ly t , midőn ezt békeségre kinszerithetni vélte! 
A1 gyűlés azonközben munkába véte te t t ; de mennyire elbámult , midőn 
mind eilenségei hivattak meg arra- Minden fő papnak megtiltotta tehát 




